
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 

2022 оны ........... сарын .......... -ны өдрийн 

.......... дугаар тушаалын 42 дугаар хавсралт 

1 

 

 

№5.16.2 АВТО ЗАМЫН АРЧЛАЛТ ХАМГААЛАЛТ, 

УРСГАЛ ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН 

ХУУДАС 

 

 

Хяналтын байгууллага: 

Шалгуулагч этгээдийн нэр: 

Объектын нэр:  

Регистрийн дугаар: 

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:…../…./…. 
 
Шаардлага хангасан 
асуултын тоо: 
 

 Хууль сахин 
мөрдөлтийн хувь: 

   

Шаардлага хангаагүй 
нийт оноо:  

 Эрсдэл үүсэх 
магадлалын хувь: 

 Эрсдэл үүсэх 
магадлал 

 

 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ 

№ 

Хууль тогтоомж, дүрэм, 
журам, стандартын нэр, 
бүлэг,зүйл, хэсэг, заалт 

Асуултууд 

Батлагдсан 
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Авсан 
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1 2 3 4 5 6 

I. Хэсэг Баримт бичгийн бүрдэлттэй холбогдсон асуултууд 0 30  
 

А.Ерөнхий зүйл 0 30  
 

1.  Авто замын тухай хуулийн 22 
дугаар зүйлийн 22.5 дахь 
хэсэг, "Авто зам, замын 
байгууламжийн ТЭЗҮ,зураг 
төсөл боловсруулах, барих, 
арчлах, засварлах, техник 
технологийн хяналт тавих 
зөвлөхүйлчилгээ үзүүлэх 
ажлын тусгай зөвшөөрөл 
олгох журам"-ын 2.8.2.5 дахь 
заалт 

Бүх төрлийн зам, гүүр, тунель, 
газар доогуур нүхэн гарам 
засварлах, замын 
байгууламжийн арчлалтын 
ажил хийх тусгай 
зөвшөөрөлтэй 

     
 

2.   Авто замын тухай хуулийн10 
дугаар зүйл 10.1.9, 11.1.3 
дахь заалт, Авто замын тухай 
хуулийн 23 дугаар зүйлийн 
23.3.2 дахь заалт, ЗЗБД 84-
021-2016, ЗЗБНбД 41-011-
2016-ийн 4.3.3 дахь заалт 

Авто замын ашиглалтын 
байдалд хийсэн үзлэг 
шалгалтаар гарсан эвдрэлийн 
тоо хэмжээний дагуу засварын 
ажлын төсөв батлагдсан 

0 5   
 

3.  Авто замын тухай хуулийн 22 
дугаар зүйлийн 22.6 дахь 
хэсэг,  

Захиалагч авто зам, замын 
байгууламжийн урсгал 
засварын ажилд техник, 
технологийн хяналт тавьж 
ажилладаг 

0 5   
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4.  Авто замын тухай хуулийн 10 
дугаар зүйл 10.1.6, 10.1.9 дэх 
заалт, 12 дугаар зүйлийн 
12.1.4, 12.1.9 дэх заалт, "Авто 
зам, замын байгууламжийн 
засвар, арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 4.5 дахь зүйл  

Замын засварын ажилд 
ашиглах, нөөц орд, карьер, 
материал нөөцлөх болон 
хаягдал зайлуулах газар, түр 
замын зөвшөөрлийн асуудлыг 
шийдвэрлэсэн 

0 5   
 

5.  Авто замын тухай хуулийн 22 
дугаар зүйлийн 22.5 дахь 
хэсэг, 23 дугаар зүйлийн 23.1 
дэх хэсэг 

Засвар, арчлалт, 
хамгаалалтын ажил гүйцэтгэх 
гэрээ байгуулан мөрдөж 
ажилладаг 

0 5   
 

6.  Авто замын тухай хуулийн 23 
дугаар зүйлийн 23.3.2 дахь 
хэсэг, "Авто зам, замын 
байгууламжийн арчлалт, 
засварын зохион 
байгуулалтын техникийн 
дүрэм" ЗЗБНбД 41-011-2016-
ийн 4.4.6 дахь заат  

Авто замын ашиглалтын 
байдалд үзлэг шалгалтыг 
норм дүрэмд заасан 
хугацаанд батлагдсан 
маягтаар хөтөлж гүйцэтгэдэг 

0 5   
 

7.  Авто замын тухай хуулийн 23 
дугаар зүйлийн 23.3.1 дэх 
заалт, "Авто зам, замын 
байгууламжийн засвар, 
арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 2.8-р зүйл  

Засварын ажилд ашиглаж буй 
түр замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангуулж, 
замын тэмдэг, тэмдэглэгээг 
стандартын дагуу 
байрлуулсан 

0 5   
 

II. Хэсэг Авто замын засвар, арчлалтын ажилтай холбогдсон 
асуултууд 

0 170  
 

А. Ерөнхий 0 70  
 

8.  Авто замын тухай хуулийн 22 
дугаар зүйлийн 22.1 дэх 
хэсэг, "Авто зам, замын 
байгууламжийн засвар, 
арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 2.2 дахь зүйл  

Зам хариуцагч нь засварын 
ажлын хөтөлбөрийн 
төлөвлөгөө боловсруулж 
захиалагчаар батлуулсан  

0 10   
 

9.  "Авто зам, замын 
байгууламжийн засвар, 
арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 3.2 дахь зүйл  

Гүйцэтгэгч нь засварын ажилд 
тавих чанарын хяналтын 
төлөвлөгөөг боловсруулж 
захиалагчаар хянуулсан 

0 10   
 

10.  "Авто зам, замын 
байгууламжийн засвар, 
арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 3.1 дэх зүйл  

Гүйцэтгэгч засвар арчлалтын 
ажлын аргачлал, технологийг 
ажилбар тус бүрээр 
боловсруулж захиалагч болон 
зөвлөхөөр батлуулсан 

0 10   
 

11.  Авто замын тухай хуулийн 20 
дугаар зүйлийн 20.5 дахь 
хэсэг, "Авто зам, замын 
байгууламжийн засвар, 
арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 2.6-р зүйл , 
Монгол улсын Засгийн 
газрын 2011 оны 311 
тогтоолын "Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын үйл 
ажиллагаанд дотоод хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулах 
нийтлэг журам"-ын 4.1.4 дэх 
заалт 

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл мэнд, аваар 
ослоос урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээний төлөвлөгөө 
гаргаж, байгууллагын дотоод 
хяналтыг хэрэгжүүлж 
ажилладаг 

0 10   
 

12.  Авто замын тухай хуулийн 23 
дугаар зүйлийн 23.3.1 дэх 
заалт, "Авто зам, замын 
байгууламжийн засвар, 

Талбайн лабораторитой эсвэл 
итгэмжлэгдсэн лабораторитой 
гэрээтэй ажилладаг 

0 10   
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арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 5.4-р зүйл  

13.  АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл 
23.3.1,"Авто зам, замын 
байгууламжийн засвар, 
арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 7-р зүйлийн 
7.3, MNS 4597:2014, MNS 
4759:2014, MNS 4596:2014 

Засварын ажлын үед 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах, урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор түр замын тэмдэг, 
тэмдэглэгээ байрлуулж 
анхааруулах арга хэмжээг авч 
ажилладаг 

0 10   
 

14.  Төрийн хяналт шалгалтын 
тухай хуулийн 13 дугаар 
зүйлийн 13.2 дахь хэсэг 

Өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг 
даалгаврыг хэрэгжүүлж 
ажилладаг 

0 10   
 

Б. Авто замын засвар, арчлалт, хамгаалалтын үндсэн ажил 0 100  
 

15.  Авто замын тухай хуулийн 23 
дугаар зүйлийн 23.3.1 дэх 
заалт, "Авто зам, замын 
байгууламжийн засвар, 
арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 5.5, 5.7 дахь 
зүйл 

Засварын ажилд ашиглаж буй 
дүүргэгч материалыг 
шинжилгээнд хамруулж, орц 
нормыг тогтоолгож, үе шатны 
ажлуудад хийгдэх талбайн 
туршилт шинжилгээний 
ажлуудыг техникийн 
шаардлагад заасан 
давтамжийн дагуу хийж 
зөвлөхөөр баталгаажуулсан  

0 10  
 

16.  Авто замын тухай хуулийн 23 
дугаар зүйлийн 23.3.1 эдх 
хэсэг, "Авто зам, замын 
байгууламжийн засвар, 
арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 5.5 дахь зүйл 

Ашиглаж буй импортын 
бүтээгдэхүүний холбогдох 
гэрчилгээ, 
баталгаажуулалттай 

0 10   
 

17.  Авто замын тухай хуулийн 23 
дугаар зүйлийн 23.3.1 дэх 
заалт, "Авто зам, замын 
байгууламжийн засвар, 
арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 10,11 дэх 
бүлэг 

Засварын ажлын ил далд 
ажлын актын 
баталгаажуулалт хийгдсэн 

0 10   
 

18.  Авто замын тухай хуулийн 23 
дугаар зүйлийн 23.1 дэх 
хэсэг, "Авто зам, замын 
байгууламжийн засвар, 
арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 5.8, 5.9 дэх 
зүйл 

Засварын ажилд геодезийн 
хэмжилт, зураглалын ажлыг 
техникийн шаардлагад 
нийцүүлэн гүйцэтгэсэн 

0 10   
 

19.  Авто замын тухай хуулийн 23 
дугаар зүйлийн 23.3.1 дэх 
заалт, Авто замын тухай 
хуулийн 23 дугаар зүйлийн 
23.1 дэх хэсэг,"Авто зам, 
замын байгууламжийн 
засвар, арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 9.3.02 заалт 

Замын хучилтад хөдөлгөөний 
аюулгүй байдалд 
нөлөөлөхүйц хэмжээний нүхэн 
эвдрэлүүдийг засварласан 

0 10   
 

20.  Авто замын тухай хуулийн 23 
дугаар зүйлийн 23.3.1 дэх 
заалт, Авто замын тухай 
хуулийн 23 дугаар зүйлийн 
23.1 дэх хэсэг, "Авто зам, 
замын байгууламжийн 
засвар, арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 8.5.04, 8.5.08 
заалт 

Замын зорчих хэсэгт үүссэн 
халтиргаа, гулгааг арилгаж 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах арга хэмжээ авсан 

0 10   
 

21.  Авто замын тухай хуулийн 23 
дугаар зүйлийн 23.1 дэх 

Замын тэмдэг, дохионы шон, 
хашилт, мэдээллийн 

0 10   
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хэсэг, "Авто зам, замын 
байгууламжийн засвар, 
арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 8.4 дэх зүйл 

самбарын бүрэн бүтэн 
байдлыг хангасан, 
хамгаалалт, засаж 
сайжруулах ажлыг хийсэн 

22.  Авто замын тухай хуулийн 23 
дугаар зүйл, "Авто зам, 
замын байгууламжийн 
засвар, арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 8.5 дахь зүйл 

Өвлийн арчлалтын ажлыг 
техникийн шаардлагын дагуу 
гүйцэтгэж замын бэлэн 
байдлыг хангасан  

0 10   
 

23.  Авто замын тухай хуулийн 23 
дугаар зүйл, "Авто зам, 
замын байгууламжийн 
засвар, арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 8.1.04 заалт 

Замын зурвасын хогийг 
цэвэрлэдэг 

0 10   
 

24.  Авто замын тухай хуулийн 23 
дугаар зүйл, "Авто зам, 
замын байгууламжийн 
засвар, арчлалтын техникийн 
шаардлага"-ын 8.6.04, 8.6.05 
заалт 

Замын хиймэл байгууламжийн 
хогийг цэвэрлэж, бэхэлгээг 
сэргээсэн, бусад үйлчилгээг 
хийдэг 

0 10   
 

НИЙТ ОНОО 0 200 
  

 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 
Хяналтын чиглэл, албан 
тушаалын нэр 

Хяналтын чиглэл, албан 
тушаалын нэр 

Хүлээн зөвшөөрсөн:  
Аж нэгж, байгууллагын эрх 
бүхий албан тушаалтан 

   

 /овог, нэр/  /овог, нэр/  /овог, нэр/ 

   

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

 

Тайлбар: 




