
 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН  
ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ 

2007 оны 01 сарын 24 өдөр Дугаар 18  Улаанбаатар хот 

Журам батлах тухай  

        Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20.1.3, 20.1.7 
дахь заалтыг үндэслэн Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс 
ТОГТООХ нь: 

      Нэг. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн ашиглалт, хамгаалалтын ажлын 
хүрээнд баримтлах журмыг нэгдүгээр хавсралт ёсоор, Хот нийтийн эд аж ахуй, ногоон 
байгууламжид учирсан хохирлыг арилгуулах, нөхөн сэргээхэд мөрдөх үнэ, тарифыг 
хоёрдугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. 

    Хоёр. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч /Ц.Батбаяр/-д 
ДААЛГАХ нь: 

1. Нийслэл Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн ашиглалт хамгаалалтын ажпын 
хүрээнд баримтлах журмыг нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх ажпыг зохион байгуулах; 

2. Шинээр барилга, объект барих газрын зөвшөөрөл олгохдоо нийт талбайн 10 хувьтай 
тэнцэх талбайд ногоон байгууламж үүсгэх хэмжээний зардлыг Хотын ногоон 
байгууламжийн санд төвлөрүүлж байх: 

3. Парк, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн газар дээр барилгажуулахаар газрын зөвшөөрөл шинээр 
олгохыг зогсоох; 

4. Хотын ногоон байгууламжийн арчилгаа, нөхөн сэргээх ажилд шаардагдах хөрөнгийг жил 
бүрийн төсөвт тусгаж байх; 

5. Журмын биелэлтийг жил бүр гаргаж, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдэд танилцуулж байх; 

     Гурав.Энэхүү журмыг 2007 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Улаанбаатар хотын 
дэвсгэр нутагт дагаж мөрдсүгэй.  

    Дөрөв. Журам батлагдсантай холбогдуулан Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1998 оны "Журам батлах тухай" 27 Дугаар тогтоолыг хүчингүйд 
тооцсугай. 

  

  

  

ДАРГА                       Н.БОЛОРМАА 

 



                    УЛААНБААТАР ХОТЫН НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН                                                                                                                                                              
АШИГЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД  

БАРИМТЛАХ ЖУРАМ 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1.    Энэхүү журам нь Нийслэл Улаанбаатар хотын бүх төрлийн ногоон байгууламжийн 
ашиглалт, үйлчилгээ, арчилгаа хамгаалалтад тавих шаардлага, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх 
эрх зүйн харилцааг зохицуулна. 

1.2.    Ногоон байгууламжийн ашиглалт хамгаалалтын ажпын хүрээнд баримтлах журмыг 
Нийслэл Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн бүр дагаж мөрдөнө. 

Хоёр.Ногоон байгууламжийн ангилал, үүрэг зориулалт 

2.1.    Нийслэл Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж нь хот байгуулалт, архитектур 
төлөвлөлтийн бүрэлдэхүүн хэсэг, тохижилт, өнгө үзэмж, эрүүл ахуй, гоо сайханд чухал 
нөлөөтэй амьд мод ургамлын зохицол бүхий хотын аж ахуй мөн. 

2.2.    Ангиллын зориулалтаас хамаарахгүйгээр ногоон байгууламжийг Нийслэлийн 
иргэдийн эрүүл аж төрөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, агаарыг цэвэршүүлэх, утаа тортгийг 
багасгах, тоос шороог шингээх зэрэг экологийн эерэг нөлөө, хот чимэглэлийн ач 
холбогдлыг харгалзан хүн амын өсөлттэй уялдуулан байнга үржүүлж, арчлан хамгаална. 

2.3.    Ногоон байгууламжийг үүрэг зориулалтаар нь нийтийн эзэмшлийн, хязгаарлагдмал 
/байгууллага орчмын/, орон сууцны хорооллын, тусгай зориулалтын болон Туул, Сэлбэ, 
Дунд голын дагуух хотын барилгажсан хэсэгт хамаарах зурвас бүс гэж ангилна. 
Гурав. Ногоон байгууламжийн ашиглалт 

3.1.    Нийслэл Улаанбаатар хотын гудамж талбай дахь нийтийн эзэмшлийн ногоон 
байгууламжийг хот, дүүргийн тохижилт , цэцэрлэгжштг хариуцсан мэргэжпийн алба, 
хязгаарлагдмал зориулалттай ногоон байгууламжийг тухайлсан албан байгууллага, орон 
сууцны хороолол, бичил хорооллын ногоон байгууламжийг Сууц өмчлөгчдийн холбоо, 
оршин суугчид нь, Туул, Сэлбэ, Дунд голын дагуух хотын барилгажсан хэсгийн зурвас 
бүсийг тухайн дэвсгэрийн харъяалах дүүргүүд, Хотын Байгаль хамгаалах газар бүрэн 
хариуцаж, шинээр бий болгох, өсгөн үржүүлэх, арчлан тордох, хамгаалах ажпыг зохион 
байгуулж гүйцэтгэнэ. 

3.2.    Тусгай зориулалтын ногоон байгууламжийг зориулалтын дагуу ашиглаж хамгаална. 
"Тусгай зориулалтын" гэдэгт гал түймрээс хамгаалах, салхины урсгал хөдөлгөөнийг хаах 
зэрэг зориулалттай ногоон байгууламж. байна. 

3.3.    Бүх төрлийн ногоон байгууламж нь ангилал, үүрэг зориулалтаараа эзэлж буй талбай, 
нэр төрөл, тоо хэмжээгээрээ тухайн эзний өмчид бүртгэгдэж, үнэлэгдсэн байхаас гадна 
жил бүр тооллого, бүртгэлд орно. 

3.4.    Нийслэл Улаанбаатар хотод ногоон байгууламж шинээр байгуулах ажпыг Нийслэл, 
дүүрэг, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хөрөнгөөр хийхээс гадна гадаад 
дотоодын төсөл, хөтөлбөрт хамрагдаж болно. 



Үүрэг зориулалт, байгуулсан хөрөнгө, ашиглалтын байдлаасаа хамаарч ногоон 
байгууламж нь хотын нийтийн эзэмшлийн, аж ахуйн байгууллага, иргэд, орон сууц, төрийн 
бус байгууллагын, хувийн гэх мэт эзэмшлийн хэлбэртэй байж болно. 

3.5.    Орчноо цэцэрлэгжүүлж тохижуулах талаар хотын дэвсгэрт байрлаж, үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж өмчийн хэлбэрээс үл 
хамааран адил үүрэг хүлээнэ. 

3.6.    Албан байгууллага бүр барилгын нормоор тооцсон ногоон байгууламжтай байх 
бөгөөд өөрийн эзэмшлийн болон Нийслэл, дүүргээс хариуцуулсан ногоон байгууламжийг 
нэг бүрчлэн бүртгэлдээ авч, түүнийг арчлах, хамгаалах, цэвэрлэх, зардлыг жил бүрийн 
төсөв төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлнэ. Хот нийтийн эзэмшлийн цэцэрлэг, ногоон 
байгууламжийг нутаг дэвсгэрийн албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнд НИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 124 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу хуваарилан 
эзэмшүүлж, ашиглалт, хамгаалалт үйлчилгээг хариуцуулна. 

3.7.    Хот нийтийн болон орон сууцны хороолол, албан байгууллага орчны ногоон 
байгууламж, парк цэцэрлэг нь хотын гоо үзэмжид нийцэхүйц уран барилгын шийдэл бүхий 
төмөр, ширэм, бетон, мод зэрэг материалаар хийсэн хайс хамгаалалттай байна. 

3.8.    Хот нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, ногоон байгууламжид байгуу^лах цэцгийн 
мандлыг байршуулах байршил нэг бүрээр гаргаж, хотын ерөнхий дендрологичоор 
батлуулна. Цэцгийн мандал болон цэцэрлэгжилт, тохижилтын ажпыг шилдэг сайн зураг 
загвараар, төсөл шалгаруулах замаар хийж болно. 

3.9.    Гудамж талбай дахь ногоон байгууламж бүхий хэсэгт газар шорооны ажил гүйцэтгэх 
бол тухайн талбайн цэцэрлэгжилтэд урьд нь зарцуулсан хөрөнгийн тооцоог гаргаж, нөхөн 
сэргээх, тохижуулах зардлыг батлуулсны дараа нөхөн сэргээх зардлыг Хот, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэст төвлөрүүлсний үндсэн дээр албан ёсны зөвшөөрөл авч, ажил эхлүүлнэ. 
Барилга, газар шорооны ажил эхлэх зөвшөөрлийг өгөх комиссын бүрэлдэхүүнд 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны Хот, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн ажилтан 
заавал байлцана. 

3.10.    Хотын чанартай автозамыг өргөтгөх, сэргээх тохиолдолд тэнд орсон хот, нийтийн 
эд аж ахуй, ногоон байгууламж, мод сөөгийг шилжүүлэн суулгах, шилжүүлэх бололцоогүй 
бол тайрч авах, зайлуулах зардлыг зам өргөтгөх ажпын төсөвт тусган 

мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх бөгөөд түүнд учирсан хохирлыг тооцож шинээр 
аж ахуй, ногоон байгууламж үүсгэхэд зориулна. 

3.11.    Шинээр баригдаж буй барилгын зураг төсөвт ногоон байгууламжийг үүсгэхээр 
тусгасан зардлыг хотын ногоон байгууламжийн санд урьдчилан төвлөрүүнэ. Шинээр 
барилга барих газарт нь ногоон байгууламж үүсгэх бололцоогүй бол тэрхүү барилгын 
эзэлж буй талбайн 10 хувьтай тэнцэх хэмжээний ногоон байгууламж үүсгэх зардлыг 
урьдчилан авч, өөр газарт цэцэрлэгжилт үүсгэхээр хөрөнгийг нь төвлөрүүлсний үндсэн 
дээр газрын зөвшөөрөл олгож байна. 

3.12.    Ногоон байгууламжийг сэргээх зардал нь зүлэг, мод сөөгийг тарьснаас хойш хоёр 
жил арчлахад хүрэлцэхүйц хэмжээтэй байна. Гүйцэтгэгч хэвийн байдалд оруулж 
чадахааргүй бол хөрөнгө зардлыг гаргасны үндсэн дээр мэргэжпийн байгууллагын хүч 
туслалцааг авч болно. 

3.13.    Мэргэжлийн байгууллага гэдэгт хот, дүүргүүдийн тохижилтын байгууллагууд, 
ойжуулах, цэцэрлэгжүүлэх материаллаг бааз бүхий эрдэм шинжилгээ, төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж хамаарна. 



Дөрөв. Ногоон байгууламжийн арчилгаа, түүний санхүүжилт 

4.1.    Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн хэвийн ургаж амьдрах нөхцөлийг хангах 
үүднээс улирал бүрийн онцлогт тохирсон байнгын усалгаа, арчилгаа, тордолгоог Нийслэл, 
дүүргийн тохижуулах, цэцэрлэгжүүлэх мэргэжпийн байгууллага тухайн аж ахуйг арчлахад 
зориулж гаргасан төсөв, сан бусад хөрөнгөөр аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүстэй гэрээ 
байгуулах үндсэн дээр хийнэ. 

4.2.    Хотоос санхүүжих нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж, цэцгийн мандалд 
гүйцэтгэгч байгууллагын өдөр бүр хийсэн ажлын бүртгэл, бичилтийг үндэслэн гаргасан 
материалын болоод арчилгаа, үйлчилгээний зардлыг ажилбар нэг бүрээр гаргасан 
гүйцэтгэлийг сарын эцэст Захирагчийн ажлын албаны Хот, нийтийн аж ахуйн хэлтэст 
ирүүлж хянуулснаар санхүүжилт авах эрх нээгдэнэ. 

4.3.    Дүүргүүд нутаг дэвсгэрийнхээ ногоон байгууламжид хийсэн арчилгаа үйлчилгээний 
ажпын гүйцэтгэлийг өөрөө хянан санхүүжүүлнэ. Дүүрэг бүрт энэ ажлыг хянах үүрэг бүхий 
ажилтан /дендрологич/ ажиллана. 

4.4.    Орон сууцны болон албан байгууллага орчны ногоон байгууламж нь тухайн 
байгууллагын эзэмшил тул арчилгаа үйлчилгээнийхээ зардлыг байгууллага тухайн жилийн 
төсөв төлөвлөгөөндөө тусгана. Дүүргүүд дэвсгэрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
хяналт тавьж ажиллана. 

4.5.    Ногоон байгууламжийг өвчин хортноос сэргийлэх ажлыг хот тохижуулах, 
цэцэрлэгжүүлэх үүрэг бүхий албад гүйцэтгэнэ. Өвчин хортны голомт үүссэн бол түүнийг 
устгах, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг хорио цээр тогтоож, мэргэжпийн байгууллагуудын 
оролцоотойгоор өөрийн хүч хөрөнгөөр гүйцэтгэнэ. 

4.6.    Байгууллага орчны ногоон байгууламжид үүссэн өвчин хортныг устгах, ариутгах 
ажлыг хот тохижуулах байгууллагын хяналтын дор мэргэжлийн байгууллагаар 
гүйцэтгүүлж, гарсан зардлыг тухайн байгууллага хариуцна. 

Тав. Ногоон байгууламжид газар олгох 

5.1.    Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжид шинээр парк, цэцэрлэг байгуулах, ногоон 
бүс бий болгох ажлыг Нийслэлийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө 
болон Хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, ногоон байгууламжийн схемийг үндэслэн 
Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах журмын дагуу Нийслэлийн 
Засаг даргын захирамжаар тусгайлан газар олгож гүйцэтгэнэ. 

5.2.    Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цаашид барилгажих талбайг түр, нөөцлөгдөх болон огт 
барилгажихгүй талбайг бүрмөсөн, мөн хэсэгчлэн зүлэгжүүлэн цэцэрлэгжүүлэх, парк 
цэцэрлэг байгуулах зэрэг ногоон байгууламжийн ажлыг хотын ерөнхий төлөвлөгөөний 
дагуу хийнэ. 
Зургаа. Ногоон байгууламжийн талаар бүх шатны Хурал, 

Засаг дарга нарын хүлээх үүрэг 

6.1.    Нутаг дэвсгэртээ ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх, ашиглах, хамгаалах, асуудлыг 
Нийслэл, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал болон хорооны иргэдийн нийтийн 
хурлаар жил бүр хэлэлцэж, хөрөнгө хүч төвлөрүүлж, санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдэж, 
чиглэл, хөтөлбөр гаргаж хэрэгжүүлнэ. 



6.2.    Жил бүрийн 5,10 дугаар сарыг цэцэрлэгжилтийн ажлын сар болгож, энэ ажлын 
хүрээнд ногоон байгууламжийн ашиглалт, хамгаалалт, арчилгааг сайжруулах, шинээр 
цэцэрлэгжүүлэх ажилд нийтийг хамруулан оролцуулах хөдөлгөөн өрнүүлж хэвшүүлнэ. 

6.3.    Ногоон байгууламж, тохижилтын ажилд идэвхи санаачлагатай оролцож, тодорхой 
хувь нэмэр оруулсан байгууллага, аж ¥ ахуйн нэгж, иргэдийг газар эзэмшилтийн болон 
дүүрэг, хороотой байгуулсан тохижилтын ажлын гэрээний биелэлттэй холбон дүгнэж, 
цэцэрлэгжүүлэх ажпын урамшуулах журмын дагуу урамшуулна. 

6.4.Ногоон    байгууламжид хайр гамгүй хандсан, эвдэж сүйтгэсэн байгууллага, аж ахуйн 
нэгж, иргэдэд шаардлага тавьж, хохирлыг арилгуулах зөвлөмж, шаардах хуудас, мэдэгдэл 
өгч, хуульд заасан эрхийнхээ дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 

6.5.    Журмыг сурталчилж, олон түмэнд ойлгуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг дэс дараатай 
зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавьж үзлэг шалгалт хийж, зөрчил дутагдлыг тухай бүр 
арилгуулж байна. 

4.6.    Байгууллага орчны ногоон байгууламжид үүссэн өвчин хортныг устгах, ариутгах 
ажлыг хот тохижуулах байгууллагын хяналтын дор мэргэжлийн байгууллагаар 
гүйцэтгүүлж, гарсан зардлыг тухайн байгууллага хариуцна. 

Тав. Ногоон байгууламжид газар олгох 

5.1.    Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжид шинээр парк, цэцэрлэг байгуулах, ногоон 
бүс бий болгох ажлыг Нийслэлийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө 
болон Хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, ногоон байгууламжийн схемийг үндэслэн 
Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах журмын дагуу Нийслэлийн 
Засаг даргын захирамжаар тусгайлан газар олгож гүйцэтгэнэ. 

5.2.    Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цаашид барилгажих талбайг түр, нөөцлөгдөх болон огт 
барилгажихгүй талбайг бүрмөсөн, мөн хэсэгчлэн зүлэгжүүлэн цэцэрлэгжүүлэх, парк 
цэцэрлэг байгуулах зэрэг ногоон байгууламжийн ажлыг хотын ерөнхий төлөвлөгөөний 
дагуу хийнэ. 
Зургаа. Ногоон байгууламжийн талаар бүх шатны Хурал, 

Засаг дарга нарын хүлээх үүрэг 

6.1.    Нутаг дэвсгэртээ ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх, ашиглах, хамгаалах, асуудлыг 
Нийслэл, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал болон хорооны иргэдийн нийтийн 
хурлаар жил бүр хэлэлцэж, хөрөнгө хүч төвлөрүүлж, санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдэж, 
чиглэл, хөтөлбөр гаргаж хэрэгжүүлнэ. 

6.2.    Жил бүрийн 5,10 дугаар сарыг цэцэрлэгжилтийн ажлын сар болгож, энэ ажлын 
хүрээнд ногоон байгууламжийн ашиглалт, хамгаалалт, арчилгааг сайжруулах, шинээр 
цэцэрлэгжүүлэх ажилд нийтийг хамруулан оролцуулах хөдөлгөөн өрнүүлж хэвшүүлнэ. 

6.3.    Ногоон байгууламж, тохижилтын ажилд идэвхи санаачлагатай оролцож, тодорхой 
хувь нэмэр оруулсан байгууллага, аж ¥ ахуйн нэгж, иргэдийг газар эзэмшилтийн болон 
дүүрэг, хороотой байгуулсан тохижилтын ажлын гэрээний биелэлттэй холбон дүгнэж, 
цэцэрлэгжүүлэх ажпын урамшуулах журмын дагуу урамшуулна. 

6.4.Ногоон    байгууламжид хайр гамгүй хандсан, эвдэж сүйтгэсэн байгууллага, аж ахуйн 
нэгж, иргэдэд шаардлага тавьж, хохирлыг арилгуулах зөвлөмж, шаардах хуудас, мэдэгдэл 
өгч, хуульд заасан эрхийнхээ дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 



6.5.    Журмыг сурталчилж, олон түмэнд ойлгуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг дэс дараатай 
зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавьж үзлэг шалгалт хийж, зөрчил дутагдлыг тухай бүр 
арилгуулж байна. 

Долоо. Ногоон байгууламжийн талаар байгууллага иргэдийн үүрэг 
7.1.    Нийслэл Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт байгаа мод сөөг, зүлэг, цэцгийг иргэн 
бүр өмчийн эзэмшлээс үл хамааран харж хамгаалах, түүний ургаж үржих хэвийн нөхцөл 
байдлыг хангахад туслах үүрэгтэй бөгөөд энэ талаар гарч буй зөрчлийг арилгуулах үүргийг 
нэгэн адил хүлээнэ. 

7.2.    Албан байгууллага бүр баталгаажсан дэвсгэр газартаа болон хот нийтийн гудамж 
талбайд мод сөөг тарих, цэцгийн мандал байгуулах зэрэг ногоон байгууламж, тохижилтын 
ажлыг Хотын Захирагчийн ажпын алба болон дүүргийн Засаг даргын тамгын газартай 
байгуулсан гэрээ даалгаврын дагуу төлөвлөгөөтэй хийж гүйцэтгэнэ. 

7.3 Нийслэлийн иргэн бүр оршин сууж буй хороолол, хашаа, хороондоо мод, сөөг, цэцэг 
тарих, зүлэг суулгах, хөл газрын ургамал устгах зэрэг бүх нийтийг хамарсан ажилд 
идэвхитэй оролцож, Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж, тохижилтод тодорхой хувь 
нэмэр оруулах талаар гарсан журам, зааврыг мөрдөж ажиллана. 

7.4.    Ногоон байгууламж, мод зүлгэн дээгүүр явах, гэмтээх, тээврийн хэрэгслээр замгүй 
газраар явж, мод ургамал сүйтгэх, тусгай зөвшөөрөлгүйгээр газар шорооны ажил хийх 
зэргээр хотын ногоон байгууламжид хор хохирол учруулахгүй байна. 

7.5.    Туул, Сэлбэ, Дунд голын зэрлэг болон таримал ой, зүлэгт талбайд зөвшөөрөлгүйгээр 
тээврийн хэрэгслээр зорчих, мод сөөг огтлох, ус хөрс бохирдуулах, гал түймэр гаргах, 
орогнож амьдрах зэрэг ногоон байгууламжид хор хөнөөл бүхий ажиллагаа явуулахгүй 
байна. 

7.6.    Таримал мод, зүлэг, цэцэрлэгжсэн талбай зэрэг ногоон байгууламжид мал амьтдыг 
оруулах, мал амьтдаа хариулгагүй явуулахгүй байна. 

7.7.    Гудамж талбай дахь ногоон байгууламжид өвчин хортон дэлгэрэх, мод сөөг, зүлэг 
гэмтээх, цэцэг навч зулгаах, боловсроогүй үед нь үр жимс түүх, дур мэдэн газар шорооны 
ажил хийх, мал адгуус оруулах зэргээр хор хөнөөл учруулж буй хүмүүсийн буруутай үйл 
ажиллагааг тухай бүр нь цаг алдахгүй хот, дүүргийн тохижилтын болон холбогдох 
байгууллага, хүмүүст мэдээлж байна. 

Найм. Хүлээлгэх хариуцлага 

8.1.    Энэхүү журмыг зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхгүйгээр 
байвал Монгол улсын Захиргааны хариуцлагын тухай болон Нийслэлийн эрх зүйн 
байдлын тухай хуулийн дагуу торгуулийн арга хэмжээг дүүрэг, хорооны Засаг дарга, 
цагдаа, байгаль орчин, хот тохижилтын мэргэжпийн хяналтын улсын болон олон нийтийн 
байцаагч нар оногдуулна. Үүнд: 

а/. Барилга хот байгуулалтын журам зөрчиж зөвшөөрөлгүйгээр ногоон байгууламжийн 
талбай дээр газар шорооны ажил гүйцэтгэсэн бол иргэнийг 40000 хүртэл, албан 
тушаалтныг 50000 хүртэл, байгууллага, аж ахуйн нэгжийг 50000-250000 төгрөгөөр торгоно. 

б/. Газар шорооны ажил гүйцэтгэсний дараа ногоон байгууламжийг нөхөн сэргээж хэвийн 
байдалд оруулаагүй эсвэл дутуу, чанаргүй гүйцэтгэсэн бол зөрчил гаргасан иргэнийг 30000 
хүртэл, албан тушаалтныг 40000 хүртэл, байгууллага аж ахуйн нэгжийг 150000 хүртэл 
төгрөгөөр торгоно. 



в/.Ногоон байгууламж, Туул, Сэлбэ голын хөндийн ногоон бүсэд хог хаягдал ил задгай 
асгах, гал түлэх, орчин тойрноо бохирдуулах зэргээр ариун цэврийн шаардлага зөрчсөн 
иргэнийг 25000 хүртэл, байгууллага, аж ахуйн нэгжийг 150000 хүртэл төгрөгөөр торгоно. 

г/.Энэ журмын долоогийн зургаа дугаар заалтыг зөрчсөн иргэдийн мал, амьтдыг хууль 
ёсны эзэмшигчийг тогтоотол дүүргийн нутаг дэвсгэрт тодорхой цэгт хадгалж, гаргасан 
зардпыг буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ. Хэрэв хадгалахаар дурьдсан хугацаанаас 
хэтэрвэл холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу улсын орлогод оруулах хүртэл арга хэмжээ 
авна. 

д/. Гарцгүй газраар ногоон байгууламж / зүлгэн/ дээгүүр явсан иргэнийг 500-1000 төгрөг, 
авто хөсөг морин тэрэг зэрэг тээврийн хэрэгслийг Монгол улсын захиргааны хариуцлагын 
тухай хуульд заасны дагуу 5000-8000 төгрөгөөр торгоно. 

е/. Мод сөөгийн мөчир хугалж гэмтээх, цэцэг таслах зэргээр ногоон байгууламжид хохирол 
учруулсан хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагч, иргэдийг 500-1000 төгрөгөөр торгоно. 

ж/. Нийслэл, дүүргээс тавьсан шаардлагыг удаа дараа биелүүлээгүй, ногоон 
байгууламжийн талаар гарсан хохирлыг арилгаагүй байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан 
тушаалтны талаарх гомдлоо Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газар, Нийслэл, дүүргийн шүүхэд хандан шийдвэрлүүлнэ. 

 


