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 ГХЗАА-дын 

дотоод ажилд 

“Шалган-

зааварлах, 

зөвлөн туслах” 

ажиллагааг 

явуулах 

 Ажлын 

мөрөөр илтгэх 

хуудас гаргаж 

хүргүүлэх, 

хугацаатай 

үүрэг, зөвлөмж 

өгөх 

 Ажлын мөрөөр 

илтгэх хуудас 

гаргаж хүргүүлэх, 

хугацаатай үүрэг, 

зөвлөмж өгөх 

  Хэлтсийн дарга 

Ц.Рэгзэдмаа 

Мэргэжилтэн  

Б.Эрдэнэбат  

Б.Гэрэл 
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ЗСХ, ХХҮХ-ийн  

дотоод ажилд 

"Шалган 

зааварлах, 

зөвлөн туслах" 

ажиллагааг 

явуулах

Хэлтсийн дарга 

Ц.Рэгзэдмаа, 

Ахлах 

мэргэжилтан 

Б.Мөнхбаяр 

Мэргэжилтэн 

Б.Эрдэнэбат 

З.Мөнгөнзул  

Б.Гэрэл

ЗСХ-тэй 

хамтарч харьяа 

газруудад   

талаар сургалт 

зохион 

байгуулах
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Тайланд 

хийгдсэн 

дүн 

шинжилгээг 

тайлагнах, 

сурталчлах

Харьяа газруудын

  2016 оны ҮДГ-ний 

эхний хагас жилийн 

хэрэгжилтэд хяналт 

тавьж, удаашралтай, 

дутуу хэрэгжилттэй 

ажлуудад зөвлөмж, 

чиглэл өгөх

Ахлах 

мэргэжилтэн 

Б.Мөнхбаяр

мэргэжилтэн  

Б.Гэрэл

5

Ахлах 

мэргэжилтэн 

Б.Мөнхбаяр

Гүйцэтгэл, үр 

дүнг тооцох

БАТЛАВ. 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТСИЙН 

ДАРГА                                                               Ц.РЭГЗЭДМАА

2016 оны …03.. дугаар сарын …11..

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

Мэргэжилтнүүд3

6

Өргөдөл гомдлын 

шийдвэрлэлтийн 

байдалд 

мониторинг хийх

Гүйцэтгэли

йн хяналт 

үнэлгээ 

хийх

Алба, 

харьяа газруудад 

хэрэгжиж буй 

төсөл, 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтэд 

мониторинг хийх

Мэргэжилтэн 

З.Мөнгөнзул, 

Б.Эрдэнэбат, 

Т.Золжаргал

 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явцтай танилцах, мониторинг хийх /УСУГ, 

ОСНААУГ, ХИХУГ, ШУЗТ, УБ нэгтгэл/ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТСЭЭС 2016 ЯВУУЛАХ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

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

I улирал

3 сар

Удаашрах тасрах 

магадлалтай ажлуудад тухай бүр 

холбогдох арга хэмжээ авч 

ажиллах

Алба, хэлтсүүдийн 

2016 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

хийх 

Удаашрах тасрах 

магадлалтай 

ажлуудад тухай бүр 

холбогдох арга 

хэмжээ авч 

удирдлагуудад 

танилцуулах

ТХХУХ, ИБХ-ийн дотоод ажилд 

"Шалган зааварлах, зөвлөн 

туслах" ажиллагааг явуулах

Харьяа 

байгууллагуудын ТШЗ 

нараас

 УБ хотын Ерөнхий 

менежертэй байгуулсан 

“Үр дүнгийн гэрээ”-г 

дүгнэх ажлыг зохион 

байгуулах

Ерөнхий менежерийн тушаал, албан даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ 

хийх, нэгтгэн дүгнэх, тайлагнах, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тооцох

Харьяа газруудын

  2016 оны ҮДГ-ний 

хэрэгжилтэд хяналт-

шинжилгээ үнэлгээ хийх

Ажлын гүйцэтгэлд хяналт 

үнэлгээ хийх, холбогдох арга 

хэмжээ авах

АСЕМ-11 уулзалтын бэлтгэл ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих шуурхай штабд орж ажиллах

ЗСХ-тэй хамтарч 

Харьяа газруудын

 удирдах 

ажилтнуудад 

зориулсан 

сургалт, семинар 

зохион байгуулах

№

II  УЛИРАЛ IV УЛИРАЛ
Хариуцах

мэргэжилтэн4 сар

III  УЛИРАЛ

11 сар 12 сар5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар

 Илтгэх хуудсаар 

өгөгдсөн үүрэг, 

зөвлөмжийн 

хүрээнд 

"Гүйцэтгэлийн  

хяналт үнэлгээ 

хийх", холбогдох 

арга хэмжээ авах 

 Харьяа байгууллага /ОСНААУГ, УСУГ, 

ХИХУГ, УБ нэгтгэл, УБ лифт, МНЦ, ШУЗТ, 

ЗХУТ/-уудын дотоод ажилд “Шалган-

зааварлах, зөвлөн туслах” ажиллагааг 

явуулах 

Харьяа газруудын

 2015 оны ажлын тайлан, ҮДГ-ний 

хэрэгжилтэд мониторинг хийх

Алба, хэлтсүүдийн 2016 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний 

гүйцэтгэлийн явц, үр дүнд 

мониторинг хийх 

Харьяа газруудад хэрэгжиж 

буй НЗД-ын мөрийн  

хөтөлбөрийн хэрэгжилт, 

НЭЗН-ийн 2016 оны зорилтын 

хэрэгжилтэд мониторинг хийх

НЗД-ын мөрийн хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт, НЭЗН-ийн 2016 оны 

зорилтын хэрэгжилтэд мониторинг 

хийх /2.10/

НЗД-ын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, НЭЗН-

ийн 2016 оны зорилтын хэрэгжилтэд мониторинг 

хийх /2.10/

Харьяа газруудад хэрэгжиж 

буй  НЗД-ын мөрийн  

хөтөлбөрийн хэрэгжилт, НЭЗН-

ийн 2016 оны зорилтын 

хэрэгжилтэд мониторинг хийх



Золбин 

нохой, муур 

устгалын үйл 

ажиллагаанд 

хяналт үнэлгээ 

хийх

9
Мэргэжилтэн 

Б.Эрдэнэбат

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, үзлэг шалгалт

Гүйцэтгэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, ажлын хэсэг

Сургалт, арга зүй

Дахин давтагдах болон өмнө хийгдсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээтэй холбоотой тохиолдлуудыг тэмдэглэсэн

                                                              

ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ГАРГАСАН:

                               ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МОНИТОРИНГ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                           Б.МӨНХБАЯР
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1 цэгийн 

үйлчилгээнд мониторинг хийх, ажлын 

мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлэх.

"ТҮЦ ажиллуулах журмын хэрэгжилтэд 

мониторинг хийх, ажлын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх", 

 "1 цэгийн  үйлчилгээнд мониторинг хийх, холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх"

Мэргэжилтэн 

Т.Золжаргал

Улсын баяр 

наадмын бэлтгэл ажилд хяналт тавих

Тамхины тухай 

хуулийн хэрэгжилтэд 

мониторинг хийх

"Тамхины тухай хуулийн хэрэгжилтэд мониторинг хийх" 

"Цэмцгэр байгууллага,

 аж ахуй нэгж шалгаруулах Ажлын хэсэгт орж ажиллах"

Авто замын засвар,

 гүүрэн гарцын засвар үйлчилгээний ажлын хяналт, 

Гэрэлтүүлгийн асалтын хяналт

Дүүргүүдийн ХХҮХ-ийн 

 ажлыг дүгнэх Ажлын хэсэгт 

оролцох

Нийслэлийн шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага, аж ахуйн нэгж  шалгаруулах 

болзолт уралдаанд нэр дэвшсэн газруудыг  шалгаруулах Ажлын хэсэгт ажиллах

Далан сувгийн цэвэрлэгээний ажилд хяналт үнэлгээ хийх,

 Инженерийн шугам сүлжээ, дээвэр, лифт засвар, тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх 

ажлын  хяналт 

Далан сувгийн цэвэрлэгээний ажлын хяналт 

Авто замын засвар,

 гүүрэн гарцын засвар үйлчилгээ, гэрэлтүүлгийн 

асалтын ажилд хяналт тавих

Даншиг

наадмын 

бэлтгэл ажилд 

хяналт тавих

Хот, нийтийн 

аж ахуйн эд хөрөнгийн бүртгэлд хяналт 

тавих, Ажлын хэсэгт ажиллах

Хог, хаягдал, 

ногоон байгууламж, 

тохижилтын ажлын 

гүйцэтгэлд хяналт тавьдаг 

ТББ-уудын мэдээ, тайлантай 

танилцаж, мониторинг хийх  

Төвлөрсөн 

хогийн цэгийн үйл ажиллагаанд хяналт 

үнэлгээ хийх

Мэргэжилтэн 

З.Мөнгөнзул
7

Нийтийн

эзэмшлийн зам талбайн 

цэвэрлэгээний  ажилд хяналт 

үнэлгээ хийх

Зөрчилтэй 

реклам мэдээллийн 

байгууламжийг 

буулгах ажилд хяналт 

тавих

Зөрчилтэй 

реклам 

мэдээллийн 

байгууламжийг 

буулгах ажилд 

явцын хяналт 

Ажлын 

гүйцэтгэлд 

хяналт үнэлгээ 

хийх, үр дүнг 

тайлагнах, 

цаашид авч 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээг тооцох

Хот, нийтийн 

аж ахуйн эд хөрөнгийн 

бүртгэлд хяналт тавих

Хог, хаягдал, 

ногоон байгууламж, 

тохижилтын ажлын 

гүйцэтгэлд хяналт 

тавьдаг ТББ-уудын 

мэдээ, тайлантай 

танилцаж, мониторинг 

хийх  


