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Барилга хот байгуулалтын яамнаас 2021 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр “Монголын 

барилгын үндэсний ассиоцаци” ТББ-д 3/590 тоот, “Монголын барилгачдын нэгдсэн холбоо” 

ТББ-д 3/591 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн бөгөөд хувийг манай байгууллагад ирүүлжээ.  

Дээрх хоёр албан бичигт Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2021 оны 1 дүгээр сарын 

15-ны өдрийн 01/113 тоот албан бичгийн 2 дугаар хавсралтад дурдсан, зөрчил гаргасан аж ахуй 

нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, цуцлах, мөн хавсралтад дурдсан байгууллагад 

харьяалагдах инженер техникийн ажилчдын мэргэшлийн зэргийг цуцлах асуудлын талаар арга 

хэмжээ авч, эргэж мэдэгдэх тухай бичсэн байна. 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын шалгалтаар 103 байгууллага дээр зөрчил илэрсэн 

бөгөөд тэдгээр байгууллагын жагсаалтыг ирүүлсэн байна. Үүнийг судалж үзсэний үндсэн дээр 

дараах хариу тайлбарыг хүргүүлж байна: 

1. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас ирүүлсэн жагсаалтад зөрчил гаргасан нийт 103 

байгууллага байснаас 90 нь зураг төслийн байгууллага байгаа бөгөөд тэд барилгын 

зураг төсөл хийхдээ лифтийн машины өрөөг буруу төлөвлөсөн, хонгил, машины 

өрөөны зэргэлдээ орон сууц, офисын өрөө төлөвлөсөн зөрчлүүд гаргасан байна.  

Дээрх зөрчил гарсан шалтгаан нь Барилгын зураг төсөлд магадлал хийхэд өргөх 

төхөөрөмжийн чиглэлийн мэргэжилтэн оролцдоггүйтэй холбоотой гэж үзэж байна. Бидний 

зүгээс магадлал, экспертиз хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд оролцох хүсэлт гаргаж байсан 

боловч түүний шалгуур үзүүлэлтэд “Зураг төслийн байгууллагад 8-аас доошгүй жил 

ажилласан байх” гэсэн шаардлага тавигддаг тул манай салбарын мэргэжилтнүүдээс үүнд 

оролцож чаддаггүй. Тиймд энэ асуудалд танаас анхаарал хандуулж өгөхийг хүсэж байна 

2. Дээрх жагсаалтаас 24 нь барилгын гүйцэтгэгч байгууллагууд нь лифтийн машины 

өрөөг зураг төслийн дагуу хийгээгүй, дутуу хийсэн, хэмжээ алдсан талаарх зөрчил 

гаргасан тухай байна. Энэ нь барилгын гүйцэтгэгч байгууллагуудын алдаа бөгөөд 

чанарын хяналт муу хийсэнтэй холбоотой зөрчлүүд байна. 

3. Жагсаалтын зөвхөн 85-д бичигдсэн Өү энд Би Эн ХХК нь лифтийн чиглүүлэгч зам 

төмрийг бэхэлсэн металл хийцийн зураг тооцоог шалгуулаагүй гэсэн зөрчил гаргасан 

байна. Энэ нь тухайн компанийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх хэмжээний зөрчил 

гэж үзэхгүй байна 

Иймд зөрчилтэй 102 компани нь манай салбарт хамаагүй тул энэ тухай зохих газарт нь 

уламжлахыг та бүхнээс хүсэж байна. 

Харин өргөх төхөөрөмжийн ашиглалтын аюулгүй байдалтай холбоотой хоёр асуудлыг энэ 

ташрамд уламжлахыг хүсэж байна. 

 

 

БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД 

Б.МӨНХБААТАР ТАНАА 

Албан тоотын хавсралт авах тухай 



1. Монгол улсад өргөх төхөөрөмж /кран, лифт, барилгын өргүүрүүд/-ийн ашиглалтын 

аюулгүй байдлыг 7 дүрмээр зохицуулдаг. Эдгээр дүрэмд хуулиас давсан заалтууд 

багагүй байхаас гадна уг дүрмүүд хүчинтэй байх эсэх нь тодорхойгүй, “Барилга 

байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо”-нд 

хамаарагддагүй боловч, хэрэгжүүлээд явж байгаа нь болох эсэх талаар 2017 оны 9 

дүгээр сарын 14-ны өдөр Хууль зүйн яамнаас зөвлөгөө авахаар бид албан бичиг 

явуулсан.  

Үүний хариуд Хууль зүйн яамнаас 2017 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдөр Барилга хот 

байгуулалтын яаманд дээрх дүрмүүдийг хуульд нийцүүлэн шинэчлэн баталж, хянуулж 

бүртгүүлэхээр ирүүлэх тухай албан тоотыг явуулж хувийг манай байгууллагад ирүүлсэн 

байдаг. Гэвч энэ талаар яамнаас өнөөг хүртэл ямар нэг зүйл хийгдсэнгүй. Энэ тал дээр Сайд 

таныг анхаарлаа хандуулахыг хүсье. 

2. “Лифтийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм”-ийг шинэчлэх ажил хийгдээд 

“Барилгын механикжуулалт, машин механизм, тоног төхөөрөмж, барилгын 

материалын үйлдвэрлэлийн механик”-ийн орон тооны бус зөвлөлийн 2017 оны 5 дугаар 

сарын 5-ны өдрийн хурлаар эцэслэн хэлэлцээд улмаар мөн ондоо Шинжлэх ухаан, 

техник, технологийн зөвлөлийн хурлаар дэмжигдэж, Сайдаар албажихад бэлэн болсон.  

Гэвч өнөөг хүртэл энэ дүрэм албажин гарахгүй 3 жил болж байна. Учир шалтгааныг нь 

асуухад яаманд мэргэжлийн хүн байхгүйгээс болдог тухай ярьдаг. Уг нь ШУТТЗ-өөр 

хэлэлцэгдэн дэмжигдсэн баримт бичгийг Сайдаар албажуулахад заавал мэргэжлийн хүн 

гэхгүй бага зэргийн “механик”  ажиллагаа хийгээд л болчих санагдах юм.  

Хаягдчихаад байгаа эдгээр асуудлыг шийдэж гүн туслалцаа үзүүлэхийг хүсье. 

 

Хувийг Барилгын ассиоцацид явуулав. 
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