
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ
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Г Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Нийслэл Улаанбаатар хотын Эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.3.2 дахь заалт, 24.6 дахь хэсэг, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2 дахь заалт, 3 дугаар 
хэсгийн 3.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт үүссэн болон үүсэж болзошгүй халиа 
дошин, хаврын шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, ус зайлуулах 
барилга байгууламжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, инженерийн шугам 
сүлжээний ашиглалтын нөхцөл байдалд үзлэг шалгалт явуулж, дүгнэлт гаргах үүрэг 
бүхий ажпын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр, ажлын удирдамжийг 2 дугаар 
хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Халиа дошин, хаврын шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, ус 
зайлуулах шугам сүлжээнд үзлэг шалгалт явуулах ажлыг батлагдсан удирдамжийн 
дагуу явуулж, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
саналыг 2023 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажлын хэсэг (Ц.Нямцэвээн)-т үүрэг 
болгосугай.
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УС ЗАЙЛУУЛАХ СҮЛЖЭЭНИЙ АШИГЛАЛТЫН НӨХЦӨЛ БАИДАЛД 
ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛЖ, ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ 

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга

Гишүүд

Ц.Нямцэвээн

Ж.Мөнхбаяр

Т.Батбаатар

Б.Цолмон

С.Батсайхан

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Хяналт, үнэлгээний хэлтсийн Хот 
нийтийн аж ахуйн чиглэлийн хяналт- 
шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 
Гамшгийн шуурхай удирдлагын хэлтсийн 
Дэд бүтэц, газар хөдлөлийн асуудал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,

Хот ‘байгуулалт, хөгжлийн газрын 
Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн 
хэлтсийн Усны барилга байгууламж 
хариуцсан мэргэжилтэн

Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар 
ОНӨААТҮГ-ын Ерөнхий инженер

Б.Тэмүүлэн Хотын стандарт хяналтын газрын Дэд
бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн 
Барилгын техникийн хяналтын улсын Ахлах 
байцаагч

А.Билгүүнтөгс

А.Алтансүх

М.Энхманлай

Д.Бат-эрдэнэ

Г.Туяацэцэг

Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага 
зохицуулалтын төв ОНӨААТҮГ-ын Шуурхай 
ажиллагааны албаны Ахлах диспетчер- 
инженер

Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын 
хэлтсийн дарга

Сонгинохайрхан дүүргийн Тохижилт, 
нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга

Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн 
дарга

Хан-Уул дүүргийн Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтсийн дарга



Нарийн бичгийн 
дарга

Ж.Наранмандах

Г.Мөнх-эрдэнэ

А.Цэцэгмаа

С.Алтандэлгэр

Б.Батбилэг

Б.Саруул-Од

Д.Энхтамир

Т.Эдмон

М.Пүрэвжав

Б.Алтанзаяа

Ц.Цэвэлмаа

Ч.Цэнхэрцэцэг

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн 
дарга

Баянгол дүүргийн Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтсийн дарга

Хотын стандарт хяналтын газрын Дэд 
бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтсийн 
Барилгын техникийн хяналтын улсын Ахлах 
байцаагч

Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага 
зохицуулалтын төв ОНӨААТҮГ-ын Шуурхай 
ажиллагааны албаны Ахлах диспетчер- 
инженер

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын
хэлтсийн дарга

Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтсийн дарга

Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын
хэлтсийн дарга

Сүхбаатар дүүргийн Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтсийн дарга

Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын
хэлтсийн дарга

Баянзүрх дүүргийн Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн Хүн амын ундны ус, ахуйн
хэрэглээний төвлөрсөн усан хангамжийн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар 
ОНӨААТҮГ-ын Өндөржилт төлөвлөлтийн 
хэлтсийн дарга
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УЛААНБААТАР ХОТЫН НУТАГ ДЭВСГЭр1т ҮҮСР.ОН ̂
БОЛОН ҮҮСЭЖ БОЛЗОШГҮЙ ХАЛИА ДОШИН, ХАВРЫН 

ШАР УСНЫ ҮЕРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
ҮЗЛЭГ ШАПГАЛТ ЯВУУЛЖ, ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ 

АЖЛЫН УДИРДАМЖ

2023 оны 01-р сарын 16-ны өдөр Улаанбаатар хот

Нэг.Зорилго

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт үүссэн болон үүсэж болзошгүй халиа 
дошин, хаврын шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, ус зайлуулах 
барилга байгууламжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, инженерийн шугам 
сүлжээний ашиглалтын нөхцөл байдалд үзлэг шалгалт хийж цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал дүгнэлт боловсруулж, удирдлагыг мэдээллээр 
хангахад оршино.

Хоёр.Үзлэг хийх хугацаа ба хамрагдах хүрээ

Улаанбаатар хотын халиа дошин үүссэн болон үүсдэж болзошгүй 
байршлуудад 2023 оны 01 дүгээр сарын 18-аас 2023 оны 01 дугаар сарын 25-ны 
хооронд явуулж яаралтай арга хэмжээг авч ажиллах, үзлэг, шалгалтыг 2023 оны 01 
дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн хооронд явуулж 
02 дугаар сарын 27-ны өдрийн дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
зөвлөлийн хуралд танилцуулна.

Гурав.Үзлэг шалгалтын бүрэлдэхүүн

Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн баталсан нэг дүгээр хавсралтын 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн явуулна.

Дөрөв. Холбогдох байгууллагуудын чиг үүрэг

4.1. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны Хотын инженерийн 
байгууламжийн хэлтэс

Улаанбаатар хотод халиа дошин үүссэн болон үүсэж болзошгүй байршлуудад 
холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран үзлэг шалтгалтыг нэгдсэн 
удирдлага, арга зүй зохион байгуулалтаар хангах, халиа дошинд авч хэрэгжүүлэх 
яаралтай арга хэмжээний ажлын хэмжээ, төсөв гаргах,

4.2. Нийслэлийн Онцгой байдлын газар
Халиа дошин үүсэх аюулын үед шуурхай удирдлага, зохион байгуулалтын арга 

хэмжээг авах, үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүн, техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг 
хангуулах, дүгнэлт гаргах;

4.3. Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ



Улаанбаатар хотод халиа дошин үүссэн болон үүсэж болзошгүй байршлуудад 
хяналт, үзлэг хийж халиа дошин үүсэхээс урьдчилан сэргийлж ажиллах, 
байршлуудын судалгааг гаргаж холбогдох арга хэмжээний санал боловсруулж 
танилцуулах;

4.4.Дүүргүүдийн Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга нар:

Ус зайлуулах барилга байгууламжийн ахуйн хог хаягдлыг цэвэрлэх, цаашид 
тухайн байгууламжийг хог хаягдалгүй байлгах талаар арга хэмжээ авах;

Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, 
шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хүч, машин механизмыг дайчлан гаргах;

Халиа дошин үүсэх аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар иргэд олон нийтэд 
мэдлэг дадлагыг олгох арга хэмжээг зохион байгуулах;

Ус зайлуулах барилга байгууламжийн ойролцоо амьдарч байгаа айл 
өрхүүдийг далан сувагт хог хаях явдлыг зогсоох, Монгол Улсын Хог хаягдлын тухай 
хуулийн хэрэгжүүлж ажиллах;

Халиа дошинд өртөж болзошгүй айл өрхийн судалгаанд тодотгол хийж, 
шаардлагатай тохиолдолд тэдгээрийг богино хугацаанд нүүлгэн шилжүүлэх арга 
хэмжээ авах;

Тав.Үзлэгийн шалгалтын зардал

Ажпын хэсгийн гишүүдийн үзлэг шалгалтад шаардагдах тээврийн хэрэгсэл, 
машин механизм, хүн хүчийг Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар 
ОНӨААТҮГ хариуцна.


