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Хотын гэрэлтүүлэгт хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх ажпын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

Хот тосгоны эрхзүйн байдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь 
хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 
“Захирамжпалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журмын”- 
ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9, 3 дугаар хэсгийн 3.1.1 дэх заалтыг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь:

1 .Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц, гэр 
хорооллын гэрэлтүүлгийн ашиглалт үйлчилгээ хариуцан ажилладаг 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх Ажпын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр, ажпын удирдамжийг 2 дугаар, хуваарийг 3 дугаар 
хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Ажпын хэсгээс байгууллагуудад ажиллахад шаардагдах 266,760 / Хоёр зуун 
жаран зургаан мянга долоон зуун жар/ төгрөгийг бараа үйлчилгээний зардлаас 
гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Хяналт шинжилгээний ажлын үр дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний саналыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 19-ний дотор Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежерт тайлагнаж ажиллахыг Ажпын хэсэг /Ц.Рэгзэдмаа/-т 
даалгасугай.
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АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ:

ГИШҮҮД:

Ц.РЭГЗЭДМАА

О.МАНДАХ

Захирагчийн ажлын албаны Үйл 
ажиллагааны мониторингийн 
хэлтсийн дарга

Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний 
хэлтсийн мэргэжилтэн

Б.ЭРДЭНЭБАТ

Г.ЦАГААНЦООЖ

Захирагчийн ажлын албаны 
Үйл ажиллагааны 
мониторингийн хэлтсийн Дэд 
бүтцийн мониторинг 
хариуцсан мэргэжилтэн

Нийслэлийн мэргэжлийн 
хяналтын газрын Дэд бүтцийн 
хэлтсийн Эрчим хүчний 
улсын ахлах байцаагч

Б.УУГАНБАЯР

Д.БАУЫРЖАН

Нийслэлийн Авто замын 
Хөгжлийн газрын хяналтын 
мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Шуурхай 
удирдлага зохицуулалтын 
төвийн ахлах диспетчер

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Р.ДАВААСҮРЭН Захирагчийн ажлын албаны 
Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн цахилгаан 
хангамж, гэрэлтүүлэг хариуцсан 
мэргэжилтэн



АЖЛЫН ХЭСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШААРДАГДАХ ШАТАХУУНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

№ Явах чиглэл Ажпын
чиглэл

Улсын
дугаар

Машин
марк

Явах км-ын 
хэмжээ /км/

Норм
/л/

Нийм
зарцуулагдах 

бензин /л/

Нэгж
бензиний
үнэ/төг/

Нийт үнэ 
/төг/

1
“Нийтийн үйлчилгээ- 
ний Улаанбаатар 
нэгтгэл” ОНӨААТҮГ

60 49-37
УНУ

35-63
УНЧ

Т оёото 
Хариар

Ниссан
Мурана

270 14 37,8 1560 58968

2 “Холбоо трейд” ХХК 60 16 43,2 1560 67392
3 “Бажа мандал” ХХК 50
4 “Новельнэтворк” ХХК 50
5 “Төгс гэрэлтүүлэг” 

ХХК
50

6 “Би Эм Жи ЭЛ” ХХК 55 35-63
УНЧ

49-37
УНУ

Ниссан
Мурана

Тоёото
Хариар

300 16 48 1560 74880
7 “Филипс гэрэлтүүлэг”

х х к
55

8 “РЗА” ХХК 40
9 “Соёндрийм” ХХК 40 14 42 1560 65520
10 “Эволва” ХХК 40
11 “Гэрэлтүүлэг 

чимэглэл” ХХК
50

12 “Информатика” ХХК 20
Нийт 570 570 171 266760

Жич: Монгол Улсын Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн авто машины ЮОкм гүйлтэд зарцуулах шатахуун 
зарцуулалтын жишиг нормыг үндэслэв.

ТӨСӨВ ГАРГАСАН: ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

г  ,ХЯНАЖ ЗӨВШӨӨРСӨН: АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Р.ДАВААСҮРЭН

Б.ЦЭРМАА
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НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГУДАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙ.ОРОН СУУЦ, 
ГЭР ХОРООЛЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АШИГЛАЛТ, 

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН БАЙГУУЛЛАГУУДАД 
“ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ"

АЖЛЫН УДИРДАМЖ

Нэг. Ажлын зорилго

1.1 .Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын 
гэрэлтүүлгийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ хариуцсан компани, холбогдох 
байгууллагуудын 2015-2016 оны гэрээний хэрэгжилт, үйл ажиллагаанд хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг тооцон ажиллах.

1.2. Хамрагдах байгууллагууд

❖  “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ
❖  “Холбоо Трейд” ХХК
❖  “Бажамандал” ХХК
❖  “Новелнэтворк” ХХК
❖  “Төгс гэрэлтүүлэг" ХХК
❖  “Би Эм Жи Эл” ХХК
❖  “Филипс гэрэлтүүлэг” ХХК
❖  “РЗА” ХХК
❖  “Соёндрийм” ХХК
❖  “Эволва” ХХК
❖  “Гэрэлтүүлэг Чимэглэл” XXК
❖  “Информатик” ХХК

Хоёр. Хяналтын ажлын чиглэл

2.1. Ажил гүйцэтгэх гэрээний хэрэгжилт, явц, үр дүн
2.2. Тухайн байгууллагын ажилтан албан хаагчдын ажлын чиг үүрэг, мэргэшсэн 
байдал
2.3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байгаа байдал
2.4. Машин техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслэлийн хүрэлцээ, хангамж
2.5. Тухайн ажилд шаардлагатай материал, сэлбэг хэрэгслийн нөөц, хангалт
2.6. Хариуцсан зам талбайн гэрэлтүүлгийн асалтын байдал, доголдол, нөхцөл 
байдал

Гурав. Хяналтын ажлын зохион байгуулалт.

З.ТМэргэжлийн боловсон хүчний чадавхи, ажилтан албан хаагчдын 
мэргэжлийн үнэмлэх, ур чадвар, ажлын туршлага зэргийг нэг бүрчлэн шалгах,



3.2. ҮЙЛ ажиллагаанд шаардлагатай машин техник, тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгслэлээр хангагдсан байдал, тэдгээрийн бүрэн бүтэн, байнгын ажиллагааны 
бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж байгаа эсэхийг үзэж шалгах,

3.3. Үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй эсэх, хууль тогтоомж, дүрэм 
журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэхийг бичиг баримтын бүрдлээс
үзэж шалгах, _

3.4. Хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг мөрдөж, инеженер техникийн ажилтнууд
албан хаагчдад зааварчилгаа өгч, арга зүйгээр хангаж ажиллаж байгаа болон 
ажлын хувцас багаж хэрэгслээр хангаж ажилласан байдлыг үзэж шалгах, ^

3.6. Гэрэлтүүлгийн засвар арчлалтын зардлыг бүрэн, зөв хуваарилж буй 
байдал, тэдгээрийн бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалт, дотоод хяналтыг бараа 
материал хүлээлцсэн дэвтэр, санхүүгийн баримтаас үзэж шалгах,

3.6. Сэлбэг материалын нөөцийг агуулахаас үзэж шалгах,
3.7. Гэрэлтүүлгийн асалтыг түүвэрчилсэн хэлбэрээр үзэж шалгах,
З.в.Гэрэлтүүлгийн асалтын мэдээг Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвд

тогтоосон хугацаанд тухай бүр бүрэн, зөв өгч мэдээлж ажилласан байдлыг 
холбогдох байгууллагын бүртгэл, мэдээллийн сангаас үзэж шалгах,

3.9.НИЙСЛЭЛИЙН Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/26 
дугаар захирамжаар батлагдсан хуваарийг мөрдөж ажиллаж байгаа эсэхийг 
холбогдох байгууллагуудын бүртгэл, явцын хяналтаар шалгах,

З.Ю.Холбогдох байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог хангаж, үйл 
ажиллагаанд гарч буй доголдол саатлыг тухай бүр арилгах, холбогдох арга 
хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлж буй байдлыг шалгах, цаашид анхаарах 
асуудлуудад газар дээр нь зөвлөмж чиглэл өгч ажиллах,

З.И.Үйл ажиллагаанд илэрч байгаа болон үүсч болзошгүй доголдол саатал, 
тэдгээрийн нөхцөл шалтгаан, байгууллага, нэгжийг тогтоох замаар цаашид хэвийн 
найдвартай ажиллагааг хангаж цаашид гэрээний үүргээ хариуцаж ажиллах 
чадамжтай эсэхийг тодорхойлж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх,

3.12.Ажлын хэсэг удирдамжид заагдсан чиглэлүүдээр хяналт үнэлгээний 
ажлыг явуулж, гэрээний хэрэгжилт, хотын гэрэлтүүлгийн асалтын үйл ажиллагаанд 
үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллах ба цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг 
2016 оны 09 дүгээр сарын 19-ний дотор Ерөнхий менежерт танилцуулна.

З.Ю.Тухайн байгууллагад ажпын явц үр дүнг мэдээлж, ажлын мөрөөр дүгнэлт 
зөвлөмж гаргаж хүргүүлнэ.
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НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГУДАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙ.ОРОН СУУЦ, ГЭР ХОРООЛЛЫН 

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АШИГЛАЛТ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН 
БАЙ ГУУЛЛАГУУДАД АЖИЛЛАХ АЖЛЫН ХУВААРЬ

Д/д Б айгууллагы н нэр
Б айгууллагад  ажиллах  

хуваарь

1
Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл 
ОНӨААТҮГ

2016.09.05-06

2 "Новелнэтворк” ХХК
2016.09.07

3 “Төгс Гэрэлтүүлэг" ХХК

4 “Би Эм Жи Эл” ХХК
2016.09.08

5
“Филипс гэрэлтүүлэг” ХХК

6 “РЗА” ХХК
2016.09.09

7
“Соёндрийм” ХХК

8
“Гэрэлтүүлэг Чимэглэл” ХХК

2016.09.12

9 “Эволва” ХХК

10
“Холбоо Трейд” ХХК

2016.09.13

11 “Бажамандал” ХХК

12
Гэрэлтүүлгийн асалт шалгах (түүвэрчилсэн) 2016.09.14


