НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
МЭДЭГДЭХ ХУУДАС /1, 2-р бүс/
2017 оны 02-р сарын
...-ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

.......…………………………………............................……….....
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга нар
хамтран 2017 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр “Агаарын чанарыг сайжруулах
бүсийг шинэчлэн тогтоох” тухай А/04-А/19 тоот тушаал, захирамжийг баталсан.
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол олон хүчин зүйлээс шалтгаалж
гамшгийн хэмжээнд хүрч, улмаар хүн амын дунд агаарын бохирдолтой холбоотой
өвчлөлүүдийг нэмэгдүүлж байгаа нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар олгогдсон
эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөж, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй
орчинд ноцтой хохирол учирах нөхцөл байдал үүсээд байна.
Иймд агаарын бохирдлыг бууруулахад аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн
бүрийн оролцоо хамгаас чухал юм. Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр ашиглагч иргэн,
аж ахуйн нэгж, байгууллагад “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журам”ын хэрэгжилтийг хангуулахаар МЭДЭГДЭХ нь:
 Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд түүхий нүүрс болон агаар
бохирдуулах бусад зүйл шатаахгүй байх, MNS 5216:2016 стандартын
шаардлага хангасан зуух хэрэглэх.
 Үндэсний стандартын шаардлагыг хангасан цахилгаан болон бүх
төрлийн хийн халаагуур ашиглах.
 Сэргээгдэх эрчим хүчний бие даасан болон бусад үүсгүүр /нар, салхи,
усны эрчим болон газрын гүний дулааныг ашиглан цахилгаан,
дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх байгууламж/-ийг ашиглах.
 Био түлш /ургамал, амьтны гаралтай тосноос гарган авсан шингэн/
хэрэглэх
Мэдэгдлийн дагуу ….. хоногийн дотор арга хэмжээ аваагүй тохиолдолд
Монгол Улсын Агаарын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.1, 31.1.5 дахь
заалтын дагууторгуулийн арга хэмжээ ногдуулах, тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, үйл
ажиллагааг зогсоох, газар эзэмших, ашиглах эрхийг хүчингүй болгох саналыг
холбогдох газарт хүргүүлэх зэрэг арга хэмжээ авахыг анхааруулж байна.

______________________________________________
_____________________________________________________________________
МЭДЭГДЭХ ХУУДАС ХҮЛЭЭН АВСАН:
/хаяг, байршил, үйл ажиллагааны чиглэл/
Эзэмшигч __________________овогтой __________________
______________________________
/ГАРЫН ҮСЭГ/
Харилцах утас_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2017 оны .... сарын ....-ны өдөр

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
МЭДЭГДЭХ ХУУДАС /3, 4-р бүс/

2017 оны 02-р сарын
...-ны өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

.......……………………………………………………………
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга нар
хамтран 2017 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр “Агаарын чанарыг сайжруулах
бүсийг шинэчлэн тогтоох” тухай А/04-А/19 тоот тушаал, захирамжийг баталсан.
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол олон хүчин зүйлээс шалтгаалж
гамшгийн хэмжээнд хүрч, улмаар хүн амын дунд агаарын бохирдолтой холбоотой
өвчлөлүүдийг нэмэгдүүлж байгаа нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар олгогдсон
эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөж, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй
орчинд ноцтой хохирол учирах нөхцөл байдал үүсээд байна.
Иймд агаарын бохирдлыг бууруулахад аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн
бүрийн оролцоо хамгаас чухал юм. Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр ашиглагч иргэн,
аж ахуйн нэгж, байгууллагад “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журам”ын хэрэгжилтийг хангуулахаар МЭДЭГДЭХ нь:
 Түүхий нүүрс түлэхийг хориглоно.
 Зөвхөн олон улсын болон үндэсний стандартын шаардлагыг хангасан
цахилгаан болон бүх төрлийн хийн халаагуур ашиглах.
 Сэргээгдэх эрчим хүчний бие даасан болон бусад үүсгүүр /нар, салхи,
усны эрчим болон газрын гүний дулааныг ашиглан цахилгаан,
дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх байгууламж/-ийг ашиглах.
 Био түлш /ургамал, амьтны гаралтай тосноос гарган авсан шингэн/
хэрэглэх.
Мэдэгдлийн дагуу ….. хоногийн дотор арга хэмжээ аваагүй тохиолдолд
Монгол Улсын Агаарын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.1, 31.1.5 дахь
заалтын дагуу торгуулийн арга хэмжээ ногдуулах, тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, үйл
ажиллагааг зогсоох, газар эзэмших, ашиглах эрхийг хүчингүй болгох саналыг
холбогдох газарт хүргүүлэх зэрэг арга хэмжээ авахыг анхааруулж байна.

______________________________________________
_________________________________________________________
МЭДЭГДЭХ ХУУДАС ХҮЛЭЭН АВСАН:
/хаяг, байршил, үйл ажиллагааны чиглэл/
Эзэмшигч ________________ овогтой ____________________
______________________/ГАРЫН ҮСЭГ/
Харилцах утас_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2017 оны ... сарын ....-ны өдөр

