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Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 
100 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМ Ж ЛАХ нь:

1 .Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийслэлийн Өмчийн 
ашиглалт, удирдлагын газрын дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэ захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нун^слэлийн Засаг 
даргын Тамгын газар /М.Отгонбаяр/-т үүрэг болгосугай.
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НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН АШИГЛАЛТ, 
УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1 .Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар (цаашид “Газар” гэх) нь 
Засгийн газрын болон Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн 
эдийн засаг, нийгмийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх нийслэлийн өмчийн талаар Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Нийслэлийн Засаг даргын баримтлах бодлого, үйл 
ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлоход мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлэх, нийслэлийн өмчийн 
ашиглалт, хамгаалалтыг хариуцаж, холбогдох шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулж 
ажиллах үндсэн үүрэг бүхий Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг мөн.

1.2. Газар үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль болон холбогдох бусад 
хууль тогтоомж, Засгийн газар, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Нийслэлийн 
Засаг даргын шийдвэр, энэ дүрмийг мөрдөж ажиллана.

1.3. Газар үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 
2 дахь хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 7.1-д заасан төрийн албанд баримтлах үндсэн 
зарчмуудаас гадна төрийн үйлчилгээг чанартай, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх, ил тод, 
мэргэшсэн байх, үйл ажиллагааныхаа төлөө хариуцлага хүлээх зарчмыг баримтална.

1.4. Газар үйл ажиллагааныхаа явц, үр дүнг Нийслэлийн Засаг даргын өмнө 
хариуцаж, тайлагнана.

1.5. Газар зохих журмын дагуу үйлдсэн тамга, тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл 
хуудас хэрэглэх бөгөөд Төрийн сан банкинд харилцах данстай байна.

Хоёр. Газрын удирдпага, зохион байгуулалтын бүтэц

2.1. Газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг Нийслэлийн Засаг 
дарга тогтооно.

2.2. Газрын даргыг Нийслэлийн Засаг дарга, орлогч даргыг Нийслэлийн Засаг 
даргатай зөвшилцсөний үндсэн дээр Газрын дарга тус тус томилж, чөлөөлнө.

2.3. Газар нь гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөтэй ажиллана.

2.4. Газрын дарга дэргэдээ байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдсон асуудлаар түүнд зөвлөх, санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Зөвлөл байгуулан 
ажиллуулж болно. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг Газрын дарга батална.

2.5. Газрын дарга дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ;

2.5.1. батлагдсан бүтэц, орон тооны хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Хүний нөөцийн удирдлагын тасгийн бодлого, журмын дагуу ажилтнуудыг томилох, 
чөлөөлөх, сахилгын шийтгэл ногдуулах;
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2.5.2. холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод 
журмыг баталж, ажилтнуудын цалин хөлс, урамшууллын хэмжээг тогтоох;

2.5.3. хууль тогтоомжоор олгосон эрх хэмжээний хүрээнд тушаал гаргах, заавар, 
дүрэм, журам баталж мөрдүүлэх;

2.5.4. архив албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар 
санал боловсруулж удирдах дээд байгууллага албан тушаалтанд танилцуулах;

2.5.5. газрын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах ажлын байрны чиг үүргийн давхардал, 
хийдлийг арилгаж, уялдаа холбоог сайжруулах, боловсронгуй болгох арга хэмжээ авч, 
шаардлагатай тохиолдолд холбогдох саналаа Нийслэлийн Засаг дарга, холбогдох бусад 
байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх;

2.5.6. сахилга дэг журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, 
ажилтнуудын ажлын цаг ашиглалт, эд хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалт, хамгаалалтад 
хяналт тавьж, зөрчил, дутагдлыг арилгах урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж 
ажиллах;

2.5.7. ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг хууль топгоомж, хөдөлмөрийн дотоод 
журмын дагуу шийдвэрлэх, мэдпэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх арга хэмжээ 
авч ажиллах;

2.5.8. Нийслэлийн Засаг даргаас шилжүүлсэн бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;

2.5.9. хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг;

2.5.10. гадаад, дотоодын төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хууль 
тогтоомжийн хүрээнд хамтран ажиллах;

2.6. Газрын дарга, албан хаагчид Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Ерөнхийлөгчийн 
Тамгын газар, төрийн захиргааны төв болон төрийн захиргааны байгууллагатай 
Нийслэлийн Засаг даргаар дамжуулан харилцана.

2.7. Газрын дарга хууль тогтоомж, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
тогтоол, Засаг даргын захирамж, үүрэг даалгавар, хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж, биелэлтийн явц, үр дүнг тогтоосон хугацаанд Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газарт тайлагнаж ажиллана.

2.8. Газрын дарга Нийслэлийн Засаг даргатай гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө байгуулж 
ажиллах бөгөөд биелэлтийг улирлаар дүгнэнэ.

Гурав. Газрын үндсэн чиг үүрэг

3.1 Нийслэлийг хөгжүүлэх нийгэм, эдийн засгийн үндсэн чиглэл хөтөлбөр, тухайн 
санхүүгийн хугацааны төсвийн төслийг боловсруулахад оролцож, нийслэлийн удирдпагад 
дараах асуудлуудаар санал боловсруулж, шийдвэрийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

3.1.1 .нийслэлийн өмчөөс төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөний төсөл;
3.1.2. НИЙСЛЭЛИЙН өмчөөс хувьчлах хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн жагсаалт;
3.1.3. НИЙСЛЭЛИЙН өмчид шинээр олж авах эд хөрөнгийн жагсаалт, эх үүсвэрийн 

талаар;
3.1.4. нийслэлийн өмчид хийх техник технологийн шинэчлэл, их засварын 

төлөвлөгөөний төсөл;

3.2.0рон нутгийн өмчийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах талаар санал 
боловсруулж, шийдвэрийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
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3.2.1. нийслэлийн өмчийн үндсэн хөрөнгийг хувьчлах, бусдад шилжүүлэх асуудал;

3.2.2. нийгмийн салбарын өөрчлөлт, шинэчлэл, хувьчлалд хамрагдах боломжтой 
байгууллагуудын талаар;

3.2.3. нийслэлийн өмчид шинээр олж авах эд хөрөнгийн жагсаалт, эх үүсвэрийн 
талаар;

3.2.4. нийслэлийн төсөвт байгууллагын удирдлагатай “Нийслэлийн өмчийг 
эзэмшүүлэх гэрээ” байгуулах, гэрээг дүгнэх;

3.2.5. нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжид өргөтгөл шинэчлэл, их засвар, 
техник, технологийн өөрчлөлттэй холбогдсон хөрөнгө оруулалт хийх;

3.3. Нийслэлийн өмчит болон нийслэлийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдтэй 
холбоотой дараах асуудлаар санал боловсруулж, шийдвэрийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

3.3.1. нийслэлийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд байгуулах, 
өөрчлөх, татан буулгах асуудал;

3.3.2. нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц, 
орон тооны хязгаар, албан тушаалтны ажлын байрны тодорхойлолтыг оновчтой тогтоох;

3.3.3. орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн эрх баригчийг томилох, чөлөөлөх;

3.3.4. хуулийн этгээдийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг томилох, 
чөлөөлөх;

3.3.5. НИЙСЛЭЛИЙН өмчийн оролцоотой болон нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн 
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Удирдах зөвлөл/-ийн хурлаар 
хэлэлцэх асуудлаар;

3.3.6. орон нутгийн өмчийн төлөөлөгчийг томилох, өөрчлөх;

3.3.7. нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдэд олгогдсон эд хөрөнгийг эзэмших, 
ашиглах, захиран зарцуулах хэмжээ, хязгаарыг тогтоох;

3.3.8. нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын захиралтай “Контракт" байгуулах 
ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих, биелэлтийг дүгнэх;

3.4. Орон нутгийн өмчийн бүртгэл, хяналт, ашиглалтын талаар санал 
боловсруулж, шийдвэрийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

3.4.1. нийслэлийн өмч /үл хөдлөх эд хөрөнгө бол сонгон шалгаруулалтын үндсэн 
дээр/-ийг иргэн, хуулийн этгээдэд түрээсийн гэрээгээр эзэмшүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах, эзэмшилт, ашиглалтад нь хяналт тавих;

3.4.2. НИЙСЛЭЛИЙН өмчийн оролцоотой болон нийслэлийн өмчит хуулийн 
этгээдүүдийн үйл ажиллагаа, санхүү, өмч хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалтад хяналт тавих, 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, зөрчил, дутагдлыг арилгахыг шаардах, учирч болзошгүй 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

3 .4 .3 . нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийн эзэмшил, ашиглалтад хяналт тавьж, үр 
ашгийг дээшлүүлэх, үргүй зардлыг багасгах;

3.4.4. нийслэлийн өмчид хийх хөрөнгө оруулалтын ажилд холбогдох шийдвэрийг 
үндэслэн захиалагчийн үүрэг гүйцэтгэх;
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3.4.5. нийслэлийн өмчит байгууллагууд өөрийн эзэмшил эд хөрөнгө, газраа 
зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа эсэхэд хяналт тавих;

3.4.6. нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдэд олгогдсон эд хөрөнгийг эзэмших, 
ашиглах, захиран зарцуулах хэмжээ, хязгаарыг тогтоох;

3.4.7. өмчийн эд хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, эд хөрөнгийн тооллого явуулах 
ажлыг зохион байгуулах;

3.4.8. нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн бүртгэл, хөдөлгөөний 
талаар шийдвэр гаргаж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх 
асуудал;

3.4.9. Улсын Их Хурлын шийдвэрээр нийслэлийн өмчид шилжин ирж байгаа 
хөрөнгийг хүлээн авч бүртгэх, эзэмшигчид нь хүлээлгэн өгөх, эзэмшилт, ашиглалтад нь 
хяналт тавих;

3.4.10. нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн эд хөрөнгийн ашиглалтад хяналт 
тавьж бүртгэлжүүлэх;

3.4.11. нийслэлийн өмчид хувийн хөрөнгө оруулалт хийх, хөрөнгө оруулалтыг 
хянах, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, хувийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон, 
нийслэлд үнэ төлбөргүй шилжүүлэн өгч байгаа нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг бүртгэн 
авч, ашиглалт хариуцсан байгууллагад хүлээлгэн өгөх;

3.4.12. нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан гэрээнд 
заасан үүргээ хангалтгүй биелүүлснээс нийслэлийн өмчид хохирол учруулсан, 
үрэгдүүлсэн, шамшигдуулсан зэрэг өмч хөрөнгийн холбогдолтой маргаанд 
нэхэмжлэгчээр оролцох;

3.4.13. нийслэлийн өмчтэй холбогдон гарсан зөрчил, маргааныг зохицуулах, 
шийдвэрлэх, учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

3.5. Дүүргийн өмчтэй холбогдох үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах

Дөрөв. Хариуцлага

4.1.Энэ дүрмийг зөрчсөн буруутай этгээдэд Төрийн албаны тухай хууль болон 
холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

Тав. Бусад зүйл

5.1 .Энэ дүрмийг зохих журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

5.2.Энэ дүрэмд Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулж 
болох бөгөөд нэмэлт, өөрчлөлтийг тухай бүр улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.


