
№5.15.1

______________; E-mail: info@inspection.gov.mn; 

______________; Web: http://www.inspection.gov.mn;

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Төлөвлөгөөт Дугаар

Төлөвлөгөөт бус

Зөвлөн туслах үйлчилгээ

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Төрөл Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No Регистрийн No

ААН

Иргэн

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа Хүчин чадал Үйлдвэрлэлийн явц

Чиглэл Үйл ажиллагаа эрхэлсэн Үндсэн үйл ажиллагааны төрөл Нэрс

хугацаа -

-

-

Зураг төслийн байгууллага -

-

-

-

Ажилтны тоо

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

   ГҮҮРИЙН УГСРАЛТ, 

ШИНЭЧЛЭЛТ, ИХ БОЛОН ЭЭЛЖИТ 

ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ШАЛГАХ  

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Нийт ажилтан

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________

Утас:

Факс:

 ажилтан Технологийн ажилтанҮйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагаанд оролцдог

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар авто замын 

хяналтын чиглэлээр илэрч байсан 

томоохон зөрчлүүд

__________________________

__________________________



ш
а
а
р
д
л

а
г
а
 

х
а
н
г
а
с
а
н

ш
а
а
р
д
л

а
г
а
 

х
а
н
г
а
а
г
ү
й

Хяналт 

шалгалт

Гүйцэт-

гэлийн 

шалгалт

0 20 0 0

0 14 0 0

1 АЗТХ-ийн 13.2
Авто зам, замын байгууламж засварлах, барих

тусгай зөвшөөрөлтэй

2 АЗТХ-ийн 5.13, 6.1.5
Тухайн байгууламжийг барих, засварлах тушаал,

шийдвэртэй, ТЭЗҮ хийсэн 
0 2

3 БТХ-ийн 21.1

Инженер-геологи, геодезийн судалгаа хийгдсэн,

баталгаажуулсан, нарийвчилсан зураг төсөл

боловсруулах бичиг баримтын бүрдэлтэй 

0 2

4 БТХ-ийн 28.5

Улаан шугам хүлээлцсэн акттай, барилга

угсралтын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх

зөвшөөрөлтэй

0 2

5
БОНБҮТХ-ийн 4.2, 7.2, 

7.3, 7.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.6

Гүүрийн барилга, засвар шинэчлэлтийн ажилд

мөрдөгдөх байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын

үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөөний

хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан

0 2

6 БТХ-ийн 37.1.3

Бусад инженерийн шугам сүлжээтэй огтлолцсон ,

техникийн нөхцөл авсан, хамгаалах арга хэмжээг

авсан

0 2

7 АЗТХ-ийн 13.2
Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээ

байгуулан мөрдөж ажилладаг 
0 2

8 БТХ-ийн 37.1.5
Зохиогчийн хяналтыг гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан,

хяналтыг гүйцэтгэсэн 
0 2

0 6 0 0

9 БТХ-ийн 37.1.4
Барилга угсралтын ажилд хяналт гүйцэтгэх гэрээ

байгуулан мөрдөж ажилладаг 
0 2

10 БТХ-ийн 40.1.2

Барилга угсралтын үе шатны ажлыг хянасан,

ирсэн хүсэлтийг цаг хугацаанд шийдвэрлэсэн, ил

далд ажлын актыг баталгаажуулсан

0 2

11 БТХ-ийн 38.1.16

Зураг төсөл, барилга угсралтын ажилд гарсан

хүндрэлтэй холбоотой асуудлуудыг хүргүүлэн

шийдвэрлэдэг

0 2

0 160 0 0

0 45 0 0

12
АЗТХ-ийн 13.4, БНбД 

3.06.04-88

Барилгын ажлын хөтөлбөрийн батлагдсан

төлөвлөгөө, ажлын аргачлал, баримт бичгийн

бүрдэлт хангагдсан

0 5

13
АЗТХ-ийн 13.4, БНбД 

3.06.04-89

Байгууллагын дотоод хяналт, Хөдөлмөрийн

аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, аваарь ослоос

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, чанарын

хяналтын төлөвлөгөөтэй

0 5

14
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Хээрийн лабораторитой, туршилтын тоног

төхөөрөмж, геодезийн тоног төхөөрөмжийг

баталгаажуулсан, түр, туслах реперүүдийг

бэхэлсэн

0 5

15

АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00, ТДБТХЭХТТХ-

ийн 15.2

Түр байрын, ажлын талбайн зохион байгуулалт,

урьдчилан хамгаалах арга хэмжээ авсан болон

тэсрэх бодисыг хэрэглэх аюулгүй ажиллагааны

дүрмийн хэрэгжилтийг хангуулсан

0 5

16

АЗТХ-ийн 13.4  MNS 

4597:2014, MNS 

4759:2014, MNS 

4596:2014, MNS 

4759:2014

Барилгын ажилд тавигдах хөдөлгөөний аюулгүй

байдлыг урьдчилан сэргийлэх тэмдэг,

тэмдэглэгээ, анхааруулах арга хэмжээг авсан

0 5

Батлагдсан 

оноо

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хууль тогтоомж, 

дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, 

заалт

А.Ерөнхий /захиалагчаас шаардагдах материал/

Хяналт шалгалтын асуултууд

I. Хэсэг          Баримт бичгийн бүрдэлттэй холбогдсон асуултууд

No

Авсан оноо

II. Хэсэг     Гүүрийн угсралтын ажилтай холбогдсон асуултууд

Б. Хөндлөнгийн техникийн болон бусад хяналт

А. Ерөнхий

Хуудас B2



17
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Карьерын ашиглалтын болон үерийн ус, цас, мөс,

элсний хамгаалалт хийсэн 
0 5

18
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Огтлолцсон, зурваст орсон инженерийн

байгууламж, шугам сүлжээг хамгаалах,

шилжүүлэх арга хэмжээ авсан 

0 5

19
АЗТХ-ийн 8.3, ТХШТХ-

ийн 10.9.8

Өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврыг

хэрэгжүүлж ажилладаг
0 10

0 90 0 0

20
АЗТХ-ийн 13.4 БНбД 

3.06.04-88

Ашиглаж буй дүүргэгч материалыг шинжилгээнд

хамруулсан, туршилт шинжилгээ хийлгэсэн, орц

тогтоолгосон 

0 10

21
АЗТХ-ийн 13.4 БНбД 

3.06.04-88

Ашиглаж буй импортын бүтээгдэхүүн, модон

материалын холбогдох гэрчилгээ,

баталгаажуулалт хийгдсэн

0 10

22
АЗТХ-ийн 13.4 БНбД 

3.06.04-88

Гүүрийн барилга угсралт, засвар, шинэчлэлтийн

ажлын ил далд ажлын актын баталгаажуулалт

хийгдсэн

0 10

23
АЗТХ-ийн 13.4 БНбД 

3.06.04-88

Гүүрийн алгасал байгууламжийн дам нуруу, суурь,

тулгуур, ригелийн арматурчилалт, хэв хашмалыг

баталгаажуулсан

0 10

24
АЗТХ-ийн 13.4 БНбД 

3.06.04-88

Гүүрийн дугуй цохигч, зорчих хэсэг, хэв гажилтын

заадас, ус зайлуулах байгууламж, дамжих хавтан,

хайс болон бусад бүтээцийн арматурчилалт, хэв

хашмалыг баталгаажуулсан

0 10

25
АЗТХ-ийн 13.4 БНбД 

3.06.04-88

Гүүрийн алгасал байгууламж, суурь, тулгуур,

ригелийн геодезийн  хэмжилтийг баталгаажуулсан
0 10

26
АЗТХ-ийн 13.4 БНбД 

3.06.04-88

Гүүрийн дугуй цохигч, зорчих хэсэг, хэв гажилтын

заадас, ус зайлуулах байгууламж, дамжих хавтан,

хайс болон бусад бүтээцийн геодезийн

хэмжилтийг баталгаажуулсан

0 10

27
АЗТХ-ийн 13.4 БНбД 

3.06.04-88

Бетоны цутгалт, ган хийцийн болон бусад төрлийн

ажилд тавигдах лабораторийн шинжилгээ,

баталгаажуулалт хийгдсэн

0 10

28
АЗТХ-ийн 13.4 БНбД 

3.06.04-88

Бетоны гадаргуугийн арчлалт, хамгаалалтын

ажил хийсэн 
0 10

0 25 0 0

29
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Авто замын далан, хучилтанд ашиглах дүүргэгч

материалыг шинжилгээнд хамруулсан, орц

тогтоолгосон, туршилт шинжилгээ хийлгэсэн 

0 5

30
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Авто замын далан, хучилтын геодезийн

хэмжилтийн баталгаажуулалт хийсэн 
0 5

31
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Авто замын далан, хучилтын нягтруулалт, ачаа

даацын харьцааг тогтоосон болон бусад

лабораторийн шинжилгээ хийж, баталгаажуулсан 

0 5

32
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Хөвөө, явган зам, хашлага болон бусад бүтээцийн

лабораторийн шинжилгээ хийж, баталгаажуулсан 
0 5

33
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Замын түмбэ, хөвөө, эргийн бэхэлгээний хэмжээ,

байршил болон ил далд ажлын

баталгаажуулалттай

0 5

0 20 0 0

34

АЗТХ-ийн 13.4  MNS 

4597:2014, MNS 

4759:2014, MNS 

4596:2014, MNS 

4759:2014

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангах тэмдэг

тэмдэглэгээ стандартын шаардлагыг хангасан 
0 10

35
АЗТХ-ийн 13.4 БНбД 

3.06.04-89

Голын гольдрилын нөхөн сэргээлт, барилгын

талбайн цэвэрлэгээ хийсэн
0 2

36
МУЗГ-ын 2012 оны 151-р 

тогтоол

Геодезийн байнгын хатуу цэгийг хамгаалсан,

бэхэлсэн, бүртгэлд хамруулсан
0 2

III. Хэсэг   Барилга угсралтын ажил дууссаны дараа хийгдэх ажил

Б. Гүүрийн угсралтын ажил

В. Гүүртэй холбоотой замын угсралтын ажил

Хуудас B3



37
МУЗГ-ын 2012 оны 151-р 

тогтоол
Гүйцэтгэлийн зураг гаргаж баталгаажуулсан 0 2

38
МУЗГ-ын 2012 оны 151-р 

тогтоол

Гүүрийн байгууламжийг паспортжуулалтад

бүртгэсэн, баяжилт хийдсэн
0 2

39 БТХ-ийн 48.5.3
Зураг төслийн зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт

гаргасан
0 2

0 0

.... 

эрсдэлтэй

.... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

ОНОО / ҮНЭЛГЭЭ 0 200

Хуудас B4



авах арга хэмжээ тоон үзүүлэлт

а/ Акт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон  

     •Түр зогсоосон

     •Сэргээсэн      

     •Нөхөн төлбөр тогтоосон 

     •Шинжилгээний дээж авсан

     •Устгасан        

     •Хураасан  

б/ Албан шаардлага          

     •Заалтын тоо       

в/ Дүгнэлт   

     •Үйл ажиллагааны

     •Ажлын байрны 

     •Бүтээгдэхүүний 

г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс 
/төгрөг, ш, л, кг.../

д/Нөхөн төлбөр   

е/Торгууль, шийтгэвэр  

     •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн

     •Иргэнд   тоо/мөнгөн дүн     

     •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн                                                   

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Оноо Үнэлгээ Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

Тайлбар:

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

__________________________

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________


