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№ Журмын заалт  Хэрэгжилт  
 

1 1.4 Энэ журмын 1.3-д зааснаас бусад 
байгууллагын шийдвэрийг бүртгэх, санг 
эрхлэн хөтлөх ажлыг тухайн шийдвэр 
гаргасан байгууллагын удирдлага 
хариуцан хэрэгжүүлнэ. 

Санд бүртгэж байгаа баримт бичигт газар, 
хэлтсийн дарга нар хяналт тавьж, эрх зүй 
хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн 
захирамжлалын баримт бичгийн 
мэдээллийг оруулан санг эрхлэн хөтөлж 
байна.  

2 1.7 Захиргааны хэм хэмжээний актын 
төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлж, 
санал авах тохиолдол энэ журмын 1.5-
д заасан байгууллагад хандаж 
www.ublegal.mn цахим хуудаст 
байршуулна. 

Тус газар нь www.ublegal.mn-д хандаж, 
олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулаагүй болно.  
 

3 1.9 Энэхүү журмын хэрэгжилтийг 
улирал бүр дүгнэж, тухайн 
байгууллагын үйл ажиллагаа, 
холбогдох албан тушаалтны үр дүнгийн 
болон хөдөлмөрийн гэрээг дүгнэхэд 
харгалзана. 

“Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн 
санг эрхлэн хөтлөх журам”-ын дагуу 
http://ublegal.mn сайтад захирамжлалын 
баримт бичгийг бүртгэх, тайлан мэдээг 
заасан хугацаанд хүргүүлэх тухай 
хариуцсан ажилтны үр дүнгийн гэрээнд 
тусган хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаа. 

4 2.1 Захиргааны актыг батлагдсанаас 
хойш ажлын 3 хоногийн дотор, 
захиргааны хэм, хэмжээний актыг 
улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсний 
дараа санд бүртгэж оруулна. 

2018 оны III дугаар улирлын байдлаар тус 
байгууллагаас А тушаал 44, Б тушаал  41 
гарсан бөгөөд тухай бүрт санд бүртгэн 
оруулсан. Мөн өмнөх онуудын 
захирамжлалын баримт бичгийг санд нөхөн 
оруулах ажил хийгдэж байна.  

5 2.2 Санд бүртгэлтэй захирамжлалын 
баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулсан, хүчингүй болгосон 
тохиолдолд “хүчингүй”, “өөрчлөгдсөн” 
гэсэн тэмдэглэгээг /кодификаци/ ажлын 
3 өдрийн дотор хийнэ. 

Тайлант хугацаанд захирамжлалын баримт 
бичигт өөрчлөлт оруулсан, хүчингүй болсон 
асуудал гараагүй. 

6 2.3 Санд бүртгэж, хөтөлсөн баримт 
бичгийн мэдээ, тайланг улирал бүр 
гаргах ба дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын Ажлын алба нь 
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлын Ажлын албанд, бусад 
байгууллага нь Нийслэлийн Засаг 
даргын тамгын газрын Хяналт 
шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст дараа 

2018 оны 07-р сар хүртэлх хугацаанд 
хийсэн ажлын тайланг нэгтгэн 2018.07.05-
нд НДТГ-ын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 
хэлтэст хүргүүлсэн бөгөөд 2018 оны III 
улирлын тайланг хүргүүлэхэд бэлэн 
болсон. Цаашид хуулийн хугацаанд баримт 
бичгийг санд бүрэн оруулж, тайлагнан 
ажиллана. 
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улирлын эхний сарын 10-ны өдрийн 
дотор ирүүлнэ.  

7 Хүний нөөцтэй холбоотой 
захирамжлалын баримт бичгийг тухайн 
байгууллагын хүний нөөцийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн бүртгэж 
оруулна.Энэ төрлийн мэдээлэлтэй энэ 
журмын 3.8-д заасны дагуу зөвшөөрөл 
авсан санд нэвтрэх эрх бүхий албан 
тушаалтан танилцана.  

2018 оны 10-р сар хүртэл гарсан Хүний 
нөөцтэй холбоотой Б тушаалыг 
байгууллагын эрх зүй, хүний нөөц 
хариуцсан мэргэжилтэн санд бүртгэн 
оруулж байна. 

8 Байгууллага бүрд санд нэвтрэх эрх 
олгохтой холбоотой асуудлыг 
хариуцсан сангийн зохицуулагч байна.  

Санд нэвтрэх эрхийг Нийслэлийн 
Мэдээллийн технологийн газраас авч, санд 
холбогдох баримтуудыг бүртгэн оруулж 
байна.  

 
 
 


