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Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн 
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2 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 
оны  “Сахилга хариуцлага,  дэг журмыг 
сайжруулах тухай”  02  дугаар  албан 

даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж 
биелэлтийг тайлагнаж ажиллах. /Дүүрэг, 

Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа 
газруудын удирдлагууд идэвхтэй 

оролцох/ 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны  02  дугаар албан 
даалгаврыг нийт албан хаагчдад танилцуулав. Цаашид 

“Сахилга хариуцлага уг журмыг сайжруулах талаар 
хяналт тавьж, тайлагнаж байх болно. 

Бүх албан хаагчдад 
танилцуулсан ба 

02 албан даалгаврыг 
уншиж танилцсныг 

гарын үсгээр 
баталгаажуулав. 

- 

Цаашид үйл 
ажиллагаандаа 
мөрдлөг болгон 

ажиллана. 

100 

5 

Нийслэлээс 2017 оныг "Иргэдийн 
оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил" 

болгон зарласаны дагуу хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөө батлагдсантай 
холбогдуулан ажил хариуцсан 

байгууллагууд төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. 

Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэл хөтөлбөрийг 
боловсруулахаар төлөвлөж байна. 

Үр дүнгийн гэрээнд 
тусгасан. 

  
- 

Хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө 

гаргаж хяналт 
тавьж 

ажиллана. 

100 

7 

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас 

төсвийн шууд захирагчтай үр дүнгийн 

гэрээг 2017 оны 1 дүгээр сарын 25-ны 

өдөр байгуулна. Төсвийн шууд захирагч 

нар харьяа нэгж, төрийн албан хаагч 

нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа, 

хийх ажил хоног хугацааг зэргийг 

тодорхой тусгаж 

байгуулах. Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллагууд 

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай газрын дарга үр 
дүнгийн гэрээг 2017.01.25-ны өдөр байгуулав. 

Нийслэлийн Засаг 
даргын тамгын газрын 

холбогдох хэлтсээс 
санал авч, 2017 оны үйл 

ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 

баталгаажуулав. 

- 

Төсвийн шууд 
захирагч, 

Төрийн албан 
хаагч нартай үр 
дүнгийн гэрээ 
байгуулахдаа 

хийх ажил хоног 
хугацааг 

тодорхой тусгаж 
үр дүнгийн 

гэрээ 
байгуулав. 

Гэрээний дагуу 
үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилтийг 

хангаж 
ажиллана. 

100 
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9 

 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагууд ажлын байрны сул орон 

тооны жагсаалтыг гаргаж Нийслэлийн 

Засаг даргын Тамгын Төрийн 

захиргааны удирдлагын хэлтэст 

ирүүлэх. 

 

Ажлын байрны сул орон тоо байхгүй. 
- - 

Сул ажлын 
байр гарвал 

ажлын байрны 
захиалга өгч 

журмын дагуу 
ажиллана. 

 
 

100 

10 

“Мөнгөн Улаанбаатар-2017” сэдэвт 
цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, 

спортын арга хэмжээний нэгдсэн 
нээлтийн ѐслолын ажиллагаа 2017 оны 

02 дугаар сарын 04-ны өдөр   Бямба 
гарагт буюу Хүй долоо худагт Монгол 
наадам цогцолборын цанын баазад 

болох тул нийт байгууллагууд 
идэвхтэй  оролцох, бэлтгэлийг сайтар 

хангах. 

Мөнгөн Улаанбаатар 2017 цасны баярт байгуулага 
хамт олноороо идэвхтэй оролцоно. 

Өдөрлөгийн бэлтгэл 
ажлын төлөвлөгөө 

гаргаж газрын даргаар 
батлуулсан. 

- 

2017.02.04 өдөр 
Монгол наадам 

цогцолборт 
цанын баярт 

бүх албан 
хаагчид 

оролцоно. 

100 


