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

Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар

Төлөвлөгөөт

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 /авто зам/

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

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Нийт ажилтан

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________
АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН 

АШИГЛАЛТЫН БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ  

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
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

__________________________

__________________________
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэт-

гэлийн 

шалгалт

0 70 0 0

1 АЗТХ-ийн 5.13, 6.1.5
Тухайн авто зам, замын байгууламжийн засвар

арчлалтын ажлыг тогтоосон хугацаанд хийсэн 
0 10

2 БТХ-ийн 37.1.3

Огтлолцсон, зурваст орсон инженерийн

байгууламж, шугам сүлжээг хамгаалах, шилжүүлэх

арга хэмжээ авсан 

0 10

3 АЗТХ-ийн 13.2

Зам хариуцагч баталгаат хугацаанд болон байнгын

ашиглалтын хугацаанд үзлэг шалгалт хийдэг,

хяналт тавьдаг

0 10

4 БТХ-ийн 46.1.7
Засвар арчлалтын ажлыг хянасан, ирсэн хүсэлтийг

цаг хугацаанд шийдвэрлэсэн
0 15

5 БТХ-ийн 38.1.16
Зураг төсөл, ашиглалтын үед гарсан хүндрэлтэй

холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэсэн
0 15

6
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын үед

гарсан эвдрэл, доголдлын шалтгааныг тогтоосон,

засварлах арга хэмжээ авсан, техник ашиглалтын

байдлыг тогтоосон судалгааг хийлгэсэн 

0 10

0 130 0 0

7
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Байнгын үзлэг хийгдээгүй, норм дүрэм, засварын

батлагдсан төлөвлөгөө, ажлын аргачилал,

дараалалтай болон засвар арчлалтын ажил

хийгээгүй

0 15

8
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.01

Авто зам, замын байгууламжийн эвдрэлгүй,

тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд саад учруулах

нөхцөл байдал бүрдсэн 

0 20

9
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Хариуцсан авто зам, замын байгууламжийн

эвдрэлээс шалтгаалан осол аваарь гаргаагүй
0 20

10
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Зам, замын байгууламжийн эвдрэл цаашид

нэмэгдэж, хэвийн зорчих нөхцөлд сөргөөр

нөлөөлөхгүй байх арга хэмжээг авдаг

0 20

11

АЗТХ-ийн 13.4  MNS 

4597:2014, MNS 

4759:2014, MNS 

4596:2014, MNS 

4759:2014

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг урьдчилан

сэргийлэх тэмдэг, тэмдэглэгээ, анхааруулах самбар

байрлуулсан, түр замын асуудлыг шийдвэрлэх

болон бусад зохих арга хэмжээ авдаг

0 20

12
АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00

Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээг хамгаалах,

шилжүүлэх арга хэмжээ авсан, авто зам, замын

байгууламжийн хадгалалт, бүрэн бүтэн байдлыг

хангасан

0 10

13
АЗТХ-ийн 8.3, ТХШТХ-ийн 

10.9.8

Өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврыг

хэрэгжүүлж ажилладаг
0 15

14

АЗТХ-ийн 13.4  БНбД 

32.02.00, MNS 4597:2003, 

MNS 4759:2003, MNS 

4596:2007

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангах тэмдэг

тэмдэглэгээ стандартын шаардлагыг хангасан 
0 10

0 0

...... эрсдэлтэй ...... эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

Авсан оноо
Батлагдсан 

оноо

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

200ОНОО / ҮНЭЛГЭЭ 0

II. Хэсэг     Авто замын ашиглалттай холбогдсон асуултууд

Хяналт шалгалтын асуултууд

I. Хэсэг Ерөнхий /авто зам, замын байгууламжийн хариуцагч байгууллага/

No

Хуудас B2



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

__________________________


