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УЛААНБЛАТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай

Агаарын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, Монгол Улсын Засгийн газрын 
2018 оны "Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоол, Байгаль 
орчин, Аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан 2019 оны 08 
дугаар сарын 14-ний өдрийн А/433-А/820 дугаар тушаал, захирамжаар батлагдсан 
“Агаарын чанарыг сайжруулах бүс, түүнд мөрдөж ажиллах журам”-ын 3 дугаар 
хэсгийн 3.1.1, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар 
хэсгийн 2.2, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 18, 20 дугаар 
хуралдааны тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд түүхий нүүрс тээвэрлэх 
зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулах 
журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Батлагдсан журмын дагуу гэрээ байгуулж ажиллахыг Нийслэлийн 
Зохицуулах зөвлөл, Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар, 
Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах 1 дүгээр бүсэд харьяалагдах Баянзүрх 
дүүргийн 20, Сонгинохайрхан дүүргийн 21, Хан-Уул дүүргийн 12, 13, 14 дүгээр 
хороодын Засаг дарга нарт тус тус даалгасугай.

3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг, Хотын инженерийн 
байгууламжийн хэлтэс /Т.Хэрлэн/, Дотоодын хянгалтын хэлтэс /Ц.Рэгзэдмаа/, 
Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газар /Х.Галымбек/-т тус тус үүрэг 
болгосугай.
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НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСЭД 
ТҮҮХИЙ НҮҮРС ТЭЭВЭРЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ 

БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Н и й тл э г үн д эс л эл  „
1.1. Агаарын тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны ‘Түүхии

нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоол, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2019 оны А/433-А/820 дугаар хамтарсан тушаал, захирамжаар 
баталсан “Агаарын чанарыг сайжруулах бүс, түүнд мөрдөх журам”-ын 
хэрэгжилтэд хяналт тавих, түүхий нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрлийг олгох, хүчингүи 
болгохтой холбоотой эрх бүхий байгууллагуудын харилцааг энэхүү журмаар

зохицуулна. и „
1.2. Дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, зохицуулалттай хангах тусгаи

зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд, Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах 1 
дүгээр бүсэд харьяалагдах Баянзүрх дүүргийн 20, Сонгинохайрхан дүүргиин 2Т  
Хан-Уул дүүргийн 12, 13, 14 дүгээр хороодын иргэн, хуулийн этгээдэд түүхии 
нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрлийн бичиг олгоход энэхүү журмыг баримтална.

1.3. Сайжруулсан түлш нь хүрэлцээ муу, халаалтын зуухны технологи нь
тохирохгүй байгаа 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуухтай иргэн, 
аж ахуйн нэгжүүд үе шаттай арга хэмжээ авч халаалтын зуухны технологио 
шинэчлэх хүртэлх хугацаанд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Хэсэгчилсэн 
инженерийн хангамжийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын хяналт, нэгдсэн 
удирдлага дор үйл ажиллагаагаа явуулахад энэхүү журмыг мөрдөнө. _

1 4 Нийслэлийн зохицуулах зөвлөл, Хэсэгчилсэн инженерийн
хангамжийн удирдах газар ОНӨААТҮГ нь түүхий нүүрс тээвэрлэх хүсэлт 
гаргасан иргэн, хуулийн этгээд, тээвэрлэгч буюу бэлтгэн ниилүүлэгч 
байгууллагатай 3 талт, агаарын чанарыг сайжруулах нэгдүгээр бүсэд 
харьяалагдах 5 хороодын Засаг дарга нар тухайн хорооны хүсэлт гаргасан 
иргэн, хуулийн этгээдтэй 2 талт гэрээг тус тус байгуулж түүхий нүүрс тээвэрлэх 
“Зөвшөөрлийн бичиг” олгоно.

1.4 Гурван талт гэрээний жишиг загварыг журмын 1 дүгээр хавсралтаар 
баталж, хоёр талт гэрээг баталсан гэрээний жишиг загварт нийцүүлэн 
боловсруулж мөрдүүлнэ.

1 5  у г журмын 2 дугаар хавсралтаар баталсан нөхцөл шаардлага 
хангасан иргэн, хуулийн этгээдтэй гурван талт гэрээ байгуулна.

Х о ёр . Н и й с л эл и й н  зо хи ц уул ах  зө в л ө л и й н  үйл аж и л л агаа
2.1. Нийслэлийн зохицуулах зөвлөл нь дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, 

зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдийн хүсэлтийг



үндэслэн журмын 1.2. дахь заалтын дагуу гурван талт гэрээ баигуулж, 

“Зөвшөөрлийн бичиг" олгоно;
2 2. Түүхий нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрөлийн бичиг олголт, бүртгэл, 

хяналтын мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэж, баяжилт хийн холбогдох
байгууллагуудыг мэдээллээр хангана.

2 3 Гурван талт гэрээ байгуулсан хуулийн этгээдийн нүүрс татан авалтын
хэмжээ, сарын хуваарийг тооцон, нөөцөлсөн, хэрэглэсэн түүхии нүүрснии 
мэдээллийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд сар бүриин 3-ны 

өдрийн дотор хүргүүлнэ.
2.4. Гурван талт гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, гэрээгээр хүлээсэн 

үүргээ биелүүлээгүй хуулийн этгээдэд хариуцлага тооцох, гэрээг цуцлах, түүхий 
нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрлийн бичиг хүчингүй болгох саналыг Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн ажлын албанд бичгээр хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ.

Гурав . Х э сэгч и л сэн  и н ж ен ер и й н  хан гам ж и й н  уд и р д ах  газар  

О Н Ө А А Т ҮГ-ы н  үй л  аж и л л агаа
3.1. Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар ОНӨААI Ү1 нь 

тусгай зөвшөөрөлгүй 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуухтаи 
иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албанаас ирүүлсэн албан бичгийг үндэслэн иргэн, хуулиин этгээдтэи журмын
1.2. дахь заалтын дагуу гурван талт гэрээ байгуулж “Зөвшөөрлийн бнчиг

олгоно;
3 2 Түүхий нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрлийн бичиг олголт, бүртгэл, хяналтын 

мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэж, баяжилт хийж холбогдох байгууллагуудыг 

мэдээллээр хангана.
3.3. Гурван талт гэрээ байгуулсан иргэн, хуулийн этгээдийн нүүрс татан 

авалтын хэмжээ, сарын хуваарийг тооцон, нөөцөлсөн, хэрэглэсэн түүхии 
нүүрсний мэдээллийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд сар
бүрийн 3-ны өдрийн дотор хүргүүлнэ. „

3 .4 .  “3 өвшөөрлийн бичиг”-т дутуу бичилт хийснээс илэрсэн зөрчлииг
зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий албан тушаалтан хариуцна,

З.б.Гурван талт гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, гэрээгээр хүлээсэн 
үүргээ биелүүлээгүй хуулийн этгээдэд хариуцлага тооцох, гэрээг цуцлах, 
зөвшөөрлийн бичиг хүчингүй болгох саналыг Улаанбаатар хотын Захирагчиин 
ажлын албанд бичгээр хүргүулж шийдвэрлүүлнэ.

Д ө р ө в . А гаар ы н  чан ар ы г сай ж р у ул ах  н э гд үгээ р  б ү с эд  хар ь яа л агд ах

5 хо р о о д ы н  З а с а г д ар га  нары н үйл аж и л л агаа
4.1 Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах 1 дүгээр бүсэд 

харьяалагдах Баянзүрх дүүргийн 20, Сонгинохайрхан дүүргийн 21, Хан-Уул 
дүүргийн 12, 13, 14 дүгээр хороодын иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад тухаин 
хороодын Засаг дарга нар хуулийн этгээдийн түүхий нүүрс тээвэрлэх 
зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийг үндэслэн хоёр талт гэрээ байгуулж “Зөвшөөрлиин 
бичиг” олгоно;

4.1. Хорооны Засаг дарга нар “Зөвшөөрлийн бичиг -ийг олгохдоо зөвхөн
тухайн хорооны харьяа иргэн, хуулийн этгээдэд олгоно. и

4.2. “Зөвшөөрлийн бичиг”-т дутуу бичилт хийснээс илэрсэн зөрчлииг
зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий албан тушаалтан хариуцна;



4 3 Засаг дарга түүхий нүүрс хэрэглэх иргэн, аж ахуйн нэгжүүдиин түүхии 
нүүрсний татан авалтын хэмжээ, сарын хуваарийг тооцон, нөөцөлсөн, 
хэрэглэсэн түүхий нүүрсний мэдээллийг сар бүриин 3-ны өдриин дотор 
Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газарт хүргүүлнэ.

Т ав . Х я н ал т та в и х  „
5.1. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба нь Ниислэлиин

зохицуулах зөвлөл болон Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар 
ОНӨААТҮГ-ын түүхий нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрлийн бичиг олгох үил 

ажиллагаанд хяналт тавина.
5.2. Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газар нь агаарын чанарыг 

сайжруулах 1 дүгээр бүсэд харьяалагдах 5 хороодын Засаг дарга нарын түүхии 
нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрлийн бичиг олгох үйл ажиллагаанд хяналт тавина. ^

5.3. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар болон Цагдаагийн ерөнхии 
газрын Хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны 
Хүрээлэн буй орчны хяналтын хэлтэс нь авто тээвэр шалган нэвтрүүлэх 
товчоо, хяналтын цэгүүдэд дараах хяналтыг тавина. ^

5.3.1. Зөвшөөрөлгүй түүхий нүүрс нэвтрүүлж байгаа эсэх;
5.3.2. Түүхий нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрлийн бичилт бүрэн эсэх;
5 3 3. Гурван талт гэрээ хийсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын болон 

Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах 1 дүгээр бүсэд зөвшөөрөлгүй нүүрс 
тээвэрлэх, бусдад дамжуулах, худалдаалах үйл ажиллагаа байгаа эсэх;

5.3.4. Нүүрс нийлүүлэгч хуулийн этгээд нь зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр

тээвэрлэлт хийж байгаа эсэх.
5.4. Журмын 5.2-т заасан зөрчил илэрсэн тохиолдолд авсан арга 

хэмжээний талаарх мэдээллийг 14 хоног тутамд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газарт

хүргүүлнэ.

З ур гаа . Х ү л ээ х  хар и уц л ага
6 1. Энэ журмыг зөрчсөн иргэн, хуулийн этгээдэд Зөрчлийн тухай хуулийн 

дагуу, төрийн албан хаагчдад Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага

ногдуулна.



I  ,  4  .
Нийслэлийн агаарын^анарыг сафкруулах 
бүсэд түүхий нүүрс тэавэрлэх зөвшөөрөл 
олгох, түүнд хяналт тавих үйл байгуулагуудын 
ажиллагааг зохицуулах журмы&нэгдүгээр
хавсралт
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З Ө В Ш Ө Ө Р Л И Й Н  Б И Ч И Г  о л г о х  
ГУ Р В А Л С А Н  ГЭ Р Э Э

2019 оны  ... сар ы н № У л а ан б аа тар  хо т

Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох 
тухай" 62 дугаар тогтоол, Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн хамтарсан 2019 оны А/433- 
А/820 дугаар тушаал, захирамжаар батлагдсан “Агаарын чанарыг сайжруулах 
бүсэд мөрдөх журам’’-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх заалт, Улаанбаатар хотын
Ерөнхий менежерийн 2019 о н ы ........дугаар тушаалыг үндэслэн нэг талаас.............

...........................(хот)-ийн.................................................. (цаашид “А” тал гэ х )------- .
....................................  нөгөө талаас .................................  ( хот ) - и йн

.................................(дүүрэг)-ийн............................(хороо)-ны............................ тоотод
байршилтай РД .......... ......................... дугаартай иргэн, хуулийн этгээд (цаашид
“Б” тал гэх) “ ...................................... ” захирал, эрхлэгч.....................................гуравдагч
талаас “ .................................. ” Тээвэрлэгч буюу бэлтгэн нийлүүлэгч (цаашид “В”
тал гэх)-ийг төлөөлж................................................... (албан туш аал)................................
. нар (цаашид хамтад нь “Талууд” гэх) харилцан тохиролцож 20... оны ... дугаар 
сары н.........-ны өдөр энэхүү гэрээ (“Гэрээ” гэх)-г байгуулав.

Нэг. Е р өнхий  зүйл
1 1 Эрчим хүч үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй болон 100 кВт-аас дээш хүчин 
чадалтай халаалтын зуух бүхий зөвшөөрөлгүй хуулийн этгээд, хэрэглээний түүхий 
нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрлийн бичиг олгогч, тээвэрлэгч буюу бэлтгэн нийлүүлэгч 
этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.

1.2 Энэхүү гэрээг 20 .. оны .... сарын .... өдрөөс эхлэн 20 . . оны .... сарын ....
өдрийг хүртэл .......................... хугацаагаар байгуулав.

1.3 Гэрээний талууд харилцан хүндэтгэх зарчим дээр тулгуурлан хамтарч 
ажиллана.

Х о ёр . “А ” талы н эрх, үүр эг

2.1 “А” тал нь “Б” талын эрчим хүчний эх үүсвэрийн хэрэглээг нь нормативийн 
дагуу тооцож, түүхий нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрөл олгох асуудлыг албан 
хүсэлт, баримт бичгийн бүрдлийг шалган шаардлага хангасан нөхцөлд 
“Зөвшөөрлийн бичиг”-ийг бичиж олгоно.

2.2 Агаарын чанарыг сайжруулах бүс, түүнд мөрдөх журмын 2.1,-д заасан 
зөвшөөрөл олгох асуудлыг ажлын 5 хоногт багтаан шийдвэрлэх үүрэгтэй.



2.3 Түүхий нүүрс тээвэрлэх “Зөвшөөрлийн бичиг”-т дараах мэдээллийн дагуу 
бичилтийг бүрэн хийнэ. Үүнд:

2.3.1 “Зөвшөөрлийн бичиг”-ийн хүчинтэй хугацаа
2.3.2Тээвэрлэх хэмжээ, тонн
2.3.3Тээврийн хэрэгслийн марк, дугаар
2.3.4Тээвэрлэлтийн маршрут
2.3.5Уурхайн нэр
2.3.6 Олборлогч аж ахуйн нэгжийн нэр
2.3.7 Буулгах байршлын мэдээлэл
2 . 3 . 8  “Зөвшөөрлийн бичиг” олгосон байгууллагын мэдээлэл, огноо
2.3.9 Замын хяналтын постын баталгаажуулалтын хэсэг

2.4 “А” тал нь гэрээний хэрэгжилтэд цаг үеийн болон гэнэтийн хяналт шалгалт
хийж хариуцлага тооцуулах эрхтэй.

Гурав . “Б ” тал ы н эрх, ү ү р эг

3.1 Эрчим хүч үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй болон 100 кВт-аас дээш хүчин 
чадалтай халаалтын зуух бүхий иргэн, хуулийн этгээдэд “Нийслэлийн агаарын 
чанарыг сайжруулах бүсэд түүхий нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрөл олгох, түүнд 
хяналт тавих байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын 2 дугаар 
хавсралтад заагдсан шаардлага нөхцөлийг ханган түүхий нүүрснии 
тээвэрлэлтийг хийж зориулалтын дагуу зарцуулах эрхтэй.

3.2 “Б” тал нь “Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд түүхий нүүрс 
тээвэрлэх зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих байгууллагуудын үйл 
ажиллагааг зохицуулах журам" -ы н хэрэпжилтэд хяналт тавих үүрэг бүхий 
байгууллага, ажилтнуудыг ажиллах нөхцөлөөр хангах үүрэгтэй.

3.2 “Б” тал нь үйлдвэрлэлийн болон хэрэглээний орчинг камержуулж хөдөлмөр 
хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны стандарт шаардлагыг хангасан байх 
үүрэгтэй.

Д ө р ө в . “В ” тал ы н  ү ү р эг

4.1 “Зөвшөөрлийн бичиг”-т заагдсан марк, улсын дугаартай, стандарт шаардлага 
хангасан тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцож, түүхий нүүрсийг 
битүүмжлэн, тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй.

4.2Хэрэглээний түүхий нүүрсийг маршрут, хуваарийн дагуу Б талын зориулалтын 
талбай, агуулахад хүргэх үүрэгтэй.

4,33амын хяналтын постын баталгаажуулалтын хэсэгт бүртгэл хяналт хийлгэж, 
зөвшөөрөлтэй “Б” талын эрх бүхий албан тушаалтанд “Зөвшөөрлийн бичиг”-ийн 
хяналтын хуудсыг хүлээлгэн өгч, баталгаажуулах үүрэгтэй.

Т ав . Х о р и гл о х  үйл  аж и л л агаа
5.1. Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд Агаарын тухай хуулийн 16 
дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах үйл ажиллагааг хориглоно. Үүнд:



5 1 1 Гурвапсан гэрээ хийсэн йргэн, хуулийн этгээд. зөвшөөрөгдсөн дүурэг, 
хороод ньРөөрийн хэрэгцээнд бэлтгэсэн түүхий нүүрсииг бусдад дамжуулах,

Х5ДГ2Д Тээвэрлэлтийг маршрутын дагуу, зөвшөөрөгдсөн 6уулгаапүй_
зориулалтын хучлагаар битүүмжлээгүй, тээвэрлэлиин явцад бусдад

Я™ жуулГөвшөөрлийн 5ичиг,,_ийн 6ичилт дутуу засвартай, хугацаа хэтрэх,

З ур гаа . Х үл ээх  хар и уц л ага

й  , , ,г »  л нь өөрцйн хэрэгцээнд бэлтгэсэн түүхий нүүрсийг бусдад дамжуулах, 
худалдсан нГэрх бүхий ажилтны хяналт шалгалтаар илэрсэн тохиогдолд 
холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

6 2 "В" тал нь тээвэрлэлтийг маршрутын дагуу, зөвшөөрөгдсөн цэгт 
' бусдад дамжуулах, худалдах зэрэг хориглосон үил ажиллагаа явуулсан нь 

Нийслэлийн^эргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагиин Ерөнхии газРы^ яна^  
шалгалтаар илэрсэн тохиолдолд түүхий нүүрс тээвэрлэх эрхииг хү гү

болгоно.
6 3 “Б” “В" талүүдын буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалан баигаль орчин, 

бусад этгээдэд хохирол учирвал уг хохирлыг буруутай тал хариуцна.

Д о л о о . М ар гаан  ш и й д в эр л эх
7.1. Талуудын гэрээтэй холбоотой үүссэн аливаа маргаантай асуудлыг харилцан 

тохиролцох замаар шийдвэрлэнэ.

7.2. Талууд тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд үүссэн маргааныг Монгол Улсын 
хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

Н айм . Гэрээни й  хүчин тө гө л д ө р  б о л о х

8.1 .Энэхүү гэрээг байгуулагдсан өдрөөс нь эхлэн хүчин төгөлдөр гэж үзнэ.

8.2. Энэхүү гэрээг 3 хувь үйлдэж талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.

ГЭ Р Э Э  Б А Й ГУ У Л С А Н :

“А” талыг төлөөлж: “Б" талыг төлөөлж: “В” талыг төлөөлж:

Хаяг: Хаяг: Хаяг:

Утас: Утас: Утас:



1 4 ^Нийслэлийн агаарыи чанарыг сайжруулах 
бүсэд түүхий нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрөл 
олгох, түүнд хяналт тавих үйл байгуулагуудын 
ажиллагааг зохицуулах журмыкхоёрдугаар 
хавсралт

Г у р в ал сан  г э р э э  б а й гуул ахад  та в и гд а х  ш аар д л а га , нвхцөл

1. Шаардлага хангасан утаа шүүгчтэй байх. /Агаарын бохнрдлыг бууруулах 
үндэсний хороо/

2. Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэсэн баих. /НБОГазар/

3. Халаалтын зуухны марк, техникийн үзүүлэлт.

4. Эрчим хүчний эх үүсвэрийн нормативын дагуу зарцуулалт, тооцоолол хиих.

5. Түүхий нүүрс худалдан авах гэрээ, тээвэрлэх маршрут.

6. Тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаар, марк, даац, тонн.

7. Нүүрс тээвэрлэлтийн график, хувиарь гаргах

8. Нүүрс үнсний зориулалтын стандарт шаардлага хангасан агуулахтай байх.

9. Утааны хэмжилт хийсэн мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт. /Ниислэлиин 
агаарын бохирдолтой тэмцэх газар/


