УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ТҮГЭЭХ, ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ХАНГАХ ТУСГАЙ
ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ 100 КВТ/ЦАГ-ААС ДЭЭШ ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ ХАЛААЛТЫН
ЗУУХТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД НҮҮРС ТЭЭВЭРЛЭХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОЛТ, ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

УЛААНБААТАР ХОТ 2019 ОН

АЖЛЫН ХЭСЭГ:

Улаанбаатар
хотын
Ерөнхий
менежер
бөгөөд
Захирагчийн
ажлын албаны дарга,
Нийслэлийн Зөвлөлийн
дарга Т.Гантөмөр,
2019 оны 10 дугаар
сарын 10-ны өдрийн
удирдамжаар АЖЛЫН
ХЭСЭГ байгуулагдсан.

•
•

•

•

Ажлын хэсгийн ахлагч: УБЗАА-ны Дотоод
хяналтын хэлтсийн дарга Ц.Рэгзэдмаа,
Гишүүд:
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүний
хяналтын улсын байцаагч Б.Золжаргал,
Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэв журам хамгаалах, олон
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны Хүрээлэн буй
орчны хяналтын хэлтсийн ахлах байцаагч Т.Уламбаяр,
Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын
Агаарын бохирдлыг нөлөөлөл, тархалтын загварчлал
хариуцсан мэргэжилтэн С.Алтанзул,
Нарийн бичгийн дарга:
Нийслэлийн эрчим хүчний
зохицуулах
зөвлөлийн
орон
тооны
гишүүн
Б.Лхагвадулам.

УДИРДАМЖИЙН ЗОРИЛГО, ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ХУГАЦАА:

ЗОРИЛГО: Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын
сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар
хотын Захирагчийн 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 3.1.1 дэх заалтыг
хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дулаан үйлдвэрлэх,
түгээх, зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөлгүй 100
кВт-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуухтай аж
ахуй нэгж, байгууллагуудад Улаанбаатар хотын
Захирагчийн ажлын албаны харьяа Хэсэгчилсэн
инженерийн хангамжийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-аас
нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрөл олгож байгаа болон
тэдгээрийн хэрэгжилт, явц, үр дүнд хяналт шинжилгээ
хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний санал дүгнэлт боловсруулж, Хотын
Ерөнхий менежерийг мэдээллээр хангах.

•
•

•

ХАМРАХ ХҮРЭЭ:
Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах
газар ОНӨААТҮГ /Инженерийн бодлогын алба/
Нүүрс дамжин өнгөрөх цэгүүд. ХУД-ийн
Өлзийтийн пост, СХД-ийн 22-ын товчоо, БЗД,
Налайхын
пост.
/Мэргэжлийн
хяналт,
цагдаагийн байгууллагын хяналт, бүртгэлийн
үйл ажиллагаа/
Нүүрс татан авалтын эхлэлийн цэг. /Вагон
тээвэрлэлт, буулгалтын цэг дээрх мэргэжлийн
хяналт, цагдаагийн байгууллагын хяналт,
бүртгэлийн үйл ажиллагаа/
ХУГАЦАА: 2019.10.11-12-нд явуулсан.

НЭГ. НҮҮРС ТЭЭВЭРЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОЛТ БОЛОН
ТЭЭВЭРЛЭЛТ, ХЯНАЛТЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН
ТАЛААРХИ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ
•
•

•

•

Монгол Улсын Засгийн газрын 62 дугаар тогтоол,
Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн хамтарсан
2019 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/433-А/820 дугаар тушаал, захирамжаар “Агаарын чанарыг сайжруулах бүс,
түүнд мөрдөж ажиллах журам”-ын 3.1.1. дэх заалт “Эрчим хүч үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй этгээдэд эрчим хүчний эх
үүсвэрийн нормативийн дагуу хэрэглээг нь тооцож, түүхий нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрөл олгох асуудлыг УБЗАА-наас зохион
байгуулна ,
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлэ,
➢ Утаа шүүгч суурилагдсан 100 квт дээш хүчин чадалтай Дулаан үйлдвэрлэх, түгээх зохицуулалттай хангах тусгай
зөвшөөрөлгүй халаалтын зуухнуудад нүүрс тээвэрлэх, ашиглах, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий нэгжийг Хэсэгчилсэн
инженерийн хангамжийн Удирдах газар /ОНӨААТҮГ/-ын бүтцэд бий болгох асуудлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион
байгуулахыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба /Т.Гантөмөр/, Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах
газар ОНӨААТҮГ /Г.Баттулга/-д
➢ Дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөлгүй 100 квт дээш хүчин чадалтай халаалтын зууханд
утаа шүүгч суурилуулан байгаль орчны үнэлгээний дүнг харгалзан түүхий нүүрс хэрэглэх, тээвэрлэх зөвшөөрөл олгохыг
Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн Удирдах газар ОНӨААТҮГ /Г.Баттулга/-д
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл,
➢ Нийслэлийн Агаарын чанарын бүсэд байгаа 290 халаалтын зууханд утаа шүүгч шүүлтүүр суурилуулах ажилд захиалагч,
гүйцэтгэгч хяналт тавих болон ашиглагч байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулан, тоног төхөөрөмжийн материал,
хийцийн сертификат, гарал үүслийн гэрчилгээ, утаа шүүгчийн доз, бат бэхийн /дулаан тусгаарлагч/ болон усан хөшгийн
эсэргүүцэл тооцоолол, аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавьж, суурилуулах ажлыг 2019 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн
дотор хийж гүйцэтгэхийг Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо / Г.Гантулга/-д, Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой
тэмцэх газар /Б.Цацрал/-т, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар /М.Эрдэнэчулуун/, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газар / Б.Мөнхбат/-т, Хэсэгчилсэн Инженерийн хангамжийн удирдах газар ОНӨААТҮГ /Г.Баттулга/-д.

ЗӨВШӨӨРЛИЙН БИЧИГ ОЛГОЛТЫН ЦИКЛ

Байгаль орчин, Аялал
жуулчлалын
сайд,
Нийслэлийн Засаг дарга
бөгөөд Улаанбаатар хотын
Захирагчийн
хамтарсан
2019 оны 08 дугаар сарын
14-ний өдрийн А/433А/820 дугаар тушаал,
захирамжаар
“Агаарын
чанарыг сайжруулах бүс,
түүнд мөрдөж ажиллах
журам”-ын 3.1.1, 3.1.2 дах
заалтуудын хэрэгжилт:

УБЗАА

ОББҮХ-ны
2019 оны
19/13-р
тогтоол

АБТГ

ХИХУГ

Нүүрс
нийлүүлэгч
компани

ААНБ,
Нүүрс
нийлүүлэгч
гурвалсан
гэрээ хийнэ

Зөвшөөрлиын
бичгээр тээвэрлэлт
хийнэ

5-н
хорооны
ЗД

Нүүрс
нийлүүлэгч
компани

ЦЕГ

НМХГ

Хяналт шалгалтын хэсэг

ЦЕГ

НМХГ

Иргэн, ААНБ

Өмнөх
зөвшөөрлийн
бичгээ хүлээлгэн
өгч дараагийн ЗБ
авна

Иргэн, ААНБ

ЗӨВШӨӨРЛИЙН БИЧИГ ОЛГОХ ГУРВАЛСАН ГЭРЭЭ, ТҮҮНИЙ ХАВСРАЛТ

ЗӨВШӨӨРЛИЙН БИЧИГ ОЛГОХ ГУРВАЛСАН ГЭРЭЭ, ТҮҮНИЙ ХАВСРАЛТ
Хавсралт-1 ААН-ийн бүрдүүлэх материал:
✓ ОББҮХ-ны утаа шүүгч суурилуулах төсөл
хэрэгжсэн эсэх, утаа шүүгчийн төрөл, марк
✓ Утааны хэмжилт хийсэн мэргэжлийн
байгууллагын дүгнэлт
✓ Байгаль
орчны
нөлөөллийн
үнэлгээ
хийлгэсэн байх
✓ Байгууллагын үйл ажиллагааны гэрчилгээ
✓ Зуухны
марк,
техникийн
үзүүлэлт,
гэрчилгээ, фото зураг
✓ Нүүрсний зарцуулалт, хэрэглээний тооцоо,
Нүүрс тээвэрлэлтийн төлөвлөгөө
✓ Нүүрс тээвэрлэх маршрутыг зургаар
баталгаажуулах (эхлэх цэг, очих цэгийг
google earth дээр тэмдэглэх)
✓ Нүүрс, үнсний зориулалтын агуулахтай
байх, фото зураг ААН- хаяг

Хавсралт-2 Үйлдвэрийн албаны даргын хяналт:
№
1
2

3

Бичиг баримтын жагсаалт
Зуухны марк, техникийн үзүүлэлт, гэрчилгээ,
фото зураг
Хэрэглээний Тооцоот ачаалал зуухны
маркаас хамаарч томьёоллоор тооцох

Тийм

Үгүй

Нүүрсний зарцуулалт, хэрэглээний тооцоо
(задаргааг хянах)

Хавсралт-3 Тээвэрлэлтэд шаардах материал:
№

1
2
3
4
5
6
7

Машины улсын
бүртгэлийн дугаар

Машины
Тээвэрлэлтийг
марк даац хариуцсан хүний гарын
үсэг

ЗӨВШӨӨРЛИЙН БИЧГИЙН БИЧИЛТЛ, ТАЙЛБАР
Зөвшөөрлийн бичиг хяналтын хэсэгт:
ААНБ олгогдож байгаа нь:

ААНБ-аас буцаж олгосон
газарт хүлээлгэж өгнө:

ХИХУГ-т
үлдэх хэсэг

ЦЕГ-т үлдэх
хэсэг /2ш/

НМХГ-т үлдэх
хэсэг /2ш/

ААНБ-д
үлдэх хэсэг

Дараагийн
зөвшөөрлийн
бичиг
биигдэнэ

ЗӨВШӨӨРЛИЙН БИЧИГ БИЧИЛТ, ОЛГОЛТ, БҮРТГЭЛ
Хяналтын ажилтны хариуцсан дүүрэг, зөвшөөлийн бичгийн дугаар:
Дүүрэг, дүүргээр зөвшөөрлийн
бичгийн дугаар өөр байгаа:
Хяналтын
ажилтан

Дүүрэг

Зөвшөөрлийн
бичгийн дугаар

Мөнх-Эрдэнэ

Хан-Уул

003000

Өнөрмөнх

Сүхбаатар

004000

Баялаг

Баянгол

005000

Баатар

Баянзүрх

006000

Мөнхтуул

Сонгинохайрхан

007000

Мөнхтулга

Чингэлтэй

008000

Хяналтын ажилтнууд нь өөрийн
зөвшөөрлийн
дугаараар
няраваас
шаардах
бичиж
зөвшөөрлийн
бичгийг
гурвалсан гэрээ хийсэн
аж
ахуйн нэгж, байгууллагуудад
олгон,
олгосон,
ирсэн
зөвшөөрлийн бичгийг дэвтэрт
бүртгэн, дараа нь цахимд
бүртгэж
авдаг.
Хяналтын
ажилтан Өнөрмөнх мэдээллийг
нэгтгэж 7 хоног бүр тайлан
мэдээ өгч байгаа.

ХОЁР: ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ

АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХЯНАЛТ,
ШИНЖИЛГЭЭ

АЖЛЫН ХЭСГИЙН ЯВЦ:
Дүүрэг

Улаанбаатар
хотын
Захирагчийн
ажлын
албанаас дээрх тусгай
зөвшөөрөлгүй 100 кВтын хүчин чадалтай
халаалтын зуухтай 195
аж
ахуйн
нэгж
байгууллагын
жагсаалтыг
ХИХУГ-т
албан
бичгээр
хүргүүлсэн.

ААНБ

Гэрээ
байгуул
сан

Огт
хандаагүй

БУЦААГДСАН 60ш.
Үүнээс:
Баримтын
бүрдэл
дутуу

Утаа
шүүгчгүй

Утаа шүүгчтэй
зуухтай, утааны хийн
хэмжилтийн дүгнэлт
гаргуулах
шаардлагатай

Төвлөрсөн
дулаанд
холбогдох ТНтэй, утаа
шүүгчгүй

Нийт

Баянгол

8

4

4

0

0

0

0

0

Баянзүрх

47

15

15

0

5

2

14

17

Сонгинохайрхан

72

21

21

0

11

5

2

30

Чингэлтэй

18

6

8

4

5

1

0

4

Сүхбаатар

36

13

17

3

2

3

0

6

Хан-Уул

14

6

5

1

0

2

0

3

НИЙТ:

195

65

70

8

23

13

16

60

ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ ПОСТ, ДУНДЫН ЦЭГҮҮДЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
• ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ ПОСТУУД:
1.
2.
3.
4.

НАЛАЙХЫН ПОСТ,
ЭМЭЭЛТИЙН ПОСТ /22-ын товчоо/,
ӨЛЗИЙТ-1,
ӨЛЗИЙТ-2 /ХУД-ийн 12, 13, 14 –р
Хороодруу тээвэрлэлт хийж байгаа/

• ДУНДЫН ЦЭГ:

1. САНБИ ХХК /Толгойт өртөө/
2. МАК-ИЙН ЗОГСООЛ /Амгалан
өртөө/

ДУНДЫН ЦЭГҮҮДЭЭС ТЭЭВЭРЛЭЛТ ХИЙХ ҮЕД:
Нүүрс нийлүүлэгч компаниуд вагон тээвэрлэлт хийж дундын цэг болох Амгалан, Толгойт өртөөнд нүүрс
буулган ААНБ-д нүүрс тээвэрлэлт хийх үед:
ДАВУУ ТАЛ:
• Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад борлуулах нүүрсний зардал 1тн тутамд 50,000-60,000 төгрөг хэмнэгдэх
боломжтой.
• “Багануур Илч” ХХК нь Санби салаа замд нүүрсийг чанар, нунтаг гэж ангилж ААНБ-д нийлүүлдэг. Энэ
нь хэрэглэгч зуухны төрөл, хэрэгцээ шаардлагаас хамааран өөрт хэрэгцээтэй төрлийг сонгож хэрэглэх,
улмаар төсөвт байгууллага, хувийн хэвшлийн ашиглалтын зардлыг хэмнэж байгаа.
• Вагон тээвэрлэлт нь нүүрс их хэмжээгээр зарцуулах ААНБ-уудын гал тасалдах эрсдлийг 100 % бууруулж
байгаа.
ДУТАГДАЛ:
• “Багануур Илч” ХХК нь Санби салаа замд нүүрсийг нийлүүлэх асуудлаар УБЗАА-аас албан ёсны
зөвшөөрөл аваагүй, /энэ талаархи эрх зүйн зохицуулалт байхгүй/,
• Дээрх зөвшөөрөлгүй байгаа нь нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрөл олгож байгаа байгууллагууд зөвшөөрөл
олгосон газруудад хяналт тавьж чадаагүй, мэдээлэлгүй байсаар ирсэн.
• Дээрх дундын цэгийн ажиллуулах тохиолдолд Мэргэжлийн хяналт, Цагдаагийн байгууллагын орон тоо,
зохион байгуулалтыг нэмэгдүүлэх, /хяналт тавих боловсон хүчнийг шийдэх, зохицуулах асуудал
тулгарна/

АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСЧЛЭЛД ОРООГҮЙ 5-Н ХОРООНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ
ШАЛГАЛТ:
Агаарын чанарыг сайжруулах 1-р бүсэд
хамрагдах хороо
• Агаарын чанарыг сайжруулах 1
дүгээр
бүсийн
Баянзүрх,
Сонгинохайрхан,
Хан-Уул
дүүргийн 5 Хорооноос олгож буй
зөвшөөрлийн
бичиг
олголт,
бүртгэлийн
ажилд
хяналт
хэрэгжүүлж,
зөвлөмж
өгч
ажилласан.

№

ДҮҮРЭГ

ХОРОО

1

Баянзүрх

20

2

Сонгинохайрхан

21

3

Хан-Уул

12, 13, 14

НИЙТ:

5

ИЛЭРЧ БУЙ АЛДАА ДУТАГДАЛ БОЛОН ТУЛГАМДАЖ БУЙ ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ
ЗОХИХ АСУУДАЛ

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

ИЛЭРЧ БУЙ АЛДАА ДТУГДАЛ
•
•
•

•
•
•
•

ХИХУГ-ын бүтэц орон тоо шинэчлэгдсэн ч дүрэм шинэчлэгдэн батлагдаагүй, нэгжүүдийн чиг
үүрэг шинэчлэн батлагдаагүй.
ХИХУГ-аас хяналт, судалгааны 6 ажилтаны “Албан тушаалын тодорхойлолт”-ыг
боловсруулахдаа ажлын байранд бус, томилогдсон ажилтнуудын мэргэжил, мэргэшилд тааруулж
боловсруулсан, мэргэжлийн бус боловсон хүчнүүдийг авч ажиллуулсан,
БОАЖС, НЗД-ын хамтарсан тушаал, захирамжаар батлагдсан журмын 3.1.1.-д “Эрчим хүч
үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй этгээдэд эрчим хүчний эх үүсвэрийн нормативийн дагуу
хэрэглээг нь тооцож, түүхий нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрөл олгох асуудлыг УБЗАА-наас зохион
байгуулна гэж заасны дагуу ХИХУГ-т хариуцуулж, тус газрын бүтэц орон тоог нэмэгдүүлэх
байдлаар шийдсэн хэдий ч ХЕМ-ийн тушаалаар уг ажлыг ХИХУГ-т хариуцуулж эрх шилжүүлсэн
шийдвэр /тушаал/ гаргуулаагүй,
ХИХУГ-т бүртгэл дутуу, зөвшөөрлийн бичгийн бичилт дутуу, маршрут бичигдээгүйгээс
тээвэрлэгчид хяналтын цэгүүдээр нэвтэрч чадаагүй. /1ш/
Нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрөл авах асуудлаар “Огт хандаагүй” байгаа 70 ААНБ-тай холбогдоогүй,
нөлөөллийн ажил муу байна. /ХИХУГ/ эдгээр газрууд халаалтаа хэрхэн шийдвэрлэж байгаа нь
тодорхойгүй.
Өлзийтийн постны гэрэлтүүлэг муу, одоо ажиллаж байгаа гэрэлтүүлэг нь эвдэрсэн /хяналт
тавихад хүндрэлтэй/,
АЧСайжруулах 4-р бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Ийстрэн роуд” ХХК-д нүүрс тээвэрлэх
зөвшөөрөл олгосон, цуцлах асуудлын мөрөөр гомдол гаргаж байгаа.

ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ДУНДЫН ЦЭГТ ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ:

• Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар Хороо нь 5
ширхэг зөвшөөрлийн бичигт бичилт
хийгээгүйгээр ААНБ-д гарт нь олгосон
/тээвэрлэх тн жин, машины дугаар,
очих
маршрутын
мэдээлэл
тодорхойгүй, хяналтгүй болсон/,
• Хорооноос
олгосон
ваучерын
“Хяналтын А хэсэг” таслагдаагүй.
• Зөвшөөрөгдөөгүй байхад “Багануур
Илч” ХХК нь ААНБ-д нүүрс олгож
байсан,
• “Багануур Илч” ХХК зөвшөөрлийн
бичгийн
таславчийг
тасалж
/Мэргэжлийн хяналтын таслах ёстой/
баримтандаа үдсэн зэрэг зөрчил
дутагдлууд илэрсэн.

ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ:

• Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос ирсэн
2019.10.10-ны өдрийн 2019/324 тоот албан бичгийн хүрээнд
нүүрс тээвэрлэлтийг вагоноор тээвэрлэхийг хориглосноос
тусгай зөвшөөрөлтэй /23 ААНБ/ болон тусгай зөвшөөрөлгүй
/195/ ААНБ-уудад уурхайгаас шууд татан авалт хийх нь өртөг
зардал маш өндрөөр тусч хүндрэл учруулж байна.
• Багануурын уурхай 5000тн-оос дээш хэмжээгээр нүүрс худалдан
авах, тээвэрлэх тохиолдолд гэрээ байгуулдаг.

ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ:
Нэг. Бодлого, зохицуулалтын түвшинд: /УБЗАА, ЭХЗХ/

НУТАГ
ДЭВСГЭРТ
НҮҮРС
ТЭЭВЭРЛЭХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ЗОХИЦУУЛСАН ЖУРАМ”-ТАЙ БОЛОХ. ҮҮНД:
• УБЗАА-аас өгч байгаа “Дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, зохицуулалттай хангах
тусгай зөвшөөрөлгүй болон тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-ууд, АЧС 1-р
бүсэд хамаарч байгаа Хороодод АБТГ-аас олгож байгаа зөвшөөрөл,
тэдгээрт хяналт тавих үйл ажиллагаа,
• Нүүрс тээвэрлэх зөвшөөрөл олгох, хянах үйл ажиллагаанд оролцож буй
төрийн байгууллагууд болон нүүрс нийлүүлэгч, тээвэрлэгч, хэрэглэгч
байгууллага, нэгжүүдийн хүлээх эрх, үүрэг,
• Дамжин өнгөрөх хяналтын дундын цэг постууд, тэдгээрт зөвшөөрөл олгох
болон нүүрс нийлүүлэгч, тээвэрлэгч хэрэглэгч нарын хоорондын үйл
ажиллагаа, гэрээ эрхийн зохицуулалт, нэр томьёоны ойлголт бусад.
1.

“НИЙСЛЭЛИЙН

ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ:
Хоёр. Гүйцэтгэлийн шатанд: /ХИХУГ, МХ, ЦБ/

01
Албан тушаалтны тодорхойлолтод тухайн ажлын
байранд шаардагдах мэргэжлийн шаардлагыг тавьж,
улмаар мэргэжлийн боловсон хүчинг томилж
ажиллуулах.

03
Энэ жил ашиглалтад орж байгаа ААНБ-ууд
нэмэгдэх тохиолдолд ХИХУГ-т жагсаалтыг
УБЗАА-аас албан бичгээр хүргүүлж байх.

05

НЗД-ын 2019 оны А/933 тоот Захирамжаар бүтэц орон тоо нэмэгдсэн
болон Инженер бодлогын албанд Чиглэлийн үйл ажиллагааг
хариуцах болсонтой холбогдуулан байгууллагын ”ДҮРЭМ”-ийг
шинэчилж, НЗД-ын захирамжаар, газрын даргын тушаалаар нэгжүүд
/алба/-ийн чиг үүргийг баталж мөрдүүлэх, албан тушаалтны
тодорхойлолтуудыг уялдуулж шинэчлэх,

02
Төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдохоор техникийн
нөхцөл гаргуулсан ч 2019-2020 оны өвөлжилтйн хугацаанд
дулаанд холбогдож чадахгүй, зуух нь утаа шүүгчгүй 58
ААНБ-ын халаалтын зуухыг хэрхэн шийдэх талаар чиглэл
өгч, хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих.

04
УБЗАА-ны ХИБХ, ЭХЗХ-ны Нарийн бичгийн даргын ажил
үүрэг давхцах, хийдэгдэх хандлагатай байгаа тул чиг үүргийг
тодорхой болгох. /Тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-уудын
асуудлыг ЭХЗХ, тусгай зөвшөөрөлгүй 100-эс дээш кВт-тай
ААНБ-уудыг ХИБХ-ийн дулаан хангамж хариуцсан
мэргэжилтэн хариуцах эсэх/

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА

