
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИИН

ТУШААЛ

М 5  оны о$_  сарын о ± өдөр Улаанбаатар хот

Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс, 
Архивын баримтыг гамшгаас хамгаалах комиссыг 

шинэчлэн байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, Архивын тухай хуулийн 19 

дүгээр зүйлийн 19.1,22 дугаар зүйлийн 22.1, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 8 

дугаар зүйлийн 8.1, Үндэсний архивын газрын даргын 2007 оны 59 дүгээр 

тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар”-ын 2 дугаар 

хэсгийн 2.2.2, 2.2.4, 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, 2015 оны А/177 дугаар захирамжаар батлагдсан 

“Архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын нийтлэг журам”-ын 6 дугаар 

хэсгийн 6.1.4, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар 

хэсгийн 2.2, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Архивын дүрмийн 11 

дүгээр хэсгийн 11.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны бүтэц зохион байгуулалт 

өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан тус албаны дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах 

комиссын бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр, “Архивын баримтыг гамшгаас хамгаалах 

комисс-”ын бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар хавсралт ёсоор шинэчлэн байгуулсугай.

2. Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс үйл ажиллагаандаа Үндэсний архивын 

газрын даргын 2007 оны 59 дүгээр тушаалаар батлагдсан Байгууллагын архивын 

ажлын үндсэн заавар, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2015 оны Б/47 

дугаар тушаалаар батлагдсан ББНШК-ын дүрмийг мөрдлөг болгож, ажпын 

хэрэгжилт, үр дүнг тооцож ажиллахыг Баримт бичиг нягтлан .шалгах комисс 

/Э.Энхцэцэг/-т, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны А/05 дугаар
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тушаалаар батлагдсан Архивын баримтыг гамшгаас хамгаалах комиссын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг тооцож, тайлагнаж 

ажиллахыг Архивын баримтыг гамшгаас хамгаалах комисс /Т.Хэрлэн/-т тус тус 

даалгасугай.

3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий 

менежерийн 2012 оны А/186, 2017 оны А/18, 2019 оны А/05 дугаар тушаалын 

1 дүгээр заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
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БАРИМТ БИЧИГ НЯГТЛАН ШАЛГАХ КОМИССЫН 
БҮРЭЛДЭХҮҮН

Комиссын дарга: Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн дарга

Гишүүд: Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн ахлах
мэргэжилтэн

Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн

Дотоод хяналтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн

Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн

Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн

Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн Хууль 
эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Бичиг хэргийн эрхлэгч

Тооцооны нягтлан бодогч

Нарийн бичгийн Архивын эрхлэгч
дарга
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АРХИВЫН БАРИМТЫГ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ 
КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Комиссын дарга: Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга

Гишүүд: Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн
ахлах мэргэжилтэн

Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн

Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн Олон 
нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтсийн Ус 
зайлуулах барилга байгууламжийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

Дотоод хяналтын хэлтсийн дотоод хяналтын 
мэргэжилтэн /Дэд бүтэц/

Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн 
Хүнсний хангамж, үйлдвэрлэл хариуцсан 
мэргэжилтэн

Тооцооны нягтлан бодогч

Нарийн бичгийн Архивын эрхлэгч
дарга


