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Ажпын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай

Улаанбаатар хот

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3, Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 
дугаар тогтоол, Монгол Улсын Шадар сайдын 2020 оны “Усан халаалтын болон 
уурын зуухыг дэвшилтэт технологид шилжүүлэх тухай” 123 дугаар тушаал, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Нам даралтын халаалтын зууханд түүхий 
нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” А/1377 дугаар захирамж, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ 
нь:

1. Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй 
дулаан үйлдвэрлэх, дулаан түгээх, дулааны эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах 
■тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын халаалтын зуухнуудыг 
сайжруулсан түлш хэрэглэх, төвлөрсөн, цахилгаан, хий болон сэргээгдэх эрчим 
хүчинд шилжүүлэх техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, халаалтын 
зуухны хийц бүтэц, даралт, температурын горимд тохируулах, туршилт судалгаа 
хийж, үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгч, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний санал боловсруулах, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий ажпын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Ажпын хэсгийн санал, дүгнэлтийг 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний дотор 
Хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг ажлын хэсэг 
/Т.Хэрлэн/-т үүрэг болгосугай.

3. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 28- 
ны өдрийн А/259 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
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Дарга:

Г ишүүд:

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

<..... тушаалыкхавсралт

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮ'|

Т.Хэрлэн

Д.Төртулга

Э.Бат-Эрдэнэ

Ц.Мөнхбат

Б.Батбаяр

Т.Мөнхболд

Д.Одонтунгалаг

О.Батмөнх

Б.Ганзориг

Г.Одончойжав

Г.Даваажаргал

Б.Баасансүрэн

Н.Батцэнгэл

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын инженерийн
байгууламжийн хэлтсийн дарга 
Эрчим хүчний яамны Эрчим хүчний 
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 
газрын дулааны хэлтсийн шинжээч 
Барилга хот, байгуулалтын яамны 
Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд 
бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын шинжээч 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн 
нөөцийн удирдлагын газрын
мэргэжилтэн
Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн 
Техникийн асуудал эрхэлсэн дэд 
захирал
Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ 
ТӨХК-ийн Технологийн холболтын 
албаны дарга
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
яамны Орчны бохирдлыг бууруулах 
үндэсний хорооны ажпын албаны 
агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Дулаан хангамжийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын 
барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга 
Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн 
удирдах газрын Орлогч дарга -  Ерөнхий 
инженер
Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын 
Агаарын чанар, хяналт, зохион 
байгуулалтын хэлтсийн дарга 
Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн 
Техникийн бодлого, хэтийн төлөвлөлт 
хариуцсан инженер
Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ 
ТӨХК-ийн Технологийн холболтын



албаны ахлах инженер

Нарийн
бичгийн дарга:

Н.Дарханбаяр

Г.Бат-Оюун

Б.Бямбацогт

Ж.Энхбаяр

Ж.Цэен - Ойдов 

А.Түмэнбаяр

Хот байгуулалт хөгжлийн газрын Хийн 
хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 
Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын 
Хэсэгчилсэн дулаан хангамжийн
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
"Монголын дулаан үйлдвэрлэл
хангамжийн үндэсний холбоо" ТББ-ын 
тэргүүн
"Монголын дулаан үйлдвэрлэл
хангамжийн үндэсний холбоо" ТББ-ын 
гишүүн
Монгол улсын зөвлөх инженер, Доктор, 
профессор
Техникийн ухааны Доктор

Х.Эрдэнэхуяг
Н.Баатаржав

Н.Баатардорж

Б.Идэрсайхан
О.Хүрэлбаатар
Б.Саруул-Эрдэнэ

Б.Лхагвадулам

Монгол Улсын зөвлөх инженер, магистр 
“Монголын хийн түлшний холбоо” ТББ- 
ын удирдах зөвлөлийн дарга 
“Монголын хийн түлшний холбоо” ТББ- 
ын гүйцэтгэх захирал 
“Газком” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал 
“Монтеплон” ХХК-ийн захирал 
“Үндэсний технологийн уур
үйлдвэрлэгчдийн холбоо” ТББ-ын 
тэргүүн
Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн орон 
тооны гишүүн


