
№
ТУШААЛЫН 

ОГНОО

ТУШААЛЫН 

ДУГААР
ТЭРГҮҮ ТОВЧ УТГА

1 2022.01.31 А/01
Орон тоо шинэчлэн батлах

тухай

Газрын зохион байгуулалтын нэгж тус бүрийн албан

тушаалын орон тоог шинэчлэн батлав. 

2 2022.02.14 А/02

Гамшгаас хамгаалах бэлэн

байдлын үзлэг зохион

байгуулах Ажлын хэсэг

байгуулах тухай

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгт бэлдэх,

зохион байгуулах, төлөвлөгөө боловсруулах үүрэг

бүхий Ажлын хэсгийн дарга Ч.Бум-Эрдэнэ, нарийн

бичгийн дарга Н.Тамир 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй

байгуулав.   

3 2022.02.14 А/03

Гамшгаас хамгаалах

эрсдэлийн үнэлгээ хий

Ажлын хэсэг байгуулах

тухай

Түр орон байраар хангах алба гүйцэтгэх чиг үүргийн

хүрээнд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран

Гамшгаас хамгаалах эрсдэлийн үнэлгээ хийх Ажлын

хэсгийн дарга Н.Тамир, нарийн бичгийн дарга

Б.Ардабек

4 2022.02.14 А/04

Барилга байгууламжийг

паспортжуулах ажлын

гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний

хороо байгуулах тухай

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд санхүүжүүлэх

Орон сууц болон олон нийтийн зориулалттай барилга,

байгууламжийн бат бэх, найдваржилтийн төлөв

байдалд дүгнэлт гаргах, паспортжуулах ажлын

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны

дарга Н.Тамир, нбд Н.Болор

5 2022.02.18 А/05
Спорт хамтлаг байгуулах

тухай

Хамтлагийн ахлагч М.Идэрбаатар, нарийн бичгээр

Г.Бөртэцэцэг нарын 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулав.

6 2022.02.18 А/06

Хот төлөвлөлтийн асуудал

хэлэлцэх мэргэжлийн

зөвлөлийн дүрэм,

бүрэлдэхүүнийг батлах

тухай

Хот төлөвлөлтийн асуудал хэлэлцэх мэргэжлийн

зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүнийг батлав. Зөвлөлийн

дарга Орлогч дарга, нарийн бичгийн дарга Дотоод

хяналт, хуулийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

7 2022.02.18 А/07 Ажил хариуцуулах тухай

Газрын хэмжээнд галын аюулгүй байдлаас урьдчилан

сэргийлэх, галын аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн

аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн асуудлыг 2022 онд

хариуцан ажиллахыг Барилга байгууламжийн чанарын

хэлтэст хариуцуулав.

8 2022.02.18 А/08

Сэтгэл ханамжийн байдлыг

судлах судалгааны баг

байгуулах тухай

Сэтгэл ханамжийн байдлыг судлах Судалгааны багийн

даргаар О.Баярмаагаар ахлуулан 10 хүний

бүрэлдэхүүнтэй байгуулав.

9 2022.02.18 А/09

Мэдүүлэг гаргах албан

тушаалын жагсаалт батлах

тухай

Төрийн захиргааны албаны ТЗ-5 ангилал, зэрэглэлийн

хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын

мэдүүлэг гаргах албан тушаалын жагсаалтыг батлав.

(50 албан хаагч) 

10 2022.02.18 А/10

Төрийн болон албаны

нууцтай танилцах эрх бүхий

албан тушаалтны жагсаалт

батлах тухай

Газрын албаны нууцад хамаарах жагсаалт, төрийн

нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтны

жагсаалт, албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан

тушаалтны жагсаалтыг тус тус батлав. 

11 2022.02.18 А/11
Баримт нягтлан шалгах

комисс байгуулах тухай

Баримт нягтлан шалгах комиссын дарга Ч.Бадамханд,

нарийн бичгийн дарга Ц.Өсөхбат  

12 2022.02.25 А/12
Архивын дүрэм шинэчлэн

батлах тухай

Бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлттэй холбогдуулан

Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Архивын дүрэм”-ийг

шинэчлэн батлав.
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13 2022.02.25 А/13

Албан хэрэг хөтлөлтийн

журамд өөрчлөлт оруулах

тухай

Бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт орсонтой

холбогдуулж Газрын даргын 2021 оны А/22 дугаар

тушаалаар баталсан “Албан хэрэг хөтлөлтийн журам”-

ын 3 дугаар бүлгийн 3.2 дахь заалтад өөрчлөлт

оруулав. 

14 2022.02.25 А/14
Нэгжүүдийн дүрмийг

шинэчлэн батлах тухай

Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн

өөрчлөлттэй холбогдуулан 10 нэгжийн дүрмийг

шинэчлэн батлав.

15 2022.02.25 А/15
Захиргааны зөвлөл

байгуулах тухай

Байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхтэй

холбогдсон асуудлыг хэлэлцэх үүрэг бүхий Захиргааны

зөвлөлийг шинэчлэн батлав.

16 2022.02.25 А/16

Хөдөлмөрийн дотоод

журмыг шинэчлэн батлах

тухай

Газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлав.

17 2022.02.28 А/17

Хэвлэмэл хуудсыг устгах

ажлыг зохион байгуулах

ажлын хэсэг байгуулах тухай

Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтэц, хаяг,

байршилд өөрчлөлт орсон тул захирамжлалын болон

зохион байгуулалтын, мэдээлэл лавлагааны хэвлэмэл

хуудсыг устгах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий

Ажлын хэсгийг Ч.Бадамхандаар ахлуулан 4 хүний

бүрэлдэхүүнтэй байгуулав.

18 2022.02.28 А/18

Батлагдсан загвар зургийн

үлгэрчилсэн загварт

өөрчлөлт оруулах тухай

Бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт орсонтой

холбогдуулж Газрын даргын 2021 оны А/37 дугаар

тушаалаар баталсан барилгын загвар зургийн

үлгэрчилсэн загварын нүүр хуудас, хэсэгчилсэн

ерөнхий төлөвлөгөөний хуудас дахь “Нийслэлийн

Ерөнхий архитектор бөгөөд Хот байгуулалт, хөгжлийн

газрын дарга” гэснийг “Нийслэлийн Ерөнхий

архитектор” гэж өөрчлөв.

19 2022.02.28 А/19

Түр орон байраар хангах

албаны орон тооны бус

үтабын бүрэлдэхүүнийг

батлах тухай

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт болзошгүй гамшгаас

урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн аюулын үед зарлан

мэдээлэх, техник дайчлан гаргах, иргэд оршин суугчдыг

нүүлгэн шилжүүлэх, аврах, түр орон байраар хангах,

хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох

арга хэмжээг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж

ажиллах “Түр орон байраар хангах алба”-ны орон

тооны бус штабын бүрэлдэхүүн, орлон ажиллах албан

тушаалтны жагсаалтыг батлав.

20 2022.02.28 А/20
Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн

батлах тухай

Бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт орсонтой

холбогдуулж төрийн албан хаагч ёс зүйн хэм хэмжээг

зөрчсөн эсэх асуудлаар эцэслэн дүгнэж шийдвэр гаргах 

эрх бүхий Ёс зүйн зөвлөлийг Ч.Бум-Эрдэнэ даргаар

ахлуулан 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулав.

21 2022.02.28 А/21
Өмч хамгаалах ажлын хэсэг

байгуулах тухай

Ажлын хэсгийн дарга Ч.Бадамханд, нарийн бичгээр

С.Баасансүрэн нарын 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын

хэсэг байгуулав.

22 2022.03.18 А/22

Албан тушаалын

тодорхойлолт боловсруулах

ажлын хэсэг байгуулах тухай

Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт

орсонтой холбогдуулан Албан тушаалын

тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах үүрэг бүхий

Ажлын хэсгийг Ч.Бум-Эрдэнэ даргаар ахлуулан 10

хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулав.

23 2022.03.21 А/23

Гамшгаас хамгаалах бэлэн

байдлын үзлэгт хөрөнгө

гаргах тухай

Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас

хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг, бэлтгэл арга

хэмжээнд шаардагдах зардалд 939.960 төгрөгийг

шийдвэрлэв.



24 2022.03.30 А/24
Залуучуудын хөгжлийн

зөвлөл байгуулах тухай

Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжих, эрхийг хангах,

шийдвэр гаргах түвшинд залуучуудын оролцоог

нэмэгдүүлэх, тэдгээрийн үзэл бодлыг сонсох, санал

санаачилгыг дэмжих замаар залуучуудын үнэлэмж,

өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх Залуучуудын

зөвлөлийг Б.Амарсанаагаар ахлуулан 10 хүний

бүрэлдэхүүнтэй байгуулав.

25 2022.03.30 А/25

Төрийн албан хаагчийн

ажиллах нөхцөл, нийгмийн

баталгааны хөтөлбөр батлах

тухай 

Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн

баталгааны хөтөлбөрийг батлав. 

26 2022.04.11 А/26

Хуулга наах, хаяг шинээр

хэвлүүлэх ажлын хөрөнгө

гаргах тухай

Яармаг дахь шинэ байранд нүүж ирсэнтэй

холбогдуулан нэгжүүдийн болон өрөөний хаяг шинээр

хийлгэх, өрөөнүүдийн шилэн хананд хуулга наалгах

ажилд 3.036.000 төгрөгийн зардлыг шийдвэрлэв.

27 2022.05.02 А/68-А/27
Ажлын хэсэг байгуулах

тухай

Ариутгах татуургын "Туул-1" коллекторын трассын

дагуух газар чөлөөлтийн асуудлыг хамтран

шийдвэрлэх, мэдээллийн сангийн баяжилтыг

тогтмолжуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Газар зохион

байгуулалтын албатай хамтарсан тушаалаар

байгуулав.

28 2022.05.11 А/28

Ажлын зургийн төсвийн

шинэчлэлтийн ажлыг зохион

байгуулах ажлын хэсэг

байгуулах тухай

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд санхүүжүүлэх

ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн

зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган

барилгажуулах төслийн гадна инженерийн дэд

бүтцийн шугам сүлжээний барилга, угсралтын ажлын

зургийн төсвийн шинэчлэлтийн ажлыг холбогдох хууль

тогтоомжийн дагуу худалдан авах ажлыг зохион

байгуулж, захиалагчийн хяналт тавьж ажиллах ажлын

хэсгийг Б.Оюунтуяагаар ахлуулан 5 хүний

бүрэлдэхүүнтэй байгуулав.

29 2022.05.20 А/29
Орон тоо шинэчлэн батлах

тухай

Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны А/656 дугаар

захирамжийн дагуу газрын зохион байгуулалтын нэгж

тус бүрийн албан тушаалын орон тоог шинэчлэн

батлав.

30 2022.05.20 А/30

Архивын баримтад нягтлан

шалгалт хийх ажлын хэсэг

байгуулах тухай

Архивд хадгалах хугацаа дууссан архивын баримтыг

харьяалах төрийн архивын байнгын хадгалалтад

шилжүүлэх архивын баримтад нягтлан шалгалт хийх

Ажлын хэсгийг Ч.Бадамхандаар ахлуулан 21 хүний

бүрэлдэхүүнтэй байгуулав. 

31 2022.05.20 А/31
Албан тушаалын

тодорхойлолт батлах тухай

Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны "Зөвшөөрөл олгох

тухай" 331 дүгээр тогтоолын дагуу 22 албан тушаалын

тодорхойлолтыг батлав.

32 2022.05.20 А/32
Албан тушаалын

тодорхойлолт батлах тухай

Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны "Зөвшөөрөл олгох

тухай" 332 дугаар тогтоолын дагуу 18 албан тушаалын

тодорхойлолтыг батлав.

33 2022.06.02 А/33
Хариуцлагатай ажилтан

томилж, эрх олгох тухай

Байгууллагын тэмдэг түших хариуцлагатай албан

тушаалтнаар Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга

Ч.Бадамхандыг томилов.

34 2022.06.02 А/34

Хот төлөвлөлтийн асуудал

хэлэлцэх мэргэжлийн

зөвлөлийн дүрэм,

бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн

батлах тухай

Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн дагуу байгууллагын

бүтцэд өөрчлөлт орсон тул Хот төлөвлөлтийн асуудал

хэлэлцэх мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм,

бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлав.



35 2022.06.13 А/35
Үнэлгээний баг байгуулах

тухай

Албан хаагчдын 2022 оны ажлын гүйцэтгэл, үр дүн,

мэргэшлийн түвшнийг үнэлэх үүрэг бүхий Үнэлгээний

багийг Ч.Бадамхандаар ахлуулан 11 хүний

бүрэлдэхүүнтэй байгуулав. 

36 2022.06.15 А/36
Эд хөрөнгийн тооллогын

комисс байгуулах тухай

Байгууллагын үндсэн хөрөнгөнд 2022 оны хагас жилийн

тооллогын комиссыг Л.Энхтуулаар ахлуулан 9 хүний

бүрэлдэхүүнтэй байгуулав.

37 2022.06.15 А/37
Тогтоолын хэрэгжилтийг

хангаж ажиллах тухай

Засгийн газрын 2022 оны 194 дүгээр тогтоолын дагуу

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2014

оны 20 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувийн ашиг

сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг

гаргах зарим албан тушаалтны жагсаалт”-д хамаарах

Төрийн захиргааны (ТЗ-6) албан тушаалтнаас хөрөнгө

орлогын мэдүүлгийг холбогдох хууль, журамд заасны

дагуу гаргуулан авахаар шийдвэрлэв.

38 2022.06.15 А/38

Албан хэрэг хөтлөлтийн

журамд орсон өөрчлөлтийг

шинэчлэн батлах тухай

Зохион байгуулалтын өөрчлөлт орсонтой холбогдуулж

Газрын даргын 2022 оны А/13 дугаар тушаалаар

баталсан “Албан хэрэг хөтлөлтийн журам”-ын 3 дугаар

бүлгийн 3.2 дахь заалтад оруулсан өөрчлөлтийг

шинэчлэн батлав.

39 2022.06.15 А/39

Дотоод хяналт шалгалтыг

зохион байгуулах журмыг

шинэчлэн батлах тухай

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журмыг

шинэчлэн батлав.

40 2022.06.15 А/40
Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн

батлах тухай

Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн дагуу Ёс зүйн

зөвлөлийг шинэчлэн А.Одхүүгээр ахлуулан 5 хүний

бүрэлдэхүүнтэй байгуулав.

41 2022.07.04 А/41
Ажлын хэсэг байгуулах

тухай

Нийслэл хотын авто зам, замын байгууламж, тэмдэг,

тэмдэглэгээний хотын стандартыг боловсруулах

судалгаа хийх, ажлын даалгавар боловсруулах

хамтарсан ажлын хэсгийг (Замын хөгжлийн газар,

Хотын стандарт, хяналтын газар) байгуулав. 

42 2022.07.22 А/42 Ажил сайжруулах тухай

Албан хаагчдын 2022 оны эхний хагас жилийн ажлын

гүйцэтгэл, үр дүнгийн үнэлгээний мөрөөр ажил

сайжруулах, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх чиглэлээр

Нэгжийн дарга нарт 5 арга хэмжээг хэрэгжүүлж

ажиллахыг үүрэг болгов.  

43 2022.07.29 А/43

Албан бичигт гарын үсэг

зарж баталгаажуулах

зөвшөөрөл олгох тухай

”Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”-ын 3 дугаар

зүйл “Байгууллагын үйл ажиллагааг баримтжуулах”-ийг

хэрэгжүүлж, баримт бичиг зохион бүрдүүлэхэд

тавигдах шаардлагыг хангаж ажиллан, нэгжийн

дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд Ерөнхийлөгчийн

Тамгын газар, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Төрийн

захиргааны төв байгууллага, Нийслэлийн иргэдийн

Төлөөлөгчдийн Хурал, Нийслэлийн Засаг дарга,

Авлигатай тэмцэх газар болон Прокурорын газраас

бусад албан бичигт гарын үсэг зурж баталгаажуулахыг

Нэгжийн дарга нарт, Нэгжийн даргын эзгүй (ээлжийн

амралт, өвчтэй, чөлөөтэй)-д Захиргаа, санхүүгийн

хэлтэс гарын үсэг зурж байхаар шийдвэрлэв.  



44 2022.07.29 А/44 Ажил хариуцуулах тухай

Нэгжийн дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулсан

Зөвлөл, Ажлын хэсэг, Үнэлгээний хорооны

бүрэлдэхүүнд Газрын даргыг төлөөлөн оролцож,

холбогдох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, танилцуулж

ажиллахыг холбогдох нэгжийн дарга нарт үүрэг болгов.

45 2022.09.16 А/45
Тушаал хүчингүй болгох

тухай

.”Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл

олгох дүрэм” шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан

Газрын даргын “Барилгын зөвшөөрөл олгох, барилга

байгууламжийг ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг

зохион байгуулах тухай” 2017 оны А/39 дүгээр

тушаалыг хүчингүй болгов.

46 2022.09.19 А/46 Гэрчилгээний үнийн тухай

Барилгын ажлын гэрчилгээний зардал болох 10000

(арван мянга) төгрөгийг зөвшөөрөл хүссэн иргэн,

хуулийн этгээдээс Төрийн сан банкин дахь

100200051054 дугаартай дансанд төвлөрүүлэн

гэрчилгээ олгохоор шийдвэрлэв.

47 2022.09.30 А/47
Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн

батлах тухай

Зохион байгуулалтын өөрчлөлт орсонтой холбогдуулж

төрийн албан хаагч ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн эсэх

асуудлаар эцэслэн дүгнэж, шийдвэр гаргах эрх бүхий

Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулав.

48 2022.10.27 А/48

Хүн ам, барилгажилтын

нягтралын хязгаарыг давсан

байршлын судалгаа хийх,

танилцуулга бэлтгэх тухай

Улаанбаатар хотын барилгажилтын нягтралын

судалгааг дахин шинэчлэн хийж, байршлыг тогтоож,

танилцуулга бэлтгэх, .“Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд

амьдрах эрхийг хангах зарим арга хэмжээний тухай”

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1148 дугаар

захирамжийг шинэчлэн батлуулах ажлыг алба,

хэлтсийн дарга нарт үүрэг болгов.


