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Орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн п 
ашиглалт хариуцсан байгууллагуудын үйл^ 

ажиллагаанд хяналт шалгалт явуулах тухай

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүилиин 2 дахь хэсэг, 
Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүил, “Хот, тосгон бусад 
суурин газрын авто зам, гудамж талбайн гэрэлтүүлэгт тавигдах техникиин ерөнхии 
шаардлага” МЫ5 6846:2020 стандарт, Улаанбаатар хотын Захирагчиин ажлын 
албаны дүрмийн 2 дугаар зүйлийг 2.2, 2.7, 3 дугаар зүйлийн 3.1.2 дахь заалтыг тус
тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1 Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн 
ашиглалт үйлчилгээ хариуцан ажилладаг байгууллагуудын үил ажиллагаанд 
хяналт шалгалт явуулж, үнэлгээ хийх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнииг 
1 дүгээр хавсралт ёсоор байгуулсугай.

2. Ажпын удирдамжийг 2 дугаар дугаар хавсралт ёсоор баталсугай.

3. Хяналт 
саналыг 2021 с 
менежерийн з( 
даалгасугай.

шалгалт ажлын үр дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
ны 12 дугаар сарын 15-ны дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхии 
влөлд тайлагнаж ажиллахыг Ажлын хэсэг (Ц.Рэгзэдмаа)-т
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НИЙСЛЭЛИЙН ТӨВИЙН 6 ДҮҮРГИЙН ОРОН СУУЦ,
ГЭР ХОРООЛЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АШИГЛАЛТ ХАРИУЦСАН 

БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ 
АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

АЖЛЫН ХЭСГИЙН Ц.РЭГЗЭДМАА
АХЛАГЧ

Гишүүд Н.ОРГИЛБОЛД

Ц.БОЛОРТУНГАЛАГ

Б.ТАМИР

Х.ОДБАЯР

Б.САРУУЛ-ОД

Т.ЭДМОН

Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

Г.ТУЯАЦЭЦЭГ

М.ЭНХМАНЛАЙ

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Дотоод хяналтын хэлтсийн 
дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Дотоод хяналтын хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Хотын инженерийн
байгууламжийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын 
газрын Дэд бүтцийн хэлтсийн Эрчим 
хүчний улсын байцаагч

Тээврийн Цагдаагийн албаны Гэрээт 
Цагдаагийн албаны дарга хошууч

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Тохижилт нийтийн аж 
ахуйн хэлтсийн дарга

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Тохижилт нийтийн аж 
ахуйн хэлтсийн дарга

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Тохижилт нийтийн аж 
ахуйн хэлтсийн дарга

Хан-уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Тохижилт нийтийн аж ахуйн 
хэлтсийн дарга

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Тохижилт нийтийн аж 
ахуйн хэлтсийн дарга



НАРИЙН БИЧГИЙН 
ДАРГА

Б.БАДАМЖАВ

Г.ГАНЗОРИГ

П.ЧОЙЖИЛЖАВ

А.ГАНТУЛГА

Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Тохижилт нийтийн аж ахуйн 
хэлтсийн дарга

Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага 
зохицуулалтын төвийн ахлах диспетчер

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Дотоод хяналтын хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Хотын хөгжлийг дэмжих зөвлөхүүдийн 
холбоо ТББ-ын Тэргүүн



НИЙСЛЭЛИЙН ТӨВИЙН 6 ДҮҮРГИЙН ОРОН СУУЦ, 
ГЭР ХОРООЛЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АШИГЛАЛТ, 

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 
ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ 

АЖЛЫН УДИРДАМЖ

Нэг. Ажлын зорилго

1.1. Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн орон сууц, гэр хорооллын дундах 
гэрэлтүүлгийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ хариуцсан компани, холбогдох 
байгууллагуудын 2021 оны гэрээний хэрэгжилт, үйл ажиллагаанд хяналт 
шалгалт хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
тооцож, удирдлагуудыг мэдээлээр хангахад ошино.
1.2. Хяналт шалгалтад Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газартай гэрээт дараах 

байгууллагууд хамрагдана.

Д/д Ашиглагч байгууллага

1 Их хотын гэрэл ХХК

2 Би Эм Жи Эл ХХК

3 Спейшл тим ап ХХК

4 Смарт контрол ХХК
5 Грийн электрик инженеринг ХХК
6 Новелнетворк ХХК

7 Энержи комплекс ХХК

8 Соён дрийм ХХК

9 Хайрхан наран трейд ХХК

10 Информатик ХХК

Хоёр. Хяналтын ажлын чиглэл

2.1. Хот, тосгон бусад суурин газрын авто зам, гудамж талбайн гэрэлтүүлэгт 
тавигдах техникийн ерөнхий шаардлага МЫЗ 6846:2020 стандартыг мөрдөж ажиллаж 
байгаа эсэх, стандартын хэрэгжилтийг хангахтай холбоотой авч хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээ.

2.2. Мэргэжпийн боловсон хүчний чадавхи, ажилтан албан хаагчдын мэргэжлийн 
үнэмлэх, ур чадвар, ажлын туршлага зэргийг нэг бүрчлэн шалгах,

Гэрээт байгууллага

Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газар
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газар
Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 
Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Чингэлтэй дүүргийн 
газар

Засаг даргын Тамгын

Чингэлтэй дүүргийн 
газар

Засаг даргын Тамгын

Сонгинохайрхан дүүргийн 
Тамгын газар

Засаг даргын



2.3. Үйл ажиллагаанд шаардлагатай машин техник, тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгслэлээр хангагдсан байдал, тэдгээрийн бүрэн бүтэн, байнгын ажиллагааны бэлэн 
байдлыг хангаж ажиллаж байгаа эсэхийг үзэж шалгах,

2.4. Үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй эсэх, хууль тогтоомж, дүрэм 
журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэхийг бичиг баримтын бүрдлээс үзэж 
шалгах,

2.5. Хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг мөрдөж, инеженер техникийн ажилтнууд албан 
хаагчдад зааварчилгаа өгч, арга зүйгээр хангаж ажиллаж байгаа болон ажлын хувцас 
багаж хэрэгслээр хангаж ажилласан байдлыг үзэж шалгах,

2.6. Гэрэлтүүлгийн засвар арчлалтын зардлыг бүрэн, зөв хуваарилж буй байдал, 
тэдгээрийн бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалт, бараа материал хүлээлцсэн дэвтэр, 
санхүүгийн баримтаас үзэж шалгах,

2.7. Сэлбэг материалын нөөцлөлт, (агуулахаас үзэж шалгах)

2.8. Гэрэлтүүлгийн асалт, (түүвэрчилсэн хэлбэрээр үзэж шалгах)

2.9. Гэрэлтүүлгийн асалтын мэдээг Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвд 
тогтоосон хугацаанд тухай бүр бүрэн, зөв өгч мэдээлж ажилласан байдлыг холбогдох 
байгууллагын бүртгэл, мэдээллийн сангаас үзэж шалгах,

2.10. УБ хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвөөс ирсэн иргэдийн гомдол, 
саналын тоо, шийдвэрлэлтийн байдал

2.11. Зам тээврийн осол хэргийн улмаас дайрагдаж сүйдсэн эд хөрөнгийг нөхөн 
сэргээж засварласан байдал,

2.12. ХЕМ-ийн ээлжит шуурхай зөвлөгөөнд өгсөн үүрэг, үүргийн биелэлт, чанар, 
хугацаа,

2.13. Гэрэлтүүлгийн самбар бүрээс тэжээгдэж байгаа гэрэлтүүлгийн тоо ширхэг, 
нийт хүчин чадлыг нарийвчлан тоолж сар бүр эрчим хүчний зарцуулалтын тооцооны 
бичилтийг Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компанитай хамтран хийж, УБЗАА-нд 
ирүүлж тоолуур хэмжих хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж буй байдал.

2.14. Хөрөнгө оруулалт, их засвараар хийсэн гэрэлтүүлгийн ашиглалтад хүлээж 
авсны дараа буюу тендерийн баталгаат засварын хугацаа дуусгавар болсноор 
ашиглалтыг бүрэн хариуцах ба баталгаат засвартай холбоотой гэмтэл гарсан тохиолдолд 
уг ажлыг гүйцэтгэсэн байгууллага, захиалагчийн төлөөлийг байлцуулан акт үйлдээж 
засварлуулах ажлыг зохион байгуулна.

2.15. Гэрэлтүүлгийн ашиглалтын байнгын ажиллагааг хангах 24 цагийн шуурхай 
үйлчилгээний багийг ажиллуулж иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гомдол саналыг хүлээн 
авах суурин утас ажиллуулж, санал гомдлыг шуурхай барагдуулж байгаа эсэх

2.16. Гэрэлтүүлгийн ажпын сар, улирал, жилийн ажлын төлөвлөгөөг захиалагч 
байгууллагаар батлуулсан эсэх.

2.17. Сар бүрийн ажлын гүйцэтгэлийг, гэрэлтүүлгийн асалтын мэдээг тухайн сарын 
сүүлийн өдрөөр тасалбар болгож, дараа сарын 5-ны дотор нэгдсэн хүснэгтээр ирүүлж 
гүйцэтгэлийг баталгаажуулсан эсэх,

2.18. Гэрэлтүүлгийн асалтыг 99 хувиас доошгүй байлгаж, чанар хүртээмжийг 
дээшлүүлэх,



2.19 Гэрэлтүүлгийг Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/26 дугаар захирамжаар 
батлагдсан Хотын гэрэлтүүлгийг асааж унтраах цагийн хуваарын дагуу асааж унтрааж буй
эсэх,

Гурав. Хяналтын ажлын зохион байгуулалт.

3.1. Орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ 
хариуцсан байгууллагуудын үйл ажиллагааг шалгах хуваарийг ажлын хэсгийн ахлагч 
баталж, батлагдсан хуваарь чиглэлийн дагуу ажиллана,

3.2. Ажлын хэсэг удирдамжид заагдсан чиглэлүүдээр хяналт үнэлгээний ажлыг 
явуулж, гэрээний хэрэгжилт, хотын гэрэлтүүлгийн асалтын үйл ажиллагаанд үнэлэлт 
дүгнэлт өгч ажиллах ба цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг 2021 оны 12 
дугаар 15-ны дотор Ерөнхий менежерийн зөвлөлд танилцуулна,

3.3. Тухайн байгууллагад ажлын явц үр дүнг мэдээлж, ажлын мөрөөр дүгнэлт, 
зөвлөмж өгч, илэрсэн зөрчлийн шинжээс хамаарч гэрээний хариуцлага тооцуулах арга
хэмжээ авна.


