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Захиргааны статистикийн мэдээлэл маягт ЗЗА-1

ЗАМ ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН
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Шинэ авто зам өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил-бүгд
мөр 1 = мөр (2+6+10+14)
олон улсын чанартай
мөр 2 =мөр (3+4+5)
асфальт
бетон
сайжруулсан
улсын чанартай
мөр 6 = мөр (7+8+9)
асфальт
бетон
сайжруулсан
орон нутгийн чанартай
мөр 10 = мөр (11+12+13)
асфальт
бетон
сайжруулсан
аж ахуй нэгж байгууллагын дотоодын
мөр 14 = мөр (15+16+17)
асфальт
бетон
сайжруулсан
Замын ажил шинээр хийгдэж буй обьектын нэр хаяг:
үүнээс /замын ангилал, хучилтын төрлөөр/

1. Нийслэлийн Авто замын газар нь сар
бүрийн 3-ны дотор нийслэлийн
Статистикийн газарт маягтаар
ирүүлнэ.
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Зам засвар, арчлалт - бүгд мөр 18 =мөр (19+20+…24)
зорчих хэсэг
замын хөвөө
замын байгууламж
авто замын зурвас газар
хяналт тавих зурвас газар
бусад
Зам засварын ажил хийгдэж буй обьектын нэр хаяг:
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Мэдээг гаргасан
Нийслэлийн Авто замын газрын дарга ……………………………………/
Мэргэжилтэн
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Маягтыг нөхөх заавар
Энэ маягтаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хийсэн шинэ замын өргөтгөл болон зам, засвар арчлалтын
мэдээг авна. Мэдээллийг нийслэлийн зам тээврийн газрын мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн мэдээг
гаргана.
Багана 1-д ажлын гүйцэтгэлийн хэмжээг мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн хэмжээ, багана 2-д ажлын
гүйцэтгэлийн хэмжээг замын уртаар илэрхийлэх, багана 3-д ажлын гүйцэтгэлийн хэмжээг хүчин
чадлын биет хэмжээгээр илэрхийлэх бөгөөд өөрөөр хэлбэл м2, м3, гэх мэтчилэн техникийн болон
ашиглалтын үзүүлэлтээр гаргана.
Мөр 1- д шинээр барьж буй болон өргөтгөл шинэчлэл хийгдэж буй авто замын нийт гүйцэтгэлийг,
Мөр 2- д "олон улсын чанартай авто зам" гэж Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр улс хооронд авто
тээврийн хэрэгслээр зорчихыг зөвшөөрсөн авто замыг;
Мөр 6-д "улсын чанартай авто зам" гэж нийслэлийг аймгийн төвтэй, аймгийн төвийг хооронд нь болон
хилийн боомттой холбосон авто замыг;
Мөр 10-д "орон нутгийн чанартай авто зам" гэж нийслэл, аймгийн нутаг дэвсгэр дэх сум, дүүрэг, хот,
суурин газрыг хооронд нь холбосон авто замыг;
Мөр 14-д "аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоодын авто зам" гэж аж ахуйн нэгж, байгууллагын нутаг
дэвсгэр дэх бусад авто замыг хэлнэ.
Мөр 3 - 5, 7 - 9, 11- 13, 15 - 17 дугаарт зам бүрийг замын хучилтын төрлөөр нь ангилан бичнэ.
Мөр 18-д зам засвар, цэвэрлэгээ, тэмдэг, тэмдэглэгээ, дохио арчлалт болон бусад замын текник
хэрэгсэлүүдэд хийгдсэн засвар, арчилгааны ажлын гүйцэтгэлийг бичнэ.
Мөр 19-д "зорчих хэсэг" гэж авто тээврийн хэрэгсэл зорчиход зориулсан авто замын хэсгийг.
Мөр 20-д "замын хөвөө" гэж зорчих хэсгийн хоёр хажуугийн зурвас газрыг;
Мөр 21-д "замын байгууламж" гэж модон ба төмөр, төмөр бетон, чулуун бусад гүүр, тавилан, гүүрэн
гарц, усны хоолой, авто замын хөдөлгөөнд зориулсан газар доогуурх гарц, хонгил, ус зайлуулах
шуудуу, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай авто замын зурвас газарт байгаа
бусад байгууламжийг;
Мөр 22-д "авто замын зурвас газар" гэж авто зам, замын байгууламж байрлаж байгаа болон замын
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, технологийн үйл ажиллагаа явуулах зориулалт бүхий газрыг;
Мөр 23-д "хяналт тавих зурвас газар" гэж авто замын зурвас газар болон жолооч нарын үзэгдэх орчин,
авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажил, ашиглалтын үеийн аюулгүй байдлыг
хангахад нөлөөлөх газрыг тус тус нөхнө.

