
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ
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Сар шинийн баярын өдрүүдээр болон 
инженер хангамжийн байгууллагуудын 
байнгын бэлэн байдлыг хангах зарим 

арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.3.1, 24.3.2, 24.3.4 дахь заалт, 24.6 дахь хэсэг, 25 дугаар 
зүйлийн 25.4.3, 25.4.4 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/998 дугаар 
захирамжаар баталсан “Хариуцлагатай жижүүрээр ажиллах журам”, Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.2, 2.7 дахь 
заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Сар шинийн баярын өдрүүдэд Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага 
зохицуулалтын төвд “Хариуцлагатай жижүүр”-ээр ажиллах хуваарийг хавсралт 
ёсоор баталсугай.

2.Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, инженер 
хангамжийн байгууллагуудын хэвийн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй, найдвартай 
байдлыг хангах зорилгоор дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг дор дурдсан 
байгууллага, албан тушаалтнуудад даалгасугай.

2.1. Сар шинийн баярын өдрүүдэд инженерийн шугам сүлжээний аюулгүй 
байдлыг хангаж, иргэдийг ус, дулаан, цахилгаан эрчим хүчээр хэвийн найдвартай 
хангахад онцгой анхаарч ажиллахыг Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК 
(Г.Баярсайхан), Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК (Р.Дагдан), Ус сувгийн 
удирдах газар ОНӨААТҮГ (Ц.Төрхүү), Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар 
ОНӨААТҮГ (Ч.Мэндбаяр), Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар 
ОНӨААТҮГ (Г.Баттулга)-т тус тус,

2.2. Нийтийн эзэмшлийн болон орон сууцны хорооллын дундын эзэмшлийн 
зам талбай, орц хонгилд цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийх, ус дулаан дамжуулах 
төвүүдийн 2 дугаар хэлхээний горим тохируулгыг хянах, халаалт, цэвэр ус, 
хэрэгцээний халуун усаар тасралтгүй хангаж ажиллахыг Монголын Сууц 
өмчлөгчдийн холбооны дээд зөвлөл (М.Галбаатар), Хувийн орон сууц, нийтийн аж 
ахуйн Хөгжлийн төв (П.Түвдэндорж), Орон сууц, нийтийн аж ахуйн Мэргэжлийн 
холбоо (О.Батзориг)-нд, нийтийн орон сууц болон явган хүний гүүрэн гарцуудын 
лифтний аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллахыг Улаанбаатар лифт ОНӨААТҮГ 
(Д.Ган-Эрдэнэ)-т тус тус,

2.3.Нийтийн тээврийн үйлчилгээний цагийн хуваарийг мөрдөж ажиллах, 
нийтийн тээврийн хэрэгслийн цэвэрлэгээ үйлчилгээ, ариутгал
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халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол гүйцэтгэх, техникийн засвар үйлчилгээг тогтоосон 
норм, нормативын хүрээнд хугацаанд нь хийж, үйлчилгээний чанар, соёлд онцгой 
анхаарч хяналт тавьж ажиллахыг Замын Цагдаагийн газар (Ч.Батболд), 
Нийслэлийн Нийтийн Тээврийн газар (С.Жавхлантбаатар)-т, автобусны буудал, 
мэдээллийн самбаруудын цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийхийг Жэй Си Дэко 
Монголиа ХХК (Б.Гантулга), Дүүргүүдийн Засаг дарга нарт, Нийтийн тээврийн 
үйлчилгээнд цахимаар карт цэнэглэх боломжийг хангаж иргэдэд сурталчлах, тоног 
төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллахыг Улаанбаатар 
Смарт Карт ХХК (Шин Дун Ү)-д тус тус,

2.4. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын 
гэрэлтүүлгийн ашиглалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллахыг гэрэлтүүлгийн 
ашиглагч байгууллагуудын удирдлагууд, Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага 
зохицуулалтын төв ОНӨТҮГ (Ц.Банзрагч), Дүүргүүдийн Засагдарга нарттус тус,

2.5. Цаг үеийн үйл ажиллагаатай уялдуулан машин механизм, техник тоног 
төхөөрөмж, хүн хүчийг өндөржүүлсэн бэлэн байдалд зохион байгуулах 
хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг дотооддоо баталж, мөрдүүлэхийг хотын аж 
ахуй, инженерийн хангамжийн нийт байгууллагын удирдлагуудад тус тус,

З.Энэхүү тушаалын 1 дүгээр зүйлд заасан хариуцлагатай жижүүрээр ажиллах 
хуваарьт хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт, үнэлгээний хэлтэс (Ц.Рэгзэдмаа)-т, 2 
дугаар зүйлд заасан зохион байгуулалтын ажпыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, 
тайлан, үр дүнг нэгтгэж танилцуулахыг Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс 
(Ц.Нямцэвээн)-т, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцож ажиллахыг 
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс (Н.Отгонбаяр)-т тус тус үүрэг болгосугай.
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2023 ОНЫ 1ДАГААН САРЫН БАЯРЫН ӨДРҮҮДЭД “У Л М Н Ь а АТАР 
ХОТЫН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГА, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТӨВ”-Д 

АЖИЛЛАХ ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮРИЙН ХУВААРЬ
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Байгууллагын нэрс
Хариуцлагатай 

жижүүр хийх албан 
тушаалтны нэрс

Жижүүрт
гарах

Жижүүрээс
бүүх

Сар
өдөр Цаг Сар

өдөр Цаг
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20
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Улаанбаатар Цахилгаан 
түгээх сүлжээ ТӨХК

Гүйцэтгэх захирал 
Р.Дагдан 

/88884555/
N/20 16:00 11/21 00:00'
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Хэсэгчилсэн инженерийн 
хангамжийн удирдах газар 

ОНӨААТҮГ
Дарга Г.Баттулга 

/99110331/ 11/21 00:00 11/21 08:00

3
ТЦА-ны Замын Цагдаагийн 
газрын Нийслэлийн Замын 

хөдөлгөөний хяналт, 
зохицуулалт хариуцсан

Дэд дарга 
Ч.Батболд 
/99089673/

11/21 08:00 11/21 16:00

4 Нийслэлийн Замын 
хөгжлийн газар

Дарга Г.Баярсайхан 
/99118672/ 11/21 16:00 И/22 00:00

5

И/
22
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Орон сууц, нийтийн аж 
ахуйн удирдах газар 

ОНӨААТҮГ
Дарга Ч.Мэндбаяр 

/99111615/ П/22 00:00 N/22 08:00

6
Улаанбаатар Зам засвар, 

арчлалтын газар 
ОНӨААТҮГ

Дарга Б.Галхүү 
/91912554/ И/22 08:00 П/22 16:00

7 Улаанбаатар лифт ОНӨТҮГ Дарга Д.Ган-Эрдэнэ 
/99119188/ И/22 16:00 И/23 00:00

8

И/
23
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Улаанбаатар хотын Ус 
сувгийн удирдах газар 

ОНӨААТҮГ
Дарга Ц.Төрхүү 

/99112792/ И/23 00:00 И/23 08:00

9
Геодези,усны барилга, 
байгууламжийн газар 

ОНӨААТҮГ
Дарга Л.Ариунтуяа 

/88886396/ М/23 08:00 М/23 16:00

10 Улаанбаатар Дулааны 
сүлжээ ТӨХК

Гүйцэтгэх захирал 
Г.Баярсайхан 

/99992208/
N/23 16:00 N/24 00:00

11 И/
24

X
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УБЗАА-ны Орчны бохирдол, 
хог хаягдлын удирдлагын 

хэлтэс

Дарга
Б.Мөнх-Эрдэнэ

/99110844/
II/24 00:00 II/24 08:00

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-15, Нийслэлийн засаг захиргааны 4 
дүгээр байр, 12 давхар, Утас 310005, 76111005

Тайлбар: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэгч И.Баатархүүд танилцуулж, зөвшилцсөн.

Хариуцлагатай жижүүрт шаардагдах автомашиныг тухайн байгууллага хариуцна.
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