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УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ
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Халаалтын зуухны үзлэг, шалгалт 
зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 
дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг, 24 дүгээр зүйлийн 24.3.1 дэх заалт, 24.3.2 дахь заалт, 
24.6 дахь хэсэг, Агаарын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг, 9 дүгээр 
зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, 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 А/1377 дугаар захирамж, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2 дахь 
заалт, 3 дугаар хэсгийн 3.1.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 20 аж ахуйн нэгж байгууллагын 73 халаалтын 
зуух, технологийн уур үйлдвэрлэгч 66 аж ахуйн нэгж байгууллагын 86 уурын зууханд 
үзлэг, шалгалт хийх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг 1 дүгээр, Ажлын хэсгийн 
удирдамжийг 2 дугаар хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан удирдамжийн дагуу 
үзлэг, шалгалтыг холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулж, нэгдсэн 
удирдлагаар хангаж, үр дүнг тайлагнаж ажиллахыг ажлын хэсэг (Ц.Нямцэвээн)-т 
үүрэг болгосугай.

З.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, шаардлагатай санхүүжилтийг гаргаж 
ажиллахыг Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс (Н.Отгонбаяр)-т даалгасугай.

УЛААН 
БӨГӨӨД 
ДАРГЫН 
ГҮЙ

1 МЕНЕЖЕР 
АЛБАНЫ 

ОРЛОН
М.БАЯРАА

С:\115ег$\11$ег\Ое5к1ор\ҮЖ 12\йос 2 0 2 ^ '

1
Сёосх
I



Ажлын хэсгийн 
ахлагч

Гишүүн'

Үлаанбаатар хоты өнхии мене
оны ....... сарын м К к  щрийн

тушаал н . . . /& ү гэ э р х ^ в с |^ г

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ц.Нямцэвээн

Ц.Бугасүрэн

O. Батмөнх

Г Гончигдорж 

Э Цогзолмаа

Ц.Дагиймаа

Б.Бадамсүрэн

Л.Пүрэвсүрэн

Ц.Тунгалаг

P. Отгонбаяр 

Ж.Алтанбаяр

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэгч

Нийслэлийн Зохицуулах зөвлөлийн орон тооны 
гишүүн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн

Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх 
газрын Барилгын дулаан алдагдал, хөрөнгө 
оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх 
газрын Байгальд ээлтэй технологи, сэргээгдэх 
эрчим хүч хариуцсан мэргэжилтэн

Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх 
газрын 'Агаар, бохирдуулагч суурин болон 
хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн хяналт шалгалтын 
мэргэжилтэн (Улсын байцаагч)

Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх 
газрын Түлшний чанарын хяналт шалгалтын 
мэргэжилтэн (Улсын байцаагч)

Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх 
газрын Түлшний чанарын хяналт шалгалтын 
мэргэжилтэн (Улсын байцаагч)

Налайх дүүргийн Засагдаргын Тамгын газар, 
Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Экологийн цагдаагийн албаны Эргүүл, хяналт 
шалгалтын хэлтсийн байцаагч, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч

Экологийн цагдаагийн албаны Эргүүл, хяналт 
шалгалтын хэлтсийн байцаагч, цагдаагийн 
дэслэгч



Нарийн бичгийн 
дарга:

Б.Энхцогт

С.Ариунболд

Ч.Болдбаяр

Ц.Амарсанаа

Ц.Баяраа

Б.Бат-Эрдэнэ

Д.Даваадорж

Б.Батцэцэг

Д.Сүхбат

Экологийн цагдаагийн албаны Эргүүл, хяналт 
шалгалтын хэлтсийн байцаагч, цагдаагийн 
ахлах дэслэгч

Экологийн цагдаагийн албаны Эргүүл, хяналт 
шалгалтын хэлтсийн байцаагч, цагдаагийн 
дэслэгч

Экологийн цагдаагийн албаны Эргүүл, хяналт 
шалгалтын хэлтсийн байцаагч, цагдаагийн 
дэслэгч

Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах 
газар ОНӨААТҮГ-ын Үйлдвэрлэлийн албаны 
дарга

Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах 
газар ОНӨААТҮГ-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдлын инженер

Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах 
газар ОНӨААТҮГ-ын Үйлдвэрлэлийн албаны 
инженер

Үндэсний технологийн уур үйлдвэрлэгчдийн 
холбооны гүйцэтгэх захирал

Үндэсний технологийн уур үйлдвэрлэгчдийн 
холбооны менежер

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн
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ТУСГАИ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ 20, УУР ҮИЛДВЗРЛЭГЧ 66,й к
жгл-.

НАЛАИХ ДҮҮРЭГ ДЭХ АЖАХУИН НЭГЖ, БАИГУУЛЛАГЫН 
ЗУУХАНД ҮЗЛЭГ, ШАЛГАЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН

УДИРДАМЖ

Нэг. Ажлын зорилго

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 захирамжийн хэрэгжилтийг 
хангуулах, нийслэлийн агаарын сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
технологийн уур үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжийн уурын зуухны утааны хийн 
шүүлтүүрийн хэвийн ажиллагаа, янданд нэмэлт тоноглол (утаа хэмжигч) 
суурилуулсан эсэхэд үзлэг шалгалт хийж стандартад нийцүүлэхэд ажлын зорилго 
оршино.

1.1 .Үзлэгт хамрагдах аж ахуйн нэгж байгууллага, хуулийн этгээд:
1.1.1 .Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 20 аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 73 
халаалтын зуух, технологийн уур үйлдвэрлэгч 66 аж ахуйн нэгж байууллагын 86 
уурын зуух хамрагдана.

1.2.Эрх зүйн үндэслэл:
1.2.1. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай 

хууль,
1.2.2. Агаарын тухай хууль,
1.2.3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 'Түүхий нүүрс хэрэглэхийг 

хориглох тухай” 62 дугаар тогтоол,
1.2.4. Монгол Улсын Шадар сайдын 2020 оны “Усан халаалтын болон уурын 

зуухыг дэвшилтэт технологид шилжүүлэх тухай” 123 дугаар тушаал,
1.2.5. Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Нам даралтын халаалтын зууханд 

түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” А/1377 дугаар захирамж,
1.2.6. Бусад холбогдох хууль, дүрэм, журам

Хоёр. Ажлын чиглэл, зохион байгуулалт

2.1.Нийслэлийн Баянгол, Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтэй, 
Хан-Уул, Налайх дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа дулаан түгээх 
зохицуулалтай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллагын 
халаалтын зуухны өнөөгийн байдал, утааны хийн шүүлтүүрийн хэвийн ажиллагааны 
бүрэн бүтэн байдлыг хангуулж, янданд утааны хийн хэмжүүр суурилуулсан эсэхийг 
шалгана.



2.2.Үзлэг, шалгалтад үнэлэлт дүгнэлт өгч цаашид авах арга хэмжээний талаар 
санал боловсруулж, шаардлага хангаагүй аж ахуйн нэгжийн утааны хийн 
хэмжилтийг хийлгэх ажлыг зохион байгуулна.

Гурав. Хугацаа

Үзлэг, шалгалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-наас 01 дүгээр сарын 27-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулна.

Дөрөв: Үр дүн, тайлагналт

Ажпын хэсэгт үзлэг, шалгалтын үр дүн, тайланг 2023 оны 02 дугаар сарын 
03-ны өдрийн дотор танилцуулна.


