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БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ
ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, БАРИХ,
АШИГЛАХ ҮЕД ХИЙГДЭХ
ГЕОДЕЗИЙН АЖЛЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

E-mail: info@inspection.gov.mn;

Факс: ______________;

Web: http://www.inspection.gov.mn;
А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

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

Удирдамж
Дугаар

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Төрөл
Нэр
ААН
Иргэн

Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар геодези, зураг зүйн
хяналтын чиглэлээр илэрч байсан
зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Регистрийн No

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ
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Хууль тогтоомж, дүрэм,
журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

Хяналт шалгалтын асуултууд

Шаардлага
хангаагүй

No

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажлын үед хийгдэх геодезийн ажил
Зураг төсөл боловсруулахад ашигласан
ГЗЗТХ 4.1.9, 5.5.9, 6.1.3, дэвсгэр зураг нь солбицол-өндрийн нэгдсэн
Засгийн газрын 2009 оны тогтолцоонд хийгдсэн эсвэл геодези, зураг
0
50
25 дугаар тогтоол
зүйн архиваас авсан /1:500-1:1000-ны
масштабтай зураг/
Барилга, инженерийн байгууламжийн зураг
төсөл болон батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө,
КЗ ба ГКТ Хууль 16.13,
зай хэмжээний зураг болон барилга нь газар
Барилгын геодезийн ажил
0
10
олгоход эрх бүхий этгээдээс тогтоосон, газрын
БНбД 11-08-06-ын 3.20
улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн кадастрын
зургийн байрлалтай тохирсон
Инженерийн нарийн хийцтэй болон 9-өөс
Барилгын геодезийн ажил
дээш давхар бүхий барилга барихад
0
5
БНбД 11-08-06-ын 2.5
геодезийн төсөл-даалгавар бичигдсэн
Барилга байгууламж, инженерийн шугам
Барилгын геодезийн ажил сүлжээ барих ажлын үед хийгдэх геодезийн
0
5
БНбД 11-08-06-ын 2.6
ажлын үндэслэлийг баталсан төсөл
даалгавар бичигдсэн
Геодезийн хэмжилтийн багажийг барилга,
Барилгын геодезийн ажил
байгууламжийн баригдах нарийвчлалаас
0
5
БНбД 11-08-06-ын 2.7
хамааруулан сонголт хийсэн
Геодезийн байнгын цэг тэмдэгт байрлаж
байгаа газарт барилга, байгууламж барих,
газар шорооны ажил хийхдээ зохих
ГЗЗТХ 10.3, 12.1.2
0
10
зөвшөөрөл авч, хамгаалах, хэмжилт хийх
нөхцөлийг алдагдуулахгүй байх арга хэмжээ
авсан
Геодезийн үндэслэл байгуулах төслийн зураг
0
5
зохиогдсон
Хэмжилт хийх тулгуур цэгүүдийн солбицол ба
0
5
Барилгын геодезийн ажил өндөр, зураг өгөгдсөн
Геодезийн үндэслэл байгуулах нарийвчлалыг
БНбД 11-08-06-ын 3.4
0
5
тусгасан тайлбар бичигдсэн
Барилга, байгууламжийг барих үеийн хүлцэх
0
5
алдааг зураг төсөлд тусгасан
Геодезийн үндэслэл байгуулах төсөл
Барилгын геодезийн ажил
барилгын талбайн ерөнхий төлөвлөгөөний
0
5
БНбД 11-08-06-ын 3.6
дэвсгэр зурагтай уялдуулсан
Зураг төсөлд ашиглалтын үед хийгдэх
Барилгын геодезийн ажил
0
10
геодезийн хэмжилт, зураглалын талаар
БНбД 11-08-06-ын 3.6
бичигдсэн
Барилга, байгууламжийн угсралтын ажил гүйцэтгэх үед хийгдэх геодезийн ажил
Барилга, байгууламж барих талбайг бүрэн
0
10
чөлөөлсөн

Барилгын геодезийн ажил Барилга, байгууламж барих талбайг чөлөөлөх
БНбД 11-08-06-ын 2.9, 5.11 үед шугам сүлжээ шилжүүлсэн бол
14
гүйцэтгэлийн зураг хийлгэж, мэдээллийн санд
өөрчлөлт оруулсан, акт үйлдэгдсэн

Хуудас B2

0

50

15

Барилга, байгууламжийг барихад шаардагдах
бэлтгэл ажил болох зам, гарц, краны зам,
Барилгын геодезийн ажил
төмөр зам, аюулгүйн зурвас, инженерийн
БНбД 11-08-06-ын 2.2.7
хийцтэй түр байгууламжуудыг зураг төсөлд
заасны дагуу гүйцэтгэдэг

0

50

16

Геодезийн үндэслэлийг барилга, байгууламж,
Барилгын геодезийн ажил
инженерийн шугам сүлжээний зураг ашиглаж,
БНбД 11-08-06-ын 3.3
төслийн дагуу байгуулсан

0

10

17

Үндэслэлийн цэгүүдийн бат бэх байдал, устаж
Барилгын геодезийн ажил үрэгдэхгүй хадгалагдах нөхцөлийг хангасан,
БНбД 11-08-06-ын 3.7.2 жилд 2-оос доошгүй удаа байрлал-өндрийг нь
геодезийн хэмжилтийн багажаар шалгасан

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

Үндэслэл нь шинээр барих барилга,
байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний
угсралтын геодезийн хэмжилт, гүйцэтгэлийн
зураглал хийх, ашиглалт, өргөтгөл, сэргээн
засварлалт хийх ажил гүйцэтгэх шаардлага
хангасан
Тохижилт хийгдэж байгаа талбайн дотор,
барилга, байгууламж бүрийн дэргэд
геодезийн байрлал, өндрийн сүлжээний 1
цэгийг давхцуулан байгуулсан
Инженерийн шугам сүлжээний тэнхлэгийн
дагуу эхлэл-төгсгөл эсвэл 2 км тутамд
байрлал-өндрийн цэг, 0.5 км тутамд өндрийн
репер байгуулсан
Барилга байгууламж, талбайд байгуулах
өндрийн сүлжээг улсын нивелирдлэгийн
сүлжээний 2-оос доошгүй марк, реперт
тулгуурлан сэлгэцээр байгуулсан

18

Барилгын геодезийн ажил
БНбД 11-08-06-ын 3.7.4

19

Барилгын геодезийн ажил
БНбД 11-08-06-ын 3.11,
3.16.5

20

Барилгын геодезийн ажил
БНбД 11-08-06-ын 3.16.5

21

Барилгын геодезийн ажил
БНбД 11-08-06-ын 3.11

22

Барилгын геодезийн ажил Геодезийн үндэслэлийн цэгийн холболтын
БНбД 11-08-06-ын 3.16.6, зураг, солбицол-өндрийн каталоги
3.17
бүрдүүлсэн, хүлээлгэн өгөх акт үйлдсэн

0

10

23

Барилга, байгууламжийн суурь, инженерийн
шугам сүлжээг угсрах үед тэнхлэгийг газарт
Барилгын геодезийн ажил шилжүүлэхдээ техникийн шаардлага хангасан
/хавсралт 6/
БНбД 11-08-06-ын 4.5,
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10

0

10

0
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24

Барилга, байгууламжийн тэнхлэгийг
шилжүүлсэн, устахгүйгээр хамгаалсан

Барилгын геодезийн ажил
Барилга барих үеийн геодезийн байгуулалтын
25 БНбД 11-08-06-ын 4.2, 4.6,
ажил нарийвчлалын шаардлага хангасан
4.8, 4.10
Барилга угсралтын ажлыг өөр байгууллага
Барилгын геодезийн ажил
26
шилжүүлэн гүйцэтгэх үед геодезийн ажлыг
БНбД 11-08-06-ын 4.17
актаар хүлээлцсэн
27

Барилга, байгууламжийн хэсэг, бүтээцийн
элементүүдийн байршилд хэмжилт хийгдсэн,
нарийвчлалын шаардлага хангасан

Барилга, байгууламжийн хэсэг, бүтээцийн
элементүүд, угсралтын түвшинд өндөр
Барилгын
геодезийн
ажил
28
БНбД 11-08-06-ын 4.15, 5.4 дамжуулах хэмжилт хийгдсэн, нарийвчлал
шаардлага хангасан
29

Эгц босоо байдалд хэмжилт хийгдсэн,
нарийвчлал шаардлага хангасан

0

10

30

Анкерийн холбоосны бэхэлгээ, хэсгүүдийн
суулгалтанд хэмжилт хийгдсэн

0

10

Хуудас B3

31

32

33

34

35

36

Цутгамал бетон, төмөр
бетон бүтээц
БНбД 52-02-05 14.1

Бетон, төмөр бетон бүтээцүүдэд хэмжилт
технологийн дагуу хийгдэж, баталгаажуулсан

Шалгалтын хэмжилт хийгдсэн, алдаа нь улсын
Барилгын геодезийн ажил стандарт, барилгын норм ба дүрэм, төслийн
БНбД 11-08-06-ын 5.5
баримт бичигт зөвшөөрөгдсөн
хэмжигдэхүүний 0.2 мм-ээс ихгүй гарсан
Геодезийн шалгалтын хэмжилтийн үр дүнг
Барилгын геодезийн ажил
барилга угсралтын ажлын тэмдэглэлд бичиж
БНбД 11-08-06-ын 5.6,
баталгаажуулсан
Барилга, байгууламжийн хэсэг, гол бүтээцийн
элементүүд, тэдгээрт оруулсан бүх
Барилгын геодезийн ажил
өөрчлөлтөд гүйцэтгэлийн зураг зохиосон,
БНбД 11-08-06-ын 5.1, 5.7,
зурагт төслөөр зөвшөөрөгдсөн алдааны
5.10, Инженерийн шугам
хэмжээг бүрэн үзүүлсэн
сүлжээний зураглалын
Газар доорх шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн
ажил БД 11-105-06
зураглалыг шуудуу, даланд булалт хийгдээгүй
үед зурагласан
Засгийн газрын 2009 оны
Гүйцэтгэлийн зураг солбицол-өндрийн
25 дугаар тогтоол,
нэгдсэн тогтолцоонд зургийн томъёолсон
Барилгын геодезийн ажил
тэмдгээр зураглагдсан
БНбД 11-08-06-ын 5.9

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

Геодезийн хэмжилтийн багажийг
0
баталгаажуулалтад хамруулсан
Ашиглалтын явцад хийгдэж байгаа геодезийн ажил
Мэдээллийн сан үүсгэсэн зураг нь солбицолГЗЗТХ 6.1.3, Засгийн
өндрийн нэгдсэн тогтолцоонд стандартын
газрын 2009 оны 25 дугаар
38
0
шаардлага хангасан /хэрэв шугам сүлжээний
тогтоол, Инженерийн
зураг бол мэдээллийн санг 1:2000-ны
шугам сүлжээний ажил 5.2
масштабтай үүсгэсэн/
Улсын болон орон нутгийн төсөв, төрийн
ГЗЗТХ 9.2, Барилгын
байгууллагаас хэрэгжүүлсэн төслийн
39 геодезийн ажил БНбД 11- хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, эх
0
08-06-ын 5.11
материал, солбицол, тоон мэдээллийг
нэгдсэн санд үнэ төлбөргүй шилжүүлсэн
Барилга, байгууламжийг ашиглах үед геометр
40
ГЗЗТХ 4.1.9
0
хэмжээнд хяналтын хэмжилт хийдэг, арга
хэмжээ авдаг
НИЙТ ОНОО
0
ҮНЭЛГЭЭ
37

ГЗЗТХ 6.1.2

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B4

10

10

10

10

480

0

0

...........
эрсдэлтэй

...........
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга
авах арга хэмжээ
тоон үзүүлэлт

Биелэлт

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

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Оноо

Үнэлгээ

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн
нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтан

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

