
НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН 

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ 

 
2011 оны 03 сарын 23 өдөр                                          Дугаар 55                                                    Улаанбаатар хот 

 

Журам батлах тухай 

 

               Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7 дахь заалт, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай 

хуулийн 8 дугаар зүйл, Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 1/589 тоот албан бичгээр 

өргөн мэдүүлсэн саналыг үндэслэн Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь: 

 

               Нэг. Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх 

журмыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай. 

 

               Хоѐр. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, жил бүрийн төсөв, хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөөнд шаардагдах хөрөнгийг тусгуулан ажиллахыг Нийслэлийн Засаг 

дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч /Г.Мөнхбаяр/-д үүрэг болгосугай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 55 

дугаар тогтоолын хавсралт 

 

 

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЗАР ХӨДЛӨЛТӨНД 

ТЭСВЭРЛЭХ ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ 

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

 

              1.1.Энэхүү журмын зорилго нь нийслэлийн нутаг дэвсгэрт баригдсан барилга, 

байгууламжийг зориулалтын багаж тоног төхөөрөмжөөр шалгаж дүгнэлт гаргаж 

паспортжуулах, барилга, байгууламжийг газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх 

асуудлыг зохицуулахад оршино. 

 

Хоѐр. Нэр томъѐоны тодорхойлолт 

 

2.1. Энэ журамд хэрэглэсэн дор дурдсан нэр томъѐог дараахь утгаар ойлгоно: 

 

              2.1.1. ”Хүчтэй газар хөдлөлт” гэж газар хөдлөлтийн эрчмийг хэмжих MSK-64 

шаталбараар 7 болон түүнээс дээш баллын эрчимтэй газар хөдлөлт; 

 

              2.1.2. ”Паспортжуулалт” гэж Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яамны 

сайдын 2006 оны 120 тоот тушаалаар батлагдсан “Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга 

төлөвлөх” /БНбД 22-01-01*/2006/, Дэд бүтцийн хөгжлийн Сайдын 2000 оны 03 дугаар 

сарын 31-ны өдрийн 94 тоот тушаалаар батлагдсан “Хуучин барилгын газар хөдлөлтийг 

тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх заавар” /БД-31-102-00/, “Газар хөдлөлийн бүсэд барьсан 

барилгын паспортжуулалтын аргачилсан заавар” /БД31-103-00/-ийн дагуу Нийслэлийн 

Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газраас баталсан нэг загварын хэвлэмэл маягт 

байна. Гэрчилгээнд барилга байгууламжийн загвар хийцийн онцлог, буурь хөрсний 

сейсмик шинж чанар, динамик үзүүлэлт, газар хөдлөлтөнд тэсвэртэй байдалд хийсэн 

дүгнэлт, ашиглалтын талаархи саналыг тусгана; 

 

              2.1.3. ”Дүгнэлт” гэж Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газраас 

барилга, байгууламжийг гэрчилгээжүүлэх явцад барилга, байгууламжийн газар 

хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чадварын шаардлагыг хангах болон газар хөдлөлтөнд эрсдэлтэй 

барилга, байгууламжийн зориулалтыг өөрчлөх, хүчитгэх эсвэл буулгах талаарх хийсэн 

судалгааны ажлын цахим тайланг хэлнэ. 

 

              2.1.4. “Барилга, байгууламж” гэж Барилгын тухай хуулийн 3.1.4-т зааснаар орон 

сууц, олон нийт, иргэн ба үйлдвэрийн барилга, эрчим хүч, холбоо, зам гүүр, ус суваг, 

далан хаалт зэрэг байгууламж, инженерийн шугам сүлжээг оруулна; 

 

               2.1.5. “Шинээр баригдаж буй барилга, байгууламжийг гэрчилгээжүүлнэ” гэж 

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарч техникийн зөвлөлийн хурлаар орж архитектур 

төлөвлөлтийн даалгавар батлагдсанаар гэрчилгээжүүлэх ажил эхэлнэ. 



 

               2.1.6. “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон орон сууцны байшин” гэж Орон 

сууцны тухай хуулийн 3.1.10-д заасан асуудлыг ойлгоно. 

 

Гурав. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл 

 

               3.1. Хүчтэй газар хөдлөлтийн үед болзошгүй эрсдэлийг бууруулах зорилгоор 

барилга байгууламжийг дор дурьдсанаар ангилж паспортжуулна. Үүнд: 

а/ Инженерийн байгууламж /газар дээрх болон доорх/ 

б/Бүх төрлийн барилга/ашиглагдаж буй/ 

в/Шинээр баригдаж буй барилга байгууламж 

 

              3.2. Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын гаргасан дүгнэлт, 

цахим архив, гэрчилгээ нь барилга байгууламжийг цаашид ашиглахтай холбоотой 

үндсэн баримт бичиг болно. 

 

              3.3. Улсын комисс нь шинээр баригдсан барилга байгууламжийг ашиглалтанд 

хүлээн авахдаа Нийслэлийн Барилга, Хот Байгуулалт, Төлөвлөлтийн газрын дүгнэлт, 

паспортжуулалтыг үндэслэнэ. 

 

              3.4. Дүгнэлтийг өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч байгууллагад шилжүүлж, 

хэрэгжилтийгхангуулах талаар хамтран ажиллана. 

 

              3.5. Барилга байгууламжид газар хөдлөлийн тэсвэрлэх чадварыг үнэлж, дүгнэлт 

гаргах, паспортжуулах ажлыг хийх талаар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчид урьдчилан 

мэдэгдэнэ. 

 

              3.6. Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар нь эрсдэлийг 

үнэлэх 

дүгнэлтийг барилга байгууламжид энэхүү журмын 3.1 дэх хэсэгт заасан ангиллаар 1 

удаа заавал хийнэ. Барилга байгууламжийн бүтэцэд өөрчлөлт орсныг барилгын улсын 

ахлах байцаагчаас тодорхойлсон, эсвэл байгалийн хүчин зүйлээс буюу зориудын гажиг 

илэрвэл өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч нь барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөнд 

тэсвэрлэх чадварыг үнэлгээг хийлгэнэ. 

 

Дөрөв. Тулгуур станцын сүлжээг байгуулах 

 

              4.1. Хүчтэй газар хөдлөлтийн голомтоос ирэх сейсмик долгион хот суурин газрын 

төрөлжсөн ангиллын барилга байгууламжийн суурь хөрсөнд хэрхэн нөлөөлж байгааг 

үнэлэх зорилго бүхий хөрсний чичирхийллийг хэмжигч багажийг паспортжуулсан 

барилга байгууламжид суурилуулан хэмжилт хийгдэнэ. 

              4.2.Тулгуур сүлжээ станцад бүртгэгдсэн чичирхийллийн мэдээллийг боловсруулан 

мэдээллийн санг Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт төлөвлөлтийн газар бүрдүүлнэ. 

 

              4.3.Барилга байгууламжийн паспортжуулалтын мэдээлэл, тулгуур станцын 



сүлжээний мэдээлэл, газарзүйн мэдээллүүдээс бүрдсэн цахим мэдээллийн нэгдсэн 

санг Одон орон, геофизикийн судалгааны төвийн Үндэсний мэдээллийн төвийг түшиглэн 

байгуулна. 

 

Тав. Удирдлага, зохион байгуулалт 

 

              5.1. Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөнд тэсвэртэй байх техникийн 

асуудлыг 

шийдвэрлэхэд онол арга зүйн удирдлагаар хангах, дүгнэлт гаргах, мэргэжлийн 

байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулж хяналт тавих үүрэг бүхий 

зөвлөлийг 

Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт төлөвлөлтийн газрын дэргэд ажиллуулна. 

 

              5.2. Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөнд тэсвэртэй байх техникийн 

асуудлыг 

шийдвэрлэхэдонол арга зүйн удирдлагаар хангах техникийн зөвлөлийг Нийслэлийн Засаг 

даргын орлогч удирдана. 

 

              5.3. Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт төлөвлөлтийн газарт газар хөдлөлийн 

чиглэлээр мэргэшсэн ажилтан, багаж тоног төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтэн, 

дүгнэлт гаргах эрх бүхий экспертүүд ажиллана. Хагас жилд 1 удаа нийслэлийн Засаг 

даргын зөвлөлийн хуралд хийсэн ажлын тайланг танилцуулна. 

 

              5.4. Аиглалтын шаардлага хангахгүй болсон орон сууцны байшинг дахин 

төлөвлөлтөнд оруулна. /Орон сууцны тухай хуулийн 15.1.2-т Сууц өмчлөгчид нь 

мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас тухайн орон сууцыг цаашид ашиглалтын шаардлага 

хангахгүй болсон талаархи шийдвэрийг хүлээн авмагц дахин төлөвлөлтөнд оруулах 

тухай хүсэлтийг сууц өмчлөгчдийн олонхийн саналаар гаргаж, аймаг, Нийслэлийн 

Засаг даргад хүргүүлнэ/  

 

Зургаа. Дүгнэлт гаргаж, гэрчилгээжүүлсний төлбөр 

 

              6.1. Барилга байгууламжийн тэсвэржилтийг шалгаж дүгнэлт гаргасны төлбөрийг 

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2005 оны 05 сарын 10-ны дугаар 39-р тушаалын 

гуравдугаар хавсралт “Барилга байгууламжийн хийц бүтэц, даацын чанар бат бэх, 

тогтворын байдал, найдвартай үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгч, техникийн дүгнэлт гаргах 

ажлын жишиг үнэ”-ний дагуу тооцно. 

 

              6.2. Нийтийн зориулалттай хуучин орон сууцны барилга, байгууламжид дүгнэлт 

гаргасны төлбөрийн 95 хувийг төрөөс, үлдсэн хувийг тухайн өмчлөгч, ашиглагч, 

эзэмшигч хариуцана. 

 

               6.3. Бусад барилга, байгууламжийн дүгнэлт гаргасны төлбөрийг тухайн өмчлөгч, 

ашиглагч, эзэмшигч хариуцана. 

 



Долоо. Хариуцлага 

 

               7.1. Газар хөдлөлтийн эрсдэлийг тэсвэрлэх чадварын гэрчилгээ гаргуулаагүй, 

гаргасан дүгнэлтийн дагуу зохих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлээгүй иргэн, аж ахуй 

нэгж, байгууллагын талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлах, үйл ажиллагаа 

явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх, зогсоох, цуцлах, хүчингүй болгох саналыг Барилгын тухай 

хуулийн дагуу эрх бүхий байгууллагад хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ. 

 

               7.2. Гаргасан дүгнэлтийн дагуу зохих арга хэмжээ аваагүйн улмаас учирсан 

хохирлыг буруутай этгээд төлнө. 

 


