
   “Барилгын ажлыг эхлүүлэх, 

үргэлжлүүлэх, ашиглалтад 

оруулах дүрэм”-ийн 2 дугаар 

хавсралт 

 

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД 

ОРУУЛАХ КОМИССЫН АКТ 

  

20 ... оны … сарын ... -ны өдөр                                                                          Дугаар 

…                                                               Улаанбаатар хот 

НЭГ 

1.1. Барилга байгууламжийн нэр, байршил, хүчин чадал 

            

1.2. Захиалагч аж ахуйн нэгж, байгууллага (Зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч) 

            

1.3. Ашиглагч аж ахуйн нэгж, байгууллага 

            

1.4. Ерөнхий болон туслан гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага 

            

1.5. Зураг төсөл боловсруулсан аж ахуйн нэгж, байгууллага 

            

1.6. шийдвэрээр зохион байгуулсан  хүний …… бүрэлдэхүүнтэй улсын комисс нь уг 

барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахад бэлэн болсон тухай захиалагч 

байгууллагын 20 ... оны … сарын … -ны өдрийн …  дугаар мэдэгдлийн дагуу    20... оны 

… сарын … -ны өдрөөс …-ны өдөрт багтаан шинээр барьсан, өргөтгөл, шинэтгэл, их 

засварын ажлын чанар, холбогдох акт, баримтуудтай танилцаад газар дээр нь шалган үзэв. 

1.7. Энэхүү барилга байгууламжийг … дугаартай зураг төслөөр ... оны ... сараас  барьж 

эхэлсэн бөгөөд  ... оны … сарын … -ны өдөр барьж дуусгасан байна. 

ХОЁР 

2.1. Энэхүү барилга байгууламж, холбогдох акт, баримтуудыг шалгаад ашиглалтад 

оруулах тухай комиссоос ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь: 

            

2.2. Энэхүү барилга байгууламж нь зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж 

            



зориулалтаар ашиглахад              гэж үзээд захиалагч (ашиглагч) байгууллага 

болох                     

мэдэлд 20 ... оны ... сарын … -ны өдрөөс ашиглалтад (үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, оршин суух 

зэрэг) оруулахыг зөвшөөрөв. 

2.3. Комиссоос даалгах нь: 

Гүйцэтгэгч байгууллагад: 

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын акт, холбогдох баримтуудын эх 

хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан 

шилжүүлэх. 

Захиалагч  (ашиглагч)  байгууллагад: 

А) Барилга байгууламжийн ашиглалтын дүрмийн дагуу барилга байгууламжийн хувийн 

хэрэгт  баяжилт хийж байх; 

Б) Барилга ашиглалтын дүрмийн дагуу барилгыг хэвийн ашиглаж, засвар арчлалтыг 

тогтоосон хугацаанд тогтмол хийж байх. 

2.4. Комиссын акт … хуудас, хуралдааны тэмдэглэл … хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг 

даалгаврын биелэлтийн жагсаалт … хуудас материал, барилга байгууламжийн бичиг, 

баримтын жагсаалтыг хавсаргав. 

 

(Тухайн барилга байгууламжийн нэрийг бичнэ) 

  

КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН: 

Комиссын дарга:  

Нарийн бичгийн дарга: 

Гишүүд:    

Тайлбар: Энэхүү хуудсанд комисст ажилласан гишүүдийн нэр багтаагүй тохиолдолд 

дараагийн хуудсанд үргэлжлүүлэн бичихдээ дээр нь тухайн барилга байгууламжийн 

нэрийг бичнэ. 

  

 

------ оОо ------ 

  


