Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт олгох

2013 оны 1р сарын 08
Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.7 Шинээр баригдаж
байгаа барилга байгууламжид гал унтраах тоног төхөөрөмж, анхан шатны багаж
хэрэгсэл, бодис материал зэргийг байрлуулан ашиглахдаа гал түймэртэй тэмцэх,
асуудал эрхэлсэн байгууллагад мэргэжлийн дүгнэлтийг гаргуулна гэсэн заалт,
Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2012 оны 01 дүгээр сарын “Журам батлах
тухай” 29 дүгээр тушаалыг үндэслэн:
 Шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламжид гал унтраах тоног төхөөрөмж,
анхан шатны багаж хэрэгсэл, бодис материал зэргийг байрлуулан ашиглахдаа
ажлын байрны галын аюулгүйн байдлын мэргэжлийн дүгнэлт гаргуулна.
Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт авах иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын
бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
 Дүгнэлт авахыг хүссэн албан тоот
 Засаг даргын захирамж
 Барилга байгууламжийн байршлын батлагдсан бүдүүвч зураг
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулсан тухай улсын комиссын акт
 Тусгай зөвшөөрөл
Дүгнэлийг олгох хугацаа:
 Ажлын 35 хоногт багтаан олгоно
 Зөвшөөрөл нь 2 жилийн хугацаатай байна
Гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дүгнэлт олгоход хураах
тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ:
Монгол Улсын Тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэн:
1. Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.7д заасны дагуу
ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргахад 12.50040.000 төгрөг
Галын аюулгүй байдлын зөвшөөрөл, дүгнэлтийг цуцлах, хүчингүй болгох:
1.Галын аюултай болон тэсэрч дэлбэрэх бодис материал, бүтээгдэхүүн хадгалах,
ашиглах, үйлдвэрлэх, борлуулах, тээвэрлэхэд болон барилга байгууламжийг шинээр
барих, өргөтгөх, хийц бүтээц, цахилгааны эх үүсвэрийн шугам сүлжээг өөрчлөх,
засварлахад олгосон зөвшөөрлийг гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн албан
ёсны шаардлагыг удаа дараа биелүүлээгүй, үүний улмаас гал түймрийн зөрчил

гаргасан, галын аюулгүй байдлын шаардлага, дүрэм норм, стандартыг ноцтой
зөрчсөн тохиолдолд цуцлана.
2. Цуцлагдсан, хүчингүй болсон зөвшөөрөл, дүгнэлтийг сэргээж сунгахгүй,
шаардлагатай бол энэхүү журмыг үндэслэн холбогдох албан тушаалтан дахин
шинээр олгоно.
3. Гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр олгосон зөвшөөрөл,
гаргасан дүгнэлт нь галын аюулгүй байдлыг хангуулахтай холбоотой хууль тогтоомж,
норм дүрэм зөрчигдсөнөөс үүдэн гарч болох зөрчилтэй холбоотой эрүүгийн болон
захиргааны хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

