
             Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн
20.1.7 дахь хэсэг,  нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 01/1543 дугаар албан бичгээр өргөн мэдүүлсэн саналыг
үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь: 
 
1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр хийгдэж байгаа оршуулгын үйл ажиллагааг цэгцлэх, ил задгай оршуулгыг таслан
зогсоох, энэхүү үйл ажиллагаатай холбоотой байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдийн хариуцлагыг өндөржүүлэх зорилго
бүхий  "Нийслэлийн  нутаг  дэвсгэр  дээр  оршуулгын  үйл  ажиллагааг  зохион  байгуулах  журам"-ыг  хавсралтаар
баталсугай. 
 
2. Журмыг мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар
хотын Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Ажлын алба /Б.Энхболд/-д тус тус даалгасугай. 
 
3. Журам батлагдсантай холбогдуулан Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2004 оны 97,
2005 оны 199, 245 дугаар тогтоол, 2005 он 247 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт, 2010 оны 183 дугаар тогтоолыг
тус тус хүчингүй болгосугай
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НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН
ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагааг зохион байгуулах журамХавсралт

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 06 дугаар сарын 09-ний
 өдрийн 86 дугаар тогтоолын хавсралт
 
1.    Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Энэхүү журмаар оршуулгын газрыг байгуулах, хамгаалах, тохижуулах,  хаах болон шарилыг оршуулах,
чандарлах, нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулна.
1.2.  Энэхүү журам нь хэн болох нь тогтоогдоогүй,  гэмт хэргийн холбогдолтой шарилыг оршуулах үйл
ажиллагаанд хамаарахгүй.
2.    Хоёр. Нэр томъёоны тайлбар
2.1.Энэхүү журамд хэрэглэсэн нэр томъёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно.
2.1.1."Оршуулгын газар" гэж шарил болон чандарыг оршоох үйл ажиллагааг зохион байгуулах зөвшөөрөл
бүхий газрыг хэлнэ.
2.1.1. "Зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага" гэж Монгол улсад болон Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт
мөрдөгдөх  холбогдох  хууль,  журам,  стандартын  шаардлагыг  хангасан,  нийслэлийн  нутаг  дэвсгэрт
оршуулгын  үйл  ажиллагаа  эрхлэх  зөвшөөрөл  авсан  байгууллага,  аж  ахуйн  нэгжийг;
2.1.2.   "Хаагдсан оршуулгын газар" гэж тухайн оршуулгын газарт оршуулга хийх газрын нөөц дууссан болон
бусад шалтгааны улмаас оршуулгын үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон газрыг;
2.1.3.    "Оршуулгын газрын хамгаалалтын бүс" гэж оршуулгын газрыг суурьшилын бүсээс тусгаарласан
зурвас газрыг;
2.1.4.   "Шарил" гэж нас барсан хүний бие цогцос, цогцосын хэсэг үлдэгдэл буюу эд эрхтэнг;
2.1.5.   "Далд оршуулга" гэж газрын хэвлийдшарилыг булж оршуулах хэлбэрийг;
2.1.6.   "Чандар" гэж зориулалтын байгууламжид шатаасан шарилыг;
2.1.7.   "Хариуцах эзэнтэй шарил" гэж тухайн талийгаачийн хэн болох нь тогтоогдсон, ар гэр, төрөл төрөгсөд
нь тодорхой шарилыг;
2.1.8.   "Шарил хадгалах байр" гэж нас барсан талийгаачийн шарилыг оршуулгын үйл ажиллагаа зохион
байгуулах хүртэл байршуулдаг зориулалтын хөргөлтийн тоног төхөөрөмж бүхий байгууламжийг;
3.    Гурав. Оршуулгын газрыг байгуулах,
арчлах, хамгаалах, хаах, дахин ашиглах
3.1. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт оршуулгын газрыг байгуулах, арчлах, хамгаалах, хаах, дахин
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ашиглах шийдвэрийг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид энэхүү журмын 3.3 дахь
хэсэгт заасан ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн гаргана.
3.2. Багахангай, Багануур, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын газрыг байгуулах, арчлах, хамгаалах,
хаах, дахин ашиглах шийдвэрийг дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэхүү журмын 3.4 дахь хэсэгт
заасан ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн гаргана.
3.3.Улаанбаатар хотод шинээр байгуулах оршуулгын газрын байршил, хэмжээ, хил хязгаар, хамгаалалтын
бүс болон одоо байгаа оршуулгын газрын оршуулах талбайн нөөц, хаагдсан оршуулгын газрыг Улаанбаатар
хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу сэргээн засварлах, тохижуулах асуудлыг Нийслэлийн Засаг
даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг тодорхойлно.
3.4. Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэгт шинээр байгуулах оршуулгын газрын байршил, хэмжээ, хил
хязгаар,  хамгаалалтын  бүс  болон  одоо  байгаа  оршуулгын  газрын  оршуулах  талбайн  нөөц,  хаагдсан
оршуулгын  газрыг  Улаанбаатар  хотыг  хөгжүүлэх  ерөнхий  төлөвлөгөөний  дагуу  сэргээн  засварлах,
тохижуулах  асуудлыг  дүүргийн  Засаг  даргын  захирамжаар  байгуулагдсан  ажлын  хэсэг  тодорхойлно.
3.5. Энэхүү журмын 3.3, 3.4 дэх хэсэгт заасан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Улаанбаатар хотын Захирагчийн
ажлын  алба,  байгаль  орчин,  мэргэжлийн  хяналт,  хот  байгуулалт,  газрын  асуудал  эрхэлсэн  нутгийн
захиргааны байгууллагууд,  оршуулгын үйл ажиллагаа эрхэлдэг мэргэжлийн байгууллагын төлөөллийг
оруулна.
3.6. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагыг холбогдох хууль,
журмын дагуу Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын алба, Багахангай, Багануур, Налайх дүүрэгт дүүргийн
Засаг  дарга сонгон шалгаруулж,  оршуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгон,  гэрээ байгуулан
ажиллана. 
3.7. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь төрийн өмчит болон төрийн
бус, хувийн хэвшлийн альч хэлбэрээр байж болно.
3.8.  Оршуулгын газрын байршил болон хамгаалалтын бүсийг  Монгол Улсын холбогдох хууль,  журам,
стандартад нийцүүлэн Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу  тодорхойлно.
3.9. Оршуулгын газрын газар эзэмшигч болон ашиглагч нь тухайн оршуулгын газрыг арчлан хамгаалах,
тохижуулах ажлыг бүрэн хариуцна.
3.10.  Дүүрэг  нь  өөрийн нутаг  дэвсгэр  дэх  хаагдсан оршуулгын газрыг  арчилж хамгаалах  төлөвлөгөөг
боловсруулж,  дүүргийн  Иргэдийн  Төлөөлөгчдийн  Хурлаар  батлуулан,  жил  бүрийн  дүүргийн  төсөвт
шаардагдах  зардлыг  тусгана.
3.11. Хаагдсан оршуулгын газрыг арчилж хамгаалах ажлыг гүйцэтгэх байгууллага, аж ахуйн нэгжийг дүүргийн
засаг дарга сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулна.
4.    Дөрөв. Оршуулгын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
4.1.Иргэний  нас  барсныг  Иргэний  бүртгэлийн  тухай  хуульд  заасны  дагуу  бүртгэлийн  үйл  ажиллагаа
хариуцсан  байгууллага  бүртгэж,  нас  барсны  гэрчилгээг  олгоно.
4.2.Нас барсан талийгаачийн шарилыг шарил хадгалах байранд хадгалуулах ба талийгаачийн ар гэрийнхэн
өөрсдийн зан үйлд тохируулан гэртээ хадгалж болно.
4.3.Шарил хадгалах үйл ажиллагааг хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж эрхэлж болох ба үйл
ажиллагаа нь эмнэлгийн болон шүүхийн шинжилгээний байгууллагатай уялдаатай байж, Монгол улсад
мөрдөгдөж байгаа холбогдох хууль, журам, олон улсын болон Монгол улсын стандарт шаардлагад нийцсэн
байна.
4.4.Оршуулгын үйл ажиллагааг  зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага энэхүү журам болон бусад
холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулна.
4.5.Оршуулгын үйл ажиллагааг зөвшөөрөгдсөн оршуулгын газар үйлдэнэ.
4.6.Оршуулгын үйл ажиллагааг чандарлах болон далд оршуулах хэлбэрээр хийж гүйцэтгэнэ.
4.7.Далд болон чандарлах оршуулгын газар нь дараах нийтлэг шаардлагад нийцсэн байна.
4.7.1.Авто зам бүхий орц гарц, оршуулгын цувааг зогсоох авто зогсоол, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, ногоон
байгууламж, хогийн сав, сандал гэх мэт орчны тохижилттой байх ба газрын баталгаажсан зураглалын дагуу
бүрэн хашаатай байна.
4.7.2.Харуул хамгаалалттай байна.
4.7.3.Аливаа шашны зан үйл хийх сүм хийд, байр, хөшөө, дурсгалтай байж болно.
4.8.Далд оршуулгын газар нь дараахь шаардлагад нийцсэн байна.
4.8.1.Оршуулга хийх талбайн төлөвлөлт бүхий тухайн оршуулгын газрын дэвсгэр зураглалтай байна.
4.8.2.Нэг шарилыг далд оршуулахад ноогдох газрын талбайн хэмжээ 10м.кв-аас 20м.кв байх ба энэхүү
газарт шарил хоорондын зай багтсан болно.
4.8.3.Шарилын нүхний гүн 1-1,5м байх ба газрын хэвлийг ухах өнцөг эгц доош байна.
4.9.Чандарлах оршуулгын газар нь дараахь шаардлагад нийцсэн байна.
4.9.1.Шарил чандарлах байгууламж нь иж бүрэн 24 цагийн хяналтын системтэй байна.
4.9.2.Чандарлах төхөөрөмж нь Монгол улсын болон олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн байна.
4.9.3.Чандар байршуулах зориулалтын суврага, хүндэтгэлийн хана, хэсэгтэй байна.
4.9.4.Чандарыг зориулалтын талбай, байршилд оршоох тохиолдолд нэг чандарыг газрын хэвлийд оршооход
ноогдох газрын хэмжээ 1м.кв-аас ихгүй байх ба энэхүү газарт чандар хоорондын зай багтсан болно.
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4.10. Шарилын нүхийг бэлтгэх ажлыг тухайн оршуулгын газрыг хариуцаж буй оршуулгын үйл ажиллагаа
эрхлэх зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага хариуцна.
4.11. Олон улсын хөл хориот болон байгалийн голомтот халдварт өвчний улмаас нас барсан тохиолдолд
шарилыг оршуулахдаа эрүүл ахуй халдвар хамгаалалтай холбогдон гарсан тушаал, шийдвэр,  заавар,
журмыг баримтална.
4.12.  Оршуулгын үйлчилгээний тарифыг үйлчилгээ үзүүлэхэд гарсан зардал, үйл ажиллагааны чанарт
тохируулан тухайн оршуулгын үйлчилгээ үзүүлж буй зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага тогтооно.
4.13. Зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага нь нэн ядуу, өрхийн орлого нь амьжиргааны баталгаажих
түвшингээс доогуур орлоготой иргэдийн оршуулгын зардлыг санхүүжүүлэх сантай байж болно.
5.    Тав. Шилжүүлэн оршуулах
5.1. Зөвшөөрөлтөй оршуулгын газраас бусад газар далд оршуулсан болон ил тавьсан шарилыг шилжүүлэн
оршуулна.
5.2. Зөвшөөрөлтэй оршуулгын газар байгаа шарилыг талийгаачийн ар гэрийнхний хүсэлтээр шилжүүлэн
оршуулж болно.
5.3. Энэхүү журмын 3.1 дэх хэсэгт заасны дагуу оршуулгын газрыг дахин ашиглах шийдвэр гарч, шарилыг
нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар шилжүүлэн оршуулж болно.
5.4.  Зөвшөөрөлгүй  газар  далд  оршуулсан  шарилыг  Нийслэлийн  иргэдийн  Төлөөлөгчдийн  Хурлын
Тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр, ил тавьсан шарилыг цагдаагийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн зөвшөөрөл
бүхий мэргэжлийн байгууллага  чандарлаж оршуулна.
5.5. Зөвшөөрөлгүй газар оршуулсан шарилыг тухайн талийгаачийн ар гэрийнхэн шилжүүлэн оршуулах
тохиолдолд оршуулах хэлбэр болон оршуулгын газраа сонгож болно.
5.6. Шарилыг зөвхөн зөвшөөрөлтэй оршуулгын газарт шилжүүлэн оршуулна.
5.7. Шарил нүүлгэн шилжүүлэх бүх төрлийн үйл ажиллагааг зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага хийж
гүйцэтгэнэ.
5.8.  Энэхүү  журмын  5.3-д  заасан  нөхцөл  үүссэн  тохиолдолд  шарилыг  шилжүүлэн  оршуулах  тухай
мэдээллийг  3  сарын  хугацаанд  олон  нийтийн  хэвлэл  мэдээллийн  хэрэгслэлээр  иргэдэд  мэдээлнэ.
5.9. Хариуцах эзэнгүй шарилын хайрцаган дотроос гарсан эд зүйлс, эдлэл хэрэглэл, үнэт зүйлсийг улсын
орлого болгоно.
5.10.  Зөвшөөрөлгүй  оршуулсан  шарилыг  шилжүүлэн  оршуулах  зардлыг  тухайн  талийгаачийн  ар  гэр
хариуцна.
5.11. Ил тавьсан шарилын талаарх мэдээллийн дагуу цагдаагийн байгууллага шарил байгаа газар дээр
үзлэг хийж, шарилыг шүүхийн шинжилгээний байгууллагад шилжүүлнэ.
5.12. Шүүхийн шинжилгээний байгууллага нь ил тавьсан тухайн шарилыг шинжилж, гэмт хэргийн шинж
илрээгүй гэж үзвэл ар гэрийнхэнд нь шилжүүлж болно.
5.13. Хэрэв тухайн шарилын хэн болох, ар гэрийнхэн нь 30 хоногийн хугацаанд тогтоогдоогүй тохиолдолд
шүүхийн шинжилгээний байгууллага шарилыг зөвшөөрөлтэй оршуулгын газар далд оршуулна.
6.    Зургаа. Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний үүрэг
6.1.Талийгаачийн ар гэрийнхэн дараахь үүрэг хүлээнэ.
6.1.1.   Талийгаачийг энэхүү журмын 4.1 дэх хэсэгт заасны дагуу бүртгүүлэх;
6.1.2.   Оршуулгын газрын дотоод дүрэм, журмыг мөрдөх;
6.1.3.   Оршуулгын газар болон оршуулгын газрын хамгаалалтын бүс дотор хог хаягдал хаяхгүй байж, орчныг
цэвэр байлгах;
6.1.4.   Нас барагсдын хөшөө дурсгалд хүндэтгэлтэй хандах;
6.1.5.   Ил тавьсан шарил болон зөвшөөрөлгүй оршуулсан шарилын талаарх мэдээллийг тухайн дүүргийн
цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх;
6.2. Зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага дараахь үүрэг хүлээнэ.
6.2.1.Хариуцсан оршуулгын газрын үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, оршуулгын
үйлчилгээ үзүүлэх;
6.2.2.   Оршуулгын үйл ажиллагааг иргэний хүсэлтээр гэрээний дагуу зохион байгуулах;
6.2.3.Хариуцсан оршуулгын газарт байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ
хийлгэх;
6.2.4.   Шарил шилжүүлэн оршуулах ажил гүйцэтгэхдээ хөндсөн шарилын нүхийг хөрсөөр хучиж тэгшлэн, хог
хаягдлыг бүрэн цэвэрлэж, ариутгал хийх;
6.2.5.   Гэмт хэргийн шинж чанартай болон эмнэлгийн бус нөхцөлд нас барсан талийгаачийг чандарлаж
оршуулах тохиолдолд цагдаагийн байгууллагын зөвшөөрлийг үндэслэн чандарлах;
6.2.6.   Оршуулсан шарилын бүртгэлийг хийж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
6.2.7.   Хариуцсан  оршуулгын  газрын  газрыг  зүй  зохистой  ашиглах,  цэвэр  цэмцгэр  байлгах,  орчныг
тохижуулах,  байгаль  орчин,  хөшөө  дурсгалыг  хамгаалах;
6.2.8.   Оршуулгын газрын талбайн ашиглалт, оршуулгын нөөцтэй холбоотой асуудлыг Улаанбаатар хотын
Захирагчийн ажлын албанд тухай бүр мэдэгдэх;
6.2.9.   Оршуулгын үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчлийн  талаарх мэдээллийг холбогдох байгууллагад
мэдэгдэж шийдвэрлүүлэх;
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6.2.10.   Оршуулсан  шарилын  талаарх  мэдээллийг  Улаанбаатар  хотын  Захирагчийн  ажлын  алба,
Нийслэлийн  Цагдаагийн  газарт  тус  тус  улирал  бүр  хүргүүлэх;
6.2.11.   Шарил оршуулах ажлыг  иргэдийн хүссэн гариг, өдөр, цагт зохион байгуулах;
6.2.12.   Шарил оршуулахад шаардлагатай зүйлсийг ар гэрийнхний захиалгаар бэлтгэж худалдах, бусад эд
материал, үйлчилгээгээр иж бүрэн үйлчлэх;
6.2.13.   Шарилын нүхийг бэлтгэхдээ бусад шарилд хүндэтгэлтэй хандаж, орчныг цэвэр байлгах;
6.2.14.   Шарил чандарласан тухай мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад тогтмол гаргаж өгөх;
6.2.15.   Шарил чандарлах үйл ажиллагаа, зуухны ашиглалт болон оршуулгын газрын дотоод журамыг
боловсруулж, мөрдөж ажиллах;
6.2.16.   Нэн ядуу, өрхийн орлого нь амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой иргэдэд
хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлэх, оршуулгын үйлчилгээний үнийн уян хатан бодлогыг баримтлах;
6.3.    Хайрцаг, чулуу хийдэг / бэлтгэх, үйлдвэрлэх / компани дараах үүрэгтэй байна.
6.3.1.   Хайрцаг, чулуу хийх түүхий эд нь зохих зөвшөөрөлтэй бэлтгэгдсэн байх
6.3.2.   Үйл  ажиллагааны тайлан,  мэдээг  Улаанбаатар  хотын Захирагчийн  ажлын албанд улирал бүр
хүргүүлэх;
6.4.    Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын алба дараахь үүрэгтэй байна.
6.4.1.   Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагаа зохион байгуулахтай холбоотой бодлого
боловсруулж, хэрэгжүүлэх;
6.4.2.   Оршуулгын үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчлийг хүлээн авч шийдвэрлүүлэх;
6.4.3.   Оршуулгын үйл ажиллагаанд мөрдөх эрх зүйн зохицуулалт, бодлого төлөвлөлтийн  талаар иргэд,
олон нийтэд сурталчлах;
6.4.4.   Зөвшөөрөлгүй  оршуулсан  шарилыг  шилжүүлэн  оршуулах  үйл  ажиллагааны  зардал,  нутгийн
захиргааны байгууллагын эзэмшилд байгаа оршуулгын газрын хамгаалалтын бүсийг тохижуулах зардал,
хайс, хашлага, тохижуулахтай холбоотой зардлыг жил бүрийн нийслэлийн төсөвт тусгуулах;
6.4.5.   Оршуулгын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийн санг бүрдүүлэх;
6.4.6.   Буяны байгууллагуудын холбооны үйл ажиллагааг нийслэлийн бодлого төлөвлөлттэй уялдуулах
6.5.    Дүүргийн Засаг даргын тамгын газар дараахь үүрэгтэй байна.
6.5.1.   Дүүргийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй оршуулгын үйл ажиллагаа явуулахгүй байх арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэх;
6.5.2.   Зөвшөөрөлгүй оршуулсан шарилын талаарх мэдээллийн тухай Улаанбаатар хотын Захирагчийн
Ажлын албанд өгөх;
6.5.3.   Оршуулгын газрын хамгаалалтын бүсэд бусад зориулалтаар газар олголт хийхгүй байх;
6.6.    Мэргэжлийн хяналтын байгууллага дараахь үүрэгтэй байна.
6.6.1.   Оршуулгын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
6.6.2.   Хяналтын явцад илэрсэн зөрчлийн талаарх мэдээ, мэдээллийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн
Ажлын албанд өгөх;
6.6.3.   Оршуулгын үйл ажиллагаатай холбоотой цаашид авах арга хэмжээний саналыг боловсруулан
холбогдох газруудад хүргүүлэх;
6.6.4.   Зөвшөөрөлгүй оршуулгын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зогсоох;
6.6.5.   Оршуулгын үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллага аж ахуйн нэгж болон иргэдийн үйл ажиллагаанд
хяналт тавьж, холбогдох эрх зүйн заалтуудыг мөрдүүлэх;
6.6.6.   Зөвшөөрөлгүй оршуулсан шарилын талаарх мэдээллийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын
албанд мэдээлэх;
6.6.7.   Зөвшөөрөлгүй оршуулсан шарилыг нүүлгэн шилжүүлэхэд хяналт тавих;
6.6.8.  Энэхүү журамд хориглосон үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын зүй бус
үйлдлийг таслан зогсоох, энэхүү журам болон холбогдох хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээний дагуу
хариуцлага хүлээлгэх;
6.7.    Эрүүл мэндийн байгууллага дараахь үүрэгтэй байна.
6.7.1.   Өвчний улмаас нас барагсадын тодорхойлолтыг батлагдсан маягтын дагуу тодорхойлж өгөх;
6.7.2.   Гэмт хэргийн шинжтэй шарилын талаар тодорхойлолтыг шүүх эмнэлэг, цагдаагийн байгууллагатай
хамтран хууль хяналтын байгууллагад гаргаж өгөх;
6.7.3.   Олон улсын хөл хориот өвчнөөр нас барагсдын шарилыг оршуулах хэлбэрийг тогтоох;
6.7.4.   Шарилаас үүдэлтэй хүн амын эрүүл мэндэд учирч болох сөрөг үр дагаварыг олон нийтэд таниулах,
урьдчилан сэргийлэх;
6.7.5.   Зөвшөөрөлгүй оршуулгын газрын буюу албадан нүүлгэн шилжүүлэх шарил оршуулгын талаарх
мэдээллийг холбогдох эрх бүхий төр захиргааны байгууллагад мэдээлэх;
6.7.6.   Шарил хадгалах байранд хадгалаж буй нас барагсдын шарилыг хоорондоо солигдохгүй байх бүх
нөхцөлийг хангах;
6.8.    Шүүхийн шинжилгээний байгууллага дараахь үүрэгтэй байна.
6.8.1.   Засгийн газрын ³Зарим цогцос оршуулах журам´-г үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах;
6.8.2.   Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ил тавьсан цогцосын үзлэг хийж хэн болох, нас баралтын шалтгааныг
тогтоох;
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6.8.3.   Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт ил тавьж оршуулсан шарилд үзлэг хийж гэмт хэргийн чанартай
эсэхийг шинжилж дүгнэлт гаргах,
6.8.4.   Шарил хадгалах байранд хадгалж буй нас барагсдын шарилыг хоорондоо солигдохгүй байх бүх
нөхцөлийг хангах;
6.8.5.   Шарил хадгалах үйл ажиллагаа эрхэлж буй хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл
ажиллагаанд хяналт тавьж, үйл ажиллагаагаа уялдуулан ажиллах;
6.9.    Цагдаагийн байгууллага дараах үүрэгтэйбайна.
6.9.1.   Гэмт  хэргийн  шинжтэй  нас  баралтын оршуулах  хэлбэрээс  шалтгаалан  холбогдох  мэргэжлийн
байгууллагад  шаардлагатай  тодорхойлолтыг  чирэгдэлгүй  гаргаж өгөх;
6.9.2.   Зөвшөөрөлгүй оршуулсан шарилыг нүүлгэн шилжүүлэхэд хяналт тавих;
6.9.3.   Зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллагуудаас ирүүлсэн оршуулсан шарилын талаарх мэдээллийг
улирал бүр бүртгэж, хяналт тавих;
6.9.4.   Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ил тавьсан цогцосын хэн болох, ар гэр төрөл төрөгсөдийг тогтоох;
6.9.5.   Энэхүү журамд хориглосон үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын зүй бус
үйлдлийг таслан зогсоох, холбогдох хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээний дагуу хариуцлага хүлээлгэх;
6.10.    Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн нутгийн захиргааны байгууллага дараахь үүрэгтэй байна.
6.10.1.   Зөвшөөрөлгүй оршуулгын газрын буюу албадан нүүлгэн шилжүүлэх шарил оршуулгын талаарх
мэдээллийг холбогдох эрх бүхий төр захиргааны байгууллагад мэдээлэх;
6.10.2.   Цэвэр ус, булаг шандын эх, газар тариалан, аялал зуучлал, иргэдийн сууршилын бүс, нийслэлийн
ногоон бүс зэрэг стратегийн ач холбогдол бүхий бүсүүдэд оршуулгын үйл ажиллагаа хийлгэхгүй байж,
хяналт тавих;
6.11.    Шашны байгууллага дараахь үүрэгтэй байна.
6.11.1.   Аливаа шашны зан үйлийг энэхүү журамд нийцүүлэн үйлдэх;
6.11.2.   Иргэд  олон  нийтэд  оршуулгын  үйл  ажиллагаа  зохион  байгуулах  зүг  чигийг  зааж  өгөхдөө
зөвшөөрөлтэй  оршуулгын  газарт  оршуулгыг  хийхээр  тодорхой  зааж  өгөх;
6.11.3.   Аливаа шашны зан үйл үйлдэхдээ байгаль орчныг бохирдуулахгүй байх,  энэ талаар иргэдэд
тайлбарлаж өгөх;
 
 
7.        Долоо. Хориглох зүйлс      
7.1.    Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт шарил ил тавихыг хориглоно.
7.2.    Зөвшөөрөгдсөн оршуулгын газраас бусад газар оршуулгын ажил зохион байгуулахыг хориглоно.
7.3.    Цэвэр ус, булаг шандын эх, газар тариалан, аялал зуучлал, иргэдийн суурьшилын бүс, нийслэлийн
ногоон бүс зэрэг стратегийн ач холбогдол бүхий бүсүүдэд оршуулгын газар байгуулахыг хориглоно.
7.4.    Энхүүжурмын4.3-т зааснаасбусадхэлбэрээр оршуулгын үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
7.5.    Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө, зам талбайд оршуулгын үйл ажиллагаатай холбоотой эд зүйлс, хог
хаягдал хаяхыг хориглоно.
7.6.    Шүүх болон цагдаагийн байгууллага, бусад холбогдох байгууллагаас тухайн шарилыг чандарлахыг
зөвшөөрөөгүй тохиолдолд шарилыг нүүлгэн шилжүүлэх, чандарлахыг хориглоно.
7.7.    Зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллагаас бусад иргэн, аж ахуйн нэгж шарилыг ухаж гаргах, нүүлгэн
шилжүүлэхийг хориглоно.
7.8.    Шарилыг ил задгай тээвэрлэхийг хориглоно.
7.9.    Оршуулгын газрын хамгаалалтын бүс дотор тохижуулах зорилгоор мод, бут, сөөг тарихаас бусад
ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
7.10. Хамгаалалтын бүс дотор газар олголт хийхийг хориглоно.
7.11. Чандарлах шарилд тэсэрч дэлбэрэх болон үл шатах материалаар хийгдсэн эд зүйл хийхийг хориглоно.
7.12. Нийгэмд сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц зан үйлээр оршуулга хийхийг хориглоно.
8.         Найм. Хариуцлага
8.1.    Энэхүү журмыг зөрчсөн иргэн,  аж ахуйн нэгж,  байгууллагыг дараахь байдлаар мөнгөн торгууль
ногдуулж,  хариуцлага хүлээлгэнэ.
8.1.1.   Иргэнд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 3-5 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн
торгууль ногдуулж, зөрчлийг арилгуулахад гарсан зардлыг нөхөн төлүүлнэ.
8.1.2.   Зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллага болон шарилын хайрцаг, чулуу хийдэг байгууллагад
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг  10-30 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн торгууль
ногдуулахаас гадна үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.
8.1.3.   Албан тушаалтныг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 3-5 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний
мөнгөн торгууль ногдуулах болон тухайн албан тушаалаас чөлөөлөх хүртэл арга хэмжээ авна.
8.1.4.   Лам хуврага, бөө удган, зурхайч, бусад шашны номлогч нарт хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 3-5
дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн торгууль ногдуулна.
 
 
 


