№5.38
_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

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

Факс: ______________;

Web: http://www.inspection.gov.mn;

ДУЛААНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭ,
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

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 захиалгч, хөрөнгө оруулагч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн
Нэр
Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No

Регистрийн No

Хяналт шалгалтад хамрагдсан зураг төслийн байгууллага, аж ахуйн нэгж
Нэр
Тусгай зөвшөөрлийн No

Хүчинтэй хугацаа

Хяналт шалгалтад хамрагдсан гүйцэтгэгч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн
Нэр
Тусгай зөвшөөрлийн No

Хүчинтэй хугацаа

Гүйцэтгэгч байгууллагын эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр
Утас, и-мэйл

Хяналт шалгалтад байлцсан инженер
Албан тушаал
Овог, нэр

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Утас, и-мэйл

Шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн төрөл, зориулалт

Хүчин чадал, урт, марк тип

Угсралтын ажил эхэлсэн огноо

Шалгалтын үеийн угсралтын ажлын явц байдал, гүйцэтгэл

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ
Хяналт шалгалтад өмнө нь хэзээ,
хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан
зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

2
3
4

Баримт бичгийн бүрдүүлэлтэй холбогдсон асуултууд
Барилгын тухай
Øóãàì ñ¿ëæýý, òîíîã òºõººðºìæèéã óãñðàõäàà
хуулийн 14.1
ãàçðûí çºâøººðºë, øèéäâýð ãàðãóóëñàí
Барилгын тухай хуулийн Зураг төсөл зохиогч байгууллага
14.1
зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй
Барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног
Барилгын тухай хуулийн
төхөөрөмжийн угсралтын ажил гүйцэтгэгч
14.1
байгууллага тусгай зөвшөөрөлтэй
Барилгын тухай хуулийн Барилгын ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл
16.6
авсан

Шаардлага
хангаагүй

1

Хяналт шалгалтын асуултууд

Хяналт
шалгалт

0

100

0

0

10

0

10

0

10

0

10

5

Барилгын тухай
хуулийн 16.2

Барилга байгууламжийн ажлыг зураг төсөлтэй
гүйцэтгэсэн

0

10

6

Барилгын тухай
хуулийн 13.2

Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал
хийсэн

0

10

7

Барилгын тухай
хуулийн 13.2

0

5

8

Барилгын тухай
хуулийн 16.7

Зураг төсөлд холбогдох байгууллагуудаас виз,
çºâøººðºë àâñàí
Угсралтын ажлын явцад анхны зураг төслөөс
өөрчлөгдөж гүйцэтгэсэн үе шатны ажил бүрд
гүйцэтгэлийн зураг төсөл боловсруулж
зохиогчоор баталгаажуулсан

0

5

Захиалагчийн хяналт тогтмол хийдэг

0

5

Зураг төсөл зохиогч тогтмол хяналт тавьдаг

0

5

Дотоодын хяналтын системтэй

0

10

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах
журам батлуулан мөрдөж ажилладаг

0

2

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил
дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлдэг

0

2

Захиалагчаас гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ
байгуулж гүйцэтгүүлсэн

0

2

9
10
11
12

13

14

Барилгын тухай
хуулийн 15.1.6
Барилгын тухай
хуулийн 17.1.3
ТХШТХ-ийн 7.2 Аж
ахуйн нэгж
байгууллагын үйл
ажиллагааны дотоод
хяналт шалгалтыг
зохион байгуулах
нийтлэг журам
Засгийн газрын 311
тогтоол
Барилгын тухай
хуулийн 12.1

15

Барилгын тухай
хуулийн 15.1

Угсралтын ажлын үе шат тутамд ил, далд ажлын
актыг бичиж холбогдох инженерээр
баталгаажуулсан, гэрэл зураг хавсаргасан

0

2

16

Барилгын тухай
хуулийн 15.1

Талбайн журналыг өдөр тутам стандартын дагуу
хөтөлж, баталгаажуулсан

0

2

0

19

0

5

0

5

0

5

0

2

Материалын чанар аюулгүй байдалтай холбогдсон асуултууд
17

18
19
20

Барилгын тухай
хуулийн 16.4

Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ,
тоног төхөөрөмжийн материал нь зураг төслийн
болон норм, дүрэм стандартын шаардлага хангасан,
тохирлын гэрчилгээтэй
Суурь, тулгуур зэрэгт хэрэглэсэн бетон зуурмагийн
бат бэхийг итгэмжлэгдсэн лабораторийн туршилт
шинжилгээгээр баталгаажуулсан
Äóëààëãûí ìàòåðèàë íü çóðàã òºñºë, íîðì ä¿ðìèéí
øààðäëàãà õàíãàñàí
Байгаль цаг уурын нөхцөлд тохирох нь батлагдсан
импортын материал эдэлхүүн хэрэглэсэн

Авсан оноо

Шаардлага
хангасан

Хууль тогтоомж,
дүрэм, журам,
No
стандартын нэр, зүйл,
заалт

Батлагдсан
оноо

Гүйцэтгэлийн
шалгалт
0

0

0

Стандарт тогтоогдоогүй шинэ бүтээгдэхүүнийг
холбогдох байгууллагын дүгнэлттэй хэрэглэсэн

21

Угсралтын үйл ажиллагаатай холбогдсон асуултууд

2

0

44

0

3

22

Èнженер
геологийн
ñóäàëãàà,
угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн

23

Шугам хоолойн суваг камер, худаг, тулгуурын хийц
á¿òýýö íü çóðàã òºñºëòýé íèéöñýí

0

3

24

Øóãàì õîîëîéí íàëóó íü çóðàã òºñºë, íîðì ä¿ðýìòýé
íèéöñýí

0

3

25

Øóãàì õîîëîéí õºäºëãººíòýé áîëîí õºäºëãººíã¿é
òóëãóóðóóä çóðàã òºñºë, íîðì ä¿ðèéí øààðäëàãà
õàíãàñàí

0

3

26

Õààëò àðìàòóð, óñ þ¿ëýõ, õèé àâàõ, õàìãààëàõ
òºõººðºìæ¿¿ä çóðàã òºñºë, íîðì ä¿ðìèéí äàãóó
ñóóðèëàãäñàí

0

3

27

Êîìïåíñàòîð, êîìïåíñàòîðûí òàòàëò íü çóðàã òºñºë,
íîðì ä¿ðìèéí øààðäëàãà õàíãàñàí

0

3

28

Ñóâàã êàìåð, øóãàì õîîëîéí íÿãòðóóëãà, çýâðýëòýýñ
õàìãààëàõ àæëóóä õèéãäñýí

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

29

дүгнэлттэйгээр

0

“Дулааны шугам
сүлжээ” БÍбД 3.05.03- Òóóø ãàãíààñòàé õîîëîéí ãàãíààñ íü äýýøýý õàðñàí,
øóãàì õîîëîéí ãàãíààñ íü õàíà õàøëàã õèéö, òîíîã
95

òºõººðºìæèéí õîîðîíäîõ çàé õýìæýý íü çóðàã òºñºë,
íîðì ä¿ðìèéí øààðäëàãà õàíãàñàí
Óãñðàëòûí àæëûã ã¿éöýòãýõäýý áóñàä èíæåíåðèéí
øóãàì ñ¿ëæýýòýé îãòëîëöñîí õýñýãò õîëáîãäîõ
áàéãóóëëàãûí òºëººëëèéã áàéëöóóëñàí

30

Ãàãíóóðûí àæëûí ÷àíàð øààðäëàãà õàíãàñàí,
ãàãíóóðûí òåõíîëîãè, ôîðìóëÿð ¿éëäñýí
Худаг ба камер, худгийн амыг хучилтын гадаргуугаас
дээш 4-5 см-д суулгасан, худаг камерт зориулалтын
шат угсрагдсан
Íасос, хөдөлгүүрийн тоо хэмжээ, хүчин чадал зураг
òºñºë, íîðì ä¿ðìèéí øààðäëàãà õàíãàñàí

31
32
33
34

Õÿíàõ õýìæèõ õýðýãñýë íü çóðàã òºñëèéí äàãóó á¿ðýí
ñóóðèëàãäñàí, áàòàëãààæèëò õèéãäñýí

0

3

35

Òîõèðóóëàõ áîëîí àâòîìàò óäèðäëàãûí ñèñòåì çóðàã
òºñëèéí äàãóó õèéãäñýí, àæèëëàãàà õýâèéí

0

5

0

12

0

3

0

3

0

3

0

3

Òóðøèëò, ñîðèëò, òîõèðóóëãà ç¿ãøð¿¿ëýëòòýé õîëáîãäñîí àñóóëòóóä

0

30

40

0

10

0

10

0

10

0

205

Öахилгааны ажилтай холбогдсон асуултууд
Газардуулгын ажил норм дүрмийн дагуу хийгдсэн

36
37
38

Цахилгаан техникийн Цахилгааны кабель утасны уулзвар зангилааны
холболт, угсралтын ажил хэвийн

ажил БÍбД 3.05.06Цахилгааны шитны самбар, хайрцаглалт хэвийн
90

бөгөөд галаас хамгаалах арга хэмжээ хангалттай
Цахилгаан тоног төхөөрөмж, шугамын ажлын
гүйцэтгэл нь зураг төсөлтэй нийцсэн

39

41

Òîíîã òºõººðºìæ, øóãàì õîîëîéä óñàí ñîðèëò õèéñýí

“Дулааны шугам
Òîíîã òºõººðºìæ, øóãàì õîîëîéä äîòîîä ¿çëýã,
сүлжээ” БÍбД 3.05.03- ìåòàëë, ãàãíóóðûí øàëãàëò, øèíæèëãýý õèéãäñýí
95
Òîíîã òºõººðºìæ, øóãàì õîîëîéä óãààëò, ¿ëýýëãý,

42

õàëóóí, õ¿éòýí áàéäëààñ àæèëëóóëæ òóðøèëò õèéñýí,
òóðøèëòûí ¿ð ä¿í õàíãàëòòàé

НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ
>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

0

0

0

0

0

0

0
0
......
......
эрсдэлтэ эрсдэлтэ
й
й

Оноо

Үнэлгээ

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ
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 хэмжээ

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Улсын байцаагчийн албан тушаал

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

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

