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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТСЭЭС 2016 ОНД УБ ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ХЭЛТЭС, 
ХАРЬЯА ГАЗРУУДАД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

АЖЛЫН төлөвлөгөө

“ Байгууллага, нэгжийн дотоод үйл ажиллагаанд хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах нь” зорилтот жил

2016 оны 03 дугаар сарын 04__________ ____________________________________ ___________________ ___________ _______ Улаанбаатар хот
Д /д Алба, харьяа газруудын нэрс Зорилго, ажлын чиглэл Хамрагдах нэгж, 

харьяа газар
Хугацаа Хариуцах болон 

хамтарч хэрэгжүүлэх 
байгууллага, албан 

тушаалтан
1 2 3 4 5 6

НЭГ. МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮИ - ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА.
1. “Шалган-зааварлах, зөвлөн 

туслах" ажиллагаа явуулах.
Батлагдсан удирдамжийн хүрээнд 

НЗД-ын 2013 оны А/1146 дугаар 
захирамжийн дагуу байгууллагын дотоод 
ажилд “Шалган-зааварлах, зөвлөн туслах” 
ажиллагааг явуулах.

Ажлын мөрөөр илтгэх хуудас гаргаж 
хүргүүлэх, хугацаатай үүрэг, зөвлөмж өгөх.

Гэр хороолол 
дахь ЗАА 

/10 байгууллага/

111/14-17 ҮАМХ-ийн дарга,

Дэд бүтцийн мониторинг 
хариуцсан мэргэжилтэн,

Харьяа газрын үйл 
ажиллагааны мониторинг 
хариуцсан мэргэжилтэн

ЗАА-ны харьяа 
газрууд

/8 байгууллага/

V сард

ЗАА-ны 4 хэлтэс IV, IX 
сард

ҮАМХ-ийн нийт ажилтнууд

2. Сургалт зохион байгуулах. Тусгай хөтөлбөрийн дагуу холбогдох 
хууль тогтоомж, дүрэм журмыг мөрдлөг 
болгох, ялангуяа баримт бичиг 
боловсруулах асуудлаар онол, дадлага

ЗАА-ны харьяа 
газрууд

/18 байгууллага/

Ш/26 ЗСХ, ҮАМХ

/Хөтөлбөрийн дагуу 
холбогдох мэргэжлийн



хосолсон сургалт, арга зүйн ажил зохион 
байгуулах.

байгууллага, ажилтан 
оролцоно/

3. Удирдах ажилтнуудад зориулсан 
сургалт, семинар зохион 
байгуулах.

Тайлант онд харьяа байгууллагуудад 
зохион байгуулсан ажлуудад хийгдсэн 
мониторингийн мөрөөр сургалт, семинар, 
хийх.

ЗАА-ны харьяа 
байгууллагууд 

/18 байгууллага/

XI сард ЗСХ, ҮАМХ

/Хөтөлбөрийн дагуу 
холбогдох мэргэжлийн 
байгууллага, албан 
тушаалтан оролцоно/

ХОЕР. ҮИЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИ 
/Төлөвлөгөөт болон төлөвлөп

ЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИ1 
эөт бус/

1Х.

4. “Гүйцэтгэл”-ийн мониторинг 
явуулах, тайлагнах, сурталчлах.

Сургалт арга зүй, шалган зааварлах 
ажпын мөрөөр өгөгдсөн ажлын гүйцэтгэлд 
хяналт үнэлгээ хийх, холбогдох арга 
хэмжээ авах. /Энэхүү төлөвлөгөөний 1,2 
дугаар мөрний ажлын гүйцэтгэлд/

ЗАА-ны 4 хэлтэс XI сард Хэлтсийн дарга,
Үйл ажиллагааны 

мониторинг хариуцсан 
Ахлах мэргэжилтэн, 

Холбогдох мэргэжилтнүүд
Гэр хороолол 

дахь ЗАА 
/10 байгууллага/

V сард Дэд бүтцийн мониторинг 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Харьяа газрын үйл 
ажиллагааны мониторинг 
хариуцсан мэргэжилтэнЗАА-ны харьяа 

газрууд
/8 байгууллага/

VIII сард

5. “Сэдэвчилсэн” хяналт- 
шинжилгээ үнэлгээ хийх, үр дүнг 
тооцох, тайлагнах, сурталчлах.

ЗАА-ны хэлтэс, харьяа газруудын үйл 
ажиллагаанд сэтгэл ханамжийн судалгаа 
авах, дүн шинжилгээ хийх, холбогдох арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэх.
/Тодорхой асуудал, сэдвийн хүрээнд 
сонгож хэрэгжүүлэх/

ЗАА-ны хэлтэс, 
харьяа газрууд

Жилдээ Дэд бүтцийн мониторинг 
хариуцсан мэргэжилтэн, 

Хот, нийтийн аж ахуйн үйл 
ажиллагааны мониторинг 
хариуцсан мэргэжилтэн, 

Харьяа газрын үйл 
ажиллагааны мониторинг 
хариуцсан мэргэжилтэн

Байгууллага, иргэдээс ЗАА-нд ирүүлсэн 
өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 
байдалд мониторинг хийх.

ЗАА-ны
хэлтсүүд

VIII сард Үйл ажиллагааны 
мониторинг хариуцсан 

Ахлах мэргэжилтэн

Ерөнхий менежерийн баталж мөрдүүлсэн 
тушаал, албан даалгаврын хэрэгжилтэд

ЗАА-ны
хэлтсүүд

III
улиралд

Нийт мэргэжилтнүүд



хяналт шинжилгээ хийх, нэгтгэн дүгнэх, 
тайлагнах, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг тооцох. /2016 оны 1 дүгээр 
улиралд гарсан шийдвэрүүдэд/
Харьяа байгууллагуудын 2015 оны ажлын 
тайлан, үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтэд 
мониторинг хийх. /3.1/

Тайланд хийгдсэн дүн шинжилгээг 
тайлагнах, сурталчлах

ЗАА-ны харьяа 
газрууд

/18 байгууллага/

Iулирал, 
04 сард

Ахлах мэргэжилтэн,

Харьяа газрын үйл 
ажиллагааны мониторинг 
хариуцсан мэргэжилтэн

•
Харьяа байгууллагуудын төсвийн шууд 
Захирагч нарын 2016 оны үр дүнгийн 
гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажиллах. /3.3/

ЗАА-ны харьяа 
газрууд

/18 байгууллага/

V, XI сард

Харьяа байгууллагуудын ТШЗ нараас УБ 
хотын Ерөнхий менежертэй байгуулсан “Үр 
дүнгийн гэрээ”-г дүгнэх ажлыг зохион 
байгуулах.

Харьяа газрууд XII сард Ахлах мэргэжилтэн, 
Харьяа газрын үйл 

ажиллагааны мониторинг 
хариуцсан мэргэжилтэн.

Харьяа газруудад хэрэгжиж буй НЗД-ын 
мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, НЭЗН- 
ийн 2016 оны зорилтын хэрэгжилтэд 
мониторинг хийх. /Шалган зааварлах 
ажлын хүрээнд/

Харьяа газрууд III, V сард Хэлтсийн дарга,
Дэд бүтцийн мониторинг 
хариуцсан мэргэжилтэн, 

Харьяа газрын үйл 
ажиллагааны мониторинг 
хариуцсан мэргэжилтэн.

Алба, хэлтсүүдийн 2016 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн 
явц, үр дүнд мониторинг хийх, удаашрах 
тасрах магадлалтай ажлуудад тухай бүр 
холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах. /2.2/

ЗАА-ны хэлтсүүд IV, X сард Ахлах мэргэжилтэн

НЗД-ын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, 
НЭЗН-ийн 2016 оны зорилтын хэрэгжилтэд 
мониторинг хийх. /2.10/

ЗАА-ны хэлтсүүд IV- IX 
сард 

улиралд

Нийт мэргэжилтнүүд



Албаны хэмжээнд болон харьяа газруудад 
хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэд мониторинг хийх. /2.12/

ЗАА-ны хэлтсүүд, 
Харьяа газрууд

VI - IX 
сард

ИБХ,
ҮАМХ-ийн Дэд бүтцийн 
мониторинг хариуцсан 

мэргэжилтэн, 
Харьяа газрын үйл 

ажиллагааны мониторинг 
хариуцсан мэргэжилтэн

НЭЗН-ийн 2016 оны зорилтын хүрээнд дэд 
бүтцийн чиглэлээр хийгдэж буй төсөв, 
хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд 
мониторинг хийх.

ИБХ IX сард ЗАА-ны ИБХ,

Дэд бүтцийн мониторинг 
хариуцсан мэргэжилтэн

Инженерийн шугам сүлжээ, дээвэр, лифт 
засвар, тээврийн хэрэгслийг зөөж 
шилжүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих.

ИБХ У-УМ сард

Авто замын засвар, гүүрэн гарцын засвар 
үйлчилгээний ажилд явцын хяналт тавих.

ИБХ IV, X сард

Далан сувгийн цэвэрлэгээний ажилд 
хяналт тавих.

ИБХ V, IX сард

Гэрэлтүүлгийн асалтад хяналт тавих. ИБХ IV, X 
сард

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явцтай 
танилцах, мониторинг хийх.

УСУГ, ОСНААУГ, 
ХИХУГ, ШУЗТ,

НҮ УБН

1Х-Х сард

Хог, хаягдлын үйлчилгээ үзүүлж буй 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт 
тавих. /5.2/

ДҮҮРГҮҮДИЙН
тээвэрлэгч

байгууллагууд

Жилдээ ТХХУХ,
Хот, нийтийн аж ахуйн үйл 
ажиллагааны мониторинг 
хариуцсан мэргэжилтэн

Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн 
цэвэрлэгээний ажилд хяналт тавих.

ТХХУХ Жилдээ

Төвлөрсөн хогийн цэгийн үйл ажиллагаанд 
хяналт үнэлгээ хийх.

ТХХУХ Жилдээ



Золбин нохой, муур устгалын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих.

ТХХУХ Жилдээ

Гэрээ төлбөрийн зөрчилтэй зөвшөөрөлгүй 
реклам, мэдээллийн байгууламжийг 
албадан буулгах ажилд хяналт тавих.

ТХХУХ IV -V III  
сард

Хог, хаягдал, ногоон байгууламж, 
тохижилтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт 
тавьдаг ТББ-уудын мэдээ, тайлантай 
танилцах. /5.3/

ТХХУХ II, IV
улиралд

Хот, нийтийн аж ахуйн эд хөрөнгийн 
бүртгэлд хяналт тавих. /5.4/

ТХХУХ II, IV
улиралд

Нийслэлийн түргэн үйлчилгээний цэг /ТҮЦ/ 
ажиллуулах журмын хэрэгжилтэд 
мониторинг хийх. /тоо, байршил/

Нийслэлийн 
төвийн 6 дүүргийн 

ХҮХ

М Л/ сард ХХҮХ,
Хүнс, худалдаа 

үйлчилгээний мониторинг
Нийслэлийн шилдэг тохижилт, ногоон 
байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж 
ахуйн нэгж шалгаруулах болзолт 
уралдаанд нэр дэвшсэн газруудыг 
шалгаруулах ажлын хэсэгт ажиллах

ХХҮХ V I I I - IX  
сард

хариуцсан мэргэжилтэн

Дүүргүүдийн ХҮХ-ийн ажлыг дүгнэх 
ерөнхий менежерийн баталсан 
удирдамжийн дагуу ажлын хэсэгт оролцох

ХХҮХ X сард

6. Үндсэн үйл ажиллагаанд 
“Төлөвлөгөөт бус”, явцын 
хяналт- шинжилгээ үнэлгээ хийх, 
үр дүнг тооцох, тайлагнах, 
сурталчлах.

Дараах чиглэлүүдээр хяналт шалгалт, 
үнэлгээ явуулах.
- Алба, хэлтсүүдийн дүрмээр хүлээсэн 

үүрэг, бодлогын зорилт, Ерөнхий 
менежертэй байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний хэрэгжилт,
ЕМ-ийн шуурхайд өгөгдсөн үүрэг 
даалгаврын хэрэгжилт,
Байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдол, мэдээ мэдээллийн

ЗАА-ны хэлтэс, 
харьяа газрууд

Жилдээ ҮАМХ



мөрөөр гэх мэт.

7. Үндсэн үйл ажиллагаанд 
“Төлөвлөгөөт бус”, явцын 
хяналт- шинжилгээ үнэлгээ хийх

Тайлант жилийн хугацаанд “Төлөвлөгөөт 
бус”, явцын хяналт- шинжилгээ үнэлгээ 
хийх, үр дүнг тооцох, тайлагнах, 
сурталчлах.

Харьяа газрууд Жилдээ ҮАМХ

Нийт 7 зорилтын хүрээнд 32 ажил хэрэгжүүлнэ.
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