Авто зам сэтлэх орц гарц гаргах зөвшөөрөл авхад бүрдүүлэх
бичиг баримт

Албан бичиг өргөдөл /иргэн/
Ажил эхлүүлэх звшөөрөл / тухайн
барилгын “Барилга угсралтын ажил
эхлүүлэх зөвшөөрөл” авсан барилгын
ажил
Техникийн нөхцөл

Шугам сүлжээний батлагдсан ажлын зураг схем

Иргэд хүлээн авах төв
Ажил гүйцэтгэх график, байршлын фото зураг

Батлагдсан ерөнхйи төлөвлөгөө

Авто зам тохижилт, ногоон
байгууламжийг сэтлэх сүвлэх, орц
гац гаргах зөвшөөрөл олгох ажлын
хэсгийн хурал
7 хоног бүрийн мягмар гараг
10:00-д

Өдөр бүр 9:00-18:00-д

Иргэд хүлээн
авах төв

НАЗХГ-т
хүлээн авна

Нөхөн сэргээлт
зардал тооцуулах

ХЕМ-ээс авто зам
сэтлэх, сүвлэх
зөвшөөрөл гарна.

Шугам сүлжээний гүйцэтгэгч ажил эхлүүлхийн өмнө
цахилгаан түгээх сүлжээ мэдээлэл холбооны сүлжээ
болон шаардлагатай тохиолдолд бусад инженер
хангамжийн байгууллагуудаас тодруулга авна.
Зөвшөөрөл гарсаны дараа шугам сүлжээний гүйцэтгэгч
байгууллагын зүгээс Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг
хангасан тэмдэг тэмдгэлгээ, хөдөлмөр хамгааллын бусад
багж хэрэгсэлийг НАЗХГ, ЗЦГ-аас гаргаж өгсөн
зааварчилгааны дагуу бэлдэнэ.
Зөвшөөрөлд заагдсан зам хаах хугцаа эхэлхэд ЗЦГ-ийн
хөдөлгөөн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
замыг хаана.
Авто замын нөхөн сэргээлтийн харуцсан компани
хэмжилт хийсэн трассын дагуу авто замыг зүсэж
хөрөөдөж ухахад бэлэн болгоно.

Шугам сүлжээний гүйцэтгэгч компани Авто зам
ухахад гарсан шороог бүрэн зайлуулж шугам
сүлжээний угсралтын ажлыг эхлүүлнэ.

Шугам угсралтын ажил дууссаны дараа Авто замын
нөхөн сэргээлт хариуцсан компани зориулалтын
хайрга дайргаар дүүргэлт хийнэ.

Хайрган дүүргэлт хийж
авто машин зорчих
боломжтой тохиолдод авто замын зорчих хэсгийг
нээж 2-3 хоногт багтаан авто замын хашлага болон
асфальто бетон хучилт хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн
өгнө

2.1. Ажлын хэсгийн 2017 - 2018 оны 09 дүгээр сарын байдлаарх тоон
үзүүлэлтийн харьцуулвал: /тоогоор/
2017 онд нийт 20 удаа хуралдаж, авто зам сэтлэх,
сүвлэх зөвшөөрөл хүссэн 187 иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагын хүсэлтийг хэлэлцэж, нийт 89 буюу
47.5 хувьд нь зөвшөөрөл олгож, хүсэлтийг нь
шийдвэрлэсэн байна.
Үүнд:
Авто зам СЭТЛЭХ зөвшөөрөл 66;
Авто зам СҮВЛЭХ зөвшөөрөл 23 болно.
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2018 онд нийт 25 удаа хуралдаж, авто зам
сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрөл хүссэн давхацсан
тоогоор 347 иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагын хүсэлтийг хэлэлцэж, нийт 134
буюу 38,6 хувьд
нь зөвшөөрөл олгож,
хүсэлтийг нь шийдвэрлэсэн байна.
Үүнд:
Авто зам СЭТЛЭХ зөвшөөрөл 103;
Авто зам СҮВЛЭХ зөвшөөрөл 31 болно.

