
БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

оны_ 06 сарын / 0_сарын / ^ едөр Дугаар 0/ Улаанбаатар хот

Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, 
албан тушаалын жагсаалт батлах тухай

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.12, Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.1, Дүүргийн Засаг даргын 2013 
оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/866 дугаар захирамжаар батлагдсан 
“Засаг даргын Зөвлөлийн хурлын ажиллах ж урам ”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх 
хэсэг, Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн 
Ш ИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын дэргэдэх төрийн 
зарим байгууллагуудын Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаалын 
жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

2. Хавсралтад заасан ажил, албан туш аалд ажиллаж  буй албан хаагчдад 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулж, хяналт тавьж 
ажиллахыг Тамгын газрын дарга /Т .Нямцэцэг/-д  даалгасугай.

Д .О РО СО О



БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

АВЛИГАД ӨРТӨХ ЭРСДЭЛТЭЙ АЖИЛ, АЛБАН ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ

№ Албан тушаал
Албан

тушаалын
тоо

Чиг үүрэг

1 Тамгын газрын дарга 1 Төсвийн шууд захирагч санхүүгийн болон 
төсөвтэй холбоотой гэрээ байгуулдаг

2 Захиргаа, хуулийн хэлтсийн 
дарга 1 Үнэлгээ хийх ажлын хэсэгт оролццог

3
Хүний нөөц, хувь хүний 

хөгжил хариуцсан 
мэргэжилтэн

1 Хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан

4
Төрийн захиргаа, гадаад 

харилцаа, төсөл хөтөлбөр 
хариуцсан мэргэжилтэн

1

Гадаад харилцааны хүрээнд бусад орны 
хамтран ажиллдаг байгууллагын 
туршлагаас нэвтрүүлэх хамтын 
ажиллагааны хүрээнд төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх, сургалтанд хамруулах 
асуудал харуцсан

5
Шагнал, төрийн албан 

хаагчийн ёс зүй, сургалт 
хариуцсан мэргэжилтэн

1 Сахилгийн шийтгэл, шагнал урамшуулал 
хариуцан ажиллана

6 Хороод хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 1 Хороодын ажил үүргийн үр дүнг үнэлэхэд 

оролцдог

7 Засаг даргын туслах 1
Улс төрийн албан тушаалтанд шууд 
үйлчлэн, нууцтай холбоотой материалтай 
ажиллана

8 Хуулийн албаны дарга бөгөөд 
ахлах мэргэжилтэн 1

Үнэлгээтэй холбоотой тодорхой эрхийг 
хэргэжүүлдэг. Засаг даргыг төлөөлж шүүх 
хуралд оролцдог

9
Эрх зүйн нийтлэг асуудал 

хариуцсан эрх зүйн 
мэргэжилтэн

1 Гэрээ хэлэлцээрийн боловсруулалт 
хянах

10
Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн
1 ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ хийдэг.

11

Хэвлэл мэдээлэл, олон 
нийттэй харилцах албаны 

дарга бөгөөд ахлах 
мэргэжилтэн

1 Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай үнэ 
солилцон гэрээ хийх асуудал хариуцсан.

12 СТСХэлтсийн дарга 1 Төсвийн хөрөнгийн зориулалтын дагуу 
зарцуулахад хяналт тавидаг



13

Төсөвт байгууллагуудын тайлан тэнцлийг 
--бята-птяаж\/\/пян х\/пэан авах д\л/огийн

Ерөнхии нягтлан 6'о'д’огч 1 төсвийн гүйцэтгэлийн нэгдсэн тайлан 
тэнцлийг гаргах

14 Төсвийн мэргэжилтэн 1 Төсвийн зориулалт, зарцуулалтанд 
хяналт тавин ажиллана

15 Орлогын эдийн засагч 1
Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтэд хяналт 
тавин ажиллана

16 Бүртгэлийн мэргэжилтэн
Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 
санхүүгийн тайлан тэнцлийг хүлээн авч 
баталгаажуулан ажиллана

17
Хөрөнгө оруулалт, өмч 
хариуцсан мэргэжилтэн 1

Төсвийн хөрөнгийг хэмнэлттэй, үр 
ашигтай зарцуулахад хяналт тавин 
ажиллана

18
Банкны төлбөр тооцоо 

хариуцсан мэргэжилтэн 5

Банк санхүүгийн бүртгэл тооцооны ажлыг 
хуулийн хүрээнд зохион байгуулж, өмч 
хөрөнгөнд бүртгэлээр хяналт тавьж 
ажиллах

19
Банкны төлбөр тооцоо 

хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
1

Банк санхүүгийн бүртгэл тооцооны ажлыг 
хуулийн хүрээнд зохион байгуулж, өмч 
хөрөнгөнд бүртгэлээр хяналт тавьж 
ажиллах.

20 ЭЗТХэлтсийн дарга 1
Хөрөнгө оруулалт шаардлагатай газрыг 
сонгоход удирдлага, зохион байгуулалт

21 Төлөвлөлтийн эдийн засагч 1

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил, 
үйлчилгээ болон хөрөнгө оруулалт, 
төсөл хөтөлбөрийн асуудал хариуцсан

22

Засгийн газар болон эдийн 
засгийн гадаадын төсөл, 

хөтөлбөр, төлөвлөлт 
хариуцсан мэргэжилтэн

1 Хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого, 
зөвлөмж боловсруулан ажиллах

23
Гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлт хариуцсан 

мэргэжилтэн
1

Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын арга хэмжээний төсөл, 
төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллана.

24 НХХэлтсийн дарга 1
Халамж, дэмжлэг, тусалмж хүссэн 
иргэдийн хүсэлт, буцалттгүй тусламж 
хариуцсан

25 ДБТХэлтсийн дарга 1 Бүтээн байгуулалтын ажлыг хүлээн 
авахын удирдлага, зохион байгуулалт

26
Орон сууц, нийтийн аж ахуй, 
СӨХ хариуцсан мэргэжилтэн 1

Орон сууц, нийтийн аж ахуй болон СӨХ- 
ын үйл ажиллагаа зохион байгуулах 
асуудлын бодлого зохицуулалт

27
Байгаль орчин, орчны 
бохирдол, хог хаягдал 

хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
1

Байгаль орчин, хог цэвэрлэгээ, орчны 
бохирдолыг шийдвэрлэх асуудал 
хариуцсан



28

Гэрэлтүүлэг, гадна зар 
сурталчилгааны байгууламж, 

дэд бүтэц, авто замын 
төлөвлөлт хариуцсан 

мэргэжилтэн

1

Нутаг дэвсгэрийн гэрэлтүүлэг, зар 
сурталчилгааны байгууламж, дэд бүтэц 
авто зам, төлөвлөлтийн талаархи 
асуудал хариуцсан

29
Тохижилт, ногоон байгууламж 

хариуцсан мэргэжилтэн 1
Байгаль орчин, хог цэвэрлэгээ, орчны 
бохирдолыг шийдвэрлэх асуудал 
хариуцсан

30 ХҮҮХэлтсийн дарга 1
Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 
удирдлага, зохион байгуулалт

31
Худалдаа, зах, үйлдвэрлэл 

хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1
Худалдаа үйлчилгээний байгууллагууд, 
зах, ахуйн үйлчилгээг хөгжүүлэх бодлого 
хариуцсан

32
Аялал жуулчлал, зочид 

буудал хариуцсан 
мэргэжилтэн

1
Зочид буудлын чиглэлээр асуудал 
хариуцсан.

33
Хүнсний аюулгүй байдал, 
нийтийн хоол хариуцсан 

мэргэжилтэн
1

Хүнс, нийтийн хоолны салбарын асуудал 
хариуцсан

34
Жижиг дунд үйлдвэрлэл, ахуй 

үйлчилгээ, хөдөө аж, ахуй 
хариуцсан мэргэжилтэн

1
Жижиг дунд үйлдвэрлэл, ахуй 
үйлчилгээний чиглэлийн асуудал 
хариуцсан.

35 Цэргийн штабын дарга 1

Цэргийн жинхэнэ албаны татлагын ажлыг 
зохион байгуулах, гэрээт болон 
дүйцүүлэх албанд иргэдийг элсүүлэх 
бодлого зохицуулалт

36
Тоо бүртгэл, нөхөн хангалтын 

офицер 1

Цэргийн жинхэнэ албаны татлагын ажлыг 
зохион байгуулах, гэрээт болон 
дүйцүүлэх албанд иргэдийг элсүүлэх 
асуудал хариуцсан

37 Мэдээллийн аюулгүй байдлын 
офицер 1

Төрийн болон байгууллагын нууц бичиг 
хэргийг хөтлөж, хадгалалт хамгаалалтыг 
хариуцан ажиллана

38 Дайчилгаа хариуцсан офицер 1 Дайчилгааны бэлэн байдалын асуудал 
хариуцсан

39 НҮАлбаны дарга 1
Тамгын газрын дотоод санхүү, эд 
хөрөнгө, аж ахуйн , түүний бүрэн бүтэн 
байдлыг хариуцан хэрэгжилтийг хангах

40 Ахлах нягтлан бодогч 1

Төсөвт хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэх, 
өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтыг 
сайжруулахад чиглэсэн хяналтын ажпыг 
зохион байгуулан ажиллана.

41 Худалдан авах ажиллагааны 
албаны дарга 1

Худалдан авах ажиллагааны бодлого 
зохицуулалт, удирдлага зохион 
байгуулалт, Төсвийг захиран зарцуулдаг



42
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг 

дэмжих төвийн дарга
1

Дүүргийн хэмжээнд жижиг дунд 
үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг хариуцан 
хэрэгжилтийг хангах, Төвийн төсвийг 
захиран зарцуулдаг.

43
Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн 

төвийн дарга
1

Хүүхэд гэр бүлийн хамгаалал оролцоог 
идвэхжүүлэн тэдний эрх ашгийг 
хамгаалан хэрэгжилтийг хангах, Төвийн 
төсвийг захиран зарцуулдаг.

44
Баянгол-Хүүхдийн зуслан 

ОНӨУТҮГ-ын дарга
1

Хүүхэд багачуудын дунд соёл 
хүмүүжпийн арга хэмжээг төвлөрүүлэн 
зохион байгуулалтын удирдлага, зохион 
байгуулалт, Төсвийг захиран зарцуулдаг

45 Хүүхэд хөгжлийн төвийн дарга 1

Хүүхэд хөгжлийн талаарх баримтлах төр 
засгийн бодлого, хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн зохицуулалт. Төвийн 
төсвийг захиран зарцуулдаг

46
Баянгол Агропарк ОНӨУТҮГ- 

ын дарга
1

Баянгол Агропарк ОНӨУТҮГ-ын төсвийг 
захиран зарцуулдаг, чиг үүргийн хүрээнд 
гэрээ хэлцэл байгуулдаг.

47 Баянгол Шинэ өргөө 
ОНӨААТҮГ-ын дарга

1

Баянгол Шинэ өргөө ОНӨААТҮГ-ын 
төсвийг захиран зарцуулдаг. Эрх 
хэмжээний хүрээнд шийдвэр гаргадаг, 
гэрээ хэлцэл хийдэг.

48
Баянгол Шинэ өргөө 

ОНӨААТҮГ-ын дэд дарга
2 Захирлын чиг үүргийг орлодог.

49 Дотоод аудитын албаны дарга 1

Дүүргийн хэмжээнд дотоод хяналт 
шалгалтын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулж, хянал шалгат хийдэг. Албаны 
төсвийг шууд захирдаг.

50
Усан спорт сургалтын төвийн 

захирал 1
Усан спорт сургалтын төвийн төсвийг 
шууд захирдаг.

51
Усан спорт сургалтын төвийн 

орлогч захирал
1 Захирлын чиг үүргийг орлодог.

Нийт 56


