
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
т о г т о о л

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Захирагчийн ажлын албаны бүтэц, 
тэдгээрийн орон тооны хязгаарыг 

батлах тухай

Үндсэн хуулийн Жаран нэгдүгээр зүилиин 4 дэх хэсэг, Засаг Р - у 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухаи хуулиин 3 3 2  Ниислэлиин эрх зүи^ 
байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүилиин 4 дэх хэсэгт заасныг у ту ү д 
Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГГООХ нь:

1. Нийслэлийн төрийн захиргааны удирдлагын бүтцийг дараахь баидлаар

тогтоосугай:

-Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч,

-Нийслэлийн Засаг даргын нэгдүгээр орлогч (хөгжлийн бодлогын асуудал 

хариуцсан);

-Нийспэлийн Засаг даргын орлогч (хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын 

асуудал хариуцсан);

-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга,

-Нийслэлийн ерөнхий архитектор бөгөөд Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын

дарга.

2 Нийслэлийн хот байгуулалтын асуудал хариуцсан Инноваци 
технологийн асуудал хариуцсан, Агаар, орчны бохирдлын асуудал х®Риу^  ' 
Зам, тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдиин удирдагчииг иис 
даргын орлогчтой дүйцэхүйц түвшинд ажиллуулахыг Ниислэлиин Засаг дарг 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С Амарсайханд зөвшөерсүгэи.

3. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийг дараахь байдлаар 

тогтоосугай:

-Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс (Хүний нөөцийн удирдлагын тасаг, 
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвтэй);

-Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс (Бодлогын судалгааны тасагтаи), 

-Төсөл, хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтэс,

' -Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс;

-Нийгмийн бодлогын хэлтэс (Сойн гэгээрүүлэх тасагтай), _
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ХУРЛЫН тэмдэглэл

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 
А/07 дугаар тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хорооны хурал 2018 оны 06 дугаар 
сарын 20-ний өдрийн 11 цаг 00 минутанд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
609 тоот өрөөнд дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр хуралдлаа.

Хуралд оролцсон:

Үнэлгээний Г.Ууганбаяр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны
хорооны дарга: Тохижилт хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн 

дарга
Г ишүүд: М.Гансэлэм Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 

Тохижилт хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн

Б.Эрдэнэбат Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
Тохижилт хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Д.Чимгээ Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хорооны иргэн 
/зөвшилцсөнөөр/

Нарийн Л.Булган Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны
бичгийн дарга: Тохижилт хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн

мэргэжилтэн

Хэлэлцэх асуудал:

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 
А/07 дугаар тушаалаар байгуулагдсан байгуулагдсан үнэлгээний хорооны “Баянзүрх 
дүүргийн 21 хорооны Сэлбийн 3 дугаар хэсэгт бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах 
ТА/2018-29” түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажлын худалдан авах ажлыг зохион байгуулах 
тухай;

СОНССОН НЬ:

Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга Л.Булган Люкс ландшафт ХХК-аас 
ирүүлсэн хорооны “Баянзүрх дүүргийн 21 хорооны Сэлбийн 3 дугаар хэсэгт бичил 
цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ТА/2018-29” түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажпыг 
гүйцэтгэх үнийн саналыг танилцуулав.

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Л.Булган: Люксландшафт ХХК-д урилга 2018 оны 6-р сарын 12 ны өдөр хүргүүлсэн ба. 
Өнөөдөр буюу 06 дугаар сарын 20-ний өдөр Люкс ландшафт ХХК үнийн санал ирүүлсэн 
байна. Тус байгууллагын санал болгож буй үнийн санал нь 29 923 856 төгрөгөөр 
гүйцэтгэхээр санал ирүүлсэн байна.
Г.Ууганбаяр: Ирүүлсэн материалтай нь танилцах уу?
Гишүүд бүгд: Санал нэг байна.
Б.Эрдэнэбат: Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн эхээс хийсэн хуулбарыг 
нотариатаар баталгаажуулан, татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын газраас 
татвар, хураамж, шимтгэлээ төлсөн эсэх талаар тодорхойлолт, Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт, харилцагч банкны тодорхойлолт зэргийг тус тус ирүүлсэн 
байна. Тусгай зөвшөөрлийн хувьд “2.1.1 Барилгын засвар, засал чимэглэл, орчны 
тохижилт”, “1.2.1. 1-10 хүртэл давхар барилга байгууламжийн барилга архитектур орчны 
ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, өндөржилт, барилга бүтээцийн зураг төсөл” ирүүлсэн нь 
шаардлагад нийцсэн байна. Санхүүгийн 2017 оны тайлан болон аудиторын дүгнэлтийн
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-Хууль, эрх зүйн хэлтэс,

-Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс;

-Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс,

-хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтэс (Олон нййттэй харилцах
тасагтай);

-Цэргийн штаб.

4. Улаанбаатар хотын 
байдлаар тогтоосугай:

-Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер

Захирагчийн ажлын албаны бүтцийг дараахь 

бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны

дарга;

-Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтэс;

-Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс;

-Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс; 

-Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс; 

-Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс;

-Дотоод хяналтын хэлтэс.

5. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын^ газрын’ ор^ б ™ °Н'ор * " 3 тооны 
129 хүртэл, Улаанбаатар хотын Захирагчиин н Тамгын газрын орон
хязгаарыг 55 хүртэл, ниислэлиин дүүргии бүр 68 хүртэл, Баянгол,
тооны хязгаарыг Баянзүрх, Сонгинохаирх г АҮ̂  5д хүртэл Багануур, Налайх 
бүхбаатар.

2Днормативаар ажиллах орон тоо орохгүй) хүртэл байхаар тогтоосугаи.

6. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх_ асуудлын хүрээнд дараахь 
хэрэгжүүлэгч агентлаг ажиллуулахаар тогтоосугай.

1. Авто замын хөгжлийн газар,

2. Агаарын бохирдолтой тэмцэх газар,

3. Архивын газар;

4. Аялал жуулчлалын газар;

5. Байгаль орчны газар (Зуслангийн товчоотой),

6. Спортын хороо;

7. Боловсролын газар;
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Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны 01 дугаар сарын 05-ны өдрийн 
А/07 дугаар тушаалаар байгуулагдсан байгуулагдсан үнэлгээний хорооны хурал 2018 оны 
06 дугаар сарын 11-ний өдөр 09 цаг 30 минутанд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны 609 тоот өрөөнд дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр хуралдлаа.

Хуралд оролцсон:

Үнэлгээний Г.Ууганбаяр
хорооны дарга:

Гишүүд: М.Гансэлэм

Б.Эрдэнэбат

Д.Чимгээ

Нарийн Л.Булган
бичгийн дарга:

Хэлэлцэх асуудал:

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 
А/07 дугаар тушаалаар байгуулагдсан байгуулагдсан үнэлгээний хорооны Баянзүрх 
дүүргийн 21 хорооны Сэлбийн 3 дугаар хэсэгт бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах 
түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажлын худалдан авах ажлыг зохион байгуулах тухай;

СОНССОН НЬ:

Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга Л.Булган Баянзүрх дүүргийн 21 хорооны -  
Сэлбийн 3 дугаар хэсэгт бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах түлхүүр гардуулах 
нөхцөлтэй ажлын Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас буцаж ирэн хүчингүй болсон 
талаар танилцуулав.

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:
Л.Булган: “Баянзүрх дүүргийн 21 хорооны Сэлбийн 3 дугаар хэсэгт бичил цэцэрлэгт 
хүрээлэн байгуулах түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажлыг гүйцэтгэгчээр сонгон шалгарсан 
Ууган Орхон ХХК нь тендерийн хүчинтэй хугацаад багтан Нийслэлийн хөрөнгө 
оруулалтын газартай гэрээ хийгээгүй тул тендер хүчингүй болсон.
Г.Ууганбаяр: “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай” хуулийн 33.4 -т  зааснаар харьцуулалт амьжилтгүй болсон тул шууд 
гэрээ байгуулах аргыг хэрэглэж түргэн шуурхай дараагийн арга хэмжээг авах хэрэгтэй гэж 
бодож байна.
Гишүүд бүгд: Санал нэг байна.
Г.Ууганбаяр: Өмнө нь ижил төстэй ажил гүйцэтгэж байсан туршлага бүхий байгууллагад 
урилга хүргүүлье.
Гишүүд бүгд: Санал нэг байна.
М.Гансэлэм: Өмнөх жилүүдэд ижил төстэй ажил чанартай гүйцэтгэж байсан 
байгууллагуудаас сонгох боломжтой гэж бодож байна.
Гишүүд бүгд: Санал нэг байна.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
Тохижилт хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн
дарга
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
Тохижилт хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн
ахлах мэргэжилтэн
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
Тохижилт хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн
мэргэжилтэн
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хорооны иргэн 

/зөвшилцсөнөөр/
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
Тохижилт хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн
мэргэжилтэн
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8. Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын алба;

9. Хот байгуулалт, хөгжлийн газар;

10. Орон сууцны дэд бүтцийн газар;

11. Дотоод аудитын газар;

12. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар;

13. Мал эмнэлгийн газар;

14. Мэдээлэл, технологийн газар;

15. Мэргэжлийн хяналтын газар;

16. Нийгмийн даатгалын газар;

17. Нийгмийн халамжийн газар;

18. Нийслэлийн нийтлэг үйлчилгээний газар;

19. Нийслэлийн бүртгэлийн газар;

20. Онцгой байдлын газар (Нөөцийн албатай);

21. Нийслзлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар,

22. Статистикийн газар;

23. Соёл, урлагийн газар;

24. Татварын газар;

25. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар;

26. Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар;

27. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар;

28. Худалдан авах ажиллагааны газар; •

29. Нийслэлийн цагдаагийн газар;

ЗД Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацийн газар;

31. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба;

7 32. Эрүүл мэндийн газар;

33. Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт, зохицуулалт, инженерчлэлийн газар;

34. Хотын стандарт, ^рчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалты^ газар.
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хамааруулан жил бүр 
шинэчлэн ТООЦДОГ

2 Тэмдэгтийн хураамж Төрийн төвлөрсөн данс, 
НЭХЭМЖЛЭЛИЙН дугаараар

1,000,000 Төрийн төвлөрсөн данс, 
НЭХЭМЖЛЭЛИЙН дугяяоаао

3 Торгууль Нийслэлийн мэргэжпийн хяналтын 
газар

Байцаагчийн Нийслэлийн мэргэжлийн 
хяналтын газар4 Бусад

4. Түгээмэл асуулт, хариултын талаарх мэдээлэл

Д/д Асуулт Хариулт Тайлбар1 Тусгай зөвшөөрөл авах үед ямар 
баримт бүрдүүлэх вэ?

Эрчим хүчний хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан тусгай 
зөвшөөрлүүдийн 22 дугаар зүйлд заасан баримт бичигт 
заасан материал бүрдүүлэн хандах 
/М1р://иЬвеп/юе.иЬ.до\/.тп-үйлчилгээ хэсэгт байгаа /

/Нэмэлтээр халаалтын зуух ашиглагч ААНБ 
бол Нийслэлийн агаарын бохирдлыг 
бууруулах газраар утааны хийн хэмжилт 
хийсэн байх. Хэмжилтийн дүн стандарт 
шаардлагыг хангасан байх /2 Хаана өгөх вэ? Нийслэлийн нэгдсэн төвүүдээр

3 Апбан бичиг хаана хаяглах вэ? Нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
4 Хэдэн төг тушаах вэ? Тусгай зөвшөөрлийн материал шаардлага ханган 

хурлаар хэлэлцэн олгох тохиолдолд улсын тэмдэгтийн 
хураамж 1,000,000 төгрөг, Хүчин чадлаас хамааран 
үйлчилгээний хөлс тооцон авна.

5 Техник эдийн засгийн тооцоо 
судалгаа хэрхэн хийсэн байх вэ?

Анх эрчим хүчний үйл ажиллагаа суурилуулахад 
хийгдсэн тооцоо судалгаа батлагдсан байх

6 Манай байгууллага авч болох уу? 
Авах гэсэн юм ?

ЭХТХуулийн 12.2-12.6 -тай танилцах Ь«рв://\ллллл/.1еда1|п^о.тп/1а\л//с1е{а11з/60

1. Байгууллагын хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Жигжиджавын гудамж, 6 давхар 602 тоот
2. Холбогдох утас/факс: 11-315429;
3. Цахим хуудас: уууууу.иЬвегуюе.тп

1-Эрх зүйн зохицуулалт
33. ТӨВЛӨРСӨН БУС ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ЦАХИЛГААН ИМПОРТЛОХ, ЭКСПОРТЛОХ ТУСГАЙ

ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан

байгууллагын нэр
Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл

заалт
Дугаа
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Тоиигыи га-^пкы бутэи нийслэлийн Засаг даргын

8. Энз тогтоол гарсантай холбогдуулан “Ни^  !азрын
газар, Захирагчийн ажлын ап6аны үТ̂ И̂ ^  аар ТОГтоолыг хүчингүй болсонд 
2016 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдриин 8 дугаар тогтооль ү ү

тооцсугай.
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Албан бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага Эрхлэх үйлчилгээний нэр төрөл, оноосон нэр, байршил, харилцах утас, и - 
мэйл хаягийг тодорхой бичсэн захирлын гарын усэг, тамга тэмлэгтэй

Техник, эдийн засгийн ундэслэл Аж ахуй нэгж, байгууллага
Нэмэлт баримт бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага Эрчим хүч уйлдвэрлэхэд ашиглах эрчим хучний нөөцийн сулалгаа
Нэмэлт баримт бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага Үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хангах эрчим хүчний төрөл, хэмжээ, 

чанарын үзүүлэлт
Нэмэлт баримт бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага Үйл ажиллагаандаа ашиглах тоног төхөөрөмжийн унлсэн \/з\/\/лэлт
Нэмэлт баримт бичиг Аврах, гал унтраах анги Үйлчлэх хүрээ, эзэмшлийн зааг, эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хангамж, 

хэрэглээний тэнцэл
Үнэлгээ Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон 

хөгжлийн газар
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

Төлөвлөгөө Аж ахуй нэгж, байгууллага Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө
Нэмэлт баримт бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага 1 ухаин хуулийн этгээдийн санхуү, хөрөнгийн нөөц, эдийн засгийн чалавхи
Нэмэлт баримт бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага Үйл ажиллагаа эрхлэх хугацаа, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, санхүүжилтийн 

эх үүсвэр
Нэмэлт баримт бичиг Аж ахуй нэгж, байгууллага Мэргэжлийн боловсон хүчин, тэдгээрийн дадлага, түршлага

3. Төлбөр, хураамжийн талаарх мэдээлэл

Д/д Төлбөр, хураамж Дансны мэдээлэл Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга

1

Үйлчилгээний хураамж УБ хотын банк 2611027061 Байгууллага тус бүр 
хүчин чадлаас 

хамааруулан жил бүр 
шинэчлэн тооцдог

УБ хотын банк 2611027061

2 Тэмдэгтийн хураамж Төрийн төвлөрсөн данс, 
НЭХЭМЖЛЭЛИЙН дугаараар

1,000,000 Төрийн төвлөрсөн данс, 
НЭХЭМЖЛЭЛИЙН дугаараар

3 Торгууль Нийслэлийн мэргэжпийн хяналтын 
газар

Байцаагчийн Нийслэлийн мэргэжпийн 
хяналтын газар

4 Бусад

4. Түгээмэл асуулт, хариултын талаарх мэдээлэл

Д/д Асуулт Хариулт Тайлбар
1 Тусгай зөвшөөрөл авах үед ямар 

баримт бүрдүүлэх вэ?
Эрчим хүчний хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан тусгай 
зөвшөөрлүүдийн 22 дугаар зүйлд заасан баримт 
бичигт заасан материал бүрдүүлэн хандах 
/Нйр://иЬ5егү1се.иЬ.доу.тп-үйлчилгээ хэсэгт байгаа /

/Нэмэлтээр халаалтын зуух ашиглагч ААНБ 
бол Нийслэлийн агаарын бохирдлыг 
бууруулах газраар утааны хийн хэмжилт 
хийсэн байх. Хэмжилтийн дүн стандарт 
шаардлагыг хангасан байх /
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