№2.18
_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

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

Факс: ______________;

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

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын төрөл

Удирдамж

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

Дугаар
Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Төрөл

Нэр

Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No

Регистрийн No

ААН
Иргэн
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал

Хяналтын объект

Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал

Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Тусгай зөвшөөрөл
Гэрчилгээний дугаар

Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

Олгосон огноо, шийдвэрийн дугаар

Технологийн ажилтан

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

Үйл ажиллагааны чиглэл

Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам,
стандартын нэр, зүйл, заалт

1 ГЗЗТХ 6.1.1
2 ГЗЗТХ 6.1.2
3 ГЗЗТХ 6.2.2.
4 ГЗЗТХ 6.2.3.

5 ГЗЗТХ 5.5.9, 12.1.1

6

Хяналт шалгалтын асуултууд

Геодези,
зураг
зүйн
үйлдвэрлэл,
үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
авсан
Хэмжилтийн багажинд баталгаажуулалт
хийгдсэн
Мэргэжлийн боловсон хүчин болон
тэдний дадлага туршлагын талаарх
баримт бичигтэй
Заавар стандарт болон техникийн
баримт бичигтэй
Хэмжилтэнд ашиглагдах зураг, тоон
мэдээлэл, газар зүйн албан ёсны
нэрийг геодези, зураг зүйн асуудал
эрхэлсэн
төрийн
захиргааны
байгууллага болон эрх шилжигдсэн
байгууллага, улсын мэдээллийн сангаас
авдаг

ГЗЗТХ 6.1.3,
Засгийн газрын Хэмжилтийг солбицол, өндрийн нэгдсэн
2009 оны 25 дугаар тогтоол
тогтолцоонд хийдэг

7 ГЗЗТХ 12.1.3

8 ГЗЗТХ 12.1.4

Газрын зураг, атлас, албан ёсны
баримт бичигт газар зүйн албан ёсны
нэрийг зөв хэрэглэдэг
Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний
хийсэн
зураг
зүйн
бүтээлийг
хуулбарлаагүй, олшруулаагүй

ГЗЗТХ 10.2, Геодезийн байнгын
Геодезийн цэг, тэмдэгт байгуулсан бол
9 цэг тэмдэгт байгуулах ажил БД
төрийн хамгаалалтад хүлээлгэн өгсөн
11-104-06
Геодезийн хэмжилт хийх цэг, тэмдэгтийг
байгуулах
явцад
газар,
барилга,
10 ГЗЗТХ 13.1
байгууламж, бусад объектод учруулсан
хохирлыг барагдуулдаг
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000-ны
Геодезийн ажлын батлагдсан техникийн
11 масштабтай дэвсгэр
даалгавар төсөлтэй
зураглалын ажил БД 11-106-08
Хиймэл дагуул /GPS/ГЛОНАСС/ын технологиор монгол улсын
Байрлалын сүлжээний хэмжилт
геодезийн сүлжээ байгуулах
12
үндсэн дүрэм БНбД 14-101-08, нарийвчлалын шаардлага хангасан
Агаарын зураглалын ажлын
заавар БД 11-113-13
Нивелирдлэгийн II, III, IV ангийн
хэмжилтийн ажилд чанарын
Өндрийн
сүлжээний
хэмжилт
13 үнэлэлт өгөх /УГЗЗГ БСТ 03-88/,
нарийвчлалын шаардлага хангасан
Агаарын зураглалын ажлын
заавар БД 11-113-13
14 КЗ ба ГКТХ 5.4

15

Кадастрын зураглалын ажил
БНбД 11-11-16

нь

нь

Кадастрын зургийн нарийвчлал нь
байрлалын хувьд тухайн масштабын 0.1
м-т ногдох нарийвчлалыг хангасан
Кадастрын зургийн нарийвчлал нь
B2
өндрийн хувьд 0.3Хуудас
м-ээс
бага алдаатай
хэмжигдсэн

Шаардлага
хангаагүй

No

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

0

20

0

30

0

10

0

10

0

50

0

10

0

10

0

10

0

10

0

20

0

30

0

30

0

10

0

10

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

Газрын алба, сумын газрын даамлаас
ГХГЗЗГ-ын даргын 2008 оны 83
өгсөн мэдэгдлийн дагуу кадастрын зураг
дугаар тушаал 9.1, 9.2
гүйцэтгэдэг
КЗ ба ГКТХ 16.13, ГХГЗЗГ-ын Эргэлтийн цэгийн байрлалыг газар дээр
17 даргын 2008 оны 83 дугаар
тэмдэгжүүлдэг, хүлээлгэн өгсөн акт
тушаал 9.4.1, 9.5.1
үйлддэг
Кадастрын зураглалын ажлаа нэг
бүрчлэн шалгуулж, шалгалтын актаар
18 КЗ ба ГКТ Х 7.2
бүх зураг, мэдээллийн эх хувийг
кадастрын зураглалын мэдээллийн
санд хүлээлгэн өгсөн
16

Инженерийн шугам сүлжээний
19
зураглалын ажил БД 11-105-06

Инженерийн
шугам
сүлжээний
зураглалын
ажлыг
гүйцэтгэхдээ
техникийн үндсэн шаардлага, аргачлал,
нарийвчлалын дагуу гүйцэтгэсэн

Барилга, байгууламжийн үндэслэлийн
Барилгын геодезийн ажил БНбД цэгийг зураг төсөлд тусгасан геодезийн
20 11-08-06. 3.4, 3.7,3,10, 3.11,
ажлын батлагдсан төсөл-даалгаварын
3.14, 3.16, 3.17
дагуу гүйцэтгэсэн, актаар хүлээлгэн
өгсөн
Барилгын геодезийн ажил БНбД Үндэслэлийн цэг хүлээлгэн өгсөн акт
21
11-08-06. хавсралт-13
техникийн шаардлагад нийцсэн
Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг
Барилгын геодезийн ажил БНбД
22
газарт
шилжүүлэх
хэмжилт,
акт
11-08-06. 3.19, хавсралт 6
шаардлага хангасан
Барилга
байгууламж,
инженерийн
Барилгын геодезийн ажил БНбД
шугам сүлжээг барих явцад овор
11-08-06. 5.1,
23
хэмжээний
нарийвчлалд
хийсэн
Цутгамал бетон, төмөр бетон
геодезийн хэмжилтийг норм, дүрэмд
бүтэц БНбД 52-02-05
заасны дагуу гүйцэтгэсэн
Газрын зураг, редакторлалт,
Агаар,сансрын зургийн боловсруулалт
24 зохиолт, чимэглэлд бэлтгэх
нарийвчлалын шаардлага хангасан
үеийн техникийн хяналт
25 Газрын зураг, редакторлалт,
зохиолт, чимэглэлд бэлтгэх
үеийн техникийн хяналт
26

Газрын зургийн зохиолт, редакторлалт,
хэвлэх, бэлтгэх ажилд зураг зүйн ажилд
үе шатны хяналт хийгдсэн

Газрын
зураг,
атлас
шаардлага
хангасан
Барилгын геодезийн ажил БНбД Зургийн ажилд стандартын таних
27
11-08-06
тэмдэг ашигласан
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000-ны
Геодезийн ажлын техникийн тайлан,
28 масштабтай дэвсгэр
шаардлага хангасан
зураглалын ажил БД 11-106-08
ГЗЗТХ 13.2, 1:500, 1:1000,
1:2000, 1:5000-ны масштабтай Ажлын үр дүн нь нарийвчлалын
29
дэвсгэр зураглалын ажил БД 11- шаардлага хангасан
106-08
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион
30
байгуулах журам батлуулан мөрдөж
ажилладаг
Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан
31 МУ-ын Засгийн газрын 2011 оны
томилсон
311 дугаар тогтоол
Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь
шалгалтын ажлын дүн, авсан арга
32
хэмжээ, шийдвэрийг удирдлага, хамт
олонд мэдээлдэг, бүртгэл хөтөлсөн
НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ
>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Хуудас B3
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

0

10

0

10

0

10

0

20

0

50

0

10

0

10

0

30

0

20

0

10

0

10

0

20

0

20

0

30

0

5

0

5

0

5

0

535

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:

