
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

Дугаар

Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион 
байгуулалтын журам батлах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.4 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт 
бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх 
заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжаар батлагдсан 
Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг 
журам, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 
2.9.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны хэлтсүүдийн индексийг
1 дүгээр хавсралтаар Албан хэрэг хөтлөлтийн ажпын зохион байгуулалтын журмыг
2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

2. Батлагдсан журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг нийт албан 
хаагчдад, тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, санхүүгийн 
хэлтэс /Э.Энхцэцэг/-т үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн А/14 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт, А/24 дүгээр тушаалыг тус тус 
хүчингүй болсонд тооцсугай.
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АЛБАН ХЭРЭГХӨТЛӨЛТИЙН АЖЛЫН 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүсч хөтлөгдөж буй баримт бичгийн 
агуулга, бүтэц, хэв загварыг ижилтгэх, баримт бичигтэй ажиллах арга хэлбэрийг 
боловсронгуй болгох, эмх цэгц, бүрдэл, нууцлал, хадгалалт, ашиглалтын үйл 
ажиллагаанд дотоод дэг горимыг тогтоох, хяналт зохион байгуулалтыг сайжруулахад 
журмын зорилго оршино.

1.2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын алба /цаашид Алба гэх/-нь 
байгууллагын удирдлагын үйл ажиллагааны явцад үүсч хөтлөгдөж буй баримт 
бичгийг стандартын дагуу зөв зохион бүрдүүлэх, ирсэн, явуулсан бичгийг бүртгэх, 
шилжүүлэх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих, тэдгээрт хэрэглэж буй програм 
хангамжийг үйл ажиллагаанд тогтмолжуулах, баримт бичгийн бүрдэл, эргэлтийн үйл 
ажиллагаанд нэгдсэн хэм хэмжээ тогтоох, баримт бичгийн эмх цэгц, хадгалалт, 
ашиглалтыг сайжруулах, арга зүйгээр хангах чиг үүрэгтэй.

1.3. Байгууллага нь үйл ажиллагаандаа Архивын тухай хууль, Монгол хэлний 
тухай хууль, Засгийн газрын 2011 оны 62 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам", “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн 
заавар”, “Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг ММЗ 5140:2011" 
стандарт, Засгийн газрын 2001 оны 41 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Тамга, тэмдэг, 
баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар", нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн төр, 
захиргааны байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам" бусад эрх зүйн 
акт болон энэхүү журмыг мөрдлөг болгоно.

1.4.Энэхүү журам нь Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд баримт 
бичиг боловсруулах, стандартын дагуу зохиож бүрдүүлэх, бичиг хэрэгт хүлээн авах, 
бүртгэх, хянан шийдвэрлэх, ангилан төрөлжүүлэх, албан хэрэгт хадгалах, 
шилжүүлэх, мэдээлэл лавлагаанд ашиглах зэрэг дотоод баримт бичигтэй ажиллах 
тамга, тэмдэг хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх ажлын бүхий л хүрээг хамаарна.

1.5.Албаны хэмжээнд албан хэрэг хөтлөлтийн талаар гарсан хууль тогтоомж, 
заавар, стандартыг мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, арга зүйн туслалцаа 
үзүүлэх ажлыг Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс удирдан зохион байгуулна.



1.6. Энэхүү журмыг байгууллагын нийт ажилтнууд дагаж мөрдөх үүрэгтэи.

Хоёр . Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын ерөнхий зохион байгуулалт

“2.1. Алба нь албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд тамга, тэмдэг, 
баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас, хэрэглэх ба холбогдох хууль тогтоомж, журмын 
дагуу цахим, тоон гарын үсгийг нэвтрүүлнэ”

2.2. Албаны хэмжээнд аливаа баримт бичгийг боловсруулахдаа ажилтан 
санаачилж, зохион байгуулалтын нэгжийн даргаар хянуулах, холбогдох хэлтэс 
ажилтнаас санал авах /тушаал, албан даалгавар, санамж бичиг, журам, хөтөлбөр/ 
албаны даргад нэгжийн дарга танилцуулж зөвшөөрөл авах, эцэслэн хянасан баримт 
бичгийг хэвлэлийн аргаар бэлтгэх, бүртгүүлэх, хяналтад авах, шийдвэрлэх гэсэн 
үндсэн зарчмаар явагдана.

2.3. Албаны даргын эзгүй байх /чөлөөтэй болон ээлжийн амралттай, 
томилолттой/ хугацаанд ажил үүргийг албан ёсоор орлож буй албан тушаалтан 
холбогдох хууль, заавар журмаар хориглоогүй зохион байгуулалт, мэдээлэл 
лавлагааны баримт бичигт гарын үсэг зурж, /тушаал, гэрээ, санамж бичиг, контракт, 
санхүүгийн баримт зэргээс бусад/, тэмдгээр баталгаажуулна.

2.4. Үнэлгээний хорооны дарга албан бичиг гаргах тохиолдолд тэмдэг хэрэглэх 
эрх бүхий албан тушаалтан бол хэлтсийн даргын албан тушаалыг Үнэлгээний 
хорооны даргын албан тушаалтай хамтад нь бичиж гарын үсэг зурж, тэмдгээр 
баталгаажуулна.

2.5. Дээд газраас ирсэн тогтоол шийдвэр, хурлын тэмдэглэл болон нийтээр 
дагаж мөрдөх зохион байгуулалт, мэдээлэл лавлагааны баримт бичгүүд, Хотын 
Ерөнхий менежерийн тушаал, албан даалгаварт холбогдох заавар журмын дагуу 
“Хяналтын карт”, шаардлагатай тохиолдолд Ерөнхий менежерийн шуурхай ажил 
хариуцсан мэргэжилтэн “Танилцуулах хуудас” хөтөлж, байгууллагын нийт албан 
хаагчдад цаасаар /байгууллагын Дотоод сүлжээгээр/ танилцуулж баталгаажуулна.

2.6. Үндсэн үйл ажиллагааны болон зохион байгуулалтын чиглэлээр гарсан 
“А”, “Б” тушаал, гэрээ, санамж бичиг, хурлын тэмдэглэлд дугаар олгох, хавсралтын 
бүрдэл, тушаалын шийдвэрлэлтэд Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, 
00 тоот болон орон сууц эзэмших ны эрхийн бичгийн дугаарыг Орон сууцны асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаарыг Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтсийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд олгож тус тус хяналт 
тавьж ажиллах ба саналын хуудас, хяналтын дагалдах хуудсыг боловсруулсан 
албан тушаалтан хөтөлнө.

2.7. Албаны албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хар өнгийн, санхүүгийн 
баримтад цэнхэр өнгийн үзгэн бал хэрэглэнэ.

2.8. Албанд ирсэн бичгийг хэлтсүүдийн бичиг хэрэг хариуцсан ажилтнууд 
бичгийн эх хувийг бүртгэлийн картын хамт төвлөрүүлэн хадгалж, явуулсан бичгийг 
албаны бичиг хэргийн эрхлэгч дээр тус тус төвлөрүүлж байнга, түр хадгалах



хугацаагаар ангилж, байнга хадгалах баримтад товьёг үйлдэн хадгаламжийн нэгж 
бүрдүүлэн архивт хүлээлгэн өгнө.

2.9. Албан хаагчийн боловсруулсан баримт бичгийн төслийг хэлтсийн дарга 
нар хянаж, албажуулах ба төслийг Хотын Ерөнхий менежерт хянуулж, санал авч 
гарын үсэг зуруулсны /Ебос програмын баримт бичиг боловсруулалт хэсэгт 
хавсралтын хамт оруулан хэлтсийн даргаар хянуулан Хотын ерөнхий менежерийн 
туслахаар баталгаажуулж/ дараа нь бичиг хэргийн эрхлэгчид хүлээлгэн өгч, 
хэвлэмэл хуудаст буулгуулж, дугаар олгож, програмд тоон гарын үсгээр 
баталгаажуулна.

2.10. Албан бичгийн бүрдэл, үнэн зөв эсэхийг бичиг хэргийн эрхлэгч хянаж, 
албан бичгийг сканерт оруулж, хавсралтыг холбогдох мэргэжилтнүүд файлаар болон 
скайнердаж сүлжээнд хийн албан бичгийн хамт холбогдох байгууллагуудад илгээн, 
хяналт тавьж ажиллана.

2.11. Төрийн ба орон нутгийн дээд шатны байгууллагад явуулах албан 
бичгийг удирдлагын зарчмын хүрээнд Хотын Ерөнхий менежерийн гарын үсэг 
бүрдлээр баталгаажуулж явуулах ба харьяа газар, бусад байгууллагад явуулах 
баримт бичигт хэлтсийн дарга нар гарын үсэг зурж, албажуулах тохиолдолд тэмдгээр 
баталгаажуулна.

2.12. Хэлтсийн албан хаагчдын төлөвлөгөө, тайлан, үр дүнгийн гэрээ болон 
бусад зохион байгуулалт, мэдээлэл лавлагааны баримт бичигт хэлтсийн дарга гарын 
үсэг зурж баталгаажуулсан тохиолдолд байгууллагын тэмдэг дарж баталгаажуулна.

Гурав. Баримт бичгийн эргэлтийг зохион байгуулалт

3.1. Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд нийслэлийн удирдлагуудын 
шийдвэр, асуудал хариуцсан мэргэжпийн байгууллагаас албан ёсоор нэвтрүүлсэн 
програм хангамжийг /Ебос.иЬ.доу.тп програм/ ашиглах ба тухайн чиглэлээр гарсан 
холбогдох заавар журмыг мөрдлөг болгоно.

3.2. Төрийн байгууллагуудаас ирсэн албан бичгийг албанд Бичиг хэргийн 
эрхлэгч хүлээн авна.

3.3. Байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдээс ирсэн албан бичгийг Нийслэлийн 
үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд, шуудангаар яам, агентлагуудаас ирж буй албан 
бичгийг албан дээрээ бичиг хэргийг эрхлэгч хүлээн авах ба хүлээн авахдаа албан 
бичгийн бүрдэл бүрэн эсэхийг шалгаж, харилцагчийн буюу байгууллага, албан 
тушаалтны нэр буруу, цахим хувь болон хавсралт дутуу, тухайн албаны чиг үүрэгт 
хамааралгүй бичгийг буцаах, бусад албан бичгийг бүртгэн тухайн өдөрт нь багтаан 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга 
/цаашид Дарга гэх/-д цахим хэлбэрээр шилжүүлж, цаасан хувийг даргын туслахаар 
дамжуулан танилцуулна.



3.4. Дарга байгууллагад ирсэн албан бичигтэй танилцаж, А4 бичгийн 
харилцагчийн нэр бүрдлийн дор, А5 бичгийн сул зайд цохолт хийнэ. Цохолтод 
чиглэлийн дагуу хариуцан хэрэгжүүлэх хэлтэс, ажилтан авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, 
шаардлагатай тохиолдолд хугацааг тодорхой зааж өгнө. Уг албан бичгийг 2 хэлтэст 
цохолт хийсэн тохиолдолд даргын туслах хувилж өгнө.

3.6. Даргын туслах нь цохолтын дагуу удирдлагын заалтыг програмд тэмдэглэл 
хийж, холбогдох хэлтсийн даргад шилжүүлнэ. Хэрэв тухайн хэлтсийн чиг үүрэгт 
хамааралгүй бол даргын цохолтоор холбогдох хэлтэст шилжүүлэх ба мөн програмд 
тэмдэглэнэ.

3.6. Цохолт хийгдсэн албан бичгийг бичиг хэргийн эрхлэгч хүлээн авч, бүртгэл 
хяналтын картын хамт хэлтсийн дарга нарт бүртгэлийн дэвтэрт гарын үсэг зуруулан 
хүлээлгэн өгнө.

3.7. Хэлтсийн дарга нар хариуцсан мэргэжилтэнд ажлын өдөрт багтаан 
Ебос.иЬ.доу.тп програмаар болон цаасаар бичгийг шилжүүлж, шийдвэрлэлтэд 
хяналт тавьж ажиллана.

3.8. Албан бичиг хүлээн авсан мэргэжилтэн цохолтын дагуу хугацаанд нь 
шийдвэрлэж, Ебос.иЬ.доу.тп програмд шийдвэрлэсэн хариуг огноо, дугаартай нь 
тодорхой тэмдэглэн албан бичгийн шийдвэрлэлтийг мөн хариугүй албан бичигт 
танилцсан тухай тэмдэглэл хөтөлж хаах ба асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн байдлаа 
хэлтсийн даргад танилцуулна.

3.9. Баримт бичиг шийдвэрлэх хугацааг заасан бол дурдсан хугацаанд, 
яаралтай албан бичиг, цахилгаан мэдээний хариуг нэн даруй явуулах, шийдвэрлэж 
болох асуудлыг 1-3 хоногт, баримт бичгийг дор дурдсан хугацаагаар шийдвэрлэнэ.

• Шууд шийдвэрлэж болох асуудлыг 1-3 хоногт,
• Бусад асуудлыг 10 хоногт,
• Бусад байгууллагатай хамтарч шийдвэрлэх, нэмэлт судалгаа тодруулга 

хийх бол 30 хоногийн дотор,
• Удирдлага танилцаад шийдвэрлэх хугацааг заасан бол дурдсан 

хугацаанд,
• Яаралтай албан бичиг, факсын хариуг 1-3 хоногт
• Иргэдийн өргөдөл гомдлын хариуг холбогдох хууль тогтоомжид заасан 

хугацаанд
• Баримт бичигт асуудал шийдвэрлэх хугацааг заасан бол дурдсан 

хугацаанд явуулна.
З.Ю.Албаны даргын эргэж танилцуулахаар цохсон бичгийг холбогдох хэлтсээс 

хугацаанд нь биечлэн танилцуулж, шийдвэрлэлтийн байдлыг Шуурхай асуудал



хариуцсан мэргэжилтэнд тэмдэглүүлнэ. Уг асуудлыг хяналтад авах байдлаар тусд нь 
бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж болно.

З.Ю.Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн хугацаа дуусах үед тодорхой 
шалтгааны улмаас тогтоосон хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэх боломжгүй байгаа 
тохиолдолд энэ тухай хугацаа дуусахаас 3-аас доошгүй хоногийн өмнө хэлтсийн 
болон албаны даргад танилцуулж, сунгалт хийх ба энэ тохиолдолд холбогдох 
байгууллагаар болон Нийслэлийн Архивын газарт мэдэгдэж, програмд тэмдэглэл 
хийлгэж, өгсөн шийдвэрийг хэрэгжүүлнэ. Шаардлагатай бол энэ тухай албан хэрзг 
хөтлөлтийн програмд хугацааг сунгах талаар тэмдэглэл хийх, бичиг хэргийн эрхлэгч 
болон Нийслэлийн Архивын газрын хяналтын хэлтэст мэдэгдэж хугацааг сунгуулах, 
холбогдох байгууллага, иргэнд мэдэгдэх үүргийг тухайн асуудал хариуцсан ажилтан 
хариуцан гүйцэтгэнэ.

3.11. Хариутай баримт бичгийг шийдвэрлэлтийн явцад уг бичгийг зохион 
байгуулалтын нэг нэгжээс нөгөөд шилжүүлэх болон нэгж дотор албан тушаалтнаас 
нөгөөд шилжүүлэх шаардлагатай бол хэлтэс дотоодыг хэлтсийн даргад, хэлтсийн 
хооронд бол албаны даргад танилцуулан цохолт хийлгэж, бичиг хэргийн ажилтанд 
мэдэгдэн шилжүүлсэн тухай тэмдэглэлийг АХХ-ийн програмд бүртгэлжүүлнэ.

3.12. Дээд байгууллага албан тушаалтнаас уламжилж, шилжин ирсэн бичгийг 
шийдвэрлэсний дараа хариуг тухайн эзэн холбогдогчид хүргүүлэхээс гадна 
уламжилсан холбогдох албан тушаалтанд хувийг илгээж мэдэгдэнэ.

3.13. Бичиг хэрэгт бүртгэгдээгүй албан бичиг хүлээн авахыг хориглоно. Онцгой 
тохиолдолд бүртгэлгүй баримт бичиг авсан ажилтан өөрийн биеэр бичиг хэргийн 
эрхлэгчид өгч бүртгүүлнэ.

3.14. Явуулсан бичгийн шийдвэрлэлтэд тухайн хэлтэс, ажилтан хяналт тавьж, 
хэзээ хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай бичиг хэргийн эрхлэгчид хэлж бүртгэлд 
тэмдэглүүлнэ.

3.14. Тендерийн баримт бичиг, санхүүгийн нэхэмжпэл, танилцуулга, ном, 
хэвлэлийг бүртгэлгүй шууд хамаарах хэлтэст нь шилжүүлнэ.

3.15. Тарт нь” гэсэн албан бичгийг тухайн эзэнд нь “нууц" гэсэн баримт 
бичгийг дугтуйг задлахгүйгээр Нууцын ажилтанд өгч холбогдох журмын дагуу 
шийдвэрлэнэ.

3.16. Байгууллагад ирсэн цахим баримт, факс, и-мэйлээр ирсэн бичгийг хүлээн 
авч, бүртгэх, танилцуулах үйл ажиллагаа нь цаасан баримтын адил явагдах ба 
цахим баримтыг хэвлэх, хуулбарлах байдлаар баримтжуулж, бүртгэлийн тэмдэг 
дарж, баталгаажуулна.

3.17. Байгууллагад ирсэн, явуулсан баримт бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг 
14 хоног тутам бичиг хэргийн эрхлэгч нэгтгэн гаргаж, албаны шуурхай /аппаратын 
хурал/-д танилцуулж ажиллах ба удирдлагын үүрэг чиглэлийн дагуу хэлтсүүд 
холбогдох арга хэмжээ авна.
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4.1. Албан бичиг, тушаал, албан даалгавар, гэрээ, санамж бичгийн төслийг 
цаасаар танилцуулж буй тохиолдолд боловсруулсан ажилтан баримт бичгийн төсөлд 
хэд дэх засвар өөрчлөлт болох тухай тэмдэглэнэ. Төслийн нүүрэн хэсгийн баруун 
доод өнцөгт “боловсруулсан ажилтан”, “боловсруулсан огноо", 'хянасан ажилтан", 
“хянасан огноо” гэсэн бүрдлийг компьютерийн аргаар буулгаж, боловсруулсан, 
хянасан ажилтнууд гарын үсэг зурсны үндсэн дээр боловсруулсан ажилтан өөрийн 
биөэр хэлтсийн дарга болон албаны даргад танилцуулж зөвшөөрөл /виз/ авч 
тушаалын болон албан даалгавар, албан бичгүүдийн төсөлд бүрэн хавсаргана.

4.2. Баримт бичгийн бичвэрийг боловсруулахдаа дараах нийтлэг шаардлага 
гавигдана.

4.2.1. Баримт бичгийн утга санааг бүрэн зөв илэрхийлсэн байх,
4.2.2. Товч тодорхой, ойлгомжтой, логик дэс дараалалтай байх,
4.2.2. Үг үсгийн болон хэл найруулгын хувьд алдаагүй байх,
4.2.3. Хариутай бичгийн шийдвэрлэж хариуг төлөвлөж буй тохиолдолд төслийн 

баруун дээд хэсэгт ирсэн бичгийн огноо дугаар, бүртгэлийн дугаарыг 
тэмдэглэнэ.

4.3. Албан бичиг, тушаал, албан даалгавар, гэрээ, санамж бичгийн төсөл 
болон бусад баримт бичгүүдэд дугаар өгч 3-аас дээш засварласан төслийг Бичиг 
хэргийн эрхлэгч бүртгэл үйлдэн улирал бүр мэдээ гаргаж танилцуулна.

4.4. Албаны бичиг хэргийн эрхлэгч байгууллагаас явуулж буй албан бичгийг 
холбогдох заавар болон энэхүү журмын дагуу зохион бүрдүүлсэн байдалд хяналт 
тавьж, стандартыг мөрдлөг болгон хэвлэмэл хуудсанд буулгана. Нэгжийн дарга, 
албаны даргаар хянуулаагүй, хэвлэмэл хуудсанд буулгаж хэвлэмэл хуудсыг үргүй 
зарцуулсан тохиолдолд уг хариуцлагыг боловсруулсан ажилтан хүлээнэ.

4.5. Хэлтсийн дарга нар сар бүр өөрийн гарын үсэг зуруулж явуулсан албан 
бичгүүдийг бичиг хэргийн эрхлэгчээс авч Хотын Ерөнхий менежерт танилцуулах ба 
уг албан бичгүүдийн шийдвэрлэлтэд Хотын Ерөнхий менежерийн туслах хяналт 
тавина.

4.6. Баримт бичгийн стандартын дагуу зохион бүрдүүлээгүй, баримт бичгийг 
бичиг хэргийн эрхлэгч хэвлэн гаргахгүй, боловсруулсан ажилтанд буцаана.

4.7. Бичиг хэргийн эрхлэгч хэвлэмэл хуудаст буусан албан бичиг, тушаал, 
албан даалгаврын ар талын зүүн доод өнцөгт “Боловсруулсан", “Хянасан” 
бүртгэлийн тэмдгийг дарж, холбогдох ажилтнуудаар гарын үсэг зуруулсны дараа 
төслийг хавсаргаж, албаны даргаар гарын үсэг зуруулж, албан бичгийг яаралтай 
баталгаажуулж, цахимаар шилжүүлэх тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагаас өгсөн 
зөвлөмж чиглэлийн дагуу баталгаажуулалтад тоон гарын үсэг хэрэглэж болно.

4.8. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, Нийслэлийн Засаг 
даргын захирамжийн төсөл, журмын төсөл болон нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн



хурлаар хэлэлцүүлэх асуудал, гэрээ, санамж бичиг боловсруулсан ажилтан 
хэлтсийн дарга нараас саналын хуудсаар урьдчилан санал авсан байна.

4.9. Хотын ерөнхий менежерийн тушаал, албан даалгаврын төсөл санаачлах, 
санал авах, шийдвэрлэх үйл явцад Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр 
захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, хянах, 
шийдвэрлэх, тайлагнах” журмыг мөрдлөг болгоно.

4.10. Т Ө Л Ө В Л Ө ГӨ Ө , тайлан, удирдамж, илтгэх хуудас, зөвлөмж, дүгнэлт, 
танилцуулга зэрэг мэдээлэл лавлагааны шинж чанартай баримт бичгийн 
баталгаажилтын хэсэгт боловсруулсан ажилтан болон хянасан зохион байгуулалтын 
нэгжийн дарга гарын үсэг зурж, тэмдгээр баталгаажуулна. 14 хоногийн төлөвлөгөө, 
тайланг Хотын Ерөнхий менежерийн шуурхай ажил хариуцсан мэргэжилтэнд 
тогтмол хугацаанд нь өгч ажиллана.

4.11. Тушаал болон явуулах баримт бичгийн төсөл /цаасаар болон цахимаар/ 
хянагдаж, хэвлэмэл хуудаст бууж, гарын үсэг зурагдсаны дараа баримт бичгийн 
агуулга, утга найруулгад засвар, өөрчлөлт хийхийг хориглоно.

4,12 .Тушаал, албан даалгаврыг харьяа газрууд болон бусад байгууллага, 
албан тушаалтанд хуулбарлаж хүргүүлэх тохиолдолд хуудас бүрт байгууллагын 
тэмдгээр дарж баталгаажуулна.

4.13. Зохион байгуулалтын нэгжүүд ХХНЖ-д төслийг жилийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө батлагдсаны дараа боловсруулж архивын эрхлэгчид өгөх 
ба Архивын эрхлэгч 1 дүгээр улиралд багтаан ББНШК-ын хурлаар хэлэлцүүлэн 
Хотын Ерөнхий менежерээр батлуулах ажлын зохион байгуулж, хэлтсүүдэд тараана.

4.14. Хэлтсүүд ажлын цахим файл болон тусгай төрлийн баримтуудыг ХХНЖ- 
д тусгагдсаны дагуу СБ, Э\Ю болон бусад тусгай тээгчүүдэд буулгаж, тусгай төрлийн 
баримт болгож, архивт хүлээлгэж өгнө.

4.15. Албаны үйл ажиллагааны явцад үүсэн бий болсон баримт бичгийг 
Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу үүссэн нэгжид хэрэг үүсгэн Байгууллагын 
архив, албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, энэхүү журмыг мөрдлөг болгон байгууллагын 
архивт хүлээн авна,

Тав. Баримт бичиг боловсруулах, тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудасны ашиглалт, 
хамгаалалт, зарцуулалт

5.1. Алба нь үйл ажиллагаандаа тамга, тэмдэг хэрэглэх ба тамга, тэмдгийг 
даргын туслах түшиж, боловсруулсан нийлсэн тэмдгийг бичиг хэргийн эрхлэгч 
хэрэглэнэ.

5.2. Тамга, тэмдэг түших ажилтан эзгүй байх /ажлаас чөлөөлөгдөх, чөлөөтэй 
болон ээлжийн амралттай/ тохиолдолд ажлыг орлон гүйцэтгэх ажилтанд даргын 
зөвшөөрлөөр, бусад баталгааны тэмдгүүдийг ажил орлон гүйцэтгэх шийдвэрийн 
дагуу холбогдох ажилтанд хариуцуулна.



5.3. Байгууллагын тамга, баталгааны тэмдгийг гадагш авч явж хэрэглэх 
тохиолдолд болон тамга тэмдэг түшиг ажилтан эзгүй байх үед ажил орлох ажилтанд 
шилжүүлэх ба тэдгээрт бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж, хүлээлгэн өгсөн ажилтан, 
хугацаа, нөхцөл шалтгаан, буцааж авчирсан талаар тэмдэглэнэ.

5.4. Тамгыг хотын Ерөнхий менежерийн гарын үсэг зурсан баримт бичигт, 
тэмдгийг хэлтсийн даргын гарын үсэг зурсан баримт бичигт дарж хэрэглэнэ.

5.5. Албаны үйл ажиллагааны явцад үүсч хөтлөгдөх дараах нэр төрлийн 
баримтуудад хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

5.5.1 .Ерөнхий менежерийн тушаал,
5.5.2. Ерөнхий менежерийн албан даалгавар,
5.5.3. Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл,
5.5.4. Хяналт шалгалтын ажлын удирдамж,
5.5.5. Улсын байцаагчийн албан шуурдлага, акт,
5.5.6.3өвлөмж, Дүгнэлт
5.5.7.Албан бичиг А4, А5 зэрэг болно. Мөн холбогдох дүрэм журмаар
зөвшөөрсөн “Хяналтын хуудас’’, "Зөрчлийн хуудас”, “Зөрчлийн тэмдэглэл”,
“Албан мэдэгдэл” зэрэг баримт бичгүүдийг хэвлэлийн аргаар, маягт хэлбэрээр
хийлгэж хэрэглэж болно.

5.6. Хэлтсүүдийн албан тушаалтнууд улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх тохиолдолд 
“Улсын хяналтын байцаагч"-ийн эрх, үүргийн хүрээнд холбогдох баримт бичгүүдийг 
хөтөлж, хэвлэмэл хуудас, тэмдэг, хэрэглэнэ.

5.7. Журмын 5.5-т заасан нэр төрлийн хэвлэмэл хуудсуудыг бичиг хэргийн 
эрхлэгч нэгдсэн журмаар авч, нэр төрлөөр нь ангилж, хэвлэмэл хуудасны баруун 
доод өнцөгт тусгай дугаарлагчаар дугаарлан индексжүүлж, холбогдох ажилтнуудад 
бүртгэлээр хүлээлгэн өгөх ба ашиглалт зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллана.

5.8. Хэвлэмэл хуудасны ашиглалт зарцуулалтын тооцоог хагас, бүтэн жилээр 
гаргаж, ашиглалтын явцад үргүй зарцуулсан хэвлэмэл хуудсыг Ерөнхий менежерийн 
тушаалаар хүчингүй болгох ба үргүй зарцуулсан холбогдох ажилтнаар хэвлэмэл 
хуудас хийлгэсэн үнийг 2 дахин ихэсгэж төлүүлнэ.

5.9. Хэвлэмэл хуудсанд буулгасан албан бичгийг дарга албажуулсаны дараа 
бичиг хэргийн эрхлэгч бүртгэлийн дугаар олгож, програмд бүртгэн нийслэлийн харъяа 
байгууллагууд болон дүүргүүдэд илгээж, бусад байгууллага ба хаягийн дагуу иргэнд 
шуудангаар хүргүүлнэ.

5.10. Албан бичгийг хоёр хувь үйлдэх ба эхний хувийг илгээж хоёр дахь хувийг 
эх хувиар нь бичиг хэргийн ажилтанд өгч архивт хадгалуулна.



5.11. Албан бичгийг байгууллагад хаяглахдаа түүний албан ёсны нэрийг 
бүтнээр бичнэ. Өмчлөлийн хэлбэрийг товчилж бичиж болно.

5.12. Гадаад улс руу илгээх албан бичгийн орчуулга, хэл найруулгыг албан 
ёсны болгох, баталгаажуулах асуудлыг тухайн алба, нэгжийн дарга хариуцна. 
Шаардлагатай тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, хувь хүнээр гүйцэтгүүлж болно.

5.13. Гадаад албан бичгийн үлдэх хувь нь орчуулгын хамт байна.

5.14. Санамжинд байгаа мэдээллийг эрж хайх тэмдэглэлийг баримт бичгийн 
үлдэх хувийн эхний хуудасны баруун доод хэсэгт файлын нэрээр илэрхийлнэ. 
Жишээ нь: сЛбоситепЫ а1ЬапЫсЫд А4 гэх мэт.

5.15. Албан бичгийн хавсралтыг боловсруулсан ажилтан хуудасны тоогоор 
хувилж өгөх ба албан даалгавар, тушаалын хавсралтыг бичиг хэргийн эрхлэгч 
гаргана.

5.16. Албанаас яам, хэрэгжүүлэгч агентлаг, дүүргүүдэд явуулах бичгийг бичиг 
хүргэгчээр, алслагдсан дүүрэг болон бусад газруудын бичгийг шуудан хүргэгчээр 
гарын үсэг зуруулан баталгаажуулан явуулна. Хаяг нь тодорхойгүй болон компани 
болон иргэний бичгийг мэргэжилтэн нь холбоо барьж өгнө.

Зургаа. Албан бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавих ажлын зохион байгуулалт

6.1. Албан бичиг /цаашид “баримт бичиг” гэхАийн шийдвэрлэлтэд тавих 
хяналт нь баримт бичгийн шийдвэрлэлтийн явцад хяналт тавих, шалгах, 
шийдвэрлэсэн баримт бичгийг хяналтаас хасах, баримт бичгийн шийдвэрлэлтийн 
явц, үр дүнг тооцох, мэдээ тайлан гаргах, удирдлагад танилцуулах зэрэг ажилбараас 
бүрдэнэ.

6.2. Дээд газраас ирсэн тогтоол, шийдвэр, захирамж, Хотын ерөнхий 
менежерийн тушаал, албан даалгавар, санамж бичиг, гэрээ , албан бичгийн 
шийдвэрлэх үйл ажиллагаа чанартай, зөв явагдаж байгаад зохион байгуулалтын 
нэгж болох хэлтсийн дарга нар хяналт тавьж дүгнэж, зохих шаардлагыг тавина.

6.3. Албан бичгээр тавьсан асуудлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавихдаа баримт 
бичгийн бүртгэлийн ЕӨОС програмын мэдээлэлд үндэслэнэ.

6.4. Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн байдалд Захиргаа санхүүгийн хэлтэс 
хяналт тавьж, Аудит дотоод хяналтын хэлтсээс хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж
ажиллана.



Долоо. Хориглох зүйл

7.1. Бүртгэлийн дугаар, огноо бичээгүй, бүрдэл дутуу баримт бичгийг гадагш 
явуулахыг хориглоно.

7.2. Албан бичгийг хугацаа хэтэрсэн хойно бусад байгууллага, хэлтэс, 
ажилтнуудад шилжүүлэх, даргын зөвшөөрөл цохолтгүйгээр өөр хэлтэст 
шилжүүлэхийг хориглоно.

7.3. Албан бичгийн шийдвэрлэлтийг эрчимжүүлэх, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг 
тасралтгүй, хэвийн явуулах зорилгоор албан хаагч нь албан бичгийн нэгдсэн 
програмд нэвтрэх нэр, нууц үгийг холбогдох албан хаагчид шилжүүлэхийг хориглох 
бөгөөд нэвтрэх эрхээ шилжүүлсэн нь түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл 
болохгүй.

7.4. Хэлтсийн дарга болон ажилтан өөрт хамаарахгүй албан бичиг ирсэн 
тохиолдолд ажлын 1 хоногт багтаан удирдлагын цохолтоор холбогдох хэлтэст 
шилжүүлнэ.Хугацаа хэтэрсэн үед өөр хэлтэст шилжүүлэхийг хориглоно.

7.5. Хэлтсийн дарга нар удирдлагын цохолтын дагуу албан бичиг ирсэн өдрөө 
танилцсан байх, албан бичиг шилжүүлэхдээ өвчтэй, чөлөөтэй, ямар нэгэн 
шалтгаанаар ажилдаа ирээгүй албан хаагчид шилжүүлэхийг хориглоно.

7.6. Хэлтсийн дарга болон албан хаагч нь ээлжийн амралттай болон 
томилолтоор явсан үед албан үүргийг түр орлох албан тушаалтан баримт бичгийг 
шилжүүлж хянан шийдвэрлэн ажлыг хариуцан, хариуцлага хүлээнэ

Найм. Хариуцлага

8.1. Дүрэм, журмаар хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тохиолдолд 
холбогдох хууль, тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

8.2. Хэлтэс, нэгжийн дарга, ажилтнууд эрхэлсэн ажлын хүрээнд ирсэн дээд 
газраас ирсэн тогтоол шийдвэрийн биелэлт, ирсэн бичиг, өргөдөл гомдлыг хугацаанд 
нь шийдвэрлэн ажиллаж, энэхүү журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллах 
үүрэгтэй ба уг ажилд хяналт тавьж ажиллаагүй зохион байгуулалтын нэгжийн даргад 
дараах хариуцлагыг тооцно. Үүнд :

8.2.1. Тухайн хэлтэст хяналтад байгаа бодлогын зорилтын хэрэгжилт, эсвэл 
нийтээр дагаж мөрдөх дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хугацаанд нь 
шийдвэрлээгүй, тайлагнаагүй буюу эдгээр зөрчлийг 2 удаа давтан гаргасан бол,

8.2.2. Хэлтэст ирсэн хариутай бичиг, өргөдөл гомдлыг хугацаанд нь 
шийдвэрлээгүй болон явуулсан хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавиагүй 
зөрчил дутагдлыг улиралд 2-оос дээш удаа гаргасан бол,

8.2.3. Баримт бичгийн стандартын шаардлага хангаагүй, үг үсгийн болон 
найруулгын алдаатай баримт бичгийг удаа дараа боловсруулж 1 бичгийг 3 болон 
түүнээс дээш удаа хянуулж засварлуулсан уг үйлдэл улиралд 2 удаа давтагдсан бол,



8.3. Ажилтанд дараах хариуцлага хүлээлгэнэ. Үүнд;
8.3.1. Албан хэрэг хөтлөлтийн програмаар, эсвэл холбогдох ажлын чиглэлээр 

удирдлагаас цохогдож ирсэн дээд газрын тогтоол шийдвэр, ирсэн хариутай бичиг, 
өргөдөл гомдлыг хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн, эсвэл огт шийдвэрлээгүй бол,

8.3.2. Баримт бичгийн стандартын шаардлага хангаагүй, үг үсгийн болон 
найруулгын алдаатай баримт бичгийг удаа дараа боловсруулж 1 бичгийг 3 болон 
түүнээс дээш удаа хянуулж засварлуулсан бол,

8.3.3. Хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлтэд хуулийн хугацаанд хяналт 
тавьж, хугацаа хэтэрч шийдвэрлэгдсэн бичиг болон шийдвэрлэгдээгүй бичгийн тоо 
улиралд 5-аас хэмжээгээр гарсан бол,

8.3.4. Илтгэх хуудас, төлөвлөгөө, тайлан, танилцуулга, акт, гэрээ, гүйцэтгэл 
зэрэг гаргаж буй баримт бичгүүд нь үг үсэг, найруулгын алдаа удаа дараа гаргасан 
бол,

8.4. Бичиг хэргийн эрхлэгч-д дараах тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэнэ. Үүнд :
8.4.1. Байгууллагад ирсэн дээд газрын тогтоол шийдвэр, ирсэн бичиг/хариутай,

хариугүй/ тогтоосон хугацаанд удирдлагад танилцуулаагүй, мэдээг үнэн зөв 
гаргаагүй, уг зөрчлийг удаа дараа гаргасан бол,

8,4.2. Явуулсан бичгийг холбогдох газарт нь түргэн шуурхай хүргэлгүй удаа 
дараа хугацаа хоцроосон бол,

8.4.3. Бүрэн бүрдэлгүй албан бичиг гадагш явуулсан, үлдэх хувьд дутуу 
бүрдэлтэй удаа дараа хүлээн авсан бол,

8.4.4..Албаны албан хэрэг хөтлөлтийн програм хангамжийн нэвтрэх нэр нууц 
үгийг үрэгдүүлсэн, бусдад алдсан, зөвшөөрөлгүйгээр шилжүүлсэн бол,

8.5. Дээрх алдаа дутагдлыг сард 3 болон түүнээс дээш удаа гаргасан бол 
байгууллагын “Дотоод журам, -д заасны дагуу арга хэмжээ авах ба дахин давтан 
гаргасан тохиолдолд Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу тус тус хариуцлага тооцно.


