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Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3, 23 
дугаар зүйлийн 23.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 02 дугаар сарын 28- 
ны өдрийн “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоол, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 
“Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах мэдээлэх журам”-ын 
2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа нийслэлийн Боловсролын газрын харьяа сургууль, цэцэрлэгийн халаалтын 
зуухнуудын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний талаархи санал боловсруулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр 
хавсралтаар, ажлын удирдамжийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаархи саналыг Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралд 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны 
өдрийн дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Т.Хэрлэн/-т үүрэг болгосугай.
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НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ХАРЬЯА СУРГУУЛЬ, 
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, 
ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААР 
САНАЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
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хэлтсийн мэргэжилтэн
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НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ХАРЬЯА |УРГУУЛЬ, 
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, 

ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХИ 
САНАЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

2018 оны 04 дугаар сарын 18 Улаанбаатар хот

Нэг.Ажлын зорилго.
Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

Нийслэлийн боловсролын газрын харьяа сургууль, цэцэрлэгийн халаалтын 
зуухнуудын үйл ажиллагаа, өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийн, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал боловсруулж, хотын Ерөнхий 
менежерийн зөвлөлд танилцуулж Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн асуудлыг шийдвэрлүүлэхэд оршино.

1.2. ҮЙЛ ажиллагаанд хамрагдах байгууллага, нэгж, хуулийн этгээд:
• Нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 14-н сургууль, 

27-н цэцэрлэг, 3-н өрхийн эмнэлэг, 13-н хорооны барилгын нийт 54 
байгууламжийн 84-н халаалтын зуух.

1.3. Эрх зүйн үндэслэл:
• Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
• Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль,
• Эрчим хүчний тухай хууль,
• Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 

“Хөтөлбөр батлах тухай” 98, 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 
“Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 
43, “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоол,

• Байгаль орчин аялал, жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг даргын 
хамтарсан 2017 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн “Агаарын чанарын 
бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай” А/04 дугаар тушаал, А/19 дугаар 
захирамж,

• Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 
“Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай” А/17 дугаар захирамж

• Холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм, журам

Хоёр. Ажлын чиглэл, зохион байгуулалт

2.1 .Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах сургууль, цэцэрлэгүүдийн 
халаалтын зуухны үйл ажиллагаа, ашиглалт, засвар үйлчилгээний өнөөгийн байдал болон 
инженерийн шугам сүлжээнд тулгарч болзошгүй эрсдэлийг судлан дүн шинжилгээ хийж, 
үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулах ажилтай 
холбогдуулан шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, баримтуудыг бүхий л хэлбэрээр /цаас 
цахим, баримтжуулсан зураг, бусад/дараах байгууллагуудаас гаргуулан авна. Үүнд:

• Нийслэлийн Боловсролын газар,



• Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
• Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар
• Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар
• Холбогдох сургууль, цэцэрлэг, бусад байгууллага

2.2. Ажлын хэсэг нийслэлийн Боловсролын газрын харъяа сургууль, 
цэцэрлэгийн халаалтын зуухнуудын үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцах, 
обьектод нэвтрэх, халаалтын зуухтай холбоотой мэдээллийг холбогдох албан 
тушаалтнаас авч болно.

3. Хугацаа:
• Ажпыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 10-ны 

өдрийн дотор явуулна. (Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
зөвлөлийн хуралд танилцуулна.)


