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ТУШ ААЛ

Д&//  ОНЫ 04  сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Шуурхай ажиллагааны бэлэн байдлыг 
хангуулах тухай

Хот тосгоны эрхзүйн байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.3 дахь заалт, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/249 дүгээр захирамжийн 2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх 
заалт, нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 
“Захирамжпалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам -ын 2 
дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмиин 2 
дугаар хэсгийн 2.9, 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: _

1. 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр Улаанбаатар хотын нийтийн үилчилгээнии 
байгууллагуудын бэлэн байдал, болзошгүй аюулт үзэгдэл, аваарийн үед шуурхай 
ажиллагааг явуулах чадавхыг дээшлүүлэх Штабын дадлагад амжилттаи оролцож, 
“хангалттай сайн” үнэлгээ авсан “Улаанбаатар Дулааны сүлжээ" ТӨХК, Ус сувгиин 
удирдах газрын Ерөнхий инженерүүдийг сайшаасугай.

2. Штабын дадлагад шуурхай ажиллагааны нэгжээ оролцуулаагүй “Улаанбаатар
Цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, “хангалтгүй” үнэлэгдсэн Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 
удирдах газрын Ерөнхий инженерүүдэд сахилгын шийтгэл ногдуулахыг “Улаанбаатар 
Цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал /С.Төмөрхүү/, Орон сууц, ниитиин 
аж ахуйн удирдах газрын дарга /Ч.Бямбажав/ нарт үүрэг болгосугай.  ̂ _

3. “Улаанбаатар хотын нийтийн үйлчилгээний шуурхай зохицуулалтын дүрэм”-ийн
дагуу дотоод шуурхай ажиллагааны дүрэм, заавруудыг шинэчилж, диспетчер- 
инженерүүдийг чадваржуулан бэлэн байдлын зэргийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 01-нии 
дотор дээшлүүлж ажиллахыг Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар /Ч.Бямбажав/, 
Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар /З.Занданпүрэв/, Нийтиин 
үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл /Д.Энхсайхан/-д тус тус даалгасугай. ^

4. Гэрэлтүүлэг ашиглалтын компаниуд болон Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах
газар, Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар, Улаанбаатар нэгтгэлд 
“Улаанбаатар хотын нийтийн үйлчилгээний шуурхай зохицуулалтын дүрэм”-ийн хүрээнд 
сургалт зохион байгуулж, мэргэжил аргазүйн туслалцаа үзүүлж ажиллахыг Улаанбаатар 
хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /Ч.Ган-Очир/-д даалгасугай. ^

5. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, улирал тутам тайлагнаж ажиллахыг Үйл 
ажиллагааны мониторингийн хэлтсийн дарга /Ц.Рэгзэдмаа/-д даалгасугай.
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