
                                            2016 оны 7 дугаар сар 8 өдөр 
          

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2015 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТЭНД ӨГСӨН 
ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН БИЕЛЭЛТ 

 

 
ЗӨВЛӨМЖИЙН ЗААЛТ 

 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 
ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТ 

 
ХУГАЦАА 

 
ХУВЬ 

1 2 3 4 5 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн зөвлөмжийн хүрээнд; 

1.Байгууллагын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний 
биелэлт, бодлогын болон 
захирамжлалын баримт 
бичгүүдийн хэрэгжилтийн тайлан 
мэдээг гаргахдаа ажил 
үйлчилгээний тоо хэмжээ, 
зорилтыг хэрэгжүүлэхэд 
зарцуулсан зардлын мөнгөн дүн, 
гарсан бодит үр дүнг хэмжиж, 
харьцуулж болох байдлаар 
боловсруулж байх; 

 
1.1.Албан хаагчдын болон 
Байгууллагын 2016 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний 
хагас, бүтэн жилийн биелэлт, 
контрактын биелэлт, үйл 
ажиллагааны тайланг 
боловсруулахад ажил 
үйлчилгээний тоо хэмжээ, 
зорилтыг хэрэгжүүлэхэд 
зарцуулсан зардлын мөнгөн дүн, 
гарсан бодит үр дүн, 
харьцуулсан байдлаар бодитой 
гаргах; 
 

 
Албан хаагчдын  болон Байгууллагын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ бүрт бодит үр 

дүнг хэмжих Хүрэх түвшинг тусгасан. Мөн 
“Төсөвийн ерөнхийлөн захирагчтай 

байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр 
дүнгийн гэрээ”-нд тусгагдсан зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг байгууллагын 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 

нарийвчлан тусгаж, харьцуулж болох 
байдлаар боловсруулж батлуулсан. 

 
 
 

6 дугаар 
сард 

100% 

 
2.Нийслэлийн Засаг даргатай 

2016 онд байгуулах үр дүнгийн 
гэрээний хавсралт 

төлөвлөгөөний агуулга, 
боловсруулалтыг сайжруулах. 

Төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэлийн 
шалгуур үзүүлэлтийг хэмжих, 

хянах, үнэлэх боломжтой 
байдлаар тодорхойлох, 

 
2.1.Төлөвлөсөн ажлын 
гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлтийг хэмжих, хянах, 
үнэлэх боломжтой байдлаар 
тодорхойлж, 2016 оны үр 
дүнгийн гэрээний биелэлтийг 
шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулж 
тайлагнах, хууль эрх зүйн хувьд 
хэрэгжих боломжтой ажил 

 
Хууль эрх зүйн хувьд хэрэгжих боломжтой 
ажлыг судлаж төлөвлөн, холбогдох 
байгууллагад санал хүсэлт удаа дараалан 
илэрхийлсний үр дүнд; 

1. 2015 оны 11 дүгээр сарын 30-ний 
өдрийн Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 32/31 тоот 
Концессийн зүйлийн жагсаалтанд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 

 
 

Хагас 
жилд 

 
 

100% 



биелэлтийг шалгуур үзүүлэлттэй 
уялдуулж тайлагнах, хууль эрх 
зүйн хувьд хэрэгжих боломжтой 

ажил төлөвлөх; 

төлөвлөх; тогтоолд дараах 4 төсөл багтсан 
байна Үүнд: 
- Дулааны станц барих 
- Үндсэн цахилгаан хангамж 
- Технологийн усан хангамж эх 

үүсвэрийг шугамын хамт барих 
- Ундны усан хангамж эх 

үүсвэрийг шугамын хамт барих 
2. 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ний 

өдрийн Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлаар 
хэлэлцүүлэн 2016 оны Нийслэлийн 
төсвийн тодотголд тусгуулсан 
байна.Үүнд: 
- Паркийн түүхий эдийн логистик 

төвийн технологийн тооцоолол, 
химийн төвийн технологийн 
тооцоолол барилгын ажлын 
зураг төсөл 

- Паркийн үйлдвэрүүдийн 
технологийн тооцоолол 

- Инновацын төвийн технологийн 
тооцоолол, барилгын ажлын 
зураг төсөл 

- Төмөр замын ТЭЗҮ, ажлын зураг 
төсөл 

 
3.Бодлогын шинжтэй, ахиц 
дэвшлийг бий болгох томоохон 
ажлуудыг үр дүнгийн гэрээнд 
тусгаж, өдөр тутам гүйцэтгэдэг 
жижиг ажлуудыг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
тусгаж байх, төлөвлөгөөний 
биелэлтийг шалгуур үзүүлэлттэй 
уялдуулж тайлагнах; 

 
3.1.Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчтай байгуулсан 2016 
оны үр дүнгийн гэрээ, 
байгууллагын үйл ажиллагааны 
нарийвчилсан төлөвлөгөөний 
биелэлтийн шалгуур үзүүлэлтийг 
боловсруулж, албан хаагчдын 
өдөр тутмын ажлын тайланг 

 
Байгууллагын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд Нийслэлийн эдийн засаг 
нийгмийн зорилтоос хэрэгжилтийг хангаж 
арга хэмжээнүүдээс гадна  
 

1. “Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн 
үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ын 
ажилтан, албан хаагчдыг 
мэргэшүүлэх  

 
Сар бүр 

 
100% 



бодитой гаргаж үнэлэх; 
 

2. Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг 
хангах; 

3. Дотоод ажлыг хөгжүүлэх 
4. Дотоод ажлын хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээг сайжруулах; 
5. Гадаад харилцаа, хөгжүүлэх 

хөгжүүлэх; 
6. Хөрөнгө босгох, төр хувийн 

хэвшлийн түншлэлийг сайжруулах; 
7. Контрактаар хүлээсэн үүргийг 

хэрэгжүүлэх; 
8. Албан хаагчидтай эд хөрөнгийн 

бүрэн хариуцлагын гэрээ шинэчлэн 
байгуулах, шаардлагтай 
материалаар хангах. 

9. Байгууллагын 2016 оны хэрэгцээт 
хөрөнгө, албан хэрэгцээний бичиг 
хэрэг, материалын судалгаа гаргах. 

10. Мэдээллийн ил тод байдлыг 
хэрэгжүүлэх;  

гэсэн өдөр тутам гүйцэтгэдэг жижиг 
ажлуудыг байгууллагын албан хаагчдын 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгуулан 
баталсан. Шалгуур үзүүлэлтэй уялдуулж 
тайланг бодитой гаргаж үнэлэн ажиллаж 
байна. 
 

 
4.Байгууллагын дотоод бүтцийн 
нэгжийн чиг үүргийг нарийвчлан 
гаргаж даргын тушаалаар 
баталгаажуулах; 

 
4.1.Захиргаа, санхүү, 
төлөвлөлтийн хэлтэс, Төсөл 
хэрэгжүүлэх хэлтсийн чиг үүргийг 
боловсруулж, батлуулан, үйл 
ажиллагаандаа болон 
төлөвлөгөөнд тусган, тушаалаар 
баталгаажуулан хэрэгжүүлэх; 
 

 
Байгууллагын даргын 2016 оны 03 сарын 
11-ний өдрийн А/16 дугаар “Захиргаа 
санхүү, төлөвлөлтийн хэлтэс, Төсөл 
хэрэгжүүлэх хэлтсийн үйл ажиллагааны 
үндсэн чиг үүргийг батлах тухай” тушаалын 
хавсралтаар баталгаажуулан хэрэгжүүлж 
ажиллаж байна. 
 

 
3 дугаар 
сард 

 
100% 



 
5.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
улсын үзлэг шалгалтын хүрээнд 
өгөгдсөн үүрэг даалгавар, 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө гарган биелэлтийг 
хангуулж ажиллах; 

 
5.1.Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн улсын үзлэгийн 
зөвлөмжийн хүрээнд төлөвлөгөө 
боловсруулан, батлуулан, 
хэрэгжүүлэх; 

 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын 
үзлэгийн зөвлөмж дагуу гүйцэтгэл 
сайжруулах хариу арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг боловсруулан 2016 оны 03 
дугаар сарын 15-ны өдөр байгууллагын 
даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. Үүнд: 

1. Үйл ажиллагаа төлөвлөгөө болон  
бусад баримтыг боловсруулахдаа 
баримт бичгийн стандарт MNS 
5140-1:2011, MNS 5140-2:2011, MNS 
5140-3:2011 болон “Төрийн албан 
хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”-ын 
баримтлаж ажиллаж байна. 

2. Байгууллагын нийт ажилтнуудын 
ажлын байрны тодорхойлолтын “ 
Загвар заавар батлах тухай” Төрийн 
албан зөвлөлийн 2004 оны 34 
дүгээр тогтоолыг мөрдөн, 2016 оны 
04 дүгээр сарын 14-ний өдөр 
боловсруулж, байгууллагын даргын 
А/31 дугаар тушаалаар 
баталгаажуулж сайтад байршуулсан 

3. Байгууллагын “Архивын дүрэм” 
боловсруулж, 2016 оны 05 дугаар 
сарын 10-нд байгууллагын даргын 
А/38 дугаар тушаалаар 
баталгаажуулж байгууллагын 
сайтад байршуулсан. 

4. Байгууллагын “Хөтлөх хэргийн 
нэрийн жагсаалт”-д ажилтануудын 
хөтлөж буй хэргийн бүрэн тусгаж, 
байгууллагын даргын даргын А/30 
дугаар тушаалаар баталгаажуулж 
сайтад байршуулсан. 

 
3, 4, 5, 6 
сард 

 
100% 



5. Байгууллагын архивын 
хадгаламжийн нэгж бүрдүүлж 
эмхлэн цэгцэлдэг албан 
тушаалтнуудад 2016 оны 06 дугаар 
сарын 09-ны өдөр Гаалийн Ерөнхий 
газрын архивч н.Саран, Үндэсний 
архивын газрын эрхлэгч асан 
н.Эрдэнэчимэг нараас сургалт, арга 
зүйн зөвөлгөө авч ажилласан.  

6. “Байгууллагын гамшгийн эрсдлийн 
үед авах арга хэмжээний 
төлөвлөгөө” боловсруулж 
батлуулсан. 

7. Байгууллагын даргын тушаалын 
хууль, эрх зүйн үндэслэл, утга 
агуулгыг зөв боловсруулахад 
байнгын хяналт тавьж ажиллаж 
байна. 

8. Паркийн 2018-2022 оны хөгжлийн 
хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулж, 
баталгаажуулах ажил байгууллагын 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
багтсан байна. 

9. Хүний нөөцийн хөгжлийн 2015-2017 
оны хөгжлийн хөтөлбөрт 
ажилтнуудын сургалт, нийгмийн 
асуудлыг дээшлүүлэхээр үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
тусгасан байна. 

10. Байгууллагын албан хэрэг 
хөтлөлтийн журмыг боловсруулж, 
батлуулахаар байгууллагын даргад 
танилцуулахаар бэлтгэсэн байна. 

11. Санхүүгийн тайлан баланс болон 
зардлын шинжилгээг нягтлан бодогч 
тухай бүрт зөрчил, дутагдалгүй 



хийж гүйцэтгэж байна. 
12. Байгууллагын 2016 оны бизнес 

төлөвлөгөөг боловсруулж 
батлуулсан. 

 
6.Мэдээ тайланг Нийслэлийн 
Засаг даргын 2013 оны А/1146 
дугаар захирамжаар батлагдсан 
журмын дагуу үнэлэгдэхүйц, тоо 
хэмжээ, харьцуулалт, дүгнэлттэй 
боловсруулж тайлагнах; 

 
6.1.Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2013 оны 12 дугаар 
сарын 27-ний өдрийн 
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагааны үр дүнд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-
ын дагуу үр дүнгийн гэрээ болон 
байгууллагын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлтийг хагас, 
бүтэн жилээр үнэлэгдэхүйц, тоо 
хэмжээ, харьцуулалт, дүгнэлттэй 
боловсруулж, баталгаажуулан 
хүргүүлж байх; 
 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 
дугаар захирамжаар батлагдсан журмын 
дагуу Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 
2016 оны зорилтын хагас жилийн биелэлт, 
2016 оны Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчтай 
байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх  үр 
дүнгийн гэрээний биелэлтийг 07 дугаар 
сарын 01-ны өдөр Нийслэлийн Засаг 
Даргын Тамгын Газрын Хяналт-Шинжилгээ, 
Үнэлгээний Хэлтэст 253, 254 тоот албан 
бичгээр хүргүүлсэн. 

 
6 дагуур 
сард 

 
100% 

БИЕЛЭЛТИЙН ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ 100% 

 
 
  

Биелэлт гаргасан: 
Дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн:      А.Нямхүү 

 
Танилцсан: 
  

“Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл, технологийн парк”  
орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газрын дарга       М.Гончигжав    
   


