
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1

АЗТХ-ийн 21 дугаар зүйл,

21.1, 21.2, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын

ажлын техник, технологийн

хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-

ын 3.1

"Авто зам, замын байгууламж, техник,

эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл

боловсруулах, барих, арчлах,

засварлах, техник, технологийн хяналт

тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын

тусгай зөвшөөрөлд олгох журам"-д

заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан

тусгай зөвшөөрөлтэй 

0 10

2
АЗТХ-ийн 21- дугаар зүйл,

21.1

Тухайн байгууламжид техник,

технологийн хяналтыг гүйцэтгэх гэрээ

байгуулсан 

0 10

3

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.4, Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын

ажлын техник, технологийн

хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-

н 3.2, "Авто зам, замын

байгууламж, ТЭЗҮ, зураг төсөл

боловсруулах, барих, арчлах,

засварлах, техник,

технологийн хяналт тавих

зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

ажлын тусгай зөвшөөрөлд

олгох журам" -ын 2.9

Зөвлөх багийг томилсон тушаал

шийдвэртэй, хяналтын инженерүүд

хяналт тавих итгэмжлэлтэй 

0 10

Гүйцэтгэл

ийн 

шалгалт 

№ 5.16.4. АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН 

ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИЙН ХЯНАЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ 

АЖЛЫГ ШАЛГАХ  ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

I. Хэсэг  Баримт бичгийн бүрдэлттэй холбоотой асуултууд

Хуудас 1



4

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.4, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын

ажлын техник, технологийн

хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-

ын 5.15

Зөвлөх нь төслийн ажлын эхлэлийн,

сарын, эцсийн тайлан мэдээг гэрээнд

заасан хугацаанд гаргаж захиалагчид

ирүүлсэн

0 10

5

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.4, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын

ажлын техник, технологийн

хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-

ын 5.9

Зөвлөх нь зам барилгын ажлын явц,

хэрэгжилтийн талаар 7 хоног тутам

гүйцэтгэгчтэй хамтарсан хурал зохион

байгуулан тэмдэглэл хөтөлж,

шаардлагатай арга хэмжээг авсан

0 10

6

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.4, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын

ажлын техник, технологийн

хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-

ын 2.2

Зөвлөх нь "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын ажлын

техник, технологийн хяналтыг

хэрэгжүүлэх журам"-ын хавсралтад

заасан маягтуудын дагуу албан хэргийг 

хөтөлж явуулсан

0 10

0 140 0

7

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.4, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын

ажлын техник, технологийн

хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-

ын 5.5, 5.10

Зөвлөх нь гүйцэтгэгчийн ажлын

хөтөлбөрийн төлөвлөгөө, ажлын

аргачлал, чанарын хяналтын

төлөвлөгөөг хянаж баталгаажуулсан

0 15

8

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.4, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын

ажлын техник, технологийн

хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-

ын 3.5

Зөвлөх нь зөвлөх үйлчилгээний

гэрээнд заасан зам барилгын ажлын

лаборатори болон хэмжилт хийх багаж

хэрэгсэл, машин техникээр хангагдсан

0 15

9

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.4, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын

ажлын техник, технологийн

хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-

ын 5.8

Барилга угсралтын үе шатны ажлыг

хянасан, ирсэн хүсэлтийг цаг

хугацаанд шийдвэрлэсэн, ил далд

ажлын актыг баталгаажуулсан

0 15

10

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.4, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын

ажлын техник, технологийн

хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-

ын 5.5

Ашиглаж буй дүүргэгч материалыг

шинжилгээнд хамруулсан, туршилт

шинжилгээ хийлгэж хянаж

баталгаажуулсан

0 15

11

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.4, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын

ажлын техник, технологийн

хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-

ын 5.5

Геодезийн хэмжилт, зураглалын

ажлыг техникийн шаардлагад нийцсэн

эсэхийг хянаж баталгаажуулсан

0 15

II. Хэсэг     Авто замын угсралтын ажилд тавьсан техник, технологийн 

хяналттай холбогдсон асуултууд

Хуудас 2



12

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.4, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын

ажлын техник, технологийн

хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-

ын 5.5

Техникийн шаардлагын дагуу

нягтруулалт, давтамжит талбайн

болон лабораторийн туршилт

шинжилгээ хийж, хянан

баталгаажуулсан 

0 15

13

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.4, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын

ажлын техник, технологийн

хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-

ын 5.5

Асфальтобетон болон бусад төрлийн

хучилт, суурь, явган зам, хашлага

болон бусад бүтээцийн материалыг

шинжилгээнд хамруулсан, орц нормыг

итгэмжлэгдсэн лабораторт тогтоолгож,

талбай дээр дахин туршилт

шинжилгээ хийж, хянан

баталгаажуулсан

0 15

14

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.4, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын

ажлын техник, технологийн

хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-

ын 5.6

Зам барилгын ажлын хэрэгжилтийн

явцад үүссэн аливаа зөрчил,

дутагдлыг нэн даруй арилгуулж, тухайн

ажлыг шаардлагад нийцүүлэн

гүйцэтгүүлсэн

0 10

15

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.4, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын

ажлын техник, технологийн

хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-

ын 5.2

Замын барилгын ажлын гэрээний

хэрэгжилтийн явцад үүссэн аливаа

асуудлыг газар дээр нь хугацаа

алдахгүйгээр шийдвэрлэх зорилгоор

тухайн үе шатны ажлын 10 хувиас

ихгүй хэмжээний өртөгтэй ажлыг

гэрээний нийт үнийг өсгөхгүйгээр

инженерийн оновчтой шийдэл гарган

гүйцэтгүүлж болно заалтыг

хэрэгжүүлсэн

0 10

16
АЗТХ-ийн 34 дүгээр зүйл,

ТХШТХ-ийн 10.9.8

Өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг

даалгаврыг хэрэгжүүлж ажилладаг
0 15

0 200 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын 

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын эрх бүхий 

албан тушаалтан

/ овог, нэр/

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Хяналтын чиглэл, албан 

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тамга/

Хуудас 3


