
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, 23 дугаар зүйл, 23.1

Асфальтбетон үйлдвэрлэх

үйлдвэрлэлийн тусгай болон бусад

холбогдох зөвшөөрөлтэй

2
АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

БНбД 32.02.00

Талбайн зохион байгуулалтын болон

бусад холбогдох батлагдсан зураг

төсөл болон бусад шаардлагатай

зөвшөөрөлтэй

0 20

3
АЗТХ-ийн 28 дугаар зүйл, БТХ-

ийн 14 дүгээр зүйл

Барилга байгууламжийг байнгын

ашиглалтанд хүлээн авсан улсын

комиссын акт, шаардлагатай

захирамж бусад бичиг баримттай

0 20

4

АЗТХ-ийн 19 дүгээр зүйл,

19.2.2, 19.2.3, 20 дугаар зүйл,

20.5, БОНҮТХ-ийн 7 дугаар

зүйл, 7.2

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын

үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөөг

баталгаажуулсан, хэрэгжилтийг

хангуулан ажилласан

0 20

5
Газрын тосны бүрэлдэхүүний

тухай хуулийн 11.2.5

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

гаргуулсан болон мөрдөж ажилладаг 
0 10

6

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

№5.18.АСФАЛЬТБЕТОН 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



7
АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

БТХ-ийн 11.1.4

Асфальтбетон хольцын материал

хадгалах тусгай зориулалтын

агуулахтай

0 10

8

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

МУЗГ-ын 2011 оны 311 дүгээр

тогтоол

Байгууллагын дотоод хяналт,

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл

мэнд, аваарь ослоос урьдчилан

сэргийлэх арга хэмжээ авсан болон

төслийн чанарын хяналтын

төлөвлөгөөтэй

0 10

9
АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

БНбД 32.02.00

Өөрийн лабораторитой,

лабораторийн болон хэмжүүрийн

тоног төхөөрөмжийг

баталгаажуулсан

0 10

10
АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

БНбД 32.02.00

Импортлосон бүтээгдэхүүний гарал

үүслийн гэрчилгээтэй, тэдгээрийг

норм дүрэм, стандарт, техникийн

шаардлагын дагуу итгэмжлэгдсэн

лабораторит шинжлүүлж, дүгнэлт

гаргуулан  баталгаажуулсан

0 20

11
АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

БНбД 32.02.00

Дүүргэгч материалын норм дүрэм,

стандарт, техникийн шаардлагын

дагуу итгэмжлэгдсэн лабораторит

шинжлүүлж, дүгнэлт гаргуулан

баталгаажуулсан

0 20

12
АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

БНбД 32.02.00

Асфальтбетон хольц үйлдвэрлэх орц

нормыг тогтоолгож, мөрдлөг болгож

ажиллаж байгаа 

0 20

13
АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

БНбД 32.02.00

Асфальтбетон хольцын

үйлдвэрлэлийн явцад норм дүрэм,

стандарт, техникийн шаардлагын

дагуу туршилт шинжилгээг хийж,

баталгаажуулдаг

0 20

14
АЗТХ-ийн 34 дүгээр зүйл,

ТХШТХ-ийн 10.9.8

Өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг

даалгаврыг хэрэгжүүлж ажилладаг
0 10

0 200 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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

Хуудас 2


