
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар
зүйлийн 20.1.7 дахь заалт, Усны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.2 дахь заалт, Нийслэлийн
засаг  даргын 2011 оны 1/1511 тоот  албан бичгээр  ирүүлсэн саналыг  үндэслэн Нийслэлийн
Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдээс  ТОГТООХ нь:
Нэг. "Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламж, борооны болон хөрсний ус
зайлуулах шугамын хамгаалалтын зурвасын дэглэм, засвар үйлчилгээний журам¤-ыг хавсралт
ёсоор баталсугай.
Хоёр. Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн хамгаалалтын зурвасын хэмжээг тогтоож,
журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар
хотын захирагч /Г.Мөнхбаяр/-д даалгасугай.
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НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН
ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

nullХавсралт

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Иргэдийн  эрүүл  аюулгүй  орчинд  амьдрах  орон  зайн  орчинг  бүрдүүлэх,  тэднийг
болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгзр дэх
үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугамын
хэвийн найдвартай ажиллагааг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад журмын
зорилго оршино.
1.2.Энэхүү  журамд  заасан  нэр  томъёог  холбогдох  хууль,  дүрэмд  заасны  дагуу  дор
дурдсанаар  ойлгоно.

    1.  "үерийн   хамгаалалтын барилга байгууламж" гэж үерийн гамшгаас хамгаалах энгийн
болон инженерийн хийц бүхий далан, суваг, далд шугам, барилга байгууламжийг;
    2.   "борооны            ус  зайлуулах  шугам"  гэж  гудамж  зам  талбайн  борооны  усыг
зайлуулах  инженерийн  хийцтэй  далд  шугамыг;
    3.   "хөрсний ус зайлуулах шугам" гэж суурьшлын бүсийн барилга байгууламж, зам
талбайд сөрөг нөлөөтэй хөрсний усны тувшинг бууруулах зорилго бүхий инженерийн
хийцтэй далд шугамыг;
    4.  "гамшгаэс           хамгаалах" гэж гамшгийн аюулаас хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө,
хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах,
хойшлуулшгүй сэргээн босгох, эдгээр үйл ажиллагаанд хүн амыг сургаж бэлтгэх цогц арга
хэмжээг;
    5.   "урьдчилан         сэргийлэх"  гэж  гамшгийн  болзошгүй  хохирлыг  бууруулахад
чиглэгдсэн  арга  хэмжээ  авч  хэрэпжүүлэхийг;
    6.   "зөрчил"  гэж  хууль  тогтоомж,  нийслэлийн  нутаг  дэвсгэрт  бүх  нийтээр  дагаж
мөрдүүлэхээр тогтоосон захиргааны журмыг санаатайгаар болон болгоомжгүйгээр зөрчсөн
үйлдэл, эс үйлдэхүйг;
    7.  "хамгаалалтын  зурвас" гэж тухай барилга байгууламжийн хэвийн найдвартай
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ажиллагааг хангах зорилгоор тодорхой үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон газрыг;
    8.   ¤барилга  байгууламжийн эзэмшигч"  гэж тухайн үерийн хамгаалалтын барилга
байгууламж, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугамын өмчлөгч, ашиглагч хуулийн
эдгээдийг;
1.3.Энэхүү  журмыг  Улаанбаатар  хотын  нутаг  дэвсгэрийн  хэмжээнд  нийтээр  дагаж
мөрденө.
 
Хоёр. Үерийн хамгаалалтын барилга байгууланж, борооны болон хөрсний ус зайлуулах
шугамын хамгаалалтын зурвас

    1.  Улаанбаатар      хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, борооны болон
хөрсний ус зайлуулах шугамын хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, суурьшлын бүсийг
болзошгүй усны хор хөнөөлөөс хамгаалах зорилгоор Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд
Улаанбаатар хотын захирагч энэхүү журмыг үндэслэн хамгаалалтын зурвас тогтооно.
    2.   Үерийн    хамгаалалтын барилга байгууламжийн хамгаалалтын зурвасыг барилга
байгууламж, далан сувгийн гадаад ирмэгээс гадагш 10 м, борооны болон хөрсний ус
зайлуулах шугамын тэнхлэгээс 5 м зайд байхаар тогтооно.
    3.   Хамгаалалтын   зурвас  дотор  барилга  байгүуламж,  орон  сууц  барих,  газар
эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх болон Захирагчийн ажлын албанаас зөвшөөрснөөс бусад үйл
ажиллагаа явуулахыг хориглоно,
    4.   Нийслэл,  дүүргийн  Газрын  алба,  Мэргэжлийн  хяналтын  газраас  холбогдох
мэргэжлийн байгүуллагуудтай хамтран хамгаалалтын зурваст баригдсан түр болон үндсэн
барилга байгууламж, хашаа, шаардлага хангахгүй гүүрэн гарцыг буулгах, газар чөлөөлөх,
ажлыг зохион байгуулна.
    5.  Иргэн,      аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил газарт үерийн хамгаалалтын барилга
байгууламж, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугам барих тохиолдолд үүдэн гарах
зардлыг захиалагч байгууллага хариуцна.
Гурав. Хамгаалалтын зурваст эжил, үйлчилгээ явуулах
3.1 Хамгаалалтын зурваст инженерийн шугам сүлжээ барьж байгуулах, авто зам, гүүрэн
гарц, газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн
эзэмшигч байгууллагын зөвшөөрлийг урьдчилан авч нөхөн сэргээлтийн гэрээ байгуулна.
Гэрээнд санхүүгийн эх үүсвэрийг тодорхой заана.

    1.   Хамгаалалтын         зурваст үерийн хамгаалалтын барилга байгуупамж, борооны
болон  хөрсний  ус  зайлуулах  шугамын  ашиглалтын  горим,  нэвтрүүлэх  чадварыг
алдагдуулах  үйл  ажиллагаа  явуулахыг  хориглоно.
    2.   Хамгаалалтын         зурваст инженерийн шугам сүлжээ, авто зам, гүүрэн гарцын
барилга угсралтын ажил гуйцэтгэсний дараа хамгаалалтын зурвасын талбайг хэвийн
байдалд нь оруулан эзэмшигч байгууллагад хүлээлгэн өгнө.
3.4  Хамгаалалтын  зурвас  дотор  тарьсан  мод  бут  нь  үерийн  хамгаалалтын  барилга
байгууламж, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугаманд эвдрэл пзмтэл учруулах
буюу үзлэг үйлчилгээ хийхэд саад болох тохиолдолд эзэмшигч нь түүнийг шилжүүлэн
суулгана.
 
Дөрөв. Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, борооны болон хөрсний ус зайлуулах
шугамын эзэмшигчийн үүрэг
4.1 Хамгаалалтын зурваст дэглэм сахиулах, үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж,
борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугамын хэвийн үйл ажиллагааг
хангаж бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж нөхөн сэргээх, засварлах ажлыг гүйцэтгэнэ.
4.2  Эзэмшигч байгууллагаас жил бүрийн 4 дүгээр сард багтаан үерийн хамгаалалтын
барилга  байгууламж  оршиж  буй  нутаг  дэвсгэрийн  дүүрэг,  хороодтой  хамтран
хамгаалалтын  зурваст  их  цэвэрлэгээг  зохион  байгуулна.
4.3 Хур           борооны үерийн урсац өнгөрсний дараа үерийн хамгаалалтын барилга
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байгууламж,  борооны  ус  зайлуулах  шугамын  хог  хагшаасыг  цэвэрлэж,  байнгын
найдвартай  ажиллах  нөхцлийг  бүрдүүлнэ.

    1.  Шинээр   барилга байгууламжийн дээврийн, зам талбайн, хөрсний болон үерийн усыг
зайлуулах байгууламжийг үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, борооны болон
хөрсний ус зайлуулах шугаманд холбох тохиолдолд /иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд/-
д техникийн нөхцөл олгож гэрээ байгуулан ажиллана.
 
Тав.  Үерийн  хамгаалалтын  барилга  байгууламжийг  ашиглалтанд  хүлээж  авч  өмчид
бүртгуүлэх

    1.   Шинээр   баригдсан болон өргөтгөл шинэчлзлт  хийгдсэн үерийн хамгаалалтын
барилга байгууламж, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугамын гүйцэтгэлийн зураг,
ашиглалтанд оруулсан акт материалын хамт бүрэ ён хүлээж авснаас хойш Захиалагч
байгууллага 30 хоногийн дотор Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт бүртгүүлж "Усны
барилга байгууламж" НӨҮГ-ын дансанд шилжүүлж шийдвэр гаргуулна.
    2.  Ашиглалтанд     орсон үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, борооны болон
хөрсний  ус  зайлуулах  шугаманд  хувийн  хэрэг  нээж  хөтлөх  ажлыг  "Усны  барилга
байгууламж"  НӨҮГ-аас  зохион  байгуулна.
    3.  Гүйцэтгэгч          болон эзэмшигч байгууллага хамтран үерийн хамгаалалтын барилга
байгууламж,  борооны  болон  хөрсний  ус  зайлуулах  шугамын  гүйцэтгэлийн  зургийг
үндэслэн  хамгаалалтын  зурвасыг  геодезийн  эрх  бүхий  байгууллагаар  тогтоолгож
мэдээллийн  санд  оруулна.
Зургаа. Журмын биелэлтэнд тавих хяналт, хүлээлгэх хариуцлага

    1.  Журмын хэрэгжилтэнд Улаанбаатар хотын Захирагчын Ажлын албаны Инженерийн
байгууламжийн хэлтэс, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар хамтран хяналт тавина.
6.2 Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага
хүлээлгэнэ.


