
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС 
 

АЛБА, ХЭЛТЭС, ХАРЬЯА ГАЗРУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН 
АЖЛЫН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛ 

 
/2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 

Д/Д Дд ХШҮ-д 
хамрагдсан 

байгууллага, 
нэгжийн нэр 

Хугацаа  Ажлын чиглэл Ажлын 
мөрөөр 
гаргасан 
баримт 
бичиг 

Өгөгдсөн 
үүрэг 

зөвлөмж 
/тоогоор/ 

Хэрэгжилтийн байдал  
 

Дүгнэлт, тайлбар, авч 
хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ Бүрэн 
хэрэгжсэн  

Хэрэгж-
ээгүй  

Чанаргүй 
хэрэгжсэн  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

БОДЛОГЫН ЗОРИЛТ, ҮДГ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН  
ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН МОНИТОРИНГ 

1. 1. МУЗГ мөрийн 
хөтөлбөр 

 Мониторинг Зөвлөлийн 
хурлын 

тэмдэглэл 

- - - -  

2. 2. Налайх хотын 
ЗАА-ны 2015 
оны үйл 
ажиллагаанд 
ХШҮ  

01/25 Мониторинг Илтгэх 
хуудас 

- - - - Танилцаж, дүгнэсэн 
талаарх илтгэх хуудас 
гарсан, байгууллагад 
тодорхой зөвлөмж 
хүргэгдээгүй. 

3. 3. УБ хотын ЗАА-
ны 2015 оны үйл 
ажиллагааны 
тайланд 

01/28 Мониторинг Илтгэх 
хуудас 

 
8 

 
8 

- - ЗСХ-т зөвлөмж 
хүргэгдсэн ажлын явцад 
хэрэгжсэн. 

4. 4. ЗАА-ын харьяа 
байгууллагуудын 
үр дүнгийн 
гэрээний 
биелэлтэд 1-р 
сард дүгнэлт 
хийсэн  

02/10 Мониторинг Илтгэх 
хуудас 

 
 
6 

 
 

2 

-  
 
4 

 

5. 5. ЗАА-ын харьяа 
байгууллагуудын 
үр дүнгийн 

03/10 Мониторинг Илтгэх 
хуудас 

 
7 
 

-   
7 

 



гэрээний 
биелэлтэд 2-р 
сард дүгнэлт 
хийсэн 

 

6. 6. Гэр хороолол 
дахь 
Захирагчийн 
ажлын албадад 
явуулсан шалган 
зааварлах 
ажиллагаа 

03-14-
03/18 

Шалган 
зааварлах 
ажиллагаа 

Илтгэх 
хуудас 

 
 
 
 
 
 

179 

 
 
 
 
 
 

10 

-  
 
 
 
 
 

169 

УБ хотын ЗАА-ны 
дэргэдэх ББНШК-ын 
2016.06.30-ны өдрийн  
хурлаар архивын данс 
бүртгэлүүдийг 
хэлэлцүүлж, үүрэг чиглэл 
өгсөн. Албан хэрэг 
хөтлөлт, дотоод ажлын 
чиглэлээр өгөгдсөн 
үүргүүдийг биелүүлсэн 
талаар ерөнхийд нь 
дурдсан байх ба дүн 
тоогоор биелэлт тооцох 
боломжгүй, биелэлтийг 
чанаргүй тайлагнаж 
ирүүлсэн. 

7. 7. ЗАА-ын харьяа 
байгууллагуудын 
үр дүнгийн 
гэрээний 
биелэлтэд 3-р 
сард дүгнэлт 
хийсэн 

04/10 Мониторинг Илтгэх 
хуудас 

 
 
 
7 

 
 
 
- 

     
 
 
    - 

 
 
 
7 

 

8. 8. УСУГ 
ОНӨААТҮГ-ын 
хүний нөөц, 
хөдөлмөр 
зохион 
байгуулалтын 
асуудал 

4/14 Мониторинг Илтгэх 
хуудас 

 
 
 
8 

 
 
 

       8 

 
 
 
- 

 
 
 

      - 

 
 
Өгөгдсөн зөвлөмж 
чиглэлүүд хэрэгжсэн. 

9. 9. НҮУБН 
ОНӨААТҮГ-ийн 

04/15 Мониторинг Илтгэх 
хуудас 

20 10 3 7 Ирүүлсэн биелэлт, 
тайлагналт хангалтгүй, 



санхүүгийн үйл 
ажиллагаа 

ойлгомжгүй 

10. 10 Хотын 
Менежерийн 
шуурхай 
зөвлөгөөнөөс 
өгөгдсөн зарим 
үүрэг 
даалгаврын 
хэрэгжилтэд 

04/21 Мониторинг Илтгэх 
хуудас 

 
 
 
- 

 
 
 

      - 

 
 
 

    - 

 
 
 

       - 

Үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтийн байдлаар 
илтгэх хуудас гарч, ЕМ-т 
танилцуулж 
албажуулсан. 

11. 11 ННЭЗЗ-ын 2016 
оны зорилтын 
хэрэгжилтийн 
явц, үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 
явц 

05/03 Мониторинг Илтгэх 
хуудас 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

1-р улирлын 
хэрэгжилтийн байдалд 
дүн шинжилгээ хийж, 
Ерөнхий менежерт 
танилцуулсан. 

12. 12 Захирагчийн 
харьяа 
газруудын өмч 
эд хөрөнгөд 
үзлэг тооллогын 
үйл 
ажиллагаанд 
хяналт тавих 
ажиллагаа 

05/16 Мониторинг Илтгэх 
хуудас 

 
 
 

47 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

Хугацаа болоогүй /X/05-
нд биелэлт ирүүлнэ/ 

13. 13 ЗАА-ын харьяа 8 
байгууллагад 
хянан- 
зааварлах, 
зөвлөн туслах 
ажил. 
ОСНААУГ, 
НҮУБН, УСУГ, 
УБ лифт, 
ХИХУГ, Монгол 

05/23-
06/03 

Хянан 
зааварлах 

зөвлөн туслах 
ажиллагаа 

Зөвлөмж  
 
 

88 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
Хугацаа болоогүй. Мөн 
10 сард биелэлт 
ирүүлнэ. 



наадам 
цогцолбор,  
ШУЗТ, ЗХУТ 

Дүн Нийт 11  илтгэх хуудас  бичигдэж,  282 зөвлөмж  хүргэгдсэнээс 

 Бүрэн хэрэгжсэн 38, Чанаргүй хэрэгжсэн 194, Огт хэрэгжээгүй 3, хугацаа болоогүй 47 байна. 
                                                                          

  Зөвлөмж  8 байгууллагад бичигдэж 88 үүрэг даалгавар өгөгдсөн ба биелэлт ирүүлэх хугацаа болоогүй байна.  
 

ХОТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН МОНИТОРИНГ 

14. 1. Реклам 
мэдээллийн 
байгууламж 

IY/20 Ерөнхий 
менежерийн 
шуурхайд 
өгөгдсөн үүрэг 
даалгаврын 
дагуу өнгө 
үзэмжийг 
сайжруулах 
/будах/ 

Хяналтын 
хуудас  

- - - - - 

15. 2. Төвлөрсөн 
хогийн цэгийн 
үйл ажиллагаа 
 

03/24 Явцын шалгалт Хяналтын 
хуудас  

2 1  1 Нэг ажил нь санхүүгийн 
асуудлаас болоод 
хойшилсон байна.  

16. 3. Зөвшөөрөлгүй 
самбарын 
талаар авах 
арга хэмжээний 
тухай 

06/06 Явцын шалгалт Илтгэх 
хуудас 

1 1 - -  

17. 4. Золбин нохой 
устгал  

04/20 Явцын шалгалт Хяналтын 
хуудас  

- - - - - 

                                     Нийт 3 “Хяналтын хуудас”, 1 илтгэх хуудас  гаргаж, 2 нэгжид 3 асуудлаар зөвлөмж  хүргэгдсэнээс   хэрэгжих шатандаа 1, 
хэрэгжсэн 2  байна.  

ДЭД БҮТЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН  МОНИТОРИНГ 

18. 2. ЗАА ИБХ 04/15 Нийтийн 
эзэмшлийн 
гудамж, зам 
талбайн 

Илтгэх 
хуудас 

3 1 - 2 -Баруун салбарт 
шаардлагатай байгаа 12 
м-ийн өндөртэй 
автовышкаар 



гэрэлтүүлгийн 
ажлын талаар 

хангагдаагүй. 
-Гэрэлтүүлгийн 
ашиглалт,засвар 
үйлчилгээ хариуцсан 
байгууллагуудтай “2016 
онд хамтран ажиллах 
гэрээ” хийгдсэн. 
- 2015 оны санхүүжилт 
болох 302,0 сая 
төгрөгний санхүүжилт 
олгогдоогүй байлаа. 

19. 3. “НҮУБН” 
ОНӨААТҮГ 
СБД ЗДТГ 

04/20 Нүхэн болон 
гүүрэн гарцны 
арчлалтын 
ажлын талаар 

Илтгэх 
хуудас 

4 4 - - НҮУБН ОНӨААТҮГ-аас 
Сансарын нүхэн гарцын 
нийтийн бие засах 
газрын хөлдсөн шугамыг 
засварлаж хэвийн 
болгосон. 
120,0 мянгат, 19-р 
хорооллын гүүрэн 
гарцны лифтийг хэвийн 
ажиллагаанд оруулсан. 
Сансарын тунелийн 
нүхэн гарцны арчлалт 
хамгаалалт, ашиглалтын 
зардлын тооцоог гарган, 
төсвийн тодотголд санал 
оруулахаар бэлдэж 
байгаа талаар албан 
тоот ирүүллээ. 

20. 4. “Улаанбаатар 
лифт” НӨААТҮГ 

04/21 1дүгээрулирлын 
ажлын биелэлт 

Илтгэх 
хуудас 

- - - - Төлөвлөгөөт ажил 
хэвийн явагдаж байна. 

21. 5 НҮУБН 
ОНӨААТҮГ 

04-18 1.Борооны ус 
зайлуулах 
шугам 
сүлжээний 
арчлалт, 

Илтгэх 
хуудас 

9 4 2 3 1.Борооны ус зайлуулах 
шугам сүлжээний болон 
үерийн далан сувгийн 
цэвэрлэгээний ажил 
төлөвлөгөөний дагуу 



цэвэрлэгээ 
2.үерийн 
хамгаалалтын 
далан сувгийн 
засвар, 
арчлалт, 
цэвэрлэгээ 
3.Гэрэлтүүлгийн 
арчлалт, засвар 
үйлчилгээ 
4.Замын 
сангийн 
хөрөнгөөр 
хийгдсэн 
ажлууд 

хийгдсэн. 
2.Гэрэлтүүлгийн 
арчлалт, засвар 
үйлчилгээний талаар 
өгсөн 3 зөвлөмжийн 1 
бүрэн хэрэгжсэн, 2 
зөвлөмж хэрэгжээгүй 
байлаа. 
3. 120,0 мянгатын 
гүүрэн гарцын тэжээлийн 
кабелийг засаж, лифтийг 
хэвийн ажиллагаанд 
оруулсан байна.  
4.19-р хорооллын гүүрэн 
гарцны техникийн 
өрөөний дээврийг 
засварлаагүй байлаа. 
5.Өмч,эд хөрөнгийн 
үзлэг, тооллогоор машин 
механизмын тооллогыг 
хийж зөвлөмж 
хүргүүлсэн. 

22. 6 НҮУБН 
ОНӨААТҮГ 
УСУГ 
ОСНААУГ 
ХИХУГ 

05-27 Далан суваг 
Хамгаалалтын 
бүсийн газар 
УДДТ-ийн 
барилга 
Халаалтын 
тогоо 
Бусад 

Илтгэх 
хуудас 

31 - Хэрэгжих 
шатандаа

-31 

- Байгууллагууд 06 дугаар 
сарын 15-ны байдлаар 
харьяа дүүргийн 
тооллогын  комисст 
илтгэх хуудсаа явуулсан 
бөгөөд улмаар НӨХГ-т 
дүн мэдээ ирсний дараа 
асуудлууд үе шаттайгаар 
шийдвэрлэгдэх болно. 

23. 7 ЗХУТ 
ШУЗТ 
Монгол наадам 
цогцолбор 
Улаанбаатар 

05-11 Дүрмээр 
хүлээсэн 
үндсэн үүргийн 
хэрэгжилт, 
бодлогын 

Илтгэх 
хуудас 

20 - Хэрэгжих 
шатандаа
-20 

- 06 дугаар сарын 16-17-
нд зөвлөмж бүрэн 
бичигдэж хүргэгдэнэ. 



лифт 
ОСНААУГ 
НҮУБН 
ХИХУГ 
УСУГ 

зорилт, 
тэдгээрийн 
төлөвлөлт, 
тайлагналт, 
архив, албан 
хэрэг хөтлөлт, 
дотоод ажлын 
хэрэгжилт 

24. 8 БГД, ХУД IY/24- 
26 

Гэрэлтүүлгийн 
асалт 

 шалгах 

Хяналтын 
хуудас 

5 үүрэг 2 Хэрэгжих 
шатагдаа-

3 

 НАЗГ-аас захиалагчийн 
хяналт тавьж 
суурилуулсан ХУД-ийн  
гэрэлтүүлгийн асалыг 
шалган,  албан бичиг 
хүргүүллээ. 
Өлзийтийн авто замын 
гэрэлтүүлгийн тэжээлийн 
агаарын дэд станцын 
техникийн нөхцөл 
шийдэгдсэн. Сэлхийн 
авто замын дайрагдсан 
шонг засварласанаар тус 
замын гэрэлтүүлгүүд 
бүрэн ассан. 
 Дүнжингарав, Нисэхийн 
товчоо, Их Монгол 
гудамжны гэрэлтүүлгийн 
асалтыг 07 дугаар сарын 
01 гэхэд бүрэн 
шийдвэрлэж дуусахаар 
байна. 

25. 9 БГД, ХУД    Y/10 Гэрэлтүүлгийн 
асалт 

 шалгах 

Хяналтын 
хуудас 

2 үүрэг 1 - 1 ХУД-ийн гэрэлтүүлгийн 
асалт 97,8%-тай болж, 
БГД автовышкагүй гэсэн 
шалтгаанаар асалт 
77,0%-тай байна. 

26. 10 Нүхэн болон 06/07 Мониторинг Илтгэх 3 3 - - ХУД-ийн 120 мянгатын 



гүүрэн гарцны 
цэвэрлэгээ 
арчлалт, 
лифтний 

ажиллагаанд 
хяналт тавьж 

ажилласан тухай 

хуудас гүүрэн гарцад ариутгал 
хийлгэсэн. 
Агааржуулалт 
салхивчийн асуудлыг 
шийдвэрлэх асуудлыг 
судалж байгаа, 
ХУД-ийн 19-р хорооллын 
гүүрэн гарцны лифтний 
дээврийг гүйцэтгэгч 
байгууллага болох Ди-
Вай-Кей-Би ХХК-р 
гүйцэтгүүлэх 
засварлуулах ажил 
хийгдэж байгаа. 

27. 11 Үерийн 
хамгаалалтын 
далан сувгийн 
цэвэрлэгээний 
ажилд хяналт 

06/07 Үзлэг, хяналт Илтгэх 
хуудас 

- - - -  

Дүн Нийт 9 илтгэх хуудас  бичигдэж, 19 байгууллагад 77 зөвлөмж  хүргэгдсэнээс 
                             Бүрэн хэрэгжсэн 15 

                                 Хэрэгжих шатандаа 57 
                                        Хэрэгжээгүй 5 ажил байна. 

  Хяналтын 2 хуудас бичигдсэнээс 7 үүрэг даалгавар өгөгдсөнөөс  
                              3 ажил бүрэн хэрэгжиж 

                                                4 ажил хэрэгжих шатандаа байна. 
 

 

ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН МОНИТОРИНГ 

28. 1. Нийслэлийн 
хэмжээнд үйл 

ажиллагаа 
явуулж буй 

Түргэн 
үйлчилгээний 

цэгийн үйл 

V/23 Дүүргүүдийн 
ЗД-ын дэргэдэх 

Худалдаа 
үйлчилгээг 
зохицуулах 

зөвлөлд 

Зөвлөмж 15 - - - Хугацаа болоогүй, 
хэрэгжих шатандаа. 

V/23 ЗАА-ны Хүнс Зөвлөмж 4 - - - Хугацаа болоогүй, 



ажиллагаанд 
хийгдсэн 

мониторинг.  

худалдаа 
үйлчилгээний 

хэлтэст 

хэрэгжих                          
шатандаа 

29. 2. Улаанбаатар 
марафон-2016 
тэмцээний үеэр 

төвийн 6 
дүүргийн нутаг 

дэвсгэрт зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээнд хяналт 

тавьсан 

06/06  Илтгэх 
хуудас 

- - - -  

Нийт 
дүн 

Ажлын мөрөөр  1 илтгэх хуудас, 10 хэлтэс, нэгжид зөвлөмж  гаргасан ба  19  зөвлөмж  хүргэгдсэнээс 
                             Хугацаа болоогүй 18, бүрэн хэрэгжсэн 1 байна.  

Нийт дүн:   Нийт  29 асуудлаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажил явуулж, зөвлөмж, илтгэх хуудас, хяналтын хуудсаар нийт  476 зөвлөмж, үүрэг 
чиглэл өгсөн байна:  Үүнээс:  

 Бүрэн хэрэгжсэн: 59 

 Дутуу, чанаргүй хэрэгжсэн: 194 

 Огт хэрэгжээгүй:8 

 Хэрэгжих шатандаа /хугацаа болоогүй/:215 
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