
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА 

ИЛТГЭХ ХУУДАС 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн гэр хороолол дахь ажлын албадын 2015 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний I улирлын биелэлтэд хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ 

хийсэн тухай 

2015 оны 04 дүгээр сар 09  Улаанбаатар хот 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн гэр хороолол дахь ажлын албадаас хугацаанд нь 

ирүүлсэн 8 ажлын албаны I улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт, 

шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ. Гэр хорооллын Зурагт, Гандан дахь ажлын албаны ирүүлсэн 

мэдээ, тайлан хангалтгүй байна. 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 

нэгдүгээр улирлын байдлаар нийт 71,7%-тай байна. 

Тухайн биелэлтийг Захирагчийн гэр хороолол дахь албад тус бүрээр авч үзвэл: 
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хороолол дахь ажлын 
алба 

Ажилба-
рын тоо 

0% 
10-
30% 

30-
50% 

50-
70% 

90-
100% 

Нийт % 

1 
Дамбадаржаа, Сэлбэ, 
Бэлх 

2 2 100 

2 Яармаг, Нисэх 4 2 1 1 52.5 

3 Наран 9 - 8 100 

4 Дарь- Эх, Цайз 5 - 1 1 2 70.0 

5 Баянхошуу 17 - 1 1 11 92.3 

6 Туул, Био, Өлзийт 4 2 2 75.0 

7 Толгойт 2 1 1 85.0 

8 
Амгалан, Шар хад, 
Улиастай 

3 1 2 90.0 

9 Зурагт, Гандан, Дэвшил - 

10 
Дэнжийн мянга, 
Хайлааст, Чингэлтэй 

6 2 4 66.6 

Нийт 52 - 4 4 3 33 71.7 

Дүгнэлт, зөвлөмж: 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн гэр хороолол дахь ажлын албад дараах нийтлэг 

асуудлуудад анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Үүнд: 

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/1146 тоот

захирамжаар батлагдсан журмын 3.2-т заасан заалтыг хангуулж ажиллах

2. Тухайн улиралд багтаан хийгдэж дуусаагүй үлдсэн ажлуудыг яаралтай дуусгах

3. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь, хугацаа харилцан уялдаагүй

байгаа албад анхаарч ажиллах



4. Үйл ажиллагааны мониторингийн хэлтсээс үүрэг өгч буй “Захирагчийн гэр хороолол 

дахь ажлын албадын 2015 онд хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар байгууллага, аж 

ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх 61, 63-р тогтоолыг /журмыг/ хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөө”-ний биелэлтийг тогтмол ирүүлэх  

5. Тохижилт цэвэрлэгээний ажлыг тогтмолжуулж, байнгын хяналт тавьж байх 

6. Нийслэлийн  Засаг  даргын  2015 оны  04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/314 дүгээр 

захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн 2015 оны шилдэг тохижилт, ногоон 

байгууламжтай, цэмцгэр байгууллага, аж ахуйн нэгж шалгаруулах болзолт 

уралдаан”-д үйл ажиллагааг уялдуулж ажиллах 

7. Цаашид үйл ажиллагааг оновчтой төлөвлөх 

8. Мэдээ тайланг ҮАМХ-ээс заасан хугацаанд ирүүлэх талаар Захирагчийн гэр 

хороолол дахь ажлын албадын дарга нар анхаарах шаардлагатай байна. 

Мөн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд алба тус бүрээр хяналт, 

шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ. Үүнд: 

1. Улаанбаатар хотын Захирагчийн Дамбадаржаа, Сэлбэ, Бэлх зуслан  дахь 

ажлын албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний I улирлын биелэлт 

Дүгнэлт: Гэр хорооллын Дамбадаржаа, Сэлбэ, Бэлх зуслан дахь ажлын алба нь тухайн 

оны нэгдүгээр улиралд 2 үйл ажиллагаа эхлүүлэхээр төлөвлөж, төлөвлөгөөг 100%-тай 

биелүүлсэн байна. II улиралд хийгдэх 2 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд бэлтгэл ажил 

хийгдсэн тул ажлын түвшинг харгалзан биелэлтийг 30%-аар тооцлоо. 

Зөвлөмж:  

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/1146 тоот 

захирамжаар батлагдсан журмын 3.2-т заасан заалтыг хангуулж ажиллах 

2. “Гэр хорооллын Дамбадаржаа дахь ажлын албанаас Дамбын цэвэрлэх байгууламжид 

суурилуулсан тоног төхөөрөмжийн үйл   ажиллагаанд хяналт тавьж,  усан толио байгуулах 

зорилт тавьж ажиллана” гэж төлөвлөсөн ажлын үр дүнг болон түүнд хүрэх үйл 

ажиллагаануудыг нарийн тодорхойлж, анхаарч ажиллах 

3. “Гэр хорооллын Дамбадаржаа дахь ажлын алба нь   2013-2014 онд хийсэн  амьдрах 

орчны  зураглалыг баяжуулах ажлыг Нийслэл, Сүхбаатар дүүрэг болон хариуцсан 

хороодтой хамтран хэрэгжүүлнэ” гэж төлөвлөсөн ажлыг үр дүнд хүргэх, төлөвлөгөөт 

хугацаанд багтаан дуусгах. 

 

2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн Яармаг, Нисэх дэх ажлын албаны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний I улирлын биелэлт 

Дүгнэлт: Улаанбаатар хотын Яармаг, Нисэх дэх ажлын алба нь тухайн оны нэгдүгээр 

улиралд 4 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, 52% тай хэрэгжсэн байна.  

Зөвлөмж:   

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/1146 тоот 

захирамжаар батлагдсан журмын 3.2-т заасан заалтыг хангуулж ажиллах 

2. Тухайн улиралд багтаан хийгдэж дуусаагүй үлдсэн ажлуудыг яаралтай дуусгах  

3. Тохижилт, цэвэрлээгээний ажлыг тогтмолжуулж, хяналт тавих 

4. Камержуулах ажил зохион байгуулагдаагүй байгааг анхаарч ажиллан, төлөвлөгөөт 

хугацаанд багтаан биелүүлэх 

5. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг оновчтой төлөвлөх. 

 



3. Улаанбаатар хотын Захирагчийн Наран дахь ажлын албаны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний I улирлын биелэлт 

Дүгнэлт: Улаанбаатар хотын Захирагчийн Наран дахь ажлын алба нь тухайн оны 

нэгдүгээр улиралд төлөвлөсөн нийт 9 үйл ажиллагаанаас 8 нь бүрэн хэрэгжиж, 100%-тай 

дүгнэгдсэн байна. Гэр хороололд мод, сөөг тарихад зориулсан зөвлөмж, сургалт хийх 

ажлыг хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хойшлуулсан байна. Мэдээ, тайлан “Нийслэлийн Засаг 

даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/1146 тоот захирамжаар батлагдсан 

журам”-ын 3.2-т заасан шаардлагыг хангасан байна. 

Зөвлөмж: 

1.Хойшлуулсан үйл ажиллагааг хоёрдугаар улиралд багтаан дуусгах 

2.Үйл ажиллагааны мониторингийн хэлтсээс үүрэг өгч буй “Захирагчийн гэр хороолол дахь 

ажлын албадын 2015 онд хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, 

иргэдээс дагаж мөрдөх 61, 63-р тогтоолыг /журмыг/ хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-г 

уялдуулах, биелэлтийг тогтмол ирүүлэх 

4. Улаанбаатар хотын Захирагчийн Дарь-Эх, Цайз дахь ажлын албаны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний I улирлын биелэлт 

Дүгнэлт: Улаанбаатар хотын Захирагчийн Дарь- Эх, Цайз дахь ажлын алба нь тухайн 

оны нэгдүгээр улиралд нийт 5 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 70%-тай 

хэрэгжүүлсэн байна.  

Зөвлөмж:  

1. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хувь, хугацааг харилцан  уялдуулах 

2. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/1146 тоот 

захирамжаар батлагдсан журмын 3.2-т заасан заалтыг хангуулж ажиллах 

3. Нэгдүгээр улирлын мэдээ, тайлан хангалтгүй байгаа тул бүх үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх, төлөвлөгөөт хугацаанд багтаан дуусгах 

4. Мэдээ, тайланг дахин гаргаж, хянуулах. 

 

5. Улаанбаатар хотын Захирагчийн Баянхошуу дахь ажлын албаны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний I улирлын биелэлт 

Дүгнэлт:  Улаанбаатар хотын Захирагчийн Баянхошуу дахь ажлын алба нь тухайн оны 

нэгдүгээр улиралд нийт 17 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 4 ажил хүндэтгэн 

үзэх шалтгааны улмаас хойшлогдож, 13 үйл ажиллагааг 92%-тай хэрэгжүүлсэн байна. Үйл 

ажиллагаа төлөвлөгдсөн хугацаанд хэвийн явагдаж байна. 

Зөвлөмж:  

1. Хойшлуулсан ажлыг хоёрдугаар улиралд багтаан дуусгах 

2. “Гэр хорооллын нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлгийн асалт, арчлалт 

хамгаалалтанд хяналт тавьж холбогдох асуудлыг дүүрэг болон хотын ерөнхий 

менежерийн шуурхайд уламжилна” гэж төлөвлөсөн ажлын хүрээнд 

гэрэлтүүлгийн арчлалт, хамгаалалтанд хяналт тавих, холбогдох арга хэмжээг 

авах  

3. Төлөвлөсөн хугацаанд багтаан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх. 

 

 

 



6. Улаанбаатар хотын Захирагчийн Туул, Био, Өлзийт дэх ажлын албаны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний I улирлын биелэлт 

Дүгнэлт: Улаанбаатар хотын Захирагчийн Туул, Био, Өлзийт дэх ажлын алба нь тухайн 

оны нэгдүгээр улирлын байдлаар 4 үйл ажиллагааг хийхээр төлөвлөж, 75%-тай 

хэрэгжүүлсэн байна.  

Зөвлөмж:  

1. Тохижилт цэвэрлэгээний ажлыг тогтмолжуулж, байнгын хяналт тавьж байх 

2. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу инженерийн шугам сүлжээ, авто зам 

барих ажлыг санал болгох ажлын хүрээнд судалгааны саналыг холбогдох газарт 

хүргүүлэх, НЕТГ-аас ажил хойшлогдсон шалтгааныг тодруулах, анхаарч ажиллах  

3. Улирлын мэдээ тайланг нэгтгэж явуулах 

4. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/1146 тоот 

захирамжаар батлагдсан журмын 3.2-т заасан заалтыг хангуулж ажиллах. 

 

7. Улаанбаатар хотын Толгойт дахь ажлын албаны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний I улирлын биелэлт 

Дүгнэлт: Улаанбаатар хотын Толгойт дахь ажлын алба нь тухайн оны нэгдүгээр 

улирлын байдлаар  2 үйл ажиллагааг төлөвлөж, 85%-тай хэрэгжүүлсэн байна.  

Зөвлөмж:  

1. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хувь, хугацаа харилцан  уялдуулах   

2. Гэрэлтүүлэг тавих газруудын байршлын судалгааг яаралтай  дуусган холбогдох 

газарт хүргүүлэх 

 

8. Улаанбаатар хотын Амгалан, Шар хад, Улиастай дахь ажлын албаны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний I улирлын биелэлт 

Дүгнэлт: Улаанбаатар хотын Шар хад, Амгалан, Улиастай дахь ажлын алба нь тухайн 

оны нэгдүгээр улирлын байдлаар 3 үйл ажиллагааг төлөвлөж, 90%-тай хэрэгжүүлсэн байна.  

Зөвлөмж:  

1. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хувь, хугацаа харилцан  уялдуулах.   

2. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/1146 тоот 
захирамжаар батлагдсан журмын 3.2-т заасан заалтыг хангуулж ажиллах. 
 

9. Улаанбаатар хотын Зурагт, Гандан, Дэвшил дэх ажлын албаны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний I улирлын биелэлт 

Дүгнэлт: Үйл ажиллагаа тодорхойгүй байсан тул дүгнэх боломжгүй байлаа. 

Зөвлөмж: 

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/1146 тоот 

захирамжаар батлагдсан журмын 3.2-т заасан заалтыг хангуулж ажиллах 

2. Мэдээ, тайланг ҮАМХ-ээс заасан хугацаанд ирүүлэх  

 

 

 

 

 

 



10. Улаанбаатар хотын Захирагчийн Дэнжийн мянга, Хайлааст, Чингэлтэй дэх 

ажлын албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний I улирлын биелэлт 

Дүгнэлт: Улаанбаатар хотын Захирагчийн Дэнжийн мянга, Хайлааст, Чингэлтэй дэх 

ажлын алба нь тухайн оны нэгдүгээр улирлын байдлаар нийт 6 үйл ажиллагааг 67%-тай 

хэрэгжүүлж, үүнээс 2 үйл ажиллагааг хойшлуулсан байна. 

Зөвлөмж: 

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/1146 тоот 

захирамжаар батлагдсан журмын 3.2-т заасан заалтыг хангуулж ажиллах 

2. Мэдээ тайланг ҮАМХ-ээс заасан хугацаанд ирүүлэх  

 

 


