
2017  ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН 
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ 

 

  
  
  

Үүрэг даалгавар Хийж хэрэгжүүлсэн ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн 
биелэгдээгүй 

шалтгаан 

Цаашид авч 
хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ 

Үнэлгээ 
/0-100/ 

№ 2 3 4 5 6 7 

1 

Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 

“Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах 
арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө 

батлах тухай” 07/01 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөг 

ажил хариуцсан байгууллага, 
нэгжүүд хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах. /Нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газар, Дүүрэг, 
Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа 

газар/ 

Нийслэлийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын агаар 
орчны бохирдлыг бууруулах нарийвчилсан 

төлөвлөгөө газрын даргаар 2017.02.07-ны өдөр 
баталуулж, НЗДТГ-ын БТХ-т албан бичгээр 

хүргүүлэв. 

Газрын даргаар 
төлөвлөгөө батлуулсан. 

НЗДТГ-ын БТХ-Т 
хүргүүлсэн. 

- 

Төлөвлөгөөө 
биелэлтэд 

хяналт тавьж 
ажиллахболно. 

100 

2 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын удирдлагууд 
болон албан хаагчид 02 дугаар 

сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгээ өгөх. 

Журмын дагуу ХАСХОМ гаргаж өгөх албан 
тушаалтнууд хуулийн хугацаандаа мэдүүлгээ 

байгуулагын ЭБАТ-д, НЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн 
мэргэжилтэн Т.Бат-Оргилд газрын дарга 

Д.Баянбат гаргаж өгсөн. 

Нийт 9 албан тушаалтан 
2016 оны ХАСХОМ-г 

мэдүүлэв. 
- 

2 сарын 16-аас 
хойш нэгдсэн 

тайланг 
хүргүүлнэ. 

100 



4 

“Улаанбаатрын өвлийн наадам-

2017” арга хэмжээ 2017 оны 02 

дугаар сарын 11,12-нд Үндэсний 

цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион 

байгуулагдах тул  нутгийн 

захиргааны байгууллагууд идэвхтэй 

оролцох 

 

 

“Улаанбаатрын өвлийн наадам-2017” арга 
хэмжээ 2017 оны 02 дугаар сарын 11,12-нд 

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион 
байгуулагдсан арга хэмжээнд тус байгуулагаас 

нийт 18 ажилтан, албан хаагч хамрагдсан. 

Эрүүл агаарт хамт 
олноороо урлаг спортын 
арга хэмжээнд оролцож, 

амралтын өдрүүдийг 
идэвхтэй өнгөрүүллээ. 

- 

Энэ арга 
хэмжээг 

уламжлал 
болгон зохион 
байгуулах нь 

зүйтэй гэж 
үзэж байна. 

85 

6 

 

Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан 

болон Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 1 

дүгээр улиралд багтаан 

хэлэлцүүлэхээр  төлөвлөгдсөн 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 

2017 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 

бодлогын баримт бичигт туссан 

хууль, журмын төсөл боловсруулж 

батлуулах, Засгийн газар, НИТХ-ын 

зарим тогтоолын зүйл заалтад 

өөрчлөлт оруулах,  хөтөлбөр, 

төслүүд батлуулах ажлуудыг 

хугацаанд нь 

гүйцэтгэх. /Нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газар, 

Захирагчийн ажлын алба, 

хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, 

харьяа газрууд/ 

 

 

- 
-  - - - 



 
               
                          ХЯНАСАН: 
       ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА       Д.МЯГМАРСҮРЭН 
 
  НЭГТГЭСЭН: 

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН      Э.ГЭРЭЛМАА 

11 

НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд 
мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, 
мал аж ахуй эрхлэлтийг зохицуулах 
бүсүүдийг тогтоох тухай”  85 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан журмын 
хэрэгжилтэд  хяналт тавьж 

ажиллах. /Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар, Мал эмнэлгийн газар, 
Мэргэжлийн хяналтын газар, 
Дүүргүүдийн Засаг дарга нар/ 

НМХГ, НБОГ, НЦГ, НХХААГ-ын даргын 
хамтарсан удирдамжаар ажлын хэсэг гаргаж 

НИТХ-ын 2015 оны 85-р тогтоолоор Нийслэлийн 
ногоон бүсэд байгаа мал бүхий өрхийн иргэдэд 

албан мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллаж байна. 
2017.02.14-нд СБД-ийн 19,20-р хорооны 

иргэдтэй уулзаж малтай өрхийн иргэдэд албан 
шаардлагыг хүргүүлсэн. 

- Хориглосон бүсэд 
мал аж ахуй 
эрхэлж буй 
малчдад 6 сарын 
дотор малын 
зөвшөөрсөн 
бүсрүү шилжүүлэх 
тухайн дүүргийн 
ЗД-ын орлогчийн 
мэдэгдлийг 
хүргүүлэв. 

- Холбогдох хууль, 
дүрэм, журмын 
сурталчллаа. 

 

- 

Мал аж ахуй 
эрхлэхийг 

хориглосон 
дүүрэг 

хороодод 
шинээр малчин 

өрхийг 
нэмэгдүүлэхгүй 

байх; Гадны 
аймаг сумдаас 

сүү, цагаан 
идээ худалдан 

борлуулах  
зорилгоор орж 

ирж буй айл 
өрхийг 

буулгахгүй 
байх; 

Хоргилсон 
бүсийн малын 
тоог цаашид 

нэмэгдүүлэхгүй 
бууруулах 

бодлого барих; 
Холбогдох 

хууль, 
тогтоомжийг 
сурталчилан 

таниулна. 

30 


