№5.3.БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:
Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..
Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Асуултууд

1

2

1 БТХ 19.1.4

2 БТХ 43.1.4

Шаардлага
хангаагүй

№

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

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

3

4

Баримт бичгийн бүрдэлттэй холбогдсон асуултууд
Барилгын материалын үйлдвэрлэл
эрхлэх
тусгай
зөвшөөрөлтэй,
хүчинтэй хугацаа дуусаагүй
Үйлдвэрлэлийн технологийн заавар
боловсруулж
холбогдох
газарт
0
хянуулж батлуулсан, технологийн
заавартай.

5

3 БТХ 43.1.4. СТҮ ТХ 16.1

Бүтээгдэхүүнээ тохирлын баталгаанд
хамруулсан, тохирлын гэрчилгээтэй,
хүчинтэй хугацаа дуусаагүй

0

10

4 СТҮ ТХ 6.2

Үйлдвэрлэлд мөрдөх стандарт, норм
нормативуудыг
бүрдүүлсэн,
иж
бүрдүүлсэн, мөрдөж ажилладаг.

0

3

5 ТХШТХ-ийн 7.2 Аж ахуйн
нэгж
байгууллагын
үйл
6 ажиллагааны дотоод хяналт
шалгалтыг зохион байгуулах
нийтлэг
журам
Засгийн
7
газрын 311 тогтоол

Дотоодын хяналтын системтэй.
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион
байгуулах журам батлуулан мөрдөж
ажилладаг.
Дотоод хяналт шалгалтын нэгж
ажилтантай.

0

5

0

10

0

4

Хуудас 1

Авсан Гүйцэтгэлийн
оноо шалгалт

5

6

Хэмжих
хэрэгсэл
нь
улсын
баталгаажуулалт,
шалгалт
БТХ 43.1.7, ХНБХТХ 9 дүгээр
8
тохируулгад
хамрагдсан, 0
зүйлийн 2.
гэрчилгээтэй,
хүчинтэй
хугацаа
дуусаагүй.
Үйлдвэрлэлийн
хийн
шугам,
даралтат
савыг
холбогдох
9 MNS 5839-2008 5.6, 5.8
0
мэргэжлийн
байгууллагаар
баталгаажуулсан.
Түүхий эд материалтай холбогдсон асуултууд

5

2

10 БТХ 43.1.1.

Ашигт малтмалын тухай болон
Түгээмэл
тархацтай
ашигт
малтмалын тухай хуульд заасан
журмын дагуу барилгын материалын
үйлдвэрлэлд
хэрэглэх
түгээмэл
тархацтай
ашигт
малтмалыг
олборлож, боловсруулж, орд газрыг
ашигладаг

0

2

11 БТХ 13.1.1.

Түүхий эд материал нь стандарт,
зураг төслийн шаардлагыг бүрэн
хангасан

0

10

12 БТХ 13.1.3.

Түүхий эд материал нь гарал үүсэл,
чанарыг баталгаажуулсан паспорт,
лабораторийн батламжтай.

0

3

13 БТХ 13.1.4.

Түүхий эд материал нь чанарын
шаардлагыг хангасан зориулалтын
сав, баглаа боодол, хаяг, шошго,
тавиур, чингэлэгтэй.

0

3

14 БТХ 43.1.4.

Барилгын материал, түүхий эдийг
итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилт
туршилтад тогтмол хамруулдаг.

0

5

Технологийн горим, бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлагатай холбогдсон асуултууд
Бүтээгдэхүүн
нь
иргэдийн
эд
15 БТХ 11.1.1. СТҮ ТХ 24.1
10
хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчинд 0
аюул учруулахгүй, бат бөх байна.
16 БТХ 43.1.4

17 БТХ 13.1.3.

18 БТХ 13.1.4.

19 БТХ 13.1.1.

Барилгын материал, бүтээгдэхүүнийг
итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилт
туршилтад тогтмол хамруулдаг.
Гарал
үүсэл,
чанарыг
баталгаажуулсан
паспорт,
лабораторийн батламжтай.
Чанарын
шаардлагыг
хангасан
зориулалтын сав, баглаа боодол,
хаяг, шошго, тавиур, чингэлэгтэй.
Барилгын норм, дүрэм, стандарт,
зураг төслийн шаардлага бүрэн
хангасан бүтээгдэхүүн, эдлэхүүнийг
үйлдвэрлэдэг.

Хуудас 2

0

5

0

1

0

1

0

10

20 БТХ 13.1.2

21 БТХ 43.1.3.

22 БТХ 43.1.5.

23 БТХ 43.1.6.

24 ХХБАБТХ 10.3

Бүтээгдэхүүн нь хүний амь нас,
эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг
нөлөөгүй.
Үйлдвэрлэсэн барилгын материал,
бүтээгдэхүүнийхээ чанарт баталгаа
өгдөг.
Үйлдвэрлэсэн барилгын материал,
бүтээгдэхүүнийхээ чанарын үндсэн
үзүүлэлтийг
тодорхойлох
лабораторитой,
хяналт
тавьж
шинжилгээ туршилт хийдэг.
Итгэмжлэгдсэн
лабораторийн
дүгнэлтийг
үндэслэн
барилгын
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгууллагаас эрх олгосны дагуу
шинэ материал, хийц эдлэхүүнийг
үйлдвэрлэж, туршилтын журмаар
хэрэглэдэг.
Хадгалж байгаа химийн хорт болон
аюултай бодисын сав, баглаа боодол
нь тухайн бодисын нэр, анхааруулах
тэмдэг, аюулын шинж чанарыг тод,
томоор бичсэн шошготой.
НИЙТ ОНОО

0

5

0

3

0

5

0

1

0

1

0

109

0

0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хяналтын
чиглэл,
тушаалын нэр

албан Хяналтын чиглэл, албан тушаалын Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж
нэр
ахуйн нэгж, байгууллагын
эрх
бүхий
албан
тушаалтан

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Хуудас 3

