НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДАРГЫ Н ТУШ ААЛ

Дугаар.

Улаанбаатар хот

1

Г

Сар шинийн баярыг
тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1.3, 20 дугаар зүйлийн 1.10, Ахмад
настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1,
Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн

"Нийслэлийн

6.11, Хөдөлмөрийн дотоод

журмын 10.3 дахь хэсгийг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

Сар

шинийн баярыг тохиолдуулан тус газраас өндөр

насны тэтгэвэрт

гарсан ахмадуудыг хүлээн авах, хүндэтгэл үзүүлэх, мөн сар шинийн баярын
золголтын арга хэмжээг тус тус зохион байгуулсугай.
2.

Дээрх арга хэмжээнд зарцуулагдах 2.550.000 /Хоёр сая таван зуун тавин

мянга/ төгрөгийг батлагдсан төсвийн дагуу тэмдэглэлт арга хэмжээний зардлаас
гаргахыг Санхүү, аж ахуйн хэлтэс /Ц.Аптангэрэл/-т зөвшөөрсүгэй.
3.

Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс

/Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.

ДАРГ

г МӨНХБАТ
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Батлав: НИЙСЛЭЛИЙН

ГАЗРЫН
Б.МӨНХБАТ

Үндэсний уламжлалт Сар шинийн баяр, ахмад настнуудыг
хүлээн авах хүндэтгэлийн арга хэмжээний төсөв
№

Зардлын төрөл
Тэтгэвэрт гарсан ахмад
1 ажилтан нарт мөнгөн
урамшуулал

ТОО

нэгж үнэ

нийт үнэ

8

200,000

1,600,000

2 Хүлээн авалт

12

30,000

360,000

3 Ууц /өвчүү/

1

240,000

240,000

1

150,000

150,000

20

5,000

100,000

1

100,000

100,000

4

Тавгын идээ /боов, аруул
цагаан идээ/

5 Айраг
6 Чихэр, жимсгэнэ

Нийт

Санхүүгийн хэлтсийн дарга,
Ерөнхий ня-бо
Ахлах ня-бо

2,550,000

сЯ

У

Ц.Алтангэрэл
Ц.Адъяа

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын өндөр настан
2 0 1 9 . 0 1 .2 5

д/д

Нэр

Хүйс

Регистр

Холбоо барих утас

1

Д.Намсрай

эр

ЧМ40021517

91710411

2

Х.Бурмаа

эм

ХА47123167

99274596

3

Д.Буянмөнх

эм

ХБ47060100

99799831

4

Н.Гүржав

эр

4345011039

99145682

5

Ё.Долгор

эр

УС46102413

99281978

5

Н.Нина

эм

ЧА54041861

99163222

7

М.Лхагважав

эм

УС34071108

99844087
89115451

8

Л.Мягмарсүрэн

эм

ХК61061321

99271851

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ

У оны 0 /

сарын

өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Г

1
Соёл, спортын хамтлаг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.3, 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь
заалт,

Хөдөлмөрийн

дотоод журмын

6.2.7

дахь

хэсгийг тус

тус

үндэслэн

ТУШААХ нь:
1.

Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэн бэхжүүлэх, хамт олныг идэвхижүүлэх,

амралт, чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, багаар ажиллах ур чадварыг
хөгжүүлэхэд чиглэсэн спорт, олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах Соёл,
спортын хамтлагийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2.

Холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулах, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт

тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс /Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.
3.

Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын

газар” ОНӨААТҮГ-ын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/02 тоот
тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

. МӨНХБАТ

4

5369 62 ? м
У Х Л 0 1 9 ? "-І

СОЁЛ, СПОРТЫН ХАМТЛАГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ХАМТЛАГИЙН АХЛАГЧ:

Д.ЦЭРЭНЛХАМ
/Захиргааны хэлтсийн дарга/

ГИШҮҮД:

т ОРГИЛ-ЭРДЭНЭ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга/
Б. ЛХАГВАЖАВ
/Зураг төслийн хэлтсийн дарга/
С. ЦЭДЭНСОДНОМ
/Хууль, дотоод хяналтын албаны дарга/
Ц. АЛТАНГЭРЭЛ
/Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн дарга/
Н. ЭГИЙМАА
/Төлөвлөлт судалгааны хэлтсийн дарга/
Б. ЭНХБИЛЭГ
/Барилгын хяналтын инженер/
Б. АРИУНБАТ
/Барилгын хяналтын инженер/
Б. УЯНГА
/Зураг тѳслийн хяналтын инженер/
Г. МѲНХБОЛД
/Тооцооны нягтлан бодогч/
О. БАТБААТАР
/Тѳлѳвлѳлт судалгааны мэргэжилтэн/
Д. БАТСУУРЬ
/Хѳрѳнгѳ оруулалт санхуужилт
Хариуцсан мэргэжилтэн/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:
Ш. ЭРДЭНЭБИЛЭГ
/Тѳлѳвлѳлт судалгааны ахлах
мэргэжилтэн/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛА ЛТЫ Н ГАЗРЫН
ДАРГЫ Н ТУШ ААЛ

оІо 4$

-оны

сарын . ^ адвр

Дугаар-

Улаанбаатар хот

Г

П
Шагнах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нүтгийн
өмчийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1.3, 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт,
“Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6.11, Барилга,
хот байгуулалтын сайдын 117 дугаар тушаалын 2 дахь хэсэгт заасныг тус тус
үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 117 тоот тушаалаар ажилдаа амжилт

гарган, үр бүтээлтэй ажилласан хавсралтад заагдсан нэр бүхий ажилтан, албан
хаагчдыг шагнасугай.
2.

Шагналын

мөнгийг

батлагдсан төсвийн дагуу үйл ажиллагааны бус

зардлаас гаргахыг Санхүү, аж ахуйн хэлтэс /Ц.Алтангэрэл/-т зөвшөөрсүгэй.
3.

Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Захиргааны

хэлтэс /Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.
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д/д

Шагналын нэр, тѳрѳл

1
2

БХБЯ-ны Жуух бичиг

3

БХБЯ-ны Газрын
харилцааны тэргүүний
ажилтан

4
5
6

Нэрс
Л.Алтанчимэг
Б.Энхбаатар
М.Эрдэнэбаяр

С.Баасансурэн
БХБЯ-ны Тэргууний
барилгачин

Б.Намсрайжав
С.Ариунтуул

Албан тушаал
Дотоод хяналтын инженер
Цахилгааны хяналтын
инженер
Газрын асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн

Мѳнгѳн дун
10.000
10.000

Барилгын хяналтын
инженер
Ахлах инженер
Ногоон байгууламж
хариуцсан мэргэжилтэн

100.000

100.000

100.000
'100.000

Н ИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

С&МЗ

/3 /

________ оны _ _сарын___ өдөр

Д у г а а р ^ /^

Улаанбаатар хот

Г

и

Ээлжийн амралт болон орлон гүйцэтгэх
хуваарийг шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 55,
79 дүгээр заалт, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн
6 дугаар зүйлийн 6.11, Хөдөлмөрийн дотоод журмын 8.11 дэх хэсгийг тус тус
үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “2019 оны ээлжийн амралт болон орлон гүйцэтгэх хуваарийг хавсралт
ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2. Ээлжийн амралтын мөнгөн олговрыг тухай бур бодож олгохыг Санхүү, аж
ахуйн хэлтэс /Ц.Алтангэрэл/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Тушаалын

хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс

/Д.Цэрэнлхам/-т үүрэг болгосугай.
4.

Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан газрын даргын 2018 оны 07 дугаар

сарын 16-ны өдрийн А/39 тоот тушаалыг хүчингүйд тооцсугай.
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Нийслэлийн
даргы н2019өн

ө

эруулэлтын газрын
ы өдрийн
ар хавсралт

2019 ОНЫ ЭЭЛЖИИН АМРАЛТЫ Н
Нэрс

1

Б.Мөнхбат

2

Г.Цэрмаа

3

Х элтэс

А м рах
сар

Газрын дарга

Ам рах *
хоног

О р л о н гү й ц э т гэ х

22

Ерөнхий инженер

Ерөнхий инженер

07.01

26

Т.Оргил-эрдэнэ

Б.Энхбаатар

БЗХ

01.07

18

Ц.Болортунгалаг

4

Б.Бат-Оргил

ЗТХ

01.14

18

Д.Түвшинбилэг

5

Б.Баттэмүүжин

БЗХ

02.04

18

Б.Туяажаргал

6

Г.Золжаргал

СААХ

02.11

22

7

С.Цогбаяр

СААХ

03.04

15

8

Б.Халиун

БЗХ

03.04

15

С.Ариунтуул

9

Н.Энхбаяр

БЗХ

03.18

15

З.Мөнхчимэг

10

Б.Туяажаргал

БЗХ

03.18

18

Б.Ариунбат

11

Б.Билэгжаргал

ЗХ

04.01

15

Г.Сэр-од

12

С.Цэдэнсодном

ХДХА

04.01

22

Н.Нарангэрэл

13

Д.Төмөрбаатар

СААХ

04.01

15

Тухайн үед
зохицуулагдана

14

Ц.Адъяа

СААХ

04

15

Ц.Алтангэрэл

15

Б.Ариунбат

БЗХ

04.15

18

Б.Туяажаргал

16

Х.Энхбаясгалан

БЗХ

04.22

18

Э.Наранцэцэг

17

Б.Намсрайжав

БЗХ

04.29

18

С.Баасансүрэн

18

Ц.Амарбаясгалан

БЗХ

05.06

15

Ч.Ганчөдөр

19

Г.Бат-Эрдэнэ

ЗТХ

05.06

15

Г.Сувд-эрдэнэ

20

Р.Ичинхорлоо

БЗХ

05.13

26

А.Алтантулга

21

Б.Батбилэг

ЗХ

05.31

24

Б.Ууганбаяр

22

Ц.Алтангэрэл

СААХ

06

26

Ц.Адъяа

23

Д.Батсуурь

СААХ

06

15

Д.Пүрэвжав

24

Ц.Баттулга

СААХ

06.01

18

Тухайн үед
зохицуулагдана

25

Л.Алтанчимэг

ХДХА

06.03

22

Н.Нарангэрэл

26

Б.Энхбилэг

БЗХ

06.04

18

Д.Батсүх

27

У.Ганчулуун

ХДХА

06.10

20

Л.Болорчулуун

Тухайн үед
зохицуулагдана
Тухайн үед
зохицуулагдана

28

Х.Энхбаатар

тех

06.10

20

О.Батбаатар

29

З.Нэрмөнх

зтх

06.10

22

Б.Лхагважав

30

Т.Оргил-Эрдэнэ

БЗХ

06.17

20

Б.Ганзориг

31

Ч.Ганчөдөр

БЗХ

06.24

24

Ц.Амарбаясгалан

32

Б.Уянга

ЗТХ

06.24

15

Э.Батцэнгэл

33

Д.Түвш инбилэг

ЗТХ

07.01

18

Б.Бат-Оргил

34

С.Баасансүрэн

БЗХ

07.01

18

Г.Дэлгэрсайхан

35

Н.Солонго

ЗХ

07.01

18

Б.Хишигмаа

36

Н.Эгиймаа

те х

07.01

20

Ш .Эрдэнэбилэг

37

СААХ

07

24

Г.Мѳнхболд

38

Ө.Эрдэнэчимэг
•
Г.Мөнхболд

СААХ

07

15

Ѳ.Эрдэнэчимэг

39

М.Даваасүрэн

СААХ

07

22

Тухайн үед
зохицуулагдана

40

Д.Батсүх

БЗХ

07.15

24

Б.Ганпурэв

41

З.Мөнхчимэг

БЗХ

07.15

18

Н.Энхбаяр

42

Д.Оюунтуул

БЗХ

07.15

18

Б.Энхбаатар

43

С.Ариунтуул

БЗХ

07.15

20

Б.Баттэмүүжин

44

Б.Лхагважав

ЗТХ

07.16

24

З.Нэрмѳнх

45

Д.Цэрэнлхам

ЗХ

07.16

24

Т.Батцэцэг

46

Л.Болорчулуун

ХДХА

07.16

15

У.Ганчулуун

47

Н.Нарангэрэл

ХДХА

07.16

26

Л.Алтанчимэг

48

Ц.Дарханбаатар

СААХ

08

18

Тухайн үед
зохицуулагдана

49

Г.Дэлгэрсайхан

БЗХ

08.01

24

С.Баасансурэн

50

С.Отгончимэг

БЗХ

08.01

26

Б.Энхбилэг

51

А^Солонго

ЗХ

08.01

18

Т.Батцэцэг

52

Ш .Эрдэнэбилэг

тех

08.05

15

У.Солонго

53

М.Эрдэнэбаяр

ЗТХ

08.05

18

З.Нэрмѳнх

54

Д.Пүрэвжав

СААХ

08.06

18

Д.Батсуурь

55

Г.Ариунтунгалаг

тех

08.12

15

Д.Энхжаргал

56

Э.Батцэнгэл

ЗТХ

08.12

18

Б.Уянга

57

Ц.Болортунгалаг

БЗХ

08.12

18

Д.Оюунтуул

СААХ

9

15

Тухайн үед
зохицуулагдана

ЗХ

09.01

15

А.Солонго

О.Батбаатар

ТСХ

09.02

15

Х.Энхбаатар

61

А.Билгүүн

тех

09.02

15

Г.Лхагва

62

В.Сувд-эрдэнэ

ЗТХ

09.30

15

Г.Батэрдэнэ

63

Б.Ууганбаяр

ЗХ

10.01

15

Г.Сэр-Од

64

Б.Бадралсүрэн

ТСХ

10.01

15

Э.Батжаргал

65

У.Солонго

ТСХ

10.01

15

Ш .Эрдэнэбилэг

66

Б.Ганзориг

БЗХ

10.07

18

Р.Ичинхорлоо

67

А.Алтантулга

БЗХ

10.07

15

Р.Ичинхорлоо

68

Д Ганцагаан

БЗХ

10.07

15

Р.Ичинхорлоо

Э.Наранцэцэг

БЗХ

10.07

18

Х.Энхбаясгалан

70

Б.Ганпүрэв

БЗХ

10,07

18

Д.Батсүх

71

Г.Сэр-Од

ЗХ

11.01

15

Б.Ууганбаяр

72

Б.Хишигмаа

ЗХ

11.01

20

Н.Солонго

73

У.Одгэрэл

БЗХ

11

18

Ц.Болортунгалаг

74

Г.Лхагва

ТСХ

11.04

15

А.Билгүүн

75

Э.Батжаргал

ТСХ

11.04

15

Б.Бадралсүрэн

Р.Дамбадаржаа

ХДХА

12.2

15

Л.Алтанчимэг

Х.Галсанбаатар

СААХ

18

Тухайн үед
зохицуулагдана

58

М.Энхтөр

59

Т.Батцэцэг

60

69

76
77

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ

<&>/?

/Г "

.оны
.оны ___ сарын___ өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Г

И
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах
ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.10 дахь хэсгийг туе туе үндэслэн
ТУШААХ нь:
1.

“Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын 2019 оны “Бизнес

төлөвлөгөө”

боловсруулах

ажлын

хэсгийн

бурэлдэхуүнийг

хавсралтаар

баталсугай.
2.

“ Бизнес төлөвлөгөө”-г 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор

/урьдчилсан байдлаар/ танилцуулахыг ажлын хэсэг /Ц.Алтангэрэл/-т даалгасугай.
3.

Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтсийн

дарга /Д.Цэрэнлхам/-д даалгасугай.

315060000094
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АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

АЖЛЫН ХЭСГИЙН
АХЛАГЧ:

Ц.АПТАНГЭРЭЛ
/Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн дарга/

Д.ЦЭРЭНЛХАМ
/Захиргааны хэлтсийн дарга/

ГИШҮҮД:

Н.ЭГИЙМАА
/Төлөвлөлт судалгааны хэлтсийн
дарга/
Т.ОРГИЛ-ЭРДЭНЭ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн
дарга/
Б.ЛХАГВАЖАВ
/Зураг төслийн хэлтсийн дарга/
С.ЦЭДЭНСОДНОМ
/Хууль, дотоод хяналтын албаны
дарга/
НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА:

Ц.АДЪЯА
/Ахлах нягтлан бодогч/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ

-ОНЫ

^гС. сарын ^

едөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

г

п
Байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлийг
шинээр байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн
газрын 2019 оны 01 дугээр сарын 23-ны ѳдрийн 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан
“Тѳрийн захиргааны болон уйлчилгээний албан хаагчийн ёс зуйн дурэм”-ийн
6 дугаар зуйлийн 6.1 дэх заалт, 6.2 дахь заалтыг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
с.

1. “Нийслэлийн

Хѳрѳнгѳ

оруулалтын

газар”

ОНѲААТУГ-ын

Ёс

зуйн

зѳвлѳлийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2.

Ёс зуйн зѳвлѳлийн ажиллах журмыг батлуулж, мѳрдѳн ажиллахыг “Ёс

зуйн зѳвлѳл /С.Цэдэнсодном/-д даалгасугай.
3.

Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс

/Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.

31536300012'.!
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БАЙГУУЛЛАГЫН ЁС ЗҮЙН ЗѲВЛѲЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ЗѲВЛѲЛИЙН ДАРГА:

ГИШҮҮН:

С.ЦЭДЭНСОДНОМ
/Хууль, дотоод хяналтын албаны дарга/

Б ГАНЗОРИГ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн ахлах
инженер/

НАРИЙН БИЧГИЙН

ДАРГА:

А.СОЛОНГО
/Xуний нѳѳцийн мэргэжилтэн/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ

с іи /9

#4

___ ____ оны гі^_ сарын ^хГөдөр

г

Дугаар.

Улаанбаатар хот

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

н

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Монгол Улсын Төрийн болон
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай
хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1, 47 дугаар зүйл, Төрийн болон орон нутгийн
ѳмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг
даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны ѳдрийн А/141 тоот захирамжийг туе туе
үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны ѳдрийн А/141
тоот захирамжийн хавсралтаар батлагдеан 2019 онд санхүүжүүлэх хѳрѳнгѳ
оруулалтын тѳеѳл, арга хэмжээ жагсаалтын 4 дүгээрт заасан ажлын гүйцэтгэгчийг
сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
2. Тѳрийн болон орон нутгийн ѳмчийн хѳрѳнгѳѳр бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авах тухай хууль, холбогдох журам, шийдвэрийг мөрдөн ажиллаж, үр
дүнг тайлагнахыг Үнэлгээний хороо /Б.Ганзориг/-нд даалгасугай.
3.

Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Ерөнхий

инженер

/Г.Цэрмаа/-т даалгасугай.

ОЛ2019 он\аІЬап ЫапкМизІіааІ.сІосх

31536)000131

э Ъруулалтын газрын
зрын е & -ны өдрийн
•ушаалын хавсралт

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

ДАРГА:

Б.ГАНЗОРИГ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн
ахлах инженер/

ГИШҮҮД:

Б.ЗОЛЗАЯА
/НЗДТГ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр,
төслийн асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн/

Б.БАТ-ОРГИЛ
/Зураг төслийн хяналтын инженер/

Р.ДУЛАМЖАВ
/Иргэн/

НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА:

Б.ТУЯАЖАРГАЛ
/Барилгын хяналтын

инженер/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ

өдөр

г

Дугаар.

Улаанбаатар хот

н

Хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, “Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ
оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дурмийн 6.11 дэх заалт, Хѳдѳлмѳрийн дотоод
журмын 6.2.6 дахь заалтыг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

Нийслэлийн

Хѳрѳнгѳ

оруулалтын

газрын

2019

онд

хэрэгжүүлэх

“Сургалтын хөтөлбөр”-ийг нэгдүгээр, “Ажиллах нѳхцѳл, нийгмийн баталгааг хангах
хѳтѳлбѳр”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар туе туе баталсугай.
2.

Хѳтѳлбѳрт тусгагдсан санхүүжилтийг холбогдох зардлаас тухай

бүр

тооцож гаргахыг Санхүү, аж ахуйн хэлтэс /Ц.Алтангэрэл/-т зөвшөөрсүгэй.
3.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс

/Д.Цэрэнлхам/-т үүрэг болгосугай.

Б. МӨНХБАТ

Б:\2019 он\аІЬап ЫапкМизИааІ.сІосх
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СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар /цаашид “газар” гэх/-ыг
мэргэшсэн, боловсон хүчнээр хангах, инженер, ажилтан албан хаагчдын мэдлэг
мэргэшил, ур чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх нь тус байгууллагын чадавхийг
бэхжүүлэх чухал зорилт юм.
1.2. Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний
удирдлагын тухай хууль 33.1.6 /төрийн захиргааны ажилтныг бэптгэх, давтан
сургах, мэргэшүүлэх .... ажлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулах/,
Боловсролын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.3 /... байгууллага ажилтны
сурч боловсрох,... дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй/дахь заалт, Хөдөлмөрийн
дотоод журмын 6.2.6 /ажилтан сурч боловсрох .... эрхээр хангуулах эрхтэй/ дахь
хэсэг нь газрын ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх
сургалтын хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл болно.
1.3. Ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг боловсрол ур чадвар, эрх зүйн
боловсролыг дээшлүүлэх, тэднийг хөгжүүлэн мэргэшүүлэх давтан сургалтыг
зохион байгуулж, мэргэшсэн чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэхэд энэ
хөтөлбөрийн зорилго оршино.
1.4. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг
газрын жилийн төсөв /бизнес төлөвлөгөөнд/-т тусган санхүүжүүлнэ.

Хоёр. Хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт
2.1. Хөтөлбөрийг газрын даргын тушаалаар баталгаажуулна.
2.2. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, хэрэгжилтийн явцыг тайлагнах
үүргийг Захиргааны хэлтэс хүлээнэ
2.3. Газрын удирдлагын зүгээс албан хаагчдыг сургах, давтан сургах,
хөгжүүлэх, чадавхийг нь бэхжүүлэх нѳхцѳлѳѳр ханган дэмжлэг үзүүлэх, албан
хаагч нь ѳѳрсдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, бусад албан хаагчдын мэдлэг
чадварыг сайжруулахад хамтран ажиллах үүргийг тус тус гүйцэтгэнэ.

Гурав. Хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл
3.1. Хѳтѳлбѳрийг:
> Гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх
> Дотоодод мэргэжил дээшлүүлэх
г Хувь хүнийг хөгжүүлэх гэсэн 3 чиглэлээр
тѳлѳвлѳгѳѳний дагуу хэрэгжүүлнэ.

Дөрөв. Хѳтѳлбѳр хэрэгжүүлэх хугацаа, үр дүн
4.1. Сургалтын хѳтѳлбѳрийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 12 дугаар
сарын 31-ний өдрийн хооронд хэрэгжүүлнэ.
4.2. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд үр дүнгийн үнэлгээ хийж, шаардлагатай бол
хөтөлбөрт нэмэлт,өөрчлөлт оруулж болно.
4.3. Хѳтѳлбѳр хэрэгжсэнээр ажилтан, албан хаагчдын хууль эрх зүйн болон
мэргэжил, мэргэшлийн түвшин дээшилнэ.

4.4.
Бүтээн байгуулалтын салбарт шинээр нэвтэрч буй технологийн дэвшил,
үр дүн, ач холбогдлыг баг, хамт олондоо сурталчилан таниулах, шинэ
санаачлагаар ажлын бүтээмжээ нэмэгдүүлнэ.
4.5 Сургалтын төлөвлөгөө нь хөтөлбөрийн салшгүй хэсэг байна.

СУРГАЛТЫН 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
№

Сургалтын төрөл

Нэгж

Нэгж
үнэ

Нийт

1

Худалдан авах ажиллагаанд мэргэшүүлэх
АЗ сертификатын сургалт

10

80 000

800 000

2

Мэргэшил, мэдлэг дээшлүүлэх сургалт

18

450 000

8 100 000

3

Барилгын салбарт нэвтрүүлж буй шинэ
техник, технологийн талаарх сургалт

3

350 000

1 050 000

4

Мэргэшлийн зэрэг сунгах

13

400 000

5 200 000

5

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт /Гадаад/

15

6

Ажлын бүтээмж, үйл ажиллагааны үр дүнг
нэмэгдүүлэх зөвлөх үйлчилгээний сургалт

1 000 000

7

Манлайллын хөгжил, хувь хүний хөгжил,
харилцааны ур чадвар, багаар ажиллах
чадварыг нэмэгдүүлэх сургалт

5 000 000

Дүн

2 500 000 37 500 000

58 650 000
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*!. с а р ы н .^ н ы өд ри йн
*|хо ё р д уга а р ха в ср а л т

АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ
ХӨТӨЛБӨР
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний
удирдлагын тухай хууль 33.1.6 /төрийн захиргааны ажилтны ... нийгмийн баталгааг
хангах ажпыг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулах/ дахь заалт,
Хөдөлмөрийн дотоод журмын 10.1 /Ажилтанд тэтгэмж, тусламж тогтоож олгох
асуудлыг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль бусад холбогдох хууль, журмыг
үндэслэн дотоод журамд зааснаар зохицуулна/ дэх хэсэгт заасан заалтууд нь
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар /цаашид “газар” гэх/-ын ажилтан, албан
хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр боловсруулах
хууль эрх зүйн үндэслэл болно.
1.2. Ажилтан, албан хаагчдын ажиллах, амьдрах нөхцөл бололцоог
сайжруулах асуудлын хүрээнд ажлын нөхцөлийг сайжруулах, нийгмийн баталгааг
хангах, эрүүл мэндийг сахин хамгаалахад энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.
1.3. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг Газрын удирдлага хариуцах бөгөөд
2019-2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд үе шаттайгаар тусгаж хэрэгжүүлнэ.
1.4. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай хөрөнгийн эх
үүсвэрийг Газрын жилийн төсөв /бизнес төлөвлөгөөнд/-т тусган санхүүжүүлнэ.

Хоёр. Ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр:
2.1. Бүх ажилтан, албан хаагчдыг бичгийн ширээ сандал, компьютер техник
хэрэгслээр бүрэн хангах
2.2. Бүтэц орон тооны хязгаар шинэчлэн баталсантай холбогдуулан
ажилтнуудад ногдох ажлын талбайн нэгж талбарыг нэмэн ажиллах орчныг
сайжруулах
2.3. Ажлын хувцас, инженерүүдийн ажлын хэрэгцээний хэмжигч багаж тоног
төхөөрөмж хэрэгслээр хангах

Гурав. Соёл, олон нийтийн арга хэмжээний чиглэлээр:
3.1. Зохион байгуулалттай арга хэмжээнд хамт олноороо жигдрэх /хувцас,
ороолт гэх мэт/
3.2. Мод тарих, цэцэрлэгжүүлэх, бүх нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулах,
оролцох
3.3. Нийслэлийн ойн өдөр, нээлттэй хаалганы өдөр, “Эх үрсийн баяр”, шинэ
жилийн арга хэмжээ болон ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион
байгуулах
3.4. Соёл, урлагийн тэмцээн, сагсан бөмбөгийн тэмцээн, гар бөмбөгийн
тэмцээн, буухиа тэмцээн, хөл бөмбөгийн тэмцээн, боулингийн тэмцээн, олс
таталтын тэмцээн гэх мэт тэмцээн уралдааныг зохион байгуулах, оролцох

3.5.
“Эрүүл агаар эм”, “Цасны баяр” сэдэвт идэвхитэй амралт, явган болон
тойрон аялал, ууланд авирах арга хэмжээг жилд 1-ээс доошгүй удаа зохион
байгуулах

Дөрөв. Нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр:
4.1. Ажилтан, албан хаагчдын цалинг ажилласан жил, ажлын үр дүнг
харгалзан ур чадварын болон үр дүнгийн нэмэгдлийн хамт тогтмол хугацаанд
олгох
4.2. Ажлын үр дүнг дүгнэж мөнгөн урамшуулал олгох
4.3. Тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа албан хаагчдыг
орон сууцны нөхцөл сайжруулахад мөнгөн тусламж үзүүлэх
4.4. Шинээр гэр бүл болсон залуу ажилтан албан хаагчдад болон гачигдал
тохиолдсон үед санхүүгийн тусламж, дэмжпэг үзүүлэх
4.5. Ажилтан, албан хаагчдын ээлжийн амралтыг биөэр эдлүүлэх
4.6. Хуульд заасан үндэслэлээс бусад тохиолдолд ажлаас чөлөөлөхгүй байх

Тав. Албан хаагчдын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах чиглэлээр:
5.1. Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт жилд 1 удаа хамруулах
5.2. Гадаадад эмчлүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх
5.3. Даатгалд хамруулах
5.4. Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө нь
хөтөлбөрийн салшгүй хэсэг байна.
АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ
2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
№

Үйл ажиллагааны төрөл

1

Спорт арга хэмжээ

26.000.000

2

Заал түрээс, бусад

11.000.000

ДҮН

Нийт

37.000.000

3

Байр, орон сууцны нөхцөл сайжруулах

4

Албан хаагч тэтгэвэрт гарах

19.200.000

5

Шинээр гэр бүл болох

4.800.000

6

Шинээр хүүхэд төрөх

4.800.000

7

Ахмадын баяр

4.500.000

8

Цасны баяр

2.000.000

9

Жилийн ажил дүгнэх

15.000.000

10

Бусад

250.000.000

19.700.00
дүн

320.000.000

НИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

<ш з

Дугаар

.оны

Улаанбаатар хот

Ажилтан, албан хаагчдын үндсэн
цалинг шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газар ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6.9.5, Хөдөлмөрийн дотоод журмын 9.3 дахь хэсгийг
туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

Байгууллагын

Хөдөлмөрийн

дотоод

журам

шинэчлэн

батлагдсантай

холбогдуулан үндсэн цалингийн хэмжээг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2. Цалингийн шинэчилсэн өөрчлөлтийг 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны
өдрөөс эхлэн

мөрдөж ажиллахыг Санхүү, аж ахуйн хэлтэс /Ц.Алтангэрэл/-т

зөвшөөрсүгэй.
3. Энэ тушаал гарснаар Газрын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний
өдрийн “Ажил, албан тушаалын жагсаалт, үндсэн цалинг шинэчлэн батлах тухай”
А/15 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
4. Тушаалын

хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны

хэлтэс

/Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.

1.

•т
ДАРГ

Б. МӨНХБАТ

Р:\2019 он\аІЬап ЫапкМизЬааЫосх

315060000161

ын газрын
ий өдрийн
ІН хавсралт

Нийсгрэ.
даргы»{2 Щ

1
2
3

Б.Мөнхбат
Г.Цэрмаа

4

А ж И л # р р |о н

Я ' $ д<$ н
цалин

Хувь

Газрын дарга
Ерөнхий инженер
Захиргаа хариуцсан орлогч дарга
Төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт хариуцсан
орлогч дарга

2018.04.^7 5369
522 І
*
950.000
2016.09.30
950.000

100%
100%
100%

950.000

100%

Нэрс

Д/д

А л б а н туш аал

Иогноо

5

С.Цэдэнсодном

Хууль, дотоод хяналтын албаны дарга

2018.02.14

900.000

100%

____

6

Д.Цэрэнлхам

Хэлтсийн дарга

2012.11.26

900.000

100%

7

Ц.Алтангэрэл

Хэлтсийн дарга, ЕНБ

2012.10.17

900.000

100%

8

Т.Оргил-Эрдэнэ

Хэлтсийн дарга

2016.09.30

900.000

100%

9

Б.Лхагважав

Хэлтсийн дарга

2010.04.15

900.000

100%

10

Н.Эгиймаа

Хэлтсийн дарга

2011.09.07

900.000

100%

11

С.Соёмбо

Хэлтсийн дарга

2019.02.20

900.000

100%

12

Ц.Адъяа

Ахлах нягтлан бодогч

2017.03.02

850.000

100%

13

Б.Ганзориг

Бүсийн ахлах инженер

2011.08.09

850.000

100%

14

Б.Намсрайжав

Бүсийн ахлах инженер

2012.08.08

850.000

100%

15

С.Отгончимэг

Бүсийн ахлах инженер

2013.01.24

850.000

100%

16

З.Нэрмөнх

Ахлах инженер

2018.07.26

850.000

100%

17 Т.Батцэцэг

Ахлах мэргэжилтэн

2018.04.12

850.000

100%

18

Н.Нарангэрэл

Дотоод хяналтын ахлах инжежер

2013.10.01

850.000

100%

19

Ш.Эрдэнэбилэг

Ахлах мэргэжилтэн

2013.11.02

850.000

100%

20

Ч.Ганчөдөр

Барилгын хяналтын инженер

2011.09.05

800.000

100%

21

Б.Туяажаргал

Барилгын хяналтын инженер

2013.01.14

800.000

100%

22

Г.Дэлгэрсайхан

Барилгын хяналтын инженер

2013.02.14

800.000

100%

23 Д.Батсүх

Барилгын хяналтын инженер

2013.03.26

800.000

100%

24

С.Баасансүрэн

Барилгын хяналтын инженер

2011.06.02

800.000

100%

25

Б.Энхбилэг

Барилгын хяналтын инженер

2012.07.30

800.000

100%

26

Ц.Амарбаясгалан

Барилгын хяналтын инженер

2016.07.21

800.000

90%

27

Б.Ариунбат

Барилгын хяналтын инженер

2018.05.09

800.000

100%

28

Р.Ичинхорлоо

2011.07.01

800.000

100%

29

Х.Наранцэцэг

2018.08.20

800.000

100%

2014.04.14
2018.04.05
2016.11.04

800.000
800.000
800.000

100%
100%
100%

Гидротехникийн хяналтын инженер

2013.04.19

800.000

100%

З.Мөнхчимэг

Ус хангамж ариутгах татуургын хяналтын
инженер

2017.12.07

800.000

100%

35 Х.Энхбаясгалан

Ус хангамж ариутгах татуургын хяналтын
инженер

2018.01.26

800.000

100%

2013.09.11

800.000

100%

Барилгын хяналтын инженер

2018.12.03
2018.10.01

800.000
800.000

100%
90%

39 Д.Ганцагаан

Барилгын хяналтын инженер

2018.08.20

800.000

90%

40

Дулаан хангамж агаар сэлгэлтийн хяналтын
инженер

2018.09.05

800.000

90%

2012.05.07

800.000

100%

800.000
800.000

90%
100%

800.000

100%

800.000

100%

30 Д.Оюунтуул
31 Ц.Болортунгалаг
32 Б.Энхбаатар
33 Б.Баттэмүүжин
34

36 Д.Дэлгэрням/Чөл/
37 У.Одгэрэл
38 Г.Ганпүрэв

к 41

42
43

А.Алтантулга
О.Дүүрэнбилэг /чөл/
Н.Энхбаяр
Э.Батцэнгэл

Дулаан хангамж агаар
инженер
Дулаан хангамж агаар
инженер
Цахилгааны хяналтын
Цахилгааны хяналтын
Цахилгааны хяналтын

сэлгэлтийн хяналтын
сэлгэлтийн хяналтын
инженер
инженер
инженер

Холбооны хяналтын инженер

Дулаан хангамж агаар сэлгэлтийн хяналтын
инженер

44

Б.Бат-Оргил

Зураг тѳслийн хяналтын инженер

2018.02.02
2015.05.05
2016.11.04

45

Д.Түвшинбилэг

Зураг тѳслийн хяналтын инженер

2014.05.22

Зураг тѳслийн хяналтын инженер

46
47

Б.Уянга

Зураг тѳслийн хяналтын инженер

100%

Зураг тѳслийн хяналтын инженер

2016.04.11
2018.09.04

800.000

В.Сувд-Эрдэнэ

800.000

100%

48

Г.Бат-Эрдэнэ

Зураг тѳслийн хяналтын инженер

2018.02.06

800.000

90%

49

Л.Алтанчимэг

Дотоод хяналтын инженер

2015.11.11

800.000

100%

50

Р.Дамбадаржаа

Дотоод хяналтын инженер

2018.12.18

800.000

90%

51

Л.Болорчулуун

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2016.10.21

800.000

100%

52

У.Ганчулуун

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2018.06.19

800.000

100%

53 Д.Пүрэвжав

ХО-ын санхуужилт хариуцсан мэргэжилтэн

2012.11.03

750.000

100%

54 Ж.Солонго
55 Д.Батсуурь

ХО-ын санхуужилт хариуцсан мэргэжилтэн

2010.04.15
2018.05.04

750.000

100%

750.000

95%

56

Г.Мөнхболд

ХО-ын санхуужилт хариуцсан мэргэжилтэн

2012.11.05

750.000

90%

57

С.Ариунтуул

Ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн

2011.07.20

750.000

100%

58

М.Эрдэнэбаяр

Газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2013.03.11

750.000

100%

59

Ц.Амартүвшин
Б.Бадралсүрэн

2013.03.11
2018.09.05

100%

60

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн

750.000
750.000

90%

61

Д.Энхжаргал

Мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн

2012.12.17

750.000

100%

62

Г.Ариунтунгалаг

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн

2017.06.06

750.000

100%

63 Х.Энхбаатар

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн

2016.07.21

750.000

90%

64

Г.Лхагва

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн

2017.11.01

750.000

90%

65

С.Дана

2016.01.17

750.000

90%

2018.06.27

750.000

90%

2018.07.27

750.000

90%

2016.09.16

750.000

90%

2018.08.17

750.000

90%

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн
66

О.Батбаатар

67

У.Солонго

68

Т.Ундармаа

69

А.Билгүүн

70

Э.Батжаргал

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн

2018.12.03

750.000

90%

71 Ц.Мөнх-Очир
72 Б.Батбилэг
73 А.Солонго
74 Д.Баасанхүү

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн
Даргын туслах
Хуний нѳѳцийн мэргэжилтэн

2019.01.15
2018.05.09
2018.07.02

750.000
750.000
750.000

90%
100%
90%

2018.05.04

750.000

90%

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
Сулжээ хариуцсан мэргэжилтэн

2019.01.31
2019.02.11
2017.12.04

750.000
750.000
750.000

90%
100%
100%

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн
Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

75
76
77

Б.Ундрахжаргал
Б.Сайнбаяр
Б.Билэгжаргал

78

Г.Сэр-Од

Техник хангамж хариуцсан мэргэжиллтэн

2018.12.03

750.000

90%

79
80
81
82
83
84
85

Б.Ууганбаяр
Б.Хишигмаа
Н.Солонго
Б.Норов
Б.Халиун
Ө.Эрдэнэчимэг

Системийн мэргэжилтэн
Бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн
Архивын эрхлэгч

2019.01.09
2017.05.22
2012.12.10
2012.01.24
2017.01.02
2016.11.04

750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000

90%
100%
100%
100%
90%
100%
100%

750.000

100%

700.000
700.000
650.000

100%
90%
100%

86

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
Тооцооны нягтлан бодогч
Аж ахуйн тасгийн дарга
Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах
мэргэжилтэн

87 М.Нямсүрэн
88 Э.Лхагважаргал
89 Х.Галсанбаатар
90 Ц.Дарханбаатар

Жолооч

2013.04.17
2019.03.11
2015.09.14

Жолооч

2013.02.18

650.000

100%

91

М.Даваасүрэн

Жолооч

2011.02.01

650.000

100%

92

Г.Золжаргал

Жолооч

2010.04.15

650.000

100%

93

Ц.Баттулга

Жолооч

2013.09.12

650.000

100%

94

М.Энхтөр

Жолооч

2016.03.02

650.000

100%

95

Д.Төмөрбаатар

Жолооч

2016.06.17

650.000

100%

Жолооч

2017.06.02

650.000

100%

Хуулийн зѳвлѳх

2017.02.07

850.000

100%

96 С.Цогбаяр
97 Д.Батхуяг /гэрээт/

Нярав

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫН
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

4л>/9

.оны

Дугаар.

Улаанбаатар хот

Ажилласан жил, мэргэшлийн зэргийн
нэмэгдлийг шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай

хуулийн

20 дугаар

зүйлийн

1.10,

Засгийн

газрын 2018 оны

382 дугаар тогтоол, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын
08-ны

өдрийн

200 дугаар

тушаалын

7.2 дахь

заалт,

Нийслэлийн

Хөрөнгө

оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6.11 дэх заалтыг хэсгийг тус тус
үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Барилга, Хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны
ѳдрийн “Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох
дүрэм батлах тухай” 200 дугаар тушаал гарсантай холбогдуулан ажилтан, албан
хаагчдын

ажилласан жил, мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийг хавсралт ёсоор

шинэчлэн баталсугай.
2. Ажилтан, албан хаагчдын ажилласан жил, мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийг
сар бур бодож олгохыг Санхүү, аж ахуйн хэлтэс /Ц.Алтангэрэл/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны
ѳдрийн “Ажилласан жил, мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийг шинэчлэн батлах тухай”
А/23 тоот тушаалыг хүчингүйд тооцсугай.
4. Тушаалын

хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны

хэлтэс

/Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.

О:\2019 он\аІЬап ЫапкМизНааЫосх

315063000163

4
1

Нийсіэляйн хөрөнгө ор уулалтын газрын
д?ргынІ019 р \ъ\ДЗ. са рын*^. -ны өдрийн
шаалын хавсралт
дуі?йа
ІІ і
л 5369622 .
І!
а^ухлиі9? л§>
АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, МЭРГЭШЛИЙН вавЕ ииь---------1ИН нэмэгдэ
№

Овог нэр

НДД төлсөн,
ажилласан жил,
сар

Улсад
ажилласан
жил

Ажилласан
хугацааны
нэмэгдэл
хувь

Зөвлөх, мэргэшсэн
инженер
нэмэгдэл
Хүчинтэй
хувь
хугацаа

1

С.Отгончимэг

379 сар

31

25%

20%

2019.06.27

2

Ц Алтангэрэл

362 сар

30

25%

15%

хугацаагүй

3

Г.Цэрмаа

353 сар

29

25%

20%

хугацаагүй

4

Н.Нарангэрэл

348 сар

29

25%

10%

хугацаагүй

5

Р.Ичинхорлоо

313 сар

26

25%

6

Ч.Ганчөдөр

310 сар

25

20%

10%

7

Г.Дэлгэрсайхан

304 сар

25

20%

10%

8

Б.Лхагважав

299 сар

25

20%

9

Б.Батбилэг

289 сар

24

20%

10

Д.Цэрэнлхам

292 сар

24

20%

11

Д.Батсүх

288 сар

24

20%

12

Ө.Эрдэнэчимэг

254 сар

21

20%

13

Б.Мөнхбат

229 сар

19

15%

14

З.Нэрмөнх

230 сар

19

15%

15

Г.Золжаргал

204 сар

17

15%

16

С.Цэдэнсодном

203 сар

17

15%

17

Ж.Солонго

201 сар

16

15%

18

М.Даваасүрэн

191 сар

16

15%

19

Л.Алтанчимэг

191 сар

16

15%

10%

20

Н.Эгиймаа

172

14

10%

20%

2021.04.25

21

С.Дана

169

14

10%

22

Д.Энхжаргал

161

13

10%

23

У.Ганчулуун

153

12

10%

24

Ц.Амартүвшин

149

12

10%

25

Б.Норов

147

12

10%

26

Т.Оргил-Эрдэнэ

144

12

10%

10%

2020.05.29

27

Х.Наранцэцэг

144

12

10%

28

С.Ариунтуул

139

11

10%

29

Б.Хишигмаа

134

11

10%

30

Х.Энхбаатар

133

11

10%

Тэргүүлэх, мэргэшсэн
төсөвчин
нэмэгдэл
Хүчинтэй
хувь
хугацаа

10%

2019.12.06

10%

2022.01.25

хугацаагүй

10%

20%

10%

2024.01.25

Д. Пүрэвжав

127

10

5%

32

Э.Батцэнгэл

126

10

5%

33

Н.Солонго

121

10

5%

34

З.Мөнхчимэг

120

10

5%

10%

2019.04.12

35

Х.Энхбаясгалан

120

10

5%

10%

2020.12.22

36

Б.Намсрайжав

116

9

5%

37

А.Солонго

112

9

5%

38

Д.Оюунтуул

108

9

5%

10%

2018.12.28

39

Д.Түвшинбилэг

106

9

5%

40

Б.Бат - Оргил

104

8

5%

10%

хугацаагүй

41

Б.Ариунбат

100

8

5%

10%

2020.04.07

42

М.Нямсүрэн

99

8

5%

43

Б.Сайнбаяр

99

8

5%

44

С.Соёмбо

98

8

5%

45

Ц.Баттулга

94

7

5%

46

Ц.Болортунгалаг

93

7

5%

47

Б.Туяажаргал

93

7

5%

10%

2019.05.27

48

Д.Батхуяг /Гэрээт/

93

7

5%

49

С.Баасансүрэн

91

7

5%

50

Г.Ганпүрэв

91

7

5%

51

Б.Ганзориг

90

7

5%

10%

52

Б.Баттэмүүжин

90

7

5%

10%

2019.12.06

53

Х.Галсанбаатар

89

7

5%

54

Д.Дэлгэрням

88

7

5%

55

Б.Энхбилэг

84

7

5%

10%

2019.12.06

56

У.Одгэрэл

84

7

5%

10%

2020.05.29

57

М.Эрдэнэбаяр

83

7

5%

58

Б.Энхбаатар

82

7

5%

10%

2020.01.19

59

О.Дүүрэнбилэг

80

6

5%

60

Л.Болорчулуун

80

6

5%

61

Ц.Дарханбаатар

74

6

5%

62

Б.Ундрахжаргал

73

6

5%

63

Ш.Эрдэнэбилэг

67

5

0%

64

М.Энхтөр

67

5

0%

65

Э.Лхагважаргал

67

5

0%

2019.04.12

2020.11.24

2019.12.06

10%

2020.04.07

10%

2019.12.06

|1 р

31

66

Г.Баярцэцэг

65

5

0%

67

Г.Ариунтунгалаг

65

5

0%

68 ■

Б.Уянга

65

5

0%

69

У.Солонго

63

5

0%

70

Т.Батцэцэг

60

5

0%

71

Г.Лхагва

60

5

0%

72

Д.Батсуурь

58

5

0%

73

Г.Сэр-Од

55

4

0%

74

Н.Энхбаяр

52

4

0%

75

Э.Батжаргал

52

4

0%

76

Ц.Мөнх-Очир

49

4

0%

77

Г.Мөнхболд

48

4

0%

78

Б.Ундрахжаргал

48

4

0%

79

А.Билгүүн

45

3

0%

80

Д.Төмөрбаатар

41

3

0%

81

В.Сувд-Эрдэнэ

42

3

0%

82

Б.Билэгжаргал

41

3

0%

83

Ц.Адъяа

38

3

0%

84

С.Цогбаяр

33

2

0%

85

Ц.Амарбаясгалан

29

2

0%

86

Т.Ундармаа

28

2

0%

87

Б.Халиун

24

2

0%

88

Д.Баасанхүү

21

1

0%

89

Г.Бат-Эрдэнэ

14

1

0%

90

Д.Ганцагаан

13

1

0%

91

Б.Бадралсүрэн

11 сар

0

0%

92

О.Батбаатар

8 сар

0

0%

93

Р.Дамбадаржаа

8 сар

0

0%

94

А.Алтантулга

6 сар

0

0%

95

Б.Ууганбаяр

5 сар

0

0%

<
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Ажилласан хугацааны нэмэгдэл хувь
Хувь

6 -1 0 жил

5%

1 1 -1 5 жил

10%

1 6 -2 0 жил

15%

2 1 -2 5 жил

20%

2 6 -ж и л э э с д ээш

25%

М эр гэш л и й н зэр э г

М э р гэ ш л и й н
з э р ги й н н э м э гд л и й н
х э м ж э э /х у в и а р /

М э р гэ ш с э н и н ж е н е р
М э р гэ ш с э н а р х и т е к т о р
М э р гэ ш с э н т ѳ с ѳ в ч и н

10

Зѳвлѳх
Т э р гү ү л э х
Т э р гү ү л э х т ѳ с ѳ в ч и н

20

инж енер
архитекор

«| у * '* )

А ж илласан жил

НИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

_оны

. сарын-

өдер

Дугаар

Улаанбаатар хот

Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний
хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түуний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн
газрын 2017 оны 89 дугээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар
сарын 24-ний ѳдрийн А/335 тоот захирамжийг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газар ОНѲААТУГ-ын “Хяналт-шинжилгээ,
унэлгээний хороо”-ны бурэлдэхуунийг хавсралтаар баталсугай.
2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дугээр тогтоолын 3.2.3 дахь
заалтыг хэрэгжуулэн, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 тоот захирамжийн
5.1.1

дэх

заалтын

дагуу

Хяналт-шинжилгээ,

унэлгээний

хорооны

ажлын

тѳлѳвлѳгѳѳг батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг “Хяналт-шинжилгээ,
унэлгээний хороо” /С.Цэдэнсодном/-нд даалгасугай.
3. Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт тавьж

ажиллахыг

Захиргааны

хэлтэс

/Д.ЦэрэнлхамАт даалгасугай.

О:\2019 он\аІЬап ЫапкМизНааІ.сІосх
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оруулалтын газрын
эынс^гт-ны өдрийн
ушаалын хавсралт

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

ХОРООНЫ ДАРГА:

С.ЦЭДЭНСОДНОМ
/Хууль, дотоод хяналтын албаны дарга/

ГИШҮҮН:
Т.ОРГИЛ-ЭРДЭНЭ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга/
З.НЭРМӨНХ
/Зураг төслийн хэлтсийн ахлах инженер/
Д.ПҮРЭВЖАВ
/Хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт хариуцсан
мэргэжилтэн/
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

Л:БОЛОРЧУЛУУН
/Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ

& 0 /3

_оны

07

у * сарын

Л *

^ едер

Дугаар

^

2-

Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт,

Төрийн болон орон нутгийн

өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, “Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ
оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.11 дэх заалтыг туе
туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Нийслэлийн тѳевийн хѳрѳнгѳ оруулалтаар баригдаж 2016 онд ашиглалтад
оруулсан Сонгинохайрхан дүүргийн 170 дугаар цэцэрлэгийн барилгад ашиглалтад
орсноос хойш удаа дараа зѳрчил гарч ашиглагч болон мэргэжлийн хяналтын
газраас албан шаардлага ирүүлж байгаа тул туе барилгад үүссэн асуудлыг газар
дээр нь судлан шийдвэрлэж, холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах ажлын хэегийг
тухайн үед барилгад хяналт тавьж ашиглалтад оруулсан бүсийн ахлах, хяналтын
инженерүүдийг

оролцуулан

ажлын

хэегийн

бүрэлдэхүүнийг

хавсралтаар

байгуулсугай.
2.

Ажлын

хэегийг

зохион

байгуулж

ажиллахыг

Барилга

захиалагчийн

хэлтсийн дарга /Т.Оргил-Эрдэнэ/-д даалгасугай.
3.

Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Ерѳнхий

инженер

/Г.ЦэрмааАт даалгасугай.

оап ЫапкМизНааЫ
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даргы

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЩ ЦЭХҮҮН

АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ:

Т.ОРГИЛ-ЭРДЭНЭ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга/

ГИШҮҮД:

С.ОТГОНЧИМЭГ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн ахлах
инженер/
Б.ГАНЗОРИГ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн ахлах
инженер/
Б.ТУЯАЖАРГАЛ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн инженер/

А.АЛТАНТУЛГА
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн инженер/
Д.ОЮУНТУУЛ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн инженер/

Р.ИЧИНХОРЛОО
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн инженер/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Н.НАРАНГЭРЭЛ
/Хууль дотоод хяналтын албаны дотоод
хяналтын ахлах инженер/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫН
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

Ао/3

Дугаар.

Улаанбаатар хот

г Сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах
нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3, 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт,
“Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6.11 дэх хэсгийг
туе тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Байгууллагын Соёл, спортын хамтлагийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан
сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээнд баг, хамт олноороо
оролцсугай.
2. Тус тэмцээнд зарцуулах 1.110.000 /Нэг сая нэг зуун арван мянга/төгрөгийг
тэмдэглэлт ба спорт арга хэмжээний зардлаас гаргахыг Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
/Ц.Алтангэрэл/-д зөвшөөрсүгэй.
3.

Холбогдох

байгуулалтаар

арга

хангах,

хэмжээг
тушаалын

зохион

байгуулахад

хэрэгжилтэд

хяналт

удирдлага,
тавьж

зохион

ажиллахыг

Захиргааны хэлтэс /Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.

*> Б. МӨНХБАТ
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Батлав: НИЙСЛЭЛЙЙН
ГАЗРЫН ДАРГА

АЛТЫН
Б.МӨНХБАТ

САГСАН БӨМБӨГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ
ТЭМЦЭЭНИЙ ТӨСӨВ
№

Зардлын төрөл

Хүн/Цаг

1

Спорт заал түрээс

10

50,000

500,000

2

Шүүгчийн хөлс

2

85,000

170,000

I

100,000

100,000

II

70,000

70,000

III

50,000

50,000

I

100,000

100,000

II

70,000

70,000

III

50,000

50,000

Эр
п.

Шагналын сан

Сагсан
бөмбөг
Эм

Нэгж үнэ

Нийт

Хянасан: Санхүүгийн хэлтсийн дарга,
Ерөнхий ня-бо
Боловсруулсан: Ахлах ня-бо

Нийт үнэ

1 ,1 1 0 ,0 0 0

... ( "'С
Ц.Алтангэрэл
Ц.Адъяа

Н ИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

оч
_______о н ы __ 1 сарын 01 өдөр

Дугаар.г^/ ^ -

Улаанбаатар хот

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Засгийн газрын 2019
оны 33 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газар ОНѲААТУГ-ын
дүрмийн 6.11 дэх заалтыг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

Тѳрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

шинэчлэгдэн батлагдеантай холбогдуулан Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газар
ОНѲААТУГ-ын “Ёс зүйн дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2.

Ёс зүйн дүрмийг нийт ажилтан, албан хаагчдад танилцуулан, хэрэгжилтэд

хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс /Д.ЦэрэнлхамАт үүрэг болгосугай.
3.

Энэ тушаал гарснаар Газрын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний

ѳдрийн А/73 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцеугай.
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ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
Нэг. Н ийтлэг үндэслэл
1.1. Энэхүү дүрмийн зорилго нь Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалты н газар ОНӨ ААТҮГ
/цаашид “НХОГ" гэх/-ын алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс, баримтлах зарчим,
албан үүргээ гүйцэтгэхдээ Монгол Улсын Үндсэн хууль, Авилгы н эсрэг хууль, Нийтийн
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, аш иг сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, байгууллагын дотоод журм ы г удирдлага болгон
дагаж мөрдөх, ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвш үүлэхэд оршино.
1.2. Ажилтнуудын албан үүргээ шударга, үнэн зөв явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэхийн
зэрэгцээ НХОГ-ын Хөдөлмөрийн дотоод журам, Хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн
үүргээ бүрэн биелүүлэх, Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан ажилтнуудын үйл
ажиллагаанд хориглох үйлдлийг гаргуулахгүй байлгах, улмаар тэднийг аливаа зөрчил,
гажуудлаас сэргийлэхэд чиглзгдэнэ.
1.3. Ёс зүйн хэм хэмжээг байгууллагын ажилтан, албан хаагч, удирдлагууд энэхүү
дүрэмтэй танилцан мөрдөн ажиллана.
1.4. Энэхүү дүрмийн хүрээнд НХОГ нь Ёс зүйн зөвлөлтэй байна.
Хоёр.Нэр том ъ ёо ны тайлбар
2.1. Энэхүү дүрэм д хэрэглэсэн нэр томьёог хууль тогтоом жид өөрөөр зааснаас бусад
тохиолдолд дор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:
2.1.1 Ёс зүй гэж албан хаагч нь хууль тогтоомж, байгууллагын дотоодод мѳрдѳгдѳж буй
дүрэм журмаар хүлээсэн үүрэг, хариуцлагаа ухам сарлаж тѳрийн болон байгууллага
хамт олны нэр хүнд эрх аш гийг ямагт дээдлэн олон нийт, удирдлага, хамт олонтойгоо
харилцах зан байдал, үйл ажиллагаандаа энэхүү дүрм ээр тогтоосон ёс зүйн хэм
хэмжээг мөрдлөг болгож байгааг үнэлэх үнэлэмжийг;
2.1.2. “Ёс зүйн хэм хэм ж ээ’’ гэж албан хаагчийн харилцааг зохицуулах зорилгоор
заавал биелүүлж, дагаж мѳрдѳхѳѳр тогтоосон хууль зүйн актууд болон зан суртахууны
нөлөөлөл бүхий горим, журмуудыг;
2.1.3. “Ёс зүйн зөрчил” гэж энэхүү журмаар тогтоосон хэм хэм жээг санаатай болон
болгоомжгүй зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдлийг;
Гурав. Ёс зүйн үндсэн зарчим
3.1. Үзэл бодол, зан суртахуун, үг, үйлдлээрээ
Үндсэн хууль, бусад хуулиар
баталгаажуулсан хууль ёсыг эрхэмлэн дээдлэх зарчм ы г илэрхийлэн сахина;
3.2. Шударга ёсыг дээдэлж, хувийн ашиг сонирхлын зѳрчлѳѳс ангид байна;

3.3. Төрт ёс, түүх, соёлынхоо уламжлалыг нандигнан өвлөж, хүний нэр төр, алдар хүнд,
эрх, хууль ёсны аш иг сонирхлы г дээдлэн хүндэтгэнэ;
3.4. Ард түмэндээ
эрхэмлэн дээдлэнэ;

чин

сэтгэлээс

үйлчилж,

төрийн

албаны

нэр

хүндийг

3.5. Албан үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүйн төлөө хариуцлага хүлээдэг байна;
3.6. Албан үүргээ гүйцэтгэхдээ улс төрийн хувьд төвийг сахиж, улс төрийн нам, эвсэл,
хөдөлгөөний аливаа нөлөөллөөс ангид байна;
3.7. Захирах, захирагдах ёсыг сахин биелүүлнэ.
3.8. Авилга, аш иг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ангид байх;

Д өрөв. Ёс зүй н хэм х э м ж э э
4.1. Ажилтан нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор
баталсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн д үрэм ”,
газрын “Хөдөлмөрийн дотоод ж урам ”-ын холбогдох заалтууд, энэ дүрмийн 3-д заасан
үүргийг хүлээхийн зэрэгцээ дор дурдсан хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө.
4.2. Иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, мэдэгдлийг, шуурхай
шийдвэрлэн хариу өгөх, төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ ялгаварлахгүй хандах, хууль
түүнийг хэрэгжуүлэхтэй холбогдон гарсан заавар ж урм ы г мөрдөж, хүндрэл,
чирэгдэлгүй төлөв төвш ин харилцах;
4.3. Иргэдтэй харилцахдаа хуулиар хориглосон, нууцалсан асуудлаас бусад асуудлаар
нээлттэй, зарчимч байх, гаргаж буй шийдвэрээ тайлбарлах хариуцах;
4.4. Ажилтан нь удирдлагаас өгсөн хууль ёсны үүрэг даалгавры г биелүүлж үр дүнг нь
эргэн мэдэгдэж, өөрийн ажлын чиг үүрэгтэй холбогдолтой мэдээллийг удирдлага
болон холбогдох албан туш аалтанд цаг алдалгүй шуурхай танилцуулж ажиллах;
4.5. Ажилтан албан хаагч нь байгууллагын явуулж буй бодлого үйл ажиллагааг
гуйвуулан ш үүмжлэх, газрын нэр хүндийг санаатай унагаах, хэвлэл мэдээллээр
үндэслэлгүй гүтгэлгийн чанартай зүйл хэвлэн нийтлүүлэхгүй байх;
4.6. Ажилтан нь албан ажлын өрөө, тасалгааны эмх цэгц, цэвэрч нямбай байдлыг
хангаж, ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах;
4.7. Ажлын байранд болон ажлын цагаар бооцоотой мөрийтэй тоглоом тоглох и.йм
төрлийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалтад оролцохгүй байх;
4.8. Ажлын байрны бэлгийн дарамт шахалт ямар нэгэн байдлаар үзүүлэхгүй байх;
4.9. Санхүүгийн ажилтнууд нь батлагдсан төсөв, төлөвлөгөөг чанд сахиж, аливаа
зөрчил дутагдал, өмч хөрөнгийн ашиглалт, шамшигдал гаргах, байгууллагад эд
хөрөнгийн хохирол учруулахаас сэргийлж ажиллах;
4.10. Ажилтан албан хаагч нь дээд шатны байгууллагаас зохион байгуулж байгаа
нийтийг хамарсан уйл ажиллагаанд идэвх санаачилгатай оролцох;
4.11. Ажлын байран дээр согтууруулах ундаа хэрэглэх, согтуурсан мансуурсан
байдалтай ирэх зэрэг зохисгуй уйлдэл гаргахгуй байх уунээс уудэн тарах асуудлын
бурэн хариуцах тайлбар баримт гаргаж ѳгѳх
4.12. Ажлын байран дээр этгээд байдлаар хувцаслах, хараалы н уг хэлэх, будуулэг ёс
бус зан авир, гаргахгуй байх;

4.13. Мансууруулах эм бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл хэрэглэх, хэрэглэсэн
байдалтай ажлын байран дээр ирэх, үүнээс үүдэн ёс зүйгүй үйлдэл гарахгүй байх;
4.14. Ажилтан нь хууль тогтоомжоор хориглосон үйлдлүүд гаргахгуй байх;

Тав. Ёс зүйн зөвлөл
5.1. Зөвлөл нь удирдах албан тушаалтан болон ажилтны төлөөллөөс бүрдэх ба 3
болон түүнээс дээш сондгой тооны гишүүнтэй байна.
5.2. Зөвлөлийн дарга гишүүдийг газрын даргын туш аалаар 3 жилийн хугацаатай
томилно.
5.3. Ёс зүйн зөвлөлийн эрх үүрэг;
5.3.1. Зөвлөл нь, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 1 дүгээр сарын 23 ны өдрийн
“Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн д үр э м ’’-г сахиулах, ёс
зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлы г зохион байгуулан,
холбогдох хуулийг сурталчлах үүрэгтэй
5.3.2. Байгууллагын ажилтан нь ёс зүйн зөрчил гаргасан талаарх өргөдөл, гомдол,
байгууллагын саналы г хянаж, дүгнэлт гаргана.
5.3.3. Зөвлөлийн үндсэн чиг үүрэгт заасан үйл аж иллагааг зохион байгуулах,
бүртгэлжүүлэх, баримтжуулах үүрэг бүхий нарийн бичгийн даргатай байна.
5.3.4. Зөвлөлийн дарга хурал удирдах ба ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулж болно.
5.3.5. Зөвлөлийн хурлаас шийдвэрийг гаргахдаа гиш үүдийн олонхийн саналыг
үндэслэх бөгөөд саналы г илээр болон нууцаар хураах ба хуралдаанд оролцсон гишүүн
бур саналын нэг эрхтэй байна.
5.3.6. Зөвлөлийн даргын түр эзгүйд түүний үүргийг зөвлөлийн даргын томилсон гишүүн
гүйцэтгэнэ.
Зургаа. Ёс зүйн зөрчил, тү ү н и й г хянан ш и й д в эрл эх
6.1. Зөвлөл нь энэхүү журмын 4.1-т заасан гомдол мэдээллээс гадна хэвлэл
мэдээллийн мөрөөр, түүнчлэн зөвлөл өөрийн болон байгууллагы н удирдлагын
санаачилгаар ёс зүйн зөрчлийг шалган тогтоож, дүгнэлт гаргаж болно.
6.2. Дээр дурдсанаас гадна газрын ажилтны үйл ажиллагаа, ёс суртахуун, зан
харилцааны талаар ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг үндэслэн “ Ёс зүйн зөвлөл" хуралдаж
зөрчил гаргасан гэж үзвэл дүгнэлт гарган ш ийдвэрлүүлж болно.
6.3. Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүн гомдол хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 14 хоногт
багтаан шалгана. Хэрэв нэмэлт ажиллагаа хийх ш аардлагатай тохиолдолд Зөвлөлийн
дарга хугацааг нэг удаа 14 хүртэл хоногоор сунгана.
6.4. Ёс зүйн зөрчлийн талаарх тайлбары г тухайн холбогдох ажилтнаас бичгээр
гаргуулж авна. /бичгээр тайлбараа гаргахгуй байх нь уг асуудлы г хэлэлцэхгүй байх
үндэслэл болохгүй/
6.5. Ёс зүйн зөрчил гаргасныг нотлох баримт, материалы г судлан танилцаж,
дүгнэлтийн төсөл боловсруулан Ёс зүйн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлнэ.

6.6. Дүгнэлтэд ажилтны ёс зүйн зөрчил гаргасан талаарх барим ты г илрүүлэн, үнэлэлт
өгсөн байдлыг тусгана.
6.7. Зөрчил гаргасан ажилтан зөвлөлийн хуралд хүсэлт гаргаснаар мөн зөрчил гаргагч
ажилтныг зөвлөлийн даргын хүсэлт гаргаснаар биеэр оролцуулж болно.
6.8. Зөвлөлийн дүгнэлтэд хуралдаан даргалагч болон гишүүд гарын үсэг зурж
баталгаажуулна.
6.9. Ажилтан ёс зүйн зөрчил гаргаснаа өөрөө хүлээн зөвш өөрч тайлбараа бичгээр
гаргаж өгсөн тохиолдолд Зөвлөл дүгнэлт гаргаж, газрын даргаар шийдвэрлүүлнэ.
6.10. Ёс зүйн хэм хэмжээг хэрхэн сахин биелүүлж байгаа байдал нь ажилтны г шагнаж
урамшуулах, удирдах албан тушаалтны сонгон ш алгаруулалтад оруулах, дэвш лүүлэн
томилох, өөр албан туш аалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах албан тушаал
бууруулахад нөлөөлнө.
6.11. Ажилтан ёс зүйн зөрчил гаргасан бол түүний эрхэлж байгаа албан тушаал,
ажилласан жилийг үл харгалзсан шалгаж арга хэмжээ авч ш ийдвэрлэнэ,
6.12. Дээр дурдсанаас гадна газрын ажилтны үйл ажиллагаа, ёс суртахуун, зан
харилцааны талаар ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг үндэслэн “ Ёс зүйн зөвлөл” хуралдаж
зөрчил гаргасан гэж үзвэл дүгнэлт гарган ш ийдвэрлүүлж болно.
6.13. Ёс зүйн зөрчил гаргасан үйлдэл сахилгын ш ийтгэлийг “ Ёс зүйн зөвлөл”-и й н санал
дүгнэлтийг үндэслэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудад заасны дагуу
Нийслэлийн Х өрөнгө оруулалтын
ногдуулна.

газрын дарга, орлогч дарга

нарын туш аалаар

НИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ
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Улаанбаатар хот

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн
сургуульд оролцуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6.11, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны
Тамш гаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулах тухай” А/88 тоот
захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны Там ш гаас хамгаалах иж бурэн
сургуульд оролцуулах тухай” А/243 тоот захирамжийг туе туе ундэслэн
ТУШААХ нь:
1. Гамшиг, аюулт узэгдэл, ослоос хун, мал, амьтан, эд хѳрѳнгѳ, хурээлэн
байгаа орчныг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах,
хойшлуулшгуй сэргээн босгох уйл ажиллагаанд албан хаагчдын бэлтгэл бэлэн
байдлыг дээшлуулэх, сургах, дадлагажуулах зорилгоор нийслэлийн хэмжээнд
2019 оны 04 дугээр сарын 24, 25, 26-ны ѳдруудэд зохион байгуулагдах Там ш гаас
хамгаалах иж бурэн сургууль"-д оролцох ажилтан, албан хаагчдын нэрсийг
нэгдугээр хавсралтаар, гамшгаас хамгаалах иж бурэн сургуулийн нэгдеэн
жагсаалын бэлтгэлийн хуваарийг хоёрдугаар хавсралтаар туе туе баталсугай.
2. Батлагдеан хуваарийн дагуу бэлэн байдлыг хангуулан, ирц бурэн
оролцуулахыг Хууль, дотоод хяналтын алба /С.Цэдэнсодном/-нд даалгасугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс
/Д.Цэрэнлхам/-т уурэг болгосугай.

О:\2019 он\аІЬап ЫапкМизНааЫосх

315061000193

ӨНгө оруулалтын газрын
Ф..Ѵ сары н^.-ны өдрийн
ушаалын нэгдүгээр хавсралт
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^

Д/д Нэрс

Албан тушаал

1
2
3
4
5
6
7

С.Цэдэнсодном
У.Ганчулуун
Р.Дамбадаржаа
Б.Сайнбаяр
Н.Солонго
Д.Батсуурь
Г.Мөнхболд

8
9
10
11
12

Ц.Дарханбаатар

Албаны дарга
Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Дотоод хяналтын инженер
Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
Архивын эрхлэгч
ХО санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн
ХО санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн
Жолооч

Ц.Баттулга
Д.Төмөрбаатар
С.Цогбаяр
Б.Намсрайжав

Жолооч
Жолооч
Жолооч
Бүсийн ахлах инженер

13

Б.Энхбилэг

Барилгын хяналтын инженер

14

У.Одгэрэл

Холбооны хяналтын инженер

15

Ц.Амарбаясгалан

Барилгын хяналтын инженер

16

Г.Ганпүрэв

Барилгын хяналтын инженер

17

Б.Ариунбат

Барилгын хяналтын инженер

18
19

Д.Ганцагаан
Б.Энхбаатар

Барилгын хяналтын инженер
Цахилгааны хяналтын инженер

20
21
22

Н.Энхбаяр
А.Алтантулга
Х.Энхбаясгалан

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер
Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер
Ус хангамж ариутгах татуургын инженер

23

Б.Баттэмүүжин

Гидротехникийн хяналтын инженер

24

С.Ариунтуул

Ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн

25

Б.Халиун

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

26

Б.Уянга

Зурагтѳслийн хяналтын инженер

27

Э.Батцэнгэл

Зурагтѳслийн хяналтын инженер

28

М.Энхтөр

Жолооч

29

В.Сувд-Эрдэнэ

Зурагтѳслийн хяналтын инженер

30

М.Эрдэнэбаяр

Газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

31
32
33
34

О.Батбаатар
Г.Лхагва
А.Билгүүн
Э.Батжаргал
Ц.Мөнх-Очир

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн
Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн
Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн
Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн
Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн
Хэлтсийн дарга
Техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
Системийн мэргэжилтэн

35
36
37
38

С.Соёмбо
Г.Сэр-Од
Б.Ууганбаяр

нгө оруулалтын газрын
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Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн
жагсаалын бэлтгэлд оролцох хуваарь
№
1
2
3

Он, сар, өдөр
2019 оны 04 дүгээр сарын 05, 10,
12, 17, 19-ний өдрүүдэд жагсаалын
бэлтгэл
2019 оны 04 дүгээр сарын 17-нд
нэгдсэн бэлтгэл
2019 оны 04 дүгээр сарын 22-нд
нэгдсэн бэлтгэл

Цаг

Байршил

11:00-13:00

НОБГ-ын талбай

05:00-08:00

Жанжин
Д.Сүхбаатарын
талбай

НИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫН
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ
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Улаанбаатар хот

Гар бөмбөгийн аварга шалгаруулах
нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3 дахь заалт, 20 дугаар зүйлийн 1.10
дахь заалт, “Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дурмийн 6.11
дэх хэсгийг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Байгууллагын Соёл, спортын хамтлагийн жилийн тѳлѳвлѳгѳѳнд тусгагдсан
гар бѳмбѳгийн

аварга

шалгаруулах

нѳхѳрсѳг тэмцээнд

баг,

хамт олноороо

оролцеугай.
2. Туе тэмцээнд зарцуулах 655.000 /Зургаан зуун тавин таван мянган/
тѳгрѳгийг тэмдэглэлт ба спорт арга хэмжээний

зардлаас гаргахыг Санхүү, аж

ахуйн хэлтэс /Ц.Алтангэрэл/-т зөвшөөрсүгэй.
3.

Холбогдох

байгуулалтаар

арга

хангах,

хэмжээг
тушаалын

зохион

байгуулахад

хэрэгжилтэд

хяналт

удирдлага,
тавьж

зохион

ажиллахыг

Захиргааны хэлтэс /Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.
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№
1
2
3

Зардлын төрөл
Спорт заал түрээс
Шүүгчийн хөлс
Шагналын сан

Гар бөмбөг Холимог

Хүн/Цаг
9
2
I
II
III

Нэгж үнэ
35,000
60,000
100,000
70,000
50,000

Нийт

6 5 5 ,0 0 0

Хянасан: Санхүүгийн хэлтсийн дарга,
Ерөнхий ня-бо
Боловсруулсан: Ахлах ня-бо

Нийт үнэ
315,000
120,000
100,000
70,000
50,000

\

Ц.Адъяа

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛ ТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

Улаанбаатар хот

Дугаар.

г Сургалтад хамруулж, чөлөө олгох тухайп

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Хөдөлмөрийн тухай
хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.1 дэх заалт, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.9.5 дахь заалт, Хөдөлмөрийн
дотоод журмын 6.2.6 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Ерөнхий
Т.Оргил-Эрдэнэ,

инженер
ахлах

Г.Цэрмаа,
инженер

Барилга

захиалагчийн

Б.Ганзориг,

инженер

хэлтсийн

дарга

С.Баасансүрэн,

Х.Энхбаясгалан нар нь Олон Улсын Инженерийн Холбооны Шинэ ФИДИК гэрээний
сургалтад 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-ний

өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын

25-ны өдрийг дуустал хамрагдах тул ажпын 2 өдрийн цалинтай чөлөө олгосугай.
2.

Дээрх

сургалтын

сургалтад

зардлаас

зарцуулах

гаргахыг

15.000.000 /Арван

Санхүү,

аж

ахуйн

таван

хэлтэс

сая/ төгрөгийг
/Ц.Алтангэрэл/-т

зөвшөөрсүгэй.
3.

Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Захиргааны

хэлтэс /Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.

ДАР

Б. МӨНХБАТ
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НИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
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г Ажилтны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний п
биелэлтийг тайлагнах, ажлын гүйцэтгэлийг
үнэлэх журам батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн
газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын
Төлөвлөгөө тайлан ирүүлэх тухай 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны ѳдрийн 06/1486
тоот албан бичиг, Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн
6.11 дэх заалтыг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Ажилтны

гуйцэтгэлийн

тѳлѳвлѳгѳѳний

биелэлтийг тайлагнах,

ажлын

гүйцэтгэлийг үнэлэх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Туе журмыг нийт ажилтан, албан хаагчдад танилцуулан, хэрэгжилтэд
хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс /Д.ЦэрэнлхамАт үүрэг болгосугай.
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Нийслэлийн Хөррнгө оруулалтын газрын
даргын 2019 о н ы ^ дугаар с а р ы н °^ -н ы өдрийн
дугаар тушаалын хавсралт

АЖИЛТНЫ ГҮИЦЭТГЭЛИИН т ө л өш төгөөн и и
БИЕЛЭЛТИЙГТАЙЛАГНАХ,
АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ
Нэг. Н и й т л э г ү н д э с л э л

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө (цаашид “төлөвлөгөө”
гэх) -ний хэрэгжилтэд хяналт тавих, биелэлтийг тайлагнах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг
дээшлүүлэх, ажлын уялдаа холбоо, бүтээмжийг сайжруулахад оршино.
1.2. Журмын хэрэгжилтэд Захиргааны хэлтэс хяналт тавьж ажиллана.
1.3. Энэ журамд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:
1.4. “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө” гэж ажилтнаас энэ журамд заасны дагуу
байгууллагын болон нэгжийн төлөвлөгөөг өөрийн ажлын байрны тодорхойлолттой
уялдуулан боловсруулсан 7 хоног, сар, улирлын хугацаанд хэрэгжүүлэх зорилт, ажил
үйлчилгээний төлөвлөгөөг ойлгоно.
Х оёр. Гүйцэт гэлийн т өлөвлөгөөний биел элт ий г т айлагнах,
бат алгааж уулах

2.1. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт/цаашид “төлөвлөгөөний биелэлт” гэх/
-ийг 7 хоног, сар, улирлаар гаргах бөгөөд 7 хоногийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дараа
7 хоногийн төлөвлөгөөний хамт 7 хоног бүрийн Лхагва гарагт, сарын тухайд сар
бүрийн 25-ны өдрийн дотор, улирлын тухайд тухайн улирлын сүүлийн сарын 25-ны
өдрийн дотор, жилийн эцсийн хувьд 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор гаргаж,
өөрийн гарын үсгээр баталгаажуулан ажил тус бүрээр тайлагнана. Зөвхөн 7 хоногийн
төлөвлөгөөний биелэлт, ирэх 7 хоногийн төлөвлөгөөтэй хамт байна.
2.2. Сар, улирлын төлөвлөгөөний биелэлтийг ажлын гүйцэтгэлийн явцын
тэмдэглэл /цаашид “төлөвлөгөөний явцын тэмдэглэл” гэх/- тэй хамт үйлдэнэ.
Төлөвлөгөөний явцын тэмдэглэл нь сар, улирлын төлөвлөгөөний биелэлтийн салшгүй
хэсэг байна.
2.3. Төлөвлөгөөний явцын тэмдэглэлийг Маягт 1 -ийн дагуу алба, хэлтсийн
дарга нар ажилтантай харилцан ярилцаж 2 тал гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
2.4. Ажилтан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаар алба, хэлтсийн даргад
тогтмол танилцуулж, зохих дэмжлэг, чиглэл авч ажиллана.
2.5. 7 хоног, сарын төлөвлөгөөний биелэлтийн нэптэлийг Захиргааны хэлтсийн
дотоод ажилтан, улирал, жилийн эцсийн тѳлѳвлѳгѳѳний биелэлтийн нэптэлийг
Тѳлѳвлѳлт судалгааны хэлтсийн Мэдээ тайлангийн мэргэжилтэн газрын хэмжээнд
нэгтгэж НЗДТГ хүргүүлнэ.

Г ур ав . А ж и л т н ы а ж л ы н гу й ц э т гэ л , ур дун,
м эргэш лийн т увш инг унэлэх

3.1. Ажлын гүйцэтгэлийг 7 хоног, жилийн эцсийн байдлаар Маягт 2-ийн дагуу
“Үнэлгээний хуудас”-аар үнэлж дүгнэнэ. Алба, хэлтсийн дарга нар 7 хоногийн

үнэлгээг 7 хоног бүрийн Лхагва гарагт, жилийн эцсийн үнэлгээг тухайн оны 12 дугаар
сарын 15-ны ѳдрийн дотор Захиргааны хэлтэст ѳгнѳ.

3.2. 7 хоногийн үнэлгээг Захиргааны хэлтэс нэгтгэн НЗДТГ хүргүүлэх бөгөөд
жиийн эцсийн үнэлгээг удирдлагын багийн түвшинд хэлэлцэж дараах үнэлгээг өгнө.
•
“бүрэн хангалттай”
•
“хангалттай”
•
“хангалтгүй”
3.3. Ажилтан төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх хугацаа дуусахад 3 сараас бага
хугацаа үлдсэн үед тухайн ажилд томилогдсон бол түүний тус хугацаанд гүйцэтгэсэн
ажлыг дараагийн үнэлгээний хугацаанд нэгтгэн дүгнэж болно.
3.4. Үнэлгээний хуудастай ажилтан бүр танилцаж, гарын үсэг зурж
баталгаажуулна.
3.5. Ажилтны гүйцэтгэлийн жилийн эцсийн үнэлгээг ажилтны хувийн хэрэгт
хавсаргана.
3.6. Ажилтны төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж өгсөн үнэлгээг үндэслэн 13
дахь сарын цалин олгогдохын зэрэгцээ үнэлгээ нь ажилтныг шагнаж урамшуулах,
хариуцлага тооцох үндэслэл болно.
3.7. Гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр хангалтгүй дүн авсан ажилтанд 13 дахь сарын
цалин олгогдохгүй.
Д өрөв. Хариуцлага

4.1. Ажилтны ажлын үр дүн гурав ба түүнээс дээш жил хангалтгүй үнэлэгдсэн
тохиолдолд ажилтныг үүрэгт ажлаас халах үндэслэл болно.
4.2. Энэ журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан маргааныг Газрын даргын
зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэнэ.
4.3. Энэ журмыг зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.
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“Ажилтны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний
биелэлтийг тайлагнах, ажлын гүйцэтгэлийг
үнэлэх журам” -ы н Маягт 1
.................... АЛБА, ХЭЛТСИЙН...............................................ИНЖЕНЕР,
МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ЯВЦЫН

тэм дэгл эл
ХУРАЛ БОЛСОН ГА З А Р :.......................................................
Х Э ЗЭ Э :........................................................
ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮС:
1. ............................. алба, хэлтсийн дарга
.............................
2.................................. алба, хэлтсийн ....................................................... инженер,
мэргэжилтэн
..........................
ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын ................................... алба, хэлтсийн
............................ . инженер, мэргэжилтэн .......................................-н ы ....... оны ..... сар,
улирал, жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт
Алба, хэлтсийн дарга: Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг... сар, улирал, жилийн
эцсийн байдлаар танилцуулна уу?
Инженер, Мэргэжилтэн:....................................................
Алба, хэлтсийн дарга: Хэрэгжүүлээгүй хэрэгжих боломжгүй, асуудалтай ажил байна
уу?
Инженер, Мэргэжилтэн:.............................
Дараах ажпууд дор дурдсан шалтгааны улмаас хэрэгжээгүй байна. Үүнд:
№

А р га х э м ж э э

Х э р э гж э э гү й ш а л тга а н

Хувь

Алба, хэлтсийн дарга: ..........................инженер, мэргэжилтний .... о н ы ....... сар, улирал,
жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тѳлѳвлѳгѳѳний биелэлт .....
хувьтай байна.
Дүгнэлт:....... ...........

ТАНИЛЦСАН:
АЛБА, ХЭЛТСИЙН ДАРГА
ТАЙЛАГНАСАН:
ИНЖЕНЕР, МЭРГЭЖИЛТЭН

“Ажилтны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний
биелэлтийг тайлагнах, ажлын гүйцэтгэлийг
үнэлэх журам” -ы н Маягт 2
АЖИЛТНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Хамт олны
үнэлгээ
/10 оноо/

Ажлын цаг
ашиглалт
/10 оноо/

О

о
X
о
н

Тухайн
албан
хэлтсийн
ажилтнууд

Захиргаан
ы хэлтэс

Алба,
хэлтсийн
дарга нар

Захиргаан
ы хэлтэс

Захиргаан
ы хэлтэс

Үнэлгээ өгөх

Алба,
хэлтсийн
дарга нар

X

Дундаж үнэлгээ

Нийт
үнэлгээ

Хандлага, зан
үйлийн үнэлгээ

Мэдлэг чадвараа
дээшлүүлэх зорилт
/10 оноо/

Өргөдөл, гомдлын
шийдвэрлэлт
/10 оноо/

№

Албан бичгийн
шийдвэрлэлт
/10 оноо/

Ажилтны нэр

Ажлын тайлан,
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөний
биелэлт /50 оноо/

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд
тусгагдсан ажил
үйлчилгээний үр дүн

Бүрэн хангалттай: 90-10 0 оноо
Хангалттай 70-89 оноо
Хангалтгүй
69 хүртэл оноо
Тайлбар:
>
Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт /тухайн ажилтны албан үүргээ гүйцэтгэхэд
шаардагдах мэдлэг, ур чадвар, дадлага туршлага, хандлагаар хэмжигдэнэ/ Хамт олны
үнэлгээг хагас, бүтэн жилээр тооцно. 7 хоног, сарын үнэлгээнд эдгээр үзүүлэлтийг
нийт үнэлгээнээс хасч бусад онооны дундаж үнэлгээгээр тооцно.
>
Албан бичиг болон өргөдөл гомдол шийдвэрлэдэггүй болон тухайн тайлант
хугацаанд шийдвэрлээгүй бол үзүүлэлтийг нийт үнэлгээнээс хасч бусад онооны
дундаж үнэлгээгээр тооцно.
>
Хамт олны үнэлгээ Ібагаар ажиллах чадвар, ажилд хандах хандлагаар
илэрхийлэгдэнэі-ѵ Захиргааны хэлтсээс зохион байгуулж ажилтнуудаас нууцаар авах
бөгөөд санал тоолох ажиллагааг алба, хэлтсийн төлөөллийг байлцуулан илээр
явуулна.
ҮНЭЛГЭЭТЭЙ ТАНИЛЦСАН:
.........................................АЛБА, ХЭЛТСИЙН..................................
ИНЖЕНЕР, МЭРГЭЖИЛТЭН

/,
Огноо

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

А О 4$

Дугаар ^

г

Улаанбаатар хот

п

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, “Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ
оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.11 дэх заалт,
“Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газарт дотоод хяналтыг зохион байгуулах
журам”-ын 3.1.3 дахь заалтыг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Уле, Нийслэл, Орон нутгийн ѳмчийн хѳрѳнгѳѳр он дамжин хэрэгжиж буй
барилга байгууламжийн угералт, засвар, шинэчлэлийн
нэр бүхий ажлуудын

хавсралтанд тусгагдсан

хэрэгжилтийн явц, барилгын ажлын хөдөлмөрийн аюулгүй

байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж буй байдалд хяналт шалгалт хийх ажлын
хэегийн

бүрэлдэхүүн,

хяналт

шалгалт

хийх

ажлын

хяналт

тавьж

хуваарийг

хавсралтаар

баталсугай.
2. Тушаалын

хэрэгжилтэд

ажиллахыг

Ерѳнхий

инженер

/Г.Цэрмаа/-т даалгасугай.
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Нййелзйийн Хө[|өн|Ш )руулалтын газрын
ф
сарын ^тгт-ны өдрийн
/шаалын хавсралт

д /д

Д ү ү р ги й н н э р

А ж и л ш а л га х
х у га ц а а

2 0 1 9 /0 5 /1 3
1

Чингэлтэй дүүрэг

2

Сүхбаатар дүүрэг

3

Хан-Уул дүүрэг

2 0 1 9 /0 5 /1 7

2 0 1 9 /0 5 /2 0
2 0 1 9 /0 5 /2 4

2 0 1 9 /0 5 /2 7
2 0 1 9 /0 5 /3 1

2 0 1 9 / 0 5 /2 0

4

Сонгинохайрхан дүүрэг

5

Баянгол дүүрэг

2 0 1 9 / 0 5 /2 4

2 0 1 9 / 0 5 /2 7
2 0 1 9 / 0 5 /3 1

2 0 1 9 / 0 5 /1 3
6

Баянзүрх дүүрэг

2 0 1 9 /0 5 /1 7

Х янал таар яв ах аж и л чд ы н
нэрс

Ш.Алтангэрэл
Б.Намсрайжав
Ч.Ганчөдөр
Ц.Амарбаясгалан
Х.Наранцэцэг
Ц.Болортунгалаг
С.Ариунтуул
Н.Нарангэрэл
С.Соёмбо
Б.Намсрайжав
С.Баасансүрэн
Ц.Амарбаясгалан
Х.Энхбаясгалан
Ц.Болортунгалаг
Н.Нарангэрэл
Т.Оргил-Эрдэнэ
Б.Намсрайжав
Г.Дэлгэрсайхан
Х.Энхбаясгалан
Ц.Болортунгалаг
У.Ганчулуун
А.Хаянхярваа
Б.Ганзориг
Д.Оюунтуул
Б.Туяажаргал
Д.Ганцагаан
А.Алтантулга
Б.Амгаланцэцэг
Б.Баттэмүүжин
С.Ариунтуул
У.Одгэрэл
У.Ганчулуүн
Б.Лхагважав
Б.Ганзориг
Д.Оюунтуул
Б.Ариунбат
Д.Ганцагаан
Р.Ичинхорлоо
Б.Баттэмүүжин
Л.Алтанчимэг
Ц.Алтангэрэл
С.Отгончимэг
Б.Энхбилэг
З.Мөнхчимэг
Б.Энхбаатар
Б.Баттэмүүжин
У.Одгэрэл
Л.Алтанчимэг

Барилгын ажлын явцын
фото зураг авч тэмдэглэл
хөтлөх, тайлан гаргах

Барилгын ажлын явцын
фото зураг авч тэмдэглэл
хѳтлѳх, тайлан гаргах
\

Барилгын ажлын явцын
фото зураг авч тэмдэглэл
хѳтлѳх, тайлан гаргах

Барилгын ажлын явцын
фото зураг авч тэмдэглэл
хѳтлѳх, тайлан гаргах

Барилгын ажлын явцын
фото зураг авч тэмдэглэл
хѳтлѳх, тайлан гаргах

Барилгын ажлын явцын
фото зураг авч тэмдэглэл
хѳтлѳх, тайлан гаргах

Д .Ц э р э н л х а м
С .О тго нч им эг
7

Багахангай дүүрэг

2 0 1 9 / 0 5 /2 0
2 0 1 9 / 0 5 /2 4

Д .Б атсүх
Б .Э нхбаатар
Л .Б о л о р ч у л у у н

Тайлбар

Н .Э нхб а я р

Барилгын ажлын явцын
фото зураг авч тэмдэглэл
хѳтлѳх, тайлан гаргах

8

Багануур, Налайх дүүрэг

2 0 1 9 /0 5 /27
2 0 1 9 /0 5 /31

9

Дүүрэг дамнасан

2 0 1 9 /0 5 /27
2 0 1 9 /0 5 /3 1

Н.Эгиймаа
С.Отгончимэг
Г.Ганпүрэв
Н.Энхбаяр
Б.Энхбаатар
Л.Болорчулуун
Ц.Алтангэрэл
У.Одгэрэл
Ц.Болортунгалаг
Б.Баттэмүүжин
Л.Алтанчимэг

Барилгын ажлын явцын
фото зураг авч тэмдэглэл
хөтлөх, тайлан гаргах

Барилгын ажлын явцын
фото зураг авч тэмдэглэл
хѳтлѳх, тайлан гаргах

Н ИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛА Л ТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

А о <13

Дугаар.

Үпаанбаатар хот

Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд
өөрчлөлт оруулах тухай

п

Монгол Улсын Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1, 47 дугаар зүйл,
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10,
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/15 тоот
захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

Газрын даргын

2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/07 дугаар

тушаалаар батлагдсан үнэлгээний хорооны хавсралт дахь бүрэлдэхүүний дарга
Б.Лхагважав /Зураг төслийн хэлтсийн дарга/ нь үргэлжпүүлэн ажиллах боломжгүй
тухай хүсэлтээ өгсөн тул үнэлгээний хорооны даргыг Б.Энхбилэг /Барилгын
хяналтын инженер/ болгон, гишүүн нарийн бичгийн дарга Ч.Ганчөдөр /Барилгын
хяналтын инженер/ нь худалдан авах ажиллагааны АЗ гэрчилгээний хугацаа
дууссан тул гишүүн нарийн бичгийн даргыг Х.Энхбаясгалан /Ус хангамж ариутгах
татуургын хяналтын инженер/-г болгон тус тус өөрчилсүгэй.
іУгѵСг^г:

ДАРГА

Б. МӨНХБАТ
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

ДАРГА:

ГИШҮҮД:

Б.ЭНХБИЛЭГ
/Барилгын хяналтын инженер/

Б.ЭНХБААТАР
/Цахилгааны хяналтын инженер/

Ц.АМАРБАЯСГАЛАН
/Барилгын хяналтын инженер/

Б.БАЯРЧИМЭГ
/Иргэн/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Х.ЭНХБАЯСГАЛАН
/Ус хангамж ариутгах татуургын
хяналтын инженер/

НИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

ОІ0І9 .оны

Дугаар.

Г

Улаанбаатар хот

п
Буухиа уралдааны аварга шалгаруулах
нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3 дахь заалт, 20 дугаар зуйлийн 1.10
дахь заалт, “Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дурмийн 6.11
дэх хэсгийг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Байгууллагын Соёл, спортын хамтлагийн жилийн тѳлѳвлѳгѳѳнд тусгагдсан
буухиа уралдааны аварга шалгаруулах нѳхѳрсѳг тэмцээнд баг, хамт олноороо
оролцеугай.
2.

Туе тэмцээнд зарцуулах 330.000 /Гурван зуун гучин мянган/ тѳгрѳгийг

тэмдэглэлт ба спорт арга хэмжээний зардлаас гаргахыг Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
/Ц. Алтай гэрэлАт зѳвшѳѳрсугэй.
3.

Холбогдох

байгуулалтаар

арга

хангах,

хэмжээг
тушаалын

зохион

байгуулахад

хэрэгжилтэд

хяналт

удирдлага,
тавьж

зохион

ажиллахыг

Захиргааны хэлтэс /Д.ЦэрэнлхамАт даалгасугай.

Б. МѲНХБАТ
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БУУХИАТ УРАЛДААНЫ АВАР ГА ШАЛГАРУУЛАХ
ТЭМЦЭЭНИЙ ТӨСӨВ
№
1
2

Зардлын төрөл
Гадна ногоон талбай түрээс
Шүүгчийн хөлс

Хүн/Цаг
2
1
I

3

Шагналын сан

Буухиа

Холимог

II
III

Нийт

Хянасан: Санхүүгийн хэлтсийн дарга,
Ерөнхий ня-бо
Боловсруулсан: Ахлах ня-бо

Нэгж үнэ
40,000
30,000
100,000
70,000
50,000

Нийт үнэ
80,000
30,000
100,000
70,000
50,000
3 3 0 ,0 0 0

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

А р/Э

_оны ^ Г с а р ы н 4.^- өдөр

Дугаар ^

Улаанбаатар хот

Зардал гаргах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон
өмчийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1.3 дахь заалт,

орон

нутгийн

20 дугаар зуйлийн 1.10
\

дахь заалт, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дурмийн
дэх заалт, Хөдөлмөрийн дотоод журмын

10.2.6/-Д

6.11

заасныг туе туе ундэслэн

ТУШААХ нь:
1. “Олон

улсын

нийт ажилтан,

хуухдийн

эрхийг

албан хаагчдын

хамгаалах ѳдѳр”-ийг

тохиолдуулан

16 хүртэлх насны хүүхдүүдэд гарын бэлэг

бэлтгэхэд зарцуулагдах хѳрѳнгийг батлагдеан тѳевийн дагуу тэмдэглэлт арга
хэмжээний

зардлаас

гаргахыг

Санхүү,

аж

ахуйн

хэлтэс

/Ц.Алтангэрэл/-т

зѳвшѳѳрсугэй.
2. Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Захиргааны хэлтэс

/Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.
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я. у*по'9г

т

Н И Й С Л Э Л И Й Н Х Ѳ Р Ѳ Н Г Ѳ О Р У У Л А Л Т Ы Н Т А З А Р ^ '" ;
16 Х Ү Р Т Э Л Х Н А С Н Ы Х Ү Ү Х Д И Й Н Т О О

№

Иэрс

1

Б.Мѳнхбат

2

Ш.Алтангэрэл

3

А.Хаянхярваа

4

Г.Цэрмаа

5

Албан тушаал
Газрын дарга

0-2
нас

3-5
нас

6-10
нас

11-16
нас

Нийт

1

1

1

1

4

Захиргаа хариуцсан орлогч
дарга
Тѳлѳвлѳлт, хѳрѳнгѳ
оруулалт хариуцсан
орлогч дарга

1

1
1

2

Ерѳнхий инженер

1

1

С.Цэдэнсодном

Хууль, дотоод хяналтын
албаны дарга

1

1

6

Л.Алтанчимэг

Дотоод хяналтын инженер

7

У.Ганчулуун

Хуулийн асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн

8

Б.Ууганбаяр

Системийн мэргэжилтэн

2

9

Б.Батхуяг
/Г эрээт/

Хуулийн зѳвлѳх

1

10

Г.Сэр-Од

Техник хангамж хариуцсан
мэргэжилтэн

1

11

Б.Билэгжаргал

Сулжээ хариуцсан
мэргэжилтэн

1

1

2

12

Н.Солонго

Архивын эрхлэгч

1

2

3

13

Б.Хишигмаа

14

Б.Батбилэг

15

Д.Пурэвжав

ХО-ын санхүүжилт
хариуцсан мэргэжилтэн

16

Ж.Солонго
/Жир/

ХО-ын санхүүжилт
хариуцсан мэргэжилтэн

17

Б.Батсуурь

ХО-ын санхүүжилт
хариуцсан мэргэжилтэн

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

М.Нямсурэн
Х.Галсанбаатар
Ц.Дарханбаатар
Г.Золжаргал
Ц.Баттулга
М.Энхтѳр
Д.Тѳмѳрбаатар
С.Цогбаяр

28
29
30

Т.Оргил-Эрдэнэ
Б.Ганзориг
Б.Намсрайжав
Б.Энхбилэг
Б.Ариунбат

1

Нярав
Жолооч
Жолооч
Жолооч
Жолооч
Жолооч
Жолооч
Жолооч
Хэлтсийн дарга
Ахлах инженер
Ахлах инженер
Хяналтын инженер
Хяналтын инженер

1

1

Бичиг хэрэг хариуцсан
мэргэжилтэн
Даргын туслах

3

2

1

2
2

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

2
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1

1
2

1
2

2

1
1
1

2

1
1

1
1

1
3
2
4
2
3
2
2
3
3
1
3
2
1

31
32

Б.Энхбаатар
Р.Ичинхорлоо

33

Х.Энхбаясгалан

34

Б.Баттэмүүжин

Цахилгааны инженер
Дулааны инженер
Ус хангамж ариутгах
татуургын хяналтын
инженер
Хяналтын инженер

1

1

1

1

1

35

С.Ариунтуул

Ногоон байгууламж
хариуцсан мэргэжилтэн

36

Б.Норов

Дотоод ажил хариуцсан
мэргэжилтэн

37
38
39
40
41
42

У.Одгэрэл
Б.Лхагважав
З.Нэрмөнх
Б.Уянга
З.Батцэнгэл
В.Сувд-Эрдэнэ

43

М.Эрдэнэбаяр

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Д.Түвшинбилэг
Ц.Болортунгалаг
Н.Эгиймаа
Т.Ундармаа
Х.Энхбаатар
Г.Ариунтунгалаг
Г.Лхагва
Ц.Амартүвшин
С.Дана
Д.Энхжаргал
Г.Ганпүрэв

55

У.Солонго

Холбооны инженер
Хэлтсийн дарга
Ахлах инженер
ЗТ-ийн хяналтын инженер
ЗТ-ийн хяналтын инженер
ЗТ-ийн хяналтын инженер
Газрын асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
ЗТ-ийн хяналтын инженер
ЗТ-ийн хяналтын инженер
Хэлтсийн дарга
ТС-ны мэргэжилтэн
ТС-ны мэргэжилтэн
ТС-ны мэргэжилтэн
ТС-ны мэргэжилтэн
ТС-ны мэргэжилтэн
ТС-ны мэргэжилтэн
Мэргэжилтэн
Хяналтын инженер
ТС-ны мэргэжилтэн

56

Б.Бадралсүрэн

ТС-ны мэргэжилтэн

57

Э.Батжаргал

ТС-ны мэргэжилтэн

2

Ц.Мөнх-Очир
С.Соёмбо
Б.Сайнбаяр
О.Дүүрэнбилэг
Д.Дэлгэрням
Б.Ундрахжаргал
Н.Энхбаяр
Н.Анударь
Д.Баасанхүү

ТС-ны мэргэжилтэн

1
1

58
59
60
61
62
63
64
65
66

Хэлтсийн дарга

1
2

1
1

1

2
2

1

3

2

4

1

2

1

4

1

2

1
1
1

2
1
2
2
2
2

1

3

1
2
1
1
1
2
2
1
1

1
2
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

2

1
1
1
1

2
1

1

1

2
2
4

2
2
1

'

2
3
2
2
3
1
2
3
2
2
2

3
3
2
1
1
2
1

1
1

Мэргэжилтэн
Инженер
Инженер
Мэргэжилтэн
Инженер

1

Мэргэжилтэн

1

1

35

139

1
1
1

2
1

Н и й т х ү ү х д и й н ТОО

39

46

19

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

-оны

сарын ^

Дугаар

өдөр

Улаанбаатар хот

Г

~1

Үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1.3 дахь заалт, 20 дугаар зуйлийн 1.10
дахь заалт, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт ѳдруудийн тухай хуулийн
4 дугээр зуйлийн 4.1.1 дэх заалт, Хѳдѳлмѳрийн дотоод журмын 6.2.7 дахь заалтыг
туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

Ундэений их баяр наадмыг тэмдэглэн ѳнгѳруулэх арга хэмжээг зохион

байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
2.

Арга

тэмдэглэлт

хэмжээнд

арга

зарцуулагдах

хэмжээний

зардлаас

хѳрѳнгийг батлагдеан
гаргахыг

Санхүү,

тѳевийн

дагуу

ахуйн

хэлтэс

тѳлѳвлѳгѳѳ

гарган

аж

/Ц.Алтангэрэл/-т зѳвшѳѳрсугэй.
3.
тушаалын

Арга

хэмжээ

хэрэгжилтэд

зохион

байгуулах

хяналт

тавьж

бэлтгэл

ажлын

ажиллахыг

Захиргааны

хэлтэс

/Д.ЦэрэнлхамАт даалгасугай.
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оруулалтын газрын
сарын ,.4^...-ны
гушаалын хавсралт

КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга:

Ш.Алтангэрэл
/Захиргаа хариуцсан орлогч дарга/

Гишүүд:
А. Хаянхярваа
/Төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт
хариуцсан орлогч дарга/
С.Цэдэнсодном
'
/Хууль дотоод хяналтын дарга/
Д.Цэрэнлхам
/Захиргааны хэлтсийн дарга/
Б.Лхагважав
/Зураг төслийн хэлтсийн дарга/
Т.Оргил-Эрдэнэ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга/
С.Соёмбо
/Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга/
С.Отгончимэг
/Бүсийн ахлах инженер/
Б.Ганзориг
/Бүсийн ахлах инженер/
Б.Намсрайжав
/Бүсийн ахлах инженер/
Ц.Адъяа
/Ахлах нягтлан бодогч/
Т.Батцэцэг
/Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/
Ш.Эрдэнэбилэг
/Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн ахлах
мэргэжилтэн/

Нарийн бичгийн дарга:

Б.Уянга
/Зураг төслийн хэлтсийн инженер/
Б.Халиун
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн
мэргэжилтэн/

Н ийсл эл ийн Х ө р ө н гө о р уул а л ты н
газры н д а р га

№

Б .М ө н хб а т

хэм ж и х
н эгж

З а р д л ы н тө р ө л

1

Т авгы н идээ /б о о в , ааруул, ц агаан и д ээ/ ком

2
3
4
5
6
7

Айраг
Ус 1/24*20 б о од ол
ундаа 1/24*9
3 хонь хо р х о г
Чихэр, ж и м с
Бусад /н о го о ,с а л ь ф е ти к,х о ги й н уут/

Нийт

хянасан:
С а н хүү а ж ахуйн х э л тс и й н д арга,
Е р ө н хий ня-бо
Т өсөв гаргасан:
А хл а х ня-бо

л и тр
ш и рхэг
ш и рхэг
ш и рхэг
кг

ТОО

н э гж үнэ

ни йт үнэ

1

2 5 0 ,0 0 0

250,00 0

200
480
216
3
10
1

5,500
520
1,500
180,00 0
25 ,0 0 0
20 0 ,0 0 0

1,100,000
249,60 0
324,00 0
540,00 0
250,00 0
200,00 0

2,913,600

Ц .А л та н гэр эл
Ц .А дъ яа

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газрын дарга

Ардын хувьсгалын 98 жилийн ойн баяр наадмын гүйцэтгэл

№

1
2

3
4
5
6
7

хэмжих
нэгж

Зардлын төрөл
Тавгын идээ /боов, ааруул,
цагаан идээ/
Айраг
Ус 1/24*20 боодол
ундаа 1/24*9
3 хонь хорхог
Чихэр, жимс
Бусад /Лед гэрэл, сальфетик,
хогийн уут/

ком
литр
ширхэг
ширхэг
ширхэг
кг

Нийт

хянасан:
Санхүү аж ахуйн хэлтсийн дарга
Ерөнхий ня-бо
Төсөв гаргасан:
Ахлах ня-бо

нэгж үнэ

нийт үнэ

1

237,600

237,600

200
456
216
3
10

5,500
389
1,300
180,000
25,000

1,100,000
177,384
280,800
540,000
250,000

ТОО

320,000

2,905,784

НИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

_оны
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сарын г Т , едөр

Дугаар ^

Улаанбаатар хот

Г

П

Ээлжийн амралт болон орлон гүйцэтгэх
хуваарийг шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн
55 дугаар заалт, 79 дүгээр заалт, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар”
ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.11, Хөдөлмөрийн дотоод журмын 8.11
дэх заалтыг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1.2019 оны ээлжийн амралт болон орлон гүйцэтгэх хуваарийг хавсралт ёсоор
шинэчлэн баталсугай.
2. Ээлжийн амралтын мөнгөн олговрыг тухай бур бодож олгохыг Санхүү, аж
ахуйн хэлтэс /Ц.Алтангэрэл/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Тушаалын

хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны

хэлтэс

/Д.Цэрэнлхам/-т үүрэг болгосугай.
4. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан газрын даргын 2019 оны 02 дугаар
сарын 12-ны өдрийн А/04 тоот тушаалыг хүчингүйд тооцсугай.

О Л2019 он\аІЬ ап Ы апкМ изНааі.сіосх

315060000277

Нийслзлийн Хѳрѳнгс
даргьін *4019 онъі^

уулалтын газрын
!Н , ^ - Н Ы ѲДРИЙН

дугаар хавсралт

I і

2019 ОНЫ ЭЭЛЖИЙН А М ^А Я
Нэрс

Хэлтэс

А м рах сар

А мрах
хоног

О р л о н г ү й ц э т гэ х

1

Б.Мѳнхбат

Газрын дарга

2

Ш.Алтангэрэл

Орлогч дарга

3

А.Хаянхярваа

Орлогч дарга

09.02

15

4

Г.Цэрмаа

Ерѳнхий инженер

08.01

26

Т.Оргил-эрдэнэ

5

Б.Энхбаатар

БЗХ

01.07

18

Ц.Болортунгалаг

6

Б.Бат-Оргил

ЗТХ

01.14

18

Д.Түвш инбилэг

7

Б.Баттэмүүжин

БЗХ

02.04

18

Б.Туяажаргал

8

Г.Золжаргал

СААХ

02.11

22

9

С.Цогбаяр

СААХ

03.04

15

10

Н.Энхбаяр

БЗХ

03.18

15

З.Мѳнхчимэг

11

Б.Билэгжаргал

ЗХ

04.01

15

Г. Сэр-од

12

Д.Тѳмѳрбаатар

СААХ

04.01

15

Тухайн үед
зохицуулагдана

13

Б.Ариунбат

БЗХ

04.15

18

Б.Туяажаргал

14

Б.Намсрайжав

БЗХ

04.29

18

С.Баасансүрэн

15

Ц.Адъяа

СААХ

04.30

15

Ц.Алтангэрэл

16

Ц.Амарбаясгалан

БЗХ

05.20

15

Ч.Ганчѳдѳр

17

Л.Алтанчимэг

ХДХА

05.21

22

Р.Дамбадаржаа

18

Д.Батсуурь

СААХ

05.24

15

Д.Пүрэвжав

19

Г.Бат-Эрдэнэ

ЗТХ

05.27

15

Г.Сувд-эрдэнэ

20

Ц.Алтангэрэл

СААХ

06

26

Ц.Адъяа

21

Х.Энхбаясгалан

БЗХ

06.03

18

Э.Наранцэцэг

22

Д.Түвш инбилэг

ЗТХ

06.03

18

Б.Бат-Оргил

23

Р.Ичинхорлоо

БЗХ

06.03

26

А.Алтантулга

24

У.Ганчулуун

ХДХА

06.10

20

Л.Болорчулуун

25

Б.Батбилэг

ЗХ

06.10

24

Н.Анударь

26

З.Нэрмѳнх

ЗТХ

06.10

22

Б.Лхагважав

22
06.24

20

Ш.Алтангэрэл
Г.Цэрмаа
А.Хаянхярваа
Г.Цэрмаа
Ш.Алтангэрэл

Тухайн үед
зохицуулагдана
Тухайн үед
зохицуулагдана

27

Н.Нарангэрэл

28

ХДХА

06.20

26

Л.Алтанчимэг

Ш .Эрдэнэбилэг

ТСХ

06.21

18

Г.Ариунтунгалаг

29

Х.Энхбаатар

те х

06.25

20

Ц.Мѳнх-Очир

30

Ц.Баттулга

СААХ

06.25

18

Тухайн уед
зохицуулагдана

31

Ц.Дарханбаатар

СААХ

18

Тухайн уед
зохицуулагдана

32

С.Баасансүрэн

33

Н.Солонго

34

Ө.Эрдэнэчимэг

35

Б.Халиун

36

Г.Мөнхболд

37

06.28

БЗХ

07.01

18

Г.Дэлгэрсайхан

ЗХ

07.01

18

Б.Хишигмаа

СААХ

07.01

24

Ц.Адъяа

БЗХ

07.01

15

С.Ариунтуул

СААХ

07.08

15

Д.Пурэвжав

Д.Батсүх

БЗХ

07.16

24

Б.Ганпурэв

38

З.Мөнхчимэг

БЗХ

07.16

18

Н.Энхбаяр

39

Д.Оюунтуул

БЗХ

07.16

18

Б.Энхбаатар

40

С.Ариунтуул

БЗХ

07.16

20

Б.Баттэмүүжин

41

М.Даваасүрэн

СААХ

07.16

22

Тухайн уед
зохицуулагдана

42

Д.Цэрэнлхам

ЗХ

07.16

24

Т.Батцэцэг

43

Л.Болорчулуун

ХДХА

07.16

18

У.Ганчулуун

44

Б.Уянга

ЗТХ

07.16

15

Э.Батцэнгэл

45

М.Эрдэнэбаяр

ЗТХ

18

З.Нэрмѳнх

46

Б.Туяажаргал

БЗХ

07.17

18

Б.Ариунбат

47

Н.Эгиймаа

тех

07.22

20

Ш .Эрдэнэбилэг

48

С.Соёмбо

м тх

07.22

18

Б.Билэгжаргал

49

Ч.Ганчөдөр

БЗХ

07.29

26

Ц.Амарбаясгалан

50

Г.Дэлгэрсайхан

БЗХ

08.01

24

С.Баасансурэн

51

Д.Пүрэвжав

СААХ

08.01

18

Г.Мѳнхболд

52

С.Отгончимэг

БЗХ

08.01

26

Б.Энхбилэг

53

А.Солонго

ЗХ

08.01

18

Т.Батцэцэг

54

Г.Ариунтунгалаг

тех

08.05

18

У.Солонго

55

Э.Батцэнгэл

ЗТХ

08.12

18

Б.Уянга

56

Ц.Болортунгалаг

БЗХ

08.12

18

Д.Оюунтуул

57

Б.Сайнбаяр

ЗХ

08.28

18

Т.Батцэцэг

07.16

58

О.Батбаатар

тех

09.02

15

Г.Лхагва

59

А.Билгүүн

тех

09.02

15

Б.Бадралсүрэн

60

Б.Лхагважав

зтх

09.16

24

З.Нэрмѳнх

61

В.Сувд-эрдэнэ

зтх

09.30

15

Г.Батэрдэнэ

62

С.Цэдэнсодном

ХДХА

10.01

22

Н.Нарангэрэл

63

Б.Энхбилэг

БЗХ

10.01

18

Д.Батсүх

64

Б.Ууганбаяр

ЗХ

10.01

15

Г.Сэр-Од

65

Б.Бадралсүрэн

тех

10.01

15

Х.Энхбаатар

66

У.Солонго

тех

10.01

15

Ш .Эрдэнэбилэг

67

Б.Ганзориг

БЗХ

10.07

18

Р.Ичинхорлоо

68

А.Алтантулга

БЗХ

10.07

15

Р.Ичинхорлоо

Д.Ганцагаан

БЗХ

10.07

15

Р.Ичинхорлоо

70

Э.Наранцэцэг

БЗХ

10.07

18

Х.Энхбаясгалан

71

Б.Ганпүрэв

БЗХ

10.07

18

Д.Батсүх

72

Т.Оргил-Эрдэнэ

БЗХ

10.14

20

Б.Ганзориг

73

Г.Сэр-Од

ЗХ

11.01

15

Б.Ууганбаяр

74

Б.Хишигмаа

ЗХ

11.01

20

Н.Солонго

75

У.Одгэрэл

БЗХ

11.01

18

Ц.Болортунгалаг

76

Г.Лхагва

тех

11.04

15

О.Батбаатар

77

Э.Батжаргал

тех

11.04

15

У.Солонго

78

Р.Дамбадаржаа

ХДХА

12.02

15

Л.Алтанчимэг

79

Д.Энхжаргал

тех

12.02

20

Г.Ариунтунгалаг

80

Ц.Мөнх-Очир

тех

12.16

15

А.Билгүүн

81

Х.Галсанбаатар

СААХ

Тухай үед

18

82

М.Энхтөр

СААХ

69

Тухай үед

15

Тухайн үед
зохицуулагдана
Тухайн үед
зохицуулагдана

НИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ
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Бүрэлдэхүүн томилон, үүрэгжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Засгийн газрын Дурэм
батлах тухай

170 дугаар тогтоол, “Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ

оруулалтын

газар”

ОНӨААТҮГ-ын дурмийн 6 дугаар зуйлийн 6.11 дэх заалтыг туе туе ундэслэн
ТУШААХ нь:
1. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хѳгжуулэх хѳрѳнгѳ оруулалтыг дэмжих
хѳтѳлбѳр

тѳелийн

барилга

угералтын

ажпуудад

захиалагчийн

хяналтыг

хэрэгжуулэх ажлын хэегийн ахлагчаар Б.Намерайжавыг томилон, бурэлдэхуунийг
хавсратттаар батапсугай.
2. Холбогдох

хууль,

тогтоомжийг

мѳрдѳж

ажиллахыг

ажлын

хэсэг

/Б.Намсрайжав/-т уурэг болгосугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Барилга захиалагчийн
хэлтэс /Т.Оргил-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

О :\2019 он\аІЬ ап Ы ап кМ изН ааЫ осх

315363000279

руулалтын газрын
з1Н /У..-НЫ өдрийн
лын хавсралт 1
Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөг
хөтөлбөрт Сэлбэ дэд төвд баригдах дулааны станцын
ханган нийлүүлэх, барилга угсралтын ажилд
Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн:
1.
2.
3.
4.
5.

Х.Наранцэцэг, ХАС, УХАТ-ын инженер
Б.Бат-Оргил, Барилгын инженер
Ц.Болортунгалаг, Цахилгааны инженер
Г.Ганпүрэв, ХАБЭА-н инженер
Гэрээгээр авто замын зөвлөх инженер

уулалтыг дэмжих
илгын, зураг төсөл,

Нт
уулалтын газрын
д а р г ы н * ^ оньи ?.$.
ін .^..-ны ѳдрийн
^ : М ■дуг^ар^ту^иаалын хавсралт 2

%
Ъ№Ы7 '
*пп1
2. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг х ѳ п ^ д э х - Х ѳ р э д ш .оруулалты г дэмжих
хѳтѳлбѳрт Баянхошуу дэд тѳвд баригдах цэцэрлэгийн барилга угсралтын
ажилд

и

Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн
1.
2.
3.
4.

Б.Туяажаргал, Барилгын инженер
А.Алтантулга, ХАС, УХАТ-ын инженер
Д.Оюунтуул, Цахилгааны инженер
Д.Ганцагаан, ХАБЭА-н инженер

'

Н ШХѳрѳнп
*
ідэлййн

руулалтын газрын
//.. .-ны ѳдрийн
залын хавсралт 3
I»
'Л >1 — м
4*
\
3. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжү^лЭХ ^өрөнгө оріуулалтыг дэмжих
хѳтѳлбѳрт Баянхошуу дэд тѳвд бариг$ах'„ш Зйёс -ИЛКуЬатор, мэргэжлийн
сургалт уйлдвэрийн тѳвийн барилга угсралтын ажилд
)ЫН

Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн
1.
2.
3.
4.
5.

Б.Ариунбат, Барилгын инженер
А.Алтантулга, ХАС, УХАТ-ын инженер
Д.Оюунтуул, Цахилгааны инженер
У.Одгэрэл, Холбоо, автоматикийн инженер
Д.Ганцагаан, ХАБЭА-н инженер

Ш

И-

НийслэлийнХөрөёгө о уулалтын газрын
Ы Н ^О Н Ы М .С Ір н .^..-ны өдрийн
дуга^рл-уіуі лын хавсралт4
1*
4. ’
э>| хөрөнгр оруулалтыг дэмжих
4. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хө
гам сүлжээ болон бусад дэд
хөтөлбөрт Сэлбэ дэд төвд авто зам, дул
бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажилд /Үе шат-2/
Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ц.Болортунгалаг, Цахилгааны инженер
С.Баасансүрэн, Барилгын инженер
Х.Энхбаясгалан, ХАС, УХАТ-ын инженер
У.Одгэрэл, Холбоо, автоматикийн инженер
Г.Ганпүрэв, ХАБЭА-н инженер
Авто замын зөвлөх баг

өрөнп
уулалтын газрын
ІН
-ны өдрийн
ны ^.
. дугаар^ту|иаалын хавсралт 5
5. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэ^ хө^юнс^ ^руулалтыг дэмжих
хөтөлбөрт Сэлбэ дэд төвд авто зам, дулаа«ы-шугам сүлжээ болон бусад дэд
бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажилд /Үе шат-1/
Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Х.Энхбаясгалан, ХАС, УХАТ-ын инженер
С.Баасансүрэн, Барилгын инженер
Ц.Болортунгалаг, Цахилгааны инженер
У.Одгэрэл, Холбоо, автоматикийн инженер
Г.Ганпүрэв, ХАБЭА-н инженер
Авто замын зөвлөх баг

ѳ р еііп оруулалтын газрын
лэлиин■ и
ін
ѳдрийн
ѣ -^ І'З он <?.1
дугаарГгудл алын хавсралт 6

6. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хѳгж\
улалтыг дэмжих
хѳтѳлбѳрт Баянхошуу дэд тѳвийг тѳвлѳ^сѳм-дулаа«аар хангах дулааны 11 и
магистраль шугамын ѳргѳтгѳл, шинэчлэлтийн ажилд
Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн
1.
2.
3.
4.
5.

Р.Ичинхорлоо, Дулааны инженер
Б.Ариунбат, Барилгын инженер
Д.Оюунтуул, Цахилгааны инженер
У.Одгэрэл, Холбоо, автоматикийн инженер
Д.Ганцагаан, ХАБЭА-н инженер

руулалтын газрын
..... ....... зрын У /.-н ы өдрийн
,, дугаар тушаалын хавсралт 7
7. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэж
э 'орУулалтыг дэмжих
хөтөлбөрт Баянхошуу дэд төвд авто з а м /д у л а й н ь гш у тм сүлжээ болон бусад
дэд бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажилд /Үе шат-1/
Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Д.Оюунтуул, Цахилгааны инженер
Б.Ариунбат, Барилгын инженер
А.Алтантулга, ХАС, УХАТ-ын инженер
У.Одгэрэл, Холбоо, автоматикийн инженер
Д.Ганцагаан, ХАБЭА-н инженер
Авто замын зөвлөх баг

\

лэл'ирн Хѳрѳвгѳію|)уулалтын газрын
/ы н ^ ^ о н ь й /?ІІ;сарын 0...-НЫ ѳдрийн
Ш К л дугаарСтушаалын хавсралт 8
'% Я
?{ Л *л ЬУЬ^%22
8 . Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлс
іэ * х ѳ р ѳ н гі
/улалтыг дэмжих
хѳтѳлбѳрт Баянхошуу дэд тѳвд авто з а м ;^ і^ Н Б Т т п у т Ш і булжээ болон бусад
дэд бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажилд /Үе шат-2/
Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Д.Оюунтуул, Цахилгааны инженер
Б.Ариунбат, Барилгын инженер
А.Алтантулга, ХАС, УХАТ-ын инженер
У.Одгэрэл, Холбоо, автоматикийн инженер
Д.Ганцагаан, ХАБЭА-н инженер
Авто замын зөвлөх баг

1

.
•1 1
лэлийн Хѳр.ѳкігѳ руулалтын газрын
ны өдрийн
ын<4У? <^ъ\$Р.4іо ) Ы Н
лын хавсралт 9
•^ ,д у га а р /
Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөг;
хөтөлбөрт Сэлбэ дэд төвийн 3 ширхэг гү'

1? ^

Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн
1. Авто замын зөвлөх багийн инженер
2. Авто замын зөвлөх баг

*

улалтыг дэмжих
ГЗК«^5і

Ниі
Да

10. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хө
хөтөлбөрт Сэлбэ дэд төвд баригдах цэц
Багц1
Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн
1.
2.
3.
4.
5.

Ч.Ганчөдөр, Барилгын инженер
Х.Наранцэцэг, ХАС, УХАТ-ын инженер
Ц.Болортунгалаг, Цахилгааны инженер
У.Одгэрэл, Холбоо, автоматикийн инженер
Г.Ганпүрэв, ХАБЭА-н инженер

руулалтын газрын
ын # ..-н ы өдрийн
цйісігіын ха в ср а л тИ
11. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэж
ор^улалтыг дэмжих
хөтөлбөрт Сэлбэ дэд төвд баригдах бизнШ ^нкубаторГ^м эргэж лийн сургалт
үйлдвэрийн төвийн барилга урсралтын ажилд- Багц 2
Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн
1.
2.
3.
4.

Г.Ганпүрэв, Барилгын инженер, ХАБЭА-н инженер
Х.Наранцэцэг, ХАС, УХАТ-ын инженер
Ц.Болортунгалаг, Цахилгааны инженер
У.Одгэрэл, Холбоо, автоматикийн инженер

\

і'ЛЙВЗЕЗйЙЕЙ-2

г

а

и

.

Нийслэлийн<|(ѳрѳ^
>уулалтын газрын
даргын<##? сены Р.к сарын Л ...-ны ѳдрийн
шафіын хавсралт 12
$ Ж '.%цуга
12. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх
)руулалтыг дэмжих
хѳтѳлбѳрт Сэлбэ дэд тѳвийн үерийн далан даруу^е-тѳхРТЖй-ЛІ-Бін ажилд
Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн
1. Ц.Амарбаясгалан, Барилгын инженер
2. С.Ариунтуул, Ландшафт, архитектор инженер
3. Г.Ганпүрэв, ХАБЭА-н инженер

Нийслэлмой н^ѳрѳнгфріЬуул а л ты н газр ы н
даргЁ>ін<&?# (Ін ы <?$. с4рын / / . ,-ны ѳдрийн
.. дугаар тушафіын ха в ср а л тІЗ

(

і
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к

:і

13. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэ)! Щ Щ йгіѳ оруулалтыг дэмжих
хѳтѳлбѳрт Баянхошуу дэд тѳвийн цахилгаан-бѳяок холбооны шугам сүлжээний
барилга угсралтын ажилд

Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бурэлдэхуун
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Д.Оюунтуул, Цахилгааны инженер
Б.Ариунбат, Барилгын инженер
А.Алтантулга, ХАС, УХАТ-ын инженер
У.Одгэрэл, Холбоо, автоматикийн инженер
Д.Ганцагаан, ХАБЭА-н инженер
Авто замын зѳвлѳх баг
\

л$лийн Көрө нгө <рруулалтын газрын
сарын ,<^..-ны өдрийн
/4 ^ .. дугаар ^ушаалын хавсралт 14
14. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хө
хөтөлбөрт Сэлбэ
дэд төвийн цахилгаан
барилга угсралтын ажилд

'^ э й хөредге бруулалтыг дэмжих
ІЙШ^ісдлбЪб’н’ьі шугам сүлжээний

Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн
1.
2.
3.
4.

Б.Энхбаатар, Цахилгааны инженер
Х.Энхбаягалан, ХАС, УХАТ-ын инженер
С.Баасансүрэн, Барилгын инженер
Г.Ганпүрэв, ХАБЭА-н инженер

НийслэлийнЖ'
д а р п А ф ё ы ц 0$'

15. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хѳг|су^пэі:
хөтөлбөрт Баянхошуу
дэд төвийн н и й гм іШ г’ Ч і^ Т т га
бүтцийн салбар шугам сүлжээнд холбох ажилд

Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн
1.
2.
3.
4.

Р.Ичинхорлоо, Дулааны инженер
Б.Амгаланцэцэг, ХАС, УХАТ-ын инженер
Д.Оюунтуул, Цахилгааны инженер
Д.Ганцагаан, ХАБЭА-н инженер

рруулалтын газрын
ын //..-н ы өдрийн
шащлын хавсралт15

&$уулалтыг дэмжих
байп*^уламжуудыг дэд

Т

Ч }

лийнф(өрөн гө оруулалтын газрын
н&УУѢнъ
сарын ^ ..-н ы өдрийн
. -дугаар тушаалын хавсралт 16
4.
л ЬУЬ'іЪЛ
16. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хө
эх хөрөнгө
/улалтыг дэмжих
хөтөлбөрт Баянхошуу дэд төвийн үерийн далан дагуух тохижиДтын ажилд
Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн
1. Ц.Амарбаясгалан, Барилгын инженер
2. С.Ариунтуул, Ландшафт, архитектор инженер
3. Д.Ганцагаан, ХАБЭА-н инженер

\

Ниі
уулалтын газрын
д а р гь ж ^
ін / і. - н ы ѳдрийн
ын хавсралт 17
А Ж ..
') '
;♦ я
17. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг х ѳ гж у ^э Х
Іруулалты г дэмжих
хѳтѳлбѳрт Баянхошуу дэд тѳвд орлогод нийцсэ(:г ^ т ё г т э й '‘''б|Эон сууцны барилгын
ажилд
Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн

1. Б.Ариунбат, Барилгын инженер
2.
3.
4.
5.

■

Б.Амгаланцэцэг, ХАС, УХАТ-ын инженер
Б.Энхбаатар, Цахилгааны инженер
У.Одгэрэл, Холбоо, автоматикийн инженер
Д.Ганцагаан, ХАБЭА-н инженер

Ш

і

уулалтын газрын
н& ѳрѳнп
У/..-НЫ
’ОНЫ$.4, сарын
С ..........
. ѳдрийн
.....
С.', дугаар туиіЬалын хавсралт 18
^
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18. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хѳрѳ'нгѳ оруулалтыг дэмжих
хѳтѳлбѳрт Баянхошуу дэд тѳвийг тѳвлѳрсѳн дул&анаар хангах ажилд

1.
2.
3.
4.

Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн
А.Алтантулга, ХАС, УХАТ-ын инженер
Г.Гарпүрэв, Барилгын инженер
У.Одгэрэл, Холбоо, автоматикийн инженер
Д.Ганцагаан, ХАБЭА-н инженер

НИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

. оны Р.Р .. сарын ^

өдөр

Дугаар ^

Улаанбаатар хот

Г

и

Хэвлэмэл хуудас хүчингүй
болгох, устгах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10
дахь заалт, Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын 7.3.2.2, “Нийслэлийн
Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын
ажиллах журмын 2.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

Хэвлэлийн болон хэл бичгийн дүрэм, утга агуулга, найруулгын алдаатай,

үсэг давхардсан, хэвлэх төхөөрөмжийн хорны тохиргоо алдагдсан, дууссан гэх мэт
шалтгаанаар хавсралтад заагдсан хэвлэмэл хуудсыг хүчингүйд тооцсугай.
2.

Хүчингүй

болсон

хэвлэмэл

хуудсыг

Баримт бичиг нягтлан

шалгах

комиссын ажиллах журмын дагуу устгах ажлыг зохион байгуулахыг ББНШК
/Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.
3.

Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс

/Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.
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315363000283

Хэвлэмэл
хуудасны
хэмжээ

А5
хэвлэмэл
хуудас

А4
хэвлэмэл
хуудас

Тушаалын
хэвлэмэл
хуудас

Индекс
1803,1809,1815,1816,1733,1734,1615,1616,0139,1076,1680,
0553,0554,1427,1428,1174,1393,1277,1278,1340,1437,1396,
1390,0549,3037,3038,0463,0642,0643,0499,0723,1814,1842,
0734,1157,1143,0646,0647,1169,1170,1188,0769,0768,0770,
0265,0266,0263,0264,0268,0267,0269,0270,0922,0092,0117,
1299,0001,0002,3402,3798,3880,3845,3846,3431,3465,3473,
3756,3828,3833,3835,3850,3869,3877,4420,4421,4000,4393,
4394,4439,4440,1902,4570,2024,2040,2237,2235,2229,2181,
2359,2368,2433,2535,2392,2393,2500,2501,2514,2629,2669,
2668,2737,2676,2828,2827,2825,3140,3184,3264,1632,1556,
1554,1732,1731,1670,1111,1112,1250,0918,0311,0978,0604,
0277,0481,0664,0171,0663,0425,0408,0407,0289,0268,0269,
0802.0803.0826.0708.0709.2504.2505.2574.1325.1326.0069,
0070,0329,0330,2637,0495,0126,2018,2019,2020,0529,0530,
0531.0532.0533.0390.0178.0157.0158.0156.0101.0068.0069,
0062,0063,0213,0657,0658,3885,2172,2334,2426,2809,2575,
2576,2580,2571,1457,1458,1563,1573,1574,1586,1585,1734,
1725,1724,1729,1728,1723,1794,1813,1843,1844,1637,1980,
1167,1207,1206,1254,1297,1298,0661,0662,0353,0397,0760,
0253,0254,0255,0551,0552,
0045,0044,0705,0706,0571,0421,0739,0685,0734,0074,0075,
0649,0650,0609,0585,0583,0584,0612,0613,0598,0600,0510,
0557,0556,0487,0488,0485,0486,0483,0484,0481,0482,0479,
0480,0477,0478,0475,0476,0460,0461,0473,0474,0730,0733,
0726,0729,0725,0727,0728,0731,0732,0679,0678,0677,0441,
0440,0451,0449,0450,0458,0459,0462,0463,0437,0508,0599,
0601,0602,0061,0062,0063,0064,0065,0218,0220,0219,0182,
0183,0174,0175,0142,0143,0141,0176,0177,0436,0611,0610,
0043,0031,0263,0264,0262,0098,0092,0093,0038,0037,0040,
0035,0036,0723,0403,0430,0428,0429,0431,0432,0433,0435,
0434,0509,0621,0620,0626,0298
Нийт

Тоо
ширхэг

132

82

116

330

Н ИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

_______ оны

Дугаар^ ^ -

сары н^_өдөр

Улаанбаатар хот

Тооллогын комисс байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн

1.10 дахь заалт,

Нягтлан бодох
\

буртгэлийн тухай хуулийн 11 дугээр зуйлийн 2.1 дэх

заалт, Ѳмч хамгаалах

байнгын зѳвлѳлийн ажиллах журмын 3.1 дэх заалтыг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. 2019

оны байгууллагын хагас жилийн эд хѳрѳнгийн тооллогын комиссын

бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
2. Эд хѳрѳнгийн тооллогыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцуулэн 2019 оны
Об дугаар сарын 20-ны

ѳдрѳѳс 2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны

зохион

дунг

байгуулж,

ур

тайлагнахыг

комиссын

дарга

ѳдрийн дотор

/Ш.Алтангэрэл/-д

даалгасугай.
3. Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт тавьж

ажиллахыг

Захиргааны

хэлтэс

/Д.ЦэрэнлхамАт даалгасугай.

Э Л 2019 он\аІЬ ап Ы апкМ изііааІ.сіосх

КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ДАРГА:

Ш.АЛТАНГЭРЭЛ
/Захиргаа хариуцсан орлогч дарга/

ГИШҮҮД:

Г.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
/Дотоод хяналтын инженер/
Б.ХИШИГМАА
/Бичиг
мэргэжилтэн/

хэрэг

хариуцсан

Г.ГАНПҮРЭВ
/Барилгын хяналтын инженер/
В.СУВД-ЭРДЭНЭ
/Зураг
төслийн
инженер/
Б.БАДРАЛСҮРЭН
/Төлөвлөлт
мэргэжилтэн/
Г.СЭР-ОД
/Техник
мэргэжилтэн/
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

хангамж

хяналтын

судалгааны

хариуцсан

Ө.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
/Тооцооны нягтлан бодогч/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

А,чЗ

о€

4о

_______оны -1__сарын___ өдөр

Дугаар. ^ /4 3

Улаанбаатар хот

Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд
өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Монгол Улсын Төрийн болон
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай
хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1, 47 дугаар зүйл, Төрийн болон орон нутгийн
ѳмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг
даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны ѳдрийн А/1155, А/1156, А/1165, А/1166,
А /1168 дугаар захирамжийг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

Газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний ѳдрийн А61 дугаар

тушаалаар батлагдеан үнэлгээний хорооны хавсралт дахь гишүүн

Б.Халиун

/Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцааны асуудал хариуцеан
мэргэжилтэн/ нь 2019 оны 05 дугаар сарын 14-ний ѳдрийн Б/74 тоот тушаалаар
ажлаас чѳлѳѳлѳгдеѳн тул гишүүнээр Б.Золзаяа /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
газрын Тѳеѳл, хѳтѳлбѳр хариуцеан мэргэжилтэн/-г болгон өөрчилсүгэй.

О Л2019 о н \аіЬ ап Ы а п кМ изН ааЫ осх
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

ДАРГА:

С.БААСАНСҮРЭН
/Барилгын хяналтын инженер/

Б.ЗОЛЗАЯА
ГИШҮҮД:
/НЗДТГ-ын Төсөл хөтөлбөр хариуцсан
мэргэжилтэн/
ѵ
Б.ТУЯАЖАРГАЛ
/Барилгын хяналтын инженер/
Р.ДУЛАМЖАВ
/Иргэн/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Б.БАТТЭМҮҮЖИН
/Гидротехникийн хяналтын
инженер/

НИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛА Л ТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

<4013

0-б
4
41
1 өдөр
-оны___сарын___

Улаанбаатар хот

Хөл бөмбөгийн аварга шалгаруулах
нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3 дахь заалт, 20 дугаар зүйлийн 1.10
дахь заалт, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмййн 6.11
дэх заалтыг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Байгууллагын Соёл, спортын хамтлагийн жилийн тѳлѳвлѳгѳѳнд тусгагдсан
хѳл бѳмбѳгийн аварга шалгаруулах нѳхѳрсѳг тэмцээнд баг, хамт олноороо
оролцеугай.
2. Туе тэмцээнд зарцуулах 900.000 /Есѳн зуун мянган/ тѳгрѳгийг тэмдэглэлт
ба спорт арга хэмжээний
зардлаас гаргахыг Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
/Ц.Алтангэрэл/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулахад удирдлага, зохион
байгуулалтаар хангах, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг
Захиргааны хэлтэс /Д.ЦэрэнлхамАт даалгасугай.

О:\2019 он\аІЬап ЫапкМизЬааІ.сІосх
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Батлав: Н И Й С Л ЗЛ И Й Н Х Ө Р Ө Н Р
ГАЗРЫН ДАРГА

Б.М ӨНХБАТ

Х Ө Л Б Ө М Б Ө ГЙ И Н АВАРГА Ш АЛГАРУУЛАХ
ТЭМ ЦЭЭНИЙ ТӨСӨВ
№
1
2
3

Зардлы н төрөл
Гадна ногоон талбай түрээс
Ш үүгчийн хөлс
Ш агналын сан

Хөлбөм бөг

Холимог

Хүн/Ц аг
8
2
I
II
III

Нэгж үнэ
60,000
100,000
100,000
70,000
50,000

Нийт

Нийт үнэ
480,000
200,000
100,000
70,000
50,000
9 0 0 ,0 0 0

Хянасан: С анхүүгийн хэлтсийн дарга,
Ерөнхий ня-бо

Ц.Алтангэрэл

Боловсруулсан: А хлах ня-бо

Ц.Адъяа

Н ИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

__оны

сары н'^С ѳдѳр

Улаанбаатар хот

Д у га я р

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Монгол Улсын Төрийн болон
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай
хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, Төрийн болон орон
нутгийн ѳмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зуйлийн 1.10 дахь заалт, Нийслэлийн
Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний ѳдрийн А/625 дугаар захирамжийг
туе туе үндэслэн ТУЩААХ нь:
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний ѳдрийн
А/625 дугаар
хѳрѳнгѳ

захирамжийн хавсралтаар

оруулалтын

гуйцэтгэгчийг

сонгон

тѳеѳл,

арга

шалгаруулах

батлагдеан

хэмжээ

2019

жагсаалтад

үнэлгээний

онд санхуужуулэх
заасан

хорооны

ажлуудын

бүрэлдэхүүнийг

хавсралтаар баталсугай.
2. Тѳрийн болон орон нутгийн ѳмчийн хѳрѳнгѳѳр бараа, ажил, уйлчилгээ
худалдан авах тухай хууль, холбогдох журам, шийдвэрийг мѳрдѳн ажиллаж, ур
дунг тайлагнахыг Үнэлгээний хороо /Т.Оргил-Эрдэнэ/-нд даалгасугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Тѳлѳвлѳлт, Хѳрѳнгѳ
оруулалт хариуцеан орлогч дарга /А.ХаянхярвааАд даалгасугай.

ОЛ2019 он\аІЬап ЫапкМизНааЫосх
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Ни
дарг

уулалтын газрын
-ны өдрийн
иаалын хавсралт

ҮН ЭЛ ГЭЭН И Й ХОРООНЬТБҮРЭЛДЭХҮҮН

ДАРГА:

Т.ОРГИЛ-ЭРДЭНЭ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга/

ГИШҮҮД:

Б.ЗОЛЗАЯА
/НЗДТГ-ын Төсөл хөтөлбөр хариуцсан
мэргэжилтэн/
V

Х.ЭНХБАЯСГАЛАН
/Ус хангамж ариутгах татуургын
хяналтын инженер/

Р.ДҮЛАМЖАВ
/Иргэн/

НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА:

Б.БАТТЭМҮҮЖИН
/Гидротехникийн хяналтын инженер /

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ

__оны
оныО Л сары
сарынн'^С ѳдѳр

Дугаар.

Улаанбаатар хот

Бүрэлдэхүүн томилон, үүрэгжүүлэх тухай1

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Засгийн газрын Дүрэм
батлах тухай

170 дугаар

тогтоол,

“Нийслэлийн

Хөрөнгө

оруулалтын

газар”

ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.11 дэх заалтыг тус тус үндэслэн
ТУШААХ нь:
1. Азийн хүүхдүүд 2020 спортын их наадмын хүрээнд хийгдэх Усан бассейн,
хөл бөмбөгийн талбайн газар шорооны ажилд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжѵулс (
ажлын хэсгийн ахлагчаар Б.Намсрайжавыг томилон бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар
баталсугай.
2. Холбогдох хууль, тогтоомжийг мөрдөж ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч
/Б.Намсрайжав/-д үүрэг болгосугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Барилга захиалагчийн
хэлтэс /Т,Оргил-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

ДАРГА

Б.МӨНХБАТ

ОЛ2019 он\аІЬап ЫапкМизИааШосх
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_руулалтын газрын
’ф ыі-кТѵ^-ны өдрийн
тушаалын хавсралт 1
1. Азийн хүүхдүүд 2020 спортын их наадмый хүрйэнд-хийгдэх Усан бассейн, хөл
бөмбөгийн талбайн газар шорооны ажилд
Хяналт хэрэгжүүлэн ажиллах бүрэлдэхүүн:
1. Э.Батцэнгэл, Зураг төслийн хэлтсийн архитектор
2. Б.Ариунбат, Барилга захиалагчийн хэлтсийн барилгын инженер

\

НИЙСЛЭЛИ Й Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

'I

о н ы ^ с а р ь ж ^ е д е р

Улаанбаатар хот

Д » г а а р ^ ^ /

Улсын үзлэгт бэлтгэх
комисс байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн
газрын 2019 оны “Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай” 150 дугаар тогтоол, Монгол
Улсын Ерѳнхий сайдын 2019 оны “Улсын үзлэг зохион байгуулах тѳв комиссын
бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай” 46 дугаар захирамж, Нийслэлийн Засаг
даргын А/518 дугаар захирамжийг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Тѳрийн

байгууллагын ажпын зохион байгуулалт,

архив, албан хэрэг

хѳтлѳлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх ажпыг зохион байгуулах үүрэг бүхий комиссын
бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
2.

Улсын үзлэгт бэлтгэх ажпын тѳлѳвлѳгѳѳ гарган, зохион байгуулалтын

арга хэмжээ авч тѳв болон салбар комиссыг мэдээллээр ханган, үзлэг явуулахад
дэмжпэг үзүүлж ажиллахыг Комиссын дарга /Д.Цэрэнллхам/-д даалгасугай.
3.

Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа хариуцеан

орлогч дарга /Ш .Алтангэрэл/-д даалгасугай.

315061000313

КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ДАР ГА:

Д.ЦЭРЭНЛХАМ
/Захиргааны хэлтсийн дарга/

ГИШҮҮД:

Г.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
/Дотоод хяналтын инженер/
Б.ХИШИГМАА
/Бичиг
мэргэжилтэн/

хэрэг

хариуцсан

A . СОЛОНГО
/Хүний нөөцийн мэргэжилтэн/
Б.САЙНБАЯР
/Дотоод
мэргэжилтэн/

ажил

хариуцсан

B. СУВД-ЭРДЭНЭ
/Зурагтөслийн хяналтын инженер/
Д.ЭНХЖАРГАЛ
/Төлөвлөлт
мэргэжилтэн/

судалгааны

М.ТУЯАСАЙХАН
/Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй
харилцах мэргэжилтэн/
р .д а м б а д а р ж а а

/Барилгын хяналтын инженер/
Ө.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
/Тооцооны нягтлан бодогч/
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

Н.СОЛОНГО
/Архивын эрхлэгч/

Н ИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

оны ^

сарын ^

Дугаар.т

өдер

г

Улаанбаатар хот

л

Комиссын бүрэлдэхүүнд
өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1.3 дахь заалт, 20 дугаар зүйлийн 1.10
дахь заалт, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн
4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 дэх заалт, Хѳдѳлмѳрийн дотоод журмын 6.2.7 дахь заалтыг
туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Газрын даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны ѳдрийн А/23 дугаар
тушаалаар

батлагдеан

комиссын

нарийн

бичгийн

дарга

Б.Халиун

/Барилга

захиалагчийн хэлтсийн мэргэжилтэн/-ыг М.Туяасайхан /Мэдээллийн технологийн
хэлтсийн мэргэжилтэн/ болгон өөрчилсүгэй.

Б.МѲНХБАТ

О:\2019 он\аІЬап ЫапкМизИааІ.сІосх
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КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга:

Ш.Алтангэрэл
/Захиргаа хариуцсан орлогч дарга/

Гишүүд:

Нарийн бичгийн дарга:

А. Хаянхярваа
/Төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт
хариуцсан орлогч дарга/
С.Цэдэнсодном
/Хууль дотоод хяналтын дарга/
Д.Цэрэнлхам
/Захиргааны хэлтсийн дарга/
Б.Лхагважав
/Зураг төслийн хэлтсийн дарга/
Т.Оргил-Эрдэнэ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга/
С.Соёмбо
/Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга/
С.Оттончимэг
/Бүсийн ахлах инженер/
Б.Ганзориг
/Бүсийн ахлах инженер/
Б.Намсрайжав
/Бүсийн ахлах инженер/
Ц.Адъяа
/Ахлах нягтлан бодогч/
Т.Батцэцэг
/Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/
Ш.Эрдэнэбилэг
/Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн ахлах
мэргэжилтэн/
Б.Уянга
/Зураг төслийн хэлтсийн инженер/
М.Туяасайхан
• /Мэдээллийн технологийн хэлтсийн
мэргэжилтэн/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫН
ДА РГЫ Н ТУЩ ААЛ

ОЦ

10

_оны __сарын ы адяр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Үндсэн хөрөнгө орлогод авах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн
буртгэлийн

тухай

20 дугаар зүйлийн

хуулийн

14 дугээр

1.10 дахь заалт,

зуйл,

Нийслэлийн

Нягтлан бодох

Ѳмчийн

ашиглалт,

удирдлагын газрын 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны ѳдрийн 2/723 тоот албан
бичгийг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. 2019 оны эдийн засгийн ур дунг дээшлуулэх зорилт, хѳрѳнгѳ оруулалтын
батлагдеан тѳлѳвлѳгѳѳний дагуу хавсралтанд заагдеан 41 198 470 /Дѳчин нэгэн
сая нэг зуун ерэн найман мянга дѳрвѳн зуун далан/ тѳгрѳгийн тавилга эд хогшил
болон тоног тѳхѳѳрѳмжийг дане буртгэлд тусгаж, орлогод авахыг тооцооны
нягтлан бодогч /Ѳ.Эрдэнэчимэг/-д зѳвшѳѳрсугэй.
2. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Санхүү, аж ахуй

хэлтэс

/Ц.Алтангэрэл/-т даалгасугай.

.МѲНХБАТ
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Нийслэлийн Х&р|
даргын 201)
ѳдрийі

ХУДАЛ ДАН АВСАН ХӨРӨНГИИН ЖАГС,

Д/д

Барааны нэр

Ашиглалтад
орсон

Тавилга, эд хогшил
1 Буйдан
6/17/2019
2 Буйдан
6/17/2019
3 Кресло
6/17/2019
4 Кресло
6/17/2019
5 Шургуулгатай ширээ
6/17/2019
6 Ширээ
6/17/2019
7 Ширээ
6/17/2019
8 Ширээ /2 хүний /
6/17/2019
9 Ширээ /Хурлын/
6/17/2019
10 Ширээ /Хурлын/
6/17/2019
11 Ширээ /Хурлын/
6/17/2019
12 Хурлын ширээ
6/17/2019
13 Сэтгүүлийн ширээ
6/17/2019
14 Сэтгүүлийн ширээ
6/17/2019
15 Шилэн хаалт
6/17/2019
16 Шкаф
6/17/2019
17 Шкаф
6/17/2019
18 Сандал
6/17/2019
19 Сандал
6/17/2019
20 Сандал
6/17/2019
21 Сандал
6/17/2019
22 Сандал/
6/17/2019
23 Сандал /Хурлын/
6/17/2019
24 Сандал /Хурлын/
6/17/2019
25 Шүүгээ /Хананы/
6/17/2019
26 Шүүгээ /Хананы/
6/17/2019
Тавилга, эд хогшлийн дүн
1
2
3
4

о р у у л а гт
газрын
ы Отдугаа
тіш аа л ьіы х всралт
і'Т
4 1
Г1-1-5УЬЪЬ22 *

ХН

Тоо

Нэгжийн үнэ

Бүгд үнэ

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ком
ком

1
3
1
2
8
1
2
3
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
6
17
10
1
1

1,159,900
1,019,900
579,900
509,900
289,900
1,250,000
990,000
759,000
1,490,000
1,100,000
880,000
549,900
499,900
329,900
254,950
1,250,000
990,000
1,100,000
572,000
440,000
200,000
209,900
121,000
145,000
4,656,400
1,728,000

1,159,900
3,059,700
579,900
1,019,800
2,319,200
1,250,000
1,980,000
2,277,000
1,490,000
1,100,000
880,000
549,900
999,800
329,900
1,019,800
1,250,000
990,000
1,100,000
572,000
440,000
200,000
1,259,400
2,057,000
1,450,000
4,656,400
1,728,000
35,717,700

Цаас устгагч
Хѳрѳгч /МопеІ/
Тоос сорогч
Тень агааржуулалт

6/17/2019
6/17/2019
6/17/2019
6/17/2019

ш
ш
ш
ш

1
1
1
2

279,990
279,990
199,990
299,900

279,990
279,990
199,990
599,800

5 Сүлжээний тѳхѳѳрѳмж

6/17/2019

ш

1

4,121,000

4,121,000

Тоног төхөөрөмжийн дүн

НИЙТ ДҮН

5,480,770
79

41,198,470

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ

пикі
' сарын
г
о н ы ___

49.едөр

Г

Улаанбаатар хот

Дугаар.

л

Алба, хэлтсүүдийн чиг
үүргийг батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.10 дахь заалт, Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ
оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын дурмийн 6.11 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг
даргын 2018 оны А/983 тоот захирамжийг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

“Нийслэлийн

Хѳрѳнгѳ

оруулалтын

газар”

ОНӨААТҮГ-ын

“Алба,

хэлтсуудийн ундеэн чиг уургууд”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2.

Батлагдеан

чиг уургийн

хурээнд

ажлыг

оновчтой

зохион

байгуулж

хэрэгжуулэхийг Ерѳнхий инженер, хэлтсийн дарга нарт уурэг болгосугай.
3.

Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс

/Д.ЦэрэнлхамАт даалгасугай.
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і
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Нийслэли|н дѳрѳнгѳ оруулалтын газрын
дарпыноМ^ оны
сарын (?. -ны ѳдрийн
;! с| ^Ш І^д 4 (-а а р і> |ііа а л ы н хавсралт
и
•і «1^

*

ыъъыг і

АЛБА, ХЭЛТСҮҮДИЙН Ү Н ^ Н . Ч Й Ш е Ь

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Нэг. Хууль, дотоод хяналтын албаны чиг үүрэг
Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн зорилт, Нийслэлийн Засаг даргын мѳлийн
хѳтѳлбѳрийн холбогдох заалтын хэрэгжилтийг хангуулах үйл ажиллагаанд
батлагдсан журмын хүрээнд хяналт тавьж газрын даргыг мэдээллээр хангах,
хэрэгжилт хангалтгүй байгаа ажлуудыг эрчимжүүлэх талаар санал зөвлөмж
өгөх;
Газрын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээний зураг төсөл
боловсруулах, барилга угсралтын ажпын явцын гүйцэтгэлд захиалагчийн
хяналтыг тодорхой үе шаттайгаар оновчтой хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд дотоод
хяналтын журамд заасан болон тодорхой чиглэлтэй батлагдсан удирдамж
төлөвлөгөөтэйгээр хяналт хийх, гарсан зөрчил дутагдлыг арилгуулах талаар
заавар зөвлөмж өгөх, газрын даргыг мэдээллээр хангах;
Газрын үйл ажиллагаа холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн эсэхэд хяналт
тавих, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар санал, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах;
Газрын үйл ажиллагаатай холбоотой учирч болзошгүй аливаа эрсдлээс
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулан газрын даргыг үнэн зөв
мэдээллээр тогтмол хангах;
Дотоодод мөрдөгдөх дүрэм, журам боловсруулах, газрын даргын тушаал,
газрын үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ, эрх зүйн баримт бичгуудийн хууль
зуйн ундэслэлийг хянах, заавар, зѳвѳлгѳѳ ѳгѳх;
Газрын даргаас олгосон итгэмжпэлийн ундсэн дээр газрыг холбогдох хууль,
шуухийн байгууллагад тѳлѳѳлѳх;
Барилгын ажил гүйцэтгүүлэх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ, зохиогчийн
хяналтын болон бусад иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай байгуулах
гэрээний хууль зүйн үндэслэл, бүрдлийг хянаж, бүртгэл хөтлөх;
Газрын нийт ажилтны албан үүрэгтэй холбоотой асуудлаар тухай бур хууль
зүйн мэдээллээр хангах, эрх зуйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх;
Гэрээ дүгнэсэн протколыг хянах, гэрээт ажлыг хэрэгжүүлэх явцад үүссэн
асуудлаар хууль, эрх зүйн зѳвлѳгѳѳ ѳгѳх;
Нийслэлийн Засаг дарга болон бусад эрх бүхий албан тушаалтантай газрын
даргын байгуулсан контракт гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих;
Дотоод хяналтын явцад илэрсэн зѳрчлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх
талаар мэргэжил арга зүйн зѳвлѳгѳѳг удирдлагад ѳгѳх
Нийт ажилтнуудаас хууль эрх зүйн мэдлэг, мэргэжлийн түвшин тогтоох
шалгалтыг удирдан зохион байгуулах, дүгнэх, дүнг удирдлагад тайлагнах;
Газрын даргын тушаалын дагуу байгуулагдсан ажлын хэсэг, комисс болон
томилгоот ажлыг гүйцэтгэх;
Бусад

Хоёр. Захиргааны хэлтсийн чиг үүрэг
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

Газрын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг бүрдүүлэх;
Үйл ажиллагааны нэгдмэл байдал, дотоод зохион байгуулалт, үндсэн зорилт,
чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
Ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
Хөдөлмөрийн дотоод журам, ажпын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг
үүрэг, холбогдох дүрэм, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
Ажилтнуудын дэг журам, сахилга, хариуцлага, ёс зуйн хэм хэмжээнд хяналт
тавих, сахиулах арга хэмжээ авах;
Ажилтныг
мэргэшүүлэх,
давтан
сургах
болон
нийгмийн
асуудлыг
шийдвэрлүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах;
Ажилтныг шагнал урамшуулалд тодорхойлох, сахилгын арга хэмжээ
авахуулах шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
Захиргаа, хүний нөөц, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг эрхлэн
явуулах;
Сургалт, семинар, олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах;
Ажилтны ажпын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх;
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулах;
Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангуулах;
Газрын даргын зөвлөлийн хурал болон шуурхай хуралдааны үйл ажиллагааг
зохион байгуулах;
Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжин ирсэн баримт бичгүүдийг хүлээн авах,
бүртгэлжүүлэх;
Бусад

Гурав. Тѳлѳвлѳлт, судалгааны хэлтсийн чиг үүрэг
3.1.

Нийслэлийн хэмжээний хѳрѳнгѳ оруулалтын хэрэщ ээг судлан, дун шинжилгээ
хийж үр дүнгийн саналаа холбогдох газруудад хүргүүлэх;
3.2.
Шаардлагатай хѳрѳнгѳ оруулалтын тѳсѳл, хөтөлбөрүүдийг боловсруулах;
3.3.
Хѳрѳнгѳ оруулалтын ажпын эдийн засгийн зардал, үр ашиг, хэтийн хѳрѳнгѳ
оруулалтын тооцоог боловсруулах, хѳрѳнгѳ оруулалтын тайлан бэлтгэх;
3.4.
Газарт хэрэгжиж буй тѳсѳл, арга хэмжээний ажлын мэдээг салбар, дүүрэг,
ажлын чиглэлээр гаргаж удирдлагад танилцуулах;
3.5.
Монгол Улсын засгийн газрын бодлогын зорилтууд, үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилтийг ханган биелэлт гаргах;
3.6.
Нийслэлийн засаг даргын захирамжийн биелэлт гаргах;
3.7.
НИТХ-ын тогтоол шийдвэр, бодлогын зорилтууд, тѳлѳвлѳгѳѳний биелэлтийг
гаргах;
3.8.
Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний ажлын хэрэгжилтын явцад
тулгарсан асуудлыг судлаж холбогдох байгууллагуудад хандан хамтран
шийдвэрлүүлэх;
3.9.
Гадны орнуудад амжилттай хэрэгжүүлсэн хѳрѳнгѳ оруулалтын тѳсѳл
хѳтѳлбѳр, туршлага судлах;
3.10. Гадаад харилцаатай холбоотой газрын үйл ажиллагааг тѳлѳвлѳх, зохион
байгуулах;
3.11. Бусад

Дөрөв. Зураг тѳслийн хэлтсийн чиг үүрэг
Техникийн нөхцөл, инженер хайгуулын дүгнэлтийн дагуу төлөвлөлтийн болон
инженерийн оновчтой шийдлийг тусгасан, шаардлага хангасан зураг төслийг
боловсруулахад гэрээний үндсэн дээр захиалагчийн хяналтыг дараах үе
шаттайгаар мэргэжпийн түвшинд хэрэгжүүлэх;
- зөвлөмж хүлээн авах
- гэрээ байгуулах
- эскиз, ажлын зураг эхлүүлэх
- зураг тесел боловсруулах явцад хяналт тавих
- зураг тесел хулээн авах
Барилга байгууламж болон инженерийн шугам сулжээ, их засварын ажлын
4.2.
зураг тесел, зѳвлѳх уйлчилгээний ажлын унэлгээний хорооноос ируулсэн
зѳвлѳмжийг хулээн авч, Тѳрийн болон орон нутгийн ѳмчийн хѳрѳнгѳѳр бараа
ажил уйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу болон зохих норм
дурмийн дагуу хянах, шаардлагатай тохиолдолд унэлгээний хороонд буцаах;
Зураг тѳслийн ажлыг гэрээт хугацаанд тѳлѳвлѳлт, техникийн норм
4.3.
стандартын дагуу гуйцэтгуулж, тѳлѳвлѳгѳѳт хугацаандаа хэрэгжих нѳхцѳлийг
бүрдүүлэхэд хяналт тавих;
4.4.
Холбогдох техникийн нѳхцѳл, зургийн даалгаврыг гаргуулах;
Зураг тѳсвийн ажлын техникийн бичиг баримт, ажлын гуйцэтгэл, санхуугийн
4.5.
бичиг баримтын бурдэлд мэргэжил арга зуйн заавар, зѳвлѳгѳѳг ѳгч, хянаж,
баталгаажуулах;
4.6.
Зураг тѳслийн гуйцэтгэгч нь батлагдсан архитектур тѳлѳвлѳлтийн даалгавар,
зургийн даалгавар, техникийн нѳхцѳл, холбогдох хууль тогтоомж норм,
дүрмийг
зѳрчиж чанаргуй гуйцэтгэсэн тохиолдолд илэрсэн зѳрчлийг
арилгуулах, асуудлыг шийдвэрлуулэх;
4.7.
Барилга угсралтын ажлын батлагдсан зураг тѳслийн газар олголт, шугам
сулжээний трассын координат цэгуудийг Нийслэлийн газрын албанд
шалгуулан, буртгуулж, баталгаажуулах;
4.8.
Газрын уйл ажиллагааны тѳлѳвлѳгѳѳний тухайн оны биелэлтийг гаргах;
4.9.
Тесел арга хэмжээний бэлтгэл ажил болох газар туунтэй холбогдох асуудлыг
судлах, шийдвэрлуулэх, газар ашиглалтын байдал, тѳлѳвлѳлтѳд судалгаа
хийх, газар зохион байгуулалтын тѳлѳвлѳгѳѳнд санал ѳгѳх, мэдээллийн сан
уусгэх, хѳтлѳх;
4.10. Хѳрѳнгѳ оруулалтын ажлын бэлтгэл буюу зураг тѳсѳл боловсруулах ажлын
явцад инженерийн шугам сулжээний трасс сонголт, болон газар олголт,
чѳлѳѳлѳх асуудлыг судлан холбогдох байгууллагуудад хандан хамтран
шийдвэрлуулэх;
4.11. Бусад

Тав. Барилга захиалагчийн хэлтсийн чиг үүрэг
5.1.

Газрын хэмжээнд хэрэгжиж буй нийт тесел, арга хэмжээний барилга
угсралтын ажлын гуйцэтгэлд захиалагчийн хяналтыг дараах уе шаттайгаар
мэргэжлийн тувшинд хэрэгжуулэх;
- зѳвлѳмж хулээн авах
- гэрээ байгуулах
- барилгын ажил эхлуулэх

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.
5.14.
5.15.

- барилгын ажлын явцад хяналт тавих
- барилга байгууламж ашиглалтад оруулах уе шатад хяналт тавих
Барилга байгууламж болон инженерийн шугам сулжээ, их засварын
ажлуудын унэлгээний хорооноос ируулсэн зѳвлѳмжийг хулээн авч, Тѳрийн
болон орон нутгийн ѳмчийн хѳрѳнгѳѳр бараа ажил уйлчилгээ худалдан авах
тухай хууль болон магадлалаар батлагдсан зураг тѳсвийн дагуу хянах,
шаардлагатай тохиолдолд унэлгээний хороонд буцаах;
Түлхүүр гардуулах гэрээний нѳхцѳлтэй ажлуудад Зураг тѳсвийн хэлтэстэй
хамтарч ажиллан, шаардлага хангасан зураг тѳсвийг хулээн авах;
Барилга байгууламж болон их засварын ажлын техникийн бичиг баримт,
ажлын гуйцэтгэл, санхуугийн бичиг баримтын бурдэлд мэргэжил арга зуйн
заавар, зѳвлѳгѳѳг ѳгч, хянаж, баталгаажуулах;
Барилгын ажлын гуйцэтгэл, санхуужилтийг гуйцэтгэгчтэй байгуулсан
гэрээний дагуу ажлын гуйцэтгэлийн уе шат бурээр холбогдох хууль дурэм
журмын дагуу хянаж баталгаажуулах;
Ажилд
гуйцэтгэлийн
явцад
гарсан
ѳѳрчлѳлтийг магадлан
тогтоох,
шаардлагатай тохиолдолд тѳсвийн тесел, тѳсвийн тодотголд санал оруулах
Ажлын зураг тѳсѳлтэй барилга байгууламжийн ажилд зохиогчийн хяналтын
гэрээг байгуулж, хяналт хийлгэх;
БУА-ыг бодит гуйцэтгэлийн дагуу координат цэгууд болон шугам сулжээний
трассаар Нийслэлийн хот тѳлѳвлѳлт, ерѳнхий тѳлѳвлѳгѳѳний газрын Хот
байгуулалт, газрын кадастр мэдээллийн хэлтэст буртгуулэх;
Ажлын зураг болон угсралтын ажилд алдаа, дутагдал гарсан тохиолдолд
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраар дугнэлт гаргуулж, зураг тѳсѳвт
магадлал хийлгэх;
Гуйцэтгэгч технологийн горим, батлагдсан зураг, техникийн нѳхцѳл зѳрчиж
чанаргүй гуйцэтгэсэн тохиолдолд илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, техникийн
шийдэл гаргах болон буруутай этгээдүүдийн зардлаар ажлыг дахин хийлгэж
хохирлыг барагдуулах, шаардлагатай тохиолдолд нөхөн төлбөр тавих, гэрээг
цуцлах асуудлыг холбогдох албан тушаалтанд тавьж шийдвэрлуулэх;
Барилга байгууламж, инженерийн шугам сулжээний угсралтын ажлын
ашиглалтад оруулах комиссын уйл ажиллагааг гуйцэтгэгчтэй хамтран зохион
байгуулах, барилга байгууламжийг ашиглагчид хулээлгэн ѳгѳх;
Газрын даргын тушаалаар батлагдсан унэлгээний хороодын ажлын баримт
бичгийн бурдуулэлт /эрх шилжсэн захирамж, газрын даргын бурэлдэхуун
томилсон тушаал, унэлгээний хороонд ажиллахыг зѳвшѳѳрсѳн мэдуулэг,
хурлын тэмдэглэл, зѳвлѳмж/- ийн мэдээллийн сан хѳтлѳх, архивын нэгж
болгон архивт хулээлгэх ѳгѳх;
Дууссан барилга байгууламжийг Нийслэлийн ѳмчид буртгуулэх, архивын
нэгж болгон архивт хулээлгэх ѳгѳх;
Барилга байгууламжийн чанарын баталгаат хугацааны техник хяналт хийн,
гарсан зѳрчил, дутагдлыг арилгах;
Бусад

Зургаа. Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн чиг үүрэг
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Газрын санхүүгийн үйл ажиллагааг Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль,
тогтоомжид нийцүүлэн, хэвийн үр ашигтай явуулах, удирдан зохион
байгуулах, мөнгөний урсгалыг төлөвлөж зохицуулах, тайлан тэнцлээр гарсан
үр дүнг тайлагнах, өмчийн зөрчилгүй байх, эд хөрөнгийн хадаглалт
хамгаалалтад бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах ,тѳсвийн хуулийн
дагуу
хѳрѳнгѳ оруулалтыг санхүүжүүлэх, мөн удирдлагыг санхүүгийн
мэдээллээр тогтмол хангах;
Санхүүгийн үйл ажиллагаа болон хѳрѳнгѳ оруулалт, санхүүжилтийн явцтай
холбоотой тайлан тэнцлийг хуулийн хугацаанд сар бүр гаргах
Өмч, хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтад хяналт тавих;
Тѳсѳл, арга хэмжээний барилга угсралтын болон зураг тѳслийн ажлын гэрээ,
гүйцэтгэлийг хянах, баталгаажуулах, санхүүжүүлэх;
Контракт гэрээ, эдийн засгийн үр ашигийг нэмэгдүүлэх зорилтод
тѳлѳвлѳгѳѳний биелэлтийг хангаж ажиллах, тайлагнах;
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
Харьяа болон гадны байгууллагуудтай хуульд нийцүүлэн
худалдах,
худалдан авах гэрээ хийх, сургалт зохион байгуулах
Бусад

Долоо.Мэдээлэл технологийн хэлтсийн чиг үүрэг
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

Газрын хэмжээнд хэрэгжиж буй тѳсѳл, арга хэмжээний явц, үр дүнг хэвлэл
мэдээллийн хэрэгсэл телевиз радио, олон нийтийн сошиал сүлжээгээр
сурталчлах, олон нийттэй харилцах;
Хурал зѳвѳлгѳѳн, сургалт, олон нийтийн арга хэмжээний явцыг зурагжуулан
баримтжуулж, эх бэлтгэл /брошур, баннер, постер/ хийж мэдээ мэдээлэл
бэлтгэн цаг алдахгүй нийтлэх;
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр буруу ташаа мэдээллийг шуурхай
судалж, залруулах, үнэн зѳв хариу ѳгѳх ажлыг зохион байгуулах;
Газрын
хэмжээнд
Нийслэлийн
дотоод
удирдлагын
систем
Егр.иІаапЬааІаг.тп, Архив бичиг хэргийн нэгдсэн систем Ебос.иІаапЬааІаг.тп,
Ѳргѳдѳл
гомдол,
санал
хүсэлтийн
цахим
систем
з т а гіс ііу .т п ,
Ореп.иІаапЬааІаг.тп,
ЗЫІепсІапз.доѵ.тп,
иЫ едаІ.тп,
Іепбег.доѵ.тп
нийслэлийн
хэмжээнд хэрэглэгддэг нэгдсэн системүүдийн хэвийн үйл
ажиллагааг хангах;
Газрын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах;
Газрын вэб сайтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хөгжүүлэх;
Газрын серверийн тохиргоо болон холболтыг хариуцан сервер болон
хадгалах тоног тѳхѳѳрѳмжийн шинэчлэл, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх талаар
санал боловсруулах, орчин үеийн техникийн дэвшил, шинэ технологийг
ашиглалтыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх;
Уйл ажиллагааны дотоод гадаад сүлжээний гүйцэтгэлийг хянаж, нэмэгдүүлэх,
Сулжээний асуудлууд ба сул зогсолтыг шийдвэрлэх;

7.9.

Цахим мэдээллийн нэгдсэн сан, мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ, мэдээллийн
системийн хэвийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлы г хариуцах, мэдээллийн
сангийн уялдаа холбоог хангах;

7.10.

Газрын бүртгэл мэдээллийн системын хэвийн үйл ажиллагааг хангах хянах;

7.11.

Техник хангамж, мэдээллийн сүлжээ, техник хэрэгслийн элэгдэл хорогдол,
гэмтэл саатал, доголдлоос сэргийлэх, хэвийн аж иллагааг хангах, гэмтэл,
саатлы г тухай бүр түргэн шуурхай засварлах арга хэмжээ авах;

7.12.

Газрын нийт албан хаагчдын компьютерт мэргэжлийн болон хэрэглээний
программ суулгах, заавар зѳвѳлгѳѳ ѳгч, хэвийн үйл ажиллагааг хангах;

7.13.

Бусад

\

Н ИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

^сары н ^е д е р

Улаанбаатар хот

Дугаар

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, “Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ
оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.11 дэх заалт,
“Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газарт дотоод хяналтыг зохион байгуулах
журам”-ын 3.1.3 дахь заалтыг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Уле, Нийслэл, Орон нутгийн ѳмчийн хѳрѳнгѳѳр он дамжин хэрэгжиж буй
болон 2019 онд хэрэгжиж буй сургууль, цэцэрлэгийн барилга байгууламжийн
угералт, засварын ажилд 2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний ѳдрѳѳс 2019 оны
09 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хяналт шалгалт хийх ажлын
хэегийн

бүрэлдэхүүн,

хяналт

шалгалт

хийх

ажлын

хуваарийг

хавсралтаар

баталсугай.
2.

Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль, дотоод хяналтын

албаны дарга /С.Цэдэнсодном/-д даалгасугай.

О:\2019 он\аІЬап ЫапкМизНааШосх

315060000337

улалтын газрын
I ^ ..-н ы өдрийн
алын хавсралт

Ний
д а р г ^ іШ

Хяналт шалгалт хийх ажлын

д /д

Д ү ү р ги й н н э р

А ж и л ш а л га х
х у га ц а а

1

Сонгинохайрхан дүүрэг

7 хоног бүрийн
2, 4 дахь өдөр

2

Баянгол дүүрэг

7 хоног бүрийн
3, 1 дэх өдөр

3

4

5

Хан-Уул дүүрэг

Чингэлтэй дүүрэг

Сүхбаатар дүүрэг

7 хоног бүрийн
3, 5 дахь өдөр

7 хоног бүрийн
1, 5 дахь өдөр

7 хоног бүрийн
1, 4 дахь өдөр

7 хоног бүрийн
2, 5 дахь өдөр

6

Баянзүрх дүүрэг

7

Багахангай дүүрэг

7 хоног бүрийн
2, 5 дахь өдөр

Багануур дүүрэг

7 хоног бүрийн
2, 5 дахь өдөр

8

9

Налайх дүүрэг

7 хоног бүрийн
2, 5 дахь өдөр

4 1

Х янал таар я в ах аж и л чд ы н
нэрс

А.Хаянхярваа
Б.Туяажаргал
Д.Оюунтуул
А.Алтантулга
У.Одгэрэл
Б.Амгаланцэцэг
Д.Ганцагаан
Б.Лхагважав
Б.Ариунбат
Р.Ичинхорлоо
Д.Оюунтуул
У.Одгэрэл
С.Соёмбо
Г.Дэлгэрсайхан
Х.Энхбаясгалан
Ц.Болортунгалаг
У.Одгэрэл
Ц.Амарбаясгалан
С.Цэдэнсодном
Ч.Ганчөдөр
Х.Наранцэцэг
Ц.Болортунгалаг
У.Одгэрэл
Ц.Амарбаясгалан
Ш.Алтангэрэл
С.Баасансүрэн
Х.Энхбаясгалан
Ц.Болортунгалаг
У.Одгэрэл
Ц.Амарбаясгалан
Ц.Алтангэрэл
Б.Энхбилэг
З.Мѳнхчимэг
Б.Энхбаатар
У.Одгэрэл
Г. Ганпүрэв
Ц.Алтангэрэл
Д.Батсүх
Н.Энхбаяр
Б.Энхбаатар
У.Одгэрэл

.р і
1 і р

Тайлбар

Сургууль цэцэрлэгийн
барилга угсралтын ажил
болон засварын ажил

Сургууль цэцэрлэгийн
барилга угсралтын ажил
болон засварын ажил

Сургууль цэцэрлэгийн
барилга угсралтын ажил
болон засварын ажил

Сургууль цэцэрлэгийн
барилга угсралтын ажил
болон засварын ажил

Сургууль цэцэрлэгийн
барилга угсралтын ажил
болон засварын ажил

Сургууль цэцэрлэгийн
барилга угсралтын ажил
болон засварын ажил

Сургууль цэцэрлэгийн
барилга угсралтын ажил
болон засварын ажил

Ц.Алтангэрэл
Г.Ганпүрэв
Н.Энхбаяр
Б.Энхбаатар
У.Одгэрэл

Сургууль цэцэрлэгийн
барилга угсралтын ажил
болон засварын ажил

Ц.Алтангэрэл
Д.Батсүх
Н.Энхбаяр
Б.Энхбаатар
У.Одгэрэл

Сургууль цэцэрлэгийн
барилга угсралтын ажил
болон засварын ажил

Н ИЙСЛЭЛИЙ Н ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫ Н ГАЗРЫ Н
ДА РГЫ Н ТУШ ААЛ

Улаанбаатар хот

Дугаар.

"1
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн
бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай

Г

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, 31.3.4 дэх заалт,
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6.11 дэх заалт,
Ѳмч хамгаалах байнгын зѳвлѳлийн ажиллах журмын 3.3 дахь заалтыг туе туе
үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Байгууллагын

“Ѳмч

хамгаалах

байнгын

завлѳл”-ийн

бүрэлдэхүүнийг

нэгдүгээр хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2. “Ѳмч хамгаалах байнгын зѳвлѳлийн ажиллах журам”-ыг мѳрдѳж ажиллахыг
зѳвлѳл /Ш.Алтангэрэл/-д үүрэг болгосугай.
3. Газрын даргын энэхүү тушаал гарснаар 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны
ѳдрийн А/22 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтыг хүчингүй болгож, хоёрдугаар
хавсралтыг хэвээр үлдээсүгэй.
4. Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт тавьж

ажиллахыг

Захиргааны

хэлтэс

/Д.ЦэрэнлхамАт даалгасугай.

ЭЛ2019 он\аІЬап ЫапкМизНааЫосх
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газрын
сарын^І^У -ны
хавсралт

Ниі
ѳдрий

КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ДАРГА:

Ш. АЛТАЙГЭРЭЛ
/Захиргаа хариуцсан орлогч дарга/

ГИШҮҮД:

Ц.АДЪЯА
/Ахлах нягтлан бодогч/
Д.ЦЭРЭНЛХАМ
/Захиргааны хэлтсийн дарга/

У.ГАНЧУЛУУН
/Хуулийн асуудал хариуцсан
мэргэжилтэ/
Х.ЭНХБААТАР
/Тѳлѳвлѳлт судалгааны
мэргэжилтэн/
Г.СЭР-ОД
/Техник хангамж хариуцсан
мэргэжилтэн/
Э.ЛХАГВАЖАРГАЛ
/Нярав/
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Ѳ.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
/Тооцооны нягтлан бодогч/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ О РУУЛ АЛТЫ Н ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

оны & & сарын

өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хсп

1
Албан тушаалын тодорхойлолт
/ажил, албан туш аал/ батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн
хуулийн

48.3.1

дэх

заалт,

Нийслэлийн

1.4 дэх заалт, Хөдөлмөрийн тухай

Засаг даргын

2019

оны

А/771

тоот

захирамжийг туе туе үндэслэн ТУШ ААХ нь:
1. “ Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын бутцэд хамаарах
албан туш аалын тодорхойлолт /ажил, албан туш аал/-ын жагсаалты г хавсралт
ёсоор баталсугай.
2. Энэ тушаал гарснаар Газрын даргын 2018 оны 11 дугээр сарын 19-ний
ѳдрийн А/53 тоот туш аалы г хучингуйд тооцеугай.
3. Туш аалын

хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа хариуцеан

орлогч дарга /Ш .АлтангэрэлАд даалгасугай.
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гибкие

Т і
Н и й с л э л и й н Хѳрѳнгѳ оруулалтын газрын
даргын 2019 оны Щ сарын 4 ^ н и й ѳдрийн
" таар тушаалын хавсралт

1 ^
Л 1
АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ /АЖИЛ, АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН
ЖАГСААЛТ
Орон ТОО
д/д Албан тушаал
У д и р д л ага - 5

1

1

Газрын дарга

1

2

2

1

3

3

4

4

5

5

Захиргааны асуудал хариуцеан орлогч
дарга
Тѳлѳвлѳлтийн асуудал хариуцеан орлогч
дарга
Хуулийн асуудал хариуцеан орлогч дарга
Ерѳнхий инженер

1
1
1

Хууль, д о то о д хянал ты н хэлтэс - 6

6

1

7

2

8

3

9

4

10

5

Хэлтсийн дарга
Ахлах инженер
Дотоод хяналтын инженер
Дотоод хяналтын мэргэжилтэн
Хуулийн асуудал хариуцеан мэргэжилтэн

1
1
1
1
2

З а х и р г а а н ы х э л т э с -9

11

1

12

2

13

3

14

4

15

5

Хэлтсийн дарга
Хуний нѳѳцийн асуудал хариуцеан ахлах
мэргэжилтэн
Архивын эрхлэгч
Бичиг хэрэг хариуцеан мэргэжилтэн
Даргын туслах

16

6

Дотоод ажил хариуцеан мэргэжилтэн

1
1
1
1
1
4

С анхүү, аж ахуйн хэлтэс -1 6

17
18
19
20
21
22
23

Хэлтсийн дарга
Аж ахуйн тасгийн дарга
3
Ахлах нягтлан бодогч
Хѳрѳнгѳ оруулалт санхүүжилт хариуцеан
4
мэргэжилтэн
5
Тооцооны нягтлан бодогч
6
Нярав
7
Жолооч
Б а р и л га з а х и а л а гч и й н х э л т э с - 30
1

1

2

1
1
3
1
1
8

24

1

Хэлтсийн дарга

1

25

2

1

26

3

27

4

28

5

29

6

Барилга захиалагчийн албаны дарга
Бүсийн ахлах инженер
Барилгын хяналтын инженер
Цахилгааны хяналтын инженер
Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн
хяналтын инженер

3
10
3
5

30

7

31
32

8
9

33

10

34

11

Ус хангамж ариутгах татуургын хяналтын
инженер
Гидротехникийн хяналтын инженер
Холбооны хяналтын инженер
Ногоон байгууламж хариуцсан
мэргэжилтэн
Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

3
1
1
1
1

З ураг төсл ий н хэлтэс - 9

35

1

Хэлтсийн дарга

1

36

2

Ахлах инженер

1

37

3
4

Зураг төслийн хяналтын инженер
Газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

6

38

1

Т ө л ө в л ө л т с у д а л г а а н ы х э л т э с - 12

39
40
41
42

1
2
3
4

Хэлтсийн дарга
Ахлах мэргэжилтэн
Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн
Мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн

1
1
9
1

М эд э э л л и й н те хн о л о ги й н хэл тэс - 6

43
44
45
46
47

1
2
3
4
5

48

6

Хэлтсийн дарга
Ахлах мэргэжилтэн
Техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
Сулжээ хариуцсан мэргэжилтэн
Системийн мэргэжилтэн
Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах
мэргэжилтэн

1
1
1
1
1

1

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ

Д ёМ

#2

№

________ о н ы ___ сарын і_2Іѳдѳр

Дугаар. ^ -/$ 9

Улаанбаатар хот

Бүтэц, орон тоог өөрчлөхтэй
холбогдуулан үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.4 дэх заалт, мөн хуулийн 20.1.10
дахь заалт, Нийслэлийн Засаг даргын “Зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны
хязгаар шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны А/771

тоот захирамжийг туе туе

үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газрын Бүтэц, орон тооны хязгаарыг
шинэчлэн баталсантай холбогдуулан үүрэгт ажлаас чѳлѳѳлѳгдѳх албан хаагчдын
нэрсийг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхуу тушаалыг 2019 оны 08 дугаар сарын 07-ны ѳдрѳѳс эхлэн мѳрдѳж
ажилласугай.

315061000356

БҮТЭЦ ОРОН ТООНЫ Ѳ Ѳ Р Ч Л Ѳ ІІТ ^ ^ Т ^ ІР '^ Г Т ^ Ж Л А А С
ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ АЛБАН ХААГЧДЫН НЭРС
д/д

д/д

Нэрс

А л бан туш аал

У д и р д л ага

1

1

Ш .А л тангэрэл

Захиргаа ха риуцсан орлогч да рга

2

2

А .Х а янхярва а

Т өлөвлөлт, Х өрөнгө о р уул а л т ха риуцсан орлогч дарга

3

3

Г.Ц эрмаа

Ерөнхий инж енер

Хууль, д о то о д хянал ты н алба

4

1

С .Ц эдэнсодном

А лбаны дарга

5

2

Н .Н арангэрэл

А хл ах инж енер

6

3

Л .А л та н чим эг

Д отоод хянал ты н инж енер

7

4

Г.М өнх-Э рдэнэ

Д отоод хянал ты н инж енер

8

5

У.Ганчулуун

Хуулийн асуудал ха риуцсан м эргэж илтэн

9

6

Л .Б о ло рчулуун /чөл /

Х уулийн асуудал ха ри уцса н м эргэж илтэн

З а х и р га а н ы х э л т э с

10

1

Д .Ц эрэнлха м

Х элтсийн дарга

11

2

Т .Б атц эц эг

А хл ах м эргэж илтэн

12

3

А .С олонго

Хүний нѳѳцийн м эргэж илтэн

13

4

Н .С олонго

Архивы н эрхлэгч

14

5

Б .Х иш игм аа

Б ичиг хэрэг ха ри уцса н м эргэж илтэн

15

6

Б .Б атбилэг

Д аргы н тусла х

16

7

Б .С айнбаяр

Д отоод асуудал хари уцса н м эргэж илтэн

17

8

Д .Б а а с а н х ү ү /ж и р /

Д отоод асуудал хари уцса н м эргэж илтэн /Н Ү Н Т /

Б .У ндрахж аргал /түр/

Д отоод асуудал хари уцса н м эргэж илтэн /Н Ү Н Т /

С анхүү, аж ахуйн хэлтэс

18

1

Ц .Алтангэрэл

Х элтсийн дарга

19

2

Н .Анударь

А ж ахуйн тасгийн дарга

20

3

Ц .Адъяа

А хл ах нягтлан бодогч

21

4

Д .П үрэвж ав

ХО са нхүүж и л т хари уцса н м эргэж илтэн

22

5

Ж .С о л он го /ж ир/

ХО са нхүүж и л т хари уцса н м эргэж илтэн

Б .Б атсуурь /түр/

ХО санхүүж илт хари уцса н м эргэж илтэн

23

6

Г.М өнхболд

Т ооцооны нягтлан бодогч

24

7

Ө .Э рдэн эчим эг

Т ооцооны нягтлан

25

8

М .Н ям сүрэн /ж ир/

Нярав

Э .Л хагваж аргал /түр/

Нярав

26

9

Х .Галса нба ата р

Ж олооч

27

10

Ц .Д арханбаатар

Ж олооч

28

11

М .Д аваасүрэн

Ж олооч

29

12

Г.Золжаргал

Ж олооч

30

13

Ц .Б аттулга

Ж олооч

31

14

М .Э нхтөр

Ж олооч

32

15

Д .Т ө м өр ба ата р

Ж олооч

33

16

С .Ц огбаяр

Ж олооч

Б а р и л га з а х и а л а г ч и й н х э л т э с

34

1

Т .О р гил-Э рд эн э

Х элтсийн дарга

35

2

Б .Ганзориг

Бүсийн ахлах инж енер

36

3

Б .Н ам срайж ав

Бүсийн ахлах инж енер

37

4

С .О тгончим эг

Бүсийн ахлах инж енер

38

5

Ч .Ганчөдөр

Барилгын хяналты н инж енер

39

6

Б .Э нхбилэг

Барилгын хянал ты н инж енер

40

7

Б .Т уяаж аргал

Барилгын хяналты н инж енер

41

8

Г.Д элгэрсайхан

Барилгын хянал ты н инж енер

42

9

Д .Б атсүх

Барилгы н хяналты н инж енер

43

10

С .Б аасансүрэн

Барилгы н хяналты н инж енер

44

11

Ц .А м арбаясгалан

Барилгын хяналты н инж енер

45

12

Г.Ганпүрэв

Барилгын хянал ты н инж енер

46

13

Б .А риунбат

Барилгын хяналты н инж енер

47

14

Д .Ганцагаан

Б арилгы н хянал ты н инж енер

48

15

Д .О ю унтуул

Ц ахилгааны хянал ты н инж енер

49

16

Ц .Б оло ртунга лаг

Ц ахилгааны хяналты н инж енер

50

17

Б .Э нхбаатар

Ц ахилгааны хянал ты н инж енер

51

18

Р .И чинхорлоо

Дулаан хангам ж , агаар сэлгэлтийн хяналты н инж енер

52

19

X. Н аранц эц эг

Дулаан хангам ж , агаа р сэлгэлти й н хянал ты н инж енер

53

20

О .Д ү ү р э н б и л э г/ч ө л /

Дулаан хангам ж , агаар сэлгэлти й н хянал ты н инж енер

Н .Э нхбаяр /түр/

Д улаан хангам ж , агаар сэлгэлти й н хяналты н инж енер

54

21

А .А л та нтул га

Дулаан хангам ж , агаар сэлгэлти й н хяналты н инж енер

55

22

Р .Д ам бадарж аа

Дулаан хангам ж , агаар сэлгэлтийн хяналты н инж енер

56

23

З .М өнхчим эг

Ус хангам ж а ри утгах татуур гы н хяналты н инж енер

57

24

Х .Э нхбаясгалан

Ус хангам ж а риутгах татуур гы н хяналты н инж енер

58

25

Б .А м галанц эц эг

Ус хангам ж а ри утгах татуур гы н хянал ты н инж енер

59

26

Д .Д элгэрням

Холбооны хянал ты н инж енер

У.О дгэрэл

Холбооны хянал ты н инж енер

60

27

61
62

28
29

Б .Б аттэм үүж ин

Гидротехникийн хян ал ты н инж енер

Б .Н оров /ж ир/

Д отоод ажил ха риуцсан м эргэж илтэн

Б.Халиун /түр/

Д отоод ажил ха риуцсан м эргэж илтэн

С .А риунтуул

Ногоон б а й гуул а м ж ха ри уц са н м эргэж илтэн

З у р а гтө с л и й н хэлтэс

63

1

Б .Л хагваж ав

Х элтсийн дарга

64

2

З .Н эрм өнх

А хлах инженер

65

3

Б.Уянга

З у р а гт ѳ с л и й н хян ал ты н инж енер

66

4

Э .Б атцэнгэл

З у р а гт ѳ с л и й н хянал ты н инж енер

67

5

Б .Бат-О ргил

З у р а гт ѳ с л и й н хянал ты н инж енер

68

6

Г.Б ат-Э рдэнэ

З у р а гтѳ с л и й н хянал ты н инж енер

69

7

Д .Т үв ш и н б и л эг

З у р а гт ѳ с л и й н хянал ты н инж енер

70

8

В .С увд-Э рдэнэ

З у р а гт ѳ с л и й н хян ал ты н инж енер

71

9

М .Э рдэнэбаяр

Газрын асуудал ха ри уц са н м эргэж илтэн

Т ө л ө в л ө л т с у д а л га а н ы х э л т э с

72

1

Н .Э гийм аа

Х элтсийн дарга

73

2

Ш .Э рдэнэб илэг

А хл ах м эргэж илтэн

74

3

Х .Э нхбаатар

Төлөвлөлт, судалгааны м эргэж илтэн

75

4

Г.А риунтунгал аг

Төлөвлөлт, судалгааны м эргэж илтэн

76

5

Г.Лхагва

Төлөвлөлт, суда лгаа н ы м эргэж илтэн

77

6

У.С олонго

Төлөвлөлт, судалгааны м эргэж илтэн

78

7

Э .Б атж аргал

Тѳлѳвлѳлт, суда лгаа н ы м эргэж илтэн

79

8

Ц .М өнх-О чир

Тѳлѳвлѳлт, суда лгаа н ы м эргэж илтэн

9

С .Дана /ж ир/

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны м эргэж илтэн

80

О .Б атб аатар /түр/

Т ѳлѳвлѳлт, судалгааны м эргэж илтэн

Ц .А м артүвш ин /ж ир/

Т ѳлѳвлѳлт, судалгааны м эргэж илтэн

Б .Б адралсүрэн /түр/

Тѳлѳвлѳлт, суд а л гаа н ы м эргэж илтэн

Т .У нда рм а а /ж ир/

Тѳлѳвлѳлт, суд а л гаа н ы м эргэж илтэн

А .Б илгүүн /түр/

Т ѳлѳвлѳлт, судалгааны м эргэж илтэн

Д .Э нхж аргал

М эдээ тайл ан ха риуцсан м эргэж илтэн

81

82
83

10

11
12

М эд ээл л и й н те хн о л о ги й н хэл тэс

84

1

С .С оём бо

Х элтсийн дарга

85

2

Б .Б илэгж аргал

С үлж ээ ха риуцсан м эргэж илтэн

86

3

Г.С эр-О д

Т е х н и к х а н га м ж х а р и у ц с а н м э р гэ ж и л тэн

87

4

Б .У уганбаяр

88

5

М. Т уяасайхан

С и с те м и й н м э р гэ ж и л тэ н
Х эвл эл м эдээлэл, олон нийттэй ха рил ц ах
м э р гэ ж и л тэ н

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ

Д оМ

-ОНЫ

0% сарын_Цөдөр
0#
__

Дугаяр^ / ^ .

Улаанбаатар хот

Г

и

Бүтэц, орон тоо өөрчлөгдсөнтэй
холбогдуулан үүрэгт ажилд түр
болон шинээр томилох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.4 дэх заалт, мөн хуулийн 20.1.10
дахь заалт, Нийслэлийн Засаг даргын “Зохион байгуулалтын бутэц, орон тооны
хязгаар шинэчлэн

батлах тухай” 2019 оны А/771

тоот захирамжийг туе туе

үндэслэн ТУШ ААХ нь:
1.

Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газрын Бутэц, орон тооны хязгаарыг

шинэчлэн баталсантай холбогдуулан уурэгт ажилд тур болон шинээр томилогдох
албан хаагчдын нэрсийг хавсралтаар баталсугай.
2.

Энэхуу туш аалы г 2019 оны 08 дугаар сарын 07-ны ѳдрѳѳс эхлэн мѳрдѳж

ажилласугай.
3.

Туш аалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны асуудал

хариуцеан орлогч дарга /Ш .Алтангэрэл/-д даалгасугай.

Б:\2019 он\аІЬап ЫапкМизНааШосх

оруулалтын газрын
Нийс
даргын 2019 о н ы ^/с а р ы н ^-т^н ы өдрийн
'|гуш аалын хавсралт

ХААГЧДЫН НЭРС

ТҮР БОЛОН ШИНЭЭР т о м и л о г д с о н

Албан туш аал

Нэрс

д/д
Удирдлага
1

1

Ш .Алтангэрэл

Захиргааны асуудал хариуцсан орлогч дарга

2

2

А.Хаянхярваа

Т өлөвлөлтийн асуудал хариуцсан орлогч дарга

3

3

Г.Цэрмаа /чөлөөтэй/

Ерөнхий инженер

Х ууль, д о то о д хян а л ты н хэлтэс
4

1

С .Ц эдэнсодном

Хэлтсийн дарга
Ахлах инженер

5

2

Н.Н арангэрэл

6

3

Л .А лтанчим эг

Д отоод хяналты н инженер

7

4

Г.М өнх-Эрдэнэ

Д отоод хяналтын инженер

8

5

У.Ганчулуун

Хуулийн асуудал хариуцсан м эргэжилтэн

9

6

Л .Болорчулуун

Хуулийн асуудал хариуцсан м эргэжилтэн

З ахиргааны хэлтэс
Хэлтсийн дарга

10

1

Д.Ц эрэнлхам

11

2

А .С олонго

Хуний нѳѳцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэж илтэн

12

3

Н.Солонго

Архивын эрхлэгч

13

4

Б.Хиш игмаа

Бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн

14

5

Б .Батбилэг

Даргы н туслах

15

6

Б.С айнбаяр

Дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

7

Д .Б аасанхүү /ж ирэм сний
амралттай/

Дотоод асуудал хариуцсан м эргэжилтэн /Н ҮН Т /

Б.Ундрахж аргал /түр/

Д отоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /Н ҮН Т /

16

Санхүү, аж ахуйн хэл тэс
17

1

Ц.Алтангэрэл

Хэлтсийн дарга

18

2

Н .Анударь

Аж ахуйн тасгийн дарга

19

3

Ц.Адъяа

Ахлах нягтлан бодогч

20

4

Д .П үрэвж ав

Хѳрѳнгѳ оруулалт. санхууж илт хариуцсан мэргэж илтэн

21

5

Ж .С олонго /ж ирэм сний
амралттай/

Хѳрѳнгѳ оруулалт, санхууж илт хариуцсан мэргэж илтэн

Б.Батсуурь /түр/

Хѳрѳнгѳ оруулалт, санхууж илт хариуцсан мэргэж илтэн

22

6

Г.М өнхболд

Хѳрѳнгѳ оруулалт, санхууж илт хариуцсан м эргэж илтэн

23

7

Ө .Э рдэнэчим эг

Тооцооны нягтлан

24

8

М .Н я м с ү р э н /ж ирэм сний
амралттай/

Нярав

Э .Л хагваж аргал /түр/

Нярав

25

9

Х.Галсанбаатар

Ж олооч

26

10

Ц Д арханбаатар

Ж олооч

27

11

М .Даваасүрэн

Ж олооч

28

12

Г.Золжаргал

Ж олооч

29

13

Ц Баттулга

Ж олооч

30

14

М .Энхтөр

Ж олооч

31

15

Д .Т өм өрбаатар

Ж олооч

32

16

С .Ц огбаяр

Ж олооч

Б арилга захиал агчийн хэлтэс
33

1

Т.О ргил-Э рдэнэ

Хэлтсийн дарга

34

2

Б.Ганзориг

Бүсийн ахлах инженер

35

3

Б .Н амсрайж ав

Бүсийн ахлах инженер

36

4

С .О тгончим эг

Бүсийн ахлах инженер

37

5

Ч .Ганчөдөр

Барилгын хяналтын инженер

38

6

Б.Э нхбилэг

Барилгын хяналтын инженер

39

7

Б.Туяажаргал

Барилгын хяналтын инженер

40

8

Г.Дэлгэрсайхан

Барилгын хяналтын инженер

41

9

Д .Б атсүх

Барилгын хяналты н инженер

42

10

С .Б аасансүрэн

Барилгын хяналты н инженер

43

11

Ц .Амарбаясгалан

Барилгын хяналты н инженер

44

12

Г.Ганпүрэв

Барилгын хяналты н инженер

45

13

Б.Ариунбат

Барилгын хяналты н инженер

46

14

Д .Ганцагаан

Барилгын хяналты н инженер

47

15

Д .О ю унтуул

Ц ахилгааны хяналты н инженер

48

16

Ц .Б олортунгалаг

Ц ахилгааны хяналтын инженер

49

17

Б .Э нхбаатар

Ц ахилгааны хяналты н инженер

50

18

Р.И чинхорлоо

Д улаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер

51

19

52

20

X. Н аранцэцэг

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер

О .Д үүрэнбилэг /чөлөөтэй/

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер

Н .Э нхбаяр /түр/

Дулаан хангамж. агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер

53

21

А .А лтантулга

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналты н инженер

54

22

Р .Дам бадарж аа

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер

55

23

З.М өнхчим эг

Ус хангам ж ариутгах татуургы н хяналтын инженер

56

24

Х.Э нхбаясгалан

Ус хангам ж ариутгах татуургы н хяналтын инженер

57

25

Б .А м галанцэцэг

Ус хангам ж ариутгах татуургы н хяналтын инженер

58

26

Д .Д элгэрням

Холбооны хяналтын инженер

У.О дгэрэл

Холбооны хяналтын инженер

59

27

Б.Баттэмүүжин

Гидротехникийн хяналтын инженер

60

28

Б.Н оров /ж ирэм сний
амралттай/

Д отоод ажил хариуцсан мэргэж илтэн

Б.Халиун /түр/

Д отоод ажил хариуцсан м эргэжилтэн

С .Ариунтуул

Ногоон байгуулам ж хариуцсан мэргэжилтэн

61

29

З у р а гт ө с л и й н хэлтэс
62

1

Б.Лхагважав

Хэлтсийн дарга

63

2

З.Н эрмөнх

Ахлах инженер

64

3

Б.Уянга

З ур а гтѳ с л и й н хяналты н инженер

65

4

Э .Батцэнгэл

З ур а гтѳ с л и й н хяналты н инженер

66

5

Б.Бат-О ргил

З у р а гтѳ с л и й н хяналты н инж енер

67

6

Г.Б ат-Э рдэнэ

З у р а гтѳ с л и й н хяналты н инженер

68

7

Д .Т үвш инбилэг

З у р а гтѳ с л и й н хяналты н инженер

69

8

В .С увд-Э рдэнэ

З у р а гтѳ с л и й н хяналты н инженер

9

М .Э рдэнэбаяр

Газрын а суудзл хариуцсан мэргэжилтэн

70

Т ө л ө в л ө л т суд ал гааны хэлтэс
71

1

Н .Эгиймаа

Хэлтсийн дарга

72

2

Ш .Э рдэнэбилэг

Ахлах мэргэжилтэн

73

3

Х.Э нхбаатар

Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн

74

4

Г.А риунтунгалаг

Төлөвлөлт. судалгааны мэргэжилтэн

75

5

Г.Лхагва

Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн

76

6

У.Солонго

Төлөвлөлт, судалгааны м эргэжилтэн

77

7

Э.Батжаргал

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн

78

8

Ц .М өнх-О чир

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн

С .Д а н а /ж и р эм сн и й
амралттай/

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн

О .Б атбаатар /түр/

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн

Ц .Амартүвш ин /ж ирэм сний
амралттай/

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн

Б .Бадралсүрэн /түр/

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн

Т .Ундарм аа /ж ирэм сний
амралттай/

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны мэргэжилтэн

А.Билгүүн /түр/

Тѳлѳвлѳлт, судалгааны м эргэжилтэн

Д .Э нхж аргал

М эдээ тайлан хариуцсан м эргэжилтэн

79

80

81
82

9

10

11
12

М э д э э л л и й н т е х н о л о ги й н х э л т э с

83

1

С .С оёмбо

Хэлтсийн дарга

84

2

Б.Билэгжаргал

Сулжээ хариуцсан мэргэжилтэн

85

3

Г.Сэр-О д

86

4

Б.Ууганбаяр

87

5

М. Түяасайхан

Техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
Системийн мэргэжилтэн
Хэвлэл мэдээлэл, олон нииттэй харилцах
мэргэжилтэн

НИЙСЛЭЛИЙН ХѲРѲНГѲ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

< ^ # 0ны

0$ сарын

өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

п

Г

Сургалт зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, “Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ
оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дурмийн

6.11 дэх заалтыг туе туе ундэслэн

ТУШААХ нь:
1. Монгол

улсад

барилгын

салбар

уусч

хѳгжеѳний

93

жилийн

ойг

тохиолдуулан 2019 оны 09 дугээр сарын 07-08-ны ѳдруудэд “Хѳрѳнгѳ оруулалт,
бутээн байгуулалтын ажлын чанар, үр ѳгѳѳжийг дээшлүүлэх” сэдэвт сургалтыг
зохион байгуулсугай.
2. Дээрх уйл ажиллагаанд зарцуулах 11,374,000 /Арван нэгэн сая гурван зуун
далан дѳрвѳн мянган/ тѳгрѳгийг хавсралтын дагуу сургалтын зардлаас гаргахыг
Санхүү, аж ахуйн хэлтэс /Ц.АлтангэрэлАт зѳвшѳѳрсугэй.
Сургалтанд

ажилтнуудаа

бурэн

хамруулж,

зохион

байгуулалттай

оролцуулахыг хэлтсийн дарга нарт, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг
Захиргааны хэлтэс /Д.Цэрэнлхам/-т туе туе даалгасугай.
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315960000391

Нийслэлийн Хөрөнгө
газрын дарга

Б.Мөнхбат

жлын чанар, үр өгөөжииг дээшлүүлэх
"Хөрөнгө оруулалт, б у ^ э э ч і^
сэдэвт сургалтьж төсөв
№
1

3
5
6
7
8
9

Зардлын төрөл
Өглөө,өдөр,оройн хоол / 2 өдөр/
Ус 1/24*15 боодол
чихэр жимс
бусад
тайз
Тараах материал
Автобус

Нийт

Хянасан:
Санхүү аж ахуйн хэлтсийн дарга,
Ерөнхий ня-бо
Гүйцэтгэл гаргасан:
Ахлах ня-бо

90
600

нэгж үнэ
90,500
550

90
2

6,600
500,000

ТОО

нийт үнэ
8,145,000
335,000
500,000
300,000
500,000
594,000
1,000,000

11,374,000

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалт>1
газрын дарга

Б.Мөнхбат

чанар, үр өгөөжииг дээшлүүлэх
"Хөрөнгө оруулалт, бүтээн ба
сэдэвт сургайтЫА гүйцэтгэл

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Зардлын төрөл
Өглөө, өдөр, оройн хоол /2 өдөр/
Ус 1/12*12 боодол
ундаа 1/24*6
Чихэр жимс
Бусад / Сал
Тайз
Тараах материал / Бичиг хэрэг/
Автобус

ТОО

нэгж үнэ

88
144
144

90,500
439
1,399

90
2

6,600
450,000

7,964,000
316,428
456,700
639,850
500,000
594,000
900,000

10,914,278

Нийт

Хянасан:
Санхүү аж ахуйн хэлтсийн дарга,
Ерөнхий ня-бо
Гүйцэтгэл гаргасан:
Тооцооны ня-бо

нийт үнэ

_еЯ =

Ц.Алтангэрэл
Ө.Эрдэнэчимэг

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

лш

оны

сарын

о*

өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

1

Г

Шагнах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1.3 дахь заалт, 20 дугаар зуйлийн 1.10
дахь заалт, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дурмийн 6.11
дэх, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны ѳдрийн
144 дугээр тушаалд заасныг туе туе үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1. Барилга,

хот байгуулалтын

сайдын

144 дугээр

тушаалаар

ажилдаа

амжилт гарган, ур бутээлтэй ажилласан хавсралтад заагдеан нэр бухий ажилтан,
албан хаагчдыг шагнасугай.
2. Шагналын

мѳнгийг батлагдеан

тѳевийн

дагуу

уйл ажиллагааны бус

зардлаас гаргахыг Санхүү, аж ахуйн хэлтэс /Ц.АлтангэрэлАт зѳвшѳѳрсугэй.
3. Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Захиргааны

хэлтэс /Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.
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Шагналын нэр,
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Х.Наранцэцэг

1

2
3

Нэрс

БХБЯ-ны Жуух
бичиг

Ц.Болортунгалаг
Б.Ариунбат

ійслзИийн ^өрөнйр рруулалтын газрын
дар^ін 2019 он&
с а р ы н ^ ѳдрийн
^шаалын хавсралт
- ІИ М і
к- а
Мѳнгѳн дун
Дулаан хангамж, агаар
сэлгэлтийн хяналтын
инженер
Цахилгааны хяналтын
инженер
Барилгын хяналтын
инженер

10.000

10.000
10.000

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ
& 0М оны

сарын

өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

г

Хэлтсүүдийн үндсэн чиг
Үүргийг батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.10 дахь заалт, Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ
оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын дурмийн 6.11 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг
даргын 2019 оны А/771 тоот захирамжийг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

“Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын “Хэлтсуудийн

ундеэн чиг уургууд”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2.

Батлагдеан

чиг уургийн

хурээнд

ажлыг

оновчтой

зохион

байгуулж

хэрэгжуулэхийг Ерѳнхий инженер, хэлтсийн дарга нарт уурэг болгосугай.
3.

Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны асуудал

хариуцеан орлогч дарга /Ш.АлтангэрэлАд даалгасугай.
4.

Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан газрын даргын 2019 оны 07 дугаар

сарын 19-ний ѳдрийн А/35 тоот тушаалыг хучингуйд тооцеугай.

ДАРГ

.МѲНХБАТ
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Нийсл

^л алты н газрын
іи ^ - н ы өдрийн
аалын хавсралт

ХЭЛТСҮҮДИЙН ҮНДСЭН&4№ҮҮРЭР
Нэг. Хууль, дотоод хяналтын хэлтсийн чиг үүрэг
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн зорилт, Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн
хөтөлбөрийн холбогдох заалтын хэрэгжилтийг хангуулах үйл ажиллагаанд
батлагдсан журмын хүрээнд хяналт тавьж газрын даргыг мэдээллээр хангах,
хэрэгжилт хангалтгүй байгаа ажпуудыг эрчимжүүлэх талаар санал зөвлөмж өгөх;
Газрын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээний зураг төсөл боловсруулах,
барилга угсралтын ажлын явцын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналтыг тодорхой үе
шаттайгаар оновчтой хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд дотоод хяналтын журамд заасан
болон тодорхой чиглэлтэй батлагдсан удирдамж төлөвлөгөөтэйгээр хяналт хийх,
гарсан зөрчил дутагдлыг арилгуулах талаар заавар зөвлөмж өгөх, газрын даргыг
мэдээллээр хангах;
Газрын үйл ажиллагаа холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн эсэхэд хяналт тавих,
илэрсэн зѳрчлийг арилгуулах талаар санал, зѳвлѳмж, дүгнэлт гаргах;
Газрын үйл ажиллагаатай холбоотой учирч болзошгүй аливаа эрсдлээс урьдчилан
сэргийлэх ажлыг зохион байгуулан газрын даргыг үнэн зѳв мэдээллээр тогтмол
хангах;
Дотоодод мѳрдѳгдѳх дүрэм, журам боловсруулах, газрын даргын тушаал, газрын
үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ, эрх зүйн баримт бичгүүдийн хууль зүйн
үндэслэлийг хянах, заавар, зѳвѳлгѳѳ ѳгѳх;
Газрын даргаас олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр газрыг холбогдох хууль,
шүүхийн байгууллагад тѳлѳѳлѳх;
Зохиогчийн хяналтын гэрээг хянаж, бүртгэл хѳтлѳх;
Газрын нийт ажилтны албан үүрэгтэй холбоотой асуудлаар тухай бүр хууль зүйн
мэдээллээр хангах, эрх зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх;
Гэрээ дүгнэсэн протколыг хянах, гэрээт ажлыг хэрэгжүүлэх явцад үүссэн асуудлаар
хууль, эрх зүйн зѳвлѳгѳѳ ѳгѳх;
Нийслэлийн Засаг дарга болон бусад эрх бүхий албан тушаалтантай газрын даргын
байгуулсан контракт гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих;
Дотоод хяналтын явцад илэрсэн зѳрчлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх талаар
мэргэжил арга зүйн зѳвлѳгѳѳг удирдлагад ѳгѳх
Нийт ажилтнуудаас хууль эрх зүйн мэдлэг, мэргэжпийн түвшин тогтоох шалгалтыг
удирдан зохион байгуулах, дүгнэх, дүнг удирдлагад тайлагнах;
Газрын даргын тушаалын дагуу байгуулагдсан ажлын хэсэг, комисс болон
томилгоот ажлыг гүйцэтгэх;
Бусад

Хоёр. Захиргааны хэлтсийн чиг үүрэг
2.1.

Газрын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг бүрдүүлэх;

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

Үйл ажиллагааны нэгдмэл байдал, дотоод зохион байгуулалт, үндсэн зорилт, чиг
үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
Ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
Хөдөлмөрийн дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүрэг,
холбогдох дүрэм, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
Ажилтнуудын дэг журам, сахилга, хариуцлага, ёс зүйн хэм хэмжээнд хяналт тазих,
сахиулах арга хэмжээ авах;
Ажилтныг мэргэшүүлэх, давтан сургах болон нийгмийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх
ажлыг удирдан зохион байгуулах;
Ажилтныг шагнал урамшуулалд тодорхойлох, сахилгын арга хэмжээ авахуулах
шийдвэрлуулэх ажлыг зохион байгуулах;
Захиргаа, хуний нѳѳц, архив, албан хэрэг хѳтлѳлтийн уйл ажиллагааг эрхлэн
явуулах;
Сургалт, семинар, олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах;
Ажилтны ажлын гуйцэтгэлийг унэлж дугнэх;
Гуйцэтгэлийн тѳлѳвлѳгѳѳний биелэлтийг хангуулах;
Ёс зуйн дурмийн хэрэгжилтийг хангуулах;
Газрын даргын зѳвлѳлийн хурал болон шуурхай хуралдааны уйл ажиллагааг зохион
байгуулах;
Уйлчилгээний нэгдсэн тѳвѳѳр дамжин ирсэн баримт бичгуудийг хулээн авах,
буртгэлжуулэх;
Бусад

Гурав. Тѳлѳвлѳлт, судалгааны хэлтсийн чиг үүрэг
3.1.

Нийслэлийн хэмжээний хѳрѳнгѳ оруулалтын хэрэгцээг судлан, дун шинжилгээ хийж
ур дунгийн саналаа холбогдох газруудад хүргүүлэх;
3.2.
Шаардлагатай хѳрѳнгѳ оруулалтын тѳсѳл, хөтөлбөрүүдийг боловсруулах;
3.3. Хѳрѳнгѳ оруулалтын ажлын эдийн засгийн зардал, ур ашиг, хэтийн хѳрѳнгѳ
оруулалтын тооцоог боловсруулах, хѳрѳнгѳ оруулалтын тайлан бэлтгэх;
3.4.
Газарт хэрэгжиж буй тѳсѳл, арга хэмжээний ажлын мэдээг салбар, дүүрэг, ажлын
чиглэлээр гаргаж удирдлагад танилцуулах;
3.5.
Монгол Улсын засгийн газрын бодлогын зорилтууд, уйл ажиллагааны хѳтѳлбѳрийг
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилтийг ханган биелэлт гаргах;
3.6.
Нийслэлийн засаг даргын захирамжийн биелэлт гаргах;
3.7.
НИТХ-ын тогтоол шийдвэр, бодлогын зорилтууд, тѳлѳвлѳгѳѳний биелэлтийг гаргах;
3.8.
Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний ажлын хэрэгжилтын явцад
тулгарсан асуудлыг судлаж холбогдох байгууллагуудад хандан хамтран
шийдвэрлүүлэх;
3.9.
Гадны орнуудад амжилттай хэрэгжүүлсэн хѳрѳнгѳ оруулалтын тѳсѳл хѳтѳлбѳр,
туршлага судлах;
3.10. Гадаад харилцаатай холбоотой
газрын үйл ажиллагааг тѳлѳвлѳх, зохион
байгуулах;
3.11. Бусад

Дѳрѳв. Зураг тѳслийн хэлтсийн чиг үүрэг
4.1 Барилга байгууламжийн зураг тѳсѳлд тавигдах шаардлагыг хангуулах, инженер
хайгуулын судалгаа хийх, зураг тѳслийг үе шатны дагуу боловсруулах, зѳвшилцѳх,

батлах, магадлал хийх, хадгалахтай холбоотой үйл ажиллагаанд захиалагчийн
хяналтыг мэргэжлийн түвшинд хэрэгжүүлнэ.
4.2 Барилга байгууламжийн техникийн нөхцөл авах, зураг тѳсѳл боловсруулах үе шатны
ажлууд, зураг төсөлд магадлал хийлгэх ажлыг зохион байгуулна.
4.3 Тѳсѳл арга хэмжээний бэлтгэл ажил болох газар түүнтэй холбогдох асуудлыг судлах,
шийдвэрлүүлэх, газар ашиглалтын байдал, тѳлѳвлѳлтѳд судалгаа хийх, газар зохион
байгуулалтын тѳлѳвлѳгѳѳнд санал ѳгѳх, мэдээллийн сан үүсгэх, хѳтлѳх;
4.4 Хѳрѳнгѳ оруулалтын ажлын бэлтгэл болох зураг тѳсѳл боловсруулах ажлын явцад
инженерийн шугам сүлжээний трасс сонголт болон газар олголт, чѳлѳѳлѳх асуудлыг
судлан холбогдох байгууллагуудад хандан хамтран шийдвэрлүүлэх;
4.5 Зураг тѳслийн ажлыг гэрээт хугацаанд тѳлѳвлѳлт, техникийн норм стандартын дагуу
гүйцэтгүүлж, төлөвлөгөөт хугацаандаа хэрэгжих нѳхцѳлийг бүрдүүлэхэд хяналт
тавих;
4.6 Зураг тѳсвийн ажлын техникийн бичиг баримт, ажлын гуйцэтгэл, санхүүгийн бичиг
баримтын бүрдэлд мэргэжил арга зүйн заавар, зөвлөгөөг ѳгч, хянах
4.7 Гүйцэтгэгч нь батлагдсан архитектур тѳлѳвлѳлт, зургийн даалгавар, тохижилтын
ажлын тѳлѳвлѳлтийн даалгавар, техникийн нѳхцѳлѳѳс зөрүүтэй, холбогдох хууль
тогтоомж, хүчин чадал, технологийн стандартын шаардлага хангаагүй, норм дүрмийг
зѳрчиж зураг төслийг чанаргүй гүйцэтгэж боловсруулсан тохиолдолд илэрсэн
зөрчлийг арилгуулах, асуудлыг шийдвэрлүүлэх;
4.8 Зургийн ажлын явцад батлагдсан зураг тѳслийн газар олголт, шугам сүлжээний
трассын координат цэгүүдийг Нийслэлийн газрын албанд шалгуулан, бүртгүүлж,
баталгаажуулах;
4.9 Хэлтсийн үйл ажиллагааны тѳлѳвлѳгѳѳний тухайн оны биелэлтийг гаргах;
4.10 Бусад

Тав. Барилга захиалагчийн хэлтсийн чиг үүрэг
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Газрын хэмжээнд хэрэгжиж буй Барилга байгууламж болон инженерийн шугам
сүлжээ, их засварын ажлуудын гүйцэтгэлд Барилгын тухай хууль, Захиалагчийн
дүрэм болон бусад холбогдох хуульд заасан чиг үүргээр захиалагчийн техник
хяналтыг мэргэжлийн түвшинд хэрэгжүүлэх;
Барилга байгууламж болон инженерийн шугам сүлжээ, их засварын ажлуудын
гүйцэтгэгчээр сонгон шалгарсан байгууллагатай захиалагчийн байгуулсан гэрээ
болон бусад холбогдох баримт бичгийг хүлээн авч Тѳрийн болон орон нутгийн
ѳмчийн хѳрѳнгѳѳр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Сангийн
сайдын 415 дугаар тушаалаар батлагдсан Тѳсвийн хѳрѳнгѳ оруулалтын
тѳлѳвлѳлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам болон магадлалаар
батлагдсан зураг тѳсвийн дагуу хянах, шаардлагатай тохиолдолд захиалагчид
буцаах;
Түлхүүр гардуулах гэрээний нѳхцѳлтэй ажлуудад Зураг тѳсвийн хэлтэстэй хамтарч
ажиллан, шаардлага хангасан зураг тѳсвийг хүлээн авах;
Барилга байгууламж болон их засварын ажлын техникийн бичиг баримт, ажлын
гуйцэтгэл, санхүүгийн бичиг баримтын бүрдэлд мэргэжил арга зүйн заавар,
зѳвлѳгѳѳг ѳгч, хянаж, баталгаажуулах ;

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.
5.15.
5.16.

Барилгын үйл ажиллагаанд холбогдох норм, нормативын баримт бичгийг
баримтлан, эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын нөхцлийгхөнхцлийгхангах
арга хэмжээг гүйцэтгэгч байгууллагатай хамтарч төлөвлөн хэрэгжүүлэх ;
Барилгын ажлын гуйцэтгэл, санхүүжилтийг гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний
дагуу ажлын гүйцэтгэлийн үе шат бүрээр холбогдох хууль дүрэм журмын дагуу
хянаж баталгаажуулах;
Ажилд гүйцэтгэлийн явцад гарсан өөрчлөлтийг магадлан тогтоох, шаардлагатай
тохиолдолд тѳсвийн тѳсѳл, тѳсвийн тодотголд санал оруулах
Ажлын зураг төсөлтэй барилга байгууламжийн ажилд зохиогчийн хяналтын гэрээг
байгуулж, хяналт хийлгэх, хөндлөнгийн лабораторын шинжилгээгээр материал,
хийц, бүтээц, эдлэхүүний чанар, аюулгүй байдлын техникийн үзүүлэлтүүдийг
тодорхойлуулах;
БУА-ыг бодит гүйцэтгэлийн дагуу координат цэгүүд болон шугам сүлжээний
трассаар Нийслэлийн хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Хот байгуулалт, газрын
кадастр мэдээллийн хэлтэст бүртгүүлэх;
Ажлын зураг болон угсралтын ажилд алдаа, дутагдал гарсан тохиолдолд
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраар дүгнэлт гаргуулж, зураг тѳсѳвт
магадлал хийлгэх;
\
Гүйцэтгэгч технологийн горим, батлагдсан зураг, техникийн нѳхцѳл зѳрчиж
чанаргүй гүйцэтгэсэн тохиолдолд илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, техникийн шийдэл
гаргах болон буруутай этгээдүүдийн зардлаар ажлыг дахин хийлгэж хохирлыг
барагдуулах, шаардлагатай тохиолдолд нөхөн төлбөр тавих, гэрээг цуцлах
асуудлыг холбогдох албан тушаалтанд тавьж шийдвэрлүүлэх;
Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажлын ашиглалтад
оруулах комиссын үйл ажиллагааг гүйцэтгэгчтэй хамтран зохион байгуулах,
барилга байгууламжийг ашиглагчид хүлээлгэн ѳгѳх;
Газрын даргын тушаалаар батлагдсан үнэлгээний хороодын ажлын баримт
бичгийн бүрдүүлэлт /эрх шилжсэн захирамж, газрын даргын бүрэлдэхүүн
томилсон тушаал, үнэлгээний хороонд ажиллахыг зѳвшѳѳрсѳн мэдүүлэг, хурлын
тэмдэглэл, зѳвлѳмж/- ийн мэдээллийн сан хѳтлѳх, архивын нэгж болгон архивт
хүлээлгэх ѳгѳх;
Дууссан барилга байгууламжийг Нийслэлийн ѳмчид бүртгүүлэх, архивын нэгж
болгон архивт хүлээлгэх ѳгѳх;
Барилга байгууламжийн чанарын баталгаат хугацааны техник хяналт хийн, гарсан
зѳрчил, дутагдлыг арилгах;
Бусад

Зургаа. Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн чиг үүрэг
6.1.

6.2.

Газрын санхүүгийн үйл ажиллагааг Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, тогтоомжид
нийцүүлэн, хэвийн үр ашигтай явуулах, удирдан зохион байгуулах, мөнгөний
урсгалыг төлөвлөж зохицуулах, тайлан тэнцлээр гарсан үр дүнг тайлагнах, өмчийн
зөрчилгүй байх, эд хөрөнгийн хадаглалт хамгаалалтад бүртгэлээр тавих хяналтыг
сайжруулах ,тѳсвийн хуулийн дагуу хѳрѳнгѳ оруулалтыг санхүүжүүлэх, мөн
удирдлагыг санхүүгийн мэдээллээр тогтмол хангах;
Санхүүгийн үйл ажиллагаа болон хѳрѳнгѳ оруулалт, санхүүжилтийн явцтай
холбоотой тайлан тэнцлийг хуулийн хугацаанд сар бүр гаргах

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Өмч, хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтад хяналт тавих;
Тѳсѳл, арга хэмжээний барилга угсралтын болон зураг тѳслийн ажлын
гүйцэтгэлийг хянах, баталгаажуулах, санхүүжүүлэх;
Контракт гэрээ, эдийн засгийн үр ашигийг нэмэгдүүлэх зорилтод тѳлѳвлѳгѳѳний
биелэлтийг хангаж ажиллах, тайлагнах;
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
Харьяа болон гадны байгууллагуудтай хуульд нийцүүлэн худалдах, худалдан
авах гэрээ хийх, сургалт зохион байгуулах
Бусад

Долоо.Мэдээллийн технологийн хэлтсийн чиг үүрэг
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

7.8.
7.9.

Газрын хэмжээнд хэрэгжиж буй тѳсѳл, арга хэмжээний явц, үр дүнг хэвлэл
мэдээллийн хэрэгсэл телевиз радио, олон нийтийн сошиал сүлжээгээр
сурталчлах, олон нийттэй харилцах;
Хурал зѳвѳлгѳѳн, сургалт, олон нийтийн арга хэмжээний явцыг зурагжуулан
баримтжуулж, эх бэлтгэл /брошур, баннер, постер/ хийж мэдээ мэдээлэл бэлтгэн
цаг алдахгүй нийтлэх;
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр буруу ташаа мэдээллийг шуурхай судалж,
залруулах, үнэн зѳв хариу ѳгѳх ажлыг зохион байгуулах;
Нийслэлийн хэмжээнд хэрэглэгддэг нэгдсэн системүүд болох Егр.иІаапЬааІаг.тп,
ореп.иІаапЬааіаг.тп, ЗЫІепсіапз.доѵ.тп, иЫедаІ.тп, Іепсіег.доѵ.тп, газрын
хэмжээнд хэрэглэгддэг бүртгэл м э д э э л л и й н систем іпѵезІрго.иЬ.доѵ.тп,
іпѵезі.иЬ.доѵ.тп сайтуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах;
Газрын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах;
Газрын вэб сайтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хөгжүүлэх;
Газрын серверийн тохиргоо болон холболтыг хариуцан сервер болон хадгалах
тоног тѳхѳѳрѳмжийн шинэчлэл, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх талаар санал
боловсруулах, орчин үеийн техникийн дэвшил, шинэ технологийг ашиглалтыг үйл
ажиллагаанд нэвтрүүлэх;
Уйл ажиллагааны дотоод гадаад сүлжээний гүйцэтгэлийг хянаж, нэмэгдүүлэх,
Сүлжээний асуудлууд ба сул зогсолтыг шийдвэрлэх;
Цахим мэдээллийн нэгдсэн сан, мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ, мэдээллийн
системийн хэвийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хариуцах, мэдээллийн сангийн
уялдаа холбоог хангах;

7.10. Газрын бүртгэл мэдээллийн системын хэвийн үйл ажиллагааг хангах хянах;
7.11. Техник хангамж, мэдээллийн сүлжээ, техник хэрэгслийн элэгдэл хорогдол, гэмтэл
саатал, доголдлоос сэргийлэх, хэвийн ажиллагааг хангах, гэмтэл, саатлыг тухай
бүр түргэн шуурхай засварлах арга хэмжээ авах;

7.12. Газрын нийт албан хаагчдын компьютерт мэргэжлийн болон хэрэглээний
программ суулгах, заавар зѳвѳлгѳѳ ѳгч, хэвийн үйл ажиллагааг хангах;
7.13. Бусад

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ
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Хөдөлмөрийн гэрээ болон Эд
хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын
гэрээний загвар маягт шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Хѳдѳлмѳрийн тухай
хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх заалт, “Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын
газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6.11 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг даргын “Зохион
байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны
07 дугаар сарын 31-ний ѳдрийн А/771

тоот захирамжийг туе туе үндэслэн

ТУШААХ нь:
1.

Хѳдѳлмѳрийн гэрээ болон Эд хѳрѳнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээний

загвар маягтыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2.

Шинэчилеэн хѳдѳлмѳрийн гэрээг ажилтантай байгуулах ажлыг зохион

байгуулж, тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс
/Д.Цэрэнлхам/-т үүрэг болгосугай.
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№ ...

Улаанбаатар хот

Нэг талаас Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газар түүнийг тѳлѳѳлж газрын
дарга Балжинням овогтой Мѳнхбат /цаашид “Ажил олгогч” гэх/, нѳгѳѳ талаас
....хаягт оршин суух РД .... иргэн ........ /цаашид “Ажилтан” гэх/ нар Хѳдѳлмѳрийн
тухай хуулийн 21-24 дүгээр зуйлийг ундэслэн дараах нѳхцѳлѳѳр харилцан
тохиролцож энэхуу гэрээг байгуулав.

Нэг. Гэрээний үндсэн нѳхцѳл
1.1.
Газрын уйл ажиллагааг тогтвортой явуулах, ажлын байрны тодорхойлолт
бол он энэхуу гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхтэй холбогдон үүсэх талуудын
харилцааг зохицуулах эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлоход энэхуу гэрээний
зорилго оршино
1.2.
Эрхлэх ажил, албан тушаал: ......./Нийслэлийн хѳрѳнгѳ оруулалтын
газрын Захиргааны хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн/
1.3.
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: ........../Хѳрѳнгѳ оруулалтын газрын даргын
баталсан
Захиргааны
хэлтсийн
Ахлах
мэргэжилтний
ажлын
байрны
тодорхойлолтод заагдсан ажил уургийг гуйцэтгэнэ/
1.4.
С ары н цалин хѳлсний хэмжээ: ...../ ......... / тѳгрѳг
1.5.
Урамшуулал, нэмэгдэл хѳлс: Хѳдѳлмѳрийн дотоод журамд заасан
урамшуулал болон нэмэгдэл хѳлс
1.6.
Хѳдѳлмѳрийн нѳхцѳл: Хэвийн
1.7.
Гэрээний хугацаа: Хугацаатай /Хугацаагуй/

Хоёр. Ажил олгогчийн эрх, үүрэг
2.1 Ажил олгогч дараах эрхтэй
2.1.1
Хууль тогтоомжинд нийцуулэн хѳдѳлмѳрийн болон бусад дурэм,
журам баталж мѳрдуулэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, эдгээр дурэм журам болон
хѳдѳлмѳрийн гэрээгээр хулээсэн уургээ биелуулэхийг ажилтнаас шаардах, зохих
ёсоор биелүүлээгүй болон зѳрчсѳн тохиолдолд хѳдѳлмѳрийн хууль тогтоомж,
газрын дотоод журамд ундэслэн энэхуу гэрээний дагуу хариуцлага хулээлгэх,
ажлаас чѳлѳѳлѳх, гэрээг цуцлах бурэн эрх эдэлнэ.
2.1.2
Ажилтан ажлын байранд ажил цалгардуулсан /тухайн ѳдѳр тодорхой
ажил үүрэг гүйцэтгээгүй /бол тухайн ѳдрийн ажлыгтасалсанд тооцож, тэр хугацааны
цалинг олгохгуй байх
2.1.3
Урьдчилан мэдэх боломжгуй бодит нѳхцѳл байдал бий болсон
тохиолдолд ажил олгогч нь хѳдѳлмѳрийн гэрээнд заагаагуй ѳѳр ажилд тур
хугацаагаар шилжүүлж болно.

2.1.4
Ажил үүрэг гүйцэтгэх явцдаа дараах байдлаар байгууллагад хохирол
учруулбал Хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлд заасны дагуу зохих
шийтгэлүүдийг сонгож оногдуулна. Үүнд:
A. Ажил таслах
Б. Эд хөрөнгийг удирдлагын зөвшөөрөлгүй ашиглаж дутагдал гаргах
B. Хууран мэхлэх, шударга бус байдал гаргах
Г. Ажлын байранд танхайрах, бусдыг уруу тэтах, хэл амаар доромжпох, бусад
ажилтнуудад ажил үүргээ гүйцэтгэхэд саад болох, ажлын байрны бэлгийн
дарамт, ёс зүйгүй үйлдэл гаргах
Д. Хуурамч бичиг баримт үйлдэх, ашиглах
Е. Газрын нууцыг задруулах, нэр хүндийг гутаах
Ё. Албан тушаалын тодорхойлолтонд заасан үүргээ биелүүлэхгүй байх
2.1.5
Хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйл болон энэхүү гэрээ болон
газрын дотоод журамд заасан үндэслэлээр хѳдѳлмѳрийн гэрээг дангаар цуцлах
эрхтэй
2.1.6 Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх
2.2 Ажил олгогч дараах үүрэг хүлээнэ:
2.2.1
Ажилтны ажил үүргээ биелүүлэхэд шаардагдах ажлын байр, бичиг
хэргийн болон бусад материал, техник хэрэгслээр хангах
2.2.2
Хѳдѳлмѳрийн гэрээ байгуулсан ѳдрѳѳс ажилтанд эрүүл мэндийн болон
нийгмийн даатгалын дэвтэр нээж, зохих журмын дагуу сар тутам шимтгэл хураамж
тѳлсѳн тухай бичилт хийх
2.2.3
Ажилтны хүсэлтээр ажил, мэргэжил, мэргэшил, албан тушаал, цалин
хѳлсний тухай тодорхойлолтыг гаргаж ѳгѳх
2.2.4
Ажилтанд цалин, хѳдѳлмѳрийн хѳлс, бусад нэмэгдэл урамшуулал,
нѳхѳн олговрыг тогтоосон цаг хугацаанд нь бүрэн олгох
2.2.5
Хѳдѳлмѳрийн дотоод журамд заасан хэмжээгээр тусламж, тэтгэмж
үзүүлэх
2.2.6
Хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлд заасны дагуу ажилтан
бүрт жил бүр ээлжийн амралт олгож, биеэр эдлүүлэх
2.2.7
Хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлд зааснаар ажилтны ажил,
албан тушаалыг хэвээр хадгалах
Гурав. Ажилтны эрх, үүрэг
3.1. Ажилтан дараах эрх эдлэнэ:
3.1.1.
Үүрэгт ажпаа гүйцэтгэхийн зэрэгцээ бие даан мэдлэг, боловсролоо
дээшлүүлэх
3.1.2.
Хѳдѳлмѳрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн
ажлын байр, хѳдѳлмѳр хамгааллын болон дүрэмт хувцас, тусгай багаж, тоног
тѳхѳѳрѳмжѳѳр хангуулах, шаардах
3.1.3.
Хѳдѳлмѳрлѳх хугацаандаа хѳдѳлмѳрийн гэрээгээр тохирсон цалин
хѳдѳлмѳрийн хѳлс болон нэмэлт урамшуулал авах, ээлжийн амралтаа эдлэх
3.1.4.
Ажилтан нь хѳдѳлмѳрлѳх хугацаандаа үүрэгт ажлаа гүйцэтгэхтэй
холбоотой болон нийгмийн асуудлаар удирдлагад хүсэлт гаргах, шийдвэрлүүлэх
3.1.5.
Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар удирдлагаас чѳлѳѳ авч болно
3.1.6.
Хууль тогтоомж болон хѳдѳлмѳрийн дотоод журамд заасан бусад эрх
3.2.
Ажилтан дараах үүрэг хүлээнэ:

3.2.1. Байгууллагын хѳдѳлмѳрийн дотоод журам, хѳдѳлмѳрийн хууль
тогтоомж болон энэхуу гэрээгээр хулээсэн уургээ чанд биелүүлэхийн тулд
мэргэжил, ур чадвараа байнга дээшлуулэн, ажлын цагийг ур бутээлтэй ашиглаж
идэвхи санаачлагатай ажиллах
3.2.2. Ажил уурэгтэй нь холбогдсон шаардлага, удирдлагаас ѳгсѳн уурэг,
даалгаврыг шуурхай, бүрэн биелүүлэх
3.2.3. Ажил олгогчийн эрх ашиг, нэр хүндэд харшлах ямар нэгэн үйлдэл, эс
үйлдлийг хийхгүй байх, унэнч шударга ажиллах
3.2.4. Хѳдѳлмѳр хамгааллын болон дурэмт хувцас, тусгай багажийг
зориулалтын дагуу байнга ѳмсѳж хэрэглэх, газрын дотоод журмыг чанд мѳрдѳж,
уйлдвэрлэлийн ослоос байнга сэргийлж, аливаа зѳрчил дутагдал гаргахгуй ажиллах
3.2.5. Ажил олгогчийн зѳвшѳѳрѳлгуйгээр тууний нэрийн ѳмнѳѳс бусдад ямар
нэгэн амлалт ѳгѳх, уурэг хулээх, ажилтанд олгосон эрх мэдлийг бусдад
шилжуулэхийг хориглоно
3.2.6. Ажиллах хугацаандаа ажлын шаардлагаар олж мэдсэн байгууллагын
уйл ажиллагаатай холбоотой нууц мэдээллийг чанд сахин хадгалах, бусдад
задруулахгуй байх уурэгтэй. Энэ уургээ зѳрчсѳнѳѳс уусэх хохирлыг гэрээ дуусгавар
болсныгүл харгалзан бүрэн хариуцна
3.2.7. Гэрээ дуусгавар болох эсвэл цуцлагдах үед албан үүргийн
шаардлагын дагуу өөрийн эзэмшил ашиглалтад байсан ажил олгогчийн бүх төрлийн
өмч, эд хѳрѳнгѳ, баримт бичиг, мэдээллүүд болон адилтгах бусад зүйлсийг ажил
олгогчид хүлээлгэн өгөх
3.2.8.
Байгууллагын харилцагч байгууллага, түүний төлөөлөлтэй зөв
боловсон, соёлтой харьцаж, ажлын байр, хамт олны дунд эвсэг орчинг бүрдүүлэн,
зөв боловсон харьцааг эрхэмлэн ажиллах
3.2.9. Ажиллаж байх хугацаандаа адил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг аж
ахуйн нэгжид мэргэжлийн дагуу албан тушаал хавсран ажиллах, адил төрлийн үйл
ажиллагаа, бизнесийг хувиараа болон бусадтай хамтран явуулахыг хориглоно
3.2.10. Хууль тогтоомж болон хѳдѳлмѳрийн дотоод журамд заасан бусад
уурэг
3.2.11. Архив, албан хэрэг хѳтлѳлтийн хууль, тогтоомжийг мѳрдѳн ажиллах
Дѳрѳв. Гэрээ цуцлах болон дуусгавар болох ундэслэл
4.1.
Энэхуу гэрээ нь Монгол улсын хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн 37 дугаар
зуйлд заасан ундэслэлээр дуусгавар болно
4.2.
Гэрээний хугацааг аль нэг талын санаачилгаар цуцалж болох ба энэ
тухай нѳгѳѳ талдаа 1 сарын ѳмнѳ заавал бичгээр мэдэгдэнэ
4.3.
Энэхуу гэрээг Хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн 40.1-д заасан ундэслэлээс
гадна дор дурьдсан нѳхцѳлд сахилгын ноцтой зѳрчилд тооцон Ажил олгогчийн
санаачилгаар шууд цуцлаж, ажлаасхална. Үүнд:
4.3.1. Хѳдѳлмѳрийн сахилгын зѳрчлийг удаа дараа давтан гаргасан
4.3.2. Байгууллагын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолыг зѳрчин газрын хэвийн
уйл ажиллагааг алдагдуулах, нэр хундэд нѳлѳѳлж, харшлах зѳрчил, дутагдал
гаргасан мѳн байгууллагын тамга тэмдэг ашиглан хуурамчаар баримт бичгийг
бурдуулсэн буюу хэрэглэсэн, хэрэглэхийг завдсан
4.3.3. Байгууллагын нууцыг задруулж албан тушаалын эрх мэдэл, эрхлэсэн
ажпынхаа давуу тал, газраас албан ажилд нь зориулж олгосон багаж, техник тоног

төхөөрөмж, автомашиныг хувийн ашиг сонирхолд урвуулан буюу албаны бус зүйлд
ашиглаж завшсан, үрэгдүүлсэн, албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн нь тогтоогдсон
4.3.4. Удирдлагад урьдчилан мэдэгдэж албан ёсоор чөлөө авалгүй удаа
дараа ажил тасалсан, орхиж явсан, чөлөөний хугацааг хүндэтгэн үзэх
шалтгаангүйгээр ажлын 2 хоногоос дээш хугацаагаар хэтрүүлсэн
4.3.5. Ажлын цагийн бүртгэлээр хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ажлаас удаа
дараа хоцорсон
4.3.6. Ажлын
цагаар
болон
ажлын
байранд
согтууруулах
ундаа,
мансууруулах бодис хэрэглэсэн, ийм байдалтай ажлын байранд нэвтэрсэн, аливаа
нэгэн мөрийтэй тоглоом, хөзөр тоглох
4.3.7. Албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдуулан бусдаас шан харамж авах,
өгөхийг завдах зэрэг ёс зүйн хэм хэмжээг ноцтой зөрчсөн үйлдэл эс үйлдэхүйг
гаргасан
4.3.8. Эрх бүхий удирдах байгууллагын албан ёсны зөшөөрөлгүйгээр газрын
эдийн засаг, нэр хүнд, үйл ажиллагаанд хохирол учруулахаар гэрээ хэлцэл
байгуулсан
ч
4.3.9. Эрхэлж буй ажил үүрэгтэй нь холбогдуулж шууд удирдах албан
тушаалтнаас өгсөн зүй ёсны үүрэг даалгаврыг санаатайгаар биелүүлээгүй,
эсэргүүцсэн, гүйцэтгэхээс татгалзсан
4.3.10. Газрын үйл ажиллагаанд холбогдох дүрэм журмыгудаа дараа зөрчсөн,
санаатайгаар эд материалын болон бусад хохирол учруулсан
4.3.11. Хууль, дотоод хяналтын хэлтсийн болон бусад хѳндлѳнгийн хяналт
шалгалтаар ажил үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй нь нотлогдсон
Тав. Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага
5.1 Хѳдѳлмѳрлѳх үүргээ биелүүлэх үедээ ажилтны эзэмших эд хѳрѳнгѳ болон
эрхэлж буй ажил албан тушаалтай нь холбогдуулан, эсвэл ажлын шаардлагаар
ажилтанд хариуцуулан тур шилжүүлсэн газрын ѳмчлѳлийн эд хѳрѳнгийг эзэмших,
ашиглах явцад ажилтны буруутай үйлдлийн улмаас эвдэж гэмтээсэн, хаяж
гээгдүүлсэн, дутаасан тохиолдолд учруулсан хохирлыг Хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн
131-136 дугаар зүйл, Хѳдѳлмѳрийн дотоод журамд заасны дагуу хохирлыг бүрэн
барагдуулна
5.2 Эд хѳрѳнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээг ажилтантай бичгээр байгуулна
5.3 Эд хѳрѳнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ нь хѳдѳлмѳрийн гэрээний салшгүй
хэсэг байна
5.4 Ажилтан сахилгын, захиргааны, эрүүгийн хариуцлага оногдуулсан эсэхийг
харгалзахгүйгээр эд хѳрѳнгийн хохирлыг нѳхѳн тѳлнѳ
Зургаа. Нууцлал
6.1 Хуний эрх, нэр тѳр, алдар хүнд тухайн байгууллагын хууль ёсны ашиг
сонирхлыг хамгаалах зорилгоор холбогдох хуулиар нууц гэж тогтоосон мэдээ,
баримт бичиг, биет зүйлс нь байгууллагын нууцад хамаарна
6.2 Ажилтан гэрээгээр ажиллах хугацаандаа ажил үүргийн шаардлагаар
хүлээн авч хэрэглэж байгаа ажил олгогч, түүний нэрийн ѳмнѳѳс боловсруулсан
албан баримт, хуулиар болон ажил олгогч, эсхүл харилцагчаас нууц гэж тооцогдсон,
тэдгээрийн бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх мэдээллийн нууцлалыг
чандлан хадгалах бѳгѳѳд нууцлалыг ямар нэгэн байдлаар алдагдуулахаас
сэрэмжлэх бүх арга хэмжээг авна

6.3 Ажилтны ажил үүргээ гүйцэтгэх хугацаандаа боловсруулсан, бэлтгэсэн олж
авсан эсхүл ажлын шаардлагаар ажил олгогч түүнд ашиглуулахаар өгсөн бүх
баримт, бичиг, мэдээлэл нь ажил олгогчийн өмч байна
6.4 Ажилтан нууцлал хадгалах үүргээ зөрчсөнөөс үүсэн тарах бүхий л үр
дагаврыг санаатай буюу санамсаргүй үйлдсэнээс үл хамааран хариуцах бөгөөд
түүнээс үүдэн гарсан хор хохирлыг бүрэн хариуцна
6.5 Хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон байгууллага, албан тушаалтан нь чиг
үүргийнхээ дагуу байгууллагын нууцтай танилцахаас бусад тохиолдолд
байгууллагын нууцыг задруулахыг хориглоно
6.6 Энэхүү гэрээ дуусгавар болсон буюу цуцлагдсанаас хойш хугацаанд
ажилтан нь ажил үүргийн хувиар олж мэдсэн аливаа ажил олгогчийн болон
харилцагчийн тухай нууц мэдээллийг бусдад дамжуулах хэвлэн нийтлэх, нийтэд ил
болгохыг хориглоно
Долоо. Бусад зүйл
7.1
Энэхүү
гэрээгээр
зохицуулаагүй
харилцааг
Монгол
улсын
хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомж, Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу
зохицуулна
7.2
Энэхүү гэрээтэй холбоотой гарсан аливаа маргаантай асуудлыг талууд
холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд харилцан тохиролцож шийдвэрлэх бөгөөд
харилцан тохиролцоонд хүрч чадаагүй тохиолдолд маргааныг шүүхээр
шийдвэрлүүлнэ
7.3
Талууд харилцан тохиролцож гэрээнд бичгээр нэмэлт, өөрчлөлт
оруулж болно
7.4
Энэхүү гэрээ нь талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр үйлчлэх
бөгөөд хоёр хувь үйлдэж талууд туе бүр нэг хувийг хадгална
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:
Ажил олгогч:
Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо
Бодь цамхаг 5 давхар 507 тоот
Нэр: Б.Мөнхбат
Гарын ү с э г :...............................

Ажилтан:
Х а я г:...................
.............................
Н э р :....................
Гарын үсэг:........
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ГЭРЭЭНИЙ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ:

Ажил олгогч:
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Н э р :..............................
Гарын ү с э г :................

Ажилтан:
Х а я г:........................
Н э р :.........................
Гарын ү с э г :.............

ЭД ХӨРӨНГИИН БҮРЭН ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭ
2019 оны ...сарын ... өдөр

№. . .

Улаанбаатар хот

Нэг талаас Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрыг төлөөлж газрын дарга
Балжинням овогтой Мөнхбат /цаашид “Ажил олгогч” гэх/, нөгөө талаас ... хаягт
оршин суух РД: ... иргэн .... /цаашид “Ажилтан” гэх/ нар Үйлдвэрийн газрын эд
хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, ажилтны эд хөрөнгийн сахилгыг бэхжүүлэх
зорилгоор Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.3-д
заасныг үндэслэн дараах нөхцлөөр харилцан тохиролцож энэхүү нэмэлт гэрээг
гэрээг байгуулав.
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Энэхүү гэрээ нь ажилтан ... -д эд хөрөнгийн хариуцлага хүлээлгэх нэмэлт
гэрээ бөгөөд 2019 оны ... дүгээр сарын ...-ны өдөр байгуулсан ... тоот хөдөлмөрийн
гэрээний салшгүй хэсэг байна
1.2. Эд хөрөнгийн хариуцлагын гэрээ нь ажилтан, ажил олгогч нарын хооронд
үүсэх эд хөрөнгийн харилцаатай холбоотой бүхий л харилцааг зохицуулах үндэслэл
болох бөгөөд гэрээнээс үүссэн маргааныг талууд харилцан зөвшилцөх замаар
шийдвэрлэх ба зөвшилцөлд хүрээгүй тохиолдолд зөвхөн шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
1.3. Ажил олгогчид учруулсан эд хөрөнгийн хохирлыг Эрүүгийн хариуцлага
хүлээлгэхээргүй бол Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Иргэний хуульд
заасан хэлбэрээр арилгана.
Хоёр. Ажил олгогчийн эрх, үүрэг
2.1. Ажилтанд Үйлдвэрийн газраас эд хөрөнгийн хариуцагчийн картаар
хүлээлгэн өгсөн албаны зориулалтын эд хөрөнгийг хэвийн байдлаар ашиглах,
гадны нөлөөнөөс хамгаалахын тулд ажпын байраар хангаж ажиллуулна.
2.2. Ажилтны буруугаас хүлээлгэн өгсөн эд хөрөнгө дутагдах, үгүй болох
тохиолдолд ажил олгогч учруулсан хохирлыг ажилтнаар нөхөн төлүүлнэ.
2.3. Ажилтанд албаны зориулалтаар хулээлгэн ѳгсѳн эд хѳрѳнгийг тогтоосон
хугацаанд тоолон буртгэж, эд хѳрѳнгийн буртгэл, эд хариуцагчийн картад тусгана.
Гурав. Ажилтны эрх, үүрэг
3.1. Эд хѳрѳнгийн картаар хулээн авсан албаны зориулалтын эд хѳрѳнгийг
зориулалтын дагуу зѳв зохистой ашиглана.
3.2. Хариуцсан эд хѳрѳнгийг тоолох, буртгэхэд биечлэн оролцож, буртгэсэн
баримт бичигт гарын усэг зурж баталгаажуулна.
3.3. Ѳѳрийн буруугаас ажил олгогчид учруулсан хохирлыг бурэн тѳлнѳ.
3.4. Байгалийн давагдашгуй хучин зуйлсээс шалтгаалан эд хѳрѳнгѳ гэмтэх,
эвдрэл гарсан бол ажил олгогчид яаралтай мэдэгдэх уурэгтэй.
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:
Ажил олгогч:
Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо
Водь цамхаг 5 давхар 507 тоот
Нэр: Б.Мѳнхбат
Гарын у с э г :...............................

Ажилтан:
Х а я г:...................
.............................
Н э р :....................
Гарын усэг:........
У т а с :..................

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

М

оны

03

сарын

өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

“I

Г

Шагнал олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1.3 дахь заалт 20 дугаар зуйлийн 1.10
дахь заалт, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дурмийн 6.11
дэх заалт, Хѳдѳлмѳрийн дотоод журмын 9.1 дэх заалтыг туе туе ундэслэн
ТУШААХ нь:
1. Монгол Улсад барилгын салбар уусч хѳгжеѳний 93 жилийн ойн баярыг
тохиолдуулан хамт
ажилласан

олноо

хавсралтад

манлайлан,

заагдеан

ажлын

ажилтнуудыг

амжилт
1

гарган, ур бутээлтэй

сарын

ундеэн

цалингаар

шагнасугай.
2. Шагналын

мѳнгийг

батлагдеан

тѳевийн

дагуу

цалингийн зардлаас

гаргахыг Санхүү, аж ахуйн хэлтэс /Ц.Алтангэрэл/-т зѳвшѳѳрсугэй.
3. Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Захиргаа хэлтэс

/Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.

О:\2019 он\аІЬап ЫапкМизНааІ.сІосх

315063000417

Д/д

Шагналын нэр
тѳрѳл

1.
2.

3.

4.

Газрын даргын
нэрэмжилт
шагнал,
Хэлтсийн
шилдэг ажилтан

Нэрс

Албан тушаал

Мѳнгѳн

Р.Ичинхорлоо

Барилгын хяналтын
инженер

дүн
800.000
төгрөг

Х.Энхбаясгалан

Ус хангамж, ариутгах
татуургын хяналтын
инженер
Дулаан хангамж, агаар
сэлгэлтийн хяналтын
инженер
Зурагтѳслийн хяналтын
инженер

Н.Энхбаяр

Г.Бат-Эрдэнэ

800.000
төгрөг
760.000
төгрөг
720.000
төгрөг

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

оны

&& сарын ^

өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

г

п
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт,

Төрийн болон орон нутгийн

өмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, “Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ
оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.11 дэх заалтыг туе
туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо, Гандангийн дэнжийн
хүүхдийн

цэцэрлэгийн

барилга

хүлээн

авах

ажлын

хэегийн

бүрэлдэхүүнийг

нэгдүгээр,
2. Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны

цэцэрлэгийн

барилга хүлээн авах ажлын хэегийн бүрэлдэхүүнийг хоёрдугаар,
3.
хүүхдийн

Улаанбаатар
цэцэрлэгийн

хот,

Баянзүрх дүүргийн

барилга

хүлээн

авах

6 дугаар
ажлын

хорооны

хэегийн

150 ортой

бүрэлдэхүүнийг

гуравдугаар хавсралтаар туе туе баталсугай.
4. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны асуудал
хариуцеан орлогч дарга /Ш.Алтангэрэл/-д даалгасугай.
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АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
ДАРГА:
Т.ОРГИЛ-ЭРДЭНЭ
/НХОГ-ын Ерөнхий инженер/
Д.ОЮУНТУУЛ
ГИШҮҮД:
/НХОГ-ын Цахилгааны хяналтын
инженер/
Р.ИЧИНХОРЛОО
/НХОГ-ын Дулаан хангамж, агаар
сэлгэлтийн хяналтын инженер/
У.ОДГЭРЭЛ
/НХОГ-ын Холбооны
хяналтын
инженер/
Д.ПҮРЭВСАЙХАН
/Нийслэлийн
газар
зохион
байгуулалтын албаны Ашигт малтмал
эдэлбэр газрын асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн/
Д.ИРМҮҮНЗАЯА
/Нийслэлийн боловсролын газрын
сургуулийн
өмнөх
Боловсролын
барилга
хөрөнгө
оруулалтын
мэргэжилтэн/
Х.БАТТУЯА
/Нийслэлийн өмчийн ашиглалт,
удирдлагын газрын Өмчийн бүртгэл,
хувьчлалын хэлтсийн мэргэжилтэн/
Б.ЧИНЗОРИГ
/Баянгол дүүргийн онцгой байдлын
хэлтсийн
Гал
түймрийн
улсын
хяналтын байцаагч ахлах дэслэгч/
О.АЛТАНТУУЛ
/Нийслэлийн
мэргэжпийн
хяналтын
газрын
Эрүүл
ахуй,
халдвар,
хамгаалаллын
хяналтын
улсын байцаагч/
Г.БАЯЛАГМАА
/БГД-ийн
ЗДТГ-ын
Нийгмийн
хөгжлийн
хэлтсийн
Боловсролын
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Г.МѲНХ-ЭРДЭНЭ
НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА:

/НХОГ-ын Барилгын хяналтын инженер/

іуулалтын газрын
ін .^г?.-ны ѳдрийн
дугаар хавсралт

ДАРГА:
ГИШҮҮД:

Т.ОРГИЛ-ЭРДЭНЭ
/НХОГ-ын Ерѳнхий инженер/
Б.ЭНХБААТАР
/НХОГ-ын Цахилгааны хяналтын
инженер/
Р .ДАМ БАДАРЖАА
/НХОГ-ын Дулаан хангамж, агаар
сэлгэлтийн хяналтын инженер/
У.ОДГЭРЭЛ
/НХОГ-ын Холбооны
хяналтын
инженер/
Б.АРИУНБАТ
/Нийслэлийн
газар
зохион
байгуулалтын
албаны
Дүүрэг
хариуцсан газар зохион байгуулагч/
Д.ИРМҮҮНЗАЯА
/Нийслэлийн боловсролын газрын
сургуулийн
ѳмнѳх
Боловсролын
барилга
хѳрѳнгѳ
оруулалтын
мэргэжилтэн/
Б.ЭРДЭНЭЧУЛУУН
/Нийслэлийн ѳмчийн ашиглалт,
удирдлагын газрын Ѳмчийн буртгэл,
хувьчлалын хэлтсийн мэргэжилтэн/
Л.ТЭГШБАЯР
/Нийслэлийн
онцгой
байдлын
газрын
Барилгын
зураг
тѳслийн
хяналтын ахлах байцаагч/
О.АЛТАНТУУЛ
/Нийслэлийн
мэргэжлийн
хяналтын
газрын
Эруул
ахуй,
халдвар,
хамгаалаллын
хяналтын
улсын байцаагч/
Х.АЗЖАРГАЛ
/БЗД-ийн ЗДТГ-ын Тохижилтийн
нийтийн аж ахуйн хэлтсийн Зам,
Барилга
байгууламж
тээвэр,
хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн/

М.ОДГЭРЭЛ
/БЗД-ийн Боловсролын хэлтсийн
Санхүү, төсөв хариуцсан мэргэжилтэн/

НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА:

Б.ЭНХБИЛЭГ
/НХОГ-ын Барилгын хяналтын инженер/

'лалтын газрын
1 Р ..-Н Ы ѳдрийн
ідугаар хавсралт

ДАР ГА:
ГИШҮҮД:

Т.ОРГИЛ-ЭРДЭНЭ
/НХОГ-ын Ерѳнхий инженер/
Б.ЭНХБААТАР
/НХОГ-ын Цахилгааны хяналтын
инженер/
р .д а м б а д а р ж а а
/НХОГ-ын Дулаан хангамж, агаар
сэлгэлтийн хяналтын инженер/
У.ОДГЭРЭЛ
/НХОГ-ын
Холбооны
хяналтын
инженер/
Б.АРИУНБАТ
/Нийслэлийн
газар
зохион
байгуулалтын
албаны
Дүүрэг
хариуцсан газар зохион байгуулагч/
Д.ИРМҮҮНЗАЯА
/Нийслэлийн боловсролын газрын
сургуулийн
ѳмнѳх
Боловсролын
барилга
хѳрѳнгѳ
оруулалтын
мэргэжилтэн/
Б.ЭРДЭНЭЧУЛУУН
/Нийслэлийн ѳмчийн ашиглалт,
удирдлагын газрын Ѳмчийн буртгэл,
хувьчлалын хэлтсийн мэргэжилтэн/
Л.ТЭГШБАЯР
/Нийслэлийн
онцгой
байдлын
газрын
Барилгын
зураг
тѳслийн
хяналтын ахлах байцаагч/
О.АЛТАНТУУЛ
/Нийслэлийн
мэргэжлийн
хяналтын
газрын
Эруул
ахуй,
халдвар,
хамгаалаллын
хяналтын
улсын байцаагч/
Х.АЗЖАРГАЛ
/БЗД-ийн ЗДТГ-ын Тохижилтийн
нийтийн аж ахуйн хэлтсийн Зам,
Барилга
байгууламж
тээвэр,
хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн/

М.ОДГЭРЭЛ
/БЗД-ийн Боловсролын хэлтсийн
Санхүү, төсөв хариуцсан мэргэжилтэн/

НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА:

Б.ЭНХБИЛЭГ
/НХОГ-ын Барилгын хяналтын инженер/

іІШ

Ш

НИЙСЛЭЛИЙН ХѲРѲНГѲ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ
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Улаанбаатар хот
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Үндсэн хѳрѳнгѳ орлогод авах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, тууний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зуйлийн 33.5 дахь заалт, Тѳрийн болон орон нутгийн
ѳмчийн тухай хуулийн 20 дугаар зуйлийн 1.10 дахь заалт,
буртгэлийн

тухай

хуулийн

14 дугээр

зуйл,

Нийслэлийн

Нягтлан бодох

Ѳмчийн

ашиглалт,

удирдлагын газрын 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны ѳдрийн 2/723 тоот албан
бичгийг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. 2019 оны эдийн засгийн үр дүнг дээшлуулэх зорилт, хѳрѳнгѳ оруулалтын
батлагдеан тѳлѳвлѳгѳѳний дагуу

хавсралтанд заагдеан

10,461,100 /Арван сая

дѳрвѳн зуун жаран нэгэн мянга нэг зуун/ тѳгрѳгийн тавилга эд хогшил болон тоног
тѳхѳѳрѳмжийг дане буртгэлд тусгаж, орлогод авахыг тооцооны нягтлан бодогч
/Ѳ.Эрдэнэчимэг/-д зѳвшѳѳрсугэй.
2. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Санхүү, аж ахуй

хэлтэс

/Ц.АлтангэрэлАт даалгасугай.
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ХУДАЛДАН АВСАН ХѲРѲНГИЙН ЖАГСААЛТ

Д/д

Барааны нэр

Ашиглалтад
орсон

Тавилга, эд хогшил
1
Сандал
2019-09-02
2
Сандал
2019-09-02
Тавилга, эд хогшлийн дүн
1
Принтер НР-М130Ы
2019-09-02
2
РеІІ /Орііріех І7/
2019-09-17
3 Дэлгэц
2019-09-17
Тоног төхөөрөмжийн дүн
НИЙТ ДҮН

хн

Тоо

ш
ш

8
1

154,900
279,900

ш
ш
ш

1
3
3

599,900
2,311,050
469,650

16

Нэгжийн үнэ

Бүгд үнэ

1,239,200
279,900
1,519,100
599,900
6,933,150
1,408,950
8,942,000
10,461,100

Н И Й С Л Э Л И Й Н Х Ө Р Ө Н Г Ө О РУ У Л А Л Т Ы Н ГА ЗА Р О Н Ө А А Т Ү Г
ДАРГЫ Н ТУШ ААЛ

Улаанбаатар хот

г

Ахмадын өдрийн арга хэмжээ
зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1.3 дахь заалт, 20 дугаар зуйлийн 1.10
дахь заалт, Ахмад настны тухай хуулийн 12 дугаар зуйлийн 12.1 дэх заалт,
“Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6.11 дэх заалт,
Хѳдѳлмѳрийн дотоод журмын 10.3 дахь заалтыг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

Олон Улсын ахмадын ѳдрийг тохиолдуулан туе

газраас

ѳндѳр

насны

тэтгэвэрт гарсан ахмадуудыг хүлээн авах, хүндэтгэл узуулэх, ахмадын ѳдрийн
арга хэмжээг зохион байгуулсугай.
2.

Дээрх арга хэмжээнд зарцуулах 2.190.000 /Хоёр сая нэг зуун ерэн

мянган/ тѳгрѳгийг батлагдеан тѳевийн дагуу тэмдэглэлт арга хэмжээний зардлаас
гаргахыг Санхүү, аж ахуйн хэлтэс /Ц.Алтангэрэл/-т зѳвшѳѳрсугэй.
3.

Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс

/Д.ЦэрэнлхамАт даалгасугай.

ДАРГ

Б.МѲНХБАТ

315151900434

л
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Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газрын дарга

Б.Мөнхбат

' «? V_
"Ахмадын баяр"-ын хүндэтгалийн арга хэмжээний төсөв

№
1
2
3

Зардлын төрөл
Тэтгэвэрт гарсан ахмад ажилтан нарт
мөнгөн урамшуулал
Хүлээн авалт / 1 , 2-р хоол, цай/
Чихэр, жимс, ундаа ус

Нийт

Хянасан:
Санхүү аж ахуйн хэлтсийн дарга
Ерөнхий ня-бо
Гүйцэтгэл гаргасан:
Ахлах ня-бо

нийт үнэ

ТОО

нэгж үнэ

8

200,000

1,600,000

14
1

35,000
100,000

490,000
100,000

2,190,000

Ц.Алтангэрэл
Ц.Адъяа

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

оны

сарын

09> өдөр

Д у г а а р '^ ^ ^

Улаанбаатар хот

г

н

Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хорооны
бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017
оны 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын
24-ний өдрийн А/335 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШ ААХ нь:
1.

Газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/11 дүгээр

тушаалаар батлагдсан Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хорооны хавсралт дахь
бүрэлдэхүүний гишүүн Т.Оргил-Эрдэнэ /Ерѳнхий инженерийн ажилд томилогдсон
тул/-ийг Б.Ганзориг /Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга/ болгон, гишүүн нарийн
бичгийн

дарга

Л.Болорчулуун

/Хуулийн

асуудал

хариуцсан

мэргэжилтэн/-ыг

О.Батбаатар /Дотоод хяналтын мэргэжилтэн/ болгон тус тус өөрчилсүгэй.
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рруулалтын газрын
-лын Р ..-н ы өдрийн
таар тушаалын хавсралт

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

ХОРООНЫ ДАРГА:

С.ЦЭДЭНСОДНОМ
/Хууль, дотоод хяналтын хэлтсийн дарга/

ГИШҮҮН:
Б.ГАНЗОРИГ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга/
З.НЭРМӨНХ
/Зураг төслийн хэлтсийн Ахлах инженер/
Д.ПҮРЭВЖАВ
/Хөрөнгө
оруулалт,
хариуцсан мэргэжилтэн/
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

санхүүжилт

О.БАТБААТАР
/Дотоод хяналтын мэргэжилтэн/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

^

0НЬ|

^

сарын

өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Г

П

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Монгол Улсын Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар
зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны
10 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/1035 тоот захирамжийг тус тус үндэслэн
ТУШААХ нь:
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 02-ны ѳдрийн А/1035
тоот захирамжаар батлагдсан Боловсрол, Соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны
харьяа

ерѳнхий

боловсролын

“Монгол

тэмуулэл”

сургуулийг

Худалдаа

уйлдвэрлэлийн Их сургуулийн хичээлийн 1 дугээр байранд шилжуулэн сургалтын
уйл ажиллагааг явуулах болсонтой холбогдуулан тус байрны хэрэглээний халуун
усны ялтсан бойлерыг солих, дотор сантехникийн засварын ажлыг гуйцэтгэгчийг
сонгон шалгаруулах унэлгээний хорооны бурэлдэхуунийг хавсралтаар баталсугай.
2. Тѳрийн болон орон нутгийн ѳмчийн хѳрѳнгѳѳр бараа, ажил, уйлчилгээ
худалдан авах тухай хууль, холбогдох журам, шийдвэрийг мѳрдѳн ажиллаж, ур
дунг тайлагнахыг Унэлгээний хороо /Б.ГанзоригАнд даалгасугай.
3.

Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Ерѳнхий

инженер

/Т.Оргил-Эрдэнэ/-т даалгасугай.
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ійнОХѳрѳнгѳ|
рѳ^ге оруулалтын газрын
Нийслэлй/ін
дар гы н 20$Л ^|ньі 19. дугаар сарын
ОЦ. -ны ѳ д р и д у г а а р тушаалын хавсралт
ҮНЭЛГЭЭНИИ ХОРООНЫ

ДАРГА:

Б.ГАНЗОРИГ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга/

ГИШҮҮД:

Я.ОЮУНСҮРЭН
/НЗДТГ-ын Тѳрийн сангийн дотоод
хяналт хариуцсан мэргэжилтэн/

Б.БАТТЭМҮҮЖИН
/Гидротехникийн хяналтын инженер/

Р.ДУЛАМЖАВ
/Иргэн/

НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА:

Б.УЯНГА
/Зураг тѳслийн хяналтын инженер /

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

оны 40

сарын

М өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

1

Г

Ажилтны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний
биелэлт, ажлын үр дүнг дүгнэх
ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019
оны 38 дугаар тогтоол, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын
дүрмийн 6.11 дэхь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1. 2019 оны жилийн эцсийн ажилтны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт
ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх, шагнаж урамшуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг
хавсралтаар баталсугай.
2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоолын хавсралтын
4.1,

Нийслэлийн

Хѳрѳнгѳ

оруулалтын

газрын

даргын

2019

оны

Ажлын

гуйцэтгэлийн тѳлѳвлѳгѳѳний биелэлтийг тайлагнах, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх
журмын хүрээнд ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэхийг ажлын хэсэг /Ш.Алтангэрэл/т даалгасугай.
3.

Ажилтны гуйцэтгэлийн тѳлѳвлѳлѳѳний биелэлт, ажлын үр дүнг дүгнэх,

шагнаж урамшуулахад зарцуулагдах хѳрѳнгийг холбогдох зардлаас гаргахыг
Санхүү, аж ахуйн хэлтэс /Ц.Алтангэрэл/-т зөвшөөрсүгэй.
4.

Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс

/Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.

31596Ч090472

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
АХЛАГЧ:

Ш.АЛТАНГЭРЭЛ
/Захиргааны асуудал хариуцсан орлогч дарга/

ГИШҮҮД:

А.ХАЯНХЯРВАА
/Төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан орлогч дарга/
Х.БАТХҮҮ
/Хуулийн асуудал хариуцсан орлогч дарга/
Т.ОРГИЛ-ЭРДЭНЭ
/Ерѳнхий инженер/
С.ЦЭДЭНСОДНОМ
/Хууль дотоод хяналтын хэлтсийн дарга/
Ц.АЛТАНГЭРЭЛ
/Санхуу, аж ахуйн хэлтсийн дарга/
Б.ГАНЗОРИГ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга/
Б.ЛХАГВАЖАВ
/Зураг тѳслийн хэлтсийн дарга /
Н.ЭГИЙМАА
/Тѳлѳвлѳлт судалгааны хэлтсийн дарга /
С.СОЁМБО
/Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга /

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Д.ЦЭРЭНЛХАМ
/Захиргааны хэлтсийн дарга/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

&049 оны

№ сарын

/

өдер

Дугаар чТѵ

Улаанбаатар хот

г

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10, Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/633 тоот
захирамж, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6.11
дэх заалтыг туе тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Газрын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах зорилгоор “Ажил албан
үүргийг түр орлох, хавсран гуйцэтгэх, ажил хүлээлцэх журам”-ыг нэгдүгээр, “Ажил
хүлээлцэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн”-ийг хоёрдугаар, “Ажил хүлээлцэх акт”-ыг
гуравдугаар, Ажил хүлээлцэх актын тэмдэглэлийг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус
тус шинэчлэн баталсугай.
2.

Энэ тушаал гарсантай холбогдон Газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр

сарын 26-ны өдрийн А/49 дүгээр тушаалыг хүчингүйд тооцсугай.
3.

Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс

/Д.Цэрэнлхам/-т үүрэг болгосугай.

Б.МӨНХБАТ
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Нийслэлиин

АӨОӨНГӨ

оруулалтын газрын
р ы н ^ /-н и й өдрийн
нэгдүгээр хавсралт

АЖИЛ, АЛБАН ҮҮРГИИГ ТҮР ОРЛОХ,
ХАВСРАН ГҮЙЦЭТГЭХ, АЖИЛ ХҮЛЭЭЛЦЭХ ЖУРАМ
НЭГ. НИИТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1.Энэ журмын зорилго нь Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
“ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах нөхцлийг хангах,
ажпын байр эзэнгүйдэх тохиолдолд ажил, албан үүргийг түр орлох болон хавсран
гүйцэтгүүлэх, ажил хүлээлцэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2. Ажилтныг цэргийн жинхэнэ албанд татсан тухай цэрэг татлагын комиссын
шийдвэр гарсан, жирэмсний болон амаржсаны амралттай болон хүүхэд асрах
чөлөөтэй, ээлжийн амралттай байгаа, эмнэлгийн шинжилгээ хийлгэх, донорын үүрэг
гүйцэтгэх, эмчийн магадлагаагаар болон захиргааны чөлөөтэй, ажил олгогчийн
шийдвэрээр гадаад, дотоод албан томилолттой, мөн 3 сар хүртэлх хугацааны
сургалтад хамрагдсан зэргээр ажил албан тушаал нь хэвээр хадгалагдаж байгаа
мөн батлагдсан албан тушаалд ажилтан аваагуй, тухайн орон тооны ажилтан
ажпаас халагдсан, бүр мөсөн чөлөөлөгдсөн, эсхүл албан тушаал шилжсэн, ажилтан
нас барсан зэргээс тухайн ажлын байр эзгүй байгаа тохиолдолд ажил албан үүргийг
тур орлон болон хавсран гуйцэтгэх бѳгѳѳд Монгол Улсын Хѳдѳлмѳрийн тухай хууль,
бусад холбогдох дурэм журмыг баримтлан ажиллана.
1.3. Ажил, албан уургийг батлагдсан хуваарийн дагуу орлон гуйцэтгэнэ. Тур
орлон гуйцэтгэх хугацаа нь тухайн ажилтны
эзгуй байх хугацаагаар
тодорхойлогдоно.
1.4. Журмыг хэрэгжуулэх ажлыг хэлтсийн дарга нар зохион байгуулна.
1.5. Энэ журмын 1.2-д заасан шалтгаанаар ажил, албан уургийг тур орлон
болон хавсран гуйцэтгэх мѳн ажил шинээр хулээн авч буй ажилтан ажил албан
уургийг “Ажил хулээлцэх акт”-аар хулээж авч мѳн хулээлцэнэ.
1.6. Ажпаас халах, чѳлѳѳлѳх, ажилд томилох тохиолдолд ажил хулээлцэх
ажлын хэсгийг дараах бурэлдэхуунтэй байгуулан тушаалын хавсралтад оруулна.
Үүнд:
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

Захиргааны асуудал хариуцсан орлогч дарга
Холбогдох хэлтсийн дарга
Хуний нѳѳцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Архивын эрхлэгч

1.6.5. Бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн
1.6.6. Техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн
1.6.7. Нярав

ХОЁР. АЖИЛ ХҮЛЭЭЛЦЭХ АЖИЛТНЫ ЭРХ, ҮҮРЭГ
2.1. Ажил хулээлгэн ѳгч буй ажилтан дараах эрх, уурэгтэй.
2.1.1. Ѳѳрийн эрхлэж байсан ажлыг хулээлгэн ѳгнѳ

2.1.2. Ажлыг түргэн шуурхай, бүрэн хүлээж авахыг шаардах
2.1.3. Ажил хүлээлцсэн актыг бүхэлд нь эсхүл зарим хэсгийг хүлээн зөвшөөрөх
боломжгуй гэж үзвэл бичгээр тайлбар гарган актад хавсаргах
2.1.4. Ажил хүлээн авч байгаа ажилтанд ажлын байрны онцлог, үйл ажиллагааны
чиглэл чиг үүргийн талаар мэдээлэл өгөх
2.1.5. Ажил хүлээлцэхэд ажпын холбогдолтой баримт бичиг, материалыг хавтаслан
цэгцэлж бүрэн хэмжээгээр товьёог үйлдэн хүлээлгэж өгөх
2.1.6. Хариуцан гүйцэтгэж байсан албан хэргийн холбогдолтой материал баримт
бичиг, цаасан болон компьютерт файлаар хадгалагдаж буй албан ажлын
холбогдолтой материалыг бурэн хулээлцэх
2.1.7. Чѳлѳѳлѳгдсѳн, халагдсан ажилтан ѳѳрийн ажил уурэгтэй нь хамаарал бухий
бусад газар, хэлтэс, нэгжтэй холбоотой удирдлагад заавал мэдэгдэх ёстой ажлыг
тусгасан тэмдэглэл уйлдэх
2.1.8. Хэд хэдэн албан тушаалыг хавсран гуйцэтгэж байсан бол тухайн ажил,
уургийн хуваарийн дагуу салгаж акт уйлдэнэ
2.1.9. Хороо комисс, ажлын хэсэгт орж ажиллаж байгаа бол тэдгээрийн явцын
талаар дэлгэрэнгуй тайлан
2.1.10. Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх, уурэг
2.2. Ажил хулээн авч буй ажилтан дараах эрх, уурэгтэй.
2.2.1. Ажил хулээлгэн ѳгч байгаа ажилтнаас тургэн шуурхай, бурэн хулээлгэн
ѳгѳхийг шаардах
2.2.2. Ажил хулээлгэн ѳгч байгаа ажилтнаас ажлын байрны онцлог, уйл
ажиллагааны чиглэл, чиг уургийн талаар мэдээлэл авах
2.2.3. Ажил хулээлгэн ѳгч байгаа ажилтнаас шаардлагатай нэмэлт материал,
баримт бичиг гаргуулах
2.2.4. Ажил хулээлцсэн актыг бухэлд нь эсхул зарим хэсгийг хулээн зѳвшѳѳрѳх
боломжгуй гэж узвэл бичгээр тайлбар гарган актад хавсаргах
2.2.5. Хулээлгэн ѳгч буй ажил, холбогдох баримт бичиг, материалыг нэг бурчлэн
бурэн хулээн авах
2.2.6. Ажил албан уургийг дутуу хулээн авснаас тарах ур дагаврыг ажил хулээн
авсан ажилтан ѳѳрѳѳ хариуцна

ГУРАВ. ХАРИУЦЛАГА
3.1. Энэхуу журмаар хулээсэн уургээ биелуулээгуй, ажил орлох болон
хавсран гуйцэтгэх хугацаандаа албан уургээ хангалтгуй биелуулсэн, хариуцлага
алдсан ажилтан, албан тушаалтанд Хѳдѳлмѳрийн дотоод журамд заасан
хариуцлага хулээлгэх бѳгѳѳд ажлаа хулээлгэж ѳгѳѳгуйгээс байгууллагад учирсан
хохирлыг тухайн ажилтнаар арилгуулна.
3.2. Журамд оруулсан нэмэлт, ѳѳрчлѳлтийг тухай бур нь нийт ажилтан, албан
тушаалтанд мэдэгдэнэ.
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АЖИЛ ХҮЛЭЭЛЦЭХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

АЖПЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ:

Захиргааны асуудал хариуцсан
орлогч дарга

ГИШҮҮД:

Холбогдох хэлтсийн дарга

Архивын эрхлэгч

Бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн

Техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн

Нярав

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Хуний нѳѳцийн асуудал хариуцсан
ахлах мэргэжилтэн

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын
нии өдриин
даргын 2 0 Ү / оны 40 сары
X
^ / ^ / д у г а а р тушаалын гуравдугаар хавсралт
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АЖИЛ ХҮЛЭЭЛЦЭХ АКТ
1. Ажил хүлээлцсэн /хэлтэс/ .......................................................
2. Он, сар, өдөр.....................................

д/д

Хуулбар

Эх хувь

Холбогдох баримт
материал
Тоо хэмжээ

Ажлын нэр

Гэрээт ажлын явц /%/

Нэг. Албан хэрэг хөтлөлтийн шатанд хөтлөгдөж буй цаасан сууры болон тусгай
төрлийн баримт
Тайлбар

ХХНЖ-ын
дугаар

1.
2.
Жич: Барилга угсралтын ажил болон зөвлөх үйлчилгээний ажлыг хүлээлцсэн дэлгэрэнгүй
тайлбарыг фото зургаар баталгаажуулан актад хавсаргана.
Хоёр. Албан хэрэг хөтлөлтийн шатанд хөтлөгдөж буй цахим баримт /компьютер

Хүлээн авсан:

/......................... /

Хүлээлцсэн: Холбогдох нэгжийн дарга
Хүний нөөцийн асуудал
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Архивын эрхлэгч
Бичиг хэрэг хариуцсан
мэргэжилтэн
Техник хангамж хариуцсан
мэргэжилтэн
Нярав

/......................... /
/......................... /
/......................... /
/........................ /
/......................./
/....................... /
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АЖИЛ ХУЛЭЭЛЦАХ АКТЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Танилцсан:
Захиргааны асуудал
хариуцсан орлогч дарга

/........................./

Холбогдох хэлтсийн дарга

/........................./

Архивын эрхлэгч

/......................... /

Бичиг хэрэг хариуцсан
мэргэжилтэн

/........................ /

Техник хангамж хариуцсан
мэргэжилтэн
Нярав

/....................... /
/........................ /

Тэмдэглэл хѳтѳлсѳн:
Хуний нѳѳцийн асуудал
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

/,

./

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

О ^ О Н Ы 40 сарын °* ^ өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

г

п

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Монгол Улсын Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар
зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 10
дугаар сарын 24-ний өдрийн А /1122 дугаар захирамжийг туе туе үндэслэн ТУШААХ
нь:
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний ѳдрийн А /1122
дугаар захирамжаар батлагдсан Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны
харьяа

ерѳнхий

боловсролын

“Монгол

тэмуулэл”

сургуулийг

Худалдаа

уйлдвэрлэлийн Их сургуулийн хичээлийн 1 дугээр байранд шилжуулэн сургалтын
уйл ажиллагааг явуулах болсонтой холбогдуулан туе байрны дотор инженерийн
шугам сулжээ болон дотор завсарын ажлыг гуйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
үнэлгээний хорооны бурэлдэхуунийг хавсралтаар баталсугай.
2. Тѳрийн болон орон нутгийн ѳмчийн хѳрѳнгѳѳр бараа, ажил, уйлчилгээ
худалдан авах тухай хууль, холбогдох журам, шийдвэрийг мѳрдѳн ажиллаж, ур
дунг тайлагнахыг Үнэлгээний хороо /Б.ГанзоригАнд даалгасугай.
3.

Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Ерѳнхий

инженер

/Т.Оргил-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

Б.МѲНХБАТ

315363000493

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын
лаогын 2019 оны
лѵгаао саоын

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

ДАРГА:

Б.ГАНЗОРИГ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга/

ГИШҮҮД:

Б.ЗОЛЗАЯА
/НЗДТГ-ын Төсөл хөтөлбөр хариуцсан
мэргэжилтэн/

Б.БАТТЭМҮҮЖИН
/Гидротехникийн хяналтын инженер/

Р.ДУЛАМЖАВ
/Иргэн/

НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА:

Б.УЯНГА
/Зураг төслийн хяналтын инженер /

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

Улаанбаагар хот

г

и
Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн

1.10, Монгол Улсын Засгийн

газрын 2017 оны

170 дугаар тогтоол, 2018 оны 316 дугаар тогтоол, 2019 оны 108 дугаар тогтоол,
“Нийслэлийн

Хөрөнгө

оруулалтын

газар”

ОНӨААТҮГ-ын

дүрмийн

6.11,

Хөдөлмөрийн дотоод журмын 2.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

“Нийслэлийн

бүрэлдэхүүнийг
хоёрдугаар,

Хөрөнгө

нэгдүгээр,

техникийн

оруулалтын

Техникийн

зөвлөлийн

газрын

зөвлөлийн

хурлаар

Техникийн

үйл

зөвлөлийн

ажиллагааны

хэлэлцэх

асуудлын

журмыг

хүснэгтийг

гуравдугаар, техникийн зөвлөлийн хурлын гишүүдийн шийдвэрийн хүснэгтийг
дөрөвдүгээр,

техникийн

зөвлөлийн

хурлын

мэдээ,

тайлангийн

хүснэгтийг

тавдугаар, техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын саналын хуудасны
загварыг

зургаадугаар,

техникийн

зөвлөлийн

хурлаар

хэлэлцэх

асуудлын

танилцуулгын загварыг долоодугаар, техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх
асуудлын судалгаа, тооцоо, саналын загварыг наймдугаар, техникийн зѳвлѳлийн
хурлын

тэмдэглэлийн

загварыг

есдүгээр

хавсралтаар

тус

тус

шинэчлэн

баталсугай.
2.

Техникийн

зѳвлѳлийн

үйл

ажиллагааг холбогдох

хууль,

тогтоомжид

нийцүүлэн явуулж байхыг Техникийн зѳвлѳл /Т.Оргил-Эрдэнэ/-д үүрэг болгосугай.
3.

Энэ тушаал гарснаар Газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 05-ны

ѳдрийн А/26, 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний ѳдрийн А/42 дугаар тушаалыг тус
тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

ДАРГ

Б.МѲНХБАТ

Б Л 2 0 1 9 он\аІЬ і
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ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ДАР ГА:

Т.ОРГИЛ-ЭРДЭНЭ
/Ерөнхий инженер/

ГИШҮҮД:

А.ХАЯНХЯРВАА
/Төлөвлөлтийн асуудал
орлогч дарга/

хариуцсан

Б.ГАНЗОРИГ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн
дарга/
Н.НАРАНГЭРЭЛ
/Хууль, дотоод хяналтын хэлтсийн
ахлах инженер/
З.НЭРМӨНХ
/Зураг төслийн хэлтсийн ахлах
инженер/
С.БААСАНСҮРЭН
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн
ахлах инженер/

НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАР ГА

Тухайн хурлаар хэлэлцэх асуудал оруулж
буй хяналтын инженер, мэргэжилтэн

•I

і і*

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын
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ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

| 4
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НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1 Энэхүү журмын зорилго нь “Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын
газар”
ОНӨААТҮГ (цаашид “газар” гэх)-ын Техникийн зөвлөл (цаашид “зөвлөл” гэх)-ийн
чиг үүрэг, зохион байгуулалт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг
зохицуулахад оршино.
1.2 Зөвлөл нь улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон бусад эх
үүсвэрээр хэрэгжих төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн ажлын зураг,
төсөв боловсруулах болон угсралтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих явцад
техникийн шийдэл гаргуулах, магадлашгүй ажлын зардлыг олгох, техникийн
шийдлээр зайлшгүй хийгдэх нэмэлт ажил, гэрээний хугацаа сунгах, цуцлах зэрэг
асуудлаар хяналтын инженер, зохиогч, гүйцэтгэгч, ашиглагчийн санал хүсэлтийг
судлан хэлэлцэж, санал, зөвлөмжийг өгч, үндэслэл бүхий шийдвэр гаргах үндсэн
чиг үүрэгтэй ажиллана.
1.3 Зөвлөлийн гаргасан шийдвэр нь Газрын шийдвэр байна.
1.4 Зөвлөл нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний
хууль, Барилгын тухай хууль, Газрын тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль,
холбогдох бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгож, Барилга байгууламжийн
зураг төсөв боловсруулах, магадлал хийх дүрэм, Барилгын ажлын захиалагчийн
дүрэм, Барилгын төсөв зохиох дүрэм, Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт,
санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам, бусад холбогдох дүрэм, журам болон
энэхүү журмыг мөрдөж ажиллана.
1.5 Газар нь Техникийн зѳвлѳлийг энэ журамд нийцуулэн байгуулж, туунийг
ажиллах нѳхцѳл бололцоогоор хангаж, уйл ажиллагаанд нь хяналт тавина.
ХОЁР. ЗѲВЛѲЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
2.1 Зѳвлѳлийн бүрэлдэхүүн нь барилга болон дэд бутцийн салбарын
мэргэжлийн инженеруудээс бурдсэн орон тооны бус гишуудтэй байх бѳгѳѳд уйл
ажиллагааны хэлбэр нь “хурал” байна.
2.2 Зѳвлѳл нь зѳвлѳлийн дарга (цаашид “Зѳвлѳлийн дарга” гэх), зѳвлѳлийн
гишууд (цаашид “гишууд” гэх), зѳвлѳлийн хурлын нарийн бичгийн дарга (цаашид
“нарийн бичиг” гэх), зѳвлѳлийн хурал зохион байгуулагч (цаашид “хурал зохион
байгуулагч” гэх) гэсэн бурэлдэхуунтэй байна.
2.3 Зѳвлѳлийн дарга нь Газрын Ерѳнхий инженер байх ба хурлын уйл
ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, энэхуу журмын хэрэгжилтийг хангуулж
ажиллана. Тууний эзгуйд Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга орлон уйл
ажиллагааг зохион байгуулна.
2.4 Зѳвлѳлийн бүрэлдэхүүнийг Ерѳнхий инженер санал болгож, Газрын
даргын тушаалаар батална.
2.5 Гишууд нь товлосон хугацаанд хуралд оролцох, хэлэлцэж байгаа
асуудлаар нэмж тодруулга
авах, санал, шуумж, зѳвлѳмж, шийдвэр гаргах

байдлаар хуралд оролцоно. Гишүүд нь шийдвэрээ гуравдугаар хавсралтаар
батлагдсан маягтад бөглөж, гарын үсгээр баталгаажуулан өгнө.
2.6 Зѳвлѳлийн хурлыг долоо хоног бүрийн 4 дэх өдрийн 16:00 цагт зохион
байгуулна. Шаардлагатай тохиолдолд Газрын даргын шийдвэрээр ээлжит бус
хурлыг зарлан хуралдуулж болно.
2.7 Шаардлагатай тохиолдолд Зѳвлѳлийн хуралд ашиглагч байгууллага
болон бусад харьяа газруудын шийдвэр гаргах тувшиний албан тушаалтныг
оролцуулж, ѳргѳтгѳсѳн хурлыг зохион байгуулж болно.
2.8 Гишуудийн олонх буюу 70%-иас дээш ирснээр хурлыг хучинтэйд тооцно.
2.9 Зѳвлѳлийн дарга, гишууд, нарийн бичиг хуралд санал ѳгѳх эрхтэй
оролцох бѳгѳѳд асуудалд олонхийн буюу 70%-иас дээш саналаар шийдвэрийг
гаргана.
2.10 Зѳвлѳлийн хурлаар ашиглагч, зохиогч, захиалагчийн хяналтын
инженерийн тѳлѳѳллийн саналаар гуйцэтгэгч дур мэдэн шийдвэрлэж, урьдчилан
хийсэн ямар нэг ажлын талаарх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэр гаргахыг хориглоно.
2.11 Зѳвлѳл нь хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Газрын даргаар батлуулан,
хуралдааныг зохион байгуулж, ажлын явц, ур дунгээ сар тутамд тайлагнан
ажиллана.
2.12 Зѳвлѳлийн хурлаар танилцуулах материалын бүрдлийг энэхүү журмын
тавдугаар хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу бүрдүүлж, тухайн харьяалагдах
хэлтсийн ахлах инженер, ахлах мэргэжилтэн, хэлтсийн даргаар баталгаажуулсан
байна.
2.13 Гишууд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хурал таслах, орхиж тарах,
хуралд идэвхгүй оролцохыг хориглоно.
2.14 Гишүун нь хүндэтгэн үзэх шалтгаантайгаар хуралд оролцох боломжгүй
тохиолдолд Зѳвлѳлийн даргад 1 цагийн өмнө мэдэгдэх ба өөрийнхөө оронд ажил
орлон гүйцэтгэх албан тушаалтанг оролцуулна.
2.15 Хурлын шийдвэр нь “тэмдэглэл” байна. Хурлын тэмдэглэлд Зѳвлѳлийн
нийт бурэлдэхуун заавал гарын усэг зурж баталгаажуулах ба хуралд оролцоогуй
тохиолдолд тѳлѳѳлж орсон ажил орлон гуйцэтгэх албан тушаалтан гарын усэг
зурж баталгаажуулна.
2.16 Ѳмнѳх хурлын тэмдэглэл бүрэн баталгаажаагуй нь дараагийн хурлыг
зохион байгуулахгуй байх ундэслэл болно.
2.17 Зѳвлѳлийн хуралд тѳсѳл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн ажлын
зураг тѳсѳл боловсруулах болон угсралтын ажлын гуйцэтгэлд хяналт тавих явцад
техникийн шийдэл гаргуулах, магадлашгуй ажлын зардлыг олгох, техникийн
шийдлээр зайлшгуй хийгдэх нэмэлт ажил, гэрээний хугацаа сунгах, цуцлах
асуудлыг хэлэлцуулэх материалыг хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу цаасан
болон файл хэлбэрээр гаргана. Материал нь дараах бурдлуудтэй байна:
2.17.1 Тухайн барилга байгууламжийн байршлын орчны тойм;
2.17.2 Тухайн ажлын товч танилцуулга; /зургаадугаар хавсралт/
2.17.3
Тухайн
асуудлыг
тодорхой,
ойлгомжтой
харуулсан
байгуулалтын зураг, схем;
2.17.4 Нэмэлт ажил хийх, техникийн шийдэл гаргуулах ажлыг зохион
байгуулах, гэрээ сунгах, цуцлах болсон ундэслэл, туунийг нотлох баримт;
2.17.5 Зургийн зохиогчийн санал, дугнэлт, ѳѳрчлѳлтийн зураг;
2.17.6 Хяналтын инженерийн тухайн асуудал дээр хийсэн судалгаа,
тооцоо, санал; /долоодугаар хавсралт/
2.18 Хурал зохион байгуулагч нь Барилга захиалагчийн хэлтсийн Техникийн

зѳвлѳлийн үйл ажиллагаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн байх ба дараах
эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:
2.18.1 Хяналтын инженерүүдээс хэлэлцэх асуудлын материалыг
энэхүү журмын хавсралтаар батлагдсан маягт, бүрдлийн дагуу хүлээн авч хянан,
шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материалыг гаргуулах, шаардлага хангаагүй
материалыг буцаах;
2.18.2 Хурлаар хэлэлцэх асуудлын материалыг нэгтгэн хоёрдугаар
хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу жагсаалтыг гаргаж Газрын даргаар
батлуулах, товолсон хугацаанд хурлын бэлэн байдлыг хангуулах, гишүүдэд
танилцуулах, нэгдсэн хурлын тэмдэглэлийг хөтлөх, хуралдааны шийдвэрийг цаг
тухайд нь албажуулах ажлыг зохион байгуулж, газрын вэбсайтад байршуулах
мэдээллийг мэдээллийн мэргэжилтэнд өгч, хурлын тайланг дөрөвдүгээр
хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу сар бүр нэгтгэн гаргаж байх;
2.18.3 Хурал зохион байгуулагч нь хурал эхлэхэд ѳмнѳх хурлын
шийдвэрийн биелэлт, тухайн хуралд хэлэлцэгдэх асуудлын товч мэдээллийг
танилцуулж байх;
2.18.4
Хурлын тэмдэглэлийг дараагийн хурлаас ѳмнѳ
баталгаажсан эсэхэд хяналт тавих;
2.18.5
Хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, холбогдох матер
Зѳвлѳлийн дарга болон гишүүдэд хурал болохоос 24 цагийн ѳмнѳ хуулбарлан
хүргүүлж, хурал эхлэхэд гишүүдэд шийдвэрийн санал авах гуравдугаар
хавсралтаар батлагдсан маягтыг бэлтгэж тараана;
2.19
Зѳвлѳлийн нарийн бичиг нь тухайн хэлэлцэх асуудал оруулж буй
хяналтын инженер байх бѳгѳѳд дараах эрх, үүрэгтэй:
2.19.1 Нарийн бичиг нь тѳсѳл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн
ажлын зураг, тѳсѳв боловсруулах болон угсралтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих
явцад техникийн шийдэл гаргах, магадлашгүй ажлын зардлыг олгох, техникийн
шийдлээр зайлшгүй хийгдэх нэмэлт ажил, гэрээний хугацаа сунгах, цуцлах зэрэг
асуудлыг боловсруулан тухайн харьяалагдах хэлтсийн ахлах инженер, ахлах
мэргэжилтэн, хэлтсийн даргаар баталгаажуулж Зѳвлѳлийн хуралд оруулна;
2.19.2 Нарийн бичиг нь барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн явцад
гарсан нэмэлт ажлыг талбайд гүйцэтгэхээс ѳмнѳ Зѳвлѳлийн даргад мэдэгдэж,
газар дээр нь үзүүлэх бѳгѳѳд гүйцэтгэж дууссан ажлын асуудлыг Зѳвлѳлийн
хуралд оруулахгүй байх;
2.19.3 Нарийн бичиг нь ажлын зураг тѳсѳлд гарсан алдаа болон
техникийн шийдлээр зайлшгүй хийгдэх нэмэлт ажлыг томилогдсон Зѳвлѳлийн
гишүүнд газар дээр нь үзүүлж, хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргуулснаар уг
ажлыг гүйцэтгүүлэх бѳгѳѳд зѳрчсѳн тохиолдолд хариуцлагыг буруутай этгээд
хулээнэ.
2.19.4 Хууль, эрх зүйн хүрээнд бичиг баримтын бүрдлийг бүрэн
хангасан асуудлыг хуралд оруулж, материалыг энэ журмаар батлагдсан маягт,
баримт бичгийн бүрдлийн дагуу боловсруулан, долоо хоног бүрийн мягмар
гаригийн 14 цагаас ѳмнѳ хурал зохион байгуулагчид цаасан болон файл хэлбэрээр
ѳгсѳн байх;
2.19.5 Нарийн бичиг нь ѳмнѳх хуралдааны тэмдэглэлийг наймдугаар
хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу хѳтѳлж, дараагийн хурлаас ѳмнѳ
баталгаажуулсан байх;
2.19.6 Нарийн бичиг нь гүйцэтгэгч болон холбогдох байгууллагад
Зѳвлѳлийн хурлаас бичгээр гарсан шийдвэрийн үндэслэлийг тайлбарлан,
баталгаажсан хурлын тэмдэглэлийг хүргүүлж байх;

ГУРАВ. ХАРИУЦЛАГА
3.1 Зѳвлѳлийн дарга, гишүүд, нарийн бичиг, хурал зохион байгуулагч нь
журамд заасан эрх, уургийг хэрэгжуулэх, хуралд оролцохдоо ёс зуйн хэм хэмжээг
чанд сахин, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах уурэгтэй
3.2 Энэ Журмыг зѳрчсѳн тохиолдолд холбогдох хууль болон газрын Ёс зуйн
дурэм, Хѳдѳлмѳрийн дотоод журамд заасан хариуцлагыг хулээлгэнэ.
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үнэд ѳ ѳ р ч л ѳ л т о р о х эсэх
т алаар урьдчилсан т ооцоо
с у д а л г а а г хийж .
г ү й ц э т г э г ч т э й н эг о й л го л ц о л д
х ү р с э н байх

ЗӨВШ Ө Ө РСӨ Н:

...................... /
(т у х а й н х э л т си й н дарга)

/

(га р ы н үсэг)

ХЯНАСАН:

............/
(т у х а й н х э л т с и й н а хл ах инж енер)
САНАЛ БО ЛО ВС РУУЛС АН :

........... /
(т у х а й н х э л т с и й н х я н а л т ы н и нж енер)

/

(га р ы н үсэг)

(га р ы н үсэг)

/
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ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА
Товч утга

1.

Хэлэлцэх асуудлын мэдээлэл
Гэрээний нэр

2.

Тендер зарласан хэлбэр

3.

Гуйцэтгэгч

4.

Гэрээний дүн

5.

Ажил гүйцэтгэх гэрээний хугацаа

6.

Батлагдсан төсөвт өртөг

7.

Магадлалаар орсон төсөвт өртөг

8.

Олгосон санхүүжилт

Санхүүгээс авсан албан ёсны мэдээллийг оруулах

9.

Үлдэгдэл санхүүжилт

10.

Ажлын явц

Үлдэгдэл санхүүжилт нь хаана, ямар дансанд
байгаа талаар санхүүгээс албан ёсоор мэдээллийг
авсан байна.
Асуудал хэлэлцүүлж байгаа тухайн өдрийн
байдлаар товч, оновчтой. тодорхой бичих

11.

Төсөвт суусан зохиогчийн хяналтын
зардлын дүн

12.

Төсөвт суусан магадлашгүй ажлын
зардлын дүн

13.

Бусад шаардлагатай мэдээлэл

д/д

БОЛОВСРУУЛСАН:
...................../

(тухайн хэлтсийн хяналтын инженер)

(гарын үсэг)

/

Нийслэлийн Хөрөигө оруулалтын газрын
даргын
оны
сарын
өдрийн
тушаалын наймдугаар хавсралт
ХЭ ЛЭ ЛЦ Э Х АС УУДЛЫ Н СУДАЛГАА,
ТООЦОО, САНАЛ

Гэрээний нэр, дугаар :
Үндэслэл, шалтгаан:

Тооцоо, судалгаа:

Санал:

САНАЛ БО ЛО ВС РУУЛС АН :

...................... /

(тухайн хэлтсийн хяналтын инженер)

(гарын үсэг)

/
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Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газрьин
даргынОД^- оны . 11. . . сарын
ны ѳдрийн
^ . / ^ .
тушаалын есдүгээр хавсралт
ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2 0 .....оны ...... сарын...... өдөр

Дугаар.....

Улаанбаатар хот.

Хурал болсон байршил, цаг:

Хуралд оролцсон гишүүд: (тухайн хуралд оролцсон ирцээр, албан тушаалын хамт
бичнэ)

Хэлэлцэх асуудал: (хэлэлцэх асуудлын товч утга)

Сонссон нь: (нарийн бичиг хурлын бурэлдэхүүнд бүрэн ойлголт өгөх байдлаар хэлэлцэх
асуудлын талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулга хийх)

Хэлэлцсэн нь: (гишүүдийн асуулт, хариулт, зөвлөмж, санал)

Шийдвэрлэсэн нь: (зөв оновчтой, тодорхой байх ба шаардлагатай бол эзэнжүүлж,
хугацаатай бичнэ)

ХУРЛЫН ДАР ГА
ГИШҮҮД (хуралд оролцсон гишүүд байна)
ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

1013 опы

/ / сарым / Г одор

Дугаар

Упаанбаатар хот

г

п

Тушаалыг хүчингүй болгож,
журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10, Засгийн газрын 2011 оны "Нийтлэг журам батлах
тухай” 311 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Нийслэлийн

Хөрөнгө

оруулалтын

газар ОНӨААТҮГ-т дотоод хяналтыг

зохион байгуулах журмыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2. Нийслэлийн

Хөрөнгө

оруулалтын

газар

ОНӨААТҮГ-т дотоод хяналтыг

зохион байгуулах журмыг мѳрдѳж ажиллахыг Хуулийн асуудал хариуцсан орлогч
/Х.Батхүү/-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхуу тушаал гарснаар Газрын даргын 2016 оны 11 дугээр сарын 04-ний
ѳдрийн А/79 тоот тушаалыг хучингуй болсонд тооцсугай.
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“Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-д
дотоод хяналтыг зохион байгуулах журам
Нэг. Ерөнхий зүйл
1.1 Энэхүү журмын зорилго нь Засгийн газрын 2011 оны “Нийтлэг журам батлах
тухай” 311 дүгээр тогтоолоор хавсралтаар батлагдсан Аж ахуйн нэгж, байгууллагын
үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журмыг
баримтлан “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар”.ОНӨААТҮГ /цаашид “газар”
гэх/-ын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийхтэй холбогдсон харилцааг
зохицуулахад оршино.
1.2 Газрын дотоод хяналт шалгалтыг хийхдээ холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм
журам болон энэхүү журмыг удирдлага болгоно.
1.3 Дотоод хяналт шалгалтанд газрын зохион байгуулалтын бух нэгж, ажилчид
хамрагдана.
1.4 Дотоод хяналтын уйл ажиллагаа нь хууль дээдлэх, хараат бус, бодитой, ил тод
байх зарчмыг баримтална.
Хоёр. Дотоод хяналтын хэлтсийн зохион байгуулалт
2.1 Газрын дотоод хяналтыг “Хууль, дотоод хяналтын хэлтэс” гуйцэтгэнэ.
2.2 Дотоод хяналт шалгалтыг байнгын хяналт, тѳлѳвлѳгѳѳт, чиглэсэн гэсэн ундсэн
хэлбэрээр явуулна.
2.3 Батлагдсан дурэм, журам болон газрын даргын тушаал, шийдвэрийн дагуу ѳдѳр
тутам хийгдэж буй хяналт шалгалтын ажлыг байнгын хяналт гэнэ.
2.4 Газрын даргаас үүрэг болгосны дагуу тодорхой хугацааны туршид давтагдан
хийх хяналт шалгалтыг тѳлѳвлѳгѳѳ гарган хэрэгжуулэхийг тѳлѳвлѳгѳѳт хяналт гэнэ.
2.5 Тухайн тохиолдолд ямар нэгэн асуудалд чиглэгдсэн, батлагдсан удирдамжийн
дагуу хийгдэх хяналт шалгалтын ажлыг чиглэсэн хяналт гэнэ.
2.6 Дотоод хяналт шалгалт нь хамрах хурээг тогтоож удирдамж батлуулах,
холбогдох хяналт шалгалт хийх, тайлагнах, унэлгээ дугнэлт ѳгѳх, зѳвлѳмж ѳгѳх,
шийдвэр гаргуулах гэсэн уе шатуудтай байна.
2.7 Хууль, дотоод хяналтын хэлтэс нь гуйцэтгэсэн ажлаа улирал бур газрын даргад
тайлагнана.
Гурав. Дотоод хяналтын чиглэл
3.1 Газрын хэмжээнд хэрэгжих тѳсѳл арга хэмжээний ажлуудын судалгаа,
тѳлѳвлѳлт, зураг тѳсѳл боловсруулах болон барилга угсралтын гэрээт ажлуудад
захиалагчийн техник хяналт тавих ажлын ур дунд;
3.2 Хѳдѳлмѳрийн дотоод журам болон бусад дотоодод мѳрдѳгдѳх дурэм,
журмуудын биелэлтэд;
3.3 Ѳмчийн ашиглалт, хамгаалалтын байдалд;
3.4 Ажлын байр, албан тушаалын тодорхойлолтод заасан ажлын байранд тавигдах
шаардлагын хурээнд ажлаа гуйцэтгэж буй эсэхэд;
3.5 Албан хэрэг хѳтлѳлт, архивын уйл ажиллагаанд;
3.6 Газрын даргын тушаалын хэрэгжилтэд;

3.7 Ажилтнуудтай холбоотойгоор иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас өргөдөл
гомдол ирүүлсэн тохилдолд;
Дөрөв. Дотоод хяналт хийх ажилтнуудын эрх үүрэг
4.1 Хуулийн асуудал хариуцсан орлогч дарга дараах үүрэгтэй байна
4.1.1 Газрын хэмжээнд хийгдэх хяналт шалгалтыг удирдах, хэрэгжилтийг хангуулах;
4.1.2 Хяналтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, холбогдох буруутай албан
тушаалтанд хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу газрын даргын шийдвэрээр
сахилгын арга хэмжээ ногдуулах;
4.2 Хууль, дотоод хяналтын хэлтсийн дарга нь дараах үүрэгтэй.
4.2.1 Газрын хэтийн зорилго, тѳлѳвлѳлтѳд нийцсэн хяналтын ажлын тѳлѳвлѳгѳѳ,
удирдамж гаргаж газрын даргаар батлуулах;
4.2.2 Хяналт шалгалтын уед ахлах инженер, инженер, мэргэжилтнуудийн
хоорондын уялдаа холбоог зохион байгуулж, нэгдсэн удирдлагаар хангах;
4.2.3 Газрын уйл ажиллагаанд учирч болзошгуй эрсдэл, холбогдох хууль
тогтоомж,дурэм журам, стандартын хэрэгжилт, зѳрчлийн талаархи мэдээллийг
газрын даргад танилцуулж, холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах;
4.2.4 Илэрсэн зѳрчил дутагдлын шалтгаан нѳхцлийг тодруулан дахин гаргуулахгуй
байх;
4.2.5Хяналтын ажлын тайлан, зѳвлѳмж, мэдээллийг хянаж нэгтгэн, орлогч дарга
болон газрын даргад танилцуулах;
4.3 Хууль, дотоод хяналтын хэлтсийн ахлах инженер нь дараах уурэгтэй байна.
4.3.1 Хяналтын ажлын тѳлѳвлѳгѳѳ, удирдамж боловсруулж, дурэм журамд заасны
дагуу хяналтын ажлыг гуйцэтгэх, зохион байгуулах, ур дунг тайлагнах;
4.3.2 Газрын даргын тушаалаар техникийн зѳвлѳлийн бүрэлдэхүүнд ажиллах;
4.3.3 Хяналтын явцад илэрсэн зѳрчлийг арилгах, мэргэжил арга зуйн зѳвлѳгѳѳ ѳгѳх;
4.3.4 Хяналтын ажлын тайлан, зѳвлѳмж, мэдээллийг хянаж нэгтгэн, хэлтсийн
даргад танилцуулах;
4.3.5 Газрын уйл ажиллагаанд учирч болзошгуй эрсдлийн талаарх мэдээллийг
нэгтгэн боловсруулж, хэлтсууд болон газрын даргыг мэдээллээр хангах;
4.3.6 Хяналтаар илэрсэн зѳрчил дутагдлын шалтгаан нѳхцлийг тодруулан, зѳрчил
гаргасан этгээдэд хариуцлага ногдуулах талаарх саналыг орлогч даргад
танилцуулах;
4.4 Хууль, дотоод хяналтын хэлстийн инженер нь дараах уурэгтэй байна.
4.4.1 Инженер нь ѳѳрийн мэргэшлийн дагуу батлагдсан тѳлѳвлѳгѳѳ, удирдамж,
дурэм журамд заасны дагуу хяналтын ажлыг гуйцэтгэх, буртгэл хѳтлѳх, ур дунг
тайлагнах;
4.4.2 Хяналтын явцад илэрсэн зѳрчлийг арилгах, мэргэжил арга зуйн зѳвлѳгѳѳ
ѳгѳх;
4.4.3 Хяналтын ажлын тайлан, зѳвлѳмж, мэдээллийг ахлах инженер болон орлогч
дарга, хэлтсийн дарга нарт танилцуулах;
4.4.4 Газрын уйл ажиллагаанд учирч болзошгуй эрсдлийн талаархи мэдээллийг

гарган удирдлагад танилцуулж, шийдвэрлүүлэх;
4.4.5 Хяналтаар илэрсэн зѳрчил дутагдлын шалтгаан нѳхцлийг тодруулан, зѳрчил
гаргасан этгээдэд хариуцлага ногдуулах талаарх саналыг боловсруулах;
4.4.6 Хяналт шалгалтын талаар бүртгэл хөтлөж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
4.5 Хууль, дотоод хяналтын хэлтсийн хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нь
дараах уурэгтэй байна.
4.5.1 Газрын хэмжээнд хийгдэх бух тѳрлийн гэрээ, гуйцэтгэл дугнэсэн протоколыг
хянах, баталгаажуулах, буртгэл хѳтлѳх, газрын даргыг хууль, эрх зуйн
мэдээлэлээр хангах;
4.5.2 Батлагдсан тѳлѳвлѳгѳѳ, удирдамж, дурэм, журамд заасны дагуу хяналтын
ажлыг гуйцэтгэх явцад хууль эрх зуйн асуудлыг хариуцан ажиллах;
4.5.3 Хяналтын явцад илэрсэн зѳрчлийг арилгуулах;
4.5.4 Газрын хэмжээнд мѳрдѳгдѳж буй дурэм, журам, зааврыг боловсронгуй болгох
талаар судалгаа хийх, боловсруулах санал оруулах;
4.6 Хууль, дотоод хяналтын хэлтсийн дотоод хяналтын мэргэжилтэн нь дараах
уурэгтэй байна.
4.6.1 Газрын бух нэгжийн тѳлѳвлѳгѳѳний биелэлтэд хяналт хийж, унэлэлт дугнэлт
ѳгѳх;
4.6.2 Батлагдсан тѳлѳвлѳгѳѳ, удирдамж, дурэм, журамд заасны дагуу хяналтын
ажлыг хариуцан ажиллах;
4.6.3 Албан хэрэг хѳтлѳлт, архивын уйл ажиллагаанд хяналт тавих,
4.6.4 Нийслэлийн Засаг даргын мѳрийн хѳтѳлбѳр болон бусад эрх бухий
байгууллагын холбогдох заалтын хэрэгжилтийг хангуулахад хяналт тавих,
4.6.1 Хяналт шалгалтаар илэрсэн зѳрчлийг арилгуулах, ажлыг цаашид
эрчимжуулэх талаар санал зѳвлѳмж ѳгѳх;
4.7 Хууль, дотоод хяналтын хэлтсийн ажилтнууд нь хяналт шалгалтын ажил
гуйцэтгэх уедээ дараах эрхтэй байна.
4.7.1Хяналтыг явуулахдаа тухайн нэгжийн дарга нартай шууд харилцаж,
шаардлагатай мэдээлэл, бичиг баримтыг гаргуулах;
4.7.2 Холбогдох ажилтнуудын ажилтай биечлэн танилцах, шалгах, илэрсэн
зѳрчил, дутагдлын талаар тайлбар бичгээр гаргуулах;
Тав. Хариуцлага
5.1 Дотоод хяналтын ур дунг газрын дарга шаардлагатай гэж узвэл эрх бухий
байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулж, зохих шийдвэрийг гаргуулах;
5.2 Дотоод хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зѳрчлийг арилгуулах, зѳрчлийн
улмаас учирсан хохирлыг буруутай этгээдээр тѳлуулэх;
5.3 Дотоод хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зѳрчил нь гэмт хэргийн шинжтэй бол
холбогдох хууль, хяналтын байгууллагад шилжуулэх;

''Й К 'І

НИЙСЛЭЛИЙН ХѲРѲНГѲ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНѲААТѴТ
ДАРГЫН ТУШААЛ

(о19 оны

о

//

с ар ын / Г

ѳдѳр

Дугаар

Улаанбаатар хот

г

и
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зуйлийн 33.5, Тѳрийн болон орон нутгийн ѳмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зуйлийн 1.10 дахь заалт, “Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын
газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6 дугаар зуйлийн 6.11 дэх заалтыг туе туе ундэслэн
ТУШААХ нь:
1. Улаанбаатар хот, Баянзүрх дуурэг, 14 дугээр хорооны 150 ортой хуухдийн
цэцэрлэгийн барилга хулээн авах ажлын хэегийн бүрэлдэхүүнийг

хавсралтаар

баталсугай.
2.

Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Ерѳнхий

инженер

/Т.Оргил-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

БЛ2019 он\аІЬап ЫапкМизИааІ.сіосх
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Нийслэлийн
даргын 201

ын газрын
ѳдрийн
хавсралт

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
Б.ГАНЗОРИГ
ДАР ГА:
/НХОГ-ын, БЗХ-ийн дарга/
ГИШҮҮД:
С.ОТГОНЧИМЭГ
/НХОГ-ын ахлах инженер/
Д.ОЮУНТУУЛ
/НХОГ-ын Цахилгааны хяналтын
инженер/
Р.ДАМБАДАРЖАА
/НХОГ-ын Дулаан хангамж, агаар
сэлгэлтийн хяналтын инженер/
У.ОДГЭРЭЛ
/НХОГ-ын
Холбооны
хяналтын
инженер /
Т.ЭНХМАА
/Нийслэлийн
газар
зохион
байгуулалтын
албаны
Дүүрэг
хариуцсан газар зохион байгуулагч/
Д.ИРМҮҮНЗАЯА
/Нийслэлийн боловсролын газрын
Сургуулийн
ѳмнѳх
Боловсролын
барилга
хѳрѳнгѳ
оруулалтын
мэргэжилтэн/
Л.ТЭГШБАЯР
/Нийслэлийн
онцгой
байдлын
газрын
Барилгын
зураг тѳслийн
хяналтын ахлах байцаагч/
О.АЛТАНТУУЛ
/Нийслэлийн
мэргэжлийн
хяналтын
газрын
Эрүүл
ахуй,
халдвар,
хамгаалаллын
хяналтын
улсын байцаагч/
Х.АЗЖАРГАЛ
/БЗД-ийн
ЗДТГ-ын
Тохижилт
нийтийн аж, ахуйн хэлтсийн Зам,
Барилга
байгууламж
тээвэр,
хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн/
НАРИЙН БИЧГИЙН
Б.ЭНХБИЛЭГ
ДАРГА:
/НХОГ-ын Барилгын хяналтын
инженер/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

М!3

011

ы / /

сарын о Г өдөр

Дугаар / " А /

Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.11 дэх заалтыг тус тус үндзслэн
ТУШААХ нь:
1. Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт
суурилуулах Ухаалаг хогийн цэг нийлүүлэх ажлыг хүлээн авах ажлын хэсгийн
бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
2.

Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Ерөнхий

инженер

/Т.Оргил-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

РЛ2019 он\аІЬап ЫапкМизЬааЫосх
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ДІ

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
ДАР ГА:

Б.НАМСРАЙЖАВ
/НХОГ-ын, БЗХ-ийн ахлах инженер/

ГИШҮҮД:

Ц.БААТАРХҮҮ
/Нийслэлийн
иргэдиин
тѳлѳѳлѳгчдийн хурлын тѳлѳѳлѳгч/
Д.ШИЙТЭР
/Уланнбаатар хотын Захирагчийн
ажлын
албаны
Тусгай
хог
хаягдлын
асуудал
харицсан
мэргэжилтэн/
Б.БЯМБАНАСАН
/Нийслэлийн
мэдээлэл
технологийн газрын Холбоо дохиолол
техник хангамжийн инженер/
Б.ЭРДЭНЭБАЯР
/Чингэлтэй дуургийн Засаг даргын
тамгын
газрын
Орчны
бохирдол
хариуцсан мэргэжилтэн/
Д.АМАРБАЯСГАЛАН
/Чингэлтэй дуургийн Засаг даргын
тамгын газрын Орон нутгийн ѳмч
хариуцсан мэргэжилтэн/

НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА:

У.ОДГЭРЭЛ
/НХОГ-ын Холбооны хяналтын
инженер/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

М І

оны

/ 4 сарын у
обу өдөр

Д угаар^Д ^

Улаанбаатар хот

г

Ажил эрчимжүүлэх тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.11 дэх заалтыг тус тус үндэслэн
ТУШААХ нь:
1. 2019 оны төсвийн жил дуусч байгаатай холбогдуулан энэ онд Улс
нийслэлийн төсөв, орон нутгийн хөгжпийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр
батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн эрх нээлгэх
ажпын хүрээнд холбогдох хэлтсүүдийг 2019 оны 12 дугаар сарын 07, 08-ны
амралтын өдрүүдэд ажиллуулсугай.
2. Дээрх

ажлын

хүрээнд

зохион

байгуулалтын

арга

хэмжээ

авч

хэрэгжүүлэхийг Захиргааны хэлтэс /Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны асуудал
хариуцсан орлогч дарга /Ш.Алтангэрэл/-д даалгасугай.

О:\2019 он\аІЬап ЫапкМизЬааЫосх
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НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

оны

&

сарын

/13
У өдөр

Улаанбаатар хот

г

Эд хөрөнгийн тооллогын
комисс байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2.1 дэх заалт, Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн
ажиллах журмын 3.1 дэх заалтыг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

2019

оны

байгууллагын

эд

хөрөнгийн

тооллогын

комиссын

бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
2.

Эд

хөрөнгийн тооллогыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн 2019

оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор
зохион

байгуулж,

үр

дүнг

тайлагнахыг

комиссын

дарга

/Ш.Алтангэрэл/-д

даалгасугай.
3.

Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс

/Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.

Б.МӨНХБАТ

Б:\2019 он\а!Ьап ЫапкМизЬааШосх
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КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ДАРГА:

ГИШҮҮД:

Ш.АЛТАНГЭРЭЛ
/Захиргааны асуудал
орлогч дарга/

хариуцсан

О.БАТБААТАР
/Дотоод хяналтын мэргэжилтэн/
Л.СЭРГЭЛЭНБААТАР
/Дотоод
ажил
мэргэжилтэн/

хариуцсан

В.СУВД-ЭРДЭНЭ
/Зураг
төслийн
инженер/

хяналтын

с .д а н а

/Төлөвлөлт
мэргэжилтэн/
Г.ЛХАГВА
/Төлөвлөлт
мэргэжилтэн/
Г.СЭР-ОД
/Техник
мэргэжилтэн/

хангамж

судалгааны

судалгааны

хариуцсан

Б.БИЛЭПЖАРГАЛ
/Сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн/
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

Ө.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
/Тооцооны нягтлан бодогч/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУ УЛ АЛ ТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

оны

сарын

*3 өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

п
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Монгол Улсын Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар
зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Тус газрын албан хэрэгцээнд компьютер хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж
худалдан авах унэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
2. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авах тухай хууль, холбогдох журам, шийдвэрийг мөрдөн ажиллаж, үр
дүнг тайлагнахыг Үнэлгээний хороо /Б.Лхагважав/-нд даалгасугай.
3. Тушаалын

хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс

/Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.

Б.МӨНХБАТ

Б :\2 0 1 9 он\аІЬап Ы апкДизИааІ.сІосх

315361000585

II т

н

і

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын
даргын 2019 оны ^ дугаар сарын
ны ө д р и й ь^^д уга а р тушаалын хавсралт
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

ДАРГА:

Б.ЛХАГВАЖАВ
/Зураг төслийн хэлтсийн дарга/

ГИШҮҮД:

Б.ГАНЗОРИГ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга/

Ц.АМАРБАЯСГАЛАН
/Барилгын хяналтын инженер/

Р.ДУЛАМЖАВ
/Иргэн/

НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА:

Х.ЭНХБАЯСГАЛАН
/Ус хангамж ариутгах татуургын
хяналтын инженер /

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

оны

сарын

'V

өдөр

Улаанбаагар \от

г

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.11 дэх заалтыг тус тус үндэслэн
ТУШААХ нь:
1. Улаанбаатар

хот,

Налайх

дүүргийн

109,

Эрдмийн

оргил

цогцолбор

сургууль, 151, 153 дугаар цэцэрлэг, эрүүл мэндийн төв, өрхийн эмнэлгийн нэгдсэн
байрны халаалтын зуух инженерийн шугам сүлжээг засварлах, сэлбэг тоног
төхөөрөмж худалдан авах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
2.

Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Ерөнхий

инженер

/Т.Оргил-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

ДАРГ

Б.МӨНХБАТ

Б:\2019 он\а!Ьап ЫапкЧизИааЫосх
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ДАРГА:

ГИШҮҮД:

НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА:

А.ТУЯАБААТАР
/Налайх дүүргийн ЗДТГ-ын ХТХийн дарга/
С.ОТГОНЧИМЭГ
/НХОГ-ын Ахлах инженер/
Г.БАТ-ОЧИР
/Налайх дүүргийн ЗДТГ-ын СТСХийн дарга/
Д.ОЮУНБИЛЭГ
/Налайх дүүргийн ЗДТГ-ын ХТХ-ийн
мэргэжилтэн/
Д.ЭРДЭНЭБАЯР
/Налайх дүүргийн ЗДТГ-ын СТСХийн мэргэжилтэн/
Ч.ОЮУНЧИМЭГ
/Налайх дүүргийн ЗДТГ-ын Аж
ахуйн дарга/
Д.ЦЭРЭНДОЛГОР
/Налайх
дүүргийн
109
дүгээр
сургуулийн захирал/
О.ОЮУНТУЯА
/Налайх дүүргийн Эрдмийн оргил
цогцолбор сургуулийн захирал/
Х.БАЯРАА
/Налайх дүүргийн
151 дүгээр
цэцэрлэгийн эрхлэгч/
М.ДЭЛГЭРМАА
/Налайх
дүүргийн
153
дугаар
цэцэрлэгийн эрхлэгч/
Л. БАЙ ГАЛЬ
/Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн
тѳвийн дарга/
Б.ЛХАГВА-ОЧИР
/Тодлед ХХК-ийн захирал/
Д.ЦЭНГҮҮНБАЯР
/Тодлед ХХК-ийн менежер/
Н.ЭНХБАЯР
/НХОГ-ын Дулаан хангамж агаар
сэлгэлтийн хяналтын инженер/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

01о в

Лугаар с т^А /

011ы

Улаанбаатар хот

г

Тушаал хүчингүй болгож,
журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн

20

дугаар

зүйлийн

1.10,

“Нийслэлийн

Хөрөнгө

оруулалтын

газар”

ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.11 дэх заалтыг тус тус үндэслэн
ТУШААХ нь:
1. “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын “Даргын зөвлөлийн
ажиллах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2.

Журмын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Захиргааны

асуудал

хариуцсан орлогч дарга /Ш.Алтангэрэл/-д үүрэг болгосугай.
3.

Энэхүү тушаал гарснаар Газрын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний

өдрийн А/85 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Б.МӨНХБАТ

315061000514
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ДАРГЫН ЗѲВЛѲЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1 “Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ /цаашид “газар” гэх/-ын
даргад зѳвлѳх, энэхүү журамд заагдсан асуудлаар шийдвэр гаргахад туслах
үүрэг бүхий даргын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулахад журмын зорилго
оршино.
1.2 Даргын зөвлөл /цаашид “зөвлөл” гэх/ нь үйл ажиллагаагаа хурал хэлбэрээр
явуулна.
1.3 Зөвлөлийн дарга нь газрын дарга, гишүүд нь газрын орлогч дарга нар, ерөнхий
инженер, санхүү, аж ахуйн хэлтсийн дарга нар байна.
1.4 Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь газрын даргын туслах байх бөгөөд
зөвлөлийн үндсэн бүрэлдэхүүнд орохгүй.

Хоёр. Зөвлөлийн хурлын хэлэлцэх асуудлууд
2.1
Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлын саналыг хэлтсүүд Захиргааны
асуудал хариуцсан орлогч даргад гаргана. Санал Захиргааны хэлтсээс зөвлөлийн
нарийн бичгийн даргаар дамжин газрын даргад танилцуулагдана.
2.2 Зөвлөлийн хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд:
2.2.1 Цалин нэмэх, бууруулах
2.2.2 Албан хаагчдын нийгмийн асуудал, хөнгөлөлт, дэмжпэг тусламж
үзүүлэх
2.2.3 Ажлын гүйцэтгэл, үнэлгээтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх
2.2.4 Бусад шаардлагатай асуудлууд

Гурав. Зөвлөлийн хурлын дэг
3.1 Хурлыг зөвлөлийн дарга, түүний эзгүйд эрх олгосон албан тушаалтан удирдана
3.2 Асуудал хэлэлцуүлэх албан тушаалтан асуудлыг танилцуулна
3.3 Танилцуулсан асуудалтай холбогдуулж нэмэлт тайлбар, тодотгол хийж болно
3.4 Хурлаас шийдвэр тарах бөгөөд газрын дарга баталгаажуулна
3.5 Хурлын нарийн бичгийн дарга хурлын тэмдэглэл болон шийдвэрийг хурал
болсноос хойш ажлын 2 хоногт багтаан гаргаж, хуралд оролцсон албан
тушаалтнуудаар гарын усэг зурж баталгаажуулан зѳвлѳлийн даргад танилуулна.
3.6. Хурлын тэмдэглэлд хэлэлцсэн асуудлын танилцуулга, судалгаа, санхуугийн
тооцоо зэрэг холбогдох материалыг хавсаргана.

Дѳрѳв. Зѳвлѳлийн гишүүний эрх, үүрэг
4.1. Зѳвлѳлийн гишууд даргад зѳвхѳн зѳвлѳх үүрэг хулээнэ.
4.2. Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээллээр хангагдах, нэмэлт тайлбар авах
4.3. Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай урьдчилан танилцах

4.4. Хэлэлцэгдсэн асуудал, авсан арга хэмжээ, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг
хангуулах

Тав. Зѳвлѳлийн хурлын нарийн бичгийн даргын үүрэг
5.1. Хурлын тов зарлах хурал зохион байгуулах тов ѳѳрчлѳгдсѳн тохиолдолд
гишүүдэд урьдчилан мэдэгдэх
5.2. Шаардлагатай тохиолдолд хэлэлцэх асуудал холбогдох материалыг хурал
болохоос ажлын 1 /нэг/ хоногийн ѳмнѳ зѳвлѳлийн гишүүдэд хүргүүлэх
5.3. Хурлын тэмдэглэл хөтлөх, архивын нэгж үүсгэх

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ
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Олс таталтын аварга шалгаруулах
нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3 дахь заалт, 20 дугаар зүйлийн 1.10
дахь заалт, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6.11
дэх заалтыг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Байгууллагын Соёл, спортын хамтлагийн жилийн тѳлѳвлѳгѳѳнд тусгагдсан
олс таталтын

аварга

шалгаруулах

нѳхѳрсѳг тэмцээнд

баг,

хамт

олноороо

оролцеугай.
2. Туе тэмцээнд зарцуулах 270.000 /Хоёр зуун далан мянган/ тѳгрѳгийг
тэмдэглэлт ба спорт арга хэмжээний зардлаас гаргахыг Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
/Ц.Алтангэрэл/-т зөвшөөрсүгэй.
3.

Холбогдох

байгуулалтаар

арга

хангах,

хэмжээг
тушаалын

зохион

байгуулахад

хэрэгжилтэд

хяналт

удирдлага,
тавьж

зохион

ажиллахыг

Захиргааны хэлтэс /Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.
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ОЛС ТАТАЛТЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ
ТЭМЦЭЭНИЙ ТӨСӨВ
№

Зардлын төрөл

Хүн/Цаг

1

Спорт заалны түрээс

1

50,000

50,000

I

100,000

100,000

II

70,000

70,000

III

50,000

50,000

3

Шагналын
сан

Олс
таталт

Холимог

Нэгж үнэ

Нийт

270,000

Хянасан: Санхүүгийн хэлтсийн дарга, ^________________ ________ _____
Ерөнхий ня-бо
'
Ц.Алтангэрэл
Боловсруулсан: Ахлах ня-бо

Нийт үнэ

Ц.Адъяа

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУ УЛ АЛ ТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

о

оны

сарын

өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

г

п
Хөдөлмөрийн дотоод журмыг
шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай
хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 130 дугаар зүйлийн
130.1, 130.2 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 37, 38 дугаар
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын А/771 тоот захирамж, “Нийслэлийн Хөрөнгө
оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6.9.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн
ТУШААХ нь:
1. Газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар шинэчлэн батлах
тухай Нийслэлийн Засаг даргын А/771 тоот захирамж 2019 оны 07 дугаар сарын
31-ний ѳдѳр гарсантай холбогдуулан албан тушаалын болон хэлтсийн нэршил
ѳѳрчлѳгдсѳн, 13 дахь сарын цалинг 3 хүртэлх сарын цалинтай тэнцэх цалинг олгох
болсонтой холбогдуулан, мѳн ажилтан сард 60 минутаас дээш хоцорсон нь
сахилгын шийтгэл ногдуулах үндэслэл болно гэж заасныг удаа дараа давтагдсан
Іажил тасалсан/, удаа дараа хоцорсон нь сахилгын шийтгэл ногдуулах болон
ажилтны хѳдѳлмѳрийн гэрээг цуцлах үндэслэл болж болно” гэж тус тус шинэчлэн
найруулав.
‘‘Хѳдѳлмѳрийн дотоод журам”-ыг нэгдүгээр, “Чѳлѳѳ олгох тухай хуудас”-ыг
хоёрдугаар, “Хѳдѳлмѳрийн дотоод журам танилцуулсан тухай хүснэгт”-ийг
гуравдугаар, “Тойрох хуудас”-ыг“ дөрөвдүгээр, Тадуур ажлын бүртгэлийн хүснэгт”ийг тавдугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай
2. Энэ тушаал гарснаар Газрын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 20-ны
ѳдрийн А/56 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Шинэчлэн батлагдсан “Хѳдѳлмѳрийн дотоод журам”-ыг нийт ажилтнуудад
танилцуулахыг Захиргааны хэлтсийн дарга /Д.ЦэрэнлхамАд, хэрэгжилтэд хяналт
тавьж ажиллахыг Захиргааны асуудал хариуцсан орлогч дарга /Ш.АлтангэрэлАд
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ХѲДѲЛМѲРИЙН ДОТООД ЖУРАМ
Н Э Г НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1 Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газар “ОНӨААТҮГ”-ын Хѳдѳлмѳрийн дотоод
журам (цаашид “дотоод журам” гэх)-ын зорилго нь Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын
газрын үйл ажиллагааны чанар, үр дунг дээшлүүлэх зорилгоор хѳдѳлмѳрийн дотоод
зохион байгуулалт, ажил олгогч болон ажилтны эдлэх эрх, хулээх үүрэг, хариуцлагыг
тодорхойлохтой холбогдон үүсэх хѳдѳлмѳрийн харилцааг зохицуулж байгууллагын
ундсэн чиг уурэг, зорилго зорилтыг биелүүлэхэд оршино.
1.2 Хѳдѳлмѳрийн дотоод журам нь Монгол Улсын Ундсэн хууль, Иргэний хууль,
Хѳдѳлмѳрийн тухай, Тѳсвийн тухай, Тѳрийн болон орон нутгийн ѳмчийн тухай хууль,
Тѳрийн болон орон нутгийн ѳмчѳѳр бараа ажил уйлчилгээ худалдан авах тухай,
Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэпж, тууний удирдлагын тухай
хууль.тэдгээрт нийцуулэн гаргасан хууль, тогтоомжууд Газрын дурэм, журам бусад
эрх зүйн актаас бурдэнэ. Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газрын дотоод журамд
тусгагдаагуй бусад асуудлыг Хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн хурээнд зохих шийдвэр
гарган зохицуулж болно.
1.3 Хѳдѳлмѳрийн дотоод журмыг хѳдѳлмѳрийн гэрээнд оролцогч талууд дагаж
мѳрдѳнѳ. Энэхүү журмыг Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газар ажиллаж байгаа
ажил олгогч, ажилтан (цаашид “ажилтан” гэх) бур нэгэн адил чанд, сахин мѳрдѳнѳ.
Хѳдѳлмѳрийн дотоод журмын хэрэгжилтийг хэлтсийн дарга, ахлах инженер, ахлах
мэргэжилтэн нар зохион байгуулж, биелэлтэнд нь орлогч дарга, ерѳнхий инженер,
захиргааны хэлтэс, Хууль, дотоод хяналтын хэлтэс ѳдѳр тутам хяналт тавина.
1.4 Газрын дарга нь Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газар “ОНѲААТУГ”-ын дурэмд
зааснаар байгууллагыг тэргуулж, эрх хэмжээнийхээ хурээнд тушаал, шийдвэрийг
гаргаж, биелэлтийг хангуулан ажиллах бѳгѳѳд түүнийг түр эзгүйд Захиргааны
асуудал хариуцсан орлогч дарга төлөөлнө.
1.5 Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газар нь хэлтэс /тасаг, алба/-тэй байх бѳгѳѳд
тэдгээр нь ѳѳрсдийн хүлээсэн чиг үүргийн дагуу ажил, гүйцэтгэл, үр дүнг газрын
даргын ѳмнѳ бүрэн хариуцан ажиллана.
1.6 Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газрын хѳдѳлмѳрийн зохион байгуулалт нь
удирдах албан тушаалтны эрх, үүрэг тэдгээрийн ажлын уялдаа холбоо, ажилтан,
албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолтоор зохицуулагдана. Албан
тушаалын тодорхойлолтыг газрын дарга баталгаажуулна.
1.7 Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг орлогч дарга, холбогдох хэлтсийн дарга нар
зохион байгуулж, хэрэгжилтийг Захиргааны хэлтсээс тогтмол хянаж холбогдох хууль,
дурэмд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдэд нийцүүлэн шинэчилдэг байна.
ХОЁР. УДИРДЛАГА, БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
2.1 Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газрыг Нийслэлийн Засаг дарга бѳгѳѳд
Улаанбаатар хотын захирагчийн томилсоноор газрын дарга удирдана.

2.2 “Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ /цаашид “ажил олгогч” гэх/
нь газрын дарга, орлогч дарга, ерѳнхий инженер гэсэн удирдлагын бурэлдэхуунтэй,
хэлтэс /тасаг, албаАийн дарга, ахлах инженер, ахлах мэргэжилтэн, хяналтын
инженер, мэргэжилтэн /цаашид “ажилтан” гэх/-тэй байх бѳгѳѳд тэдгээр нь удирдах,
удирдуулах ёсыг шат шатандаа хэрэгжуулж ажиллана.
2.3 Газрын дарга нь Монгол Улсын хууль, тогтоомжид нийцуулэн байгууллагын
дотоод уйл ажиллагаа болон эрхлэх асуудлын хурээнд тушаал гаргана.
2.4 Газрын даргын дэргэд “Даргын зѳвлѳл”, “Техникийн зѳвлѳл” ажиллана.
Зѳвлѳлийн ажиллах журмыг газрын даргын тушаалаар батална.
2.4 Даргын зѳвлѳлийн шийдвэрийг газрын ажилтан заавал биелүүлэх уурэг хулээнэ.
2.5. Орлогч дарга, Ерѳнхий инженер, хэлтэс /тасаг, алба/-ийн дарга, ажилтан, албан
хаагчдын
албан тушаалын тодорхойлолтыг Захиргааны хэлтэс хариуцан
боловсруулж, байгууллагын дарга баталгаажуулна.
2.6. Байгууллагын ажилтан, албан хаагчид нь албан тушаалын тодорхойлолтонд
заасан ажил, уургийг гуйцэтгэн ур дунг хэлтсийн дарга, хэлтсийн дарга нар нь газрын
даргын ѳмнѳ бурэн хариуцаж ажиллана.
2.7. Ажилтан. албан хаагчид нь хэлтэс /тасаг, албаАийн даргын ѳмнѳ, хэлтсийн
дарга нь тухайн нэгжийн ажлыг чиг үүргийн дагуу ерѳнхий инженер, орлогч дарга
нарын ѳмнѳ, орлогч дарга, ерѳнхий инженер нь газрын даргын ѳмнѳ нэгжийн тухайн
жилийн ажлын зорилтын биелэлт, үйл ажиллагааны үр дүнг туе туе хариуцаж,
тайлагнан ажиллана. Үүнд:
2.7.1. Хэлтсийн дарга, ажилтан албан хаагчид нь жилийн ажлын тѳлѳвлѳгѳѳг
байгууллагын батлагдеан тѳлѳвлѳгѳѳтэй нягт уялдуулан хагас, бүтэн жилээр
тѳлѳвлѳн байгууллагын даргаар батлуулж мѳрдѳн ажиллана.
2.7.2. Ажилтны ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавьж, цагийн бүртгэлийг
баталгаажуулах;
2.7.3. Хариутай албан бичиг, ѳргѳдѳл гомдлыг удирдлагаас ѳгеѳн чиглэл
үүргийн дагуу хугацаанд нь шийдвэрлүүлэх;
2.7.4. Шинээр томилогдеон ажилтанд ажлын байр /албан тушаалАны
тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарь, үйл ажиллагааны ундсэн чиг үүргийг
танилцуулж, зааварчилгаа ѳгѳх;
2.7.5. Байгууллагын ёс зүйн дурмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
2.7.6. Ажилтны ажлын ачааллыг жигдрүүлэх, үйл ажиллагааг нь мэргэжил
арга зүйн удирдлагаар хангах, хяналт тавих, эрх ашгийг нь хамгаалах.
2.8.
Хэлтсийн ажлын тѳлѳвлѳгѳѳ, тайлан, тушаал, тогтоол, шийдвэрийн биелэлт,
бусад дотоод ажлыг ахлах инженер, ахлах мэргэжилтнүүд хариуцан гүйцэтгэж,
тэдгээрийг хэлтсийн дарга нар хянан баталгаажуулж Захиргааны хэлтэст хүргүүлэн
ажиллана.

ГУРАВ. ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
3.1 Захиргааны хэлтэс нь байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулж,
тѳлѳвлѳсѳн ажлын нэгдеэн гүйцэтгэл, үр дүнг хариуцеан үйл ажиллагаа, чиг үүргийн
хүрээнд орлогч дарга, ерѳнхий инженерээр хянуулан, газрын даргад танилцуулан
баталгаажуулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлнэ.
3.2 Нутгийн захиргааны байгууллагын шуурхай зѳвлѳгѳѳн, дээд удирдах
байгууллагаас ирүүлсэн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хэлтэсүүд цаг хугацаанд нь
гаргаж орлогч дарга, ерѳнхий инженер нараар хянуулан Захиргааны хэлтэст ирүүлэх

бѳгѳѳд газрын даргад танилцуулж холбогдох газарт нь хүргүүлнэ.
3.3 Ажлын хэрэгцээнд албаны авто машин ашиглах ба санхүү аж ахуйн хэлтэс нь
автомашин хэрэглэх журмын дагуу хуваарийг гарган, хэрэгжилтийг хангуулан,
ашиглалтад нь хяналт тавин ажиллана. Ерѳнхий инженер, орлогч дарга нарын машин
шаардлагатай тохиолдолд явна.
3.4 Газрын дарга нь цаг уеийн ажил, дотоод уйл ажиллагааны хэрэгжилтийг
хангуулах зорилгоор 7 хоногт нэг удаа шуурхай хурлыг орлогч дарга, ерѳнхий
инженер, хэлтэс /тасаг, алба/-ийн дарга нарын хурээнд зохион байгуулж, хэлэлцсэн
асуудлыг хэлтэс /тасаг, алба/-ийн дарга нар ажилтан, албан хаагчдад мэдээлж,
ѳмнѳх хуралдааны уурэг даалгаврын биелэлтийг тухай бур нь тайлагнан, хэлэлцэн
ажиллана.
3.5 Байгууллагын ѳргѳтгѳсѳн хурлыг улиралд нэг удаа, хэлтсийн ѳргѳтгѳсѳн хурлыг
сард нэг удаа хуралдуулах ба шаардлагатай уед туе хурлыг тухай бур зарлан
хуралдуулж болно. Ѳмнѳх хуралд ѳгѳгдеѳн уурэг даалгаврын биелэлтийг тухай бур
нь тайлагнан, ур дунг хэлэлцэн ажиллана.
3.6 Байгууллагын шуурхай зѳвлѳгѳѳн, 7 хоног бур хийгдэх Захиргаа хариуцеан
орлогч даргын зохион байгуулах ѳргѳтгѳсѳн хурлын тэмдэглэлийг захиргааны
хэлтсийн дотоод ажил хариуцеан мэргэжилтэн, хэлтсийн шуурхай зѳвлѳгѳѳн болон
ѳргѳтгѳсѳн хурлын тэмдэглэлийг хэлтсийн инженер, мэргэжилтнүүд хѳтѳлж,
биелэлтийг хангуулан ажиллана.
3.7 Ажилтан нь газрын дарга, орлогч дарга, ерѳнхий инженерийн зѳвшѳѳрлѳѳр
бусад байгууллагаас тѳелийн болон бусад ажлын хэсэгт ажиллах ба тухайн
тохиолдолд гуйцэтгэсэн ажлынхаа талаар хэлтэс, байгууллагын удирдлагын
бурэлдэхуунд танилцуулна.
3.8 Газрын уйл ажиллагаанд мѳрдѳгдѳх дурэм, журмыг Хууль, дотоод хяналтын
хэлтэс нь холбогдох нэгжуудтэй хамтран боловсруулж батлуулан хэрэгжилтэд
хяналт тавина.
3.9 Хууль, дотоод хяналтын хэлтэс нь газрын даргын шууд удирдлагад ажиллаж,
байгууллагын уйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх журмын хурээнд уе шаттайгаар
тѳлѳвлѳгѳѳ гаргаж, газрын даргаар удирдамж батлуулан хяналт шалгалтыг хийж
байгууллагыг эрсдлээс хамгаалан ажиллана.
3.10 Газрын уйл ажиллагааны хурээнд үзүүлж буй уйлчилгээнд тавигдах шаардлага,
бүрдүүлэх материал, шийдвэрлэлтийн шат дамжпага зэргийг тогтоосон маягтыг
газрын даргын тушаалаар баталж, ажилтан бүр хэрэгжүүлж ажиллана.
3.11 Газар нь үйл ажиллагааны дотоод мэдээллийн цагтай байна. Захиргааны хэлтэс
мэдээллийн цагийн хуваарийг тогтоож, зохион байгуулна.

ДѲРѲВ. ТѲЛѲВЛѲГѲѲ, ТАЙЛАН ТҮҮНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫН т о гт о л ц о о
4.1. Газар нь Тѳсвийн тухай хуульд заасан ѳѳрийн эрхлэх асуудлын хурээнд
хэрэгжүүлэх хѳтѳлбѳр, арга хэмжээний биелэлтийг зохион байгуулах зорилгоор
газрын гуйцэтгэлийн тѳлѳвлѳгѳѳ боловсруулан баталж, жил бүрийн 01 дүгээр
сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд хэрэгжүүлнэ.
/ЗГ-ынн 2019 оны 37, 38 дугаар тогтоолын хавсралт/
4.2. Төлөвлөгөөнд Улс, нийслэлийн тухайн жилийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх
үндсэн чиглэл, стратеги тѳлѳвлѳгѳѳ, газрын үндсэн зорилго, зорилт, чиг үүрэг, бусад

бодлогын баримт бичигтэй уялдуулан, зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлж,
тухайн жилийн зорилтот түвшин, гүйцэтгэлийн үр дүнг тооцсон байна.
4.3. Төлөвлөгөөг захиргааны хэлтэс /дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн/ бусад
хэлтсийн саналыг авч нэгтгэн боловсруулж, газрын даргын шуурхай хурлаар
хэлэлцуулэн, газрын дарга батална.
4.4. Хэлтсууд газрын гуйцэтгэлийн тѳлѳвлѳгѳѳнд ундэслэж чиг уургийн дагуу хагас
жилээр тѳлѳвлѳгѳѳ боловсруулж тухайн оны 1 дугээр сар, 7 дугаар сарын 5-ны
дотор газрын даргаар батлуулан хэрэгжуулнэ.
4.5. Тѳлѳвлѳгѳѳнд газрын стратеги зорилтыг хангахад чиглэсэн хѳтѳлбѳр, арга
хэмжээ, тухайн жилийн хурэх тувшин, ур дүнгийн узуулэлт, хариуцан ажиллах албан
хаагч, хэрэгжуулэх хугацааг тодорхой тусган боловсруулна.
4.6. Хэлтсууд улирал тутам тѳлѳвлѳгѳѳний биелэлтийн явцыг дугнэж, дараа
улирлын эхний сарын 10-ны дотор газрын даргад тайлагнана.
4.7. Захиргааны хэлтэс тѳлѳвлѳгѳѳний биелэлтийг хагас, бутэн жилээр нэгтгэн
гаргах бѳгѳѳд Хууль, дотоод хяналтын хэлтэс эхний хагас жилд явцын хяналтшинжилгээ, жилийн эцэст нэгдсэн байдлаар хяналт-шинжилгээ, унэлгээ хийнэ.
4.8. Тѳлѳвлѳгѳѳний хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, унэлгээний дунг газрын
даргын шуурхай хурлаар хэлэлцуулэх бѳгѳѳд хурлаас гарсан шийдвэрийг
холбогдох хэлтэс. албан хаагчид хургуулж биелэлтийг хангуулна.
4.9. Тѳлѳвлѳгѳѳний биелэлтийн жилийн эцсийн тайланг НЗДТГ-ын Хяналт
шинжилгээ, унэлгээний хэлтэст 1 дугээр сарын 5-ны дотор хургуулнэ.
4.10. Ажилтан, албан хаагчийн тѳлѳвлѳгѳѳ нь хэлтсийн гуйцэтгэлийн тѳлѳвлѳгѳѳнд
ундэслэж, тухайн албан хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолттой уялдсан
байна. Хэлтсийн даргын гуйцэтгэлийн тѳлѳвлѳгѳѳ нь тухайн байгууллагын нэгжийн
тѳлѳвлѳгѳѳ болно.
4.11. Тѳлѳвлѳгѳѳ нь ажилтан, албан хаагчийн гуйцэтгэлийн зорилт, мэдлэг
чадвараа дээшлуулэх зорилт гэсэн хоёр хэсгээс бурдэх бѳгѳѳд тэдгээр нь хэмжих
шалгуур узуулэлт, хурэх тувшин, хэрэгжуулэх арга хэмжээ, гуйцэтгэж дуусах
хугацаа, тайлбар гэсэн хэсэгтэй байна.
4.12. Хэлтсийн дарга нь албан хаагчийн жилийн ажлын тѳлѳвлѳгѳѳг газрын болон
хэлтсийн тѳлѳвлѳгѳѳ, тууний албан тушаалын тодорхойлолттой уялдсан эсэхийг
хянаж, 1 дугээр сарын 10-ны дотор батална.
4.13. Ажилтан, албан хаагч тѳлѳвлѳгѳѳний биелэлтийг ѳѳрийн гарын усгээр
баталгаажуулан сар бур батлагдсан загварын дагуу шалгуур узуулэлт бурээр
тайлагнан хэлтсийн даргаар баталгаажуулна.
4.14. Ажилтан, албан хаагч тѳлѳвлѳгѳѳний сарын биелэлтийг тухайн сарын ажлын
суулийн ѳдѳр тайлагнана.
4.15. Хэлтсийн дарга албан хаагчийн тѳлѳвлѳгѳѳний биелэлтийн явцын талаарх
ярилцлагыг дараа сарын 5-ны дотор хийнэ.
4.16. Хууль, дотоод хяналтын хэлтэс нь хяналт шалгалт хийх удирдамжийг газрын
даргаар баталгаажуулж, хэлтсуудийн уйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шинжилгээ,
шалгалтыг хийж, унэлгээ дугнэлтийг гаргана.
4.17. Байгууллагын санхуугийн тайлан балансыг Санхуу аж ахуйн хэлтэс хагас,
бутэн жилээр 2 удаа гарган газрын даргаар баталгаажуулан хуулинд заасан
хугацаанд холбогдох газруудад хургуулж газрын цахим хуудсанд байршуулан
“Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана. Жилийн эцэст аудитын
байгууллагаар баталгаажуулна.

4.18. Байгууллагын сар, улирлын ажлын тайланг Захиргааны хэлтэс сар бурийн 25ны дотор бусад хэлтсуудээс авч, нэгтгэн албажуулж сар бурийн 01-ний дотор,
жилийн эцсийн тайланг 1 сарын 05-ны дотор туе туе НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ
унэлгээний хэлтэст хүргүүлнэ.
4.19. Хэлтсүүд сар, улирал, жилийн ажлын тайланг албан хаагч туе бүрээс авч
нэгтгэн хэлтсийн даргаар батлуулан, Захиргааны хэлтэст сарын бурийн 25-ны дотор
ѳгнѳ.
4.20. Ажилтан, албан хаагчид сар бурийн ажлын тайланг хэлтсийн даргад тайлагнан
баталгаажуулна.

ТАВ. АЖИЛТНЫГ АЖИЛД АВАХ, АЖЛААС ЧѲЛѲѲЛѲХ
5.1 Байгууллага нь Нийслэлийн засаг даргаас батлагдеан бүтэц, орон тооны
хязгаарт багтаан тѳлѳвлѳгѳѳний дагуу уйл ажиллагаагаа явуулна.
5.2 Ажилтныг ажилд авахдаа мэргэжил боловсрол, мэргэшеэн батламж, ажил
хэрэгч байдал, багаар ажиллах чадвар, дадлага туршлага унэнч шударга байдал,
ажил хэргийн болон ёс суртахууны үнэлэмжийг үзүүлэлт болгоно.
5.3 Ажилд орохыг хүссэн иргэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
5.3.1 Ажилд орохыг хүссэн ѳргѳдѳл;
5.3.2 Тѳрийн албан хаагчийн анкет /Маягт 1/;
5.3.3 Хувь хүний намтар;
5.3.4 Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
5.3.5 Цахим үнэмлэх нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
5.3.6 Нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр;
5.3.7 Урьд ажиллаж байсан албан байгууллагын тодорхойлолт;
5.3.8 Бутээлийн жагсаалт;
5.3.9 Шагналуудын гэрчилгээ хуулбар;
5.3.10 Оршин суугаа газрын тодорхойлолт;
5.3.11 Цээж зураг 3 хувь /4*6 хэмжээтэй/;
5.3.12 Монгол Улсын Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг
зохицуулах, ашиг сонирхлын зѳрчлѳѳс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн
болон Монгол Улсын Авлигын тухай хууль тогтоомжуудад заасны дагуу
мэдүүлгийг гаргаж ѳгѳх;
5.3.13 Бусад
5.4 Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах зорилгоор шаардлагатай
тохиолдолд тѳлѳвлѳгѳѳнд тусгасан цалингийн санд багтаан тур гэрээгээр ажилтан
авч ажиллуулж болно.
5.5 Хэлтэс /тасаг, албаАийн үйл ажиллагааны онцлогтоо уялдуулж шаардлагатай
үед ажлын байрны хэрэгцээг нарийвчлан гаргаж, даргын зѳвлѳлийн хурлаар
хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулна.
5.6 Байгууллага албан ажлын зайлшгүй шаардлагыг үндэслэн ажилтныг нэг
хэлтсээс нѳгѳѳ хэлтэст, хэлтэс дотор нь ѳѳр албан тушаалд шилжүүлэн ажиллуулж
болно.
5.7 Байгууллагын ажилтныг шилжүүлэн
ажиллуулах асуудлыг газрын дарга
тушаал гарган шийдвэрлэнэ.
5.8 Сул орон тоо гарсан тохиолдолд дараах зарчмыг баримтлана.
5.6.1 Байгууллагын батлагдеан бүтэц, орон тооны хязгаарын хурээнд иргэнийг
ажилд авахдаа ажилд орохыг хүссэн иргэний хүсэлтийг газрын дарга, газрын

даргыг түр эзгүйд Захиргааны асуудал хариуцсан орлогч дарга хүлээн авч
судлан газрын даргын тушаалаар томилно.
5.6.2 Байгууллага нь хууль тогтоомжоор зѳвшѳѳрснѳѳс бусад тохиолдолд албан
уургийн хувьд нэг нь нѳгѳѳдѳѳ шууд захирагдах буюу шууд хяналт тавих албан
тушаалтан “Авлигын эсрэг хуулийн” 4.1.3. “Тѳрийн болон орон нутгийн ѳмчит,
тѳрийн болон орон нутгийн ѳмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн удирдах
болон компаний эрх бухий албан тушаалтнууд, “ Нийтийн албанд нийтийн болон
хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зѳрчлѳѳс урьдчилан
сэргийлэх тухай” хуулийн 3.1.5 д хамаарал бухий этгээд /эцэг, эх, тѳрсѳн ах ,
эгч, дуу, гэр булийн гишуун, хамтран амьдрагч, эхнэр /нѳхѳр/-ийн эцэг, эх, тѳрсѳн
ах, эгч дуу, бусад нэгдмэл сонирхолтой этгээд/ тухайн ажлын албаны нэгжид
хамт ажиллуулахыг хориглоно.
5.9 Шинээр орсон ажилтныг 3 сар хуртэлх хугацаагаар туршилтаар ажиллуулж
болно. Хэлтсийн дарга нар ажлын узуулэлт, гуйцэтгэлийн тайлан гаргуулан дугнэж,
санал боловсруулан, ундсэн ажилтнаар ажиллах эсэх асуудлыг шийдвэрлуулнэ.
5.10 Шинээр томилогдсон ажилтан туршилтын хугацаанд сахилгын арга хэмжээ
авагдсан, 2 буюу туунээс дээш удаа албан уургээ хангалтгуй биелуулсэн, ноцтой
зѳрчил гаргавал уг албан тушаалд тэнцэхгуй гэж узэн хѳдѳлмѳрийн тур гэрээг ажил
олгогчийн санаачилгаар цуцална.
5.11 Байгууллага зайлашгуй шаардлагын улмаас ажлын санал тавьж ажилд авсан
ажилтанд туршилтын хугацаа тогтоохгуй, шууд ундсэн ажилтнаар томилж болно.
5.12 Шинээр ажилтан авахдаа хуйсийн тэгш байдлыг хангах, хѳдѳлмѳрийн чадвараа
алдсан иргэдийг ажлын байраар хангахыг эрхэмлэнэ.
5.13 Ажилтантай хѳдѳлмѳрийн гэрээ байгуулахдаа Хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн 21,
23, 24 дугээр зуйлийг баримтална.
5.14 Хѳдѳлмѳрийн гэрээг туе бур хоёр хувь уйлдэх бѳгѳѳд гэрээний нэг хувийг
ажилтанд ѳгч, нѳгѳѳ хувийг ажилтны хувийн хэрэгт хадгалан архивын нэгж уусгэнэ.
5.15 Хѳдѳлмѳрийн гэрээг хугацаатай болон хугацаагуй байгуулж гэрээнд 2 тал гарын
усэг зурснаар баталгаажна. Хѳдѳлмѳрийн гэрээнд заасан нѳхцѳл ѳѳрчлѳгдѳх
тохиолдолд уг албан хаагчтай харилцан тохиролцеоны ундсэн дээр нэмэлт, ѳѳрчлѳлт
оруулж болно.
5.16 Шинээр томилогдож буй ажилтанд хуний нѳѳцийн асуудал хариуцсан ахлах
мэргэжилтэн нь хийж гуйцэтгэх ажил, ажил уургийн хуваарь, албан тушаалын нэр,
ажлын байр, хѳдѳлмѳрийн ундсэн ба нэмэгдэл хѳле, хѳдѳлмѳрийн нѳхцѳл,
шаардлага, гэрээний хугацаа, дотоод журам зэргийг танилцуулна.
5.17 Ажилтныг байгууллагын дотоод журам болон Хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн 37,
38, 39, 40, 41,43 дугаар зуйлд заасан ундэслэлээр газрын даргын тушаалаар ажлаас
чѳлѳѳлѳх буюу хална. Тушаалд ажлаас халсан болон чѳлѳѳлеѳн шалтгаан,
ундэслэлийг тодорхой бичнэ.
5.18 Мэдлэг чадвар, мэргэжлийн тувшин дутагдсанаас эсвэл эруул мэндийн хувьд
тухайн ажлын байранд тэнцэхгуй, ажил уургээ зохих ёсоор хангалттай биелуулж
чадахгуй байвал туунийг гуйцэтгэж байгаа ажил, албан тушаалд тэнцэхгуй болсонд
тооцно. Тухайн тохиолдолд ѳѳр ажилд томилох, боломжгуй бол ажлаас чѳлѳѳлнѳ.
5.19 Ажлаас чѳлѳѳлѳгдѳх, халагдах буюу ажлын байр нь байгууллага дотор
ѳѳрчлѳгдѳж буй ажилтан, албан хаагч нь хамгийн суулд гаргасан тайлангийн
хугацаанаас хойш хийж гуйцэтгэсэн ажлын тайлан, хариуцан гуйцэтгэж байсан ажил,
албан хэргийн холбогдох материал, баримт бичиг, компьютерийн файлыг ажил авах

хүнд /хэрвээ ажилд авах хүн томилогдоогүй тохиолдолд тухайн нэгжийн даргад/
хүлээлгэн өгнө.
5.20 Ажлаас чѳлѳѳлѳгдсѳн ажилтанд Хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн 42 дугаар зуйлд
заасан ундэслэлээр нэг сарын дундаж хѳлстэй тэнцэх тэтгэмж олгох, ажлаас халах,
ажил хулээлцэхийг мѳн хуулийн 43 дугаар зуйлийг баримтлан шийдвэрлэнэ.
5.21 Ажлаас чѳлѳѳлѳгдѳж байгаа ажилтанд ажил хулээлцэх хугацааны олговорыг
Хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн 59 дугээр зуйлд заасны дагуу олгоно.
5.22 Хууль, тогтоомжид заасны дагуу эрх бухий байгууллага шаардсан бол ажилтныг
тухайн ажил, албан тушаал эрхлэхийг тутгэлзуулж, цалин хѳлс олгохыг зогсооно.
5.23 Ажилтан нь албаны чиг уурэг, эзэмшиж байсан эд хѳрѳнгийг ажил хулээлцэх
актаар хулээлгэн ѳгч, тойрох хуудсыг бурдуулэн ээлжийн амралтын болон холбогдох
тооцоо хийсний дараа газрын даргын тушаалаар чѳлѳѳлѳгдѳнѳ. Хуний нѳѳцийн
асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн албан ажлын унэмлэхийг эргуулэн авч,
нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийн олгоно.
5.24 Мэргэжлийн Их, Дээд сургуулиудад амжилттай суралцаж байгаа оюутныг
байгууллагад танилцах болон уйлдвэрлэлийн дадлага хийлгуулж болох бѳгѳѳд
сургуулийн албан бичгийг дадлагын ажлын удирдамжийн хамт захиргаа хариуцсан
орлогч даргад танилцуулж зѳвшѳѳрсѳний ундсэн дээр дадлагажуулж болно.
5.25 Захиргааны хэлтэс нь дадлагажих хугацаанд харъяа нэгжийн удирдлагаас ѳгсѳн
хязгаарын хурээнд холбогдох мэдээлэл ѳгч ажиллуулна.

ЗУРГАА. АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ
6.1

6.2

Ажил олгогч нь дараах эрх эдэлнэ.
6.1.1 Ажилтнаас хѳдѳлмѳрийн гэрээ, ажил уургийн хуваарь, ажлын байрны
тодорхойлолтод заасан уурэг болон эрхэлсэн ажпынх нь чиглэлээр шууд
хамаарах, мѳн цаг уеийн асуудалтай холбогдуулан удирдлагаас ѳгсѳн уурэг
даалгаврыг цаг тухайд нь биелуулэх, ажил уйлчилгээний чанарыг
сайжруулахыг шаардах;
6.1.2 Хѳдѳлмѳрийн
гэрээ,
ажил
уургийн
хуваарь,
ажлын
байрны
тодорхойлолтод заасан уургээ биелуулээгуй ажилтанд хууль тогтоомжид
заасны дагуу зохих хариуцлага хулээлгэх,
6.1.3 Байгууллагын хѳдѳлмѳрийн дотоод журам, холбогдох хууль тогтоомж,
удирдлагаас батлан гаргасан дурэм, журам, зааврыг чанд биелуулэхийг
шаардах, тууний биелэлтэд хяналт тавих,
6.1.4 Хууль тогтоомж, энэ журамд заасан бусад эрх,
Ажил олгогч дараах уурэг хулээнэ.
6.2.1 Газрын эрхэм зорилго, уйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг ундэслэн
албан хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолтыг оновчтой тогтоож баталж
мѳрдуулнэ,
6.2.2 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд
заасны дагуу хуний эрх, эрх чѳлѳѳ, ундэсний аюулгуй байдал, байгууллагын
хууль ёсны ашиг сонирхолыг хамгаалах зорилгоор хууль тогтоомжид зааснаас
бусад мэдээллийг нийтэд нээлттэй байлгана
6.2.3 Ажилтантай хѳдѳлмѳрийн гэрээ байгуулж, тэдэнд хѳдѳлмѳрийн дотоод
журам, холбогдох хууль тогтоомж, дурэм, журам, албан тушаалын
тодорхойлолтыг танилцуулан, шаардлагатай тавилга, компьютер, техник
хэрэгслээр хангах,

6.2.4 Ажилтны хѳдѳлмѳрийг оновчтой зохион байгуулан, ажлын байрны эрүүл
ахуй, хѳдѳлмѳрийн аюулгүй ажиллагааны нѳхцлийг хангаж дотоод журам,
хѳдѳлмѳрийн гэрээгээр хүлээсэн уургээ биелуулэх;
6.2.5 Цалин хѳлснѳѳс холбогдох татвар, шимтгэл, даатгалыг зохих журмын
дагуу суутган авч нийгмийн даатгалын дэвтэрт нь бичилт хийн цаг тухайд нь
баталгаажуулах.
6.2.6 Ажилтныг жил бур эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн узлэг шинжилгээнд
хамруулах;
6.2.7 Ажилтан хусвэл тодорхойлолт, тушаалын хуулбар зэрэг шаардлагатай
бичиг баримтыг гаргаж ѳгѳх,
6.2.8 Ажилтны мэдлэг боловсрол, ажлын ур чадварыг дээшлуулэх зорилгоор
дотоод, гадаадын сургалт, семинарт хамруулж болох ба “Хуний нѳѳцийн
хѳгжлийн хѳтѳлбѳр” түүнийг хэрэгжуулэх арга хэмжээний тѳлѳвлѳгѳѳг жил
тутам гаргаж, ур дунг тооцон ажиллана;
6.2.9 Ажилтны хѳдѳлмѳрийн болон нийгмийн идэвхийг ѳрнуулэхэд чиглэсэн
аялал, спорт, чѳлѳѳт цагийг зѳв зохистой өнгөрүүлэх талаар анхаарч тодорхой
ажил зохион байгуулах;
6.2.10 Ажилтны эрхэлсэн ажилтай холбоотой хууль, барилгын норм ба дурэм,
заавар, журам, гарын авлага материал болон тѳсвийн программаар хангах;
6.2.11 Хѳдѳлмѳр хамгааллын нѳхцѳл, бичгийн болон ажлын техник хэрэгслээр
хангах;
6.2.12 Байгууллага нь тухайн жилийн бизнес тѳлѳвлѳгѳѳнд тусган ажилтны амь
нас, эрүүл мэндэд учирч болзошгүй хохирлыг даатгалд хамруулж болно.
6.2.13 Ажлын байранд бух хэлбэрийн хууль бус дарамт шахалт, ялгавартай
хандах уйлдлийг гаргахгуй байх, хамт олны дунд эерэг уур амьсгалтай, сэтгэл
зүйн дарамтгүй ажиллах орчныг бурдуулнэ.

ДОЛОО. АЖИЛТНЫ ЭРХ, ҮҮРЭГ
7.1

7.2

Ажилтан дараах эрх эдэлнэ.
7.1.1 Аюулгуй ажиллагаа, эруул ахуйн шаардлагад нийцсэн хѳдѳлмѳрийн
аятай нѳхцѳлѳѳр хангуулах;
7.1.2 Дотоод журам болон бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу гуйцэтгэсэн
ажил уурэгтээ тохирсон цалин, хѳлс, нэмэгдэл авах,
7.1.3 Хууль тогтоомжид заасны дагуу ээлжийн амралт, баяр ёслолын болон
бусад амралтыг эдлэх, тэтгэвэр тэтгэмж авах, дарга удирдлагуудад санал
бодлоо илэрхийлэх
7.1.4 Байгууллагын зѳвшѳѳрлѳѳр
мэргэших болон
мэргэжил
ахиулах
сургалтанд суралцах, сурч боловсрох,
7.1.5 Хууль тогтоомж, энэ журамд заасан бусад эрх.
Ажилтан нь дараах уурэг хулээнэ.
7.2.1 Хѳдѳлмѳрийн тухай хууль, байгууллагын ёс зуйн дурэм, дотоод журмаар
тогтоосон хѳдѳлмѳрийн сахилгыг чанд сахин мѳрдѳж, ажлын байрны
тодорхойлолт, хѳдѳлмѳрийн гэрээгээр хулээсэн уургээ бурэн биелуулж
ажиллах,
7.2.2 Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагаас ирсэн ѳргѳдѳл, гомдол болон албан
бичгийг хугацаанд нь шилжуулэх болон хаах, эрхэлсэн ажлын хурээнд архивын
нэгж уусгэн ажиллах

7.2.3
Эзэмшилд нь байгаа ажлын байр тавилга, автомашин, компьютер,
техник тоног тѳхѳѳрѳмж, хѳдѳлмѳрийн багаж, хэрэгслэлийг цэвэр нямбай, ариг
гамтай ашиглаж, дутагдал гаргахгуй байх,
7.2.4 Ажлын цагийг ур бутээлтэй ашиглан мэдлэг, мэргэшил ажлын ур
чадвараа байнга дээшлуулэх,
7.2.5
Зураг тѳсѳл, гуйцэтгэлийн зураг, схем, тѳсѳв, техникийн болон
санхуугийн, албан хэргийн болон бусад бичиг баримтыг гэмтээх, алдаж
үрэгдүүлэхгүй байх;
7.2.6
Албаны нууцыг хадгалах, гадагш задруулахгуй, хувийн зорилгоор
ашиглахгуй байх;
7.2.7
Хариуцсан уурэгт ажилтай нь холбоотой бичиг баримт, цахим
мэдээллийг хулээлцэх, шилжуулэхдээ баримт уйлдэж, гарын усэг зурж
баталгаажуулах;
7.2.8
Байгууллагын нийт ажилтнууд албан тушаалын тодорхойлолт,
хѳдѳлмѳрийн гэрээний дагуу хариуцсан ажилдаа хариуцлагатай хандаж, уйл
ажиллагааг ур дунтэй зохион байгуулж, тогтмол хяналт тавьж ажиллах;
7.2.9
Ажилтан албан томилолтоор ажиллахдаа “НХОГ-ын албан томилолтын
журам”-ын хурээнд ажиллаж, журамд заасны дагуу холбогдох санхуугийн
тооцоог хийнэ.
7.2.10 Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны ѳдрийн
258 дугаар тогтоолыг баримтлан ажиллах бѳгѳѳд албан хаагчид албан
томилолтын явцад, ажлын байранд болон гадуур албан уургээ гуйцэтгэж
явахдаа согтууруулах ундаа болон мансууруулах бодис хэрэглэх, мѳрийтэй
тоглох, зѳвшѳѳрѳгдсѳн цэгээс бусад газар тамхи тэтах, галт болон хуйтэн
зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх болон шатамхай бодис, хэрэгслийг хадгалах, хэрэглэх,
ашиглахыг хориглоно.
7.2.11 Ажлын байранд хувийн зорилгоор барилга байгууламжийн зураг тѳсѳл,
тѳсѳв, барилга угсралтын акт бичиг баримт боловсруулах, хэвлэх, олшруулах,
тѳсвийн болон бусад программыг ашиглах
7.2.12 Хууль тогтоомж, энэ журамд заасан бусад уурэг

НАЙМ. АЖИЛ АМРАЛТЫН ЦАГИЙН ГОРИМ, ЧѲЛѲѲ, ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТ
8.1 Монгол Улсын Хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн 70 дугаар зуйлд заасны дагуу албан
хаагчдын 7 хоногийн ажлын цаг 40 хуртэл байх бѳгѳѳд ердийн ажлын нэг ѳдрийн
ургэлжлэх хугацаа 8 цаг байна.
8.2 Ажилтан ирсэн, явсан цагийн буртгэлийг хурууны хээ уншигч тѳхѳѳрѳмжид
ѳглѳѳ, оройд заавал буртгуулэх ба туе буртгэлд ундэслэсэн ажлын цагийн балансыг
сар бур Захиргааны хэлтэс нэгтгэн баталгаажуулна.
8.3 Хундэтгэн узэх шалтгаангуйгээр ажил тасалсан тохиолдолд цагийн буртгэлийг
ундэслэн цалингаас хасаж тооцно. Энэ нь удаа дараа давтагдеан, удаа дараа
хоцорсон нь сахилгын шийтгэл ногдуулах болон ажилтны хѳдѳлмѳрийн гэрээг цуцлах
ундэслэл болж болно.
8.4 Ажлын цагийн буртгэл, цаг ашиглалтын байдалд хэлтсийн дарга нар болон
Захиргааны хэлтэс, Хууль дотоод хяналтын хэлтэс хяналт тавина.
8.5 Хэлтсууд нь гадуур ажлын буртгэлийн дэвтрийг хѳтѳлж ажиллах ба ажилтан
томилолтоор болон гадуур ажлаар явахдаа туе дэвтэрт тэмдэглууленээр ажлын
цагийн балансыг гаргах уед мѳрдѳж ажиллана. Хэрэв гадуур ажлын дэвтэрт бичилт

хийгдээгүй тохиолдолд ажлын цаг тасалсанд тооцно.
8.6 Ажил олгогч ажлын шаардлагаар илүү цагаар ажиллуулж болох ба ѳѳр ѳдѳр
нѳхѳн амруулах эсхүл амралтыг ээлжийн амралттай нь хамтатган олгож болно.
Онцгой тохиолдолд илүү цагаар ажилласан тооцоог тухайн удирдамж ѳгсѳн даргаар
баталгаажуулан, илүу цагийн нэмэгдэл хөлс олгох эсэх шийдвэрийг Газрын дарга
гаргана.
8.7 Ажилтанд хундэтгэн узэх шалтгаан тохиолдсон уед тухайн ажилтны ѳргѳдѳл,
хэлтсийн даргын саналыг харгалзан цалинтай чѳлѳѳ олгож болно.
8.8 Дор дурдсан шалтгааныг хундэтгэн узэх шалтгаанд тооцно.
8.8.1 Эцэг, эх, эхнэр, нѳхѳр, ур хуухэд, тѳрсѳн ах, эгч, дуу болон ѳѳрийн шууд
асрамжид байдаг хүмүүсээс нь нас барах;
8.8.2 Тѳрсѳн ах дуу, ур хуухэд нь буюу ѳѳрѳѳ гэрлэх, эхнэр нь тѳрѳх, хуухэд
урчлэн авах гэх мэт.
8.8.3 Хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн 103 дугаар зуйлд заасны дагуу эхчууд /зохих
насны хуухэдтэй ганц бие эцэг болон хуухэд урчлэн авах хумуус/-т тэдний
хусэлтийг ундэслэн хуухэд асрах чѳлѳѳг олгоно.
8.8.4 0-6 насны хуухэдтэй ажилтанд холбогдох бичиг баримтыг ундэслэн
/тѳрсѳн хуухэд нь/ хуухдийнх нь тѳрсѳн ѳдрѳѳр 1 ѳдрийн цалинтай чѳлѳѳ олгож
болно.
8.9 Дээр дурдсанаас бусад тохиолдолд газрын даргын тушаалаар цалинтай болон
цалингуй чѳлѳѳ олгож болно.
8.10 Ажилтан, албан хаагч ямар нэг шалтгаанаар ажилдаа ирж чадахгуй болсон уед
ажил эхлэхээс ѳмнѳ Захиргааны хэлтсийн даргад мэдэгдэнэ. Чѳлѳѳтэй байх ѳвчтэй
байх тохиолдолд заавал бичгээр баримтжуулан хуний нѳѳцийн асуудал хариуцсан
ахлах мэргэжилтэнд ѳгѳх ба нѳхѳн бурдуулэх хугацаа 1 ѳдрѳѳс хэтрэхгуй байна.
8.11 Ажилтны хусэлтийг ундэслэн /хэлтсийн даргын саналыг харгалзан/ цагийн болон
нэг ѳдрийн чѳлѳѳг Захиргааны хэлтсийн дарга, хоёр ѳдрийн чѳлѳѳг Захиргаа
хариуцсан орлогч дарга чѳлѳѳний хуудсаар, гурав болон туунээс дээш ѳдрийн чѳлѳѳг
газрын даргын тушаалаар олгоно. Ажилтны хусэлтэд тухайн хэлтсийн дарга нарын
зѳвшѳѳрлийг заавал тусгана.
8.12 Орлогч дарга, ерѳнхий инженер, хэлтсийн дарга нар Газрын даргаас чѳлѳѳ авч
чѳлѳѳний хуудсаар баталгаажуулна.
8.13 Хундэтгэн узэх шалтгаангуйгээр чѳлѳѳний хугацаа хэтруулсэн тохиолдолд
хэтэрсэн хугацааг ажил тасалсанд оруулан тооцно.
8.14 Ажилтны ээлжийн амралтын хуваарийг жил бурийн 1 дугээр сарын 10-ны ѳдрийн
дотор багтаан ѳѳрийнх нь саналыг авч алба, хэлтсийн дарга нартай зѳвшилцсѳний
ундсэн дээр Захиргааны хэлтэс боловсруулж, газрын дарга батална. Ажлын
зайлшгуй шаардлагаас хамаарч ээлжийн амралтын хуваарьт ѳѳрчлѳлт оруулж
болно.
8.15 Байгууллагад анх ажилд томилогдсоноос хойш 9 сар тасралтгуй ажилласнаар
ээлжийн амралт авах эрх уусэх ба уунд туршилтын хугацаа орно. Ажилтан, албан
хаагчид тухайн ондоо багтаан ээлжийн амралтаа биеэр эдлэнэ.
8.16 Хѳдѳлмѳрийн тухай хууль, ээлжийн амралт олгох зааврыг ундэслэн газарт
шинээр болон байгууллага хооронд шилжин ажиллаж байгаа ажилтан, албан хаагч
ѳмнѳ нь ажиллаж байсан байгууллагатай ээлжийн амралтын тооцоогоо хийсэн байх
бѳгѳѳд хэрэв ээлжийн амралтаа эдлээгуй тохиолдолд тухайн ажиллаж байсан
байгуулагаас албан бичгээр тодорхойлолт гаргуулсан байна.

8.17 Ээлжийн амралт хоорондын хугацаа 6 сараас доошгуй байна.
8.18 Жирэмсний амралт авсан тохиолдолд амралтын зөрүүг тооцон олгож болох
бѳгѳѳд, хүүхэд асрах чѳлѳѳ дуусан ажилдаа эргэн орсон ажилтан 9 сар ажиллаж
ээлжийн амралт авах эрх ууснэ.
8.19 Ажилтныг ээлжийн амралт эдлэхийн ѳмнѳ хуний нѳѳцийн асуудал хариуцсан
ахлах мэргэжилтэн харьяалах хэлтсийн даргад нь мэдэгдэх хуудсыг ѳгч ажил орлон
гуйцэтгэх хуваарийн дагуу хариуцаж буй ажлыг хулээлцуулэн амруулах асуудлыг
шийдвэрлэнэ.
8.20 Ажилтнууд нь албан ёсны ээлжийн амралттай тохиолдолд орлон ажиллах
асуудлыг батлагдеан хуваарийн дагуу газрын даргын тушаалаар шийдвэрлэнэ.

ЕС. ЦАЛИН ХѲЛС, НЭМЭГДЭЛ, ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ
9.1 Ажилтны цалинг Хѳдѳлмѳрийн тухай хууль болон холбогдох тушаал,
шийдвэрийг баримтлан ундсэн цалин, нэмэгдэл хѳле, нэмэгдэл, шагнал
урамшууллын хамт олгоно.
9.2 Газрын даргын тушаалаар ажилтнуудын ундсэн цалингийн хэмжээг тогтоож
батална.
9.3 Ажилтныг мэргэжлээрээ ажилласнаас эхлэн, хариуцсан ажилдаа мэргэшин
дадлагажиж байгаа байдлыг харгалзан дараах байдлаар цалинг тогтооно. Үүнд:
а) 5 /тав/-аас дээш жил ажиллаж байгаа ажилтанг тухайн албан тушаалын
ундсэн цалинг 100 хувь;
б) 5 /тав/ хуртэл жил ажиллаж байгаа ажилтанг тухайн албан тушаалын ундсэн
цалингийн 95 хувь;
в) 3 /гурав/ хуртэл жил ажиллаж байгаа ажилтанг тухайн албан тушаалын ундсэн
цалингийн 90 хувь;
г) Тухайн ажилтны мэргэжлийн ур чадварыг ундэслэн /ажлын гуйцэтгэл, ур
чадвар, мэргэшеэн байдал, ёс зуйн чадамжийг харгалзан/ Газрын даргын
тушаалаар албан тушаалын цалинг 100 хуртэлх хувиар олгож болно
д) Туршилтаар ажиллах хугацаанд тухайн албан тушаалын ундсэн цалингийн
50-70 хувь.
9.4 Ажилтны мэргэжлийн тувшин тогтоох шалгалтыг жилд нэг удаа авч, шалгалтын
дунг ундэслэн тухайн байгууллагад ажилласан жилийг харгалзахгуйгээр шатлалаар
тооцсон цалинг нэмэх, бууруулах, дотоод журамд заасан хѳнгѳлѳлтѳнд хамруулах
асуудлыг даргын зѳвлѳлийн хурлаар хэлэлцуулэн шийдвэрлуулж болно.
9.5 Туршилтын хугацаагаар болон гэрээгээр ажиллаж буй ажилтанг Хѳдѳлмѳрийн
дотоод журамд заасан нийгэм ахуйн хѳнгѳлѳлтѳнд хамруулахгуй. Шаардлагатай уед
Даргын зѳвлѳлийн хурлаар хэлэлцэж дэмжлэг, туслалцаа узуулж болно.
9.6 Цалин хѳлсийг сард 2 удаа хувааж, тогтоосон ѳдѳрт олгоно.
9.7 Ажилтанд улсад ажилласан жил, зэрэг, дэвийн нэмэгдлийг Монгол Улсын
Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний ѳдрийн 382 тогтоолын 1 дугээр
хавсралт “Тѳрийн захиргааны болон уйлчилгээний албан хаагчид тѳрийн алба
хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам”-ын 2 дахь заалт, Барилга хот байгуулалтын
сайдын 2017 оны 200 дугаар тушаалын хавсралт “Барилгын салбарын ажилтны
давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох. дурэм”-ийн 7.2 дахь заалтад тусгасантай
адилтгаж болно.
9.8 Ажилтанд сар бурийн ажлын ур дун тууний гаргасан сарын ажлын тайланг
ундэслэн дугнэж, ундсэн цалингийн 40 хуртэлх хувийн нэмэгдэл олгож болно.

9.9 Оны эцэст газар нь ашигтай ажилласан тохиолдолд үр бүтээлтэй ажилласан
нийт болон тухайн ажилтанд даргын зѳвлѳлийн шийдвэрээр 13 дахь сарын цалинг 3
хуртэлх сарын цалинтай тэнцэх цалинг олгож болно.
9.10 Ажилтанд хоол, унааны мѳнгийг ажлын ѳдрѳѳр тооцон тухайн жилийн
тѳлѳвлѳгѳѳг ундэслэн олгож болно. 1 /нэг/ ѳдрийн хоолны мѳнгѳ 8000 /найман мянга/,
унааны мѳнгѳ 4000 /дѳрвѳн мянга/-н тѳгрѳг байна.
9.11 Ажилтны ажлын цаг буртгэлийг ундэслэн хоцорсон, тасалсан цагийн ажлын
хѳлсийг цалингаас хасаж тооцно.
9.12 Ажилтны албан ёсны ээлжийн амралтаас бусад зайлшгуй шаардлагатай
тохиолдолд ажилтнууд албан тушаал хавсран ажиллах асуудлыг Газрын даргын
тушаалаар шийдвэрлэж, тухайн албан тушаалын доод хязгаарын цалингийн 40
хуртэл хувийн нэмэгдэл цалин олгож болно.
9.13 Ажилтан цалингийн зээл авах хусэлт гаргасан тохиолдолд судалж шийдвэрлэнэ.
9.14 Хѳдѳлмѳрийн хѳлстэй холбоотой бусад асуудлаар Хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн
4 дугээр булэгт заасан заалтыг мѳрдѳж ажиллана.
9.15 Мэргэжлийн ѳндѳр ур чадвар, идэвхи санаачлага гарган албан уургээ тогтмол
чанартай сайн биелуулж, ажлын ѳндѳр амжилт гаргасан, хѳдѳлмѳрийн сахилгыг чанд
сахиж ур бутээлтэй, тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа ажилтныг тѳрийн дээд
шагнал одон медаль, яам, газар болон бусад удирдах дээд байгууллагын шагналаар
шагнуулахаар тодорхойлно.
9.16. Байгууллагын дарга ажилдаа амжилт гаргасан ажилтанг тухайн жилдээ
тэмдэглэлт уйл явдал, ойг тохиолдуулан 1 сар хуртэлх ундсэн цалинтай тэнцэх
хэмжээний мѳнгѳн урамшуулал олгож болно.

АРАВ. ТУСЛАМЖ, ДЭМЖЛЭГ
10.1 Ажилтанд тэтгэмж, тусламж тогтоож олгох асуудлыг Хѳдѳлмѳрийн тухай хууль
бусад холбогдох хууль, журмыг ундэслэн энэхуу дотоод журамд зааснаар
зохицуулна.
10.2 Дараах тохиолдолд тусламж болон буцалтгуй тусламжийг байгууллагын тухайн
жилийн тѳлѳвлѳгѳѳнд тусган олгож болно.
а/ Ажилтны гэр булд шинэ хун мэндэлсэн бол хѳдѳлмѳрийн хѳлсний до од
хэмжээг 1.5 дахин нэмэгдуулсэнтэй тэнцэх олговрыг олгоно.
б/ 16-аас доош насны хуухдуудэд Шинэ жилийн баяр болон Эх, урсийн баяраар
бэлэг ѳгнѳ.
в/ Ажилтан анх удаа гэр бул болсон тохиолдолд хѳдѳлмѳрийн хѳлсний доод
хэмжээг 5 дахин нэмэгдуулсэнтэй тэнцэх, ажилтны тѳрсѳн хуухэд шинээр гэр
бул болж, хурим хийсэн тохиолдолд хѳдѳлмѳрийн хѳлсний доод хэмжээг 3 дахин
нэмэгдуулсэнтэй тэнцэх олговрыг олгоно.
г/Ажилтан ѳѳрѳѳ хундээр ѳвдѳх, эмчилгээ хийлгэх, хагалгаанд орох тохиолдолд
эмчилгээний тѳлбѳрт 10.000.000 /арван сая/ хуртэл, гэр булийн гишуун /эхнэр,
нѳхѳр, хуухэд/ дээрх тохиолдолд эмчилгээний тѳлбѳрт 2.000.000 /хоёр сая/
хуртэл тѳгрѳгийг Даргын зѳвлѳлийн хурлын шийдвэрээр холбогдох баримтыг нь
ундэслэн мѳнгѳн тусламж олгож болно.
д/ Ажилтан нас барсан бол хѳдѳлмѳрийн хѳлсний доод хэмжээг 10 дахин
нэмэгдуулсэнтэй тэнцэх олговрыг нэг удаа ар гэрт нь олгоно.
е/Ажилтны гэр булийн гишуун /эхнэр, нѳхѳр, хуухэд, эцэг, эх, тѳрсѳн ах, эгч, дуу/
нас барсан тохиолдолд хѳдѳлмѳрийн хѳлсний доод хэмжээг 5 дахин

нэмэгдуулсэнтэй тэнцэх, хадам эцэг, эх, ѳѳрийн ѳвѳѳ, эмээ нас барсан
тохиолдолд хѳдѳлмѳрийн хѳлсний доод хэмжээгээр туе туе /албан есны баримт
/нас барсны гэрчилгээ, гэрлэлтийн баталгаа ... / -ыг ундэслэн олговрыг олгоно.
ё/ Ажилтны орон байр байгалийн гэнэтийн давагдашгуй хучин зуйлд ѳртсѳн
тохиолдолд даргын зѳвлѳлийн хурлаар хэлэлцэж мѳнгѳн тусламж узуулж болно.
10.3 Туе байгууллагад ажиллаж байгаад ѳндѳр насны тэтгэвэрт гарсан ахмадуудыг
сар шинийн баяр, ахмадын баярын ѳдрѳѳр хулээн авч хундэтгэл узуулнэ.
10.4 Тэтгэвэр тогтоолгох насанд хурч ажлаас чѳлѳѳлѳгдѳж байгаа ажилтанд Даргын
зѳвлѳлийн шийдвэрээр ундсэн цалингийн хэмжээгээр 24 сар хуртэлх мѳнгѳн тусламж
олгоно.
10.5 Ажилтныг байр орон сууцтай болгох, нѳхцѳл сайжруулахад нь дэмжлэг узуулэх
зорилгоор тухайн байгууллагад ажилласан жил болон ажлын ур дунг харгалзан,
тайлант жилийн санхуугийн тѳлѳвлѳгѳѳг ундэслэн, буцалтгуй тусламжийг нэг удаа
олгож болно.
10.6 Баяр ёслолд зориулж бэлэг дурегалын зуйлс худалдан авах зардлыг
байгууллагын жилийн санхуугийн тѳлѳвлѳгѳѳнд тусган зарцуулна.
10.7 Ажилтан тѳрийн цол, одон медалиар шагнагдах, урлаг спортын ѳндѳр амжилт
узуулэх зэрэг бодит уйл явдлыг тохиолдуулан шагнаж урамшуулж болно.
10.8 Ажилтнуудын ажиллах идэвх, урам зоригийг сэргээх, оюуны алжаалыг тайлах,
хамт олны уур амьегалыг таатай болгох зорилгоор арга хэмжээ зохион байгуулж
болно.

АРВАН НЭГ ХѲДѲЛМѲРИЙН САХИЛГА, ЭД ХѲРѲНГИЙН ХАРИУЦЛАГА
11.1 Ажил олгогч буюу тууний хууль ёсны тѳлѳѳлѳгч, эрх олгогдеон албан тушаалтан
нь хѳдѳлмѳрийн гэрээ, хѳдѳлмѳрийн дотоод журам зѳрчсѳн, ажлын байрны
тодорхойлолтод заасан, удирдлагаас ѳгсѳн уурэг даалгаврыг биелуулээгуй
ажилтанд газрын даргын тушаалаар дор дурдсан сахилгын шийтгэлийг ногдуулна.
а/ Сануулах;
б/ Ундсэн цалинг гурван сар хуртэл хугацаагаар 20 хувиар бууруулах;
в/ Хѳдѳлмѳрийн гэрээг цуцлаж ажлаас халах.
11.2. Ажилтанд сахилгын шийтгэлийг оногдуулахдаа хэлтсийн даргын саналыг
ундэслэн Даргын зѳвлѳлийн хурлаар хэлэлцэн сануулах буюу ундсэн цалинг гурван
сар хуртэл хугацаагаар 20 хувиар бууруулах эсэх талаар шийдвэрлуулнэ.
11.3 Хѳдѳлмѳрийн тухай хуулийн 40 дугээр зуйлд зааснаар хѳдѳлмѳрийн гэрээг
ажил олгогчийн санаачилгаар цуцлах бѳгѳѳд ажилтан ноцтой зѳрчил гаргасан
тохиолдолд хѳдѳлмѳрийн гэрээг шууд цуцалж болно.
Ноцтой зѳрчилд дор дурдсан зѳрчлийг тооцно. Уунд:
11.3.1 Анх ажилд орохдоо бичиг баримтыг хуурамчаар бурдуулеэн болох нь
нотлогдвол
11.3.2 Байгууллагын автомашиныг зориулалтын бус ажилд хэрэглэх,
байгууллагын эд хѳрѳнгѳ ашиглан шамшигдуулах, хѳдѳлмѳрийн аюулгуй ажиллагааг
зѳрчих,
11.3.3 Ажилтан албан хаагч нь хундэтгэн узэх шалтгаангуйгээр 2 хоногоос дээш
хугацаагаар шалтгаангуйгээр ажил таслах,
11.3.4 Мэдээ, тайлан бодлогын баримт бичгийн биелэлт, иргэдийн санал
гомдол, албан бичгийг шийдвэрлэх болон бусад хугацаатай албан ажлыг 2 ба туунээс
дээш удаа хоцроох буюу биелуулээгуй тохиолдолд

11.3.5 Албан хэрэг хѳтлѳлт, бичиг баримтын хадгалалт, хамгаалалт,
байгууллагын дотоод уйл ажиллагаан дахь холбогдох нууцыг задруулбал
11.3.6 Хариуцсан ажил уургээ хангалтгуй буюу ул биелуулснээс шалтгаалан
газрын нэр хундэд муугаар нѳлѳѳлж, жилийн ажил дугнэх шалгалтын унэлгээнд
байгууллага хангалтгуй дун узуулбэл
11.3.7 Хууль бус ажил хаялт болон байгууллагын хэвийн уйл ажиллагааг
алдагдуулахад чиглэсэн бусад арга хэмжээг тѳлѳвлѳх, зохион байгуулах, оролцох,
бусдын эрх чѳлѳѳнд халдах, газрын дарга, ерѳнхий инженер, орлогч дарга нарын
зѳвшѳѳрснѳѳс бусад тохиолдолд байгууллагын бодлого, уйл ажиллагаатай
холбоотой асуудлаар ажилтнууд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ярилцлага ѳгѳх,
хамт олны дунд серег уур амьсгал байнга уусгэх, сонин хэвлэлд нийтлэл бичих
11.3.8 хѳдѳлмѳрийн гэрээ болон албан тушаалын тодорхойлолтод заасан
уургийг зохих ёсоор биелуулээгуй нь хѳндлѳнгийн хяналт шалгалтын байгууллага
болон дотоодын хяналт шалгалтаар тогтоогдон байгууллагад эдийн засаг,
санхуугийн хохирол узуулсэн зэргийг ноцтой зѳрчилд тооцож ажлаас шууд халах
хуртэл арга хэмжээ авч болно.
11.4 Гаргасан зѳрчил нь гэмт хэргийн шинжтэй гэж узвэл холбогдох байгууллагаар
шалгуулахаар харьяаллын дагуу шилжуулнэ.
11.5 Хѳдѳлмѳрлѳх уургээ биелуулэх явцдаа ѳѳрийн буруугаас байгууллагад эд
хѳрѳнгийн хохирол учруулсан ажилтанд сахилгын, захиргааны, эруугийн хариуцлага
оногдуулсан эсэхийг харгалзахгуйгээр Хѳдѳлмѳрийн хуулийн 133, 134, 135 дугаар
зуйлуудэд зааснаар хариуцлага хулээлгэнэ.
11.6 Ажилтан хѳдѳлмѳрлѳх уургээ биелуулэх явцдаа ѳѳрийн шууд буруутай уйл
ажиллагаагаар ноцтой зѳрчил гаргах, эсвэл байгууллагын эд хѳрѳнгийг гэмтээсэн,
урэгдуулсэн, эрх мэдлээ хэтруулэн ашигласан, эдийн засгийн хувьд алдагдалд
оруулах зэрэг зѳрчил гаргаж хохирол учруулсан бол бусад шийтгэл /сахилгын,
захиргааны, эруугийн/ ногдуулсан эсэхийг харгалзахгуйгээр эд хѳрѳнгийн хариуцлага
хулээж учирсан хохирлыг байгууллагад бурэн тѳлж барагдуулна.
11.7 Байгууллага нь ажилтантай эд хѳрѳнгийн бурэн хариуцлагын гэрээ бичгээр
байгуулна.

АРВАН ХОЁР. ТАМГА, ТЭМДЭГ, ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС ХЭРЭГЛЭХ, ХАДГАЛАХ,
ХАМГААЛАХ, БАРИМТ БИЧИГ ХУВИЛАХ, ОЛШРУУЛАХ, АЛБАН ХЭРЭГ ХѲТЛѲХ,
АРХИВЫН НЭГЖ БОЛГОХ
12.1. Байгууллагын тамгыг газрын дарга туших бѳгѳѳд ѳѳрѳѳ болон тууний
шийдвэрээр хариуцуулсан ажилтан хадгалах, хамгаалах уургийг гуйцэтгэнэ. Даргын
туслах тамгыг тусгай зориулалт бухий саванд хадгална.
12.2 Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 317 дугаар тогтоолоор батлагдеан
“Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дурэм”, Барилга, хот байгуулалтын
сайдын 218 дугаар тушаалаар батлагдеан “Барилга байгууламжийн тѳвѳгшлийн
ангилалыг зориулалт, хучин чадлаар нь тогтоох дурэм”-и й н дагуу Барилга
байгууламжийн ангиллаар барилгын ажлыг эхлуулэх, ургэлжлуулэх зѳвшѳѳрѳл
олгох, ашиглалтад авах уйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлыг Ерѳнхий инженер
хариуцна. Ерѳнхий инженер нь тэмдэг хэрэглэх бѳгѳѳд тэмдгээ ѳѳрѳѳ хариуцна”
12.3.
Барилга захиалагчийн хэлтсийн хяналтын инженерууд дугаар бухий
тэмдэгтэй байх бѳгѳѳд барилгын угералт, их засварын ажлын явцад илэрсѳн зѳрчил,
дутагдлыг арилгах ууднээс гуйцэтгэгч байгууллагуудад ѳгч буй албан шаардлага,

барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын актыг баталгаажуулахад
ашиглана. Тэмдэгтийн хадгалалтыг тухайн инженер хариуцна.
12.4 Байгууллага тууний зохион байгуулалтын салбар, нэгжууд нь бичиг баримт
боловсруулах, хадгалах, хамгаалах, албан хэрэг хѳтлѳх, хувилах олшруулах,
архивын нэгж уусгэх, тэдгээрийг албажуулах уйл ажиллагаандаа холбогдох хууль
тогтоомжид нийцуулэн гаргасан байгууллагын албан хэрэг хѳтлѳлт, архивын ажлын
заавар, журам, стандартуудыг удирдлага болгон ажиллана.
12.5 Ажлын хэрэгцээнд ашиглагдаж буй цахим мэдээллийг хатуу дискэн дээр хуулж,
архивын нэгж болгон хадгална.
12.6 Байгууллагын хэмжээнд хэлтсууд нь бичиг баримтаа дараа оны 2 дугаар
сарын 15-ны дотор стандартыг баримтлан архивын нэгж болон архивын эрхлэгчид
хулээлгэн ѳгнѳ.
12.7 Архивт хадгалагдаж буй баримтаас лавлагаа олгох, баримт тур ашиглуулахдаа
байгууллага, иргэдийн хусэлтийг албан бичгээр хулээн авч захиргааны хэлтсийн
даргын зѳвшѳѳрлѳѳр олгож, буртгэл хѳтѳлж ажиллана.
12.8 Архивын тухай хууль холбогдох хууль журмыг зѳрчсѳнѳѳс архивын баримтыг
алдсан, үрэгдүүлсэн, устгасан, хамгаалах арга хэмжээ аваагуй нь хариуцлага
хулээлгэх ундэслэл болно.
12.9.
Гал туймэр, усны аюул, газар хѳдлѳх гэх мэт гэнэтийн болон давагдашгуй
хүчин зүйл ууссэн уед архивын бичиг баримтыг хамгаалах арга хэмжээг нийт
ажилтнууд авна.

АРВАН ГУРАВ. БУСАД ЗҮЙЛ
13.1 Энэхуу журамд тусгагдаагуй бусад харилцааг холбогдох хууль, тогтоомж, дурэм
журмаар зохицуулна.
13.2 Дотоод журамд Газрын даргын тушаалаар нэмэлт ѳѳрчлѳлт оруулж болох
бѳгѳѳд тэдгээр нь журмын салшгуй хэсэг болно.
13.3 Энэхуу журамд оруулсан нэмэлт, ѳѳрчлѳлтийг тухай бур нь байгууллагын нийт
ажилтанд мэдэгдэнэ.
13.4 Дотоод журам нь батлагдеан ѳдрѳѳс эхлэн хучин тѳгѳлдѳр мѳрдѳгдѳнѳ.
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Тусламж олгох ту хай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, тууний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зуйлийн 33.5, Тѳрийн болон орон нутгийн ѳмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зуйлийн 1.10 дахь заалт, Тѳрийн албаны тухай хуулийн
60 дугаар зуйлийн 60.1 дэх заалт, “Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газар”
ОНӨААТҮГ-ын дурмийн 6.9.5 дахь заалт, Хѳдѳлмѳрийн дотоод журмын 10.5 дахь
заалтыг туе туе үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Эдийн засгийн зорилтот тувшний хурээнд ажилтнуудын нийгэм ахуйн
асуудалд анхаарч орон сууцны нѳхцѳл сайжруулах, ѳѳрийн орон байртай болоход
санхуугийн бодит дэмжлэг үзүүлж хавсралтад нэр дурьдсан ажилтнуудад нийт
240.000.000 /Хоёр зуун дѳчин сая/ тѳгрѳгийг буцалтгуй тусламж болгон олгосугай.
2. Тусламжийн мѳнгийг Нийгэм, ахуй халамж уйлчилгээний зардлаас гаргахыг
Санхүү, аж ахуйн хэлтэс /Ц.Алтангэрэл/-т зѳвшѳѳрсугэй.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны асуудал
хариуцеан орлогч дарга /Ш.АлтангэрэлАд даалгасугай.
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315361000513

|,Т І I
, ,
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын
даргын 20.4?. оны У 4 аарын ^ . - н ы өдрийн
^ !§ § . дүгээр тушаалын хавсралт
■
^ ѵ*п<н*; ^ о *
№

Ажилтны нэр

Улсад
ажилласан жил

1
2
3
4
5

Р.Ичинхорлоо
Ч.Ганчөдөр
С.Отгончимэг
Г.Дэлгэрсайхан
Д.Батсүх
Н.Нарангэрэл
С.Ариунтуул
М.Эрдэнэбаяр
Б.Намсрайжав
Д.Пүрэвжав
Н.Солонго
Б.Батбилэг
Б.Туяажаргал
Ц.Дарханбаатар
Б.Баттэмүүжин
Ц.Баттулга
Ш.Эрдэнэбилэг
Д.Оюунтуул
Г.Ариунтунгалаг
Э.Батцэнгэл
Х.Галсанбаатар

26
26
32
26
36
29
12

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

п

10
11
10
23
8
7
8
8
6
9
6
11
8

НХОГ-т
ажилласан жил

8
8
6
6
6
6
8
7
7
7
6
2
6
6
6
6
6
^5
4
4
4

Орон сууцны
нөхцөл
сайжруулахад
өгсөн дэмжлэг
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
240.000.000

Н И Й С Л Э Л И Й Н Х Ө Р Ө Н ГӨ О Р У У Л А Л Т Ы Н ГАЗАР О Н Ө А А Т Ү Г
ДАРГЫ Н Т У Ш А А Л

Улаанбаатар хот

г

Урамшуулалт цалин олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн

20

дугаар

зүйлийн

1.10,

16 дугаар

оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн

16.1.3,

“Нийслэлийн

Хөрөнгө

6.11, Хөдөлмөрийн дотоод журмын

9.11 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. 2019 онд Эдийн засгийн зорилтот түвшний биелэлтийг хангаж ажилласан
хавсралтад заагдсан ажилтнуудыг ажилласан сараар нь тооцож 13 дахь сарын
цалинг 2.5 сараар бодож урамшуулсугай.
2. Урамшуулалд зарцуулагдах хөрөнгийг батлагдсан төсвийн дагуу цалингийн
зардлаас гаргахыг Санхүүгийн хэлтэс /Ц.Алтангэрэл/-д зөвшөөрсүгэй.
3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны хэлтэс
/Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.

ДАРГ

Б.МӨНХБАТ

Б:\2019 он\аІЬап ЫапкМизНааІ.сіосх

31536300051<

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын
даргын 2019 оны 12 дугаар са р ы н -/^н ы
ѳ д р и й н '^ /Г дугаар тушаалын хавсралт

Н Х О Г - т 2019 онд аж и л л асан сар ы г то о ц со н ж агса а л т

Д /д
6

Н эр с

А л б а н ту ш а а л

Ажилласан
с ар

1150000

12

950000

12

950000

12

950000
950000
950000

4
12
6

900000
850000
800000
675000

12
12
1
12

800000

12

800000

12

850000

12

900000

12

850000

12

750000

12

750000

12

750000

12

675000

10

750000

10

675000

3

900000
850000
675000

12
12
6

750000

12

712500

12

675000

12

750000
665000
650000
650000
650000

12
9
12
12
12

У д и р д л ага

1

1

2

2

3

3

4

4

5
6

5
6

Х .Батхүү
Т .О ргил-Э рдэнэ
Г.Ц эрмаа

Б .М өнхбат
Ш .Алтангэрэл
А.Х аянхярваа

Газрын дарга
Захиргааны асуудал хариуцсан
орлогч дарга
Т өлөвлөлтийн асуудал
хариуцсан орлогч дарга
Хуулийн асуудал хариуцсан
орлогч дарга
Ерѳнхий инженер /Т ур/
Ерѳнхий и н ж е н е р /ч е л /

7

Хууль, д о то о д хянал ты н хэлтэс

7
8
9
10

1
2
3
4

С .Ц эдэнсодном
Н .Н арангэрэл
У.Отгон
0 Батбаатар

11

5

Б Б адралсүрэн

12

6

Л .Болорчулуун

7

Д .Б атхуяг

8

З ахи р гаан ы хэл тэс

14

1

Д.Ц эрэнлхам

15

2

А .С олонго

16

3

Н .С олонго

17

4

Б.Хиш игмаа

18

5

Б .Батбилэг

19

6

Б Ундрахж аргал

20

7

Б.С айнбаяр

21

8

Р.Ж авзансүрэн

13

Үндсэн
цалин

Хэлтсийн дарга
Ахлах инженер
Д отоод хяналты н
Д отоод хяналты н
Хуулийн асуудал
м эргэж илтзн
Хуулийн асуудал
м эргэж илтзн
Хуулийн зѳвлѳх

инженер
инженер
хариуцсан
хариуцсан

Хэлтсийн дарга
Хүний нѳѳцийн асуудал
хариуцсан ахлах м эргэж илтзн
Архивы н эрхлэгч
Бичиг хэрэг хариуцсан
мэргэж илтзн
Газрын даргы н туслах
Дотоод ажил хариуцсан
мэргэж илтзн
Д отоод ажил хариуцсан
мэргэж илтзн
Дотоод ажил хариуцсан
м эргэж илтзн /Н УН Т/

16

С анхүү, аж ахуйн хэл тэс

22
23
24

1
2
3

Ц .Алтангэрэл
Ц.Адъяа
Н .Анударь

25

4

Д .П үрэвж ав

26

5

Д .Б атсуурь

27

6

Г М өнхболд

28
29
30
31
32

7
8
9
10
11

Ө .Э рдэнэчим эг
Э .Л хагваж аргал
Х .Галсанбаатар
Ц .Д арханбаатар
М .Даваасүрэн

Хэлтсийн дарга
Ахлах нягтлан бодогч
А ж ахуйн тасгийн дарга
ХО санхүүж илт хариуцсан
мэргэж илтзн
ХО санхүүж илт хариуцсан
м эргэж илтзн
ХО санхүүж илт хариуцсан
мэргэж илтзн
Т ооцооны нягтлан бодогч
Нярав
Ж олооч
Ж олооч
Ж олооч

33
34
35
36
37

12
13
14
15
16

Г.Золжаргал
Ц. Батту л га
М .Энхтөр
Д .Т өм өрбаатар
С .Ц огбаяр

Ж олооч
Ж олооч
Ж олооч
Ж олооч
Ж олооч

29

Б а р и л га з а х и а л а гч и й н х э л т э с

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Б.Ганзориг
С .О тгончим эг
Б.Н ам срайж ав
С .Б аасансүрэн
Ч.Ганчөдөр
Б .Э нхбилэг
Б .Туяаж аргал
Г.Д злгэрсайхан
Д .Б атсүх
Ц .А м арбаясгалан
Г.Ганпүрэв
Г.М өнх-Э рдэнэ
Д .Ганцагаан
Ч.Баярхүү

52

15

Д .О ю унтуул

53

16

Э.О ргил

54

17

Б .Э нхбаатар

55

18

Р .И чинхорлоо

56

19

X Н аранцэцэг

57

20

Н .Э нхбаяр

58

21

А .А лтантул га

59

22

Р .Д ам бадарж аа

60

23

Х.Э нхбаясгалан

61

24

Б .А м галанцэцэг

62

25

Б.Анхбаяр

63

26

У.О дгэрэл

64

27

Б .Баттэм үүж ин

65

28

С .Ариунтуул

66

29

Б.Халиун

9

Хэлтсийн дарга
Бусийн ахлах инженер
Бусийн ахлах инженер
Бусийн ахлах инженер
Барилгын хяналты н инженер
Барилгын хяналтын инженер
Барилгын хяналты н инженер
Барилгын хяналты н инженер
Барилгын хяналтын инженер
Барилгын хяналты н инженер
Барилгын хяналтын инженер
Барилгын хяналтын инженер
Барилгын хяналтын инженер
Барилгын хяналты н инженер
Цахилгааны хяналтын
инженер
Цахилгааны хяналтын
инженер
Ц ахилгааны хяналтын
инженер
Дулаан хангамж, агаар
сэлгэлтийн хяналтын инженер
Дулаан хангамж, агаар
сэлгэлтийн хяналтын инженер
Дулаан хангамж, агаар
сэлгэлтийн хяналтын инженер
Дулаан хангамж, агаар
сэлгэлтийн хяналтын инженер
Дулаан хангамж, агаар
сэлгэлтийн хяналтын инженер
Ус хангам ж ариутгах татуургы н
хяналты н инженер
Ус хангам ж ариутгах татуургы н
хяналтын инженер
Ус хангам ж ариутгах татуургы н
хяналтын инженер
Холбооны хяналты н инженер
Гидротехникийн хяналтын
инженер
Ногоон байгуулам ж хариуцсан
мэргэж илтзн
Д отоод ажил хариуцсан
мэргэж илтзн

650000
650000
650000
650000
650000

12
12
12
12
12

900000
850000
850000
850000
800000
800000
800000
800000
800000
760000
720000
720000
720000
800000

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
12
2

800000

12

480000

1

800000

12

800000

12

800000

12

760000

12

720000

12

720000

12

800000

12

760000

7

480000

1

800000

12

800000

12

750000

12

675000

12

З ур аг төсл ий н хэлтэс

67

1

Б .Лхагважав

Хэлтсийн дарга

900000

12

68

2

З.Н эрм өнх

850000

12

69

3

Б.Уянга

Ахлах инженер
Зураг тѳслийн хяналтын
инженер

800000

12

70

4

Э .Батцэнгэл

800000

12

71

5

Б.Бат-О ргил

800000

12

Зураг тѳслийн хяналтын
инженер
З у р а гтѳслийн хяналтын
инженер

72

6

Г.Б ат-Э рдэнэ

73

7

Д .Т үвш инбилэг

74

8

В .С увд-Э рдэнэ

75

9

М .Э рдэнэбаяр

Зураг тѳслийн хяналтын
инженер
Зураг тѳслийн хяналтын
инженер
Зураг тѳслийн хяналтын
инженер
Газрын асуудал хариуцсан
мэргэж илтзн

11

Т ө л ө в л ө л т с у д а л га а н ы х э л т э с

76
77

1
2

Н.Эгиймаа
Ш .Э рдэнэбилэг

78

3

Д .Э нхж аргал

79

4

Г.А риунтунгалаг

80

5

Т.Ундарм аа

81

6

У.С олонго

82

7

Г.Лхагва

83

8

А .Билгүун

84

9

Э Б атжаргал

10

С.Дана

11

Ц .М өнх-О чир

М эд ээл л и й н техн о л о ги й н хэлтэс

87
88
89

6
1
2
3

С .С оёмбо
Л .Гансүх
Б .Билэгж аргал

90

4

Г.С эр-О д

91

5

Б.Ууганбаяр

92

6

М .Туяасайхан

85
86

Хэлтсийн дарга
Ахлах м эргэж илтзн
Мэдээ, тайлан хариуцсан
мэргэж илтзн
Тѳлѳвлѳлт, судалгааны
мэргэж илтзн
Тѳлѳвлѳлт, судалгааны
мэргэж илтзн
Тѳлѳвлѳлт, судалгааны
м эргэж илтзн
Тѳлѳвлѳлт, судалгааны
м эргэж илтзн
Тѳлѳвлѳлт, судалгааны
м эргэж илтзн
Тѳлѳвлѳлт, судалгааны
мэргэж илтзн
Тѳлѳвлѳлт, судалгааны
мэргэж илтзн
Тѳлѳвлѳлт, судалгааны
м эргэж илтзн
Хэлтсийн дарга
Ахлах м эргэж илтзн
С улжээ хариуцсан м эргэж илтзн
Т ехник хангам ж хариуцсан
м эргэж илтзн
С истем ийн м эргэж илтзн
Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй
харилцах м эргэж илтзн

720000

12

800000

12

800000

12

750000

12

900000
850000

12
12

750000

11

750000

12

712000

4

675000

12

675000

12

675000

12

675000

12

712000

2

675000

10

900000
850000
712500

10
1
12

675000

12

675000

12

675000

7

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

ОІ0/9 оны

^

сарын ^ ^

өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

г

п
Спорт багт шагнал олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10, 16 дугаар зүйлийн 16.1.3, “Нийслэлийн Хөрөнгө
оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6.11,

Хөдөлмөрийн дотоод журмын

10.8-д заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэн бэхжүүлэх хамт олныг идэвхжүүлэх,

амралт, чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, хамт олонч уур амьсгалыг бий
болгоход чиглэсэн спорт, олон нийтийн арга хэмжээний хүрээнд багуудын дунд
зохион байгуулсан тэмцээнд амжилттай оролцож тэргүүн байр эзэлсэн “ЯЛАЛТ”
багийн тамирчид, хамт олонд мөнгөн шагнал олгосугай.
2.

Шагналын 26.000.000 /Хорин зургаан сая/ төгрөгийг хавсралтад заагдсан

багийн гишүүн бүрт батлагдсан төсвийн дагуу цалингийн санд багтаан олгохыг
Санхүү, аж ахуйн хэлтэс /Ц.Алтангэрэл/-т зөвшөөрсүгэй.
3.

Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Захиргаа

хэлтэс

/Д.ЦэрэнлхамАт даалгасугай.

ДАРГ7
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315361000519

1 * 1
Нийслэлийн Хөрөнгө 0 [ уулалтын газрын
дугаар сарын
даргын 2019 онь
өд р и й н :# ^туш а а л ы н хавсралт
}

*

ѴХП©*»? ^

О

V

1

Ялалт багийн тамирчдын нэрс

Д/д
13

Нэрс

Албан тушаал

Удирдлага

1

Ц.Алтангэрэл

Санхүү, аж ахуйн хэлтсинй дарга

2

Ц.Адья

Ахлах нягтлан бодогч

3

Б.Бат-Оргил

Зурагтөслийн хяналтын инженер

4

Ц.Мөнх-Очир
Б.Батбаатар
Л.Болорчулуун
Н.Солонго
Ө.Эрдэнэчимэг
Х.Энхбаясгалан

Төлөвлөлт судалгааны мэргэжилтэн
Дотоод хяналтын мэргэжилтэн
Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Архивын эрхлэгч
Тооцооны нягтлан бодогч
Ус хангамж ариутгах татуургын хяналтын инженер
Дулаан хангамж агаар сэлгэлтийн хяналтын
инженер
Холбооны хяналтын инженер
Бүсийн ахлах инженер
Гидротехникийн хяналтын инженер

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Р.Дамбадаржаа
У.Одгэрэл
С.Баасансүрэн
Б.Баттэмүүжин

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮТ
ДАРГЫН ТУШААЛ
*/Г

оны

Ж сарын 0(1у өдөр

р

Улаанбаатар \ог

г

н
Зардал гаргах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн

болон

орон

тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10, 16 дугаар 16.1.3,
оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн

6.11,

нутгийн

өмчийн

“Нийслэлийн Хөрөнгө

Хөдөлмөрийн дотоод журмын

10.2.6/-Д заасны гтус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. 2019 оны

шинэ жилийн

арга хэмжээг

тохиолдуулан

нийт ажилтан,

албан хаагчдын 16 хүртэлх насны хүүхдүүдэд гарын бэлэг бэлтгэхэд зарцуулагдах

5.843.376 ГҮаван сая найман зуун дөчин гурван мянга гурван зуун далан зургаан/
төгрөгийг батлагдсан

төсвийн дагуу тэмдэглэлт арга

хэмжээний

зардлаас

гаргахыг Санхүү, аж ахуйн хэлтэс /Ц.Алтангэрэл/-т зөвшөөрсүгэй.
2. Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Захиргааны

хэлтэс /Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.

\2019 он\аІЬап Ыапк\іизИааІ.сІосх
о
3 1 5 3 6 3 0

5

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын
даргын 2019 оны ш дугаар сарын
ѳ д р и й н ті^ту ш а а л ы н хавсралт
Н И Й С Л Э Л И Й Н Х Ө Р Ө Н ГӨ О Р УУ Л А Л ТЫ Н ГА ЗАР
16 Х Ү Р Т Э Л Х Н А С Н Ы Х Ү Ү Х Д И Й Н Т О О

Албан туш аал

№

Нэрс

1

Б.М өнхбат

Газрын дарга

2

Ш А лтангэрэл

Захиргааны асуудал
хариуцсан орлогч дарга

3

А.Х аянхярваа

Төлөвлөлтийн асуудал
хариуцсан орлогч дарга

4

Т.О ргил-Э рд энэ

Ерөнхий инженер

5

Г.Ц эрмаа

Ерөнхий инженер

6

С .Ц эдэнсодном

0-2
нас

3-5
нас

6-10
нас

11-16
нас

Нийт

1

1

1

1

4

1

1

У .Отгон

8

Б.Бадралсүрэн

М эргэжилтэн

9

Б .Батхуяг
/Гэрээт/

Хуулийн зѳвлѳх

10

Н .С олонго

Архивы н эрхлэгч

1

11

Б.Хиш игмаа

Бичиг хэрэг хариуцсан
мэргэжилтэн

1

12

Б.Батбилэг

Газрын даргы н туслах

13

Б С айнбаяр

М эргэжилтэн

14

Б .Ундрахж аргал
Д .Б аасанхүү
/ж ир/

М эргэжилтэн

15

М эргэжилтэн

Д .П үрэвж ав

ХО -ы н санхүүж илт
хариуцсан мэргэжилтэн

16

Ж .С олонго /Ж ир/

ХО -ы н санхүүж илт
хариуцсан м эргэжилтэн

17

Б.Батсуурь

ХО -ы н санхүүж илт
хариуцсан мэргэжилтэн

18

Н .Анударь
М .Н ямсүрэн

19
20

/ж ир/
Х .Галсанбаатар

1

1

21

Ц .Д арханбаатар

Ж олооч

1

Г.Золжаргал

Ж олооч

1

23

Ц .Баттулга

Ж олооч

1

Ж олооч

26

С .Ц огбаяр

Ж олооч

27

Б .Ганзориг

Ахлах инженер

28

Б .Н ам срайж ав

Ахлах инженер

29

Б.Э нхбилэг

Х яналты н инженер

1

1

1

2

1

2

2

3
1

1

1

1

2

2

2
1
1
2

3

2
1
1

1

3

2

4
1

1
1
1

2

1

1
1

3
2
3

1
1

1

2
2

1
1

1

1
1

1

22

Ж олооч

1

1

1

М .Энхтөр

1

2

Ж олооч

Д .Т өм өрбаатар

1

1

1

24

1

1

Нярав

2
3

1

1

С ААХ-н Тасгийн дарга

25

1

1

Хууль, дотоод хяналтын
хэлтсийн дарга
Д отоод хяналтын
инженер

7

1

1

1
3

1

2

1

2

1

30

Б.Энхбаатар

Ц ахилгааны инженер

31

Р .И чинхорлоо
X Энхбаясгалан

Д улааны инженер

32

С антехникийн инженер

1

1

33

Б.Баттэмүүж ин

Хяналты н инженер

1

1

34

С .Ариунтуул

Ногоон байгуулам ж
хариуцсан м эргэжилтэн

1

35

Б.Норов

Д отоод ажил хариуцсан
мэргэжилтэн

2

36

У.О дгэрэл

Х олбооны инженер

37

Г.Ганпүрэв

М эргэжилтэн

38

Ч Баярхүү

Инженер

39

О .Д үүрэнбилэг
Д.Д элгэрням

Инженер

40

Инженер

1

41

Н .Энхбаяр

Инженер

1

1

42

З .М өнхчим эг

Инженер

1

1

43

Б.Анхбаяр

Инженер

1

44

Э.О ргил

Инженер

1

1
1

3

2

4

1

2
1

1

4
2

2
1

2

2

2

2

3

1

1

1

2

1
1

2

1

1

1

45

Б.Лхагважав

Хэлтсийн дарга

46

З.Н эрмөнх

Ахлах инженер

47

Б.Уянга

ЗТ-ийн хяналтын
инженер

1

1

2

48

Э .Батцэнгэл

ЗТ-ийн хяналтын
инженер

1

1

2

49

В .С увд-Э рдэнэ

ЗТ-ийн хяналтын
инженер

1

1

2

50

М .Э рдэнэбаяр

Зураг тѳслийн
мэргэж илтэн

1

3

51

Д .Т үвш инбилэг

52

Н.Эгиймаа

Хэлтсийн дарга

2

2

ЗТ-ийн хяналтын

2

2

инженер

1
1

2

1

2

1

2

2

3

53

Т.Ундарм аа

ТС -ны мэргэжилтэн

54

Х .Э нхбаатар

ТС -ны мэргэжилтэн

1

55

Г.А риунтунгалаг

ТС -ны мэргэжилтэн

1

1

56

Г.Лхагва

ТС -ны мэргэжилтэн

1

1

2

57

Ц .Амартүвш ин

ТС -ны мэргэжилтэн

2

1

3

58

С.Дана

ТС -ны мэргэжилтэн

1

1

2

1

2

59

Д.Э нхж аргал

М эргэжилтэн

60

У.С олонго

М эргэжилтэн

61

Э Батжаргал

М эргэжилтэн

2

62

Ц .М өнх-О чир

М эргэжилтэн

1

2

63

С .С оёмбо

Хэлтсийн дарга

1

1

1

3

64

Б.Билэгжаргал

С үлж ээ хариуцсан
мэргэжилтэн

1

1

2

65

Б Ууганбаяр

Хуулийн асуудал
хариуцсан м эргэжилтэн

2

2

66

Г Сэр-О д

Т ехн ик хангам ж
хариуцсан м эргэжилтэн

1

1

Нийт х ү ү х д и й н

ТОО

1
1

38

38

1

2

2

4
3

46

18

140

Н И Й С Л Э Л И Й Н Х Ө Р Ө Н Г Ө О Р У У Л А Л Т Ы Н Г А ЗА Р О Н Ө А А Т Ү Г
ДАРГЫ Н ТУШ ААЛ

<Цо/9

оны

едвс

сарын

Байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлийн
бүрэлдэхүүнийг өөрчлөн батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019
оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн
захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн 6 дугаар
зүйлийн 6.1 дэх заалт, 6.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Нийслэлийн

Хөрөнгө

оруулалтын

газар”

ОНӨААТҮГ-ын

Ёс

зүйн

зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар өөрчлөн баталсугай.
2. Энэхүү тушаал гарснаар Газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны
өдрийн А/06 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Тушаалын

хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргааны

хэлтэс

/Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.

БЛ2019 он\аІЬап ЫапкМизНааІ.сІосх

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын
даргын/^#оны,У?<? с а р ы н ^ .-н ы өдрийн
/.(.&. дугаар тушаалын хавсралт

I

1 I
* ѴХП©і*7% г> *

1

БАЙГУУЛЛАГЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:

С.ЦЭДЭНСОДНОМ
/Хууль, дотоод хяналтын хэлтсийн
дарга/

ГИШҮҮН:
Б. ГАНЗОРИГ
/Барилга захиалагчийн хэлтсийн
дарга/
Л.ГАНСҮХ
/Мэдээллийн технологийн хэлтсийн
Ахлах мэргэжилтэн/

Д.ПҮРЭВЖАВ
/Санхүу, аж ахуйн хэлтсийн Хөрөнгө
оруулалтын асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн/
НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА:

А.СОЛОНГО
/Хүний нөөцийн асуудал
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

М

М

оны

^

сарын ^

өдөр

Улаанбаатар \от

Д> 1 а а п ^

п

г

Шагнал олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зуйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10, 16 дугаар зүйлийн 16.1.3, “Нийслэлийн Хөрөнгө
оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн

6.11, Хөдөлмөрийн дотоод журмын

9.18 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

2019 онд хамт олноо манлайлан, ажлын амжилт гарган, үр бүтээлтэй

ажилласан хавсралтад заагдсан ажилтнуудыг мөнгөн шагналаар шагнасугай.
2.

Шагналын

хэмжээний

зардлаас

мөнгийг

батлагдсан төсвийн дагуу тэмдэглэлт

гаргахыг

Санхүү,

аж

ахуйн

хэлтэс

арга

/Ц.Алтангэрэл/-т

зөвшөөрсүгэй.
3.

Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Захиргааны

хэлтэс /Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай

РД2019 он\аІЬап ЫапкЧизЬааЫосх

315Э60000535

1 * 4
і
К 1
Нийслэлийн Хѳрѳнгѳ оруулалтын газрын
даргын 2019 оны 12дугаар сарын
ѳ д р и й н ^ у ^ . дугаар тушаалын хавсралт
I

* ♦до**;

*

2019 ОНЫ ШИЛДЭГ АЖИЛТАНД ОЛГОХ МѲНГѲН ШАГНАЛ
№

Шагналын
нэр тѳрѳл

Албан тушаал

Нэрс

1

Л.Болорчулуун

2

А.Солонго

3

Ц.Адъяа

4

У.Солонго

5

Хэлтсийн

Х.Энхбаясгалан

ШИЛДЭГ

6

ажилтан

Б.Билэгжаргал

7

Н.Энхбаяр

8

Г.Бат-Эрдэнэ

9

Х.Наранцэцэг

10

Б.Уянга
НИЙТ

Хуулийн асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Хуний нѳѳцийн асуудал
хариуцсан Ахлах
мэргэжилтэн
Ахлах нягтлан бодогч
Тѳлѳвлѳлт судалгааны
мэргэжилтэн
Ус хангамж, ариутгах
татуургын хяналтын
инженер
Сүлжээ хариуцсан
мэргэжилтэн
Дулаан хангамж, агаар
сэлгэлтийн хяналтын
инженер
Зураг тѳслийн хяналтын
инженер
Ус хангамж, ариутгах
татуургын хяналтын
инженер
Зураг тѳслийн хяналтын
инженер

Мѳнгѳн дун
1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000

1.000.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
10.000.000

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ

Жо/У ОНЫ
оны

сары м

өлөр

Д у га а р ^ #

Үлаанбаатар \ш

г

Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт, “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн 6.11 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Шинэ жил-2019” баярын арга хэмжээг зохион байгуулсугай.
2.

Баярын арга хэмжээнд зарцуулах 18.045.000 /Арван найман сая дөчин

таван мянган/ төгрөгийг батлагдсан төсвийн дагуу тэмдэглэлт арга хэмжээний
зардлаас гаргахыг Санхуү, аж ахуйн хэлтэс /Ц.Алтангэрэл/-т зөвшөөрсүгэй.
3.

Тушаалын

хэрэгжилтэд

хяналт

тавьж

ажиллахыг

Захиргааны

хэлтэс /Д.Цэрэнлхам/-т даалгасугай.

Б.МӨНХБАТ

БЛ ІазІ у е а гз\2 0 1 9 он\а!Ьап Ы апкМизкіааі.сІосх

315961030537

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газрын дарга

Б.Мөнхбат

2019 ОНЫ ҮР ДҮНГИИН

№

хэмжих
нэгж

Зардлын төрөл

төсөв

ТОО

нэгж үнэ

нийт үнэ

120,000

13,200,000

1

3,250,000

3,250,000

ш

10

60,000

600,000

Урилга

ш

110

4,500

495,000

бусад

ш

1

Хүлээн авалт

ш

110

2

Лед дэлгэц / түрээс /

ш

3

Цом

4

5

Нийт

хянасан:
Санхүү аж ахуйн хэлтсийн дарга
Ерөнхий ня-бо
Төсөв гаргасан:
Ахлах ня-бо

500,000

1 8 ,0 4 5 ,0 0 0

Ц.Алтангэрэл
Ц.Адъяа

Н ийслэлийн Х ө р ө н гө о руул ал ты н
газры н д арга

Б .М өн хб ат

2019 О Н Ы ҮР Д Ү Н ГИ И Н ХУР

14

№
1
2
3
4
5

+ 5

1*92

хэм ж и х
нэгж
ш
ш
ш
ш
ш

З а р д л ы н тө рөл
Х үлээн авал т
Л ед д э л гэц / түр ээ с /
Цом
Урилга
бусад
Нийт

хянасан:
С анхүү аж ахуйн хэл тси йн дарга,
Е рөнхий ня-бо
Т өсөв гаргасан:
А хл а х ня-бо

ТОО

нэгж үнэ

110
1
10
110

120,000
3,250,0 00
54,500
4,386

нийт үнэ
13,200,000
3,250,000
545,000
482,460
178,000
1 7 ,6 5 5 ,4 6 0

Ц .А дъ яа

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ
о'Іс 19 оны
оны 4Д сарын 5 ^ өдөр

Улаанбааіар \оі

Г

Үндсэн хөрөнгө орлогод авах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хуулийн

20 дугаар зүйлийн 1.10 дахь заалт,

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай

хуулийн 14 дүгээр зүйл, Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын 2019
оны Об дугаар сарын 17-ны өдрийн 2/723 тоот албан бичгийг тус тус үндэслэн
ТУШААХ нь:
1. 2019 оны эдийн засгийн үр дүнг дээшлүүлэх зорилт, хөрөнгө оруулалтын
батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу

хавсралтанд заагдсан

49 068,800 /Дөчин есөн

сая жаран найман мянган найман зуун/ төгрөгийн тавилга эд хогшил болон тоног
төхөөрөмжийг дане бүртгэлд тусгаж, орлогод авахыг тооцооны нягтлан бодогч
/Ө.Эрдэнэчимэг/-д зөвшөөрсүгэй.
2. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
/Ц.Алтангэрэл/-т даалгасугай.

ДАРГ

Б.МӨНХБАТ

БЛІазІ уеагз\2019 он\аІЬап ЫапкМизИааІ.сіосх

315 3 6 300053«

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын
газрын даргын 2019 о н ы ^ с а р ы н й ? - ны
ө д р и й н ^ /. дугаар тушаалын хавсралт

1Ч <53^*4223 1
I
о *

ХУДАЛДАН АВСАН ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ

Д/д

Барааны нэр

Ашиглалтад
орсон

ХН

Тоо

Нэгжийн
үнэ

Бүгд үнэ

Тавилга, эд хогшил
1

Кофе чанагч

2019-11-29

ш

1

2
3
4
5

Өлгүүр
Самбар хөлтэй
Мэдээллийн самбар
Хувцасны шкаф

2019-11-29
2019-11-29
2019-11-29
2019-11-29

ш
ш
ш
ш

1
1
1
1

75,000
175,000
250,000
704,000
1 104,000

Тавилга, эд хогшлийн дүн

75,000
175,000
250,000
704,000
1 104,000
2 308,000

Компьютер, бусад хэрэгсэл
1

Принтер НР-М130а

2

Компютер ЛЭеІІ І7/

3

Компютер ЮеИ 7050 І7/

4

Дэлгэц

2019-11-29
2019-11-29
2019-11-29
2019-11-29

2019-11-29
5 Зөөврийн хард
2019-11-29
6 Төхөөрөмж /З т а іі Ьох/
7 КеуЬоуагб /ІРаб рго “12.9” 2019-12-16
2019-12-16
8 РепсіІ /іРас) рго
2019-12-16
9
I Раб рго /”12.9”, 256СВ/
10 Компютер /Фужицу П558/ 2019-12-30
2019-12-30
11 Дэлгэц /Фужицу/
Компьютер, бусад хэрэгслийн дүн
Бусад хөрөнгө
1

Цаг бүртгэлийн программ

ш

2

ш

1

ш

2

ш

2

ш
ш

ш
ш

1
1
1
1
1
10
10

ш

1

Бусад хөрөнгийн дүн
НИЙТ ДҮН

652,000
2
458,000
2 195,000
420,000
310,000
110,000
899,900
449,900
4 799,000
2 450,000
450,000

2 200,000

1 304,000
2 458,000
4 390,000
840,000
310,000
110,000
899,900
499,900
4 799,000
24 500,000
4 450,000
44 560,800
2 200,000
2 200,000
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49 068,800

