
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

Дугаар

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албань)! 
дотоод хяналт шалгалтын журам батлах тухай

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, Хот 
тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Төсвийн тухай хуулийн 16 
дугаар зүйлийн 16.5.1, 16.5.4, 16.5.6 дахь заалт, Төрийн хяналт шалгалтын тухай 
хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 
311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд 
дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам’’-ын 1.3 дахь заалт, 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 01/19 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл’’-ийн 5-39 дэх заалт, хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар 
зүйлийн 2.9.5, 3 дугаар зүйлийн 3.1.1, 3.1.12 дахь заалт, Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 
15 дугаар хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1 .Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дотоод хяналт шалгалтын 
журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Журмыг 2018 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллахыг 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
харьяа газрууд болон нийслэлд хот, нийтийн аж ахуйн чиглэлийн үйл ажиллагаа 
явуулж буй байгууллагуудын удирдлагуудад үүрэг болгосугай.

3. Журмыг сурталчлан таниулж, нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар 
хангаж ажиллахыг Аудит, дотоод хяналтын хэлтэс /Ц.Рэгзэдмаа/-т даалгасугай.
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тушаалын хавсралт

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ 
ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ЖУРАМ

Нэг. Ерөнхий зүйл.

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны 
хэлтсүүд, харьяа газрууд, чиг үүргийн хамаарал бүхий байгууллага, нэгж, 
гэрээгээр үүрэг хүлээсэн байгууллагуудын /төрийн зарим чиг үүргийг 
гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй байгууллагуудын/ үйл ажиллагаанд 
холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд дотоод хяналт 
шалгалтын ажпыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад 
оршино.

1.2. Дотоод хяналт шалгалтын ажпыг зохион байгуулахдаа Төрийн хяналт 
шалгалтын тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, 
Зохион байгуулалт, захирамжпалын баримт бичгийн стандарт ММ5 
5140:2011, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг 
зохион байгуулах нийтлэг журам” болон эрх бүхий байгууллагаас нийтээр 
дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан дүрэм, заавар болон энэхүү журмыг 
удирдлага болгоно.

1.3. Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ явуулахтай холбоотой үйл 
ажиллагаанд Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, 
нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан 
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт- 
шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам” болон 
холбогдох хууль тогтоомж, Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Дотоод аудитын дүрэм”-ийг удирдлага болгох ба дотоод аудит, 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажпыг хэрэгжүүлэхэд энэ журам 
хамаарахгүй.

Хоёр. Дотоод хяналт шалгалтын зорилго, зарчим, хамрах хүрээ.

2.1. Журмын 2.5-д заасан чиг үүргийн нэгж нь Захирагчийн ажпын албаны чиг 
үүрэгт хамааралгүй ажил үйлчилгээ буюу улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиг 
үүргийн байгууллага хариуцаж хэрэгжүүлэх, Зөрчлийн тухай хуулиар 
зохицуулагдах харилцаа бүхий хяналт шалгалтын ажпыг явуулахгүй.

2.2. Дотоод хяналт шалгалтын зорилго нь алба, харьяа газруудын дүрмээр 
хүлээсэн үүрэг, үйл ажиллагаа, ажил үйлчилгээ нь хууль тогтоомж, Засгийн 
газрын шийдвэр, эрх бүхий бусад байгууллага, албан тушаалтны болон 
өөрийн гаргасан шийдвэрт нийцэж байгаа эсэх, албаны зарим чиг үүргийг 
гэрээгээр гүйцэтгэж буй аж ахуйн нэгжүүдийн гэрээний үүргийн хэрэгжилтэд 
тодорхой арга аргачлалаар хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг



арилгах, давтан гаргуулахгүй байх, үр дүнг сайжруулахад чиглэсэн арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэхэд оршино.

2.3. Энэхүү журам нь дараах байгууллага, нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд 
мөрдөгдөнө. Үүнд:
2.3.1. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны хэлтсүүд,
2.3.2. Захирагчийн ажлын албаны харьяа газрууд болон түүний салбар 

нэгжүүд,
2.3.3. Албаны зарим чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй аж 

ахуйн нэгж, байгууллагууд, /гэрээт байгууллага/
2.3.4. Хот, нийтийн аж ахуйн чиг үүргийн хамаарал бүхий байгууллага, 

нэгжүүд,
2.4. Дотоод хяналт шалгалтын ажпыг явуулахдаа хууль дээдлэх, хараат бус, ил 

тод, шударга бодитой, хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид байх, багаар 
ажиллах зарчмыг баримтална.

2.5. Дотоод хяналт шалгалтын ажпыг нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн баталсан энэхүү журам, Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын 
баталсан төлөвлөгөө, удирдамж, удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэл, иргэдийн 
өргөдөл гомдол болон мэдээллийн мөрөөр Захирагчийн ажпын албаны 
дотоод хяналт хариуцсан нэгжээс зохион байгуулна.

Гурав. Дотоод хяналт шалгалтын ажлын төрөл, чиглэл.

3.1. Дотоод хяналт нь дараах төрөлтэй байна.
3.1.1. Алба, харьяа газруудын дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт, 

дотоодод чиглэгдсэн хяналтын үйл ажиллагаа,
3.1.2. Хот нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд чиглэгдсэн хяналт /гадагшаа 

чиглэгдсэн/. Үүнд:
а) .Тохижилт, ногоон байгууламж,
б) .Хог хаягдал, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, орчны бохирдол,
в) .Инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтэц,
г) .Хүнс, худалдаа үйлчилгээ
д) .Чиг үүргийн хамаарал бүхий байгууллага нэгж болон төрийн зарим 

чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй аж ахуй нэгж, 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тавих /гэрээний үүргийн хэрэгжилт/ 
хяналт.

3.2. Алба, харьяа газруудын үйл ажиллагаанд чиглэгдсэн, дүрмээр хүлээсэн 
үүргийн хэрэгжилт, дотоодод чиглэгдсэн хяналтын үйл ажиллагаа нь дараах 
чиглэлээр явагдана.
3.2.1. Байгууллага, нэгжийн дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт,
3.2.2. Стратеги зорилт, бизнес төлөвлөгөө, бодлогын баримт бичиг, 

тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт,
3.2.3. Байгууллагын төлөвлөлт, тайлагналтын үйл ажиллагаа,
3.2.4. Захиргаа удирдлага, хүний нөөц, хөдөлмөр зохион байгуулалт,
3.2.5. Дотоод хяналт, дотоод журмын хэрэгжилт, дотоод ажил /өргөдөл 

гомдол, архив, бичигхэрэг/
3.2.6. Санхүү, өмч хөрөнгийн бүртгэл ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт,
3.2.7. Худалдан авах үйл ажиллагаа, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт,
3.2.8. Байгууллагын ил тод байдал,
3.2.9. Бусад

3.3. Тохижилт, ногоон байгууламжийн хяналт нь дараах чиглэлүүдээр явагдана.
3.3.1. Тохижилт, ногоон байгууламжийн үйл ажиллагаа,



3.3.2. Г адна зар сурталчилгааны байгууламж, тэдгээрийн буртгэл, 
ашиглалт, холбогдох журмын хэрэгжилт,

3.3.3. Хөшөө дурсгал, архитектурын жижиг байгууламжийн бүртгэл, 
хадгалалт хамгаалалт, ашиглалт,

3.3.4. Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө, тэдгээрийн бүртгэл, ашиглалт,

3.4. Хог хаягдал, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, орчны бохирдол, тэдгээрийн хяналт нь 
дараах чиглэлүүдээр явагдана.

3.4.1. Хог тээвэрлэлт, цуглуулалт, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, тэдгээрийн 
бэлтгэл арга хэмжээ /давс бодисны нөөцлөлт, хүн хүч, машин 
механизм/

3.4.2. Хогийг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах, дахин боловсруулах үйл 
ажиллагаа,

3.4.3. Төвлөрсөн хогийн цэг, хогийг дарж булах үйл ажиллагаа,
3.4.4. Эзэнгүй нохой, муур устгалын үйл ажиллагаа,
3.4.5. Хөрсний бохирдлын асуудлаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ,
3.4.6. Бусад хяналт.

3.5. Инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцэд тавих хяналт нь дараах 
чиглэлүүдээр явагдана.

3.5.1. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн байдал,
3.5.2. Гэрэлтүүлгийн асалт, засвар үйлчилгээ,
3.5.3. Үерийн хамгаалалтын далан суваг, борооны болон гадаргын ус 

зайлуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар үйлчилгээ,
3.5.4. Авто замын гэрлэн дохионы засвар, ашиглалт, үйлчилгээний байдал,
3.5.5. Нүхэн болон гүүрэн гарцны ашиглалт засвар, арчлалтын байдал,
3.5.6. Орон сууц, нийтийн аж ахуйн барилга байгууламжуудын ашиглалт, 

үйл ажиллагаа /Иргэдийн гомдол мэдээллийн мөрөөр/
3.5.7. Лифт, өргөх байгууламжийн бүртгэл, ашиглалт, засвар үйлчилгээ,
3.5.8. Халаалтын зуухнуудын ашиглалт, үйл ажиллагаа,
3.5.9. Зам, замын байгууламжийн ашиглалт, засвар, нөхөн сэргээлт, 

тэмдэг тэмдэглэгээ,
3.5.10. Авто замын сэтлэх, орц гаргах зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа 

/Холбогдох журамд заасан чиг үүргийн хүрээнд/

3.6. Хүнс, худалдаа үйлчилгээний үйл ажиллагаанд тавих хяналт нь дараах 
чиглэлээр явагдана.
3.6.1. Хүнс, хөдөө аж ахуй, худалдаа үйлчилгээтй холбогдолтой хөтөлбөр, 

журам, тогтоолын хэрэгжилтийн шийдвэрийн хэрэгжилт,
3.6.2. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл 

олгох үйл ажиллагаа, холбогдох журам, тушаалын хэрэгжилт,
3.6.3. Тусгай зөвшөөрөл /үнэт цаас/ олголтын байдал,
3.6.4. Дүүргүүдийн худалдаа үйлчилгээ зохицуулах зөвлөлийн үйл 

ажиллагаа, худалдаа үйлчилгээний нийтлэг журмын хэрэгжилт,
3.6.5. Захирагчийн ажлын албаны эзэмшил газарт төмс, хүнсний ногоо, 

тариалах болон эрчимжсэн мал, аж ахуй эрхэлж буй иргэн, хуулийн 
этгээдтэй байгуулсан гэрээний хэрэгжилт,

3.7. Хот, нийтийн аж ахуйн чиг үүргийн хамаарал бүхий байгууллага нэгж болон 
албаны зарим чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлж буй аж ахуй 
нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тавих /гэрээний үүргийн хэрэгжилт/ 
хяналт дараах байдлаар хэрэгжинэ.



3.7.1. Инженерийн хангамжийн байгууллагуудад ХЕМ-ээс өгсөн цаг үеийн 
чанартай үүргийн хэрэгжилт, /УБЦТС ТӨХК, УБДС ТӨХК, Мэдээлэл 
холбооны сүлжээ ТӨК/

3.7.2. Дүүргүүдийн ЗДТГ-ын чиг үүргийн хамаарал бүхий нэгж /Тохижилт 
нийтийн аж ахуй, дэд бүтэц, хүнс худалдаа үйлчилгээний чиглэлийн/

3.7.3. Хот, нийтийн аж ахуйн чиглэлийн зарим үйл ажиллагааг гэрээний 
үндсэн дээр хэрэгжүүлж байгаа байгууллагын гэрээний хэрэгжилт

A. гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээ,
Б. нохой муурны устгал,
B. тохижилт,
Г. ногоон байгууламж,
Д. нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн засвар, ашиглалт, үйлчилгээ, 
Е. ургамал, хортон шавьжийн устгал, халдваргүйжүүлэлт 
Ё. хот нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт 
хэрэгжүүлж буй байгууллага нэгж,

Дөрөв. Дотоод хяналт шалгалтын ажлын зохион байгуулалт.

4.1. Дотоод хяналт шалгалтыг төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус, 
гүйцэтгэлийн, явцын гэсэн хэлбэрээр явуулна.

4.2. “Төлөвлөгөөт’’ болон “төлөвлөгөөт бус” хяналт шалгалтыг Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежерийн баталсан удирдамжийн дагуу явуулах бөгөөд 
удирдамжинд дараах зүйлийг заавал тусгана.
4.2.1. Он, сар, өдөр, удирдамжийн нэгдсэн дугаар,
4.2.2. Шалгалтын зорилго, үндэслэл,
4.2.3. Шалгалтын төрөл, арга хэлбэр,
4.2.4. Шалгалтын хүрээ, шалгалтад хамрагдах байгууллага, нэгжийн нэр
4.2.5. Шалгалтын бүрэлдэхүүн, ажлын хэсгийн ахлагч,
4.2.6. Шалгалт эхлэх болон дуусах хугацаа,
4.2.7. Өмнө хийсэн шалгалтын талаарх мэдээлэл

4.3. “Төлөвлөгөөт бус” хяналт шалгалтыг эрх бүхий байгууллага албан 
тушаалтны шийдвэрээр болон иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, 
хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, гэрээний үүргийн хэрэгжилтийн хүрээнд явуулах 
ба удирдамжид заасан асуудлын хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

4.4. “Гүйцэтгэл”-ийн хяналт шалгалтыг өмнөх шалгалтын явцад илэрсэн 
зөрчлийг арилгуулах, өмнөх үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах 
зорилгоор явуулах ба шалгуулагч этгээдэд ажлын 1-2 хоногийн өмнө 
урьдчилан мэдэгдэнэ.

4.5. Осол аваар тохиолдсон болон хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа 
орчин, төсвийн хөрөнгөд шууд буюу шууд бусаар хор хохирол учруулах 
нөхцөл байдал үүссэн, удирдлагаас өгсөн үүрэг, гэрээний үүргийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, мэргэжпийн албад, байгууллагын уялдаа 
холбоог шуурхай хангуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилгоор “явц”-ын 
хяналт шалгалтыг удирдамжгүйгээр явуулж болно.

4.6. Хамрах хүрээг тогтоохдоо тодорхой агуулга, сэдвээр болон түүвэрчилсэн 
хэлбэрээр тогтоож болно.

4.7. Хяналт шалгалтын цар хүрээ, хамрагдах байгууллага, нэгж, үйл 
ажиллагааны онцлог, чиг үүргийн хамаарлаас шалтгаалж шалгалтын 
бүрэлдэхүүнд холбогдох хууль хяналтын болон чиг үүргийн байгууллага, 
нэгжийг татан оролцуулж болно.

4.8. Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа нь ажпын хамрах хүрээг тогтоож 
удирдамж батлуулах, холбогдох хяналт шалгалт хийх, үнэлгээ дүгнэлт



гаргах, зөвлөмж өгөх, тайлагнах, хэрэгжилт үр дүнг тооцох үе шатуудтай 
байна.

4.9. Хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулахад энэхүү журмын 3 дугаар 
бүлэгт заасан хамрах хүрээ, үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон аргачлал, 
үнэлгээ, шалгуур үзүүлэлтийг урьдчилан удирдамжаар батлуулж мөрдөнө.

4.10. Дотоод хяналт шалгалтыг явуулахдаа шалгалтын удирдамжийг урьдчилан 
хамрагдах байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд танилцуулсан байна.

4.11. Байгууллага, аж ахуйн нэгж, тэдгээрийн албан тушаалтан нь хяналт 
шалгалтын ажилд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, хяналт шалгалт хийх эрх 
бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас хяналт шалгалтын явцад илэрсэн 
зөрчил, дутагдлыг арилгах, хууль зөрчсөн үйл ажиллагааг зогсоох, 
холбогдох арга хэмжээ авах талаар өгсөн зөвлөмж, чиглэлийг биелүүлж, 
гүйцэтгэл үр дүнг тогтоосон хугацаанд нь албан ёсоор мэдэгдэх үүрэгтэй,

4.12. Хяналт шалгалтын ажлын агуулга, онцлогоос хамаарч “Зохион байгуулалт, 
захирамжлалын баримт бичгийн стандарт”-д нийцүүлж танилцуулга, тайлан, 
илтгэх хуудас, дүгнэлт, зөвлөмж үйлдэх ба архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
хяналтын улсын байцаагчаас олгосон зөвшөөрлийн дагуу “Удирдамж”, 
“Зөвлөмж”, “Дүгнэлт”-д 1, 2, 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан загвар бүхий 
хэвлэмэл хуудсыг хэрэглэнэ.

4.13. Гүйцэтгэлийн болон явцын хяналт шалгалтын хүрээнд ажлыг цар хүрээ, 
үүрэг чиглэлийн онцлогоос хамаарч журмын 4 дүгээр хавсралтаар 
батлагдсан “Зөрчлийн тэмдэглэлийн хуудас”, 5 дугаар хавсралтаар 
батлагдсан “Үүрэг даалгаврын хуудас” хөтөлж, шалгалтад хамрагдсан 
байгууллага, нэгжээр баталгаажуулж хэрэгжилтийг хангуулах ба тэдгээрт 
бүртгэл хөтөлнө.

4.14. Хяналт шалгалтаар албаны дотоод нэгжид илэрсэн зөрчилд хүргүүлэх 
зөвлөмж, дүгнэлтийг дотоод хяналтын нэгжийн дарга баталгаажуулах ба 
бусад тохиолдолд Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер баталгаажуулна. 
Байгууллагуудад хүргүүлж буй зөвлөмж, дүгнэлтийг албан бичгээр 
хүргүүлнэ.

4.15. Дотоод хяналт шалгалтын хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, илэрсэн 
зөрчил дутагдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерт болон хотын Ерөнхий менежерийн 
Зөвлөлийн хуралд танилцуулна.

4.16. Дотоод хяналт шалгалтыг тодорхой бус гомдол, нэр, хаяггүй мэдээллээр 
болон удирдамжид зааснаас бусад агуулга, чиглэлээр явуулахыг хориглоно.

4.17. Хяналт шалгалтыг холбогдох асуудлын талаар урьдчилсан дүгнэлт гаргаж, 
түүнийгээ батлах замаар хийхийг хориглоно.

Тав. Дотоод хяналтын нэгжийн нийтлэг эрх, үүрэг.
5.1. Дотоод хяналтын нэгж нь Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерт шууд 

захирагдах бөгөөд зохион байгуулалтын хувьд бусад бүтэц, нэгжээс хараат 
бус байна.

5.2. Нэгж нь тухайн жилд хийх хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруулж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерээр батлуулан мөрдөж 
ажиллах ба үйл ажиллагааг сурталчлах /Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт 
хамаарахгүй/,

5.3. Дэд төлөвлөгөөг гаргахдаа өмнөх оны төлөвлөгөөний биелэлт гүйцэтгэл, үр 
дүнгийн шинжилгээнд тулгуурлах болон цаг үеийн чанартай зайлшгүй 
хяналт хэрэгжүүлэх ажлуудыг тусгаж батлуулна.

5.4. Хяналт шалгалтын ажлыг явуулахдаа шалгалтад хамрагдах байгууллага, 
нэгжийн удирдлагатай шууд харилцаж, тэдгээрээс шаардлагатай мэдээ,



судалгаа гаргуулах, холбогдох ажилтны ажлыг шалгаж танилцах, илэрсэн 
зөрчил, дутагдлын талаар тайлбар гаргуулж, тухайн алдаа дутагдлыг дахин 
гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авах,

5.5. Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр явуулж хяналт шалгалтын явцад холбогдох 
чиг үүрэг бүхий мэргэжлийн байгууллагуудаас шаардлагатай мэдээ, 
судалгааг гаргуулан авч болно.
5.4.1. Хот төлөвлөлт, зохион байгуулалт,
5.4.2. Газар эзэмшил, ашиглалт,
5.4.3. Инженерийн хангамж, бэлтгэл арга хэмжээ, засвар, үйлчилгээ
5.4.4. Тохижилт, ногоон байгууламж,
5.4.5. Хүнс худалдаа үйлчилгээ, арга хэмжээ.

5.6. Байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэл, холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм журам, стандартын хэрэгжилт болон зөрчлийн талаар 
байгууллагын удирдлагад мэдээлэх,

5.7. Хяналт шалгалтын ажлын дүн, авсан арга хэмжээний талаар зөрчил, 
дутагдлын шалтгаан нөхцлийг арилгах асуудлаар болон зөрчил гаргасан 
этгээдэд хариуцлага ногдуулах талаар байгууллагын болон холбогдох 
удирдлагад санал тавьж шийдвэрлүүлэх, шаардлагатай бол зохих шийдвэр 
гаргуулахаар өргөн барих,

5.8. Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, 
бодлогын баримт бичиг, Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Хотын ерөнхий менежерийн 
тушаал, шийдвэр буюу нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон эрх 
зүйн актыг өөрийн байгууллагад сурталчлах, хэрэгжүүлэх талаар сургалт, 
урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг 
дангаараа болон холбогдох байгууллага, нэгжтэй хамтран зохион 
байгуулах,

5.9. Хяналт шалгалтын ажлын үр дүнг харгалзан хяналтад хамрагдсан 
байгууллагын албан хаагчид болон байгууллагыг шагнаж урамшуулах 
асуудалд санал тусгах,

5.10. Дотоод хяналт шалгалтын үр нөлөө болон мэргэжлийн чадавхийг 
дээшлүүлэх зорилгоор хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаас мэргэжил 
аргазүйн зөвлөгөө авах, зөрчлийг нь арилгаж чадахгүй асуудлыг хууль 
хяналтын эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, хамтран ажиллах 
талаар санал боловсруулж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерт 
танилцуулах,

5.11. Хийсэн хяналт шалгалтын ажлуудыг бүртгэлжүүлж, мэдээллийн сан 
байгуулах.

Зургаа. Хүлээлгэх хариуцлага
6.1. Албанд явуулсан хяналт шалгалтын мөрөөр холбогдох хууль тогтоомж 

дүрэм, журам, албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын 
байрны тодорхойлолтод заасан ажил уургийг биелуулээп/й, зөрчил 
дутагдал илэрсэн тохиолдолд Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн 
хууль болон “Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам”-д заасны дагуу 
хариуцлага ногдуулах талаар санал тавьж, шийдвэрлүүлнэ.

6.2. Чиг үүргийн хамаарал бүхий байгууллага, Захирагчийн харьяа байгууллагад 
явуулсан хяналт шалгалтын хүрээнд өгсөн зөвлөмж, чиглэлийг 
хэрэгжүүлээгүй, Хотын ерөнхий менежерээс өгсөн үүргийг удаа дараа 
хэрэгжүүлээгүй, энэ нь шалгалтын явцад илэрсэн тохиолдолд холбогдох 
нэгж, албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх саналыг байгууллагын 
удирдлагад нь, зөрчлийн шинжээс хамаарч удирдлагад хариуцлага



хүлээлгэх саналыг тэдгээрийг томилсон эрх бүхий албан тушаалтанд тус тус 
хүргүүлнэ.

6.3. Төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр хэрэгжүүлж буй гэрээт байгууллагуудын 
хэрэгжилтэд явуулсан хяналт шалгалтын мөрөөр өгсөн зөвлөмж, чиглэлийг 
хэрэгжүүлээгүй, удаа дараа зөрчил дутагдал гаргасан нь тогтоогдсон бол 
гэрээ цуцлах болон цаашид тус байгууллагатай гэрээ байгуулж ажиллахгүй 
байх, түүнчлэн учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, санхүүжилтийг зогсоох 
зэрэг асуудлаар санал боловсруулж, Хотын Ерөнхий менежерийг 
мэдээллээр хангана.

6.4. Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдал нь гэмт хэргийн 
шинжтэй бол асуудлыг хуулийн байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ.


