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УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШ ААЛ

Щ - оны сарын М .  өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх 

заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дугаар захирамжаар батлагдсан 

“Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 

2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 

дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9 дэх заалт, 4 дүгээр хэсгийн 4.5.3 дэх заалтуудыг тус 

тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1 Тус албаны харьяа газар болох Нийтийн үйлчилгээний “Улаанбаатар 

нэгтгэл” ОНӨААТҮГ, Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-уудын үйл ажиллагааны 

зарим чиглэлд хяналт- шинжилгээ хийх “Ажлын хэсэг”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар 

баталсугай.
2. Дээрх газруудад хяналт-шинжилгээ хийх удирдамжийг 2 дугаар 

хавсралтаар баталсугай.
3. Хяналт-шинжилгээний ажлыг удирдамжид заасны дагуу зохион байгуулж 

дүгнэлтийг 2016 оны 04 дүгээр сарын 18шы дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий 

менежерийн зөвлөлд танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Ц.Рэгзэдмаа/-т даалгасугай.
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АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн 
ахлагч

Ц.Рэгзэдмаа Үйл ажиллагааны мониторингийн хэлтсийн дарга

Ажлын хэсэг-1

Г ишүуд Т.Энх-Амгалан Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн 
мэргэжилтэн

З.Мөнгөнзул Үйл ажиллагааны мониторингийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Б.Эрдэнэбат Үйл ажиллагааны мониторингийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Д.Булган Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн Ахлах ня-бо

Нарийн бичгийн Э.Даваахатан Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн
дарга мэргэжилтэн

Ажлын хэсэг- II

Гишүүд Л.Алтангэрэл Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Э.Уянга Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн 
дарга

Д.Мөнгөндуулга Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн
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НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УЛААНБААТАР НЭГТГЭЛ ОНӨААТҮГ,
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР ОНӨААТҮГ-УУДЫН ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ЗАРИМ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

Нэг. Зорилго

Тус албаны харьяа газар болох Нийтийн үйлчилгээний “Улаанбаатар нэгтгэл” 
ОНӨААТҮГ-ын үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой 2015 онд хийгдсэн ажил гүйцэтгэх 
гэрээний хэрэгжилтэд болон зарим санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, 
мөн Ус сувгийн удирдах газрын захиргаа, хүний нөөц, санхүүгийн чиглэлийн зарим чиг 
үүргүүдэд хяналт-шинжилгээ хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гарган Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн Зөвлөлийн хуралд танилцуулна.

Хоёр. Ажиллах хугацаа, хуваарь

Нийтийн үйлчилгээний “Улаанбаатар нэгтгэл" ОНӨААТҮГ -т хийгдэх хяналт- 
шинжилгээг Ажлын хэсэг- I зохион байгуулах, Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-т 
хийгдэх хяналт-шинжилгээг Ажлын хэсэг- II зохион байгуулна.

Хяналт шинжилгээг 2016 оны 04 дүгээр сарын 11-нээс 04 дүгээр сарын 14-ний 
хооронд явуулна.

Гурав. Ажлын чиглэл

Нийтийн уйлчилгээний “Улаанбаатар нэптэл” ОНӨААТҮГ-т

1. 2015 онд хийгдсэн “Ажил гүйцэтгэх гэрээ’’-ний хэрэгжилт,
2. 2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийнэ.

Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ

МУЗГ-ын 11-11 төв, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд ирүүлсэн гомдлын 
мөрөөр нягтлан шалгах. Үүнд:

1. Ажиллагсдын цалин хөлс, бусад нэмэгдэл олголт,
2. Ажиллагсдын ажиллах орчинг хэрхэн бүрдүүлсэн, тэдний нийгмийн 

асуудлыг шийдвэрлэсэн байдал,
3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллуулж байгаа байдал,
4. Ажиллагсдын сэтгэл ханамжийг судлах

Дөрөв. Дүгнэлт
Шалгалтын мөрөөр хийгдсэн “Илтгэх хуудас”-ыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 18-ны 

өдөр Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн Зөвлөлийн хуралд танилцуулна.


