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№ Товч агуулга Хугацаа 

Хяналт 
тавих албан 
тушаалтан, 

байгууллага 

1 
Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд дүүргийн харьяа 
хэлтэс, албад, байгууллагын удирдлагууд биечлэн 
хариуцлагатай оролцох  /харьяа хэлтэс, албад,ОӨААТҮГ-д/ 

14 

Дүүргийн 
Тамгын 
газрын 
дарга 

2 

23 хороонд ажиллах цагдаагийн албан хаагчдийн бүтэц орон 
тоог дүүргэн ажиллуулах, ажил үүргийн хуваарилалтыг гарган 
ажиллах, 9 дүгээр хорооны  цагдаагийн өрөөний хаалганы 
асуудлыг шийдвэрлэх  /цагдаагийн 1,2 дугаар хэлтэс,замын 
цагдаа/ 

14 

3 

“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай “ хууль, “Нийслэл 
хотын албан татварын тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах 
ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа аж ахуйн нэгж,иргэн төвлөрсөн зах худалдааны төвүүд 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын нэгдсэн  
системд холбогдсон байдалд хяналт тавин ажиллах  /татварын 
хэлтэс/ 

14 

4 

Бүх хороодын дундах орц гарц болон гэр хорооллын нарийн, 
мухар гудамжны судалгааг гарган, газрыг чөлөөлөн түргэн 
тусламж,  гал унтраах  аврах ажиллагааг шуурхай хүргэх, 
нэвтрэх боломжийг нэмэгдүүлэх  /замын цагдаагийн 
хэлтэс,газрын алба, 23  хороод,газрын алба, цагдаагийн 
хэлтэс, онцгой байдлын хэлтэс / 

14 

5 
Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах./онцгой 
байдлын хэлтэс, тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс/ 

14 

6 
Дүүргийн гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг 
сэргээж тодруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ногоон 
байгууламжийн арчлалт, хогийн сав, сандал зэргийг засварлах 
нөхөн сэргээх, шинээр суурилуулах, хогийн савны нэгдсэн 

14 



стандартыг боловсруулж танилцуулах зэрэг ажлуудыг 
хийх. /тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс/ 

7 
Дүүргийн харьяа байгууллагууд нийслэлд жишиг болохоор ажил 
санаачлан ажиллах, байгууллагын page хуудас байнга 
ажиллуулах /дүүргийн харьяа байгууллагууд/ 

14 

8 
Хог хаягдлын менежментийн хүрээнд хог ангилан ялгалт болон 
чийгтэй цэвэрлэгээний машины талаар санаачлага, судалгаа 
гарган ажиллах  /Баянгол шинэ өргөө ОНӨААТҮГ/ 

14 

 

9 

Нийслэлд худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа томоохон зах, 
худалдааны төвүүдийн цагийн хувиарт өөрчлөлт оруулах,  
бараа, бүтээгдэхүүнээ түгээлтээр хүргэдэг аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын удирдлагуутай уулзаж шөнийн цагаар хүргэх 
асуудлуудыг судалж танилцуулах. /хүнс,худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэс/ 

14 

 

10 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн иргэн, аж ахуйн нэгжүүд худалдаа, 
үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр зөвшөөрөл олгож байгаад хяналт 
тавих, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхлэж байгааг таслан 
зогсоох. /Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, цагдаагийн 
хэлтэс,хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс/ 

14 
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