
АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ 

I. ЕРӨНХИИ МЭДЭЭЛЭЛ______________________________________

Албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулсан үндэслэл:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан огноо:

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
алба

Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Хэлтсийн дарга Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-10

Ажлын цаг: Ажлын байрны албан ёсны байршил:

Ажлын өдрийн 8 цаг Чингэлтэй дүүрэг 1 хороо Ц. Жигжиджавын 
гудамж 9, Хангарди ордон

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл:

Хэвийн Хамаарахгүй

II. АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ
Албан тушаалын зорилго:
Улаанбаатар хотын инженерийн дэд бүтцийн хангамжийг бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа инженерийн шугам сүлжээний хангамж, 
ашиглалтын үйл ажиллагааг бодлого шийдвэр, нэгдсэн удирдлагаар хангах, хяналт тавьж
ажиллах__________________________________________________________________________
Албан тушаалын зорилт:
1. Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, зорилтод тусгагдсан инженерийн 

дэд бүтцийн чиглэлийн төлөвлөсөн ажлуудыг инженерийн шугам сүлжээний хүрэлцээ 
хангамж, ашиглалтын байдалтай уялдуулан хэрэгжүүлэх;

2. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он 
хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагад тусгагдсан инженерийн дэд бүтцийн чиглэлийн ажлуудыг 
төлөвлөлт, шугам сүлжээний ашиглалтын одоогийн байдалтай уялдуулан хэрэгжүүлэх;

3. “Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, Нийслэлийн эдийн 
засаг, нийгмийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр 
шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх, засварлах, ашиглалтыг сайжруулах ажлуудыг 
хэрэгжүүлэх;

4. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын үйл
ажиллагааны хөтөлбөр, байгууллага хэлтсийн тухайн оны стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд дэд бүтцийн хангамжийн ашиглалтын чиглэлээр тусгасан ажлуудыг 
хэрэгжүүлэх;____________________________________________________________________
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5. Хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, албаны дүрэм, дотоод журмын 
хэрэгжилтийг хангуулах, өргөдөл гомдол, хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийг хангуулах, 
ХХНЖ-ийн хуулийн хугацаанд архивын баримтыг шилжүүлэх;

6. Албаны харьяа газруудыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллах;
7. Эрхэлсэн ажлын хүрээнд хууль тогтоомж, дүрэм журам, бусад холбогдох стандартуудыг

мөрдөж ажиллах;________________________________________________________________

Зорилт Албан тушаалын гүйцэтгэх чиг 
үүрэг

Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт

Хариуцлага,
оролцооны

хэлбэр
Туслах-Т,
Хариуцан

гүйцэтгэх-Г,
Хянах-Х,

Шийдвэрлэх-
Ш

1 дүгээр 
зорилтын 
хүрээнд

1.1 Монгол Улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-д 
тусгагдсан инженерийн дэд бүтцийн 
талаар дэвшүүлсэн бодлогын 
зорилтуудыг төлөвлөлт болон 
инженерийн дэд бүтцийн ашиглалтын 
одоогийн байдалтай уялдуулан 
хэрэгжүүлэх талаар санал 
боловсруулан, хэрэгжилтэд хяналт 
тавин ажиллах;

Хэрэгжүүлсэн ажлын үр 
дүнгээр гүйцэтгэлийг 
үнэлэх

Х

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

2.1. “Улаанбаатар хотыг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он 
хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”-д 
тусгагдсан инженерийн дэд бүтцийн 
чиглэлийн асуудлуудыг /эх үүсвэр 
барих, шугам сүлжээг өргөтгөх, 
шинэчлэх, засварлах, шинээр хийх, 
ашиглалтын үйл ажиллагааг 
доголдолгүй явуулах/ инженерийн 
шугам сүлжээний ашиглалтын 
одоогийн байдалтай уялдуулан 
боловсруулж хэрэгжүүлэх;

Хэрэгжүүлсэн ажлын үр 
дүнгээр гүйцэтгэлийг 
үнэлэх

Х

2.2. Шинээр баригдах хороолол, 
хотхоныг дэд бүтцээр хангах шийдэл, 
хөрөнгө оруулалтын тооцоог үе 
шаттай гарган тухайн оны хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгаж, 
хэрэгжүүлэх, хянах, шугам сүлжээний 
ашиглалтын байдал найдвартай 
ажиллагааг хангах ажлыг зохион 
байгуулах;

Зуны засварыг графикийн 
дагуу зохион байгуулж, 
өвөлжилтийн үед гарсан 
аваари, саатлыг түргэн 
шуурхай устгасан 
байдлаар

Х

2.3. Гэр хорооллыг орон сууцны 
хороолол болгон хөгжүүлэх зорилгоор 
батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний 
дагуу баригдаж буй хорооллын 
инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн 
ажлын явцад хяналт тавьж 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулахад оролцох;

Инженерийн дэд бүтцийн 
хангамжийн ажлын 
зургийн даалгавар, 
техникийн нөхцөл 
гаргахад хамтран 
ажилласан байдлаар

Т

2.4. Гэр хороололд дахин төлөвлөлт 
хийж, төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн, 
бие даасан дэд бүтцээр одоогийн 
шугам сүлжээний хүчин чадал 
ашиглалтын байдал дээр тулгуурлан

Батлагдсан ерөнхий 
төлөвлөгөөний дагуу 
инженерийн дэд бүтцийн 
хангамжийн ажлын 
зургийн даалгавар,

Т
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хангах шийдлийг гаргах, шугам 
сүлжээний ашиглалт, найдвартай 
ажиллагааг ханган ажиллах;

техникийн нөхцөл 
гаргахад хамтран 
ажилласан байдлаар

2.5 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
орон сууцны барилгыг дахин 
төлөвлөж шинээр барих ажлын 
хүрээнд одоогийн шугам сүлжээний 
хүчин чадлыг өргөтгөх, шинэчлэх, 
шийдэл боловсруулан, зохион 
байгуулах, ашиглалтын найдвартай 
ажиллагааг ханган ажиллах;

Батлагдсан ерөнхий 
төлөвлөгөөний дагуу 
инженерийн дэд бүтцийн 
хангамжийн ажлын 
техникийн шийдэл гаргах, 
зургийн даалгавар, 
техникийн нөхцөл 
гаргахад хамтран 
ажилласан байдлаар

Т

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

3.1 “Монгол улсын Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэлээр тусгасан ажлуудыг 
хэрэгжүүлэхийн тулд эх үүсвэр барих 
инженерийн шугам сүлжээг өргөтгөн 
шинэчлэх, одоогийн ашиглагдаж 
байгаа болон шинээр баригдсан 
шугам сүлжээний найдвартай 
ажиллагааг хангах, инженерийн 
шугам сүлжээний ашиглалтын 
байгууллагуудыг нэгдсэн удирдлагаар 
ханган ажиллах;

Монгол улсын Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, 
Нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийн зорилт 
хэрэгжинэ. Улаанбаатар 
хотын хэмжээнд 
батлагдсан ерөнхий 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 
боломж бий болно.

Х

4 дүгээр 
зорилтын 
хүрээнд

4.1 Алба, хэлтсийн тухайн оны 
стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд инженерийн дэд бүтцийн 
хангамжийн чиглэлээр тусгасан 
ажлуудыг хэрэгжүүлэх, зохион 
байгуулах;

Үр дүнгийн гэрээний 
биелэлтийн хувиар Х

4.2 Эрчим Хүчний үнэ тариф, 
шимтгэлийн хувь хэмжээг тогтооход 
Нийслэлийн эрчим хүчний зохицуулах 
зөвлөлд санал өгч ажиллах;

Санал өгч шийдвэрлэсэн 
байдлаар нь Т

4.3 Улаанбаатар хотын халаалтын 
улирлын болон халаалтын бус 
улирлын гидравлик горим ажиллагааг 
боловсруулахад санал өгч, хянан 
Ерөнхий менежерээр батлуулж 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;

Эрчим хүчний яамны 
Диспетчерийн үндэсний 
төв, хангагч 
байгууллагуудтай 
хамтран баталсан 
горимоор

Х

4.4 Жил бүрийн өвөлжилтийн 
бэлтгэл ажлыг зохион байгуулж, 
нэгдсэн удирдлагаар ханган, 
шаардлагатай арга хэмжээг авч 
ажиллах

Өвөлжилтийн бэлтгэл 
хангасан тайлангын 
хэрэгжилтээр Г

4.5 Гэнэтийн болон болзошгүй 
гэмтэл саатал гарсан үед холбогдох 
байгууллагуудыг шуурхай 
удирдлагаар ханган, зохион 
байгуулах;

Халаалтын улиралд 
инженерийн хангамжийн 
байгууллагуудын шуурхай 
ажиллагааны бригадын 
бэлэн байдлыг хангасан 
байдлаар

Г

4.6 Нийслэл, дүүрэг, инженерийн 
хангамжийн ашиглалтын 
байгууллагуудын их болон урсгал 
засвар, хөрөнгө оруулалтын 
ажлуудын нэгдсэн төлөвлөгөөг 
гаргуулан хотын Ерөнхий менежерээр

Нэгдсэн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтээр

Х
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батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажиллах;
4.7 Гадаадын төслийн хөрөнгөөр 
хийгдэж байгаа ажил үйлчилгээний 
төлөвлөлт, түүний хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж ажиллах

Гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай төсөл 
хэрэгжүүлсэн байдлаар

Х

4.8 Хөрөнгө оруулалт, төсвийн 
хөрөнгөөр хийгдсэн ажлыг өмчид 
бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж 
хяналт тавих.

Нийслэлийн өмчид 
хөрөнгө бүртгэлжүүлсэн 
байдлаар нь

Х

5 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

5.1 Хэлтсийн мэргэжилтнүүдтэй 
“Ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн 
түвшинг үнэлэх гэрээ”-г байгуулах, 
дүгнэх, мэргэшсэн, тогтвортой, 
чадварлаг байлгахад үйл 
ажиллагаагаа чиглүүлэх, өдөр тутмын 
удирдлагаар хангах, үйл ажиллагаанд 
нь хяналт тавих,

Хэлтсийн 
мэргэжилтнүүдийн 
“Ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, 
мэргэшлийн түвшинг 
үнэлэх гэрээ”-ний 
гүйцэтгэлээр

Г

5.2 Албаны дүрэм, байгууллагын 
дотоод журмын хэрэгжилт, цаг 
ашиглалтад хяналт тавьж, хэрэгжилт 
үр дүнг тооцож ажиллах;

Албаны дүрэм, 
байгууллагын дотоод 
журмын хэрэгжилт, цаг 
ашиглалтад хяналт тавьж, 
хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Х

5.3 Хэлтсийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөлт, тайлагналтын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж, хугацаанд 
нь хангуулж ажиллах,

Хэлтсийн үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөлтийн 
гүйцэтгэлээр

Х

5.4 Хэлтсийн өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, 
багаар ажиллах чадавхийг 
нэмэгдүүлэх, дотоод хяналтыг 
сайжруулах, тогтмолжуулах, бусад 
хэлтэс, харьяа газар, агентлагуудтай 
ажлын уялдаа холбоог хангаж 
ажиллах,

Төрийн захиргааны төв 
байгууллага, төрийн 
болон нийслэлийн өмчит 
харьяа газруудтай 
хамтран ажиллах 
гэрээний биелэлтээр

Г

5.5 Хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн 
хот нийтийн аж ахуйн мэдээллийн сан 
болон тала1кИогоо.тл сайтыг 
хөгжүүлэх, баяжилт хийх ажлыг 
зохион байгуулах, хяналт тавих;

Мэдээллийн сангийн 
баяжилтаар Х

5.6 Хэлтсийн мэргэжилтнүүдийг 
ажиллах нөхцлөөр хангах, нийгмийн 
асуудлыг шийдвэрлэх, шагнаж 
урамшуулах, сургалтад хамруулах 
зэргийг дэмжиж, удирдлагад 
уламжлах,

Нийгмийн асуудал, 
шагнал урамшуулал, 
сургалтанд хамрагдсан 
байдлаар

Ш

5.7 Хэлтэст байгууллага, аж ахуйн 
нэгж, иргэдээс ирсэн санал, хүсэлт, 
гомдлыг өдөрт нь ажилтнууд руу 
шилжүүлж, хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлүүлэх, програмыг бүрэн зөв 
ашиглах, хяналт тавьж ажиллах,

Өргөдөл гомдлын бичгийн 
шийдвэрлэлтийн хувь, 
дундаж хугацаагаар

Х

5.8 Өргөдөл, гомдолд дурдсан 
асуудал бүрд дүн шинжилгээ хийж, 
холбогдох газраас магадлах, судалгаа 
тодорхойлолт авах үйл ажиллагаа 
явуулах, өргөдөл гомдлын дагуу 
шаардлагатай тохиолдолд хяналт 
шалгалт хийх.

Өргөдөл гомдлын бичгийн 
шийдвэрлэлтийн хувь, үр 
дүнгээр

Х

5.9 Хэлтэст ирсэн хариутай бичгийн 
шийдвэрлэлтийг хуулийн хугацаанд 
хангуулж, хариуг зохих байгууллага

Хэлтэст ирсэн хариутай 
бичгийн шийдвэрлэлтийг 
хуулийн хугацаанд

Х
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албан тушаалтанд мэдээлэх, цаас 
болон цахим хэлбэрээр 
бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах,

хангуулж, хариуг өгч 
шийвэрлэсэн хувь, 
дундаж хугацаагаар

5.10 Хэлтсийн үйл ажиллагааны 
явцад үүсч хөтлөгдсөн баримтыг 
архив зүйн дагуу цэгцлүүлж, Хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 
бүрэн бүрдэлтэйгээр хуулийн 
хугацаанд байгууллагын архивт 
бүртгэл жагсаалтаар шилжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах, хяналт 
тавих,

Төлөвлөгдсөн ажлын 
хэрэгжилтийн хувиар

Х

6 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

6.1.Нийслэлийн Засаг дарга, Засаг 
даргын Тамгын газар, Засаг даргын 
дэргэдэх болон Захирагчийн ажлын 
албаны хэлтэс, харьяа байгууллагад 
эрхэлж байгаа ажлын чиглэлээр 
мэргэжил, арга зүйн туслалцаа 
үзүүлэх, мэдээллийг шуурхай гаргаж 
өгөх;

Харьяа газруудын үйл 
ажиллагааны уялдаа, 
хамтын ажиллагааны 
хэрэгжилтээр

Х

Бусад
зорилтын
хүрээнд

7.1 Эрхэлсэн ажлын хүрээнд 
холбогдох хууль, тэдгээрт нийцүүлэн 
гаргасан эрх зүйн актыг үйл 
ажиллагаандаа мөрдлөг болгон 
ажиллах;

Хууль эрх зүйн акт, дүрэм 
журмын хүрээнд 
зөрчилгүй ажилласан 
байх Г

7.2 Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 
заасан болон албан тушаалын 
тодорхойлолтоор хүлээсэн чиг үүрэг, 
удирдлага албан тушаалтнаас өгсөн 
үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь 
хуулийн хүрээнд бүрэн биелүүлж, 
гүйцэтгэл үр дүнг тухай бүр тайлагнаж 
захирах, захирагдах ёсыг баримтлан 
ажиллах;

Үр дүнгийн гэрээний 
үнэлгээ, удирдлага албан 
тушаалтнаас өгсөн үүрэг 
даалгаврын хэрэгжилтээр

Г

7.3 Олон нийтийн зохион 
байгуулалттай арга хэмжээнд 
идэвхтэй оролцох;

Оролцооны хувиар
Г

7.4 Үүрэгт ажилдаа хариуцлагатай, 
санал санаачлагатай хандаж 
эрхэлсэн ажлаа сурталчлах, олон 
нийтэд таниулах арга хэмжээг авч 
ажиллах;

Санаачлагатай, 
хариуцлагатай ажилласан 
байдал

Г

7.5 Албаны бус зорилгод 
байгууллагын эд хөрөнгө, техник 
хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, 
албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

Эд хөрөнгийн 
хариуцлагатай байдлын 
гэрээгээр зөрчилгүй 
ажилласан байх

Г

7.6 Ажлын цагийн бүртгэл, цаг 
ашиглалт, сахилга хариуцлагыг хууль 
журмын хүрээнд мөрдөж ажиллах;

Ажлын цаг ашиглалтын 
хувиар Г

7.7 Ээлжийн амралт болон урт 
хугацаанд эзгүй байх тохиолдолд 
орлон ажиллах албан тушаалтанд 
ажил үүргээ албажуулан хүлээлгэж 
өгөх.

Хүлээлгэж өгсөн ажил 
албажсан байдал Г

7.8 Харьяа газруудын захиргаа, 
дотоод ажлын үйл ажиллагааны 
уялдаа холбоог хангах, хяналт тавих, 
мэргэжил арга зүйн удирдлагаар 
хангах;

Үйл ажиллагаанд 
мэргэжил арга зүйн 
удирдлагаар хангасан 
байх

Г

7.9 Хот нийтийн аж ахуйн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих,

Ажлын үр дүн, 
оролцоогоор

Г
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шаардлагатай тохиолдолд ажлын 
хэсэг, үнэлгээний хороонд ажиллах;
7.10 Хөрөнгө оруулалт, төсвийн 
хөрөнгөөр хийгдсэн ажлыг өмчид 
бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж 
хяналт тавих.

Нийслэлийн өмчид 
хөрөнгө бүртгэлжүүлсэн 
байдлаар нь

Х

III. АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА
Боловсрол Дээд боловсролын бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.
Мэргэжил Барилга, дулаан, цахилгаан, ус хангамж, халаалт, агаар сэлгэлт, 

сантехникийн инженер, үйлдвэрлэлийн болон хот байгуулалтын 
удирдлага, менежмент

Мэргэшил Эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж, төгссөн 
байх Төрийн удирдлага, Бизнесийн удирдлага, Мэргэшсэн инженерийн 
аль нэг байх

Туршлага Төрийн албанд 12 жилээс доошгүй, үүнээс ахлах түшмэлийн албан 
тушаалд 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх

о.геш
Чге3"
о.
>.

Удирдан
зохион
байгуулах

• Байгууллагын болон нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, 
гүйцэтгэлийг дүгнэх

• Багаар ажиллах чадвартай байх, үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх
Дүн
шинжилгээ
хийх

• Мэдээлэлд тулгуурлан бүтэц чиг үүргийн шинжилгээ хийх, системийн 
шинжилгээ хийх хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх, харьцуулсан 
судалгаа хийх

• Бодлогын үндэслэлтэй зөвлөмж боловсруулах
Асуудал
шийдвэрлэх

• Хуульд нийцсэн шийдвэр гаргах
• Оновчтой, шуурхай үр дүнтэй шийдвэр гаргах
• Аливаа харилцааг хэрэгжүүлэх арга замыг хууль, тогтоомж 

шийдвэрийг төсөлд тусгах
• Албан тушаалын бүрэн эрхийн хүрээг баримтлаж, шийдвэр гаргах
• Гаргасан шийдвэрийнхээ талаар хариуцлага хүлээх

Манлайлах • Ёс зүйгээр бусдыг манлайлан үлгэр дууриал үзүүлэх
• Ажил хэргийн хувьд бүтээлч, санаачлагатай ажиллах
• Байгууллагын үйл ажиллагааны шинэтгэлийн үзэл санааг бусдад 

итгүүлэн ойлгуулах, хэрэгжүүлэх
Бусад • Албан хэрэг хөтлөх, баримт бичиг боловсруулах

• Гадаад хэл, мэдээллийн технологи,монгол хэл бичгийн болон 
зайлшгүй шаардлагатай бусад ур чадвар

• Компьютерийн өргөн хэрэглээний Могй, Ехсе1, РошегРот! болон 
А^ТОСА^, АгсС!3 зэрэг програмуудыг бүрэн эзэмшсэн байх,

IV. АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ
Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: Улаанбаатар хотын 
ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
Албан тушаалд шууд харьяалан 
удирдуулах албан тушаалын нэр, 
тоо: 9

Бусад харилцах субъект:

• Ус зайлуулах барилга 
байгууламжийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн

• Авто зам, гүүрийн байгууламжийн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

• Дулаан хангамжийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

• Усан хангамж, ариутгах татуургын 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

• Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг, 
холбоо хариуцсан мэргэжилтэн 
/ахлах мэргэжилтэн/

• Орон сууцны ашиглалтын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

• Барилга, хот байгуулалтын асуудал

• НИТХ-ын ажлын алба
• Барилга, хот байгуулалтын яам
• Эрчим хүчний яам
• Зам, тээврийн хөгжлийн яам
• Сангийн яам
• НИТХ-ын Тэргүүлэгч, Төлөөлөгчид
• Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
• Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч 

агентлагууд
• Ерөнхий менежерийн эрхлэх асуудлын 

хүрээний харьяа газрууд
• Нутгийн захиргааны байгууллагуу
• Төрийн Өмчит Инженерийн хангамжийн
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хариуцсан мэргэжилтэн 
Тээвэр, хөдөлгөөн зохион 
байгуулалтын асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн____________________

ашиглалтын байгууллагууд
Мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний байгууллага,
сургууль, нийгэмлэг, холбоодууд
Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага___________

V. АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОИЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг хянаж, 
батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгууллагын шийдвэр:________________

Албан тушаал:
ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА, САНХҮҮГИЙН 
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Э.ЭНХЦЭЦЭГ 
/Эцэг, эхийн нэрний 

эхний үсэг, өөрийн нэр/
/гарын үсэг/

Байгууллагын нэр:
М онгол  У лсы н төрийн  албаны  
зөвлөл

Шийдвэрийн огноо: 

Дугаар:.....................

2019 оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр

2019 оны .... дугаар сарын ... -ны өдөр
АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОИЛОЛТЫГ БАТАЛСАН:

Байгууллагын нэр:УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА
Шийдвэрийн огноо:....................................
Дугаар: ...................................
(Тамга тэмдэг)
ДАРГА............................................... /Т.ГАНТӨМӨР/
(Гарын үсэг) Эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр)

2019 оны .... дугаар сарын ... -ны өдөр
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