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БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналтын байгууллага: 

Шалгуулагч байгууллагын нэр: 

Объектын нэр: 

Байгууллагын регистрийн дугаар: 

Захирлын нэр, утасны дугаар:                                     Хяналт шалгалт хийсэн огноо:.............................. 

 
Шаардлага хангасан  

асуултын тоо                                                   гал түймрийн онц аюултай  
 

 
                           гал түймрийн аюултай 1 дүгээр 

 зэрэглэл 
 Шаардлага хангаагүй    

нийт тоо                  гал түймрийн аюултай 2 дугаар 
зэрэглэл 

 
                                                             гал түймрийн аюултай 3 дугаар   

                                                              зэрэглэл  
 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД  

№ 
Хууль, норм, 

дүрмийн заалт 

 
Шалгалтын асуулт 

 
 

Шаардлага 
хангасан эсэх 

Тайлбар 
Тийм Үгүй 

Хууль эрх зүй, норм дүрэм  

1 
Барилгын тухай 
хуулийн 14-р зүйл. 

Барилга байгууламж 
ашиглалтад орсноос хойш 
зүгшрүүлэх, тохируулах 
хуулийн хугацаанд эрх бүхий 
албан тушаалтан нар барилга 
байгууламжийн техник тоног 
төхөөрөмж, аюулгүй байдал 
хяналт шалгалт хийж, илэрсэн 
зөрчлийг арилгуулан 
тэмдэглэл үйлдэн 
баталгаажуулсан эсэх.   

   

2 
Хот байгуулалтын 
тухай хуулийн 12-р 
зүйл  

Орон сууц, олон нийтийн 
барилга болон үйлдвэр, 
үйлдвэрийн туслах барилга 
байгууламжийн 
хоорондын гал тусгаарлах зай 
хангагдсан эсэх.  

   

3 
Орон сууцны тухай 
хуулийн 17-р зүйл  

Нийтийн зориулалттай орон 
сууцны байшинд ахуйн 

   

 

 

 

 
 

 



хэрэглээнд шаардагдахаас 
бусад тэсэрч дэлбэрэх, галд 
амархан шатдаг материал 

хадгалах, худалдах үйл 

ажиллагаа явуулдаг эсэх.  

4 
Галын аюулгүй 
байдлын үндсэн 
дүрмийн 6-р зүйл.  

Орон сууц хороололд Гал 
унтраах тусгай зориулалтын 
автомашин зогсох тусгайлсан 
зогсоолтой эсэх.  

   

5 
Галын аюулгүй 
байдлын үндсэн 
дүрмийн 6-р зүйл. 

Автомашины зогсоол гадна 
задгай талбайд ил гал гаргах, 
хог шатаах чингэлэг 
байрлуулсан эсэх.   

   

6 
Галын аюулгүй 
байдлын үндсэн 
дүрмийн 7-р зүйл. 

СӨХолбооны ажилтан албан 
хаагчдыг галын аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх 
сургалтад хамруулдаг эсэх.  

   

7 

Галын аюулгүй 
байдлын үндсэн 
дүрмийн 8-р зүйл, 
8.17-р заалт. 

Барилга байгууламжийн гадна 
байрлах галын гидрант, галын 
шат, гал унтраах багаж 
хэрэгсэл шөнийн цагт 
ашиглахад зориулсан 
гэрэлтүүлэгтэй эсэх.  

   

8 

Галын аюулгүй 
байдлын үндсэн 
дүрмийн 8-р зүйл, 
8.19-р заалт. 

Гал унтраах усан хангамжийн 
сүлжээний ажиллагааг жилд 
хоёроос доошгүй удаа (хавар, 
намар) шалгаж, ашиглалтын 
бэлэн байдлыг хангуулсан 
эсэх.  

   

9 

Галын аюулгүй 
байдлын үндсэн 
дүрмийн 8-р зүйл, 
8.22-р заалт. 

Гал түймэр унтраах усан 
хангамжийн эх үүсвэрт 
жилийн аль ч улиралд саадгүй 
очих зам, гарцтай эсэх.  

   

10 

Галын аюулгүй 
байдлын үндсэн 
дүрмийн 8-р зүйл, 
8.24, 8.26-р заалт. 

Барилгын гадна, доторх гал 
түймэр унтраах усны сүлжээ, 
цахилгаан эрчим хүч, ус шахах 
шугам сүлжээний бэлэн 
байдлыг хангуулсан эсэх.  

   

11 

Галын аюулгүй 
байдлын үндсэн 
дүрмийн 8-р зүйл, 
8.27-р заалт 

Барилга дотор гал унтраах 
даралтат усны цэг “ГК”-ийн 
хайрцаг, хоолой хошууны 
бэлэн байдлыг хангуулсан 
эсэх.   

   

12 

Галын аюулгүй 
байдлын үндсэн 
дүрмийн 8-р зүйл, 
8.47-р заалт 

Гал унтраах автомат систем, 
дохиолол, утаа зайлуулах 
систем, гал гарсан үед 
мэдээлэх дуут болон гэрлэн 
дохио, аврах зам, гарцын 
гэрлэн дохио, хаалга, зам 
гарц, аврах үйл ажиллагааны 
техник хэрэгслийг техникийн 
үндсэн бичиг баримтад 
тусгасан засвар үйлчилгээний 
хугацаа, үзлэгийн хуваарь, 
гэрээ, зөвшөөрлийн бичигт 
заасан хугацаанд техникийн 

   



үйлчилгээ, урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг шалгалтыг 
хийж, энэ талаар тэмдэглэл 
үйлддэг эсэх.  

13 

Галын аюулгүй 
байдлын үндсэн 
дүрмийн 8-р зүйл, 
8.54-р заалт 
Орон сууцны 
барилгын зураг 
төсөл төлөвлөлт 
БНбД 31-01-10-ын 
4.14-р заалт  

Автоматаар ажилладаг (асаах 
төхөөрөмж) галын дохиолол, 
утаа эсэргүүцэх системийн 
удирдлагын самбарын 
төхөөрөмжийг ашиглалтын 
баримт бичигт тусгайлан 
заагаагүй бол гараар ажиллах 
горимд шилжүүлэхгүй байх. 
Орон сууцны техникийн 
давхарт батлагдсан зураг 
төслөөс бусад чиглэлээр өрөө 
тасалгаа төлөвлөгдсөн эсэх.  

   

14 

 
Орон сууцны 
барилгын зураг 
төсөл төлөвлөлт 
БНбД 31-01-10-ын 
4.15-р заалт 

 
Орон сууцны барилгын 2 
хүртэлх давхарт батлагдсан 
зураг төслөөс зөвшөөрөлгүй 
цэцэрлэгийн зориулалтаар 
ашигладаг эсэх. /Гэр цэцэрлэг 
10 хүртэлх хүүхэдтэй байна/ 

   

  

15 

Орон сууцны 
барилгын зураг 
төсөл төлөвлөлт 
БНбД 31-01-10-ын 
5.4-р заалт 

Орон сууцны барилгын тагт, 
лоожийн аврах гарцыг хааж, 
бараа материал хураасан 
эсэх.  

   

16 

Орон сууцны 
барилгын зураг 
төсөл төлөвлөлт 
БНбД 31-01-10-ын 
7.2.2-р заалт 

Галын аюулаас нүүлгэн 
шилжүүлэх зориулалтаар 
ашиглахаар тооцсон тагт буюу 
лоожоос аваарын гадна шат 
руу хүн саадгүй гарах 
боломжтой эсэх.  

   

17 
Авто зогсоол БНбД 
21-05-10 

Зоорийн давхрын 
автозогсоолыг батлагдсан 
байгуулалтын зураг төслөөс 
өөрчлөлт оруулан зогсоол 
давхардуулан орох, гарах 
гарц, урсгалын хөдөлгөөн 
хязгаарлан автомашиныг 
байрлуулсан эсэх.  

   

18 
Авто зогсоол БНбД 
21-05-10 

Зоорийн давхрын авто 
зогсоолын гал унтраах 
автомат систем, дулаан 
мэдрэгч, агаар сэлгэлтийн 
систем ажиллагаатай эсэх.  

   

19 

Аж ахуй нэгж, 
байгууллага, 
барилга 
байгууламжид гал 
унтраах анхан 
шатны багаж 
хэрэгслийн 
зайлшгүй байх 

Объект, барилга 
байгууламжид байх гал 
түймэр унтраах анхан шатны 
багаж хэрэгслийн ерөнхий 
нормын дагуу төлөвлөсөн 
эсэх. 

   



шаардлага, норм 
MNS5566:2020 

 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 

Хяналт шалгалт хийсэн газар, 
хэлтэс, албан тушаал 

Хяналт шалгалт зохион 
байгуулсан албан тушаалтан / 
овог, нэр/ 

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын эрх бүхий албан 
тушаалтан / овог, нэр/ 

   

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тэмдэг/ 

  

 

+ хэрэгжсэн 

 -хэрэгжээгүй 

 


