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“Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо” нэртэй 

баримт бичгийн төсөлтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна:  

 

Өргөх төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагаанд зориулагдсан дараах 7 дүрэм Яамны 

сайдаар батлагдан, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. 

 

1. Лифтийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм 

2. Эскалаторыг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм 

3. Зорчигчийн ган татлагат дүүжин болон чирэх замыг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах 

дүрэм 

4. Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм 

5. Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм 

6. Манипуляторт краныг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм 

7. Сагстай өргөгчийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм 

 

Гэтэл эдгээр дүрмүүд нь Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн 

ерөнхий тогтолцоонд харьяалагдаж байсангүй. Учир нь ЗГ-ын 2009 оны 74-р тогтоолоор 

батлагдсан “Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо” 

нэртэй баримт бичгийн 1.2-д “Байгууллага, аж ахуйн нэгж нь өмчийн хэлбэрээс үл хамааран 

зам, тээвэр, барилга, эрчим хүч, харилцаа холбооны /цаашид салбар гэх/ барилга 

байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийг боловсруулахдаа энэхүү тогтолцоог 

мөрдөнө” гэж заасан бөгөөд мөн журмын 3.1-д энэхүү тогтолцооны бүтцийг буюу энэхүү 

тогтолцоонд хамаарах баримт бичгийн төрлийг бичиж, улмаар түүнийг дэлгэрүүлэн 1-р 

хавсралтад тайлбарласан байдаг. Гэтэл энд өргөх машин, төхөөрөмжтэй холбоотой байж 

болох баримт бичиг байхгүй байсан. 

Мөн энэ журмын 5.1.1-д энэ тогтолцоонд хамаарагдах баримт бичгийн агуулгыг зааж 

өгсөн байгаа бөгөөд өргөх төхөөрөмжийн дүрмүүд эдгээрийн алинд нь ч хамаарагддаггүй, 

бөгөөд алиных нь ч индэкс, тэмдэглэгээг /БНбД, MNS, БД, УББ/  хэрэглэдэггүй, журмын 5.17-

д заасан баримт бичгийн хавтасны дизайн, хавтас, нүүр хуудасны бүтэц хэлбэрийг хэрэглэж 

байсангүй. Тэгэхээр өргөх төхөөрөмжийн дүрмүүд нь барилгын норм, нормативын баримт 

бичиг биш болж байна.  

 

 

БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 
ЯАМАНД 

 

Журамд санал өгөх тухай 
 



Одоо шинээр гаргаж буй тогтолцооны төсөлд мөн өргөх төхөөрөмжийн 7 дүрэм 

хамаарахгүй байхаар боловсруулагдсан байна. 

Иймд цаашид энэ асуудлыг нэг мөр шийдэх хэрэгтэй. Яг одоо мөрдөж байгаа дүрмүүдэд 

энэ хэвээр нь тогтолцооны индекс, тэмдэглэгээ олгоно гэвэл алийг нь ч өгөхөд агуулгын 

хувьд тохирохооргүй байдаг. 

Дээрх 7 дүрмийг Сайд баталж байгаа, мөн Барилгын тухай хуулийн 5.1-д барилгын үйл 

ажиллагааг зөвхөн тогтолцоонд хамрагдах баримт бичгээр зохицуулна гэснийг харгалзан  

эдгээр нь барилгын норматив баримт бичгийн бүрэлдэхүүнд орох хэрэгтэй байх гэж бодож 

байна. 
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