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Монгол Улсад ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалт, үйлчилгээг үр ашигтай явуулах 
нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх, дэлхийн жишигт 
нийцсэн чанар, стандарт бүхий найдвартай, 
тэгш, хүртээмжтэй үйлчилгээг баталгаажуулахад 
чиглэгдсэн оновчтой зохицуулалт хийхэд оршино.

Зохицуулах зөвлөл нь эрхэм 
зорилгынхоо хүрээнд дараах стратегийн 
зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ.
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Хэрэглэгчдийг стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэр усаар 
хангах, бохир усыг татан зайлуулах, цэвэрлэх үйлчилгээг чанартай, 
найдвартай хүргэхэд чиглэгдсэн бодлого, зохицуулалтыг хэрэгжүүлнэ.

Зохицуулах зөвлөлийг бэхжүүлэх, түүний үйл ажиллагаагааг төрийн
бодлого, хууль тогтоомжид нийцүүлэн, хараат бус байдлаар 
мэргэжлийн түвшинд явуулна.

Хууль, эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх замаар усны үйлчилгээний 
менежментийн шинэ арга хэлбэрүүдийг нэвтрүүлж, хэрэглэгчийг
дээдэлсэн үйлчилгээний салбар болгоно.

Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний үнэ тарифыг бодит зардалтай 
нь уялдуулан хэрэглэгч, хангагчийн эрх ашгийг тэнцвэртэйгээр 
хамгаалах зарчимд үндэслэн тогтооно.

E-Licence цахим сан байгуулж, мэдээллийн 2 талт идэвхтэй, 
хариуцлагатай урсгалыг бий болгон, олон нийтэд нээлттэй, их тод 
ажиллана.

Байгальд ээлтэй шинэ техник технологийг нэвтрүүлэхэд чиглэгдсэн
бодлого зохицуулалтыг хэрэгжүүлнэ.



Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын 
тухай хуулийн дагуу Зохицуулах зөвлөл нь 
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт усны үйлчилгээний 
төлбөр, ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, 
үйлчилгээний тарифыг тогтоох, хуулийн этгээдэд 
тусгай зөвшөөрөл олгох, мэргэжлийн дүгнэлт, 
шийдвэр гаргах чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байгаа бөгөөд 2016 оны үйл ажиллагааныхаа 
тайлан, мэдээг нэгтгэн Та бүхэндээ хүргэж байна.

Өнгөрсөн 2016 онд Зохицуулах зөвлөл нь эрх 
зүйн зохицуулалтын хүрээнд салбарын эрх зүйн 
орчинг сайжруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх, 
тусгай зөвшөөрлийн харилцааг цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх, салбарын боловсон хүчин болоод 
техник, технологийн шинэчлэлд онцгой анхаарал 
хандуулан ажиллаж, тодорхой үр дүнд хүрсэн 
жил байлаа.

Тухайлбал тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн цэвэр, бохир усны тарифын зохицуулалтыг цаг алдалгүй 
хийж, санхүүгийн байдлыг бэхжүүлэх талаар анхаарал тавин ажиллаж байгаагийн үр дүнд 2016 
онд 133.4 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажиллаж, өмнөх оны орлогоос 8 тэрбум төгрөгөөр буюу 6 
хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Орлого өссөнөөр салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй 
нэгж, байгууллагын ажилтнуудын цалинг 10 орчим хувиар нэмэгдүүлэх боломж бүрдсэн нь салбарын 
чадварлаг боловсон хүчнийг тогтвортой ажиллуулах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд зохих нөлөө үзүүлж байна. 

2015 оны байдлаар нийт 130 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байсан бөгөөд 2016 оны эхний байдлаар 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн тоо 18 хувиар өссөн байна. 

Шугам, сүлжээг шинэчлэн өргөтгөх ажлын хүрээнд авч үзвэл 2015 онд ариутгах татуургын шугамын 
урт 1106 км, ус хангамжийн шугамын урт 2271км байсан бол 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар ус 
хангамжийн шугамын урт 2447.4км, ариутгах татуургын шугамын урт 1254.2 км байна. Энэ нь 2015 
оныхтой харьцуулахад ус хангамжийн шугам сүлжээ 176.4 км-ээр, ариутгах татуургынх 148.2 км-ээр тус 
бүр нэмэгдсэн байна. 

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын Тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-ыг хэрэгжүүлэхэд салбарын оролцоо асар их бөгөөд эдийн засгийн 
өсөлт, хүн амын сайн сайхан амьдрах орчин нөхцөлийг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэх юм. Мөн 
тус үзэл баримтлалын хүрээнд салбарт тулгамдаж буй олон асуудлыг зохицуулахад тус Зохицуулах 
зөвлөлийн зүгээс шаардлагатай арга хэмжээг судлан тодорхойлж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөн ажиллаж байна. 

Салбарын цаашдын хөгжил, дэвшил болон биднийг үйл ажиллагаандаа шударга ёсыг эрхэмлэн ил 
тод, нээлттэй, хариуцлагатай, чадварлаг, шуурхай байх зарчмыг дээдлэн ажиллахад эрхэм уншигч Та 
бүхний оролцоо, зөвлөмж, санаачилга үнэтэй хувь нэмрээ оруулдаг билээ. 

Бид ус хангамж, ариутгах татуургын салбарын үйлчилгээний үр шимийг дээшлүүлж, найдвартай 
үйлчилгээ, шинэ боломж, сонголтуудыг бий болгон тав тухтай амьдарч, ажиллах орчин нөхцөлийг 
бүрдүүлэхийн төлөө Та бүхэнтэйгээ хамтран ажиллахдаа үргэлж нээлттэй байх болно гэдгээ илэрхийлэхэд 
таатай байна. 

ХҮНДЭТГЭСЭН,

Усны зохицуулах зөвлөлийн дарга                  Э.ПҮРЭВЖАВ

МЭНДЧИЛГЭЭ
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НЭГ. ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Үнэ, тарифын чиглэлээр

1.1. Хуулийн 10.1.1 дэх заалт буюу цэвэр, бохир усны үйлчилгээний 
төлбөр тогтоох аргачлал, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн 
үйлчилгээний тарифыг хянаж батлах, нийтлэх ажлын хүрээнд:  

Тайлант онд нийслэл, орон нутгийн нийт 48 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 
/цаашид “ТЗЭ” гэх/-дийн хэрэглэгчийн цэвэр, бохир усны үйлчилгээний 
тарифт зохицуулалт хийсэн бөгөөд үүнээс 23 ТЗЭ-дийн борлуулалтын 
орлогын шаардагдах /цаашид “БОш” гэх/ хэмжээ, тарифыг шинэчлэн 
батлуулсан.

Улаанбаатар хотын цэвэр, 
бохир усны тарифыг 
шинэчлэн тогтоосонтой 
холбогдуулан ОСНААУГ-
ын бөөний тарифт 
зохицуулалт хийв. УСУГ-
ын төвлөрсөн шугам 
сүлжээнд холбогдоогүй 
хэрэглэгчийн ариутгах 
татуургын сүлжээнд 
нийлүүлэх бохир усны 
тариф, ОСНААУГ-ын 
дамжин хэрэглэгчийн тарифыг баталж, холбогдох заавар зөвлөмжийг 
хүргүүлж ажиллаа. 

Монгол Улсад мөрдөгдөх ус хэрэглээний норм шинэчлэгдсэнтэй 
холбогдуулан Улаанбаатар хот болон орон нутгийн 7 тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчийн тоолуургүй хэрэглэгчийн тарифт зохицуулалт хийж, БОш 
хэмжээ өөрчлөгдөхгүй, хэрэглэгчид дарамт учруулахааргүй түвшинд 
байхаар тогтоон Зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны 3 дугаар сарын 29-ний 16 
дугаар тогтоолоор  батлуулсан болно. (Өсөлт 15%)

Улаанбаатар хотын шинэчилсэн тарифыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-
нээс мөрдүүлэх бөгөөд урьдчилсан тооцоогоор ОСНААУГ-ын ус хангамж, 
ариутгах татуургын үйлчилгээнээсээ алдагдалгүй ажиллах бол УСУГ-ын 
алдагдал 3.6 тэрбум төгрөгөөр буурахаар байна. Хувийн өмчит ТЗЭ-дийн 
хувьд алдагдал нийт дүнгээр 900 гаруй сая төгрөгөөр буурах тооцоо гарсан.

Орон нутгийн ТЗЭ-дийн БОш хэмжээг тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллага 
жилийн зардлаа нөхөхүйц зарчмыг баримтлан, түүнд ойртохуйц түвшинд, 
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элэгдлийн зардлыг 60-100 хүртэл хувиар байгуулах боломжтойгоор 
тарифыг хянасан болно.

Тарифын зохицуулалтын 
хүрээнд гэр хорооллын 
зөөврийн усны алдагдлын 
тодорхой хувийг 
төсвөөс санхүүжүүлэх 
боломжийг орон нутгийн 
удирдлагуудад зөвлөмж 
болгон, хөндлөн татаас 
хэрэглэх замаар зардлыг 
нөхөж ажиллах бодлого 
баримталж байна. Ус 

хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээний зардлыг бууруулах чиглэлээр 
Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран ус олборлоход зарцуулах цахилгаан 
эрчим хүчний шөнийн тарифыг бүтэн жилээр мөрдүүлэх судалгаа гаргаж 
танилцуулга бэлдэн, хүсэлтийг тус Зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны 01/149 
тоотоор Эрчим хүчний зохицуулах хороо “цаашид “ЭХЗХ” гэх/-д хүргүүллээ. 
“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний Эрдэнэт хотод нийлүүлж буй цэвэр ус,татан 
зайлуулж байгаа бохир усанд ногдох цахилгаан эрчим хүчний тарифыг 
бууруулах хүсэлт тавьж, холбогдох тооцоо, судалгааг хүргүүлсэн боловч 
ЭХЗХ-оос тодорхой шийдвэр гаргаагүй судалж байна гэсэн хариу өгсөн 
болно. 

Архангай, Төв, Сэлэнгэ, Орхон, Ховд, Увс, Хөвсгөл, Хэнтий, Өмнөговь зэрэг 
аймгууд, Улаанбаатар хотын нийт 62 ТЗЭ аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
тусгай зөвшөөрөл олгох буюу сунгах материалын санхүүгийн хэсгийг хянан, 
танилцуулга бэлтгэж Зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлүүлсэн. 

Тусгай зөвшөөрлийн 
санхүүгийн материал, 
тарифын санал бэлтгэх 
талаар нийт 76 аж ахуйн 
нэгж, байгууллагад 
зөвлөмж, зөвлөгөө өгч 
ажиллав. Захиргааны 
ерөнхий хууль хэрэгжиж 
эхэлсэнтэй холбогдуулан 
2016 оны 7-р сараас хойш 
тарифыг, шийдвэрлэх, 
хэрэглэгч хангагч, ТЗЭ-дийн хооронд гарсан маргаантай асуудлыг 
шийдвэрлэх зорилгоор нийт 9 сонсох ажиллагааг зохион байгуулж, 
холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллагад албан даалгавар өгч ажиллаа.
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ХСУХАТА-ийн тухай хуулийн 10.2-т заасан зарчмуудыг хэрэгжүүлэх, 
ТЗЭ-дийн зардалд судалгаа хийх зорилгоор аргачлалын төсөл, зардлын 
хуваарилалт, судалгаа хийх хүснэгт боловсруулж, тарифын загварчлалын 
ажлын даалгаврыг боловсруулав.

1.2. Хуулийн 10.1.2 дахь заалт буюу үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, 
хорогдлын шимтгэлийн хэмжээг тогтоох ажлын хүрээнд:

Монгол Улсын хууль тогтоомж, 
Засгийн газраас баримтлах бодлого 
чиглэлтэй уялдуулан Зохицуулах 
зөвлөлөөс усны үйлчилгээний 
тарифын талаар баримтлах бодлого, 
чиглэлийн төсөл боловсруулсан 
бөгөөд цаашид Зохицуулах 
зөвлөлөөс энэхүү бодлого, чиглэлийн 
дагуу холбогдох журам, заавар 
боловсруулан мөрдүүлж ажиллах 
юм. 

Мөн “Бохир усны зардлаас хамаарсан тариф тооцох аргачлал”-ын төслийг 
боловсруулан Барилга, хот байгуулалтын яам /цаашид “БХБЯ” гэх/, 
Зохицуулах зөвлөлийн гишүүдээс санал авч нэгтгэн, Зохицуулах зөвлөлийн 
2016 оны 1-р сарын хуралдаанаар батлуулав. Гэвч эрх зүйн орчны зарим 
зохицуулалттай холбоотойгоор хэрэгжүүлэхэд хүндрэл гарч байна. 
Энэхүү аргачлалын танилцуулгыг салбарын эрдэмтэн, судлаачдын дунд 
хэлэлцүүлэхэд хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах 
нь зүйтэй гэсэн агуулга бүхий зөвлөмжийг өгсөн.

Тусгай зөвшөөрлийн чиглэлээр

1.3. Хуулийн 10.1.3 дахь заалт буюу Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, 
түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох ажлын хүрээнд:

Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох 70 удаагийн 
хүсэлт, материалыг тухай бүр хүлээн авч хянан, үүнээс тусгай зөвшөөрлийн 
нөхцөл, шаардлага хангасан 63 байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг шинээр 
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олгох болон сунгах асуудлыг Зохицуулах зөвлөлийн хуралдаанд оруулан 
хэлэлцүүлж, шийдвэрлэв.

Тайлант хугацаанд ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээний 
ТЗ-ийг шинээр 30 аж ахуйн нэгж, байгууллага авч 33 ТЗЭ аж ахуйн нэгж, 
байгууллага сунгалт хийлгэсэн байна.

Шинээр тусгай зөвшөөрөл олгосон байдлыг хүснэгтээр харуулбал:

Хүснэгт 1

№ Тусгай зөвшөөрлийн нэр, төрөл Олгосон 
тоо

1. Орон сууц ашиглалтын чиглэлээр 20

2.
Аймаг, орон нутгийн ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалтын чиглэлээр

6

3.
Бохир усыг тусгай зориулалтын машинаар соруулах 
чиглэлээр

4

Нийт 30

Хүснэгт 1-ээс харахад шинээр тусгай зөвшөөрөл авсан байгууллагуудын 
66,6%-ийг Улаанбаатар хотод орон сууцны ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх 
чиглэлээр, 20%-ийг орон нутгийн нийтийн аж ахуйн чиглэлээр, 13,3%-
ийг бохир усыг тусгай зориулалтын машинаар соруулах үйлчилгээний 

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж 
ахуйн нэгж байгууллага эзэлж байна.

Түүнчлэн ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалт, үйлчилгээний тусгай 
зөвшөөрлийг орон сууцны ашиглалт, 
үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр 20 аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, орон нутгийн нийтийн 
аж ахуйн 12 байгууллага, ус цэвэршүүлэн 
савлах үйлчилгээний 1, нийт 33 аж ахуйн 
нэгж, байгууллага сунгуулсан байна.  
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2016 оны байдлаар улсын хэмжээнд ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийг 
харуулбал:

Хүснэгт 2

№ ТЗЭ-ийн төрөл тоо

1. УБ хот, орон нутаг дах НАА байгууллага 47

2. Орон сууц ашиглалтын байгууллага 78

3.
Бохир усыг тусгай зориулалтын машинаар соруулах 
үйлчилгээ

27

6. Ус цэвэршүүлэн савлах үйлчилгээ 7
Нийт 159

1.4. Хуулийн 10.1.4 заалт буюу Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл 
шаардлагыг тогтоох, хэрэгжилтийг хянах:

Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, 
сунгуулах хүсэлт гаргасан 63 аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын үйл 
ажиллагаатай газар дээр нь очиж 
шалган, тусгай зөвшөөрлийн 
нөхцөл шаардлагын дагуу дүгнэлт 
гарган ажиллав. Тухайлбал, 
Өмнөговь, Дорноговь, Орхон, 
Дархан-Уул, Сэлэнгэ зэрэг 5 

аймгийн 6 байгууллага хамрагдсан бөгөөд үндсэн үйл ажиллагаатай нь 
танилцаж, тухайн нутаг дэвсгэрт ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, 
үйлчилгээний хүртээмж, чанарт дүн шинжилгээ хийж, цаашид анхаарч 
ажиллах шаардлагатай зүйлсийн талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв.

Зохицуулах зөвлөлөөс 2016 оны хяналт, шалгалтын ажлын график, 
төлөвлөгөөг боловсруулж, баталсны дагуу хяналт, шалгалтын ажлыг 
тогтмол гүйцэтгэлээ. Үүнд:
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2016 оны 08 дугаар сарын 01-нээс 15 хүртэлх хугацаанд Нийслэлийн нутаг 
дэвсгэрт ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар үйлчилгээ 
эрхэлж буй тусгай зөвшөөрөл бүхий хувийн хэвшлийн 57 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудыг хамруулсан хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулсан. 

Шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудын 
үйл ажиллагаа тусгай зөвшөөрлийн 
нөхцөл, шаардлагыг хангаж буй эсэх, 
Орон сууцны барилгын үйлчилгээ 
MNS5681:2006 стандартын хэрэгжилт 
болон холбогдох хяналтын хуудсаар 
тухайн байгууллагад үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 
илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, 
ажил үйлчилгээний чанар, аюулгүй 
байдлыг сайжруулах, Монгол Улсын Хот, 

суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай, Аж ахуйн үйл 
ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай зэрэг хуулиуд, холбогдох норм, 
дүрэм, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
арилгуулах, мэргэжил арга зүйн заавар, зөвлөмжөөр хангах, эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх, зөвлөн туслахад энэхүү төлөвлөгөөт шалгалтын 
зорилго чиглэгдлээ.

Шалгалтын үеэр давхардсан тоогоор 205 зөрчлийг илрүүлж, тус аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудад 328 заалт бүхий 41 ажил сайжруулах албан 
даалгавар хүргүүлж, биелэлтийг хангуулж, ажиллаж байна. Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад илэрч буй нийтлэг зөрчил дутагдлыг дурдвал:

• Байгууллагын урсгал болон их засварын ажлын төлөвлөгөөг гаргаж 
баталдаг хэдий ч гүйцэтгэл тайланг гаргадаггүй;

• Тоног төхөөрөмжийн хаягжилт, ашиглалтын журнал, аюулгүй 
ажиллагааны дэвтэр тогтмол хөтөлдөггүй;

• Диспетчерийн ажлын байрны нөхцөл Орон сууцны барилгын 
үйлчилгээ MNS5681:2006 стандартын шаардлагыг хангаагүй;

• Мэргэжлийн инженер техникийн ажилтнуудаар дутмаг;
• Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого чиглэл тодорхойгүй, 

санхүүгийн бүртгэл тооцоо дутмаг.
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Цаашид Зохицуулах зөвлөлөөс тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудын 
хүрээнд, салбарт мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж, норм дүрэм, стандартын 
хэрэгжилтийг хангуулах, цэвэр, бохир усны үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах үүднээс хяналт шалгалтын  давтамжийг ойртуулах, тодорхой 
үр дүнд хүрэх нь чухал байна.

1.5. Хуулийн 10.1.5 заалт буюу Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн 
хооронд болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчийн 
хооронд үүссэн маргааныг эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх 
ажлын хүрээнд:

2016 онд иргэн, аж ахуйн нэгжээс 
нийт 55 өргөдөл, гомдол ирсэн 
бөгөөд 54 өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэв /хэрэгжилт 98,1 
хувь/. Тухайлбал:

1. “Тунгалаг буянт дуут” ХХК-
ийн үйл ажиллагааны 
талаар УСУГ-аас ирүүлсэн 
албан тоотын дагуу хийсэн 
шалгалтаар тус компанийн хариуцаж буй Хан-Уул дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт байрлах бохир усны насосын станцын ашиглалтын байдалтай 
газар дээр нь танилцаж, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага 
хангаж буй талаар мэргэжлийн дүгнэлтийг  гарган, УСУГ-т 2016.03.03-
ны 02/111 тоотоор хариу өгсөн. 

2. Баянзүрх дүүргийн Хөгжлийн төвөөс тус дүүрэгт байрлалтай СӨХ-д 
болон ТЗЭ-ийн хооронд үүсээд байгаа асуудлаар өргөдөл, гомдлууд 
ирснийг гомдол тус бүрээр нь шалгаж, холбогдох хариуг 2016.02.16-
ны 02/74 тоотоор хүргүүлэв.

3. Баянзүрх дүүргийн 13-р хорооны Засаг даргаас тусгай зөвшөөрөлгүй 
үйл ажиллагаа явуулж буй “Шинэ өглөө” СӨХ-ны талаар албан бичиг 
ирүүлсний дагуу “Шинэ өглөө” СӨХ-д улсын байцаагчийн хугацаатай 
албан шаардлага өгч, биелэлтийг хангуулахаар ажиллаж байна.

4. ШӨХТГ-аас ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээний 
тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын талаар мэдээлэл авах 
хүсэлт ирсний дагуу холбогдох хариуг 2016.02.01-ний 02/37 тоотоор 
хүргүүлэв. 

5. “Стройка” ХХК нь тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж, 
оршин суугчдаас үйлчилгээний төлбөрийг буруу тооцон авч байгаа 
талаар иргэн Б.Цэрэнхандын өргөдлийн дагуу “Стройка” ХХК-ийн  
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холбогдох албан тушаалтнуудтай уулзаж, зөрчлийг илрүүлэн улсын 
байцаагчийн дүгнэлт гаргаж, оршин суугчдыг хохиролгүй болгох 
талаар “Стройка” ХХК-д хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж, дээрх 
зөрчлийг арилгуулав.

6. “Гурван оргил таун” ХХК-иас “Хан оргил” СӨХ-ийн хариуцаж буй 
байруудын ашиглалтыг авах хүсэлтээ ирүүлсэн болно. “Хан оргил” 
СӨХ орон сууцны ашиглалт, үйлчилгээг “Гурван оргил таун” ХХК-д 
шилжүүлэхээс татгалзсан тул маргаан үүсч, асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр 
хандсан. Үүнийг Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалтын тухай хууль болон Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх 
зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дундын 
өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулиар зохицуулж, шийдвэрлэхээр 
ажиллаж байна.  

7. ХУД-т үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
ТЗЭ-ч “Батбаян дулаан” ХХК-
ийн талаар иргэн В.Энхтамирын 
гомдлыг шийдвэрлүүлэхээр 
ХУД-ын ЗДТГ-аас ирүүлсэн 
хүсэлтийн дагуу газар дээр 
нь ажлын хэсэг шалгаж, 
мэргэжлийн дүгнэлт гарган, 
холбогдох хугацаатай үүрэг 
даалгаврыг өгч ажиллав.

8. “Ногоон нуур” СӨХ-оос 2016/10 тоотоор Дэнж хотхон ХХК-ийн 
үйлчилгээ үзүүлж буй СБД-ийн 11-р хороонд орших 52-р байрны 
бохир усны шугам сүлжээний ашиглалт муу, байнга бохир гоождог, 
“Дэнж хотхон” ХХК-ийн үйлчилгээний чанар хангалтгүй гэсэн агуулга 
бүхий гомдол ирүүлсэнтэй холбогдуулан Зохицуулах зөвлөлийн 
даргын баталсан удирдамжийн дагуу ажлын хэсэг ажиллан, нөхцөл 
байдлыг газар дээр нь тодруулав. Гомдолд дурдсан бохир усны шугам 
сүлжээ нь угсралтын шатандаа норм дүрмийн дагуу угсрагдаагүй 
байснаас 2015 онд бохир ус гоожиж, орчиндоо бохирдол үүсгэснийг 
гүйцэтгэгч компани болох “Гурван билэг” ХХК-иар засуулан, хэвийн 
болгож, НМХГ-ын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг гаргуулсан. “Дэнж 
хотхон” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд хийсэн ажлын хэсгийн шалгалтаар 
тус компани нь айл өрхийн тоолуурын заалт авах, санхүүгийн анхан 
шатны бүртгэл хөтлөх зэрэгт учир дутагдалтай ханддагийг илрүүлж, 
холбогдох мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэв. Мөн компанийн 
ажилчдын ажлын харилцааны ёс зүйг дээшлүүлэх, оршин суугчидтай 
эелдэг, боловсон харьцах талаар ажлын хэсгийн зүгээс анхааруулсан 
бөгөөд холбогдох өргөдлийн хариуг “Ногоон нуур” СӨХ-д 2016.05.02-
ны 01/184 тоотоор хүргүүлэв.
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9. “Олимп виллаж” СӨХ-ноос БЗД-д байрлалтай Олимп хотхоны цэвэр 
ус 7-р давхраас дээш ирэхгүй, системийн даралт хүрэлцэхгүй байгаа 
талаар гомдол ирүүлсэнтэй холбогдуулан гомдлыг хянаж үзэхэд БЗД-
ийн 26-р хорооны “Олимп Виллаже” хотхоны ус хангамж, ариутгах 
татуургын ашиглалт, үйлчилгээг эрхэлж буй “Грийт лакс” ХХК нь 
халуун, хүйтэн ус хангамжаар тасралтгүй хангах үүргээ зөрчин оршин 
суугчдын эрх ашгийг хохироосон байв. Иймд “Грийт лакс” ХХК-д 
дээрх хотхоны ус хангамжийн асуудлыг 2016 оны 06 дугаар сарын 
10-ны дотор хэвийн болгох хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн болно. 
Үүний дагуу тус компаниас нэмэлтээр цэвэр усны өргөлтийн насос 
ажиллуулан ус хангамжийн системийн ажиллагааг хэвийн болгосон 
талаар үүрэг, даалгаврын биелэлтийг ирүүлэв.

10. “Батбаян дулаан”  ХХК-ийн хариуцаж буй ХУД-ийн 15 дугаар хорооны 
нутаг дэвсгэрт орших 58а, 58б байруудын хэрэглээний халуун ус нэг 
сар орчим хугацаанд тасарсан тухай иргэн н.Энхтамираас Зохицуулах 
зөвлөлд ирүүлсэн гомдлын дагуу ажлын хэсэг газар дээр нь ажиллаа. 
Шалгалтаар дээрх байруудын гадна шугам сүлжээнд гарсан гэмтлийг 
“Батбаян дулаан” ХХК засварлаж, хэрэглээний халуун усны системийг 
хэвийн болгосон байсан бөгөөд эдгээр байруудын гадна шугам сүлжээг 
засварласан холбогдох зардлыг тухайн байрны айл өрхүүдээс зохих 
хэмжээгээр гаргуулахаар төлбөр шаардсан нь хууль зөрчсөн үйлдэл 
байсан тул УХАТ-ын Улсын байцаагчийн 2016.04.11-ний өдрийн 65-
07-001/03 тоот дүгнэлтийг хүргүүлэв.

11. “Талст эрчим” ХХК-иас ирүүлсэн 2016 оны 15 тоот албан хүсэлтийн 
дагуу СХД-ийн 9-р хороонд орших 163-р цэцэрлэгийн шинээр 
суурилуулсан бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг 
болон 3-р амбулаторитой бохир усны цооногийн нөхцөл байдлыг 
газар дээр нь шалгахад “Талст эрчим” ХХК нь СХД-ийн 163-р 
цэцэрлэг болон 3-р амбулаторийн хэрэглээнээс гарсан бохир усыг 
163-р цэцэрлэгийн хашааны гадна орших бохир усны цооногоос 
усыг соруулж, зөөвөрлөх үйлчилгээг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэж 
байсан бөгөөд БСШУЯ-аас 2015 онд 163-р цэцэрлэгт бага оврын бохир 
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ус цэвэрлэх байгууламж угсарч, суурилуулсантай холбогдуулан “Талст 
эрчим” ХХК-тай байгуулсан бохир соруулах гэрээгээ цуцалсан байна. 
Гэвч дээрх бохир усны цооногт 136-р цэцэрлэгээс бохир ус байнга орж 
ирдгээс “Талст эрчим” ХХК-ийн 3-р амбулаторитой хийсэн гэрээнд 
заасан бохир усны хэмжээнээс хэт их бохир ус зөөвөрлөж, тээвэрлэх 
шаардлага гарч, хүндрэл үүссэн нөхцөл байдлыг газар дээр нь шалгаж 
УХАТ-ын улсын байцаагчийн 65-07-001/04 тоот дүгнэлтээр БСШУЯ-д 
уг байгууламжийн ашиглалтын ажиллагааг сайжруулж, 2016.06.01-
ний дотор хэвийн болгох 65-07-001/04-16 тоот улсын байцаагчийн 
албан шаардлагыг хүргүүлэв.

12. “Талст эрчим” ХХК-иас тус Зохицуулах зөвлөлд 2016.08.04-ний 
өдөр цэвэр усны шугамаар дамжин усаар хангагдаж буй төсвийн 
байгууллагууд нь өөрсдийн эзэмшлийн цэвэр усны шугам сүлжээний 
засвар, үйлчилгээг хийхгүй байгаагаас “Талст эрчим” ХХК-ийн ус 
түгээх үйл ажиллагаанд хүндрэл үүсч байгааг шийдвэрлүүлэхээр 
хандсаны дагуу 2016.08.16-ны 01/377 тоотоор хариу өгч шийдвэрлэв.

13. Хан-Уул дүүрэгт байрлах “Буянт Ухаа 2” хорооллын оршин суугч 
Ж.Гантуяагаас 2016.08.17-ны өдөр тус Зохицуулах зөвлөлд ирүүлсэн 
“Габот” ХХК-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой гомдлыг шийдвэрлэж 
“Габот” ХХК-д ажил үйлчилгээ сайжруулах талаар үүрэг даалгавар 
өгөв.

14. “Багануур–Ус ”ОНӨААТҮГ-аас 2016.09.02-ны өдөр тус Зохицуулах 
зөвлөлд ирсэн хүсэлтийн дагуу Багануур дүүрэгт худалдаа, үйлчилгээний 
зориулалтаар үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн Б.Наранчимэг нь хангагч 
байгууллагаас олгогдсон техникийн нөхцөлийг зөрчин, өөр цэгт 
холболт хийсэн бөгөөд хэрэглэсэн усны төлбөрөө төлөхгүй байгаагаас 
үүссэн хохирлыг нөхөн төлүүлэх асуудлаар дүгнэлт гаргаж, холбогдох 
арга хэмжээг авсан.
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1.6. Тусгай зөвшөөрлийн журам, аргачлал, зааврыг боловсронгуй 
болгох, хууль,  дүрэмд санал өгөх чиглэлээр:

“Ус хангамж, ариутгах татуургын төвлөрсөн сүлжээнд 
хэрэглэгчийг холбох техникийн нөхцөлийн журам”-
ийг шинэчлэн боловсруулж, Зохицуулах зөвлөлийн 
ээлжит 9 дүгээр хуралдаанаар батлуулсан. Монгол 
Улсын Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яаманд уг журмыг хянуулан, улсын 
бүртгэлийн 3672 дугаарт бүртгүүлэв.  

Монгол Улсын Захиргааны Ерөнхий хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 1-ний 
өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан “Хот, суурины 
ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээ эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага”-ыг шинэчлэн баталсан бөгөөд Хууль 
зүй, дотоод хэргийн яаманд уг журмыг хянуулан, улсын бүртгэлийн 3674 
дугаарт бүртгүүлэв. 

Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг үнэлэх, шалгах 
зорилгоор “Хяналтын хуудас” боловсруулан Зохицуулах зөвлөлийн үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлэв.

“Орон нутгийн нийтийн аж ахуйн салбарын байгууллагын бүтцийн жишиг 
загвар” нормын төслийг боловсруулахад холбогдох саналыг өгөв.

1.7 Хуулийн 10.1.7 дах заалт буюу тусгай зөвшөөрөлд заасан үйл 
ажиллагаа, хүний нөөц, техник технологи, эдийн засгийн 
үзүүлэлтийн талаар мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох, тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигчээс холбогдох мэдээллийг гаргуулах ажлын 
хүрээнд: 

Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээ эрхлэгч 
ТЗЭ-чдийн Мэдээллийн сан боловсруулах Зөвлөх үйлчилгээний тендер 
хэрэгжүүлэгч “Инно солюшн” ХХК-ийн боловсруулсан тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдийн Мэдээллийн сангийн программ хангамжийг тестлэх ажилд 
хяналт тавьж, хүлээн авах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийв. Үүнд:

•  “Инно солюшн” ХХК-иас Зохицуулах зөвлөлийн ажилтан, албан 
хаагчдад Мэдээллийн сангийн сургалтыг зохион байгуулах ажлыг 
хийв.

• Мэдээллийн санд нийт 109 засвар, өөрчлөлт оруулснаас 62 алдааг 
засуулж, 47 өөрчлөлт оруулсан хүсэлтийн дагуу холбогдох мэдээлэл, 
засварыг оруулав.

• ТЗЭ аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээллийн 
нэгдсэн сангийн программд Санхүү эдийн засгийн хүснэгт, үзүүлэлтийн 
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маягтыг боловсруулан ажиллаж, программ шалгах, хамтарсан тестлэх 
ажлыг 2 удаа зохион байгуулсан.

• “Инносолюшн” ХХК-ийн төлөөлөгчидтэй уулзалт хийж, мэдээллийн 
сангийн хөгжүүлэлтийн явцын талаар тодорхой ажлууд хийх талаар 
чиглэл өгөв.

• Мэдээллийн санд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад 2015 оны мэдээлэл шивж оруулах явцад заавар, 
зөвлөгөө өгч, нийт 120 ТЗЭ аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл 
бүхий бааз үүсгэв.

• ТЗЭ байгууллагад зориулсан богино хэмжээний видео хичээл бэлтгэв.

1.8. Ус ашиглалт, ариутгах татуургын улсын байцаагчийн ажлын 
хүрээнд:

Ус хангамж, ариутгах татуургын 
улсын байцаагчийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэхдээ Монгол Улсын 
Хот, суурины ус хангамж, 
ариутгах татуургын ашиглалтын 
тухай хууль болон холбогдох 
бусад хууль, тогтоомж, дүрэм, 
журам, норм стандартын 
хэрэгжилтэд хяналт тавих 
зорилгоор 2016 оны байдлаар 
60 аж ахуйн нэгж, байгууллага 
/төлөвлөгөөт/, 1 иргэн /

төлөвлөгөөт бус/ хяналт, шалгалтыг явуулснаас 205 зөрчлийг илрүүлэн, 
тухай бүр зөрчлийг арилгах арга хэмжээг авч ажилласан. Тухайлбал, 
тайлант хугацаанд зөрчил гаргасан хуулийн этгээдэд улсын байцаагчийн 
торгууль, шийтгэврийн 1 удаагийн арга хэмжээг авч, төлбөрийг хуулийн 
хугацаанд барагдуулснаар улсын төсөвт 960,000 төгрөг төвлөрүүлсэн 
байна. Улсын байцаагчийн албан шаардлага-8, дүгнэлт-4, торгуулийн арга 
хэмжээ-1 тус тус боловсруулж, холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
хүргүүлж, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллав. Мөн МХЕГ-ын системийн 
хэмжээнд шийтгэвэр, торгууль болон нөхөн төлбөрийн хуудасны тооцоо 
хийж, батлагдсан хуваарийн дагуу тухай бүр торгууль, шийтгэврийн 
тайланг гаргаж байсан болно.

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг тогтоох, хяналт тавих чиглэлээр 
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын байцаагчийн албан шаардлагыг 
дараах байдлаар хүргүүлэв. Үүнд:

1. Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хорооны 127-р орон сууцны барилгын 
ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг тусгай 
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зөвшөөрөлгүй эрхэлж буй “Шинэ өглөө” СӨХ-ны талаар “Ууган 
Хасон” ХХК-иас ирсэн гомдлын дагуу уг СӨХ-ны холбогдох баримт 
бичгийг хянаж, шалгав. “Шинэ Өглөө” СӨХ нь уг 127-р байрны ус 
хангамж, ариутгах татуургын системийн ашиглалт, үйлчилгээг тусгай 
зөвшөөрөлгүй эрхэлж, оршин суугчдын эрх ашгийг хохироож байгаа 
нь Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалтын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2.1, Аж ахуйн үйл 
ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 
15.14.5, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйл, 
Өрсөлдөөний тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.10 дах заалтуудыг 
тус тус зөрчсөн нь тогтоогдсон.

 Иймд “Шинэ өглөө” СӨХ-д дээрх хууль зөрчсөн үйл ажиллагааг 
нэн даруй таслан зогсоож, 2016.03.01-ний дотор 127-р байрны 
ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг ойролцоо 
байрлалтай, тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад шилжүүлэхийг шаардаж УХАТ-ын улсын байцаагчийн 
65-07-001/01-16 тоот албан шаардлагыг хүргүүлсэн. “Шинэ өглөө” 
СӨХ нь 2016 оны 05 дугаар сард ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалт, үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл шинээр авсан “Оч гялс 
өргөө” ХХК-д орон сууцны байрны ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалт, үйлчилгээг шилжүүлснээр улсын байцаагчийн дээрх албан 
шаардлагын биелэлт хангагдсан.

2. Хан-Уул дүүргийн 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 62-р орон 
сууцны байрны оршин суугч Ц.Гэрэлт-Одоос тус Зохицуулах зөвлөлд 
2016.01.26-ны өдөр “Хан-Оргил” СӨХ-ны хууль бус үйл ажиллагааны 
талаар ирсэн гомдлын дагуу тус СӨХ-ны үйл ажиллагааг газар дээр 
нь шалгахад “Хан-Оргил” СӨХ нь Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хорооны 
нутаг дэвсгэрт орших 62, 63, 64-р орон сууцны байрнуудын ус 
хангамж, ариутгах татуургын системийн ашиглалт, үйлчилгээг тусгай 
зөвшөөрөлгүй эрхэлж, оршин суугчдын эрх ашгийг хохироож байсан 
нь Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалтын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2.1, Аж ахуйн үйл 
ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 
15.14.5, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйл, 
Өрсөлдөөний тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.10 дах заалтуудыг 
тус тус зөрчсөн болохыг тогтоосон.

 Иймд УХАТ-ын улсын байцаагчийн 2016.02.15-ны өдрийн 65-07-
001/02-16 тоот албан шаардлагаар “Хан Оргил” СӨХ нь тусгай 
зөвшөөрөлгүй, хууль зөрчин орон сууцны барилгын ашиглалт, 
үйлчилгээг эрхэлж буй энэхүү үйлдлээ нэн даруй таслан зогсоож, 
2016.03.15-ны дотор дээрх орон сууцны барилгуудын ус хангамж, 
ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг ойролцоо байрлалтай, 
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тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллагад шилжүүлэхийг 
шаардсан бөгөөд тус СӨХ нь тусгай зөвшөөрөл бүхий “Морьттүнгэ 
“ХХК-д усны үйлчилгээг шилжүүлж байгааг Зохицуулах зөвлөлд 
урьдчилсан байдлаар мэдэгдээд байна.

3. Баянзүрх дүүргийн 26-р хороонд байрлах “Саруул Алтай” СӨХ-
ноос тус Зохицуулах зөвлөлд 2016.02.25-ны өдрийн №8 тоотоор 
ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээний тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч “Бадамлах нар” ХХК-ийн талаар гомдол 
ирүүлсэн. Зохицуулах зөвлөлийн даргын баталсан удирдамжийн 
дагуу Ажлын хэсэг 2016.03.09-ний өдөр “Бадамлах нар” ХХК-д очиж 
хяналт, шалгалт хийхэд “Бадамлах нар” ХХК нь БЗД-т байрлах Саруул 
хотхоны 112, 113-р орон сууцны барилгуудын СӨХ-ны үйл ажиллагааг 
ашиглалтад орсон цагаас эхлэн тусгай зөвшөөрөлгүй эрхэлж байгаа нь 
Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай 
орон сууцны барилгын дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийг 
зөрчсөн болохыг тогтоосон. Мөн Хот, суурины ус хангамж, ариутгах 
татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, үүргийг хэтрүүлэн, хэрэглэгчдийн эрх 
ашгийг зөрчсөн ноцтой асуудал гэж Зохицуулах зөвлөлийн холбогдох 
ажлын хэсгээс үзсэн.

 Иймд “Бадамлах нар” ХХК-д УХАТ-ын улсын байцаагчийн 2016.03.11-
ний өдрийн 65-07-001/03-16 тоот албан шаардлагаар Сууц 
өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон 
сууцны барилгын дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн 
дагуу Саруул хотхоны 112, 113-р байрнуудын СӨХ-ны үйл ажиллагааг 
“Саруул-Алтай“ СӨХ-д 2016.03.20-ны дотор шилжүүлэхийг шаардсан 
бөгөөд албан шаардлагын дагуу 2016.03.29-ний өдрөөс “Саруул-
Алтай” СӨХ нь Саруул хотхоны СӨХ-ны ажлыг хүлээн авснаар энэхүү 
албан шаардлагын биелэлт хангагдсан.

4. Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороонд орших 57-р орон сууцны 
байрны оршин суугч Б.Цэрэнхандаас тус Зохицуулах зөвлөлд 
ирүүлсэн 2016.02.26-ны өдрийн гомдлын дагуу “Стройка” ХХК-ийн 
холбогдох албан тушаалтнуудаас тодруулга авч  баримт бичгийг 
нягтлахад “Стройка” ХХК нь орон сууцны барилгын ус хангамж, 
ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг тусгай зөвшөөрөлгүй, 
хууль зөрчин эрхэлсэн байсан бөгөөд үйлчилгээний төлбөрийн 
нэхэмжлэхэд хэрэглэгчийн төлбөрийг буруу тооцсон буюу халуун ус 
халаасан дулааны нэгжийн тарифыг цэвэр усны тооцоонд хэрэглэсэн 
нь тогтоогдсон тул УХАТ-ын улсын байцаагчийн 65-07-001/01-16 
тоот дүгнэлтийг гаргаж, “Стройка” ХХК-д дээрх 57 дугаар байрны 
усны үйлчилгээг тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллагад 
шилжүүлэх, оршин суугчдын усны үйлчилгээний тарифыг үнэн зөвөөр 
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тооцож, иргэдийг хохиролгүй болгох улсын байцаагчийн 65-07-
001/05-16 тоот албан шаардлага хүргүүлж, биелэлтийг хангуулав.

5. “Талст эрчим” ХХК-иас тус Зохицуулах зөвлөлд ирүүлсэн 2016 оны 
№15 тоот албан бичгийн дагуу СХД-ийн 9-р хороонд орших 163-р 
цэцэрлэгийн шинээр суурилуулсан бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн 
үйл ажиллагааг болон 3-р амбулаторийн бохир усны цооногийн 
нөхцөл байдалтай газар дээр нь очиж шалгаж, нягталсны үндсэн дээр 
УХАТ-ын улсын байцаагчийн 2016.04.12-ны өдрийн 65-07-001/04 
тоот дүгнэлтийг гаргаж, бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ажлын 
тендерийг захиалагч байгууллага болох БСШУЯ-д уг байгууламжийн 
ашиглалтын ажиллагааг сайжруулж, 2016.06.01-ний дотор хэвийн 
болгох 65-07-001/04-16 тоот улсын байцаагчийн албан шаардлагыг 
хүргүүлэв.

6. “Батбаян дулаан” ХХК-иас тус Зохицуулах зөвлөлд 2016.02.22-ны 
01/20 тоот болон 2016.04.28-ны 01/44 тоотоор ХУД-ийн 15-р хорооны 
нутаг дэвсгэрт байрлах орон сууцны 59, 61А байрнуудын хэрэглээнээс 
гарсан ахуйн бохир усны төлбөр тооцооны талаар ирүүлсэн 
гомдлын дагуу шалгаж үзэхэд “Ариг гал” ХХК нь дээрх орон сууцны 
барилгуудын хэрэглээнээс гарсан ахуйн бохир усыг татан зайлуулах 
үйлчилгээг үзүүлэхдээ 1м3 бохир усны төлбөрийг 500 төгрөг байснаа 
700 төгрөг болгож нэмсэн нь Хот, суурины ус хангамж, ариутгах 
татуургын ашиглалтын тухай хуулийг зөрчин тусгай зөвшөөрөлгүй үйл 
ажиллагаа эрхэлж, хэрэглэгчдээс төлбөр нэхэмжлэн, бохир усны үнэ 
тариф дур мэдэн тогтоосноос оршин суугчдын эрх ашгийг хөндөж, 
тэдний эрүүл ая тухтай амьдрах нөхцөл байдалд эрсдэл үүсгэсэн тул 
УХАТ-ын улсын байцаагчийн 2016.05.06-ны өдрийн 65-07-001/6-
16 тоот албан шаардлагыг хүргүүлж, холбогдох хууль тогтоомжид 
нийцэж ажиллахыг шаардав.

7. Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороонд байрлах “Дэлгэрэх” хотхоны ус 
хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг тусгай 
зөвшөөрөлгүйгээр эрхэлж байгаа “ЮП” ХХК-д Монгол Улсын Хот 
суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.2.1 дэх заалтын дагуу тусгай зөвшөөрөл авах эсвэл 
тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагад үйл ажиллагааг шилжүүлэх талаар 
2016.10.18-ны өдрийн УХАТ-ын улсын байцаагчийн 65-07-001/07-16 
тоот албан шаардлага хүргүүлсэн.

 Уг албан шаардлагын биелэлтийг 2016.11.01-ний дотор хангахаар 
заасан боловч “ЮП” ХХК нь даалгасан хугацаанд биелэлт ирүүлээгүй 
тул дараагийн шатны арга хэмжээ авах шаардлага тулгараад байна.

8. Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороонд байрлах “21 дүгээр зуун” хотхоны 
ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг тусгай 
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зөвшөөрөлгүйгээр эрхэлж байгаа “Го Орд” ХХК-д Монгол Улсын Хот 
суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.2.1 дэх заалтын дагуу тусгай зөвшөөрөл авах, эсвэл 
тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагад үйл ажиллагааг шилжүүлэх талаар 
2016.10.18-ны өдөр улсын байцаагчийн 65-07-001/08-16 тоот албан 
шаардлага хүргүүлсэн. Уг албан шаардлагын биелэлтийг 2016.11.01-
ний дотор хангахаар заасан боловч хугацааг сунгаж өгөхийг “Го 
Орд” ХХК-иас хүссэн тул уг орон сууцны барилгын цэвэр, бохир усны 
үйлчилгээг мэргэжлийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад шилжүүлэх хугацааг сунгав.
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ХОЁР. ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, 
ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ЗААВРЫН ТӨСӨЛ 
БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД

2.1. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үзэл баримтлалын төслийг боловсруулж 
Барилга, хот байгуулалтын яамны Нийтийн аж ахуйн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газарт 2016.11.16-ны 01/543 тоотоор илгээв.

2.2. Хөрөнгө оруулалтын газрын 2016.04.18-ны 01/221 тоот албан хүсэлтийн 
дагуу Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудалтай холбогдуулан хууль 
зүйн дүгнэлт гаргаж, Зохицуулах зөвлөлийн саналыг 2016 оны 01/199 
тоотоор илгээв.

2.3. Захиргааны ерөнхий хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан “Сонсох 
ажиллагаа зохион байгуулах журам”-ын төслийг боловсруулж, 
Зохицуулах зөвлөлийн даргын 2016.08.16-ны А/36 тоот тушаалаар 
батлав.

2.4. Тус Зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны бүтэц, зохион байгуулалтад 
өөрчлөлт оруулах асуудлыг судлан үзэж, Зөвлөлийн 2016.06.10-ны 
өдрийн 38 тоот тогтоолоор батлуулав.

2.5. Зохицуулах зөвлөлийн ажилтан, албан хаагчдын ажлын байрны 
тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж, даргын 2016.06.10-ны А/20 
тоот тушаалаар батлуулсан.

2.6. Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын албан тушаалын ангилал, 
зэрэглэл, цалингийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулан Зохицуулах 
зөвлөлийн даргын 2016.06.24-ний А/26 тоот тушаалаар батлуулав.

2.7. Зохицуулах зөвлөлийн 1-12 дугаар сард ээлжит болон ээлжит бус 
хуралдааны бэлтгэл ажлыг зохион байгуулж, нийт 98 тогтоолын 
төслийг хянаж, батлагдсаны дараа холбогдох албан тушаалтанд 
хувийг өгч ажиллав.

2.8. Тус Зохицуулах зөвлөлийн даргын нийт 113 тушаал /үйл ажиллагаатай 
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холбоотой 54, боловсон хүчний 59/-ын хууль зүйн үндэслэл, 
зохицуулалтыг хянаж, батлагдсаны дараа холбогдох албан тушаалтанд 
хувийг өгч ажиллав.

2.9. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай байгуулах нийт 36 гэрээний 
төслийг боловсруулж, тэдгээртэй гэрээ байгуулан, гүйцэтгэлд нь 
хяналт тавьж ажиллав.

ГУРАВ.  ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ӨДӨР 
ТУТМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД

3.1. Зохицуулах зөвлөлийн үйл ажиллагаа явуулж буй ажлын байр 
нь өвлийн улиралд хүйтэн, зуны улиралд халуунаас шалтгаалж 
байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын ажлын бүтээмжид сөргөөр 
нөлөөлж буй байдлыг харгалзан өөр стандартын шаардлага хангасан 
байранд орох асуудлыг шийдвэрлэж, нүүлгэлт, тохижилт хийх ажлыг 
зохион байгуулав.

3.2. Зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны орлого, үйл ажиллагааны зарлагын 
төсвийн төслийг Засгийн газраар батлуулах ажлын хүрээнд Монгол 
Улсын 14 яамдаас санал авах ажлыг зохион байгуулж, Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2016.05.23-ны 275 тоот тогтоолоор Зохицуулах 
зөвлөлийн 2016 оны үйл ажиллагааны төсвийг батлуулав.

3.3. Байгууллагын 2016 оны I-IV улирлын тайлан балансыг гаргаж, Барилга, 
хот байгуулалтын яаманд хүргүүлсэн. 64 аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 
улсын тэмдэгтийн хураамж нийт 25,6 сая төгрөгийг төсвийн орлогод 
төвлөрүүлэв.

3.4. Тайлант хугацаанд нийт 572,5 сая төгрөгийн зохицуулалт үйлчилгээний 
орлого төвлөрүүлж, орлогын биелэлт 94,4 хувьтай, зардлын гүйцэтгэл 
93,3 хувиар Засгийн газрын 2016 оны 275 тоот тогтоолыг хэрэгжүүлж 
ажиллав.

3.5. 2016 оны жилийн байдлаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас нийт 
690 албан бичиг хүлээн авч бүртгэл хөтөлж Зохицуулах зөвлөлийн 
даргад танилцуулан, өгсөн чиглэлийн дагуу холбогдох алба, 
мэргэжилтэнд шилжүүлсэн. Үүнээс хаагдсан 648 /гүйцэтгэл 94%/, 
шийдвэрлэгдэх шатанд яваа 42 албан бичиг байна. Мөн нийтдээ 
613 албан бичгийг боловсруулж, холбогдох иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад явуулав.
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3.6. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас нийтдээ 99 өргөдөл, гомдол 
ирснээс 98-д нь хариу өгч хаасан, шийдвэрлэгдэх шатанд яваа 1. /
биелэлт 99%/ байна.

3.7. Зохицуулах зөвлөлд 2016 онд ирсэн 690, явуулсан 613 албан тоот 
болон 99 өргөдөл гомдлыг цахим мэдээллийн програмд оруулан, 
архивын санд баяжилт хийв.

3.8. Ажлын албаны орон тооны ажилтан, албан хаагчдын 2016 оны I-IV 
улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг гаргуулан, 
ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний нэгтгэлийг тус тус хийж, үр дүнгээр 
урамшуулал тооцож, үйл ажиллагааны тайланг гаргав.

3.9. Ажлын албадаас Томилолтын журмын дагуу орон нутагт 23 удаа, 
хотод 13 удаа гадаад улсад 3 удаа тус тус томилолтоор ажилласан 
ажлын үр дүнгийн тайланг гаргуулж, холбогдох зардлын тооцоог 
хаав.

3.10. Зохицуулах зөвлөлийн даргын итгэмжлэлээр хууль, хяналтын 
байгууллагад Зохицуулах зөвлөлийг төлөөлөн дараах ажлуудыг хийв. 
Үүнд:

• Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд 
хянагдаж байгаа иргэн Ч.Саранхүүгийн нэхэмжлэлтэй иргэний 
хэрэгт Зохицуулах зөвлөлийг төлөөлөн анхан шатны шүүхийн 
үйл ажиллагаанд шаардлагатай нотлох баримтыг гаргаж өгөх, 
холбогдох хүсэлтийг гаргах, анхан болон давж заалдах шатны 
шүүх хуралд оролцож, шүүхийн шийдвэр, магадлалыг гардан авч, 
гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх.

• Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд хянагдаж 
байгаа иргэн Ч.Эрдэнэчимэгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэгт 
Зохицуулах зөвлөлийг төлөөлөн анхан шатны шүүхийн үйл 
ажиллагаанд шаардлагатай нотлох баримтыг гаргаж өгөх, 
холбогдох хүсэлтийг гаргах, анхан шатны шүүх хуралд оролцож, 
шүүхийн шийдвэрийг гардан авах.

• Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн шүүхэд хянагдаж байгаа “Зүмбэр 
орд өргөө” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт Зохицуулах 
зөвлөлийг төлөөлөн анхан шатны шүүхийн үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай нотлох баримтыг гаргаж өгөх, холбогдох хүсэлтийг 
гаргах, эвлэрлийн гэрээ байгуулах.

3.11. НАА-ийн 85 жилийн ойг тохиолдуулан “Тэргүүний ажилтан” хүндэт 
тэмдгээр тус Зохицуулах зөвлөлийн ТЗА-ны Ахлах мэргэжилтэн 
Г.Нарантуяаг, Монголын Залуучуудын холбооны “Тэргүүний залуу 
алтан медаль” шагналаар залуу мэргэжилтнүүдийг тодорхойлж, 
шагнуулав.
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ДӨРӨВ. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР 
ОЛОН НИЙТЭД МЭДЭЭЛЛЭХ АЖЛЫН 
ХҮРЭЭНД

4.1. Зохицуулах зөвлөлийн үйл ажиллагаа болон хуралдааны шийдвэрийн 
талаар өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тухай бүр олон 
нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулав. Тухайлбал:

• Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит болон ээлжит бус хуралдаанаас 
гарсан шийдвэр болон үйл ажиллагааны талаар хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл /“Өнөөдөр” сонин/-ээр нийт 9 удаа мэдээлэл бэлтгэж, 
олон нийтэд тухай бүр мэдээлэв.

• Зохицуулах зөвлөлөөс зохион байгуулсан үйл ажиллагаа, сургалт, 
сурталчилгааны талаарх мэдээллийг байгууллагын цахим сүлжээнд 
нийт 104 удаа мэдээлэл бэлтгэн оруулж, олон нийтэд мэдээлэх 
ажлыг гүйцэтгэв.
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• Зохицуулах зөвлөлөөс санаачлан “Ус ба ажлын байр” сэдэвт 
хэлэлцүүлгийг ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ 
эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийг оролцуулан 
зохион байгуулсан талаар олон нийтэд мэдээлэв.

• Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан Зохицуулах зөвлөлөөс “Усны 
ухаалаг хэрэглээ ба усны хэмнэлт” уриан доор нийслэлийн 127 
ерөнхий боловсролын сургуулиудад 40 минутын хичээл заах арга 
хэмжээг зохион байгуулсан талаар цахим хуудсанд мэдээлэл тавьж 
олон нийтэд мэдээлэв.

4.2. Зохицуулах зөвлөлийн ажлын албадаас боловсруулан өгсөн 
мэдээллийг байгууллагын цахим хуудаст байршуулан олон нийтэд 
мэдээлэв.

4.3. Байгууллагын 2015 оны үйл ажиллагааны тайлангийн номын их 
бэлтгэлийг хийж, 300 ширхгийг хэвлүүлж, олон нийтэд түгээсэн.
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ТАВ. ГАДААД БОЛОН ДОТООД ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГАА

5.1. БНСУ-ын KOICA олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр Азийн 
хөгжиж буй орнуудын УХАТын инженерүүдэд зориулсан Усны 
ухаалаг менежмент сургалтын хөтөлбөрт оролцохоор судалгааны 
төсөл боловсруулж, К-Water академ руу хүргүүлэв.

5.2. АНУ-ын Нашвилл хотноо 2016.03.14-нөөс 17-ны өдрүүдэд Усны 
Чанарын холбооноос зохион байгуулсан Усны аюулгүй байдал, чанар, 
цэвэршүүлэх төхөөрөмж, шинэ стандартыг танилцуулах семинар, 
үзэсгэлэнд тус Зохицуулах зөвлөлийн Тусгай зөвшөөрлийн албаны 
дарга П.Долгорсүрэн болон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй 
нэгж, байгууллагын 4 төлөөлөгчийг оролцуулав.

5.3. Индонез улсын Бали хотноо 2016.03.24-нөөс 27-ны өдрүүдэд болсон 
“Азийн усны холбоо”-ны анхдугаар хуралдаанд Монгол Улсыг 
төлөөлж Зохицуулах зөвлөлийн дарга, Монгол Улсын Их хурлын 
гишүүн Ц.Дашдоржийн хамт оролцов.

5.4. БНСУ-д 10-р сарын 18-22-ны хооронд Азийн усны хорооны 3 дугаар 
чуулган уулзалт болон “Солонгосын олон улсын усны 7 хоног” арга 
хэмжээнд Зөвлөлийн ЭЗМЗА-ны дарга Б.Доржбат урилгаар оролцов.

5.5. Тус Зохицуулах зөвлөл 
Азийн Усны холбооны 
удирдах зөвлөлийн гишүүн 
байгууллагаар улиран 
сонгогдов.

5.6. АНУ-ын Мянганы Сорил 
Сангийн Монгол дахь 
төлөөлөгчийн газрын 
хүсэлтээр салбарын талаар холбогдох судалгааг танилцуулж, ажлын 
хэсгийн хамтарсан уулзалт зохион байгуулж, усны үйлчилгээний үнэ 
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тарифын талаар баримтлах цогц бодлогыг боловсруулах тал дээр 
2017 онд хамтарч ажиллахаар боллоо.

5.7. БХБЯ-ны захиалгаар аймгийн төвүүдэд цэвэр, бохир усны иж бүрэн 
лаборатори шинээр байгуулах, сэргээн засварлах, тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэх төслийн төсөвт өртгийг тооцон, лабораторийн багаж 
төхөөрөмжийн судалгааг хийж бэлэн болгов.

5.8. УСУГ-ын харъяа Усны төв лабораториос ирсэн хүсэлтийн дагуу аймаг 
орон нутгийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн ус шинжилгээний 
лабораториудын судалгааг гаргаж албан тоотоор хүргүүлсэн.

ЗУРГАА. СУДАЛГАА, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

6.1. ТЗЭ аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 2015 оны санхүү эдийн засгийн 
үйл ажиллагааны Гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэж “ТЗЭ-ийн 2015 оны үйл 
ажиллагааны хяналт үнэлгээний тайлан гарган БХБЯ-д хүргүүлэв. Мөн 
НАА-н удирдах ажилтны зөвлөгөөн дээр танилцуулж, байгууллагын 
цахим хуудсанд байршуулав. Нийт 100 байгууллага тайлан ирүүлэхээс 
98 байгууллага ирүүлж тайланд хамрагдалт 98%-д хүрсэн. Мөн ТЗЭ-
дийн санхүүгийн байдалтай холбогдолтой гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг гаргаж, БХБЯ, Усны Үндэсний хороонд усны үнийн 
зохицуулалтын талаар мэдээ, танилцуулга бэлтгэж хүргүүлэв.

6.2. 2015 оны байдлаар ТЗЭ-дийн алдагдал УХАТ-ын үйл ажиллагааны 
нийт дүнгээр 10.1 тэрбум төгрөг болж өмнөх оноос 6.1 тэрбум төгрөгөөр 
буурсан. Орлого 125.4 тэрбум төгрөг болж өмнөх оноос 26 тэрбум 
төгрөгөөр нэмэгдсэн нь голчлон тарифын зохицуулалт хийсэнтэй 
холбоотой. Зохицуулах зөвлөлөөс жил бүр хяналт, үнэлгээ хийн 
шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэж байгаатай холбоотойгоор тоолууржилт 
нэмэгдэн улсын дунжаар 79.8 хувьд хүрсэн бол орлого болоогүй усны 
хэмжээ 18.8 хувь болж буурсан үзүүлэлттэй байна. 

6.3. ТЗЭ-ийн зардлын хуваарилалт, судалгаа хийх хүснэгт боловсруулан, 
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ТЗ шинээр авах, тарифын санал ирүүлэх, ТЗЭ-ийн үйл ажиллагааны 
тайлан ирүүлэх хүснэгтүүдийг шинэчлэн Мэдээллийн сан боловсруулах 
ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн. Мөн судалгаа хийх ажлын даалгаврыг 
боловсруулав.

6.4. Үнэ тарифын аргачлалыг боловсронгуй болгох төслийн хүрээнд Гэр 
хорооллын зөөврийн усны зардал бууруулах судалгааг Улаанбаатар 
хотын УСУГ, Багануур-Ус ХК, Төв аймгийн “Төв Чандмань” ОНӨААТҮГ-
тай хамтран гүйцэтгэв.

6.5. Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн дэвшлийн төв ТББ-тай хамтран Төв аймаг 
болон Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг дээр хэрэглэгчдийн 
төлбөрийн чадварын судалгааг Английн “Loughborough Universi-
ty” их сургуулийн Ус, инженерийн хөгжлийн төвөөс боловсруулсан 
аргачлалын дагуу явуулав.

6.6. ТЗЭ байгууллагуудын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор 
Улаанбаатар хотын орон сууцны айл өрхийн хэрэглэгчдийн усны 
үйлчилгээний дуудлага барагдуулах судалгааг хийлгэв.

6.7. УСУГ, Монголын Арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбоотой хамтран 
ажлын хэсэг байгуулж, Урьдчилсан цэвэрлэх байгууламж /цаашид 
“УЦБ” гэх/-ийн тарифт тусгах химийн бодисын зардлыг тодорхойлох 
ажил хийгдэж байна.  2016 оны 3-р сард УЦБ-ийн технологийн 
үйл ажиллагаа хэрхэн явагдаж байгаа талаар дүгнэлт гаргуулахаар 
УМХЕГ-т хандсан бөгөөд тухайн үед ирж буй бохир усыг шаардлагын 
хэмжээнд хүртэл цэвэрлэж чадахгүй гэсэн агуулга бүхий хариуг 
ирүүлсэн болно.

6.8. Тус Зохицуулах зөвлөлөөс Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний 
байгууллагуудын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор хийгдэж буй 
судалгааны ажлуудыг тогтмолжуулж, тоо баримтыг шинэчлэх ажлыг 
цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэж байна. Мөн салбарын байгууллагуудын 
олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудаас авсан зээлийг 
шийдвэрлэх ажлын хүрээнд судалгааг шинэчлэн боловсруулж БХБЯ-д 
хүргүүлсэн. Үүнд:

• АХБ-ны зээлтэй ТЗЭ нарын 1998-2015 оны балансын судалгаа, 
харьцааны шинжилгээг  байгууллага тус бүрээр шинэчлэн 
боловсруулж, хянан БХБЯ, СЯ-ны холбогдох мэргэжилтнүүдэд 
хүргүүлж, зээлийн танилцуулга болон холбогдох баримт бичгийн 
төслүүдэд санал өгсөн болно.

• Улаанбаатар хотын УСУГ-тай хамтран Дэлхийн банк, Испанийн 
Засгийн газрын зээлийн тооцоо судалгааг хийн дүгнэлт гаргаж 
БХБЯ, СЯ-д хүргүүлсэн. 
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ДОЛОО. СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР

7.1. ШУТИС-аас 2016.01.04-нөөс 14-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан 
инженер, техникийн ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх “Шинэ техник, 
технологи - 2016” сэдэвт сургалтад Тусгай зөвшөөрлийн албаны 
мэргэжилтэн Г.Дэлгэр, Үнэ тарифын албаны мэргэжилтэн С.Нямдаваа 
нарыг хамруулав.

7.2. 2016 оны 3-р сард ТЗЭ хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн 
хүсэлтээр нийт 30 гаруй байгууллагын 60 гаруй ажилтан, албан 
хаагчдад үйл ажиллагааны зардал хуваарилалт, тайлан тооцооны 
талаар сургалт явуулж, зааварчилгаа өгөв.

7.3. ТЗЭ-дийг чадавхжуулах ажлын хүрээнд “УХАТ-2016” сэдэвт зөвлөгөөнд 
ус хангамжийн байгууллагуудын нягтлан бодогчдод тарифын 
зохицуулалт, хэрэгжүүлэхэд анхаарах зүйлс, тарифын санал ирүүлэх 
журам, бусад мэдээллийн талаар зөвлөмж, сургалт хийсэн.

7.4. К-Water Academy-тай байгуулласан хамтран ажиллах санамж бичгийн 
дагуу 2016.04.24-нөөс 5 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд БНСУ-ын Тэгү 
хотноо зохион байгуулагдсан усны үйлчилгээний тарифын сургалтад 
ТЗЭ 14 аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, санхүү эдийн засгийн 
ажилтнуудын төлөөлөл 16 хүнийг хамруулав.

7.5. UNISEF-ийн WASH-411 төслийн хүрээнд Английн OFWAT зохицуулах 
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байгууллагын зөвлөх доктор Ричард, Оксфордын Бодлогын 
менежментийн байгууллага хамтран ҮТА-ны мэргэжилтнүүд болон 
ТЗЭ-дийн төлөөлөгчдөд 3 хоногийн сургалт зохион байгуулав.

7.6. Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны албаны Ахлах болон хуулийн 
мэргэжилтэн Л.Баттөмөрийг Монголын Хуульчдын холбооны 
2016.03.03-наас 05-ны өдрүүдэд Хуульчийн мэргэшлийн сургалтад 
хамруулав.

7.7. Гэр хорооллын зөөврийн усны зардлыг бууруулах чиглэлээр Усны 
үйлчилгээний сургалт судалгааны төв ТББ, НҮБ-ийн Хүүхдийн сантай 
хамтран төвийн бүсийн ТЗЭ-дэд зориулсан сургалт, хэлэлцүүлгийг 
2016 оны 10-р сард зохион байгуулав

7.8. БХБЯ болон Япон улсын Элчин сайдын яамтай хамтран “Цэвэрлэх 
байгууламжийн инженер, техникийн ажилтнуудыг чадавхижуулах” 
сургалтыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-09-ны хооронд Дорноговь 
аймгийн Замын-Үүд суманд зохион байгуулав.

7.9. Авилгатай тэмцэх газраас 2016 оны 01-р сарын 07-08-нд зохион 
байгуулсан “Төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны төв 
байгууллагын мэдүүлэг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан 
тушаалтнуудын нэгдсэн сургалтад тус Зохицуулах зөвлөлийн Хувийн 
ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтан Л.Баттөмөрийг 
хамруулав.

7.10. Зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн болон 
мэргэжилтнүүд 2016 оноос эхлэн хувийн ашиг сонирхлын болон 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг мэдүүлэх болсонтой холбогдуулан 
Авилгатай тэмцэх газарт сургалт авах хүсэлтийг гаргаж, тэдгээр албан 
тушаалтнуудад холбогдох сургалтыг зохион байгуулав.
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НАЙМ. БУСАД

8.1. Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 61 тоот “Ой тэмдэглэх 
ажлыг зохион байгуулах тухай” тушаалын дагуу НААҮ-ний 85 жилийн 
ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг БХБЯ болон ТЗЭ, холбогдох төрийн 
бус байгууллагатай хамтран зохион байгуулав.

8.2. Зохицуулах зөвлөлийн мэдүүлэг гаргах үүрэг бүхий албан хаагчдын 
хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 
хуулийн хугацаанд гаргуулан авах, цахим мэдээллийн санд бүртгэж, 
баталгаажуулах, тайлан мэдээг гаргаж АТГ-т хүргүүлэхтэй холбоотой 

дараах ажлыг хийв. Үүнд:

• Зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны нэр бүхий 16 албан хаагчдын 
хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 
хуулийн хугацаанд гаргуулан авах, холбогдох заавар зөвлөгөө 
өгөх болон цахим мэдээллийн санд бүртгэж, баталгаажуулах 
ажлыг хийв.

• Зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны нэр бүхий 16 албан хаагчдын 
хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн 
нэгдсэн тайлан, мэдээг холбогдох маягтын дагуу хуулийн хугацаанд 
гаргаж, Зөвлөлийн 2016.02.16-ны 01/58 албан тоотоор Авилгатай 
тэмцэх газарт илгээв.
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ЕС.  ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 
 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН 
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Эдийн засгийн ангилал Батлагдсан 
төлөвлөгөө

Төсвийн 
гүйцэтгэл хувь

Мөнгөн хөрөнгийн эхний 
үлдэгдэл

-  124,750,076.76 

I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР 
ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II+V)

 612,078,680.00  558,929,751.37 91.3%

II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV)  612,078,680.00  558,929,751.37 91.3%

III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  612,078,680.00  558,929,751.37 91.3%

Бараа, ажил үйлчилгээний 
зардал

 612,078,680.00  558,929,751.37 91.3%

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл 
урамшил

 371,538,000.00  321,380,558.40 86.5%

Үндсэн цалин  272,400,000.00  251,594,643.40 92.4%

Гэрээт ажлын цалин  26,400,000.00  26,400,000.00 100.0%

Хоол унааны хөнгөлөлт бусад 
нэмэгдэл

 72,738,000.00  43,385,915.00 59.6%

Ажил олгогчоос нийгмийн 
даатгалын шимтгэл

 40,869,180.00  36,986,339.01 90.5%

Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалд 
төлөх шимтгэл

 33,438,420.00  30,698,044.93 91.8%

Тэтгэврийн даатгал  26,007,660.00  23,951,475.40 92.1%

Тэтгэмжийн даатгал  2,972,304.00  2,737,311.14 92.1%

ҮОМШ өвчний даатгал  3,715,380.00  3,396,678.97 91.4%

Ажилгүйдлийн даатгал  743,076.00  612,579.42 82.4%

Байгууллага төлөх ЭМД-ын 
хураамж

 7,430,760.00  6,288,294.08 84.6%

Бараа, ажил үйлчилгээний 
урсгал зардал

 166,671,500.00  166,598,557.96 100.0%

Байрны түрээс  70,305,000.00  70,285,000.00 100.0%

Бичиг хэргийн материал  9,049,000.00  8,955,068.70 99.0%

Тээвэр, шатахууны зардал  7,978,800.00  7,854,000.00 98.4%
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Шуудан холбооны зардал  6,504,000.00  5,909,111.24 90.9%

Дотоод томилолтын зардал  6,900,200.00  6,713,944.00 97.3%

Гадаад томилолтын зардал  -  326,485.96 -

Ном, хэвлэлийн зардал  1,680,000.00  1,666,600.00 99.2%

Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн 
дадлагын зардал

 3,772,500.00  12,597,062.60 333.9%

Тавилга  10,790,000.00  10,161,740.00 94.2%

Жижиг эд хогшил худалдан авах 
зардал

 2,412,000.00  2,361,289.00 97.9%

Төлбөр, хураамж, жижиг 
татварууд

 8,650,000.00  1,867,307.90 21.6%

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, 
үйлчилгээний төлбөр хураамж

 11,000,000.00  10,968,277.60 99.7%

Банкны үйлчилгээний хураамж  -  43,000.00 -

Мэдээлэл технологийн зардал  15,800,000.00  15,131,060.00 95.8%

Урсгал засварын зардал  7,116,000.00  6,970,670.00 98.0%

Аудит баталгаажуулах, зэрэглэл 
тогтоох

 2,500,000.00  2,000,000.00 80.0%

Эд хөрөнгийн даатгал  2,000,000.00  2,612,760.96 130.6%

Тээврийн хэрэгслийн даатгал  170,000.00  135,150.00 79.5%

Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо  44,000.00  40,000.00 90.9%

Нэг удаагийн тэтгэмж, 
урамшуулал

 33,000,000.00  33,964,296.00 102.9%

VI. ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ 
ЭХ ҮҮСВЭР

 612,078,680.00  578,791,243.42 94.6%

Үндсэн үйл ажиллагааны 
орлогоос санхүүжих

 612,078,680.00  572,557,743.42 93.5%

Туслах үйл ажиллагааны 
орлогоос санхүүжих

 -  6,233,500.00 -

Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн 
үлдэгдэл

 -  144,611,568.81 -

Байгууллагын тоо 1 1 100.0%

Ажиллагсад бүгд 23 22 95.7%

Удирдах ажилтан 1 1 100.0%

Гүйцэтгэх ажилтан 21 20 95.2%

Үйлчлэх ажилтан 1 1 100.0%

Гэрээт ажилтан - - -
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АРАВ. ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

9.1. Цаашид мэдээлэл цуглуулах, судалгааны арга зүйг улам боловсронгуй 
болгон, мэдээллийн сангийн орц, гарцыг тодорхой болгох, мэдээллийн 
нэгдсэн системийг боловсронгуй түвшинд хүргэх, тарифын загвар 
боловсруулах, загварыг ашиглаж сургах талаар сургалт явуулахаар 
төлөвлөн ажиллаж байна.  

9.2. Зохицуулах зөвлөлөөс усны үйлчилгээний тарифын талаар баримтлах 
чиглэлд тусгасан зорилтыг биелүүлэх, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
талаар төлөвлөгөө боловсруулан ажиллана. УХАТ-ын үйлчилгээний 
үнэ тарифын аргачлалыг шинэчлэн боловсруулж 2017 оны 1-р улиралд 
олон нийтээр хэлэлцүүлж, холбогдох байгууллагуудаас санал авч 
батлуулах ажлыг хийхээр төлөвлөж байна.   

9.3. Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй 
аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдах болон санхүү бүртгэлийн 
үйл ажиллагааг сайжруулах, өртөг зардлын бүртгэлийг нэг загварт 
оруулах ажлыг хийх заавар зөвлөмж боловсруулан хүргүүлнэ.  

9.4. Тарифт суулгасан элэгдлийн зардлын гүйцэтгэлийг хянан шалгах, 
байгуулсан элэгдлийг үргүй зарцуулахаас урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор элэгдлийн зардлыг хянах заавар журмыг эрх зүйн орчинд 
нийцүүлэн боловсруулж мөрдөж ажиллана. 

9.5. Усны алдагдлыг бууруулах, зардлыг багасгах зорилгоор орлого 
болоогүй усны хэмжээг тогтоох, шугам сүлжээний алдагдлыг илрүүлэх, 
улсын хөрөнгө оруулалт болон төслөөр хийгдсэн УХАТ-ын дэд бүтцийн 
эдийн засгийн үр ашгийн талаар мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, шинээр 
оруулах хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг ТЭЗҮ боловсруулах шатанд 
тооцон Зохицуулах зөвлөлөөс хамтран ажиллах боломжийг судалж, 
хэрэгжүүлэх зорилт тавиад байна.
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