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Г Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3, 23 
дугаар зүйлийн 23.2, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар 
батлагдсан “Захирамжпалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх 
журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.5, 2.9.5, 2.9.7, 2.9.10 дахь заалтуудыг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Засгийн газрын 2017 оны 187 дугаар тогтоолын 11 дүгээр хэсгийн 11.2 дахь 
заалтын хүрээнд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
үүрэг болгосны дагуу “Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар” ОНӨААТҮГ болон 
түүний харьяа “Түгээх төв”-үүд, “Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв”-үүдийн үйл ажиллагааны 
алдаа, дутагдал, түүний шалтгааныг тодорхойлж, техник, эдийн засгийн үр ашиг 
болон санхүү, хөрөнгийн чадавх, ашиглалт, ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, бие 
даасан байдлыг хангуулах, шуурхай ажиллагааны нэгдсэн удирдлагын тогтолцоог 
бий болгох зорилгоор тус газрын одоогийн бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөн 
боловсронгуй болгоход санал боловсруулах ажпын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр 
хавсралтаар, ажпын хэсгийн удирдамжийг 2 дугаар хавсралтаар тус баталсугай.

2. Саналыг Ерөнхий менежерийн Зөвлөлийн хуралд 2017 оны 11 дугаар сарын 
25-ны дотор танилцуулахыг Ажпын хэсэг /Э.Энхцэцэг/-т үүрэг болгосугай.

-Т.ГАНТӨМӨР
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“ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР” ОНӨААТҮГ-ЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ СУДАЛГАА ХИЙХ, БҮТЦИЙН 

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН САНАЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ

Ажлын хэсгийн Э.Энхцэцэг
ахлагч:

Гишүүд: Т.Болорчулуун

Т.Хэрлэн

Ц.Лхагвасүрэн

Ж.Батсайхан

С.Тойвгоо

Д.Дашзэвэг

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
дарга

Барилга хот байгуулалтын яамны 
Инженерийн дэд бүтцийн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
/зөвшилцсөнөөр/

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн даргын албан үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч

Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө 
газрын Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 
хамгаалах газрын дарга
/зөвшилцсөнөөр/

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах 
газар ОНӨААТҮГазрын дарга

Нийслэлийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг 
хамгаалах нийгэмлэгийн гүйцэтгэх 
захирал /зөвшилцсөнөөр/

Улаанбаатар Дулааны сүлжээ
ТӨХКомпаний Хэрэглэгчийн үйлчилгээ 
эрхэлсэн ерөнхий инженерийн орлогч

Г.Нарантуяа Хот, суурины ус хангамж, ариутгах 
татуургын ашиглалт, үйлчилгээг 
зохицуулах зөвлөлийн Тусгай 
зөвшөөрлийн албаны ахлах мэргэжилтэн 
/зөвшил цсөнөөр/



Д.Мөнхбаатар Барилга хот байгуулалтын яамны Орон 
сууц, нийтийн аж ахуйн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 
мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/

А.Бат-Эрдэнэ Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 
Тусгай зөвшөөрлийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн/зөвшилцсөнөөр/

Б.Лхагвасүрэн Орон сууц нийтийн аж ахуйн Эмма энд 
Би ХХКомпаний зөвлөх /зөвшилцсөнөөр/

Ө.Чулуунцэцэг Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн орон 
тооны гишүүн

Э.Уянга Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

О.Батмөнх Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн Э.Энхтайван 
дарга:

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн
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“ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР:’ ОНӨААТҮГ-ЫН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ СУДАЛГАА ХИЙХ, 
БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН САНАЛ БОЛОВСРУУЛАХ 

АЖПЫН ХЭСГИЙН УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго

1.1. "Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар" ОНӨААТҮГ болон түүний харьяа 
“Түгээх төв’’-үүд, “Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв”-үүдийн үйл ажиллагааны алдаа, дутагдал, 
түүний шалтгааныг тодорхойлж, төхник, эдийн засгийн үр ашиг болон санхүү, хөрөнгийн 
чадавх, ашиглалт, ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, бие даасан байдпыг хангуулах, 
шуурхай ажиллагааны нэгдсэн удирдлагын тогтолцоог бий болгох зорилгоор тус газрын 
одоогийн бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөн боловсронгуй болгох талаар санал 
боловсруулах.

Хоёр Ажлын хэсгийн зорилт:

1/ Иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд үүсч буй хүндрэлийг 
тодорхойлох, түүнийг шийдвэрлэх санал бэлтгэх;

2/ Иргэд болон ОСНААУГ-ын хооронд үүсч буй маргаан, гомдол, шийдвэрлэлтэнд
дүгнэлт хийх;

3/ Орон сууц нийтийн аж ахуйн зах зээлийн чиг хандлага, нөхцөл, ирээдүйн хүлээгдэж 
буй өөрчлөлтүүдийг нарийн тооцох;

4/ ОСНААУГ-ын түүхэн бүтцийг нарийн судалж тухай бүр гарч байсан хүндрэл 
бэрхшээл, ололт давуу талд үнэлэлт өгж, санал дүгнэлт боловсруулах;

5/ ОСНААУГ ОНӨААТҮГ-ын хууль, эрх зүй, тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд харилцагч 
байгууллагуудтай / ЭХЗЗ, ХСУХАТАҮЗЗ/ холбогдох асуудалд үнэлэлт дүгнэлт өгч, хүндрэл 
бэрхшээлийг тодорхойлж, цаашдын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлд 
санал бэлдэх;

6/ ОСНААУГ ОНӨААТҮГ-тай хангагч, нийлүүлэгч, хамтран ажиллагчийн хүрээнд нягт 
уялдаа холбоотой ажилладаг байгууллагуудтай /УБДС ТӨХК, УБЦТС ТӨХК, УСУГ 
ОНӨААТҮГ, СӨДХ,/ хамтран ажиллах ажиллагаанд гарч буй хүндрэл бэрхшээлд үнэлэлт, 
дүгнэлт өгч, санал боловсруулах;

7/ ОСНААУГ ОНӨААТҮГ-ийн шуурхай ажиллагааны журам, үйл ажиллагаанд дүгнэлт 
хийж, тулгарч буй хүндрэлд сайжруулах, шинэчлэх шийдвэрлэх санал бэлтгэх;

8/ "Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар" ОНӨААТҮГ болон түүний харьяа 
“Түгээх төв"-үүд, “Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв”-үүдийн үйл ажилланааны уялдаа холбоог 
судлах

9/ Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд гарч буй хүндрэл, бэрхшээлүүдийг 
шийдвэрлэх санал бэлтгэх. Үүнд:

• Санхүүгийн үйл ажиллагаа. сахилга бат, харилцаанд;

• Эд хөрөнгийн хуваарилалт, түүний захиран зарцуулалтад;



• Техник, тоног төхөөрөмж, хангамж, тусламжийн бараа материалын найдвартай 
байдал, удирдлага, зарцуулалт, шуурхай байдалд;

• Хүний нөөц, удирдлагын бодлого, шийдвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд;

10/ Зах зээлийн чиг хандлага Улаанбаатар хотын эрэлт хэрэгцээ, нийслэлийн 
иргэдийн өмнө хүлээсэн үүргийн дагуу төрийн өмнөөс хувийн хэвшлийн орон сууцны 
конторууд, аж ахуй нэгж байгууллагуудтай төрийн өмнөөс харилцах харилцаа, нөлөөлөлд 
загвар, төлөвлөгөө бэлтгэх, түүнийг бүтэц зохион байгуулалтын саналд тусгаж төр хувийн 
хэвшлийн тохиромжтой харьцааг бий болгох;

Гурав. Хамрах хүрээ

1/ Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын үйлчилгээний цар хүрээ, 
тусгай зөвшөөрөл, хангагч болон харилцагч байгууллагуудын хүрээнд ажиллана.

Мөн зах зээлийн чиг хандлага, цаашдын урт хугацааны төлөвлөлт үйл ажиллагаатай 
холбоотойгоор шаардлагатай бол хувийн хэвшлийн орон сууцны конторууд болон Шуурхай 
удирдлага зохицуулалтын төв ОНӨТҮГ-ын газраас санал авч ажиллаж болно.

Дөрөв. Ажлын хэсгийн тайлагнал

1/ Ажпын хэсгийн ахлагч ажлын явцын талаар долоо хоног бүрийн Баасан гарагт 
Ерөнхий менежерт танилцуулж ажиллана.

2/ Ажлын хэсгийн ажлын үр дүн эцсийн тайлан, тайлагналын бичиг баримт нь энэхүү 
удирдамжийн 2-р хэсэгт заагдсан зорилтуудыг хангасан

« ОСНААУГазрын шинэчлэн сайжруулсан дүрэм,

• Үйл ажиллагааны бүтцийн схем,

• Шуурхай ажиллагааны схем

• Цогц судалгааны материал тус тус байна.

Тав. Хугацаа

1/ Ажлын хэсгийн ахлагч ажлын хэсгээс боловсруулсан саналыг 2017 оны 11 дүгээр 
сарын 25-ны дотор Ерөнхий менежерийн Зөвлөлийн хуралд танилцуулна.

Зургаа. Бусад

1/ Ажлын хэсгийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай үед ажпын хэсгийн 
ахлагчийн зөвшөөрлөөр ажлын хэсгийн гишүүд ОСНААУГ болон түүний харьяа газрын үйл 
ажиллагаатай ерөнхийлөн болон хэсэгчлэн танилцаж болно.


