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Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.4 дэх заалт, Хот тосгоны эрх 
зүйн байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт 
бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх 
заалт, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.5, 2.9.5 дахь 
заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ- 
ын дүрмээр хүлээсэн үндсэн чиг үүргийн хэрэгжилт, 2016 оны санхүүгийн төлөвлөлт, 
тайлагналт, 2017 оны төсөв санхүүгийн төлөвлөлтөд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид 
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох үүрэг бүхий ажпын хэсгийг дараах 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн Э.Энхцэцэг 
дарга:
Гишүүд: Ц Рэгзэдмаа

Д.Булган
Б.Уранбилэг

Б.Батаа

З.Мөнгөнзул

Нарийн бичгийн Т.Туул 
дарга:

2. Ажлын хэсгээс зохион 
хавсралтаар баталсугай.

Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга

Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн дарга

Ахлах нягтлан бодогч 
Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын 
эрсдлийн удирдлагын хэлтсийн аудитор 
Өмчийн харилцааны газрын өмчийн 
төлөөлөл, менежментийн хэлтсийн 
өмчийн төлөөлөл хариуцсан 
мэргэжилтэн
Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн тусгай хог хаягдлын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 
Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн 
дотоод хяналтын мэргэжилтэн

байгуулах хяналт шалгалтын удирдамжийг
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3. Батлагдсан удирдамж, чиглэлийн дагуу зохион байгуулж, гүйцэтгэл үр дүнг 
2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Э.Энхцэцэг/-т даалгасугай.

|| Д &
ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД
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Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
2017 о н ы ^ ^ ^ Т с а р ы н /^ н ы  өдрийн 

/шаалын хавсралт

"ХОТ ТОХИЖИЛТЫН ГАЗАР" ОНӨААТҮГ-ЫН 
2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ЗАРИМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго.
“ Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-ын байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үндсэн 

чиг үүргийн хэрэгжилт, 2016 оны санхүүгийн төлөвлөлт, тайлагналт, 2017 оны төсөв 
санхүүгийн төлөвлөлтөд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
тодорхойлоход оршино.

Хоёр. Хамрах хугацаа.
2.1 Шалгалтыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 30-наас 2017 оны 02 дугаар сарын 

01-ний хугацаанд, тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн зохион 
байгуулна.

Гурав. Ажлын чиглэл.
3.1 .Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүргийн хүрээнд 2016 онд авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн,
3,2.Хэлтсүүдийн болон дотоод үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, зохион 

байгуулалт
3.3.2016 онд хийгдсэн ажлын гүйцэтгэл, хөрөнгийн зарцуулалт, өглөг, авлага

үүссэн эсэх,
3.4.2017 оны ажпаа бүрэн зөв төлөвлөсөн байдал, эдийн засгийн үр дүнг 

дээшлүүлэх зорилтын төлөвлөлт, гаргасан төсөв тооцооллын бодит үндэслэл, 
хэрэгцээ шаардлага, тооцооллыг бүрэн зөв хийсэн эсэх,

3.5.Батлагдсан болон хуваарилсан төсөв болон үйл ажиллагааны үр дүнд 
олсон ашгаас эрх бүхий байгууллагаас баталсан нормативт хэмжээгээр зориулалтын 
дагуу захиран зарцуулсан байдал, үр дүн,

Дөрөв. Шалгалтын ажлын зохион байгуулалт.
4.1. Ажпын хэсэг удирдамжийг Хот тохижилтын газрын дарга, холбогдох 

хэлтсийн дарга албан тушаалтнуудад танилцуулж, ажиллах нөхцлөөр хангагдах ба 
шаардлагатай баримт мэдээллийг гаргуулан авна.

4.2. Ажлын хэсэг удирдамжийн 3,1-т заасан чиглэлийн дагуу үйл ажиллагааны 
болон санхүүгийн 2016 оны төлөвлөлт тайлагналт, 2017 оны төлөвлөлт, үр ашгийг 
дээшлүүлэх чиглэлээр төлөвлөж буй ажлын явцад хяналт тавьж, үнэлэлт дүгнэлт 
өгнө,

Тав.Дүнг танилцуулах.
5.1 Шалгалтын мөрөөр илтгэх хуудас гаргаж, шалгалтын үр дүн, цаашид авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх саналыг 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны дотор 
Хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралд танилцуулна,

5.2.Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралд Хот тохижилтын газрын дарга, 
холбогдох албан тушаалтнуудыг оролцуулж, өргөтгөсөн хэлбэрээр зохион байгуулна.
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