
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.1,

"Авто зам, замын байгууламжийн

ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах,

барих, арчлах, засварлах, техник

технологийн хяналт тавих

зөвлөхүйлчилгээ үзүүлэх ажлын

тусгай зөвшөөрөл олгох журам"-

ын 2.8.2.4

Авто зам, замын байгууламжийн

барилга, засварын ажилд

ашиглах материал, бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэх тусгай болон бусад

холбогдох зөвшөөрөлтэй

2

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

"Авто зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг

техникийн шаардлага" ЗЗБНбД

31-008-2016-ийн 110-р зүйл

Замын барилга, засварын ажилд

ашиглах үйлдвэр, завод, бутлуур,

бетон цех, засварын газрын

талбайн зохион байгуулалтыг

харуулсан зохион байгуулалтыг

харуулсан нарийвчилсан зургийг

захиалагчид танилцуулж

батлуулсан

0 20

3
АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

БОНҮТХ-ийн 7,8,9-р зүйл

Байгаль орчинд нөлөөлөх

байдлын үнэлгээ, менежментийн

төлөвлөгөөг баталгаажуулсан,

хэрэгжилтийг хангуулан

ажилладаг

0 20

4
Газрын тосны бүрэлдэхүүний

тухай хуулийн 11.2.5

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

гаргуулсан болон мөрдөж

ажилладаг 

0 20

Гүйцэтгэл

ийн 

шалгалт 

№5.18. АВТО ЗАМЫН, ЗАМЫН 

БАЙГУУЛАМЖИЙН БАРИЛГА, ЗАСВАРЫН 

АЖИЛД АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ, 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР,  

ЗАВОДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 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

Хуудас 1



5

Газрын тосны бүтээгдэхүүний

агуулах Технологийн байгууламж

Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5746-2007 стандартын 6.4

Галын автомашин орж гарах

зориулалтын 2-оос доошгүй

гарцтай

0 10

6
АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

БТХ-ийн 11.1.4

Үйлдвэрийн хольцын материал

хадгалах тусгай зориулалтын

агуулахтай

0 10

7

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

"Авто зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг

техникийн шаардлага" ЗЗБНбД

31-008-2016-ийн 112, МУЗГ-ын

2011 оны 311 дүгээр тогтоол

Үйлдвэрийн дотоод хяналт,

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,

эрүүл мэнд, аваар ослоос

урьдчилан сэргийлэх арга

хэмжээний төлөвлөгөөтэй

0 10

8

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

"Авто зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг

техникийн шаардлага" ЗЗБНбД

31-008-2016-ийн 129-н (iii),

Талбайн лабораторитой,

туршилтын тоног төхөөрөмж,

тоног төхөөрөмжийг

баталгаажуулсан

0 10

9

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

"Авто зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг

техникийн шаардлага" ЗЗБНбД

31-008-2016-ийн 408

Импортлосон бүтээгдэхүүний

гарал үүслийн гэрчилгээтэй,

тэдгээрийг норм дүрэм, стандарт,

техникийн шаардлагын дагуу

итгэмжлэгдсэн лабораторит

шинжлүүлж, дүгнэлт гаргуулан

баталгаажуулсан

0 20

10

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

"Авто зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг

техникийн шаардлага" ЗЗБНбД

31-008-2016-ийн 408,423, 1602.5 -

р зүйл, 1602.10-р хүснэгт

Дүүргэгч материалын норм

дүрэм, стандарт, техникийн

шаардлагын дагуу итгэмжлэгдсэн

лабораторит шинжлүүлсэн,

хольцын орц, нормыг тогтоож

зөвлөх, захиалагчаар

баталгаажуулсан

0 20

11

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

Хэмжил зүйн тухай хуулийн 8.1,

8.2.2-р зүйл

Үйлдвэр, заводын хэмжилтийн

жин, туухай, тоног төхөөрөмжийг

мэргэжлийн байгууллагаар

баталгаажуулсан 

0 20

12

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

МХЕГ-н даргын 2017 оны А/181-р

тушаалаар баталсан

"Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний

машин механизм, тоног

төхөөрмжид гэрчилгээ олгох

журам"-н 2.1, 2.2- заалт

Замын барилга, засварын ажилд

ашиглах үйлдвэр, завод, бутлуур,

бетон цех, засварын газар нь

аюулгүй ажиллагааны шаардлага

хангасан, мэргэжлийн хяналтын

байгууллагаас үйлдвэр, тоног

төхөөрөмжид гэрчилгээ гаргуулж

авсан

0 20

13
АЗТХ-ийн 34 дүгээр зүйл, ТХШТХ-

ийн 10.9.8

Өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг

даалгаврыг хэрэгжүүлж

ажилладаг

0 20

0 200 0НИЙТ ОНОО

Хуудас 2



Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын эрх бүхий 

албан тушаалтан

/ овог, нэр/

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

Тайлбар:            

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Хуудас 3


