
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

■ оны сарын өдөр Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3, 23 
дугаар зүйлийн 23.2, 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 ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дахь заалтыг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, Ургах наран хорооллыг дулаан, 
хэрэгцээний халуун усаар ханган ажилладаг,” УНК” ХХК-ын халаалтын зуух, 
түүний ашиглалтын үйл ажиллагааны уед гардаг хүндрэлүүдийн талаар ирүүлсэн 
санал хүсэлт, үүсч буй нөхцөл байдлыг судлан дүн шинжилгээ хийж, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаархи санал боловсруулах Ажпын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралтаар, ажпын удирдамжийг 2 дугаар хавсралтаар 
тус тус баталсугай.

2.Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх саналыг Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежерт 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны дотор танилцуулахыг 
Ажлын хэсэг /Т.Хэрлэн/-т үүрэг болгосугай.
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Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн

2018 оны Ж .....сарын 4^. . .  өдрийн
......тушаалын хавсралт

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн Т.Хэрлэн 
дарга:

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн дарга

Т.Батцэцэг Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ 
ТӨХК-ийн Техникийн бодлого

Ж.Дагвасүрэн
зохицуулалтын хэлтсийн дарга 
Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын 
Ерөнхий инженер

Г.Одончойжав Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн 
удирдах газрын орлогч дарга.Ерөнхий 
инженер

Э.Уянга Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн

О.Батмөнх
мэргэжилтэн
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн

Д.Лувсанчимэд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн 
мэргэжилтэн

М.Энхжаргал Нийслэлийн Мэргэжпийн хяналтын 
газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын 
ахлах байцаагч

Нарийн бичгийн Ө.Чулуунцэцэг 
дарга

Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн орон 
тооны гишүүн



Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн
2018 оны .....сарын өдрийн

.....тушаалын савсралт

УРГАХ НАРАН ХОРООЛОЛД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛЫГ СУДАЛЖ 
АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 

САНАЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

2018 оны 04 дүгээр сарын 18 Улаанбаатар хот

Нэг.Ажлын зорилго.
УНК ХХК-с удаа ирүүлэж байгаа санал хүсэлтийн хүрээнд Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр 
хорооны “Ургах наран” орон сууцны хотхоны халааьын зуух, ус, дулаан дамжуулах 
ашиглалттай холбоотой үүсч буй асуудлыг судалж, дүн шинжилгээ хийн, цааашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулж, ХЕМ-ийг мэдээллээр хангахад оршино.

1.2. ҮЙ Л  ажиллагаанд хамрагдах байгууллага, нэгж, хуулийн этгээд:
• УНК ХХК,
• ТөрхурахСӨХ,
• Холбогдох бусад байгууллага

1.3. Хугацаа:
• Ажлыг 2018 оны 04 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 27-ны өдрийн дотор явуулж, 

УБ хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажпын албаны даргад 
танилцуулна.

1.4. Эрх зүйн үндэслэл:
• Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль,
• Иргэний тухай хууль,
• Компаний тухай хууль,
• "Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон 

сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хууль,
• Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тоггоолоор батлагдсан “Дотоод 

аудитын дүрэм”
• Холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм, журам

Хоёр. Ажлын чиглэл, зохион байгуулалт.
2.1.Халаалтын зуух түүний байгууламж, дагалдах тоног төхөөрөмж, инженерийн 

шугам сүлжээний асуудал буюу ХТП-ийн ашиглалттай холбоотой үүсч буй асуудал болон 
УНК ХХК-с гаргасан санал хүсэлтийг судалж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, санал боловсруулах 
ажилтай холбогдуулан шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, баримтуудыг бүхий л хэлбэрээр 
/цаас цахим, баримтжуулсан зураг, бусад/ дараах байгууллагуудаас гаргуулан авна. Үүнд:

• УНКХХК,
• ТөрхурахСӨХ,
• Холбогдох бусад байгууллага

2.2. Ажпын хэсэг Ургах наран хороололд очиж нөхцөл байдалтай газар дээр нь 
танилцах, халаалтын зуух, зуухны тоног төхөөрөмж түүний байгууламжид нэвтрэх, 
халаалт, хэрэгцээний халуун ус түгээх хангай үйл ажиллагаа болон тэдгээрийг 
шийдвэрлэж зохицуулж буй байдалтай танилцаж, иргэд оршин суугчдаас мэдээлэл авч 
болно.


