
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

Барилга байгууламж, инженерийн

шугам сүлжээ ашиглалт,

зүгшрүүлэлтэд тавигдах шаардлагыг

бүрэн хангасан

0 5

2

Барилга байгууламжууд нь цэвэр

бохир ус, дулаан цахилгаан,

холбоогоор  хангагдсан 

0 2

3
Барилгын тухай хуулийн

46.1.12

Барилга байгууламж, шугам сүлжээ,

тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл,

комиссын акт дүгнэлт, гэрчилгээ,

холбогдох бусад баримт бичгүүд

бүрэн 

0 5

4
Барилгын тухай хуулийн

46.1.2

Барилга байгууламж, шугам сүлжээ,

тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын

хугацаанд хувийн хэрэг тогтмол

хөтлөгдсөн   

0 2

5
Барилгын тухай хуулийн

46.1.4, 46.1.9

Барилга байгууламжийн хийц бүтээц,

тоног төхөөрөмж, инженерийн шугам

сүлжээг ашиглалтын үед арчлан

хамгаалах техникийн үйлчилгээ

засвар хийх ажлууд тогтмол

хийгддэг

0 5

Барилгын тухай хуулийн 14, 15-

р зүйл

№5.37.2.УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭР, ЦЭВЭРЛЭХ 

БАЙГУУЛАМЖ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АШИГЛАЛТЫГ 

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



6 Барилгын тухай хуулийн 46.4 

Барилга байгууламжид эвдрэл

гэмтэл учруулсан, төлөвлөлт

зориулалт үндсэн хийц бүтээцийг

өөрчилсөн, байгаль орчин, хүний

эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж,

ашиглалтын хэвийн нөхцлийг

алдагдуулж болзошгүй үйл

ажиллагаа эрхэлсэн

0 10

7
Барилгын тухай хуулийн 48,49-

р зүйл

Шинээр баригдсан барилга

байгууламжид ашиглалтын

гэрчилгээ, паспортжуулалт

олгогдоогүй байхад үйл ажиллагаа

эрхэлсэн бол

0 5

8

Хот суурины ус хангамж,

ариутгах татуургын

ашиглалтын тухай хуулийн 12-

р зүйл

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах

татуургын барилга байгууламж

шугам сүлжээний ашиглалт, засвар

үйлчилгээний ажлыг зохих тусгай

зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд эрхлэн

гүйцэтгэдэг

0 5

9
ХСУХАТА-н тухай хуулийн 13-

р зүйл

Хангагч, хэрэглэгчийн хооронд

байгуулж баталгаажуулсан гэрээний

хэрэгжилт бүрэн биелэгддэг 

0 5

10
ХСУХАТА-н тухай хуулийн 14-

р зүйл

Хангагч нь хууль, норм дүрэм

стандарт, гэрээнд заасан эрх, үүргээ

бүрэн хэрэгжүүлдэг

0 5

11
ХСУХАТА-н тухай хуулийн 15-

р зүйл 

Хэрэглэгч нь хууль, дүрэм, стандарт

гэрээнд заасан эрх үүргээ бүрэн

хэрэгжүүлдэг 

0 5

12
Ус хангамжийн эх үүсвэрийн

хамгаалалтын зурвасыг зөрчөөгүй
0 5

13

Цэвэр бохир усны шугам сүлжээ

ашиглалтын явцад засвар, үйлчилгээ

хийх хамгаалалтын зурвастай байна

0 10

14
Цэвэрлэх байгууламжийн

хамгаалалтын зурвасыг зөрчсөн 
0 5

15

Цэвэрлэх байгууламжиийн тоног

төхөөрөмж, техник технологийн

горим хэвийн ажиллагаатай,

ашиглалтын шаардлага хангасан

0 5

16
Цэвэрлэгдээгүй бохир усыг газарт

шингээдэг, цооногт цуглуулж зөөдөг 
0 10

17

Цэвэрлэх байгууламж нь саарал усыг

цэвэршүүлж эргүүлэн ашиглах

технологи бүхий тоног төхөөрөмжтэй   

0 5

18
ХСУХАТА-н тухай хуулийн 20-

р зүйл 

Цэвэр бохир усны шугам сүлжээнд

баталгаатай хянах, хэмжих хэрэгсэл

суурилагдсан

0 5

19
ХСУХАТА-н тухай хуулийн 15-

р зүйл 

Хэрэглэгчдээс ирүүлсэн өргөдөл

гомдлыг  барагдуулсан 
0 5

ХСУХАТА-н тухай хуулийн 18-

р зүйл

ХСУХАТА-н тухай хуулийн

17,18-р зүйл

Хуудас 2



20

ББИШСЗА-ын хугацааны

жишиг норм БНбД

13-04-03

Барилга байгууламж, тоног

төхөөрөмж, ус хангамж ариутгах

татуургын шугам сүлжээний

ашиглалтын хугацаа дууссан 

0 10

21
Хэвийн ажиллагаатай дотоод

хяналтын лабораторитой
0 3

22
Цэвэр бохир усны шинжилгээг

хугацаанд нь тогтмол хийдэг
0 3

23 ЗГ-ын 2011 оны 311-р тогтоол
Дотоодын хяналтыг тогтмол

хэрэгжүүлдэг
0 3

24 MNS 5582-2006

Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжид

ирж байгаа бохир ус нь холбогдох

хууль, дүрэм, стандартын

шаардлагуудыг хангасан

0 10

25 MNS 6561-2015

Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжаас

цэвэрлэгдээд гарч байгаа бохир ус

нь холбогдох хууль тогтоомж,

стандартуудын шаардлагыг хангасан

0 10

26 MNS 4943-2015  

Цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа

цэвэрлэгдсэн бохир ус нь хууль

тогтоомж, дүрэм,стандартын

шаардлагыг  хангасан

0 10

27

Ашиглалтын үед хэрэглэгдэх

техникийн баримт бичиг,акт, зураг

схемийн иж  бүрдэлттэй

0 5

28

Ашиглалт аюулгүй ажиллагааны үед

хөтлөгдөх бичиг баримтууд бүрэн

хөтлөгдсөн

0 5

29

Заавар, схемийг баталгаажуулж

заавал байх ажлын байруудад

байрлуулсан

0 5

30
Мэргэжлийн ажилчид болон инженер

техникийн  ажилтнаар хангагдсан 
0 5

31

Ашиглалт хариуцсан ажилчдыг

мэргэжлийн сургалтад хамруулж

үнэмлэхжүүлсэн

0 5

32
УХГС ба Байгууламж БНбД40-

02-16

Ус хангамжийн барилга байгууламж

нь  ашиглалтын шаардлага хангасан
0 5

33
АТГС ба Байгууламж БНбД40-

01-14

Ариутгах татуургын барилга

байгууламж нь ашиглалтын

шаардлага хангасан

0 5

34
Материал, сэлбэг хэрэгсэл нь

чанарын шаардлага хангасан
0 5

35

Барилга байгууламжийн техникийн

үзлэг үйлчилгээ, урсгал ба их

засварын ажлуудыг тогтоосон

хугацаанд нь хийсэн

0 5

36
Шугам хоолойд усан болон хийн

сорилт хийгдэж тэнцсэн
0 3

ТАД-ийн 2,3-р зүйл

"УХАТИБ-д хийгдэх

төлөвлөгөөт урьдчилсан

засварын дүрэм"-н холбогдох

заалтууд

 БНбД 40-01-14 БНбД 40-02-16       

Хуудас 3



37

Орон сууцны барилгын

үйлчилгээ MNS 5681-

2006 

Ашиглалт, засвар үйлчилгээнд

тавигдах шаардлагуудыг хангагдсан
0 3

38

Шугам хоолойн өнгө будаг, бүс, хаяг

бичилт нь дүрмийн шаардлагад

тохирсон

0 2

39

Шугам хоолой хоорондын зай ,

сувгийн өндөр, худаг камерын

хэмжээ нь засвар үйлчилгээ хийх

нөхцөл, норм стандартын

шаардлага хангасан

0 3

40

Шугам хоолой болон металл

хийцүүд нь зэврэлтээс

хамгаалагдсан

0 3

41

Өөрийн урсгалтай ариутгах

татуургын шугамын налуу норм

дүрмийн шаардлагыг хангасан

0 3

42
Шугам хоолойд техникийн магадлал,

гадаад дотоод үзлэг хийгдсэн
0 3

43

Шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжүүд

ашиглалт аюулгүй ажиллагааны

заавартай

0 2

44

ХХАА-ны плакат, заавар, схемийг

заавал байх ажлын байруудад

байрлуулсан 

0 2

0 222 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Техникийн магадлал

ТАД-ийн 5-р зүйл

ТАД-ийн 3-р зүйл

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

НИЙТ ОНОО

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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

Тайлбар:            

Хуудас 4


