
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

Ш .1. оны а_ сарын а . өдөр Улаанбаатар хот

Г П
Техникийн нөхцөл олгох комисс 

томилох тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3, Эрчим 
хүчний зохицуулах хорооны 2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 290 дүгээр 
тогтоолоор баталсан “Дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээний холболтын журам”-ын 
2.2, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2.2 дахь заалтыг тус
тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Сэлбэ 28 МВт хүчин чадалтай дулааны станцын дулаан хангамжийн 
системд барилга байгууламжийг холбох “Дулааны техникийн нөхцөл олгох 
комисс”-ыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:

Комиссын дарга: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын
албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн дарга

Гишүүд: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын
албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн Дулаан хангамжийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

Хот байгуулалт, хөгжпийн газрын Инженерийн 
дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсийн дулаан 
хариуцсан мэргэжилтэн

Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах 
газар /ОНӨААТҮГ/-ын Ерөнхий инженер

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн 
нэгжийн дулааны инженер

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон 
орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий 
хотын шинэчлэл салбарын төслийн Ерөнхий 
инженер
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Нарийн бичгийн дарга: Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах
газар ОНӨААТҮГ-ын Дулаан хангамжийн 
инженер

2. “Дулааны техникийн нөхцөл олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

3. “Дулааны техникийн нөхцөл олгох журам”-ын дагуу шуурхай зохион байгуулж 
ажиллахыг дулааны техникийн нөхцөл олгох комисс (Т.Хэрлэн)-т үүрэг болгосугай.
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ДУЛААНЫ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1 Сэлбэ дулааны станцын дулаан хангамжийн системд шинээр 
барилга, объект холбох техникийн нөхцөл олгохдоо, эх үүсвэрийн хүчин чадал, 
хотыг хөгжүүлэх батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, дулааны сүлжээний горим 
ажиллагааны байдал, техник технологийн шинэчлэлт, тоног төхөөрөмжийн хүчин 
чадалтай уялдуулан дулаанд холбох техникийн шийдвэр гаргахад энэхүү журмыг 
баримтална.

1.2 Иргэн, хуулийн этгээдээс Сэлбэ дулааны станцын дулаан хангамжийн 
сүлжээнд шинэ, шинэчилсэн, өргөтгөсөн барилга объектоо холбуулахад хангавал 
зохих техникийн цогц шаардлагыг “Техникийн нөхцөл” гэнэ.

1.3 Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, үйлчилгээний 
хүртээмж, хүнд суртал, чирэгдпийг багасгах зорилгоор техникийн нөхцөлийн 
хүсэлт хүлээж авах болон техникийн нөхцөл олгох ажиллагааны явц 
шийдвэрлэлтийг ил тод нээлттэй байлгаж мэдээлэх үйл ажиллагаа албан бичгээр 
явагдана.

1.4 Иргэн, хуулийн этгээдийн барилга байгууламжийн зураг, төсөл 
боловсруулах, зураг төслийн ажпын гүйцэтгэл, барилга угсралтын ажилд хяналт 
тавих, барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авахад энэ журмаар олгогдсон 
техникийн нөхцөлийг мөрдлөг болгоно.

Хоёр. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл

2.1 Иргэн, хуулийн этгээд нь шинээр барилга, объект барих, хуучин барилга 
объектоо нурааж шинэчлэн өргөтгөх, ачааллыг өөрчлөх болон дулааны тоног 
төхөөрөмж, шугам сүлжээ, халаалтын системийн техникийн шийдлийг өөрчлөх 
технологийн шинэчлэл хийх тухай бүрт техникийн нөхцөл олгоно.

2.2 Техникийн нөхцөл хүсэж буй иргэн, хуулийн этгээд нь дараах материалыг
бүрдүүлнэ. Үүнд:

2.2.1 Иргэн болон Аж ахуй нэгж байгууллагын хүсэлт, өргөдөл /Барилгын 
хэмжээ мЗ, зориулалт, Дулааны ачаалал Гкал/ц, тусгасан байх/

2.2.2 Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах гэрчилгээ, кадастрын хамт 
/Нийслэлийн захирамжтай байх, нотариатаар баталгаажуулсан байх/



2.2.3 Байршлын тойм зураг
2.3 Хүсэлт гаргагч нь энэхүү журмын 2.2 дугаар зүйлд заасан баримт бичгээс 

гадна хэрэглэгчийн байршил, холбогдох ачааллаас хамаарч дараах 
материалуудыг бүрдүүлсэн байх шаардлагатай. Үүнд:

2.3.1 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
2.3.2 Батлагдсан эскиз зураг
2.3.3 Шугам тоноглол эзэмшигчийн тодорхойлолт

2.4 Хүсэлт гаргагч нь энэ журмын 2.2, 2.3 дугаар зүйлд заасан бичиг 
баримтыг бүрдүүлэн хангагчид хүлээлгэн өгснөөр хангагч нь шаардлагатай 
судалгааг хийсний дараа 14 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

2.6 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар томилогдсон 
“Техникийн нөхцөл олгох комисс”-ын хурлаар хэлэлцүүлж, техникийн нөхцөл 
олгох, эсэхийг шийдвэрлэнэ. Шийдвэрийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 
баталж, гишүүд гарын үсэг зурна.

2.7 Горим тооцооны инженерүүд, дулааны шугам сүлжээний гидравлик 
горимын тооцооны дүн, эх үүсвэрийн хүчин чадал, төв магистраль болон салаа 
шугамуудын нэвтрүүлэх чадварт тулгуурлан, жил бүр дулааны чадлын нөөцийг 
тодорхойлон гаргаж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлнэ.

Гурав. Техникийн нөхцөл олголт

3.1 Барилга объектод техникийн нөхцөл олгохдоо, Монгол Улсын Эрчим 
хүчний тухай хууль, Засгийн Газрын 2021 оны 213 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Барилгын ажпыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрэм , Эрчим 
хүчний зохицуулах хорооны 2018 оны 290 дугаар тогтоолоор баталсан 
Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн хүрээнд мөрдөх холболтын 
журам”, Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм, Эрчим хүчний шугам сүлжээг 
хамгаалах дүрмийг мөрдлөг болгоно.

3.2 Сэлбэ дулааны станцын техникийн нөхцөл олгох комисс нь Газар 
эзэмших, ашиглах гэрчилгээ болон АТДаалгавар, Эскиз зургийг үндэслэн 
техникийн нөхцөл олгох ба үндсэн барилгын дотор халаалтын системээс холболт 
хийж дулааны эрчим хүчээр хангагдахаар төлөвлөсөн, давхар нэмсэн буюу хажуу 
тийш сунгасан барилгыг комиссын гишүүд хэлэлцэн хурлын тэмдэглэл хөтөлж, 
дулааны эрчим хүчээр хангах аж ахуйн гэрээний эх үүсвэрт нэмэлг хийн дулааны 
эрчим хүчээр хангана.

3.3 Иргэд хуулийн этгээдийн өргөдөл хүсэлтийг нэг цэгийн үйлчилгээгээр 
хүлээн авна. Үүнд:

3.3.1 Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв (Дүнжингарав)



3.3.2 Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв (Мишээл)
3.3.3 Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв (Драгон)
3.3.4 Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв (Оргил)

3.4 Хүсэлтийг техникийн нөхцөл хариуцсан инженер хүлээн авч мэдээллийн 
үнэн зөв байдлыг холбогдох байгууллагаас тодруулна.

3.5 Техникийн нөхцөл авахаар өгсөн мэдээлэл зөрчилтэй тохиолдолд албан 
бичгээр хариу өгч хүсэлтийг хаана.

3.6 Техникийн нөхцөл олгох комиссын хурлаар хэлэлцэн гишүүдийн саналын 
60 хувиас дээш дэмжигдсэн тохиолдолд “техникийн нөхцөл олгож бичилт хийж 
баталгаажуулах бөгөөд комиссын гишүүдийн 60 хувиас доош санал авсан 
тохиолдолд олгох боломжгүй тухай албан бичгийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерээр баталгаажуулан ажпын 5 хоногийн дотор мэдэгдэж, албан бичгээр 
хариу хүргүүлнэ.

3.7 Албан бичгээр ирүүлсэн мэдээлэл, явуулсан хариуг архивт хадгалах 
ажлыг техникийн нөхцөл хариуцсан инженер зохион байгуулна.

3.8 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хийсэн байршилд иргэн, хуулийн этгээд 
ганц нэгээрээ техникийн нөхцөл хүссэн тохиолдолд ерөнхий төлөвлөгөөний 
барилгуудтай уялдуулан нэгдсэн байдлаар шийдвэрлэнэ.

Дөрөв. Техникийн нөхцөлийн агуулга

4.1. Дулааны эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөлд дараах асуудлыг 
тусгасан байна. Үүнд:

4.1.1 Дулааны тооцоот дээд, дунд дулааны ачаалал
4.1. 2 Холболтын цэг /Магистраль шугам, дулааны худаг, үл хөдлөх тулгуур/
4.1. 3 Төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох зураг төсөл хийх техникийн

даалгавар ^
4.1.4 Дулааны тоноглолын иж бүрдэл, техник технологийн шаардлага /хэд

хэдэн объектод хамтатган техникийн нөхцөл олгосон тохиолдолд тэдгээрийг 
бүхэлд нь хамарсан нэгдсэн шугам сүлжээ, дулааны төв барих тухай дүгнэлт/

4.1. 5 Дулааны шугам, худаг, зангилаа бусад тоног төхөөрөмжүүдэд өргөтгөл
хийх эсэх

4.1.6Дулааны хэмжих хэрэгсэл, чанарын үзүүлэлтүүдийг тогтворжуулах 
төхөөрөмж

4.1.7 Объектод тавигдах тусгай шаардлага
4.1.8 Объектын ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг хангах шаардлага
4.1. 9 Техникийн нөхцөлийн хүчинтэй байх хугацаа
4.1. 10 Холбогдох тогтоол, хурлын шийдвэрийн заалт



Тав. Бусад зүйл

5.1 Иргэн, хуулийн этгээд нь дулааны эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл 
авсан тохиолдолд суурь хураамж болох 150000 /нэг зуун тавин мянга/ төгрөгийг 
Улаанбаатар хотын Төрийн сан банк 100200051426 тоот дансанд тушаасан байна.

5.2 Дулааны эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөлийн дагуу иргэн, хуулийн 
этгээдийн барьж байгуулах инженерийн байгууламж нь тохижуулсан зам, талбай, 
ногоон байгууламжийг нэвтрэн гарах бол тэдгээрийг нөхөн сэргээхэд гарах 
зардлыг бүрэн хариуцна.

5.3 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд техникийн нөхцөлийн дагуу иргэн, 
хуулийн этгээдийн тухайн объектыг холбоход халаалтын цогц төхөөрөмжийн хүчин 
чадал, салбар шугам сүлжээг зайлшгүй өргөтгөх шаардлага гарсан үед зардлыг 
иргэн хуулийн этгээд бүрэн хариуцна.

5.4 Иргэн, хуулийн этгээд техникийн нөхцөлийн хүчинтэй хугацаа дуусахаас 1 
сарын өмнө сунгуулах хүсэлтийг хангагч байгууллагад гаргана.

5.5 'Гехникийн нөхцөлтэй холбоотой гарсан маргааныг хууль, дүрэм, журмын 
дагуу шийднэ.

5.6 Иргэн, хуулийн этгээдэд олгогдсон техникийн нөхцөл нь тухайн 
зөвшөөрөл хүссэн барилга объектыг дулаан хангамжид холбох үндэслэл болно.

5.7 Энэхүү журмын баталсан өдрөөс эхлэн мөрдөнө.


