НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТЭС

2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

2019 оны зорилт

“Эерэг хандлага, эв нэгдэл”

АГУУЛГА
ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР

БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ, ХАМТ ОЛНЫ ЭВ НЭГДЛИЙГ ХАНГАХ, ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ
ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД
МЭДЛЭГ МЭРГЭШЛИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТЭС 2019 ОНЫ ЗОРИЛТ ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА, ЭВ НЭГДЭЛ
Нийслэл:
“Иргэдийн оролцоотой хөгжлийн жил”
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар:
“Иргэдийн оролцоо-Их хотын бүтээн байгуулалт”
• 129 төсөл, арга хэмжээ, тусгай захиалгат 10 ажил,
• Удирдах ажилтны манлайлал, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх 23 ажил,
• Төсвийн шууд захирагчийн хүлээх 13 үүрэг, нийт 165 ажил
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар:
 Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт 96.6%,
 Дүрмээр хүлээсэн үүргийн биелэлт 98 %,
 Манлайллын зорилтын гүйцэтгэл 100%,
 Төсвийн шууд захирагчийн хүлээх үүрэг 98.6%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.

ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЧИГЛЭЛЭЭР
1.1. АЖИЛЛАХ ОРЧИН, ХҮНИЙ НӨӨЦ

• Үндсэн – 91, Гэрээт -1
•
•
•
•
•

Шинээр томилогдсон -18
Ажлаас чөлөөлөгдсөн -8
Үндсэн болон удаан жилийн нэмэгдлийг 5-25%-иар нэмэгдүүлсэн -5
Урт хугацааны чөлөөтэй -5
Хүүхэд асрах чөлөөтэй -6

•
•
•
•

35 хүртэлх насныхан 61.9%
5-аас дээш жил ажилласан – 54.2%
Эрэгтэй - 59.8%
Эмэгтэй - 40.2%

ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР
1.2. Газрын даргын тушаал, ажлын хэсэг





Үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой -57 /А/
Хүний нөөц, ажилтантай холбоотой 177 /Б/
НИЙТ 234 ТУШААЛ
4 үнэлгээний хороо
Ажлын хэсгүүд:
- спорт хамтлагийн бүрэлдэхүүн
- он дамжин хэрэгжиж буй засвар, шинэчлэлийн ажлуудын хэрэгжилтийн явц,
байдалд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн
- гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн
- бизнес төлөвлөгөө боловсруулах
- байгууллагын ёс зүйн зөвлөл
- хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хороо
- эд хөрөнгийн тооллогын комисс
- архивын улсын үзлэгт бэлтгэх комисс
9 ажлын хэсэг

ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР
1.3. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт
 УИХ-ын “Шинэ бутээн байгуулалт" дунд хугацааны зорилтот хѳтѳлбѳр
 ЗГ-ын 33, 37, 38, 59, 258, 382 дугаар тогтоол
 ЗГ, ЗД-ын хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт

 Мониторингийн шалгалтын зөвлөмж
 “Ажлын цагийн бүртгэлд хяналт шалгалт хийсэн тухай зөвлөмж
 “Иргэдийн оролцоотой-Хөгжлийн жил”-ийн төлөвлөгөөний биелэлт

 “Иргэдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх арга хэмжээний тухай” ЗД-ын албан
даалгаврын хэрэгжилт
 Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгаврын биелэлт
12 ТОГТООЛ ШИЙДВЭР

ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР
1.4. Олон нийтийн арга хэмжээ
• Ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүллээ.
• “ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ” 90 МИНУТ” 2019.04.20, 2019.09.15-ны өдөр
• Мод тарих үндэсний өдөр

• “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулах тухай” НЗД-ын А/88 дугаар
захирамжийн дагуу нэгдсэн парад
• Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг, шинжилгээ 2 удаа

ХОЁР. БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ, ХАМТ ОЛНЫ ЭВ НЭГДЛИЙГ ХАНГАХ,
ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД

2.1. Спортын арга хэмжээ
“Соёл, спортын хамтлаг” 2019 оны 01 дүгээр сарын 25-ны А/02 тоот тушаалаар байгуулагдсан.
• “Сагсан бөмбөг”
• “Гар бөмбөг”
• “Буухиа” тэмцээн
• Хөл бөмбөг

• Боулинг
• “Улаанбаатар Марафон-2019” олон улсын гүйлт
• “Эрүүл агаар эрч хүч” уулын аялал

ХОЁР. БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ, ХАМТ ОЛНЫ ЭВ НЭГДЛИЙГ ХАНГАХ,
ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД

2.2. Сайн үйлсийн аян
• "Нэг зүрх-Нэг нийслэл" сайн үйлсийн аян
• “Өгөөмөр өдөр

•

Утааны эсрэг миний оролцоо

2.3. Сарын аян
• “Танд баярлалаа” уриатай талархалын аян
• "Мөрөөдлийн хот" “хүүхдийн гар зургийн уралдаан
• Дархлаажуулалтын 5 хоног
• Эрч хүчний аян

• ХОТОО ЦЭВЭРЛЭХ-УГААХ ӨДӨР

ГУРАВ. МЭДЛЭГ МЭРГЭШЛИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГИЙН АРГА
ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД

3.1. Сургалт
“Сургалт, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр” 2019 оны А/08 дугаар тушаал
 Мэргэшүүлэх чиглэл -5 / давхардсан тоогоор 15 хүн/
 Хувь хүнийг хөгжүүлэх чиглэл – 37 /давхардсан тоогоор 412 хүн/
 Гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх чиглэл- 5
• Монгол улсын зөвлөх инженер – 5
• Зөвлөх эдийн засагч -1
• Магистр – 30
• Докторант – 2
• Мэргэшсэн инженер -16
• Мэргэшсэн төсөвчин -8
• Мэргэшсэн нягтлан бодогч – 1
• Мэргэшсэн дотоод аудитор – 1 ажиллаж байна.

ГУРАВ. МЭДЛЭГ МЭРГЭШЛИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГИЙН АРГА
ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД

3.2. Мэдээллийн цаг
 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар төрийн бодлогын үндэс”,

 “Иргэн бүрт эрүүл мэнд”
 “Захиргааны Ерөнхий хууль болон Төрийн албаны тухай хуулийн талаарх ойлголт”
 “Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон эрүүл зөв хоололт, өвчин эмгэгээс урьчилан сэргийлэх

нь”
 “Хүүхдэд тавих хараа хяналтыг сайжруулах, эцэг эх, асран хамгаалагчдын үүрэг хариуцлагыг
нэмэгдүүлэх”

 “Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх” зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд

НИЙТ 8 удаа

ДӨРӨВ. АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ
4.1. Архивын чиглэлээр
- Архивын улсын үзлэг 96,5% /A/
- Архивт шинээр:
 Байнга хадгалах-973
 Түр хадгалах-550
 70 жил хадгалах-7
 Тусгай төрлийн баримт -359
 Шинэчлэн бүртгэлжүүлсэн 6751
 Түр олгосон – 935
- 10.000 гаруй баримтыг нүүлгэж шилжүүллээ.
- Цахим архив

нийт 1889

ДӨРӨВ. АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ
4.2. Албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр
•
•
•
•

Ирсэн албан бичиг - 3513
Өргөдөл гомдол -117
Гадагш явуулсан албан бичиг -4510
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжин -1530 ажил, үйлчилгээ











Барилга угсралтын барьцаа чөлөөлөх – 237
Барилга угсралтын ажлын гэрээ – 215
Барилга угсралтын ажлын гэрээ сунгалт – 36
Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл – 752
Зураг төслийн гэрээ – 5
Зураг төслийн гэрээ сунгалт – 20
Зураг төслийн гүйцэтгэл – 35
Зураг төслийн барьцаа чөлөөлөх – 8
Зохиогчийн хяналтын гэрээ – 220
Магадлашгүй ажлын гүйцэтгэл - 2

