НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЛБА
Хяналтад байгаа тогтоол, шийдвэрийн 2017 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн мэдээ
(Захирамжлалын баримт бичгийн хэрэгжилт)
2017 оны 06 дугаар сарын 30

№

1

Эрх зүйн акт
огноо, дугаар:

2017-02-03
Дугаар 54
Нийслэлийн
Засаг Даргын
захирамж

Улаанбаатар хот

Заалт

1. Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн
шинэтгэлийн жил”-ийн ажлын төлөвлөгөөг
хавсралт ёсоор баталсугай. Батлагдсан
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, явц, үр дүнг
улирал
тутам
тайлагнаж
ажиллахыг
нийслэлийн
төр,
захиргааны
нийт
байгууллага, албан тушаалтнуудад үүрэг
болгосугай.

Хэрэгжилт
Гүйцэтгэлийн хувь (%)
Нийслэлийн Дотоод аудитын алба нь
2017 оны “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн
шинэтгэлийн жил”-ийн хүрээнд оны эхний
хагас жилд дараах ажлуудыг хийж
гүйцэтгэсэн.
1. “Төрийн албан хаагчдыг сургах,
мэргэшүүлэх,
хөгжүүлэх,
нийгмийн
баталгааг хангах” хөтөлбөр:
 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх
тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай
хууль: Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх
тухай хууль 2017 оны 02 дугаар сарын
01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй
холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын
тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс
зохион байгуулсан хууль сурталчлах
сургалтад Захиргааны хэлтсийн дарга
Я.Сарансүх хамрагдсан. Олон улсын
хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг
тохиолдуулан нийслэлийн Хүүхэд, гэр
бүлийн хөгжлийн газартай хамтарч 2017
оны 05 сарын 19, 29-ний өдрүүдэд
байгууллагын нийт албан хаагчдад

Хяналтанд байгаа
заалтыг
хэрэгжүүлэх
талаар
төлөвлөсөн арга
хэмжээ
4.1. Байгууллагын
үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг дээд
газрын
тогтоол,
шийдвэр,
нийслэлийн Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр,
нийслэлийн эдийн
засаг,
нийгмийг
2017
онд
хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлтэй
уялдуулан
оновчтой
боловсруулж,
хэрэгжилтийг
хангуулах,
тайлагнах
4.1.1. Дээд газрын
тогтоол, шийдвэр,
Нийслэлийн

Үр нөлөө

Дээд газрын
тогтоол,
шийдвэрийн
хэрэгжилтийг
хангасан.

зориулж, уг хуулийг сурталчлах, таниулах
сургалтыг зохион байгуулсан.
 Зөрчлийн тухай хууль: Уг хууль 2017
оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс
хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан Хууль
зүйн яамнаас 2017 оны 06 дугаар сарын
12-ны өдөр зохион байгуулсан хууль
сургалтчлах сургалтад тус албаны
санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын
байцаагч 8 албан хаагч хамрагдсан.
 Захиргааны
хэлтсийн
дарга
Я.Сарансүх
Монголын
хуульчдын
холбооноос зохион байгуулдаг хуульчийн
үргэлжилсэн сургалтын “Үндсэн хууль ба
үндсэн
хуулийн
аюулгүй
байдал”,
“Компанийн засаглал, түүний илрэх
хэлбэр, эрх зүйн орчин”, “Хөдөлмөрийн
гэрээг дуусгавар болгох зохицуулалтын
хэрэглээ” сэдэвт нийт 2 багц цагийн
хичээлд хамрагдсан.
2. Эрхлэх асуудлынхаа чиглэлээрх
хууль, дүрэм, журмын хэрэгжилтэд дүн
шинжилгээ хийж, боловсронгуй болгох
 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 11
сарын 22-ны өдрийн А/830 дугаар
захирамжаар байгууллагын бүтэц, орон
тоо,
дүрэм
шинэчлэгдсэнтэй
холбогдуулан байгууллагын дотооддоо
мөрддөг дүрэм, журмуудыг шинэчлэн
боловсруулах, орон тооны бус бүтцийн
нэгжүүдийг шинэчлэн зохион байгуулах,
эдгээртэй холбогдуулан захирамжлалын
баримт
бичигт
кодификаци
хийх
шаардлагыг судалсан. Судалгааны дагуу
эхний
ээлжинд
байгууллагын
хөдөлмөрийн дотоод журам, даргын

удирдах ажилтны
шуурхай
зөвлөгөөн, Засаг
даргын
удирдлагын
зөвлөлийн
хурлаас
өгсөн
үүрэг даалгаврыг
хэрэгжүүлэх,
биелэлтэд хяналт
тавьж, тайлагнах

зөвлөлийн журам, архивын дүрэм, албан
хэрэг
хөтлөлтийн
журам
зэргийг
шинэчлэн
найруулж,
байгууллагын
дэргэдэх Ёс зүйн хороо, Баримт бичиг
нягтлан шалгах комиссыг шинэчлэн
байгуулж, холбогдох захирамжлалын
баримт бичигт кодификаци хийгээд
байна.

2

3

4

2. 2017 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс
мөн оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийг
2016-12-28
хүртэлх хугацаанд амьсгалын замын цочмог
Дугаар 215
томуу, томуу төст өвчнөөр өвчилсөн 5
Засгийн
хүртэлх насны хүүхдээ эмнэлэгт, эсхүл
Газрын
гэрээрээ 3-5 хоног асарсан ажил, хөдөлмөр
Тогтоол
эрхэлж байгаа эх, эцэг, асран хамгаалагчид
цалинтай чөлөө олгохыг ажил олгогч нарт
даалгасугай.
3. Удирдах
албан
тушаалтнуудын
иргэдтэй хийх уулзалтыг тогтмол зохион
2017-04-11
байгуулах,
уулзалтаас
өгсөн
үүрэг
15-1
тоот
даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах,
Нийслэлийн
уулзалтын
тайлан
мэдээг
холбогдох
Удирдлагаас
байгууллага, нэгжид тухай бүр тайлагнаж
өгсөн
үүрэг
ажиллахыг
Нутгийн
захиргааны
даалгавар
байгууллагуудын нийт удирдлагуудад үүрэг
болгосугай.
2.2 Нийслэлийн нутгийн захиргааны
2017.01.03
байгууллагуудад
мөрдөгдөх
Дугаар 01
“Захирамжлалын
баримт
бичиг
Нийслэлийн
боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх
Удирдлагаас
журам”-ыг мөрдөх, хэрэгжилтэнд хяналт
өгсөн
үүрэг
тавьж
ажиллах,
журмыг
шинэчлэн
даалгавар
боловсруулж батлуулах

Гүйцэтгэлийн хувь: 60
Тус албаны 5 албан хаагчид 2017 оны 1
дүгээр сарын 2-ний өдрөөс мөн оны 3
дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэлх
хугацаанд амьсгалын замын цочмог
томуу, томуу төст өвчнөөр өвчилсөн 5
хүртэлх насны хүүхдээ эмнэлэгт, эсхүл
гэрээрээ асрахад 3-5 хоногийн цалинтай
чөлөөг олгосон болно.
Гүйцэтгэлийн хувь: 100

Дээд газрын
тогтоол,
шийдвэрийн
хэрэгжилтийг
хангасан.

Тус байгууллага нь дүрмээр хүлээсэн чиг
үүргийнхээ дагуу нийслэлийн төсвийн
ерөнхийлөн
захирагчийн
хамрах
хүрээний байгууллагуудтай ажилладаг
тул иргэдтэй уулзалт хийдэггүй болно.

Дээд газрын
тогтоол,
шийдвэрийн
хэрэгжилтийг
хангасан.

Нийслэлийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудад
мөрдөгдөх
“Захирамжлалын
баримт
бичиг
боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх
журам”-ыг мөрдөн ажиллаж байна.
Гүйцэтгэлийн хувь 100

Дээд газрын
тогтоол,
шийдвэрийн
хэрэгжилтийг
хангасан.
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