
2021 оны 02 сарын 10-ны өдөр                   Дугаар А/85                     Улаанбаатар хот 
 
 
 
 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай 
 
 

 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5 “в”, 29.1.6 “б”, 29.1.6 “л” 29.2, Гамшгаас 
хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, 32.1.7, 32.1.8, Эрүүл мэндийн 
тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1, 11.1.4, Коронавируст халдвар /Ковид-19/-
ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11, 12, 17 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2021 
оны 27 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Шадар сайдын 2021 оны “Ажлын хэсэг 
байгуулах тухай” 12 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 
 
 1.“Нэг хаалга-Нэг шинжилгээ” арга хэмжээг нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд зохион байгуулах Ажлын хэсгийг нэгдүгээр, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх Дэд 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай. 
 
 2.Нутаг дэвсгэртээ түр цэг болон явуулын шинжилгээний баг ажиллуулж, өрх 
бүрийн нэг иргэнийг шинжилгээнд хамруулахад харьяа хэлтэс, албадын албан 
хаагчдыг оролцуулан зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллахыг 
дүүргийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. 
 
  3.Дээрх арга хэмжээг хугацаанд нь зохион байгуулахад нутгийн захиргааны 
болон харьяа байгууллагуудын албан хаагчдыг нэгдсэн зохион байгуулалтаар 
ажиллуулахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /Т.Оюунчимэг/-т, албан 
хаагчдыг бүрэн хамруулахыг байгууллагын дарга нарт үүрэг болгосугай. 
 
 4.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, нэгдсэн удирдлагаар хангаж 
ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан 
нэгдүгээр орлогч /Ж.Сандагсүрэн/-д даалгасугай. 
 
 
 
 
 
 
 
            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА 
            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР  
                     ХОТЫН ЗАХИРАГЧ             Д.СУМЪЯАБАЗАР 
  



Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 
10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 

А/85 дугаар захирамжийн  
1 дүгээр хавсралт 

 
 
 

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 
 

Ахлагч:  -Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын 
асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч 
Ж.Сандагсүрэн 
 

Гишүүд:                          -Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд 
 Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөр 

  -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга 
 Т.Оюунчимэг 

  -Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 
А.Дашням 

  -Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга  
 Л.Эрдэнэчулуун 

  -Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газрын дарга 
  Ш.Цогбаатар 

  -Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт  
 зохицуулалт, инженерчлэлийн газрын дарга 
С.Энхтөр 

  -Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга 
Ж.Гантулга 

  -Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн 
 газрын дарга Ө.Ган-Өлзий 

  -Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын 
дарга  
 Ц.Тулга 

  -Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны 
дарга 
 А.Энхманлай 

  -Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын дарга 
 Г.Баярсайхан 

  -Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын 
дарга 
 Б.Пүрэвсүрэн 

  -Нийслэлийн Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 
газрын 
 дарга Ч.Сайханбаяр 

  -Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын дарга 
 О.Чинзориг 

  -Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газрын дарга 
 Б.Мөнхбаяр 

  -Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын 
газрын 
 дарга М.Баяраа 



  -Нийслэлийн Хотын стандарт, орчны аюулгүй 
байдлын 
 хяналт, зохицуулалтын газрын дарга 
С.Төмөрдулам 

  -Нийслэлийн Статистикийн газрын дарга Ц.Заяхүү 
  -Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын дарга 

 Ч.Мэндбаяр 
  -Хот төлөвлөлтийн судалгааны институтийн дарга 

 Ч.Рэгзмаа 
  -Нийслэл дэх Улсын бүртгэлийн газрын дарга 

 Г.Анхныбаяр 
  -Тээврийн цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн 

газрын 
 дарга С.Жавхлантбаатар 

  -Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга 
 С.Нямдорж 

  -Нийслэлийн Архивын газрын дарга Н.Туул 
  -Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын дарга  

 А.Ариунгэрэл 
  -Нийслэлийн Байгаль орчны газрын дарга 

М.Нямбаяр 
  -Нийслэлийн Спортын хорооны дарга Ж.Ганболд 
  -Нийслэлийн Орон сууцны дэд бүтцийн газрын 

дарга 
 Г.Ганхүү 

  -Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын дарга 
Б.Жавзан 

  -Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газрын дарга 
А.Нарантуяа 

  -Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын дарга 
 Х.Эрдэнэбилэг 

  -Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын дарга  
 Ж.Дамдинцэрэн 

  -Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 
дарга 
 Ц.Уртнасан 

  -Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга 
 Д.Баянбат 

  -Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл 
инновацын 
 газрын дарга Л.Тулгабаатар 

  -Нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газрын дарга 
 Г.Болорсүх 

  -Нийслэлийн Татварын газрын дарга Б.Цогтнаран 
  -Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 

дарга 
 Х.Оюунболд 

  -Багануур дүүргийн Засаг дарга С.Даваасүрэн 
  -Багахангай дүүргийн Засаг дарга С.Эрдэнэбаяр 

  -Баянгол дүүргийн Засаг дарга Ө.Сумъяабаатар 
  -Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга Н.Баянмөнх 
  -Налайх дүүргийн Засаг дарга Ч.Раднаабазар 



  -Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан 
  -Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Н.Батсүмбэрэл 
  -Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга Х.Болормаа 
  -Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга 

Н.Алтаншагай 
Нарийн 
бичгийн дарга: 

  
-Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга 
Б.Бямбадорж 

 
  



Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 
02 дугаар сарын 10-ны өдрийн  

А/85 дугаар захирамжийн  
2 дугаар хавсралт 

 
 
 
 

“НЭГ ХААЛГА-НЭГ ШИНЖИЛГЭЭ” АРГА ХЭМЖЭЭГ НИЙСЛЭЛД 
             ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ДЭД АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

 

 д/д 
Дэд ажлын хэсгийн 

ахлагч 
Хариуцаж ажиллах 

дүүрэг 
Зохион байгуулалтын төрөл 

Хариуцах 
албан 

тушаалтан 
Албан тушаал 

1 

Ж.Сандагсүрэн 
/Нийслэлийн Засаг 
даргын Хөгжлийн 
бодлогын асуудал 
хариуцсан 
нэгдүгээр орлогч/ 

Сонгинохайрхан 

Хязгаарлалтын дэглэм тогтоож, 
хэв журам сахиулах ажлыг зохион 
байгуулах 

Б.Мөнгөншагай 
Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн 
хэлтсийн дарга 

Ш.Цогбаатар 
Нийслэлийн Цагдаагийн 
удирдах газар 

Төрийн албан хаагчдыг 
шинжилгээнд хамруулах ажлыг 
зохион байгуулах 

Б.Бямбадорж 
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 
газрын дарга 

2 

Н.Баярчимэг 
/Нийслэлийн Засаг 
даргын Хүний 
хөгжил, нийгмийн 
бодлогын асуудал 
хариуцсан орлогч/ 

Сүхбаатар, 
Багануур 

Зорилтот өрхөд хүнсний (түлш) 
дэмжлэг үзүүлэх,  

Б.Мөнхбаяр 
Нийслэлийн Нийгмийн 
халамжийн газрын дарга  

Эм, эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээг зохион байгуулах 

Б.Бямбадорж 
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 
газрын даргын албан үүргийг 
түр орлон гүйцэтгэгч 

Шинжилгээ авах цэгийн бэлтгэл 
ажлыг хангах 

3 

Д.Ихбаяр  
/Нийслэлийн 
Инновац, 
технологийн 

Баянгол, 
Багахангай 

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирсэн 
лавлагаа, мэдээлэл, санал 
хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх 

Б.Ууганбат 

Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 
дарга 



асуудал 
хариуцсан 
төслүүдийн 
удирдагч/ 

Шинжилгээний хариуг мэдээлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

О.Чинзориг 
Нийслэлийн Мэдээлэл, 
технологийн газар 

Шинжилгээнд хамрагдсан 
иргэдийг орон зайн мэдээллийн 
системд бүртгэх, мэдээллээр 
хангах 

“Нэг хаалга- Нэг шинжилгээ” арга 
хэмжээг зохион байгуулах ажлын 
хэсэгтэй хамтран, уялдаа холбоог 
хангах 

 

 

4 

З.Төмөртөмөө 
/Нийслэлийн 
Агаар, орчны 
бохирдлын 
асуудал 
хариуцсан 
төслүүдийн 
удирдагч/ 

Чингэлтэй 

Сайжруулсан шахмал түлшний 
тээвэрлэлт, түгээлт, борлуулалт, 
(түлшний тусламж) 

Б.Пүрэвсүрэн 
Нийслэлийн Агаарын 
бохирдолтой тэмцэх газрын 
даргын түр орлон гүйцэтгэгч  

Тусгаарлан ажиглах байр А.Ариунгэрэл 
Нийслэлийн Аялал, жуулчлалын 
газрын дарга 

Хязгаарлалтын дэглэм тогтоож, 
хэв журам сахиулах ажлын 
хэсэгтэй хамтран, уялдаа холбоог 
хангах 

  

5 

Б.Одсүрэн 
/Нийслэлийн Зам, 
тээврийн асуудал 
хариуцсан 
төслүүдийн 
удирдагч/ 

Хан-Уул 

Хязгаарлалт тогтоохгүй хуулийн 
этгээдэд үйлчлэх нийтийн 
тээврийн үйлчилгээг зохион 
байгуулах 

Ч.Сайханбаяр 
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 
газрын дарга  

Иргэдийн болон тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөнд 
хязгаарлалт тогтоож, хэв журам 
сахиулах 

С.Жавхлантбаа
тар 

Тээврийн цагдаагийн албаны 
Замын цагдаагийн газар 

6 

Т.Гантөмөр 
/Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий 
менежер   бөгөөд 

 
Хүнсний хангамж, борлуулалт, 
тээвэрлэлт, үнийн хөөргөдөл 

Д.Оюунболор 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны Хүнсний 
үйлдвэрлэл, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтсийн дарга 



Захирагчийн 
ажлын албаны 
дарга/ 

Гэр хорооллын усны хангамж Ц.Төрхүү Ус сувгийн удирдах газрын дарга 

Инженерийн хангамж, үйлчилгээ М.Балдандорж 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны Ус зайлуулах 
барилга байгууламжийн 
асуудал хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

Хог хаягдал, ариутгал, 
халдваргүйтгэл, оршуулгын 
үйлчилгээ  

С.Аригуун 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны Хог хаягдлын 
удирдлага, зохицуулалтын 
хэлтсийн дарга   

7 

Т.Оюунчимэг 
/Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын 
газрын дарга/ 

Баянзүрх, 
Налайх 

“Нэг хаалга-Нэг шинжилгээ” арга 
хэмжээг нийслэлд зохион 
байгуулах ажлын явц, гүйцэтгэлд 
хяналт тавьж, тайлан мэдээг 
нэгтгэн, дүн шинжилгээ хийж, 
танилцуулах 

Х.Гантулга 

Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн 
дарга 

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн 
харилцах 

Г.Хонгорзул 

Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хэвлэл 
мэдээлэлтэй харилцах хэлтсийн 
дарга 

Ажиллах хүний нөөцийн 
хангалтын бэлтгэл ажлыг хангах 

Ү.Ганболд 

Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Төрийн 
захиргааны удирдлагын 
хэлтсийн дарга 

Үйл ажиллагааны санхүүгийн 
асуудлыг зохион байгуулах 

Н.Наранбаата
р 

Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтсийн дарга 

 
 


