Ашиглалтанд хүлээн авсан барилга байгууламжийн
ажлын зураг төсөл, техникийн баримт бичгийг
архивт хүлээлгэн өгөх жагсаалт /Цахилгааны ажил/
1. Гүйцэтгэлийн баримт бичиг:
 Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл- эх хувь
 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, иргэн,
хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээ, кадастрийн зураг, газрын хэмжээг
тогтоосон акт, газар эзэмших ашиглах гэрээг дүгнэж газрын төлбөрийн тооцоо
нийлсэн акт - хуулбар хувь
 Хот байгуулалтын мэдээлэлийн санд шугам сүлжээний тоон зураг хүлээн авсан акт,
гүйцэтгэлийн зураг - эх хувь
 Техникийн нөхцөл /цахилгаан/ -эх хувь
 Зураг төсөл боловсруулах гэрээ – эх хувь
Тусгай зөвшөөрөл, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ - хуулбар хувь
 Барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх гэрээ - эх хувь
Тусгай зөвшөөрөл, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ - хуулбар хувь
 Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт – эх хувь

























Дэд станц
Зураг төсвөөс өөрчлөгдөж хийгдсэн ажлуудын жагсаалт (М-40)
Техникийн бичиг баримтууд(М-41)
Дутуу хийгдсэн ажлын жагсаалт(М-42)
Дэд станцын паспорт (М-48)
Дэд станцын газардуулагч байгууламжийн паспорт (М-52,53)
Суурь (М-55)
Тусгаарлагч(М-55)
Тоног төхөөрөмжийн суурийн угсралтын далд ажлын акт(М-66)
Дэд станцын төмөр бүтээц гагнасан тухай протокол (М-70)
10 кВ-ын ЦДКШ, ЦДАШ
10кв-ын ЦДКШ-ын далд ажлын акт (М-2)
10 кв-ын ЦДКШ-ын гүйцэтгэлийн зураг
ЦДАШ –ын паспорт (М-45)
ЦДАШ-ын паспорт (М-46)
ЦДАШ-ын тулгуур (М-47)
Гарц ба огтлолцол
Гарц огтлолцол (М-56)
Гарц ба огтлолцолын үзлэгийн акт (М-56)
Газардуулга
Тулгуурын газардуулгын эсэргүүцэл хэмжсэн протокол(М-60)
Газардуулга хийсэн акт(М-29)
Газардуулгын схем
Тоолуурын гэрчилгээ болон хэмжилт туршилтын протоколууд
Шинээр баригдсан дэд станцыг сүлжээнд залгах зөвшөөрлийн бичиг эх хувь
Барилга угсралтын ил, далд ажлын явцад авсан гэрэл зураг ажлын үе шатаар
тайлбар бичсэн байх –эх хувь
Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын акт, байнгын
ашиглалтанд оруулах улсын комиссын хурлын тэмдэглэл, комиссын гишүүдийн
өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, комиссын гишүүдийн саналын хуудас –эх хувь

2. Ажлын зураг эх хувь: ГЦ, ХТ, БА, ББ

Ашиглалтад хүлээн авсан барилга байгууламжийн
ажлын зураг төсөл, техникийн баримт бичгийг
архивт хүлээлгэн өгөх жагсаалт /Барилга байгууламж/
1. Хувийн хэрэгт :
 Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл- эх хувь
 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, иргэн,
хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээ, кадастрийн зураг –хуулбар хувь.
 Газрыг олгосон мэдэгдэл- эх хувь
 Газрын хэмжээг тогтоосон акт, газар эзэмших ашиглах гэрээг дүгнэж газрын
төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт – эх хувь
 Хот байгуулалтын мэдээлэлийн санд шугам сүлжээ, барилгыг оруулсан тоон зураг
хүлээн авсан акт, гүйцэтгэлийн зураг - эх хувь
 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, схем зураг – эх хувь
 Техникийн нөхцөл /дулаан, ус, цахилгаан, холбоо/ - эх хувь
 Зураг төсөл боловсруулах гэрээ – эх хувь
тусгай зөвшөөрөл, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ - хуулбар хувь
 Барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх гэрээ - эх хувь
Тусгай зөвшөөрөл, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ - хуулбар хувь
Даамал томилсон тушаал - эх хувь
дипломын хуулбар, мэргэжлийн үнэмлэх- хуулбар хувь
 Барилга угсралтын ажлыг туслан гүйцэтгэгч байгууллагын гэрээ –эх хувь
Тусгай зөвшөөрөл, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ - хуулбар хувь
Даамал томилсон тушаал эх хувь
 Барилгын ажлын явцад зохиогчийн хяналт хийх гэрээ – эх хувь
 Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт – эх хувь
 Ундны усны шинжилгээний дүгнэлт –эх хувь
 Зураг төслийн баримт бичгийн магадлалын ерөнхий дүгнэлт –эх хувь, хавсралт
хуудас –хуулбар хувь
 Лифтний дүгнэлт, угсралтын газардуулгын акт –эх хувь
 Онцгой Байдлын Газраас зураг төсөл хянасан дүгнэлт –эх хувь
 Захиалагч, зохиогч, гүйцэтгэгч байгууллагууд барилга байгууламжийн угсралт,
тоног төхөөрөмжийн ажлын чанарыг хамтран шалгасан гүйцэтгэлийн акт – эх хувь
 Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын акт, байнгын ашиглалтанд оруулах улсын комиссын хурлын тэмдэглэл, комиссын гишүүдийн өгсөн
үүрэг даалгаврын биелэлт, комиссын гишүүдийн саналын хуудас –эх хувь
2.Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт- эх хувь
3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан-эх хувь
/Шаардлагатай байгууллагад/
4. Эскиз /техникийн төсөл/ -эх хувь
5. Ажлын зураг эх хувь:
 ЕТ, ГД, ДМ, УАТГ, ГЦ, ГХД, ГШСГЗ
 БА, ТХ, ББ
 ХС, ЦБУ, ХТ, ДГ, ХД
6. Барилга угсралтын ажлын төсөв –эх хувь
7. Гүйцэтгэлийн зураг – эх хувь
8. Өөрчлөлтийн зураг –эх хувь
9. Барилга угсралтын ил, далд ажлын акт ( М 1-48) –эх хувь
10. Барилгад хэрэглэсэн материалын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн
шинжилгээний дүн – эх хувь
11. Барилга угсралтын ил, далд ажлын явцад авсан гэрэл зураг /тайлбар хийх/ –эх хувь
12 .Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэл –эх хувь

Ашиглалтад хүлээн авсан барилга байгууламжийн
ажлын зураг төсөл, техникийн баримт бичгийг
архивт хүлээлгэн өгөх жагсаалт /Авто зам, гүүрийн байгууламж/
1. Хувийн хэрэгт :
 Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл- эх хувь
 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, иргэн,
хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээ, кадастрийн зураг –хуулбар хувь
 Хот байгуулалтын мэдээлэлийн санд шугам сүлжээг барилгыг оруулсан тоон зураг
хүлээн авсан акт, гүйцэтгэлийн зураг - эх хувь
 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, схем зураг – эх хувь
 Техникийн нөхцөл /ус, дулаан, цахилгаан, холбоо/ - эх хувь
 Зураг төсөл боловсруулах гэрээ – эх хувь
Тусгай зөвшөөрөл, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ - хуулбар хувь
 Барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх гэрээ - эх хувь
Тусгай зөвшөөрөл, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ - хуулбар хувь
Даамал томилсон тушаал - эх хувь
Дипломын хуулбар, мэргэжлийн үнэмлэх- хуулбар хувь
 Барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг туслан гүйцэтгэгч байгууллагын гэрээ –
эх хувь
Тусгай зөвшөөрөл, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ - хуулбар хувь
Даамал томилсон тушаал эх хувь
 Барилгын ажлын явцад зохиогчийн хяналт хийх гэрээ – эх хувь
 Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт – эх хувь
 Зураг төслийн баримт бичгийн магадлалын ерөнхий дүгнэлт, хавсралт хуудас –эх
хувь
 Захиалагч, зохиогч, гүйцэтгэгч байгууллагууд барилга байгууламжийн угсралт,
тоног төхөөрөмжийн ажлын чанарыг хамтран шалгасан гүйцэтгэлийн акт – эх хувь
 Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын акт, байнгын ашиглалтанд оруулах улсын комиссын хурлын тэмдэглэл, комиссын гишүүдийн өгсөн
үүрэг даалгаврын биелэлт, комиссын гишүүдийн саналын хуудас –эх хувь
2. Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт- эх хувь
3.Замын геодези, байр зүйн зураглалын ажлын тайлан- эх хувь
4. Техник ашиглалтын түвшин тогтоосон судалгааны ажлын тайлан-эх хувь
3. Тайлбар бичиг-эх хувь
4. Техникийн шаардлага-эх хувь
5. Ажлын зураг эх хувь:
 ЕТ, ГД, УАТГ, БОУ, ГЦ, ГХД
 Ажлын зураг
6. Барилга угсралтын ажлын төсөв –эх хувь
7. Гүйцэтгэлийн зураг – эх хувь
8. Өөрчлөлтийн зураг –эх хувь
9. Барилга угсралтын ил, далд ажлын акт ( М 54-57) –эх хувь
10. Барилгад хэрэглэсэн материалын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн
шинжилгээний дүн – эх хувь
11. Барилга угсралтын ил, далд ажлын явцад авсан гэрэл зураг /тайлбар хийх/–эх хувь
12 .Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэл –эх хувь

Ашиглалтад хүлээн авсан барилга байгууламжийн
ажлын зураг тоөсөл, техникийн баримт бичгийг
архивт хүлээлгэн өгөх жагсаалт /Эрчим хүчний барилга байгууламж /
1. Хувийн хэрэгт :
 Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл- эх хувь
 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, иргэн,
хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээ, кадастрийн зураг –хуулбар хувь
 Хот байгуулалтын мэдээлэлийн санд шугам сүлжээг барилгыг оруулсан тоон зураг
хүлээн авсан акт, гүйцэтгэлийн зураг - эх хувь
 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, схем зураг – эх хувь
 Техникийн нөхцөл /цахилгаан/ - эх хувь
 Зураг төсөл боловсруулах гэрээ – эх хувь
Тусгай зөвшөөрөл, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ - хуулбар хувь









Барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх гэрээ - эх хувь
Тусгай зөвшөөрөл, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ - хуулбар хувь
Даамал томилсон тушаал - эх хувь
Дипломын хуулбар, мэргэжлийн үнэмлэх- хуулбар хувь
Барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг туслан гүйцэтгэгч байгууллагын гэрээ –
эх хувь
Тусгай зөвшөөрөл, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ - хуулбар хувь
Даамал томилсон тушаал эх хувь
Барилгын ажлын явцад зохиогчийн хяналт хийх гэрээ – эх хувь
Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт – эх хувь
Захиалагч, зохиогч, гүйцэтгэгч байгууллагууд барилга байгууламжийн угсралт,
тоног төхөөрөмжийн ажлын чанарыг хамтран шалгасан гүйцэтгэлийн акт – эх хувь
Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын акт, байнгын ашиглалтанд оруулах улсын комиссын хурлын тэмдэглэл, комиссын гишүүдийн өгсөн
үүрэг даалгаврын биелэлт, комиссын гишүүдийн саналын хуудас –эх хувь

2. Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт- эх хувь
3. Ажлын зураг эх хувь:
 ЕТ, ГД, УАТГ, ГЦ, ГХД, ГШСГЗ
 Ажлын зураг
4. Барилга угсралтын ажлын төсөв –эх хувь
5. Гүйцэтгэлийн зураг – эх хувь
6. Өөрчлөлтийн зураг –эх хувь
7. Барилга угсралтын ил, далд ажлын акт ( М58-99) –эх хувь
8. Барилгад хэрэглэсэн материалын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн
шинжилгээний дүн – эх хувь
9. Барилга угсралтын ил, далд ажлын явцад авсан гэрэл зураг / тайлбар хийх/–эх хувь
10.Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэл –эх хувь

