
 

 
 

 

 

 



Газар хэлтэс, Гал түймэртэй тэмцэх газар, Гал түймрийн улсын хяналт цэснээс татаж 

авна. 

2.7. Хяналт шалгалт хийсэн тухай мэдээллийг улсын хяналтын байцаагчийн 

өдөр тутмын ажлын мэдээний цахим бүртгэлийн программын мэдээллийн санд нэг 

бүрчлэн оруулсан байна.   

 
Гурав. Хяналт шалгалт явуулах хугацаа, зардал 

 
3.1.Хяналт шалгалтын ажлын хэсгийг төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, 

хэлтсийн дарга томилон удирдлагаар хангаж, гамшгаас хамгаалах болон гал 

түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх эрх бүхий албан тушаалтан  зохион 

байгуулна.  

 3.2.Хяналт шалгалт явуулахад шаардлагатай зардлыг тухайн орон нутгийн 

Онцгой байдлын байгууллага хариуцна. 

3.3.Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 05-ны 

өдрөөс 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хооронд, гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг 2019 

оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн хооронд тус тус 

явуулна. 

3.4.Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын дүн, мэдээг 2019 оны 02 дугаар сарын 

01-ний өдрийн дотор, гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын дүн, мэдээг 2019 оны 04 

дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гал түймэртэй 

тэмцэх газрын Гал түймрийн улсын хяналтын хэлтсийн 

Hyanaltiinheltes.obeg@yahoo.com цахим хаягаар зөрчлийг фото зургаар 

баримтжуулан цэцэрлэг, сургууль тус бүрээр илтгэх хуудасны хамт ирүүлнэ.  

 

Дөрөв. Хяналт шалгалтын үр дүн, авах арга хэмжээ 

4.1.Хяналт шалгалтын талаарх мэдээлэл, зөвлөмж, зааварчилгыг хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгсэл, байгууллагын вэб хуудсанд байршуулж олон нийтэд хүргэнэ. 

4.2.Онцгой байдлын ерөнхий газраас хяналт шалгалтын дүн, санал дүгнэлтийн 

талаарх танилцуулгыг шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудын харьяалах төрийн 

захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг холбогдох 

хууль тогтоомжид заасны дагуу шат дараатай авч хэрэгжүүлнэ.  

4.3.Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дүнг Гал түймэртэй тэмцэх газар нэгтгэн 

дүгнэж, Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, гал түймрийн улсын хяналтын 

ерөнхий байцаагчид танилцуулж, холбогдох яам, агентлаг, газрын дарга нарт гал 

түймрийн улсын хяналтын ерөнхий байцаагчийн танилцуулга, мэдэгдэл, заавал 

биелүүлэх албан шаардлага хүргүүлэн биелэлтийг хангуулна.  
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ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 
    

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОЛОН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 
БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

 

Захирал,эрхлэгчийн нэр, утасны дугаар.............. 

Сургууль, цэцэрлэгийн дугаар.......  

Хаяг..........  

д/д Хууль, норм, дүрмийн 
заалт 

Шалгалтын асуулт Тийм  үгүй Тайлбар  

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт 

1 

Гамшгаас хамгаалах 

тухай хуулийн 34 дүгээр 

зүйлийн 34.2.1 дэх 

заалт 

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө баталж, 
хэрэгжүүлэх. 

   

2 

Гамшгаас хамгаалах 
тухай хуулийн 34.2.3 
дахь заалт  

Үйл ажиллагааныхаа онцлогт зохицуулан 

гамшгаас хамгаалах орон тооны бус 

штаб, алба, мэргэжлийн ангийг 

байгууллагын даргын тушаалаар 

байгуулж шаардагдах техник, материал, 

нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр хангах; 

   

3 

Гамшгаас хамгаалах 
тухай хуулийн 34.2.4 
дахь заалт 

мэргэжлийн анги болон ажилтныг 
гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд 
сургаж бэлтгэх, тэдгээрийг гамшгийн 
голомтод үүрэг гүйцэтгэх дадлага, 
чадвартай болгох, бэлэн байдлыг 
хангуулж байгаа байдал; 

   

4 

Гамшгаас хамгаалах 
тухай хуулийн 34.2.5 
дахь заалт 

гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх, 
эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг 
өөрийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх, 
холбогдох даатгалд хамрагдсан эсэх; 

   

5 

Гамшгаас хамгаалах 
тухай хуулийн 34.2.6 
дахь заалт 

гамшгийн үед шаардагдах хөрөнгийн эх 

үүсвэр бүрдүүлж, зориулалтын дагуу 

захиран зарцуулж байгаа эсэх; 

 

   

6 

Гамшгаас хамгаалах 
тухай хуулийн 34.2.8 
дахь заалт 

гамшиг болон аюулын үед өөрийн 

байгууллагын хэрэгцээнд ашиглах 

барилга байгууламж, хоргодох байрыг 

төхөөрөмжлөх, шаардлагатай 

тохиолдолд хүн амд ашиглуулахаар 

бэлтгэсэн эсэх, 

   

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, заавар, стандартын норм 
нормативын хэрэгжилт 

7 

Галын аюулгүй 
байдлын тухай хуулийн 
17 дугаар зүйлийн 
17.2.6 дах заалт  

Гал түймрээс хамгаалах тоног 
төхөөрөмж, анхан шатны багаж 
хэрэгсэлд техникийн үйлчилгээ хийж, 
ашиглалтын бэлэн байдлыг бүрэн 
хангасан эсэх 

   

8 

Галын аюулгүй байдлын 
тухай хуулийн 17 дугаар 
зүйлийн 17.2.2 дахь заалт 

Галын аюулгүй байдлыг хангахад 
чиглэгдсэн шинэ техник, технологи 
нэвтрүүлэх болон галын дохиоллын 
систем, гал унтраах тоног төхөөрөмж, 
багаж хэрэгслийг худалдан авахад 
шаардагдах төсөв зардлыг жил бүрийн 
төсөв, төлөвлөгөөндөө тусгаж 
хэрэгжүүлсэн эсэх; 

   

9 
Галын аюулгүй 
байдлын тухай хуулийн 
18 дугаар зүйл 

Тухайн барилга байгууламжид гал 

түймэр унтраах автомашин хүрэлцэн 

очих зам, талбай чөлөөлтэй эсэх; 

   

10 
Галын аюулгүй 
байдлын тухай хуулийн 
20 дугаар зүйлийн 20.1 

Галын аюулгүй байдлын норм, 
нормативын баримт бичгийг албан 
тушаалтан, иргэн үйл ажиллагаандаа 

   



дэх заалт  удирдлага болгон дагаж мөрдөх үүрэгтэй 
гэсэн заалтыг биелүүлж байгаа эсэх 

11 

Галын аюулгүй 
байдлын тухай хуулийн 
17 дугаар зүйлийн 
17.2.10 дахь заалт  

Гал түймэр унтраах шуурхай төлөвлөгөөг 
боловсруулж, эрх бүхий этгээдээр 
баталгаажуулсан эсэх 

   

 

Барилга байгууламжийн 
галын аюулгүй байдал” 
БНбД 21-01-02-ийн    3.4 
дэхь заалт 

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн 
барилгын хүчин чадал, давхрын хязгаар, 
барилгын гал тэсвэршилтийн зэрэг 
хоорондын хамаарлын байдал: 

Барилгы
н хүчин 
чадал 

Гал 
тэсвэршил
тийн зэрэг 

Давхрын 
тоо 

50 
хүртэлх 

IV 1 

160 
хүртэлх 

III 2 

320 
хүртэлх 

II, I 2-3 

Тайлбар: 
1. Цэцэрлэгийн 3 хүртэл давхар барилга 
гал тэсвэршилтийн II – оос доошгүй 
зэрэгтэй байх ёстой 
2. Ийм барилгын 3 дугаар давхарт ахлах 
групп, хөгжмийн, биеийн тамирын танхим 
болон үйлчилгээ аж ахуйн өрөөг 
байрлуулна 
3. 2-3 дугаар давхарт байрлах групп бүр 
тус бүрдээ хаалгатай  2-оос доошгүй 
шатны тавцантай холбогдсон байна. 
Шатны тавцанг холбосон хонгил гал 
тэсвэршилтийн III зэргийн хаалгатай 
байх ёстой. 

   

12 

Барилга байгууламжийн 
галын аюулгүй байдал” 
БНбД 21-01-02-ийн    3.5 
дахь заалт 

Цэцэрлэгийн тусгай зориулалттай 
барилгын гал тэсвэршилтийн зэрэг 2-оос 
багагүй, давхар нь 2-оос ихгүй байхаар 
тооцож төлөвлөнө 

   

13 

“Барилга 
байгууламжийн галын 
аюулгүй байдал” БНбД 
21-01-02-ийн    6.6 дахь 
заалт 

Нэг дор 50-иас дээш хүн байх өрөө, 
тасалгааны доод талд мөн түүнчлэн 
зоорь, хагас зоорийн давхарт сургалтын 
өрөө тасалгаа байрлуулахыг 
зөвшөөрөхгүй, зоорийн болон хагас 
зоорийн давхарт сургуулийн өмнөх 
насны хүүхдийн байгууллага 
байрлуулахыг зөвшөөрөхгүй гэсэн 
заалтын хэрэгжилт 

   

14 

“Барилга 
байгууламжийн галын 
аюулгүй байдал” БНбД 
21-01-02-ийн    6.9 дахь 
заалт 

Авран хамгаалах ба аврах гарцын  
байдал холбогдох  шаардлага хангасан 
эсэх  
Гарцыг дараах нөхцөлд аврах 
зориулалттай гэж тооцно. 
а\Нэгдүгээр давхрын өрөөнөөс гадагш 
гарах: 
-шууд гарах 
-коридор дамжиж гарах 
-гонх \хөлийн өрөө\- өөр дамжиж гарах 
-шатны хонгилоор дамжиж гарах 
-коридор ба шатны хонгилоор дамжиж 
гарах 
б\Нэгдүгээр давхраас бусад аль ч 
давхрын өрөөнөөс: 
-шатны хонгилд буюу 3-р төрлийн 
шатанд шууд гарах  
 

   

Аврах зам гарцын түлхүүр хаалганы ойр 
орчим байрласан эсэх 

   

15 

“Барилга 
байгууламжийн галын 
аюулгүй байдал” БНбД 

21-01-02-ийн    6.12, 
дахь  заалт 

 Хоёроос 
доошгүй 
аврах 
гарцтай 
байх өрөө 
тасалгааны 
төлөвлөлти

-нэг дор 10-аас дээш хүн 
байх зориулалттай Ф1.1 
ангийн өрөө, тасалгаа 

   

нэг дор 15-аас дээш хүн 
байх зориулалттай 
зоорийн ба хагас  зоорийн 
давхрын өрөө,  тасалгаа 

   



йн байдал 
шаардлага 
хангасан 
эсэх 

-нэг дор 50-аас дээш хүн 
байх зориулалттай өрөө 
тасалгаа 

   

16 

“Барилга 
байгууламжийн галын 
аюулгүй байдал” БНбД 
21-01-02-ийн  
  7.7 дахь  заалт 

Зоорь ба хагас зоорийн давхарт 
тусгайлан авч үзсэнээс бусад нөхцөлд 
шатамхай хий ба шингэн мөн хялбар 
авалцан асах материал агуулдаг буюу 
хэрэглэдэг өрөө тасалгаа байрлуулахыг 
зөвшөөрөхгүй 

   

17 

“Барилга 
байгууламжийн галын 
аюулгүй байдал” БНбД 
21-01-02-ийн  
6.13 дахь заалт 

 Анги: “Ф1.1” /Сургуулийн өмнөх насны 
хүүхдийн байгууллага/, Анги: “Ф4” 
/Хичээлийн байр, эрдэм шинжилгээний 
байгууллагууд/-д 2-оос доошгүй аврах  
гарц байх ёстой байх шаардлагын 
хэрэгжилт. 

   

18 

“Барилга 
байгууламжийн галын 
аюулгүй байдал” БНбД 
21-01-02-ийн  
6.29 дэхь заалт 

Хүмүүсийг аврах зориулалттай шатны 
өргөн нь тооцоолсноос буюу ямар ч 
төрлийн аврах гарц \хаалга\-ны өргөн  
а. Ф1.1 ангийн барилгад - 1.35 м 
б. нэгдүгээр давхраас бусад давхартаа 
200-аас дээш хүн байрласан барилгад - 
1.2 м байх шаардлага хангагдсан байдал 

   

19 

“Барилга 
байгууламжийн галын 
аюулгүй байдал” БНбД 
21-01-02-ийн 8.4 дэхь 
заалт 

Барилгын дээвэрт 0.6х0.8 м-ээс багагүй 
хэмжээний цонх, хавхлага буюу хаалгаар 
дамжин гарах байнгын шатаар 
тоноглосон дээвэр дээр гарах гарцтай 
эсэх 

   

20 

“Олон нийт иргэний 
барилга” БНбД      31-
03-03-ийн 4.46  дахь 
заалт   

Барилгын галын усан хангамжийн 
системийн шугамыг БНбД 40.06.16-ын 
дагуу төлөвлөсөн эсэх, түүний 
ашиглалтын  байдал 

   

21 

Гал унтраах автомат 
тоног төхөөрөмж, галын 
дохиоллын хэрэгсэл 
/БНбД 21-04-05/ 

Тухайн барилга 
байгууламжид 
гал унтраах 
автомат тоног 
төхөөрөмж 
төлөвлөгдсөн 

эсэх,  
 

- усны насос, усан 

сангийн байнгын 

ажиллагаа хэвийн эсэх 

   

-Удирдлагын 

зангилааны ажиллагаа 

хэвийн эсэх 

   

 

22 

Гал унтраах автомат 
тоног төхөөрөмж, галын 
дохиоллын хэрэгсэл 
/БНбД 21-04-05/ 

Галын 

дохиоллын 

хэрэгсэл 

төлөвлөгдсөн 

эсэх 

мэдрэгч 

-Утаа мэдрэгч    

-Дулааны 

-Удирдлагын самбар 

- гар мэдээлэгч 

23 

Усан хангамж, гадна 
сүлжээ ба байгууламж 
/БНбД 40-02-16/  

Гал түймэр 
унтраах галын 
дотор усан 
хангамж  
 

-Гал унтраах хушуу    

- Галын хоолой  

-Холбох тотго 

24 

Агаар сэлгэлт ба 
кондиционер /БНбД 41-
01-02/-ийн 7 дугаар 
зүйл  

Агаарын хаялт ба утаа зайлуулах 
системийн хэвийн ажиллагааг хангасан 
эсэх 

   

 

Гал түймрээс. Аж ахуй 
нэгж байгууллага, 
барилга байгууламжид 
зайлшгүй байх гал 
унтраах анхан шатны 
багаж хэрэгсэл 
MNS5566:2005 
стандарт 

Тухай барилга байгууламжид гал унтраах 
анхан шатны багаж хэрэгсэл стандартын 
дагуу байгаа эсэх.  

   

25 

Цахилгаан 

байгууламжийн дүрэм 

/БД 43-101-03/ 

Тухайн барилга байгууламжийн 

цахилгаан шугам сүлжээний угсралт, 

цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 

төлөвлөлт нь галын аюулгүй байдлыг 

хангаж байгаа эсэх; 

   

26 

“Боловсрол, соёл, 

шинжлэх ухаан, 

урлагийн байгууллагад 

дагаж мөрдөж галын 

аюулгүйн дүрэм”-ийн 

Гал түймэр гарсан үед захиргааны болон 

техникийн ажилтан, ажилчид, үйлчлэгч 

нарын гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлсон 

заавар, хүмүүс, эд материалыг аврах 

төлөвлөгөөтэй эсэх; 

   



2.8 дахь заалт 

27 Цэцэрлэгийн анх төлөвлөгдсөн хүчин чадал (хүүхдийн тоо) 
   

28 Одоо байгаа хүүхдийн тоо  
   

29 Барилгыг байнгын ашиглалтанд хүлээн авсан эсэх 
   

 

+ хэрэгжсэн  

-хэрэгжээгүй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


