
№ Дүрмийн     
нэр

Дүрэм 
батлагд-
сан огноо

Өргөх төхөөрөмжийн 
бүртгэлийн талаар

Дүрэмд заасан магадлал 
/техникийн хяналт/ хийх 

эрхтэй байгууллага

1

Лифтийг 
төхөөрөмж-
лөх аюулгүй 
ашиглах 
дүрэм

ЗТБХБ-ын 
сайдын 
2008-12-11-
ны 53 
дугаар 
тушаал

26.1. Шинээр угсарсан лифт
бүрийг ашиглалтад оруулахын
өмнө. мэргэжлийн хяналтын
байгууллагад бүртгүүлсэн
байх ёстой.

26.9. Лифтийг .... үндэслэн
улсын байцаагч шинээр
угсарсан лифтийг улсын
бүртгэлд авах ....

29.1. Засвар, техникийн 
үйлчилгээний ажлыг 
гэрээгээр гүйцэтгэж байгаа 
тусгай зөвшөөрөл бүхий 
мэргэжлийн байгууллага, 
лаборатори техникийн 
магадлалыг гү  йцэтгэнэ. 

2

Ачаа өргөх 
краныг 
төхөөрөмж-
лөх аюулгүй 
ашиглах 
дүрэм

ЗТБХБ-ын    
 сайдын 
2010-6-30-
ны 234 
дугаар 
тушаал                                           

8.1.1. Ачаа өргөх краныг 
эзэмшигч нь “Барилгын тухай 
хууль”-ийн дагуу энэхүү 
дүрмийн 8.1.2-т зааснаас 
бусад, 1.2-т заагдсан бүх 
төрлийн краныг ашиглалтад 
оруулахын өмнө хяналтын 
байгууллагад бүртгүүлнэ.                       
             8.2.2. Улсын бүртгэлд 
хамрагдсан краныг ашиглах 
зөвшөөрлийг мэргэжлийн 
байгууллагын хийсэн 
техникийн бүрэн магадлалын 
үр дүнг үндэслэн хяналтын 
байгууллагаас олгоно.

8.3.6. Засварласны дараа 
угсраатайгаар нийлүүлдэг 
краныг эзэмшигчид нь 
илгээхийн өмнө техникийн 
бүрэн магадлалыг тухайн 
ажлыг хийсэн мэргэжлийн 
байгууллага хийнэ. 
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Өргөх төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглах тухай дүрмүүдэд туссан хууль з



3

Барилгын 
өргүүрийг 
төхөөрөмж-
лөх аюулгүй 
ашиглах 
дүрэм

ЗТБХБ-ын    
 сайдын 
2010-6-30-
ны 234 
дугаар 
тушаал  

4.1.1. Энэхүү дүрмийг 
үндэслэн өргүүрийг хяналтын 
байгууллага бүртгэнэ                                                 
                                  4.2.2. 
Өргүүрийг ашиглах 
зөвшөөрлийг орон нутгийн 
хяналтын байгууллага 
техникийн бүрэн магадлалын 
дүнг үндэслэн олгоно. 

4.3.2. Ашиглагдаж байгаа
өргүүр нь мэргэжлийн
байгууллага эсвэл
инженерийн төвөөр 12 сард
нэгээс цөөнгүй удаа бүрэн
техникийн магадлалыг
хийгдсэн байна. 

4

Манипуляторт 
 краныг 
төхөөрөмж-
лөх аюулгүй 
ашиглах 
дүрэм

ЗТБХБ-ын    
 сайдын 
2011-7-28-
ны 211 
дугаар 
тушаал  

5.1.1. ... манипуляторт краныг
... ашиглалтад оруулахын өмнө
хяналтын байгууллагад
бүртгүүлнэ.
5.2.2. ... манипуляторт краны
ашиглах зөвшөөрлийг
үйлдвэрлэгч эсвэл мэргэжлийн
байгууллагын хийсэн
техникийн бүрэн магадлалын
үр дүнг үндэслэн хяналтын
байгууллагын байцаагч олгоно. 

5.3.6. Шинээр 
үйлдвэрлэсний дараа 

түүнчлэн засвар, өөрчлөлт, 
шинэчлэлтийн дараа 
манипуляторт краныг 

эзэмшигчид нь 
угсраатайгаар нийлүүлдэг 

бол түүнийг илгээхийн өмнө 
тухайн ажлыг гүйцэтгэсэн 
үйлдвэрлэгч буюу засвар 

үйлчилгээний мэргэжлийн 
байгууллага техникийн 

бүрэн магадлалыг хийнэ. 



5

Сагстай 
өргөгчийг 
төхөөрөмж-
лөх аюулгүй 
ашиглах 
дүрэм

ЗТБХБ-ын    
 сайдын 
2011-11-4-
ны 305 
дугаар 
тушаал  

4.1.1. Энэхүү дүрмийн 1.2 
заалтад дурдагдсан өргөгчийг 
ашиглалтад оруулахын өмнө 
хяналтын байгууллагад 
бүртгүүлнэ.                    4.2.1. 
.... Үйлдвэрлэгч эсвэл 
мэргэжлийн байгууллагын 
хийсэн техникийн бүрэн 
магадлалын үр дүнг үндэслэн 
хяналтын байгууллагын 
байцаагч өргөгчийг ашиглах 
зөвшөөрлийг олгоно.

4.3.5 .... Тусгай 
зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн 
байгууллага техникийн 
магадлал хийх ажлыг 
гүйцэтгэж болно.                                
           4.3.6. Шинээр 
үйлдвэрлэсэн түүнчлэн 
засварын дараа өргөгчийг 
эзэмшигчид илгээхийн өмнө 
тухайн ажлыг гүйцэтгэсэн 
үйлдвэрлэгч буюу засвар 
үйлчилгээний мэргэжлийн 
байгууллага нь техникийн 
бүрэн магадлалыг хийнэ. 

6

Зорчигчийн 
ган татлагат 
дүүжин болон 
чирэх замыг  
төхөөрөмж-
лөх аюулгүй 
ашиглах 
дүрэм

4.1.1. Ган татлагат замыг 
ажиллуулж эхлэхээс өмнө 
түүнийг мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагад бүртгүүлнэ.  
4.2.2. Ган татлагат замын 
эзэмшигч нь хяналтын 
байгууллагаас ган татлагат зам 
ашиглах зөвшөөрөл авах ёстой. 

5.12. Жил бүрийн үзлэг 
шалгалтын дараа ган 
татлагат замын техникийн 
магадлалыг явуулна.
Техникийн магадлалыг 
мэргэжлийн байгууллага 
явуулна.
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Эскалаторыг 
төхөөрөмж-
лөх аюулгүй 
ашиглах 
дүрэм

ЗТБХБ-ын    
 сайдын 
2008-12-11-
ны 53 
дугаар 
тушаал  

10.1.1. Шинээр угсрагдсан
эскалаторыг ашиглалтанд
оруулахын өмнө улсын
хяналтын байгууллагын
бүртгэлд бүртгүүлнэ.                                           

10.2.6.
Ашиглалтанд хүлээн авах акт
ба техникийн бэлэн байдлын
актыг үндэслэн, шинээр
угсарсан эсвэл шинэчлэлт
өөрчлөлт хийгдсэн
эскалаторыг улсын бүртгэлд
бүртгэн, цаашид ашиглах
зөвшөөрөл олгох асуудлыг
улсын байцаагч хариуцна.

10.1.4. Эскалаторт угсралт,
засвар техникийн үйлчилгээ
хийх тусгай зөвшөөрөлтэй
байгууллага эсвэл
мэргэжлийн лаборатори нь
техникийн бүрэн магадлал
хийх бөгөөд улсын
байцаагчийн зөвшөөрлөөр
ашиглалтанд оруулна.
10.4.1. Техникийн
магадлалын хугацаа дууссан
эскалаторт цаашид ашиглах
зөвшөөрлийг ..... нарыг
байлцуулан мэргэжлийн
хяналтын байгууллага болон
зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч
олгоно.
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Мэргэжлийн ажилчид бэлтгэх түр сургалтанд 
МХГын оролцоог дүрэмд тусгасан байдал

30.1. Цахилгаан механикчийн ээлжит мэдлэгийн 
шалгалтын комисст улсын байцаагч заавал 
оролцоно.                                                30.4. 
Үйлчлэх ажилчдын мэдлэгийг шалгасан 
материалыг мэргэжлийн хяналтын байгууллагад 
хүргүүлнэ.

8.4.21. Кранчин түүний туслах, ослоос хамгаалах 
төхөөрөмжийн тохируулагч, оосорлогчийн
мэдлэгийн түвшинг тогтоох анхны шалгалтын
комисст улсын байцаагчийг заавал оролцуулна.

8.4.22. Шалгалтад тэнцсэн кранчин түүний
туслах, ослоос хамгаалах төхөөрөмжийн
тохируулагч, оосорлогчид шалгалтын комиссын
дарга, хяналтын байгууллагын төлөөлөгч нар
гарын үсэг зурж баталгаажуулсан, үнэмлэхийг
олгоно. 
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дэд туссан хууль зөрчсөн заалтууд



   4.4.14. Машинч, цахилгаан механикч нарын 
аттестатчилах шалгалтад хяналтын 
байгууллагын төлөөлөгч заавал оролцоно   

5.4.21. Операторын мэргэжил олгох шалгалтын 
комисст улсын байцаагчийг заавал оролцуулна.                                  

                               5.4.22. Шалгалтад тэнцсэн 
ажилчдад шалгалтын комиссын дарга, хяналтын 
байгууллагын төлөөлөгч нарын гарын үсэг зурж 

баталгаажуулсан, үнэмлэхийг олгоно. 



4.4.19. Машинчийг нэг төрлийн өргөгчөөс 
нөгөөд шилжүүлэн ажиллуулахын өмнө энэхүү 
дүрэмд заасны дагуу сургалт явуулж, шалгалт 
авсны дараа томилвол зохино.
 Энэ үед хяналтын байгууллагатай зөвшилцсөн 
сургалтын хөтөлбөр бүхий түргэвчилсэн 
сургалтаар сургаж болно.                                  
4.4.23. Машинчийг аттестатчилах шалгалтад 
хяналтын байгууллагын төлөөлөгч заавал 
оролцоно.                          4.4.24. Шалгалтад 
тэнцсэн ажилтанд шалгалтын комиссын дарга, 
хяналтын байгууллагын төлөөлөгч нар гарын 
үсэг зурж баталгаажуулсан, үнэмлэхийг олгоно. 

4.3.6. ... Зорчигчийн ган татлагат замын үйлчлэх 
ажилчдыг хяналтын байгууллагатай зөвшилцсөн 
хөтөлбөрийн дагуу сургана.                                                                                    
                                               4.3.8. Машинч-
операторч, ган татлагын болон холбовчийн 
холболтыг гүйцэтгэдэг засварчдын анхан шатны 
шалгалтын комиссын бүрэлдэхүүнд хяналтын 
байгууллагын төлөөлөгчийг заавал байлцуулна. 



10.1.5. Эскалаторт техникийн магадлал хийх 
мэргэжлийн байгууллагын ажилтан  нь энэхүү 
дүрмийн мэдлэгээр шалгалт өгч .... 
 ... шалгах байгууллагын шалгалтын комисст 
улсын байцаагч оролцоно.                                                       
                12.8. Эскалаторын ... үйлчлэх ажилчид 
нь дүрмийн мэдлэгийн шалгалтыг өгч ... 
Шалгалтын комисст мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагын төлөөлөл заавал оролцоно. 
Шалгалтанд тэнцсэн хүмүүст ... хяналтын 
байгууллагын ажилтан гарын үсэг зурсан 
мэргэжлийн үнэмлэх олгоно.                  12.10. .... 
Мэргэжлийн комиссын гишүүдээс  авах 
дүрмийн мэдлэгийг шалгах ... шалгалтыг ...  
мэргэжлийн хяналтын байгууллага авна.                                                       
                                        12.13. Зураг төсөл 
зохиогч, үйлдвэрлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, 
засвар, угсралт, эзэмшигч  байгууллагын 
удирдах ажилтан,  мэргэжилтнүүд нь энэхүү 
дүрмийн мэдлэгийг шалгах давтан шалгалтыг .. 
мэргэжлийн хяналтын байгууллагад өгнө.

2017 оны 9 сарын 10-нд ХЗЯ-нд явуулсан албан тоотын хавсралт


	Sheet1

