“Эрчим хүчний тухай” хуульд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан
хэрэглэгчтэй байгуулсан ЦЭХ-ээр хангах гэрээнд дараах
өөрчлөлтийг оруулав.
1. Гэрээний 3.2.5-дах заалтыг хүчингүй болгож ...Эрчим
хүчний төлөвлөгөөт таслалтын талаар хэрэглэгчид 24
цагаас доошгүй цагийн өмнө мэдэгдэх гэж өөрчлөн
оруулах
2. 3.1.3 дэх заалтыг хүчингүй болгож Хангагч нь
хэрэглэгчийн өмчлөлийн шугам, дэд станцаас нутаг
дэвсгэрийн хэтийн төлвийн үндсэн дээр өөр бусад
хэрэглэгчийг нэмж холбох эрхтэй гэж өөрчлөн оруулах .
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3.

Хэрэглэгчийн эрх, үүрэгт 2.2.21 гэсэн заалт нэмэх. Үүнд:
Цахилгаан хангамж тасалдсан тохиолдолд хүний амь
нас, улсын эрх ашиг, хэрэглэгчийн үйл ажиллагаанд
ноцтой хохирол учирч болох онцлогтой хэрэглэгч өөрийн
нөөц цахилгааны эх үүсвэртэй байна.
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4.

Гэрээний Наймдугаар хэсэгт 8.11 гэсэн заалт нэмэх
Тоолуур хэмжих хэрэгслийг хангагч байгууллагад
мэдэгдэлгүй дур мэдэн солих, холболтыг өөрчлөх,
битүүмжлэлийн 3-р лацыг оролдох, тасалсан үйлдлийг 3аас дээш удаа үйлдсэн нь нотлогдвол нэг талын
санаачилгаар гэрээг дуусгавар болгоно.
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