
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 2 3 4 5

1 ГЗЗТХ 6.1.1

Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл,

үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

авсан

2 ГЗЗТХ 6.1.2
Хэмжлийн багажинд

баталгаажуулалт хийгдсэн
0 20

3 ГЗЗТХ 6.2.2

Мэргэжлийн боловсон хүчин болон

тэдний дадлага туршлагын талаарх

баримт бичигтэй

0 30

4 ГЗЗТХ 6.2.3
Заавар стандарт болон техникийн

баримт бичигтэй 
0 10

5 ГЗЗТХ-ийн 9.2

Улсын болон орон нутгийн төсөв,

төрийн байгууллага хэрэгжүүлж

байгаа төслийн хөрөнгөөр

гүйцэтгэсэн ажлынхаа тайлан, эх

материал, солбицолын жагсаалт

(каталог), бүдүүвч зураг, бичлэг,

бусад тоон мэдээллийг нэгдсэн санд

үнэ төлбөргүй шилжүүлсэн 

0 30

6
ГЗЗТХ 6.1.3, Засгийн газрын

2009 оны 25 дугаар тогтоол

Төрөл бүрийн масштаб, бүх

ангилалын газрын зураг, геодезийн

хэмжилт, магадлан хэмжилтийг

солбицол, өндрийн нэгдсэн

тогтолцоонд нийцүүлсэн, эсхүл

хийсэн

0 30

№2.18.ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

Хуудас 1



7 ГЗЗТХ 12.1.3

Газрын зураг, атлас, албан ёсны

баримт бичигт газар зүйн албан ёсны

нэрийг зөв хэрэглэдэг

0 10

8 ГЗЗТХ 12.1.4

Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний

хийсэн зураг зүйн бүтээлийг

хуулбарлаагүй, олшруулаагүй

0 10

9

КЗ ба ГКТХ 5.4, Кадастрын

зураглалын ажил БНбД 11-11-

16

Бүх ангиллын кадастрын зургийг

масштаб, байрлал, өндрийн

нарийвчлалд хийсэн, техникийн

шаардлага хангасан

0 30

10 ГЗЗТХ 13.1

Геодезийн хэмжилт хийх цэг,

тэмдэгтийг байгуулах явцад газар,

барилга, байгууламж, бусад

объектод хохирол учруулсан бол

барагдуулсан

0 30

11

1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000-

ны масштабтай байр зүйн

дэвсгэр зураглалын ажил БД

11-106-08

Бүх ангиллын том масштабын

газрын зургийн хэмжилт

боловсруулалт хийхдээ нарийвчлал,

техникийн шаардлагыг хангасан

0 30

12

Хиймэл дагуул

/GPS/ГЛОНАСС/-ын 

технологиор монгол улсын

геодезийн сүлжээ байгуулах

үндсэн дүрэм БНбД 14-101-08

Байрлалын сүлжээний хэмжилт нь

техникийн шаардлага хангасан
0 30

13

Монгол улсын өндрийн

сүлжээний I ба II ангийн

сүлжээ байгуулах үндсэн

дүрэм БНбД 11-09-16,

Өндрийн I, II ангийн сүлжээний

тэгшитгэн бодолтын ажил БД

11-117-16

Өндрийн сүлжээний цэг тэмдэгт

байгуулах, хэмжилт, боловсруулалт

хийх ажил техникийн шаардлага

хангасан

0 30

14

ГЗЗТХ 10.2, Геодезийн

байнгын цэг тэмдэгт байгуулах

ажил БД 11-104-06

Геодезийн цэг, тэмдэгт байгуулсан,

төрийн хамгаалалтад хүлээлгэн

өгсөн 

0 10

15

КЗ ба ГКТХ 16.12, ГХГЗЗГ-ын

даргын 2008 оны 83 дугаар

тушаал 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

Газрын алба, сумын газрын

даамлаас бичсэн нэгж талбарын

эргэлтийн цэгийг газарт бэхлүүлэх

мэдэгдэлд тогтоосон байрлалаар

газар дээр тэмдэгжүүлдэг, актаар

хүлээлгэн өгдөг    

0 10

16
Инженерийн шугам сүлжээний

зураглалын ажил БД 11-105-06

Инженерийн шугам сүлжээний

зураглалын ажлыг гүйцэтгэхдээ

техникийн үндсэн шаардлага,

аргачлал, нарийвчлалын дагуу

гүйцэтгэсэн

0 20

Хуудас 2



17
Барилгын геодезийн ажил

БНбД 11-08-06

Барилга, байгууламж, инженерийн

шугам сүлжээний үе шатны ажилд

геодезийн хэмжилт, зураглалын

ажил гүйцэтгэхдээ техникийн үндсэн

шаардлага, аргачлал, нарийвчлалын

дагуу гүйцэтгэсэн

0 30

18

Барилга, байгууламжийн

инженеийн судалгааны

нийтлэг үндэслэл БНбД 11-07-

04

Барилга, байгууламж, инженерийн

шугам сүлжээний судалгааны ажлын

үед текникийн шаардлагын дагуу

геодезийн ажлыг гүйцэтгэсэн, баримт

материалыг бүрэн бүрдүүлсэн

0 30

19

Монгол Улсын гравиметрийн

тулгуур сүлжээ байгуулах

дүрэм БНбД 11-10-17

Гравиметрийн цэг тэмдэгт суулгасан,

сүлжээ байгуулсан, хэмжилт,

тэгшитгэн бодолтыг нарийвчлал,

техникийн шаардлагын дагуу

гүйцэтгэсэн

0 30

20

Авто зам болон төмөр замын

геодезийн ажил БНбД 11-114-

14

Авто зам болон төмөр зам барилгын

ажлын үед геодезийн хэмжилт,

зураглалын ажлыг нарийвчлал,

техникийн шаардлагад нийцүүлэн

гүйцэтгэсэн

0 30

21

Ус дулаан хангамж ариутгах

татуургын сүлжээ, үерийн усны 

байгууламжийн геодезийн

ажил БД 11-115-16

Ус дулаан хангамж ариутгах

татуургын сүлжээ, үерийн усны

байгууламжийн зураг төсөл

боловсруулах, барих, ашиглах үед

хийгдэх геодезийн ажлыг

нарийвчлал, техникийн шаардлагад

нийцүүлэн гүйцэтгэсэн

0 30

22

Гудамж, зам, талбай, үл

хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийн

тэмдэглэгээнд тавих ерөнхий

шаардлага MNS 5283:2014 

Хаягийн зураг стандартын

шаардлагад нийцсэн
0 30

23
Агаарын зураглалын ажлын

заавар БД 11-113-13

Агаарын зураг авалт, боловсруулалт

нь техникийн шардлагад нийцсэн 
0 30

24

GNSS /GPS/-ын байнгын

ажиллагаатай станцын

ажиллагааны заавар ГХБГЗЗГ-

ын 2011 оны 574 дугаар

тушаал

Хэмжилтийг GNSS /GPS/-ын байнгын

ажиллагаатай станцын байрлалтай

холбож гүйцэтгэхдээ ажиллагааны

зааврыг баримталсан

0 30

25

Өндөр барилга байгууламжийн

хэв гажилтыг тодорхойлох,

үйлдвэрийн технологийн тоног

төхөөрөмж суурилуулах үеийн

геодезийн хэмжилт БД 11-118-

17

Өндөр барилга байгууламжийн хэв

гажилтыг тодорхойлох, үйлдвэрийн

технологийн тоног төхөөрөмж

суурилуулах үеийн геодезийн

хэмжилт хийхдээ нарийвчлал,

техникийн шаардлагад нийцүүлэн

гүйцэтгэсэн

0 30

26

Хөрс. Барилга, байгууламжийн

буурийн хэв гажилтыг хэмжих

аргууд MNS 367251984

Барилга, байгууламжид геодезийн

хэмжилт хийхдээ стандартыг дагаж

мөрдсөн 

0 30

Хуудас 3



27

ГХГЗЗГ-ын даргын 2014 оны12

дугаар сарын 19-ний А/328

дугаар тушаалаар батлагдсан

"Байр зүйн зургийн тоон

мэдээнд тавигдах шаардлага"

Газрын зургийн хэмжилтийн үр

дүнгээр тоон боловсруулалт хийхдээ

дагаж мөрддөг

0 10

28
Цутгамал бетон, төмөр бетон

бүтэц БНбД 52-02-05     14.1
0 30

29
Угсармал бетон, төмөр бетон

бүтээц БНбД 52-03-05-ын 2.7

30

Эрчим хүч, харилцаа

холбооны инженерийн

байгууламжийн геодезийн

ажил БД 11-120-17 

Эрчим хүч, харилцаа холбооны

инженерийн байгууламжид

геодезийн хийсэн хэмжилт нь

нарийвчлал, техникийн шаардлага

хангасан

31 ГЗЗТХ 5.5.9, 11.1

Хэмжилтэд ашиглагдах байр зүйн

болон дэвсгэр зураг, тоон мэдээлэл,

газар зүйн албан ёсны нэрийг

геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн

төрийн захиргааны байгууллага,

улсын мэдээллийн сангаас авдаг

0 20

32

Газрын зураг, редакторлалт,

зохиолт, чимэглэлд бэлтгэх

үеийн техникийн хяналт

Газрын зургийн зохиолт,

редакторлалт, хэвлэх, бэлтгэх ажилд

үе шатны хяналт хийгдсэн,

шаардлага хангасан

0 20

33
Дотоод хяналт шалгалтын журам

баталсан,  ажилтан томилсон
0 5

34

Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан

нь шалгалтын ажлын дүн, авсан арга

хэмжээ, шийдвэрийг удирдлага, хамт

олонд мэдээлдэг, бүртгэл хөтөлсөн

0 5

0 750 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

МУ-ын Засгийн газрын 2011

оны 311 дугаар тогтоол

Барилга угсралтын ажлын үед

хийсэн геодезийн хэмжилт

нарийвчлалын шаардлага хангасан,

технологийн горимын дагуу хэмжилт

хийгдсэн, баталгаажуулсан

0 30

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хуудас 4


