
2021 оны 01 сарын 15-ны өдөр                   Дугаар А/09                     Улаанбаатар хот 
 
 
 
 
 
 

  Ажлын хэсэг байгуулах тухай 

 

 

 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн албаны тухай хуулийн 53 дугаар зүйл, 

Засгийн газрын 2020 оны 216 дугаар тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын 2020 оны 02/09, 02/10 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ 

нь:   

 

 1.Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 

оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлагдсантай холбогдуулан Нийслэлийн 2021-

2024 оны стратеги төлөвлөгөөг батлуулах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий 

Ажлын хэсгийг нэгдүгээр,  аргачлал, загвар, маягтын дагуу боловсруулах үүрэг 

бүхий Дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.   

 2.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан Нийслэлийн 2021-2024 оны 

стратеги төлөвлөгөөг хууль, журамд заасан шаардлагад нийцүүлэн, шаардагдах 

санхүүгийн тооцооллын хамт боловсруулж 2021 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 

дотор Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажлын хэсгийн 

ахлагч /Ж.Сандагсүрэн/-д даалгасугай.  

 

 

 

 

   НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА  

   БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН  

   ЗАХИРАГЧ                                             Д.СУМЪЯАБАЗАР  

  



Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 

01 дүгээр сарын 15-ны -ний өдрийн 

А/09 дүгээр захирамжийн 1 дүгээр 

                                                                        хавсралт 

 

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

 

 Ахлагч:   -Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын  

      асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч 

 

 Гишүүд:                         -Нийслэлийн Засаг даргын Хүний хөгжил, нийгмийн 

      бодлогын асуудал хариуцсан орлогч 

 

     -Нийслэлийн Хот байгуулалтын асуудал хариуцсан 

      төслүүдийн удирдагч 

 

     -Нийслэлийн Инноваци, технологийн асуудал  

      хариуцсан төслүүдийн удирдагч  

 

     -Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдлын асуудал  

      хариуцсан төслүүдийн удирдагч 

 

     -Нийслэлийн Зам, тээврийн асуудал хариуцсан  

      төслүүдийн удирдагч  

 

     -Хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн  

      ажлын албаны дарга 

 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга 

 

     -Нийслэлийн ерөнхий архитектор бөгөөд Хот  

      байгуулалт, хөгжлийн газрын дарга 

 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга 

 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

       Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга 



     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

Төсөл,  хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын 

хэлтсийн  дарга 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга  

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад 

      харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн 

      штабын дарга 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Сургалт судалгааны төвийн захирал 

     -Хүний хөгжил, судалгаа сургалтын төв ТББ  

      /зөвшилцсөнөөр/ 

 Нарийн бичгийн 

 дарга:    -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн  

      Бодлогын судалгааны тасгийн дарга 

  



Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 

01 дүгээр сарын 15-ны -ний өдрийн 

А/09 дүгээр захирамжийн 2 дугаар 

                                                                        хавсралт 

 

ДЭД АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

 

 1.”Ковид-19” цар тахлаас үүдэлтэй нийгэм, эдийн засгийн хүндрэлийг даван 

туулах онцгой бодлого хариуцсан Дэд ажлын хэсэг 

 

 Ахлагч:   -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга 

 Гишүүд:   -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

       Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга  

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,  

      төрийн сангийн хэлтсийн дарга  

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль,  

      эрх зүйн хэлтсийн Боловсрол, эрүүл мэнд, соёл,  

      спортын салбарын эрх зүйн асуудал хариуцсан  

      мэргэжилтэн 

     -Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга 

     -Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга 

     -Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга 

     -Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 

     -Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга 

     -Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газрын дарга 

     -Хүний хөгжил, судалгаа сургалтын төв ТББ  

      /зөвшилцсөнөөр/; 

 

 Нарийн бичгийн 

 дарга:    -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Эрүүл мэндийн  

      салбар хариуцсан мэргэжилтэн 

 

2.Хүний хөгжлийн бодлого хариуцсан Дэд ажлын хэсэг 

 

 Ахлагч:   -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга 



 

 Гишүүд:   -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга  

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,  

      төрийн сангийн хэлтсийн дарга;  

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль,  

      эрх зүйн хэлтсийн Боловсрол, эрүүл мэнд, соёл,  

      спортын салбарын эрх зүйн асуудал хариуцсан  

      мэргэжилтэн 

     -Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга 

     -Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга 

     -Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын дарга 

     -Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын  

      хөгжлийн газрын дарга 

     -Нийслэлийн Спортын хорооны дарга 

     -Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга 

     -Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газрн дарга  

     -Хүний хөгжил, судалгаа сургалтын төв ТББ  

      /зөвшилцсөнөөр/ 

 Нарийн бичгийн  

 дарга:    -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Хөдөлмөр  

      эрхлэлтийн асуудал хариуцсан ахлах  

      мэргэжилтэн 

 

 3.Эдийн засгийн бодлого хариуцсан Дэд ажлын хэсэг 

 

 Ахлагч:   -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төсөл,  

      хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтсийн  

      дарга  

 Гишүүд:   -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын     

      Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга  

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад  

      харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн Гадаад  

      асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль,  



эрх зүйн хэлтсийн Гэрээ, санхүү, эдийн засгийн  

салбарын эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн  

      Эдийн засгийн хөгжил, үйлдвэрлэл, инновацын  

      бодлого, хариуцсан  мэргэжилтэн 

     -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны  

      Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн дарга 

     -Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын  

газрын дарга  

-Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны  

газрын дарга 

     -Нийслэлийн Татварын газрын дарга  

     -Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл,  

      инновацын газрын дарга 

     -Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын дарга 

     -Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газрын дарга 

     -Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга 

      -Нийслэлийн Хотын стандарт, орчны аюулгүй  

       байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын дарга 

  -Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга 

     -Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорацийн ХК-ийн 

      гүйцэтгэх захирал 

-Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө  

оруулалт, менежмент ҮЦК ХХК-ийн гүйцэтгэх  

захирал 

     -Хүний хөгжил, судалгаа сургалтын төв ТББ  

      /зөвшилцсөнөөр/ 

 Нарийн бичгийн  

 дарга:    -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төсөл,  

      хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтсийн  

      мэргэжилтэн 

 

 4.Ногоон хөгжлийн бодлого хариуцсан Дэд ажлын хэсэг 

 

 Ахлагч:   -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга 



 Гишүүд:   -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,  

      төрийн сангийн хэлтсийн дарга 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

      Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга  

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль,  

      эрх зүйн хэлтсийн Байгаль орчин, аялал жуулчлал, 

      хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын эрх зүйн асуудал  

      хариуцсан мэргэжилтэн 

     -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны  

      Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн  

      дарга 

     -Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын  

      Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга 

     -Нийслэлийн Байгаль орчны газрын дарга 

     -Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын  

      дарга 

     -Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга 

     -Нийслэлийн Хотын стандарт, орчны аюулгүй  

      байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын дарга 

     -Хүний хөгжил, судалгаа сургалтын төв ТББ  

      /зөвшилцсөнөөр/ 

 Нарийн бичгийн 

 дарга:    -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн 

       Ногоон хөгжил, агаар, орчны бохирдлын асуудал  

      хариуцсан мэргэжилтэн  

 

 5.Засаглалын бодлого хариуцсан Дэд ажлын хэсэг 

 

 Ахлагч:   -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн  

      захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга 

 Гишүүд:   -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,  

      төрийн сангийн хэлтсийн дарга 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

       Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга  

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн 

      штабын дарга 

     -Нийслэлийн  Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн дарга 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн  



      захиргааны удирдлагын хэлтсийн Хүний нөөцийн  

      удирдлагын тасгийн дарга 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль,  

      эрх зүйн хэлтсийн Хууль тогтоомж, эрх зүйн  

      бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах  

      мэргэжилтэн 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад  

      харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн Гадаад  

      асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн  

      Гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх  

      асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

     -Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газрын дарга 

     -Тээврийн цагдаагийн албаны Нийслэлийн замын  

      хөдөлгөөний хяналтын хэлтсийн дарга 

     -Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга 

     -Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын дарга 

-Нийслэлийн Хотын стандарт, орчны аюулгүй 

байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын дарга 

     -Нийслэлийн Архивын газрын дарга 

     -Нийслэл дэх Улсын бүртгэлийн газрын дарга 

     -Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын дарга 

     -Хүний хөгжил, судалгаа сургалтын төв ТББ  

      /зөвшилцсөнөөр/ 

 Нарийн бичгийн  

 дарга:    -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн  

       захиргааны удирдлагын хэлтсийн Засаг даргын  

       шийдвэр, захиргааны шийдвэр хариуцсан ахлах  

       мэргэжилтэн 

 

 6.Дагуул хот, бүс, орон нутгийн хөгжил хариуцсан Дэд ажлын хэсэг 

 

 Ахлагч:   -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн           

      дарга 

 Гишүүд:   -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга 



     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Хөгжлийн бодлого,төлөвлөлтийн хэлтсийн  

      Хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт  

      хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын              

      Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Газар, хот байгуулалтын 

      салбарын эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах 

      мэргэжилтэн 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн               

      Хот байгуулалт, газар зохион байгуулалтын 

      бодлого хариуцсан мэргэжилтэн 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн           

      Орон сууц, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан  

      мэргэжилтэн 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн   

      Замын хөдөлгөөн, нийтийн тээврийн бодлого, 

      төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн   

      Эрчим хүч, /дулаан, цахилгаан/ бодлого,  

      төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

     -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 

      Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн 

      дарга 

     -Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын 

      Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга; 

     -Нийслэлийн Орон сууцны дэд бүтцийн газрын  

 дарга  

     -Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын дарга 

     -Нийслэлийн Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

      газрын дарга 

     -Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт, 

      зохицуулалт, инженерчлэлийн газрын дарга 

     -Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны 

      дарга 

     -Нийслэлийн Хотын стандарт, орчны аюулгүй 

      байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын дарга 



     -Нийслэлийн Орон сууцны корпораци ХК-ийн 

      ерөнхий захирал 

     -Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорацийн ХК-ийн 

      гүйцэтгэх захирал 

     -Хүний хөгжил, судалгаа сургалтын төв ТББ  

      /зөвшилцсөнөөр/; 

 Нарийн бичгийн                                                                                               

дарга:    -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

      Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн  

      Ус хангамж, ариутгах татуурга, инженерийн  

      бэлтгэл арга хэмжээний бодлого, төлөвлөлт 

      хариуцсан мэргэжилтэн  

 
 
 
 
                                     НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА 
                                     БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН 
                                     ЗАХИРАГЧ                                               Д.СУМЪЯАБАЗАР 


