
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА 

ИЛТГЭХ ХУУДАС 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Харьяа байгууллагуудын  2015 оны 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний I улирлын биелэлтэд хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ 

хийсэн тухай 

2015 оны 04 дүгээр сар 22  Улаанбаатар хот 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Харьяа байгууллагуудын 2015 оны 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн бөгөөд  I 

улирлын байдлаар нийт 76%-тай байна.  

Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийгдсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг 

байгууллага  тус бүрээр авч үзвэл: 

№ 
Харьяа 
байгууллагууд 

Ажилба-
рын тоо 0% 10% 30% 50% 70% 90% 100% 

Нийт 
% 

1 

Замын 
хөдөлгөөний 
удирдлагын төв 

26 26 100 

2 
Монгол наадам 
цогцолбор 

7 2 1 1 3 62.9 

3 
Улаанбаатар 
нэгтгэл 

50 6 1 3 1 2 37 80.6 

4 
Улаанбаатар 
лифт 

12 4 1 2 5 67.5 

5 
Ус сувгийн 
удирдах газар 

9 1 1 1 3 3 61.1 

6 

Орон сууц 
нийтийн аж ахуйн 
удирдах газар 

17 3 3 1 0 1 9 61.8 

7 

Хэсэгчилсэн 
инженерийн 
хангамжийн 
удирдах газар 

16 1 1 2 12 79.4 

8 

Шуурхай 
удирдлага 
зохицуулалтын 
төв 

17 1 16 98.2 

Нийт 
155 11 8 12 2 6 5 111 76.3 

Дүгнэлт, зөвлөмж: 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Харьяа байгууллагууд 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. Төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

3. Тухайн улиралд багтаан хийгдэж дуусаагүй үлдсэн ажлуудыг яаралтай дуусгах

4. Мэдээ тайланг ҮАМХ-ээс заасан хугацаанд ирүүлэх талаар харьяа байгууллагуудын

дарга нар анхаарах шаардлагатай байна.

Мөн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд харьяа байгууллага тус бүрээр

хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ. Үүнд: 



1. Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв 

Дүгнэлт: Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв  нь тухайн оны нэгдүгээр 

улиралд төлөвлөсөн нийт 27 үйл ажиллагаанаас 26 нь бүрэн хэрэгжиж, 100%-тай 

дүгнэгдлээ. Тусгай захиалгат ажлууд хугацаандаа хэрэгжиж, бэлтгэл ажлууд хангагдсан 

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. 

2. Монгол наадам цогцолбор НӨҮГ 

Дүгнэлт: Монгол наадам цогцолбор нь тухайн оны нэгдүгээр улиралд төлөвлөсөн нийт 7 

үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж 63%тай дүгнэгдлээ. 

Зөвлөмж:  

1. Мэдээ тайланг Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 

А/1146 тоот захирамжаар батлагдсан журмын 3.2-т заасан заалтыг хангуулж ирүүлэх 

2. Тухайн улиралд багтаан хийгдэж дуусаагүй ажлуудыг яаралтай дуусгах  

3. Төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

3. Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ 

Дүгнэлт: Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл нь тухайн оны нэгдүгээр улиралд 

төлөвлөсөн нийт 50 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж,  81%-тай дүгнэгдлээ. 

Зөвлөмж:  

1. Төлөвлөгөөт хугацаанд үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

2. “Хөрсний шинж чанарыг тодорхойлох, бохирдсон хөрсөнд ариутгал хийх” ажлыг 

хоёрдугаар улиралд багтаан дуусгах 

3. “Ус тогтдог газруудад зураг төсөв хийлгэх” ажлын биелэлт хангалтгүй байгааг 

анхаарах 

4. 0%-тай дүгнэгдсэн ажлуудыг төлөвлөгөөт хугацаанд багтаан дуусгах, шаардлагатай 

тайлбар тодруулгыг өгөх 

5. Мэдээ, тайланг ҮАМХ-ээс заасан хугацаанд ирүүлэх  

6. Мэдээ тайланг Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 

А/1146 тоот захирамжаар батлагдсан журмын 3.2-т заасан заалтыг хангуулж ирүүлэх 

 

4. Улаанбаатар лифт НӨҮГ 

Дүгнэлт: Улаанбаатар лифт НӨҮГ нь тухайн оны нэгдүгээр улиралд 12 үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлж, 68%-тай дүгнэгдлээ. 

Зөвлөмж:  

1. Мэдээ тайланг Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 

А/1146 тоот захирамжаар батлагдсан журмын 3.2-т заасан заалтыг хангуулж ирүүлэх 

2. Төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх  

3. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу биелэлтээ ирүүлэх 

 

5.Ус сувгийн удирдах газар 

Дүгнэлт:  Ус сувгийн удирдах газар нь тухайн оны нэгдүгээр улиралд нийт 9 үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлж, 61%- тай дүгнэгдлээ. 

Зөвлөмж: 

1. Мэдээ тайланг Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 

А/1146 тоот захирамжаар батлагдсан журмын 3.2-т заасан заалтыг хангуулж ирүүлэх 



2. Тухайн улиралд багтаан хийгдэж дуусаагүй үлдсэн ажлуудыг яаралтай дуусгах  

 

6.Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар 

Дүгнэлт: Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар нь тухайн оны нэгдүгээр улиралд нийт 

17 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, 62%- тай дүгнэгдлээ. 

Зөвлөмж:  

1. Төлөвлөгөөт хугацаанд багтааж үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх талаар анхаарах 

2. Мэдээ тайланг Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 

А/1146 тоот захирамжаар батлагдсан журмын 3.2-т заасан заалтыг хангуулж ирүүлэх 

 

7.Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар 

Дүгнэлт: Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар нь тухайн оны нэгдүгээр 

улиралд нийт 16 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, 79%- тай дүгнэгдлээ. 

Зөвлөмж:   

1. Мэдээ тайланг Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 

А/1146 тоот захирамжаар батлагдсан журмын 3.2-т заасан заалтыг хангуулж ирүүлэх 

2. Тухайн улиралд багтаан хийгдэж дуусаагүй үлдсэн ажлуудыг яаралтай дуусгах  

3. “Үндсэн хөрөнгийн зургийг 3 талаас авч мэдээллийн санд байршуулах” ажлыг 

төлөвлөгөөт хугацаанд багтаан дуусгах 

4. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хувь, хугацааг харилцан  уялдуулах.   

 

8.Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв 

Дүгнэлт: Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв нь тухайн оны 

нэгдүгээр улиралд нийт 17 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, 98%- тай дүгнэгдлээ. 

Зөвлөмж: “Хоногийн мэдээг www.discenter.ub.gov.mn, 7 хоногийн мэдээг www.ubservice.mn, 

14 хоногийн мэдээг www.ulaanbaatar.mn сайтад тогтмол байршуулна” гэж төлөвлөсөн 

ажлыг анхаарч ажиллах шаардлагатай байна гэж үзлээ. 

 

 

 

 

 

 

 


