
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА 

ИЛТГЭХ ХУУДАС 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газруудын 2015 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд гуравдугаар улирлын байдлаар хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай 

2015 оны 10 дугаар сарын 27            Улаанбаатар хот 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газруудын 2015 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд гуравдугаар улирлын байдлаар мониторинг 

хийхдээ Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан “Захиргааны 

байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”, нийслэлийн Засаг даргын 

2013 оны А/1146 дугаар захирамжаар баталсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  хийх журам”-ыг тус тус 

удирдлага болгон гүйцэтгэлээ. 

Харьяа газруудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн дүн: 
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90 70 50 30 10 0 

1 
Замын хөдөлгөөний 
удирдлагын төв НӨҮГ 

27 - 27 - 23 4 - - - 67 

2 
Монгол наадам 
цогцолбор ОНӨТҮГ 

14 11 3 - 3 - - - - 94 

3 
Нийтийн үйлчилгээний 
Улаанбаатар нэгтгэл 
ОНӨААТҮГ 

102 44 58 10 16 12 2 - 18 69 

4 
Орон сууц нийтийн аж 
ахуйн удирдах газар 
ОНӨААТҮГ 

26 13 13 8 4 1 - - - 90 

5 
Улаанбаатар лифт 
НӨҮГ 

46 17 29 14 9 2 1 - 3 81 

6 
Ус сувгийн удирдах 
газар ОНӨААТҮГ 

27 13 14 3 3 4 2 - 2 75 

7 

Хэсэгчилсэн 
инженерийн 
хангамжийн удирдах 
газар ОНӨААТҮГ 

28 15 13 1 11 1 - - - 86 

8 
Шуурхай удирдлага 
зохицуулалтын төв 

31 3 28 14 9 4 - 1 - 77 

 Нийт  301 116 185 50 78 28 5 1 22 80 

 

Харьяа газрууд нь 2015 онд нийт 301 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс  
гуравдугаар улирлын байдлаар 80%-тай хэрэгжүүлсэн байна. Хэрэгжих шатандаа буй 185 
ажлуудыг дөрөвдүгээр улиралд багтаан бүрэн хэрэгжүүлэх  боломжтой байна.  

Өмнөх улирлуудад дийлэнх харьяа газруудаас ирүүлсэн мэдээ, тайланд үг үсгийн 
алдаа их байсан тул ҮАМХ-ээс засварласан байдлаар болон бусад шаардлагатай 
зөвлөмжийн хамт хүргүүлсэн  боловч тус зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй, үл ойшоосон зэргээс 
болж, тайлангийн чанар сайжрахгүй, харилцан уялдаагүй, алдаа дутагдалтай тайланг удаа 
дараа ирүүлсээр байна. Иймээс “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын үйл 



ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  хийх журам”- ын 3.2-т заагдсан 
шаардлагуудыг ХАНГУУЛАН тус хэлтсээс өгсөн дүгнэлт, зөвлөмжийг тухай бүр 
хэрэгжүүлэн, хэвшүүлж ажиллах хэрэгтэй байна.  

Харьяа газруудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ 
хийж, байгууллага тус бүрээр анхаарч ажиллах заалтуудыг онцоллоо. Үүнд:  
 
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв НӨҮГ: 

 Төв нь 2015 онд нийт 27 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 
гуравдугаар улирлын байдлаар 67%-тай хэрэгжүүлсэн байна. Удаашралтай байгаа 4 үйл 
ажиллагааг тодруулбал:  

- 8. Замын хөдөлгөөний нөхцөл байдлыг хянах хяналтын телекамер 8 цэгт 
суурилуулах гэж төлөвлөсөн ажил нь гүйцэтгэгч компанитай гэрээ байгуулан, камер 
суурилагдах байршлуудад очиж заавар зөвлөгөө өгсөн хэдий ч телекамер 
суурилуулах ажил хийгдээгүй байна. 

- 9. Авто замын зөрчил илрүүлэх төхөөрөмж 3 цэгт суурилуулах гэж төлөвлөсөн ажил 
нь мөн ижил үйл явцтай байна.  

- 25. Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад шаардагдах төсвийн зардлын 
төлөвлөгөөний хуваарийг сар улирлаар гаргаж, хуваарийн дагуу санхүүжилтийг авч, 
гүйцэтгэлийг сар улирлаар гарган тайлагнах ажлын хүрээнд өөрийн орлогоор 
605800.0 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 284893.1 мянган төгрөг төвлөрүүлж, орлогын 
төлөвлөгөө 296113.1 мянган төгрөгөөр тасарсан дүнтэй байна. Үүнд: ЦЕГ-ын даргын 
2014 оны 728 тоот тушаалыг үндэслэн “Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв” НӨҮГ-
ын даргын  2014 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/30 дугаар тушаалаар 
тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлсний хураамж 70.000 төгрөг байсныг 55.000 
төгрөг болгож бууруулсан, ачиж журамлах үйл ажиллагааг 5 компани хариуцан 
ажиллаж байсан бол 14 компани хийх болсноор ачилт төлөвлөсөн хэмжээнд 
хүрэхгүй болсон, ШӨХТГ-аас зөрчил гаргасан тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, 
ачиж журамлах, дугуй түгжих ажлыг буруу хэмээн нийгэмд мэдэгдэл хийснээр иргэд 
хураамж төлөх байдалд хойрго хандах болсон зэрэг шалтгаанууд нөлөөлсөн гэж 
үзжээ. Уг асуудалд үндэслэл сайтай тайлбар хийх шаардлага гарна.  

- 26. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны 21/32 дугаар тогтоолын 
дагуу төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган ажиллах ажлын хүрээнд 
орлогын төлөвлөгөө 492719.8 мянган төгрөгөөр тасарсан бөгөөд дээрх ажилтай мөн 
ижил шалтгаантай байна. 

Мөн тусгай захиалгат ажлуудын хүрээнд тендер зарлагдсан 3,4,5 дугаартай ажлуудын 
гүйцэтгэл удаашралтай байна гэж дүгнэсэн бөгөөд дээрх ажлуудын биелэлтийг гуравдугаар 
улирлын байдлаар тодорхой ирүүлээгүй тул дүгнэх боломжгүй байлаа. 

Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ: 

Тус газар нь 2015 онд нийт 14 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 
гуравдугаар улирлын байдлаар 94%-тай хэрэгжүүлсэн байна. Тодорхой шалтгааны улмаас 
хойшлуулан, хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон 1 ажлыг үнэлгээнд тооцоогүй болно.  

 Олон нийтийг хамарсан нийт 8 үйл ажиллагааг зохион байгуулахад бие даан  болон 
хамтарч ажиллажээ. Зуны үдэш шоу тоглолтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн хэдий ч 
Хүй долоо худагт өвс ургамал тачир сийрэг, сул шороо их, гантай байна хэмээн үзэж 
Үндэсний их баяр наадам хүртэл нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг 
наадмын комиссоос хориглосон тул тухайн ажлыг хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон байна. 
Мөн тайлант хугацаанд хүй долоо худагт дараах ажлуудыг хийжээ. Үүнд:  



Тохижилтын чиглэлээр: 

 1200 м.кв талбайд зүлэгжүүлэлт, 160 м.кв талбайд цэцэгжүүлэлт  

 Дугуйт хогийн сав 60ш, суурин хогийн сав 46ш  

 Морины уяа 10ш, бохирын цооног 4ш, мэдээллийн самбар 10ш 

 11 байршилд 24 нийтийн бие засах газрын засвар, үйлчилгээ 

 Аж ахуйн хашаанд 1200ш хайлаас мод, 70ш улиас 

 Сагсан бөмбөг, талбайн теннис, элсний волейболын талбайн тохижилтын 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэжээ.  

 
Худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр: 
 Баяр наадмын өдрүүдэд А, Б болон шороон талбайд худалдаа, үйлчилгээ, 
тоглоомын нийт 67 зөвшөөрөл олгож, үйл ажилллагааг хянан ажиллажээ.   
 
Нийтийн тээврийн чиглэлээр: 

 Хүй долоо худгийн автобусны төв зогсоолоос А,Б зогсоол хүртэл 2.7 км зайд 
12ш эко автобус явуулжээ. 

Гадаад орнуудын нийт 5 байгууллагатай холбоо тогтоож, хамтран ажиллахаар болж, 
санал солилцсон зэргээр гэрээнд тусгагдсан ажлууд үр дүнтэй хэрэгжжээ. Мөн өвлийн 
спортыг хөгжүүлэх тал дээр НАЖГ-тай хамтран Япон улсын Саппоро хотод очиж туршлага 
судалсан ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг жилийн эцсийн тайланд тодорхой тусган ирүүлэх нь 
зүйтэй юм.  

Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ: 

Тус газар нь 2015 онд нийт 102 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 
гуравдугаар улирлын байдлаар 69%-тай хэрэгжүүлсэн байна.  

Тус газраас ирүүлсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд тайлант 
хугацаанд хэрэгжээгүй буюу гүйцэтгэл байхгүй 8 ажил, хэрэгжсэн хэдий ч гүйцэтгэл  
хангалтгүй 19 ажил, хугацаа хэтэрсэн 5 ажил, хойшлуулсан 1 ажил байлаа. Дээрх ажлын 
дугааруудыг дэлгэрэнгүй байдлаар дурдвал: 

 

№ Хоцрогдолтой ажлууд Үйл ажиллагааны үе 
шатуудын дугаар 

1 Тайлант хугацаанд хэрэгжээгүй 
буюу гүйцэтгэл байхгүй 8 ажил 

19, 34, 37, 39, 40, 43, 44, 46  

2 Гүйцэтгэл хангалтгүй 19 ажил 4, 6, 7, 8, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 
26, 27, 31, 38, 52, 55, 63, 67, 96 

3 Хойшлуулсан 1 ажил 31 

4 Хугацаа хэтэрсэн 5 ажил 52, 63, 76, 78, 88 

 Нийт  32 ажил 

 

Илгээгч нь  мэдээ, тайланд үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг бүрэн хангуулаагүйгээс 

болж, газрын хэмжээнд хэрэгжсэн ажлын дүн, тоо мэдээг гаргахад хүндрэлтэй байгаа 

төдийгүй нэгдсэн дүгнэлт хийх боломжгүй байна. Иймээс жилийн эцсийн мэдээ, тайланд 

бүх ажлуудыг гүйцэтгэл бүрэн илгээхэд ОНЦГОЙЛОН АНХААРЧ ажиллах шаардлагатай 

байна. 

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ: 

Тус газар нь 2015 онд нийт 26 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 
гуравдугаар улирлын байдлаар 90%-тай хэрэгжүүлсэн байна.  

ОСНААУГ-ын эзэмшил шугам сүлжээний шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд нийслэлийн 
хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх нийт 15 ажлын  13 ажилд нь НХОГ-аас техникийн комисс 



ажиллаж, ашиглалтанд хүлээн авсан бөгөөд үлдсэн 2 ажлыг хүлээлгэн өгөхөөр НХОГ-т 
гүйцэтгэгч байгууллагуудаас албан бичиг хүргүүлсэн байна.  

2015 оны их засварын ажлын хүрээнд 28 ажил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 26 
ажлыг бүрэн хэрэгжүүлэн, үлдсэн 2 ажил гүйцэтгэлийн шатанд хэрэгжиж байгаа бөгөөд их 
засварын ажлын явц 97%-тай хэрэгжиж байна. 

2015 оны урсгал засварын ажлын хүрээнд 391 ажлыг хийж гүйцэтгэхээр 
төлөвлөснөөс тайлант хугацаанд  364 ажлыг бүрэн хэрэгжүүлсэн бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 
93%-тай байна.  

Орон сууцны айл өрхийн цэвэр усны хэрэглээг тоолууржуулах ажлын хүрээнд 2014 
онд нийт тоолуургүй айл өрхийн 70%-ийг тоолууржуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд оны эцсээр 
62,7%-ийг тоолууржуулжээ. Уг ажлыг 2015 онд үргэлжлүүлэн тайлант хугацаанд  
тоолууржуулалтын хувийг 65,8%-д хүргэсэн байна. Шинэ орон сууцны барилгууд олноор 
ашиглалтанд орсноор тоолуургүй айл өрхийн тоог нэмэгдүүлж байгаа ч нийт ажлын 
гүйцэтгэл удаашралтай байна.  

Мөн тухайн ажил нь Ус сувгийн удирдах газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2-36 
дахь заалтад “.....хамтарч зохион байгуулна” гэж тусгагдсан хэдий ч хоёр газар хамтран 
ажиллахгүй байна гэж үзлээ. 

Улаанбаатар лифт НӨҮГ: 

Газар нь 2015 онд нийт 46 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 
гуравдугаар улирлын байдлаар 81%-тай хэрэгжүүлсэн байна. Хоцорсон болон 
удаашралтай ажил байхгүй бөгөөд ажлын явцыг нэгтгэн дүгнэвэл:  

Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр шинэчлэгдэж буй лифтийн зураг, төсөв 
боловсруулах, захиалагчийн хяналт хийх ажилд нийт 287 лифтийн ажилд гэрээ байгуулж, 
захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд тайлант хугацаанд 154ш лифт буюу 
54% бүрэн шинэчлэгдсэн байна. Бусад лифтийг шинэчлэх ажил гүйцэтгэлийн шатанд 
хэрэгжиж байгаа бөгөөд 2015 онд бүрэн дуусах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.  

Тайлант хугацаанд нийт 98ш гэрээт лифтүүдэд засвар, техникийн үйлчилгээг 
графикийн дагуу тогтмол хийж, хэвшүүлэн 138ш лифтэнд магадлал, туршилтын ажил 
хийснээр төлөвлөгөөт хугацаанд багтаан хэрэгжүүлж, ажиллажээ.  

2015 оны төсвөөр гуравдугаар улирлын байдлаар 183907.9 мянган төгрөгийн төсөв 

төсөвлөгдсөнөөс 165013.4 мянган төгрөгийн гүйцэтгэлтэй нийт 18894.4 мянган төгрөгийн 

хэмнэлттэй ажиллаж байгаа зэргийг дурдах нь зүйтэй. 

  Мөн өмчийн харилцааны газартай байгуулсан контрактаар тайлант хугацаанд 

46433.6 мянган төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх  байснаас  56001.2 мянган төгрөгийг 

төвлөрүүлж,  орлогын биелэлт 120 %-ийн биелэлттэй байна.  

 Тус газрын үйл ажиллагаа хэвийн хэрэгжиж байгаа хэдий ч  мэдээ, тайланд албан хэрэг 

хөтлөлтийн MNS 5140:2011 стандартыг хангуулан, хэвшүүлж ажиллах шаардлагатай 

байгааг анхааруулж байна.  

Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ: 

Газар нь 2015 онд нийт 27 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 
гуравдугаар улирлын байдлаар 75%-тай хэрэгжүүлсэн байна. Хасуулах саналтай байгаа 1 
ажлыг үнэлгээнд тооцоогүй боловч шалтгааныг тодруулан ирүүлэх шаардлагатай байна. 



Улаанбаатар хотын ундны усны эх үүсвэрүүдийн хамгаалалтыг сайжруулах ажлын 
хүрээнд 3ш харуулын сэндвичэн байр худалдан авч, засварчдын 2ш тоосгон байр 
байрлуулсан байна. Мөн станцын 74,77 дугаар гүний худгуудад  өргөст торон хашаа 
хийлгэн, ашиглалтанд хүлээн авчээ. 

Ундны усны эх үүсвэрийн нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Туул гол дээр усан далан 
байгуулж, гадаргын усыг хуримтлуулах “Туул усан сан цогцолбор ”-ыг барих бэлтгэл ажлыг 
хангах ажлын хүрээнд техникийн даалгавар боловсруулж, батлуулан ТЭЗҮ боловсруулах 
зөвлөхийг шалгаруулах ажил хийгдэж байна. Анхаарч ажиллах шаардлагатай ажлуудыг 
нэгтгэн харуулбал:  

- Төв цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл шинэчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын 
хүрээнд гүйцэтгэгч компанитай гурвалсан гэрээг байгуулсан бөгөөд зураг төслийн 
ажлын гүйцэтгэл 50%-тай байна. Тухайн ажлыг төлөвлөгөөт хугацаанд багтаан 
хэрэгжүүлэхэд анхаарах  

- Улаанбаатар хотын ус хангамжийн 1.9 км гол шугамыг шинээр барих ажлын хүрээнд 
шугам доторлогооны төслийн бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж, Австри улсын ЗГ-тай 
зээлийн гэрээ байгуулах шатандаа явагдаж байна. Тухайн ажил нь тайлант 
хугацаанд багтаан хэрэгжүүлээгүй, гүйцэтгэлийн үйл явц хоцрогдолтой байгааг 
анхаарах 

- Орон сууцны айл өрхийн цэвэр усны хэрэглээг тоолууржуулах ажлын хүрээнд 2014 
онд нийт тоолуургүй айл өрхийн 70%-ийг тоолууржуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд оны 
эцсээр 62,7%-ийг тоолууржуулжээ. Уг ажлыг 2015 онд үргэлжлүүлэн тайлант 
хугацаанд  тоолууржуулалтын хувийг 65,8%-д хүргэсэн байна. Шинэ орон сууцны 
барилгууд олноор ашиглалтанд орсноор тоолуургүй айл өрхийн тоог нэмэгдүүлж 
байгаа ч нийт ажлын гүйцэтгэл удаашралтай байна.  

Мөн тухайн ажил нь Ус сувгийн удирдах газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2-36 
дахь заалтад “.....хамтарч зохион байгуулна” гэж тусгагдсан хэдий ч хоёр газар хамтран 
ажиллахгүй байна гэж үзлээ. 

Багахангай дүүргийн цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, усан сан, насосны станц, 
цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийг хийж дуусгах ажлын хүрээнд бүтээн 
байгуулалтын ажилд хяналт тавин ажиллах төлөвлөгөөтэй тус ажил нь БХБЯ-ны 
захиалгаар хийгдэх ажил бөгөөд санхүүжилт байхгүй зогсонги байгаа тул хэрэгжих 
боломжгүй болсон байна.  

Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар ОНӨААТҮГ 

Газар нь 2015 онд нийт 28 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 
гуравдугаар улирлын байдлаар 86%-тай хэрэгжүүлсэн байна. 

Тайлант хугацаанд Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт бага оврын 
цэвэрлэх байгууламжийг барьж ашиглалтанд оруулах ажлын хүрээнд тус дүүргийн 
цэвэрлэх байгууламжийн бүх тоног төхөөрөмжийг суурилуулж, ашиглалтанд хүлээн авчээ. 

Хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр найдвартай хангах ажлын хүрээнд өөрийн 
хариуцсан халаалтын зуухнуудын урсгал болон их засварын  ажлуудыг бүрэн хийж, 
гүйцэтгэжээ.  

Илгээгч нь  мэдээ, тайланд үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг бүрэн хангуулаагүйгээс 

болж, газрын хэмжээнд хэрэгжсэн ажлын дүн, тоо мэдээг гаргахад хүндрэлтэй байгаа 

төдийгүй нэгдсэн дүгнэлт хийх боломжгүй байна. Иймээс жилийн эцсийн мэдээ, тайланд 

бүх ажлуудыг гүйцэтгэл бүрэн ирүүлэх шаардлагатай.  



Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв ОНӨААТҮГ: 

Төв нь 2015 онд 33 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс гуравдугаар 
улирлын байдлаар 31 үйл ажиллагааг 77.4 хувьтай хэрэгжүүлжээ. Дүгнэх боломжгүй 2 үйл 
ажиллагааг үнэлгээнд тооцоогүй болно. Үүнд:  

- 24. “Байгууллагын бүтэц, орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай саналыг дээд 
шатны байгууллагад уламжилж, шийдвэр гаргуулан хэрэгжүүлнэ” гэж төлөвлөсөн 
ажил нь Монгол Улсын Засгийн газрын “Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх 
зарим арга хэмжээний тухай” 2014 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 147 дугаар 
тогтоолыг хэрэгжүүлэх үүднээс 2015 онд тус байгууллагын бүтэц, орон тоог 
нэмэгдүүлэх боломжгүй байгаа тул хэрэгжүүлэх боломжгүй 

- 32. “Төвийн албан хаагчдыг гадаад улсад ижил төстэй байгууллагуудын үйл 
ажиллагаатай танилцуулж, ажлын туршлага судлуулж, хамтран ажиллана” гэж 
төлөвлөсөн ажилд шаардагдах хөрөнгө байгууллагын 2015 оны төсөвт батлагдаагүй 
тул энэхүү үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломжгүй хэмээн үзэж, дүгнээгүй болно. 

Мөн хоцрогдолтой  5 үйл ажиллагаа байгаа бөгөөд тодруулбал: 

- 4. “Ургамлын хортон шавьж, хөл ургамалтай тэмцэх ажиллагаанд хяналт тавих, 
нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн цэвэрлэгээ, цас мөс арилгалтын байдалд  
телехяналтын камерыг ашиглан хяналт тавьж, гарсан зөрчил дутагдлыг 
арилгуулах арга хэмжээ авч ажиллана” гэж төлөвлөсөн ажлын хэрэгжилтийг 50%-
иар тооцсон бөгөөд ургамлын хортон шавьж, хөл ургамалтай тэмцэх ажиллагаанд 
хяналт тавих ажил хугацаандаа хэрэгжээгүй байна. 

- 9. “Камер тавих газруудын судалгааг гаргаж, камержуулах ажлыг зохион 
байгуулна” гэж төлөвлөсөн ажлын хувьд байршлын судалгааг гаргаж, үнэлгээний 
хороо байгуулагдсан бөгөөд камержуулах ажил удаашралтай байна хэмээн үзлээ. 

- 26. “Байгууллагын үйл ажиллагааны 2015 оны эхний хагас жилийн  тайланг 
Нийслэлийн Засаг даргын удирдлагын зөвлөлийн хуралд оруулан танилцуулна” гэж 
төлөвлөсөн ажлын хүрээнд албан хаагчдын 2015 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөөгөөний гүйцэтгэлд мониторинг хийн зөвлөмж өгч, байгууллагын хагас 
жилийн тайланг боловсруулсан хэдий ч НЗД-ын удирдлагын зөвлөлийн хуралд 
танилцуулаагүй тул хэрэгжилтийг 50%-иар тооцлоо. Тухайн ажил нь хагас жилээр 
бүрэн хэрэгжих төлөвлөгөөтэй байсан бөгөөд хугацаа хоцорсон ажил юм.  

- 27. “Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, дотоод хяналтын журам боловсруулан 
батлуулж, хэрэгжүүлнэ” гэж төлөвлөсөн ажил нь боловсруулалтын шатанд явагдаж 
байгаа бөгөөд хагас жилээр бүрэн хэрэгжээгүй тул хугацаа хоцорсон хэмээн 
дүгнэлээ. 

- 33. “Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн 
судалгааг хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэх ажлыг зохион байгуулна” гэж 
төлөвлөсөн ажил нь судалгааны асуулга боловсруулах шатанд явж байгаа тул 
бэлтгэл ажил хийгдэж байна хэмээн 10%-тай дүгнэгдлээ. 

Илгээгч нь мэдээ, тайланд Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 дугаар 

захирамжаар баталсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны 

үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  хийх журам”-ын 3.2.3-т заагдсан шаардлагыг хангуулах 

шаардлагатай.  

 

 



Зөвлөмж: 

1. Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан “Захиргааны 

байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”, нийслэлийн Засаг 

даргын 2013 оны А/1146 дугаар захирамжаар баталсан “Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  

хийх журам”-ыг үйл ажиллагаандаа бүрэн хэрэгжүүлж, хэвшүүлэх  

2. Мэдээ, тайлангийн талаар удаа дараа зөвлөмж хүргүүлж байгаа хэдий ч биелэлт 

хангалтгүй байгаад анхаарах 

3. Мэдээ, тайланг ҮАМХ-ээс заасан хугацаанд ирүүлэх 

4. Мэдээ, тайлангийн тоо баримт нь нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй ажлын үр 

дүнтэй харилцан уялдахгүй байгаа тул, хянан шалгаж ирүүлэх 

5. Байгууллагаас боловсруулан гаргасан мэдээ, тайлангийн бүрдэл бүрэн, бүрдэлд 

тавигдах шаардлагыг хангасан байдлыг нягтлан шалгах 

6. Илгээгч нь  үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг бүрэн хангуулж, мэдээ, тайланд  албан 

бичиг хэргийн стандартыг мөрдүүлэн, үг үсгийн болон хэл найруулгын хувьд 

алдаагүй, албаны даргаар хянан баталгаажуулах шаардлагатай бөгөөд шаардлагыг 

хангуулснаар бүрэн хангалттай дүгнэгдэх боломжтой байна. 

 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газруудаас ирүүлж буй тайланд 

улирал бүр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмж, чиглэл удаа дараа хүргүүлж байгаа 

хэдий ч мэдээ, тайлангийн чанар сайжрахгүй байгааг нийт газрын дарга нарт ОНЦГОЙЛОН 

анхааруулж байна. Мөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийн талаар тайлбар бичиж, жилийн эцсийн 

тайланд хавсарган ирүүлэх хэрэгтэй гэж үзлээ.   

Харьяа газруудын хэмжээнд үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хоцрогдол багатай, 

хугацаандаа хэрэгжиж байгаа хэдий ч дийлэнх газрууд албан хэрэг хөтлөлтийн MNS 

5140:2011 стандартыг мөрдөж ажиллахгүй байна. 

Жилийн эцсийн мэдээ, тайланд зохих журмын дагуу болон албан хэрэг хөтлөлтийн MNS 

5140:2011 стандартыг хангуулаагүй газрын мэдээ, тайланг хүлээн авч, дүгнэхгүй болно. 

 

 

 

 

 

 


