
2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 

ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 
  

№ Товч агуулга Биелэлт 

1 

2018 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд 
захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээний бэлтгэл 
ажлыг хангах. /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Нутгийн захиргааны байгууллагууд/ /Гэрээний 
хавсралт төлөвлөгөөг улирал, сараар гаргаж, 
нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл, 2018 оны батлагдсан төсвийн хүрээнд 
байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулж НЗДТГ-ын хэлтсүүдээр 2018 оны 01 
дүгээр сарын 15-ны дотор хянуулж дуусгах/ 

2018 онд Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч, төсвийн шууд 
захирагчтай байгуулах үр 
дүнгийн гэрээний төслийн 
саналыг холбогдох хэлтэс, 
мэргэжилтнүүдээс санал авч 
байна 

 
2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  

 

№ Товч агуулга Хугацаа 

2 

2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 13 дугаар 
хуралдаанаар “Улаанбаатар хотын агаар, орчны 
бохирдлыг бууруулах ажлын явц, авч хэрэгжүүлэх 
зарим арга хэмжээний тухай асуудал хэлэлцэх тул 
байгууллагын удирдлагууд идэвхтэй оролцох. 
/Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүрэг, 
Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Харьяа газар/ 

2018 оны 01 дүгээр сарын 26-
ны өдөр Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын ээлжит 13 дугаар 
хуралдаанд газрын дарга 
Д.Баянбат оролцсон. 

3 

Монголын Улсын Засгийн газрын 2017 оны 12 дугаар 
сарын өдрийн хуралдааны 56 дугаар тэмдэглэлээр 
Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Монгол 
Улсын Засгийн 2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврын 
заалт бүрт холбогдох хууль, тогтоомж, Засгийн газар 
болон нийслэлийн Засаг даргын шийдвэр, хөтөлбөртэй 
уялдуулан нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргаж, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагууд/ 

2017 оны 12 дугаар сарын 56 
хуралдааны тэмдэглэлийг 
нийт албан хаагчдад 
танилцуулан ажилласан  
бөгөөд Сахилга хариуцлага, 
дэг журмыг чангатгах тухай 
Монгол Улсын Засгийн 2017 
оны 01 дүгээр албан 
даалгаврын дагуу 
төлөвлөгөөний төслийг  
боловсруулан газар хэлтсийн 
дарга нарын саналыг аван 
ажиллаж  байгаа болно  

6 

Мөнгөн Улаанбаатар” өвлийн спорт наадмын нээлт 
“Цасны баяр” арга хэмжээ 2018 оны 02 дугаар сарын 24-
нд өдөр “Хандгайт”-ын “Янзага” зусланд зохион 
байгуулагдах тул байгууллагынхаа ажилтан, албан 
хаагчдыг өргөнөөр оролцуулахыг Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын дарга, удирдлагууд 
идэвхтэй оролцох. 

2018 оны 02 дугаар сарын 24-
ний өдөр Янзага зусланд 
болсон цасны баярын арга 
хэмжээнд газрын нийт албан 
хаагчид хамрагдсан. 

 



2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 

ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  
 

№ Товч агуулга Хугацаа 

1 

1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Захирагчийн ажлын алба, Дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч 
агентлагууд: Сар шинийн баярын өдрийг угтаж 
ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах. 2. Нийслэлийн Цагдаагийн газар: 
Нийслэлийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг 
хангах, хулгайн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, хэв журмыг сахиулж 
ажиллах. 3. Захирагчийн ажлын алба, мэргэжлийн 
чиг үүргийн байгууллагууд: Инженерийн шугам 
сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангаж, 
ус, дулаан, цахилгаан хангамжаар байгууллага, 
иргэдийг тасалдуулахгүй, гэнэтийн гэмтэл, саатал 
гарахаас урьдчилан сэргийлэх. • Шуурхай 
ажиллагааны бригад, жижүүрийн хуваарийг гарган, 
хяналт тавьж, болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх. 4. Замын Цагдаагийн албаны 
Нийслэлийн Замын хөдөлгөний хяналтын газар: 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, 
замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй уулзваруудад 
зохицуулагч ажиллуулах. • Дугаарын хязгаарлалтыг 
мөрдүүлж, хяналт тавиж ажиллах. 5. Нийслэлийн 
Тээврйин газар: Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэн иргэдийг хүндрэл зорчих 
нөхцлийг бүрдүүлэх. 6. Нийслэлийн Онцгой 
байдлын газар: Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад гал түймрийн аюул болон 
техникийн холбогдолтой осол гэмтлээс урьдчилан 
сэргийлэх. 7. Мэргэжлийн хяналтын газар: 
Томоохон захуудад болон худалдааны төвүүдэд 
хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж, хяналт тавьж 
ажиллах. 8. Захирагчийн ажлын алба, Хот 
тохижилтын газар, Дүүргүүд: Нийтийн эзэмшлийн 
гудамж талбайн тохижилт, хог хаягдлуудыг 
цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж, хотын гудамж, 
талбайн гэрэлтүүлэгийн асалтад хяналт тавьж 
ажиллах. 

2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны 
өдөр газрын ахмад настнуудад 
хүндэтгэл үзүүлэн байгууллага 
дээр хүлээн авсан. 

2 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 
15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх. /Нийт 
байгууллагууд/ 

Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 
бүрэн өгч дууссан. 

3 

Нийслэл, дүүргийн өмчит төсөвт, өмчит аж ахуйн 
тооцоот байгууллагууд санхүүгийн тайлангаа үнэн 
зөв гарган бусад анхан шатны баримтуудыг бүрэн 
бүрдүүлж Нийслэл дэх төрийн аудитын газарт 02-р 
сарын 25-ны дотор аудитыг хийлгэж хуулийн 
хугацаанд аудитын дүгнэлтээ гаргуулж ажиллах. 

Нийслэл дэх төрийн аудитын 
газарт 2017 оны санхүүгийн 
тайлан болон холбогдох 
материалуудыг бүрэн хүлээлгэн 
өгсөн. 

4 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, Газрын нийт албан хаагчдын 2017 



№ Товч агуулга Хугацаа 

Нийслэлийн өмчит төсөвт болон аж ахуйн тооцоот 
байгууллагуудын 2017 оны үйл ажиллагааны үр 
дүнг үнэлж дүгнэсэн ажлын хэсгүүд байгууллага тус 
бүрд зөвлөмж хүргүүлэх тул 2018 онд дутагдал 
зөрчлийг арилгах, гүйцэтгэл сайжруулах 
төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлж ажиллах. /Нийт 81 
байгууллагууд/ 

оны үр дүнгийн гэрээний 
биелэлтийг бүрэн дүгнэж 2018 онд 
алдаа дутагдлыг засах 
зөвлөмжийг өгч ажилласан. 

 
2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  

 

№ Товч агуулга Хугацаа 

7 

Байгууллагууд цагийн бүртгэлийн системийг албан 
хаагчдын цалинтай холбож ажлын цагийн 
ашиглалтад хөшүүрэг болгох, гадуур ажлын дэвтэрт 
тэмдэглэл хөтлөн бүртгэх, цаг бүртгэлийн системээ 
хөгжүүлж сайжруулах, цагийн бүртгэлд тогтмол 
хяналт тавих. /Нутгийн захиргааны нийт 
байгууллагууд/ 

Газрын хэмжээнд гадуур ажлын 
дэвтэр болон чөлөөний 
бүртгэлийн дэвтрийг тогтмол 
хөтлүүлж хэвшүүлэн ажиллаж 
байна. 

 
2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН 
БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  

 

№ Товч агуулга Хугацаа 

9 

“Улаанбаатар Марафон”-д нэгдэцгээе уриан дор 
Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах 
тул нийт байгууллагууд идэвхтэй оролцож, зохион 
байгуулсан арга хэмжээний тухай мэдээ тайланг 
Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хороонд 
хүргүүлж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ 

“Улаанбаатар Марафон”-д 
мэргэжилтэн Г.Батбилэг, 
Ц.Ичинхорлоо, Т.Буянхишиг, 
Д.Зандармаа нар байгууллагыг 
төлөөлөн оролцлоо. 

 
2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  

 

№ Товч агуулга Хугацаа 

1 

Нийслэл, дүүрэг, агентлаг, харъяа газрын хэмжээнд 
энэ онд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн 
байгуулалтын ажлыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 01-
нээс эхлүүлэх бэлтгэлийг хангуулах. /Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, 
Хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Хөрөнгө оруулалтын газар, 
Дүүргүүд/ 

Манай байгууллагын хэмжээнд 
2018 онд ямар нэгэн бүтээн 
байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын 
ажил байхгүй болно. 

2 Нийслэлд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалт, бүтээн 
байгуулалтын бүртгэл хяналтын 

“OPEN.ULAANBAATAR.MN” 
системд холбогдох мэдээллийг 



№ Товч агуулга Хугацаа 

“OPEN.ULAANBAATAR.MN” систем нэвтэрсэнтэй 
холбогдуулан хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээ, 
мэдээллээ 2018 оны 03 дугаар сарын 30-ны дотор 
оруулж дуусгах. /НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн 
хэлтэс, Захирагчийн ажлын алба, Хэрэгжүүлэгч 
агентлагууд, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар/ 

захиргааны хэлтсийн 
мэргэжилтэн Б.Сайнбаяр 
байршуулсан. 

4 

Нийслэлийн хэмжээнд “Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө батлагдсан тул 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ 
Авлигатай тэмцэх газраас баталсан удирдамжийн 
дагуу НЗДТГ түүний харьяа газруудад хоѐр сарын 
хугацаанд хяналт-шалгалт хийгдэх тул байгууллага, 
албан тушаалтнууд ажлаа сайтар танилцуулж, 
зөрчил, дутагдал гаргахгүй анхаарах ажиллах. 
/НЗДТГазар, Захирагчийн ажлын алба, харьяа 
байгууллагууд/ 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна. 

 

2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 09-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭД БҮТЭЦ, ГЭР 

ХОРООЛЛЫН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  

 

№ Товч агуулга Хугацаа 

1 

Нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт, худалдан 
авах ажиллагааг эрчимжүүлэх, гэрээний хариуцлагыг 
шат шатанд өндөржүүлэх, сонгон шалгаруулалт 
зарлаагүй ажлуудыг бүрэн зарлаж дуусгах. 
/Захирагчийн ажлын алба, Худалдан авах 
ажиллагааны газар болон Эрх шилжсэн 
байгууллагууд/ 

Газрын хэмжээнд 2018 онд ямар 
нэгэн хөрөнгө оруулалт, 
худалдан авах ажиллагаа 
байхгүй болно. 

10 

2018 оны дөрөвдүгээр сарын 14-ний өдрийн 11:00 
цагт “Их хотын их цэвэрлэгээний 90 минут” 
уриатайгаар бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд нийт 
байгууллагууд идэвхтэй оролцох. /Нийт 
байгууллагууд/ 

2018 оны 04 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр “Их хотын их цэвэрлэгээний 
90 минут” уриатай үйл 
ажиллагаанд газрын нийт албан 
хаагчид туул гол орчмын хэсгийг 
цэвэрлэж гарсан хогийг хогны 
машинд хүлээлгэн өгсөн. 

 
2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 23-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 

 

№ Товч агуулга Хугацаа 

1 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/333 дугаар 
захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, тендер зарлах, 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах 

Байгууллагын хэмжээнд ямар 
нэгэн худалдан авах ажиллагаа 
байхгүй болно. 



№ Товч агуулга Хугацаа 

ажлыг 05 дугаар сарын 15-ны дотор дуусгаж, 05 
дугаар сарын 01-ны дотор хөрөнгө оруулалтын 
бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлэх. /НЗДТГ-ын 
Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, Захирагчийн ажлын 
алба, Худалдан авах ажиллагааны газар, Авто замын 
хөгжлийн газар, Хөрөнгө оруулалтын газар, Эрх 
шилжүүлсэн байгууллагууд/ 

2 

Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө 
оруулалт, худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн 
явцыг нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд 
танилцуулах. /НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны 
газар, Эрх шилжүүлсэн байгууллагууд/ 

Газрын хэмжээнд 2018 онд ямар 
нэгэн хөрөнгө оруулалт, 
худалдан авах ажиллагаа 
байхгүй болно. 

5 

Малын зах, мах боловсруулах үйлдвэрийн 
асуудлуудыг шуурхай шийдвэрлэх ажлыг зохион 
байгуулах. /Захирагчийн ажлын алба, Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн газар, Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүрэг/ 

Хотын зүүн баруун бүсэд малын 
захыг мах боловсруулах 
үйлдвэрийн хамт байгуулах 
ажлыг “МБҮ ТРЕЙД” ХХК-тай 
хамтран гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 
газрын асуудал бүрэн 
шийдэгдэж барилгын ажил 30 
хувийн гүйцэтгэлтэй явж байна. 

6 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд 
энэ онд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаа олон 
нийтэд, нээлттэй ил тод мэдээлэх, суртачилах 
ажлуудыг зохион байгуулах. /Нийт байгууллагууд/ 

Газрын хэмжээнд хийж 
хэрэгжүүлж байгаа ажлын 
талаарх мэдээллийг 
байгууллагын цахим хуудас 
болон фэйсбүүк хуудсуудаар 
дамжуулан иргэд, олон нийтэд 
нээлттэйгээр хүргэж байна. 

 
2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 

  

№ Товч агуулга Хугацаа 

15 

2018 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр зохион 
байгуулагдах “Улаанбаатар марафон-2018” олон 
улсын марафон бүх нийтийн гүйлтэнд нийт 
байгууллагууд идэвхитэй оролцох. /Нутгийн 
захиргааны нийт байгууллагууд/ 

“Улаанбаатар Марафон”-д 
мэргэжилтэн Г.Батбилэг, 
Ц.Ичинхорлоо, Т.Буянхишиг, 
Д.Зандармаа нар байгууллагыг 
төлөөлөн оролцлоо. 

  



2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 

ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  
 

№ Товч агуулга Хугацаа 

4 

Энэ онд нийслэлийн хэмжээнд худалдан авах 
ажиллагааны дагуу хийгдэж буй тендер, хөрөнгө 
оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын явцын 
талаар дэлгэрэнгүй танилцуулгыг нийслэлийн 
Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. 
/НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс, 
Худалдан авах ажиллагааны газар, Эрх 
шилжүүлсэн байгууллагууд/ 

Газрын хэмжээнд 2018 онд ямар 
нэгэн хөрөнгө оруулалт, худалдан 
авах ажиллагаа байхгүй болно. 

6 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгах санал, улс, 
нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, төсөл, арга 
хэмжээний жагсаалтын төсөлд тусгах саналаа 
ирүүлэх. /Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагууд/ Анхаарах зүйл: Үндсэн чиглэлийн 
төсөлд тусгах санал нь дунд хугацааны бодлогын 
баримт бичигт үндэслэсэн, тухайн дэвшүүлсэн 
зорилт, арга хэмжээ, хүрэх үр дүн, шалгуур 
үзүүлэлт, хариуцах байгууллага, төсөв, санхүүгийн 
тооцоо, эх үүсвэрийг тодорхойлсон байх 
шаардлагатай. 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 
2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 
тусгах саналыг НЗДТГ-ын бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн 
болно. 

2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭД БҮТЭЦ, ГЭР 

ХОРООЛЛЫН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 
  

№ Товч агуулга Хугацаа 

2 

Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, бусад 
эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх барилга, зам, 
инженерийн шугам сүлжээ зэрэг улирлын шинж 
чанартай төсөл арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагааг шуурхай зохион байгуулж, 
удаашралтай байгаа ажлуудын хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын удирдлагад/ 

Газрын хэмжээнд 2018 онд ямар 
нэгэн хөрөнгө оруулалт, худалдан 
авах ажиллагаа байхгүй болно. 

8 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 
2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээ эхний хагас 
жилийн байдлаар дүгнэж, тайлан мэдээгээ 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар 
захирамжийн дагуу нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газарт болон дээд шатны байгууллагуудад 
хугацаанд нь хүргүүлэхэд анхаарч ажиллах. 
/Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 
удирдлагууд/ 

Газрын хэмжээнд албан хаагчдын 
2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг 
эхний хагас жилийн байдлаар 
үнэлж дууссан. Хэрэгжилт 
удаашралтай байгаа ажлуудыг 
эрчимжүүлэх үүргийг газрын дарга 
өгсөн. 

 



2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 

ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  

 

№ Товч агуулга Хугацаа 

4 

Үндэсний их баяр наадам зохион байгуулах 
бэлтгэл ажлыг сайтар хангах, нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагууд 
хариуцлагатай эргүүл жижүүрийн хуваарь гаргаж 
ажиллуулах. /Нийслэлийн ЗДТГазар, 
Захирагчийн ажлын алба, нийт байгууллагууд/ 

Газрын даргын баталсан хуваарийн 
дагуу 2018 оны 07 дугаар сарын 11-
15-ны өдрүүдэд албан хаагчид 
жижүүрт гарсан. Жижүүр хийх явцад 
гарсан мэдээллийг холбогдох утсанд 
холбогдож мэдээллэсэн. 

 

2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 09-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 

ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  

 

№ Товч агуулга Хугацаа 

1 

Баяр наадмын өдрүүдэд: • Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагууд хариуцлагатай эргүүл 
жижүүр ажиллуулах. • Гэмт хэрэг зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журам 
сахиулах /Гадны орны жуулчдын аюулгүй 
байдлыг сайтар хангах/ • Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг сахиулж, хяналт тавьж 
ажиллах. • Нийтийн тээврийн хэрэгслүүдийг 
батлагдсан чиглэлд түгжрэл сааталгүй явуулах. • 
Худалдаа үйлчилгээ, хүнсний аюулгүй байдалд 
хяналт тавьж ажиллах. • Хог хаягдалгүй 
байлгахад анхаарч, цэвэрлэгээний ажлыг сайтар 
зохион байгуулах. /Нийт байгууллагуудад/ 

Газрын даргын баталсан хуваарийн 
дагуу 2018 оны 07 дугаар сарын 11-
15-ны өдрүүдэд албан хаагчид 
жижүүрт гарсан. Жижүүр хийх явцад 
гарсан мэдээллийг холбогдох утсанд 
холбогдож мэдээллэсэн. 

4 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 
удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан 
графикийн дагуу 2018 оны ээлжийн амралтаа 
эдлүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох 
гар утсаа нээлттэй байлгах, орлон ажиллах 
албан тушаалтыг томилж, ажлын байрыг 
эзэнгүйдүүлэхгүй байх, төрийн ажил үйлчилгээ 
тасалдал, хүлээгдэл, чирэгдэлгүйгээр үргэлжлэх 
нөхцлийг бүрдүүлж ажиллах. /Нийт 
байгууллагууд/ 

Нийт албан хаагчдад танилцуулж 
чиглэл, үүрэг өгсөн. 

 

2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 23-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН БОХИРДОЛЫН 

АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  

№ Товч агуулга Хугацаа 



№ Товч агуулга Хугацаа 

3 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2018 оны “Иргэдийн амьдрах 
орчны аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр авах 
зарим арга хэмжээний тухай” 119 дүгээр 
тогтоолын хэрэгжилтийг заалт тус бүрээр нь 
хангаж ажиллах. /Нийт байгууллагуудад/ 

Албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөөг гарган 04 дүгээр 
сарын 09 өдөр газрын даргаар 
батлуулан хэрэгжилтийг ханган, 
тайланг НЗДТГ-т улирал бүр албан 
бичгээр хүргүүлэн ажиллаж байна. 

6 

2018-2019 оны Төв суурины болон Хөдөө аж 
ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах 
төлөвлөгөөг боловсруулж Нийслэлийн Засаг 
даргын Зөвлөлийн хуралд танилцуулах. 
/Захирагчийн ажлын алба, Хэрэгжүүлэгч 
агентлаг, Дүүргийн Засаг дарга нар/ 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах 
төлөвлөгөөг боловсруулан газрын 
даргаар батлуулан хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна. 

 

2017 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН БОХИРДЛЫН 

АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  

 

№ Товч агуулга Биелэлт 

2 

2018-2019 оны Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах 
тухай Засгийн газрын 2018 оны 218, 220 дугаар 
тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, дараагийн 
шуурхай зөвлөгөөн дээр өвөлжилтийн бэлтгэл 
ажлын явцын тухай мэдээлэл танилцуулах. 
/Захирагчийн ажлын алба, Хэрэгжүүлэгч 
агентлагууд, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 
удирдах газар, Геодези, усны барилга, 
байгууламжийн газар, Ус сувгийн удирдах газар, 
Хэсэгчилсэн инженерийн байгууламжийн 
ашиглалт, зохиоцуулалтын газар, УБ Дулааны 
шугам сүлжээ ХК, УБ Цахилгаан түгээх сүлжээ 
ХК, Хот тохижилтын газар, Улаанбаатар зам 
засвар арчлалтын газар, Дүүргүүд/ 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах 
төлөвлөгөөг боловсруулан газрын 
даргаар батлуулан хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна. 

3 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 
2019 оны төсвийн төслийн саналаа сайтар 
боловсруулж НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтэст энэ долоо хоногтоо хүргүүлэх. /Нийт 
байгууллагууд/ 

2019 оны төсвийн төслийн саналыг 
НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтэст хүргүүлсэн. 

 
2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  

 

№ Товч агуулга Биелэлт 

3 
Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагууд 
ажлын сахилга, хариуцлагаа чангатгах, хяналтаа 
сайжруулах, ээлжийн амралттай байгаа 

Ажлын сахилга, хариуцлагаа 
чангатгах, хяналтаа сайжруулах 
чиглэлээр Төрийн албан хаагчийн 



№ Товч агуулга Биелэлт 

удирдлага болон нэгжийн дарга нарыг ажилд нь 
оруулах. /Нийт байгууллагууд/ 

сахилга хариуцлагын аян зохион 
байгуулан ажиллаж байна. Ээлжийн 
амралттай албан хаагчдыг 
хуваарийн дагуу амрааж 
шаардлагатай тохиолдолд дуудахыг 
анхааруулсан. 

5 

2018-2019 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг 
хангахаар төлөвлөсөн ажлуудаа хугацаанд 
чанартай гүйцэтгэж дуусгах, инженерийн шугам, 
сүлжээний засварын ажлыг 09-р сарын 15-ны 
дотор бүрэн дуусгах, айл, өрх, албан байгууллага 
өвөлжилтийн дулаалгын аян, урилга өрнүүлэх. 
/Захирагчийн ажлын алба, нийт байгууллагууд/ 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах 
төлөвлөгөөг боловсруулан газрын 
даргаар батлуулан хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна. 

 
2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  

№ Товч агуулга Хугацаа 

1 

НИТХ-ын 2016 оны 3/08 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны “Аз жаргалтай хот” хөтөлбөр, 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг 2018 
оны 09 дүгээр сарын 15-ны дотор багтаан 
НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс 
ирүүлэх. /Нутгийн захиргааны нийт 
байгууллагууд/ 

НИТХ-ын 2016 оны 3/08 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны “Аз жаргалтай хот” 
хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн биелэлтийг НЗДТГ-ын 
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 
хэлтэст 2018 оны 09 дүгээр сарын 
15-ны өдөр хүргүүлсэн болно. 

2 

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 
агентлагуудын дарга нар Нийслэлийн эдийн 
засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн төсөлд тусгасан саналаа энэ долоо 
хоногтоо багтаж НЗДТГ-ын Бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтэст тулгаж дуусгах. /НЗДТГ-ын 
хэлтсүүд болон Хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 
2019 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн төсөлд тусгасан саналыг 
НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн 
хэлтэст хүргүүлсэн болно. 

 

2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 24-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 

ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  

 

№ Товч агуулга Хугацаа 

1 

Нийслэлийн Засаг даргын орлогч нар хариуцсан 
салбарын агентлага, харьяа газруудын 
удирдлагуудтай уулзаж нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 

Нийслэлийн байгаль орчин, агаарын 
бохирдлын асуудал хариуцсан 
орлогч дарга Ж.Батбаясгаланд 
нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 



№ Товч агуулга Хугацаа 

төслийг энэ долоо хоногт эцэслэн хэлэлцэж 
нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 
танилцуулахад бэлтгэх. /Засаг дарга нарын 
орлогч, Хэрэгжүүлэгч агентлага, Харьяа газрууд/ 

2019 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн төслийг танилцуулж Засаг 
даргын зөвлөлийн хуралд 
танилцуулахад бэлэн болсон.  

5 

Мэдээллийн ил тод, аюулгүй байдлыг хангах 
зорилгоор Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар, 
2013 оны 411 дүгээр тогтоолуудын хэрэгжилтийг 
хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах. 
/Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нутгийн 
захиргааны байгууллагууд/ 

Мэдээллийн ил тод, аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор Засгийн 
газрын 2009 оны 143 дугаар, 2013 
оны 411 дүгээр тогтоолуудын 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 
Тус ажлын хүрээнд НХХААГ-ын 
цахим хуудас, фэйсбүүк хуудас 
болон байгууллагын мэдээллийн 
самбарт мэдээллүүдийг байршуулан, 
шинэчлэн ажиллаж байна. 

7 
Төрийн албаны удирдах ажилтны улсын 
зөвлөгөөнөөс гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлж 
ажиллах. /Нийт байгууллагууд/ 

Зөвлөмжийн дагуу төлөвлөгөө 
боловсруулан хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. 

 

2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 

ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  

 

№ Товч агуулга Хугацаа 

1 

Энэ онд Улс, нийслэлийн төсөв, гадаадын зээл 
тусламж, хөрөнгө оруулалт, бүтээн 
байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудын 
гүйцэтгэл, үр дүнг салбар бүрээр гаргаж 
танилцуулах, хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг 
эрчимжүүлж ажиллах. /Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, 
Нийслэлийн Авто замын газар болон Эрх 
шилжсэн байгууллагууд/ 

Газрын хэмжээнд ямар нэгэн 
гадаадын зээл тусламж, хөрөнгө 
оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил 
байхгүй болно. 

6 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 
мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, 
холбогдох журмын дагуу цахим хуудсандаа 
мэдээллээ тогтмол байршуулах, мөн энэ онд 
хийж хэрэгжүүлсэн ажил, үр дүнгийн талаарх 
мэдээллийг иргэд, олон нийтэд, ил тод нээлттэй 
мэдээлж хэвших. /Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны нийт байгууллагууд/ 

НХХААГ-ын цахим хуудас, фэйсбүүк 
хуудас болон байгууллагын 
мэдээллийн самбарт мэдээллүүдийг 
байршуулан, шинэчлэн ажиллаж 
байна. 

 
 
 
 



2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 

ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  
 

№ Товч агуулга Хугацаа 

1 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явц, 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг Нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн 
барьсантай холбогдуулан 2018 оны 10 дугаар 
сарын 31-ны өдрийн НИТХ-ын хуралдаанаар 
хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
нийт байгууллагуудын удирдлагууд идэвхтэй 
оролцох. 

2018 оны 10 дугаар сарын 31-ны 
өдрийн НИТХ-ын хуралдаанд газрын 
дарга болон холбогдох хэлтсийн 
дарга нар оролцсон болно. 

2 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээс хөрөнгө 
шаардагдахгүй ажлуудыг эрчимжүүлж ажиллах. 
/Нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд/ 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 
2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээс 
хөрөнгө шаардагдахгүй ажлуудыг 
эрчимжүүлэх үүргийг холбогдох 
хэлтсүүдэд үүрэг болгосон. 

6 

Нийслэлээс нутгийн захиргааны 
байгууллагуудынхаа дотоод удирдлагын 
системийг боловсронгуй болгох зорилгоор 
хийгдэж байгаа “UB-ERP” системийг дэмжиж 
байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлж ажиллах. /Нутгийн захиргааны нийт 
байгууллагууд/ 

 “UB-ERP” системийг дэмжиж 
байгууллагын өдөр тутмын үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, 
хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулан 
ажиллаж байна. 

 

2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 

ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  
 

№ Товч агуулга Хугацаа 

5 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, 
албан тушаалтанд хандаж иргэд, аж ахуйн 
нэгжээс ирүүлсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтэд бүх шатанд анхаарч, дутагдал 
гаргасан холбогдох албан тушаалтанд тухай бүр 
хариуцлага тооцож ажиллах. /Нутгийн 
захиргааны нийт байгууллагууд/ 

Иргэд аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 
албан бичиг, өргөдөл гомдлыг 
хугацаанд нь шийдвэрлэн ажиллаж 
байна. 

 
2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  

 

№ Товч агуулга Хугацаа 

1 Нийслэлийн 2019 оны төсвийн төсөл, Өмч 
хувьчлалын жагсаалт, Газар зохион 

НИТХ-ын хурлын дэд хороо, намын 
бүлгийн хуралдаанд газрын дарга 



№ Товч агуулга Хугацаа 

байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл зэргийг 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 
өргөн барьсантай холбогдуулан НИТХ-ын хурлын 
дэд хороо, намын бүлгийн хуралдаанаар 
хэлэлцэх тул Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
нийт байгууллагуудын удирдлагууд идэвхтэй 
оролцох. 

болон холбогдох хэлтсийн дарга нар 
оролцсон болно. 

2 

Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн жилд өр 
авлага үүсгэлгүй ажиллах, төсвийг зориулалтын 
зүйлд зарцуулах, төсвийн сахилга хариуцлагыг 
сайжруулахад анхаарч ажиллах. /Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагууд/ 

Газрын дарга байгууллагын нягтлан 
бодогч Б. Золжаргалд Төсвийн тухай 
хуулийн дагуу төсвийн жилд өр 
авлага үүсгэлгүй ажиллах, төсвийг 
зориулалтын зүйлд зарцуулах, 
төсвийн сахилга хариуцлагыг 
сайжруулахад анхаарч ажиллах 
чиглэлийг өгсөн. 

 

2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 13-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ, АГААРЫН 

БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР  
 

№ Товч агуулга Хугацаа 

4 

Нийслэлийн 2019 оны худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөлтийг боловсруулж, 
батлуулан холбогдох дээд шатны байгууллагад 
хүргүүлж, энэ онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн 
байгуулалтаар хийгдэх ажлуудыг олон нийтэд 
мэдээлэх, зар хүргэх ажлуудыг зохион байгуулах. 
/НЗДТГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, 
Худалдан авах ажиллагааны газар, НЗДТГ-ын 
Хэвлэл, мэдээлэл олон нийттэй харилцах хэлтэс, 
Хэрэгжүүлэгч агентлагууд/ 

Газрын хэмжээнд 2019 онд ямар 
нэгэн худалдан авах ажиллагаа 
байхгүй болно. 
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Төсвийн байгууллагын бүртгэлийн данснаас 
хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйлгээг 12 
дугаар сарын 21-ний өдрийн 18:00 цаг хүртэл, 
урсгал зарлагын гүйлгээг 2018 оны 12 дугаар 
сарын 24-ны өдрийн 18:00 цагаас гүйлгээ хаагдах 
тул цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэл, тогтмол 
болон ашиглалтын зардлын гүйлгээг нэн 
тэргүүнд гаргаж өр, авлагагүй гарах тал дээр 
анхаарч ажиллах. /Нутгийн захиргааны нийт 
байгууллагууд/ 

Газрын дарга Д.Баянбат 
байгууллагын нягтлан бодогч 
Б.Золжаргалд үүрэг болгосон. 
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Нийслэлийн нийт байгууллагууд тайлант онд 
төлөвлөсөн ажлуудаа үлдэж байгаа хугацаанд 
гүйцэтгэж дуугах, ажилтан, албан хаагчдынхаа үр 
дүнг дүгнэж, дотоод тайлангийн хурлаа зохион 
байгуулж ажиллах. /Нутгийн захиргааны нийт 
байгууллагууд/ 

Байгууллагын нийт албан хаагчдын 
үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг 
дүгнэн тайлант хурлыг зохион 
байгуулсан. 



№ Товч агуулга Хугацаа 

10 

Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтэнд тавих хяналтыг сайжруулах, 
төрийн албан хаагчдын ажлын харицлага, 
байгууллагын соѐл, дэг журмыг сахиулах, ажлын 
цаг ашиглалт, бүтээмжийг дээшлүүлэхэд анхаар 
ажиллах. /Нутгийн захиргааны нийт 
байгууллагууд/ 

Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд 
дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 
Х.Билигсайхан хяналт тавин 
ажиллаж байна. 2018 оны хагас 
жилээс хойш ямар нэгэн зөрчил 
гаргалгүй ажиллаж байна. 

 


