
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл 23.1,

"Авто зам, замын байгууламжийн

арчлалт, засварын зохион

байгуулалтын техникийн дүрэм"

ЗЗБНбД 41-011-2016-ийн 4.1.5,

5.1.1, 5.1.5, 5.1.6

Тухайн авто зам, замын

байгууламжийг хариуцагч

байгууллагатай, авто зам, замын

байгууламжийг хүлээлгэн өгсөн

акттай, захиалагчтай байгуулсан

гэрээтэй 

0 20

2

АЗТХ-ийн 10 дугаар зүйл, 10.1.9,

12 дугаар зүйлийн 12.1.4, 23

дугаар зүйлийн 23.3.2, 23.3.5,

ЗЗБНбД 41-011-2016-ийн 5.3.5

Замын үзлэгээр гарсан эвдрэл

гэмтлийг засварлах ажлын тоо

хэмжээний дагуу засварын ажлын

хөрөнгийг тухайн жилийн ажлын

гэрээнд тусгасан

0 20

3

АЗТХ-ийн 10 дугаар зүйл 10.1.6,

10.1.9, 11 дугаар зүйл 11.1.3, 12

дугаар зүйл 12.1.4, 12.1.9, "Авто

зам, замын байгууламжийн

засвар, арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын 4.5-р зүйл 

Замын засварын ажилд ашиглах,

нөөц орд, карьер, материал

нөөцлөх болон хаягдал зайлуулах

газар, түр замын зөвшөөрлийн

асуудлыг шийдвэрлэсэн. 

0 10

Гүйцэтгэл

ийн 

шалгалт 

№5.17. АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН 

АШИГЛАЛТЫН БАЙДЛЫГ 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

I. Хэсэг      Ерөнхий /авто зам, замын байгууламжийн хариуцагч 

байгууллага/

Хуудас 1



4 АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл 23.3.3, 

Зам хариуцагч тухайн замд авто

замын хөдөлгөөний эрчмийн

тооллогыг зохих журмын дагуу

зохион байгуулсан

0 10

5
АЗТХ-ийн 12 дугаар зүйл 12.1.7,

23 дугаар зүйл 23.3.6

Тухайн замын бэлэн байдал

хангагдаагүйн улмаас зам

тээврийн осол  гараагүй

0 20

6

АЗТХ-ийн 10 дугаар зүйлийн

10.1.10, 23 дугаар зүйл 23.3.3,

ЗЗБД 84-021-2016, ЗЗБНбД 41-

011-2016-ийн 4.2.5, 3-р

хавсралтын 2.4, 2.16

Авто зам, замын байгууламжийн

бүртгэл, паспортын хөтлөлт,

шинэчлэлт хийж хөтөлдөг

мэдээллийн санд хамруулсан 

0 10

0 110 0

7

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл 23.3.2,

ЗЗБД 84-021-2016, ЗЗБНбД 41-

011-2016-ийн 4.3.3, 2-р хавсралт

2.1.1

Зам хариуцагч авто зам, замын

байгууламжийн арчлалт, урсгал

засварын ажлыг норм дүрэмд

тогтоосон хугацаанд хийсэн, бэлэн

байдлын түвшинг үнэлсэн 

0 20

8

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйлийн

23.3.2, 23.3.5, ЗЗБНбД 41-011-

2016-ийн 4.3.4

Зам хариуцагч авто зам, замын

байгууламжийн ээлжит засварын

ажлыг норм дүрэмд тогтоосон

хугацаанд хийсэн, техник

ашиглалтын түвшинг тогтоосон

0 10

9
АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл 23.3.5,

ЗЗБНбД 41-011-2016-ийн 4.3.4

Авто зам, замын байгууламжийн их 

засвар хүртэл ашиглах хугацаа

хэтрээгүй, техник ашиглалтын

түвшинг тогтоосон судалгааг

хийлгэсэн 

0 10

10

АЗТХ-ийн 10 дугаар зүйл 10.1.

11, "Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын 8 дугаар зүйлийн

8.1.06 

Авто замын байгууламжийн даац

хэтрэлтэд хяналт тавьж

ажилладаг, холбогдох арга

хэмжээг авч ажилласан

0 20

11

АЗТХ-ийн 10 дугаар зүйл 10.1.9,

23 дугаар зүйл 23.3.1, ЗЗБНбД 41-

011-2016-ийн 5.3.5, 5.3.6 

Авто зам, замын байгууламжийн

хийцэд эвдрэл гэмтэл үүсээгүй,

тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд

саад учруулах нөхцөл байдал

бүрдээгүй

0 20

12

АЗТХ-ийн АЗТХ-ийн 10 дугаар

зүйл 10.1.9, 23 дугаар зүйл

23.3.1, MNS 4597:2014, MNS

4759:2014, MNS 4596:2014, MNS

4759:2014

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал

хангах тэмдэг тэмдэглэгээ

стандартын шаардлагыг хангасан 

0 20

13
АЗТХ-ийн 34 дүгээр зүйл, ТХШТХ-

ийн 10.9.8

Өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг

даалгаврыг хэрэгжүүлж ажилладаг
0 10

0 200 0

II. Хэсэг     Авто замын ашиглалттай холбогдсон асуултууд

НИЙТ ОНОО

Хуудас 2



Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын эрх бүхий 

албан тушаалтан

/ овог, нэр/

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тамга/

Хуудас 3


