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Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3, 
Төсвийн тухай хулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.1 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжпалын баримт 
бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар бүлгийн 2.4.1 
дэх заалт, Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5, 3 дугаар 
хэсгийн 3.1.4, 3.1.14 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хийгдэж байгаа оршуулгын үйлчилгээг 
сайжруулах, зөвшөөрөлгүй газар хийгдэж байгаа оршуулгын үйл ажиллагааг 
зогсоох, шарил ил тавих байдлыг бууруулах зорилгоор оршуулгын үйлчилгээний 
чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл 
ажиллагаа, холбогдох эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтэд шалгалт хийж, хүчин 
чадал, чадавхийг тодорхойлох, зөвлөмж чиглэл өгөх, хүчин чадалгүй мэргэжпийн 
бус аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоох талаар санал 
боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралт ёсоор, ажлын 
удирдамжийг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Шалгалтын үр дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг 2018 
оны 06 дугаар сарын 30-ны дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажпын хэсэг/Г.Ууганбаяр/-т үүрэг болгосугай.
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Г.Ууганбаяр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн дарга

М.Намсрайхүү Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн нийгмийн 
халамж, ядуурлын асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн

Д.Лувсанчимэд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
албаны Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн 
мэргэжилтэн

И.Батпүрэв Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Мөрдөн
шалгах газрын Хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
хэлтсийн эрүүгийн ахлах мөрдөгч, 
цагдаагийн хошууч

Ө.Мөнхбаяр Нийслэлийн Мэргэжпийн хяналтын газрын
Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн 
хяналтын хэлтсийн байгаль орчны хяналтын 
улсын байцаагч

В.Мөнхжаргал

Г.Амгалан

А.Нямдорж

Нийслэлийн Газрын албаны Газрын 
менежмент, төлөвлөлтийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын 
газрын Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга
“Эрүүл мэнд, нийгмийн бодлогын хүрээлэн” 
ТББ-ын тэргүүн

С.Аригуун Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын
албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
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АЖЛЫН ХЭСГИИН ҮИЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДАМЖ

Зорилго: Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйлчилгээний чиглэлээр 
үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаа, 
холбогдох эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтэд шалгалт хийж, хүчин чадал, 
чадавхийг тодорхойлох, зөвлөмж чиглэл өгөх, хүчин чадалгүй мэргэжлийн бус аж 
ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоох санал боловсруулах

Хамрах хүрээ:
Нийслэлийн төвийн 6 дүүрэг болон Налайх дүүргийн нутаг оршуулгын 

үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хамрагдна.

Хугацаа:
2018 оны 06-р сарын 12-оос 30-ны өдөр хүртэл 

Хүлээгдэж буй үр дүн:
• Оршуулгын үйлчилгээ үзуүлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хүчин 

чадлын бодит мэдээ мэдээлэлтэй болно.
• Оршуулгын үйлчилгээний чиглэлээр мэрэгшсэн, туршлагатай компаниуд 

иргэдэд үйлчилж, зөвшөөрөлгүй оршуулгын үйлчилгээ буурна.
• Оршуулгын үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн ажлыг 

сайжруулах мэргэжил арга зүйн зөвлөмж боловсруулагдана.

Шалгалт хийх чиглэл:
• Өөрийн ажпын байртай эсэх
• Ажиллах хүн хүч, машин техникийн чадавхитай эсэх
• Холбогдох дүрэм, журмыг баримталж ажилладаг эсэх
• Үйлчилгээний үнэ тарифыг бодитой тооцсон эсэх

Зохион байгуулалт:
• Ажлын хэсгийн дарга шалгалт хийх хуваарийг баталж ажиллах
• Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн оршуулгын үйлчилгээ үзүүлж байгаа аж ахуйн 

нэгж байгууллагын ажлын байр, үйл ажиллагаа явуулдаг оршуулгын газар 
дээр очиж, үйл ажиллагаа, холбогдох баримт бичигтэй танилцах

• Ажпын хэсгийн гишүүн бүр аж ахуйн нэгж бүр дээр үнэлгээ, санал дүгнэлт 
өгөх

• Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга дүнг нэгтгэж, ажпын хэсгийн дарга 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралд дүнг 
танилцуулна.


