
АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

I. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулсан үндэслэл:

| ✓  | Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн боловсруулсан 

| | Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон

Холбогдох хууль тогтоомжийн нэр, огноо:

Дагаж мөрдөх огноо: 
Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан огноо:

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
алба

Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Захиргааны удирдлага, санхүүгийн 
хэлтсийн дарга

Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11

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:
Бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлтийг нэгтгэн тодорхойлж, хэрэгжилтийг хангуулан төрийн 
захиргааны манлайлал, стратеги төлөвлөлт, хүний нөөц, санхүү, төсвийн бодлогын 
удирдамжаар албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хууль эрх зүйн хүрээнд зохион байгуулж
хэлтэс, харьяа газруудын уялдаа холбоог ханган, чадавхийг бэхжүүлж ажиллана._____________
Албан тушаалын зорилт:
1. Холбогдох бодлогын баримт бичгийн төлөвлөгөө, тухайн оны үйл ажиллагааны болон 

хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулах, биелэлт үр дүнг тооцох, удирдан 
чиглүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2. Албаны үйл ажиллагааг хууль эрх зүйн хүрээнд явуулах, хуулийн байгууллагаар ажиллагаа 
явагдаж буй асуудлыг удирдан зохион байгуулах;

3. Албаны үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар удирдах дээд байгууллага болон харьяа 
газруудын уялдаа холбоо, мэдээллээр хангах, иргэн, хуулийн этгээдийн өргөдөл хүсэлтийг 
хүлээн авч холбогдох хууль тогтоомж, журмын хүрээнд түргэн шуурхай шийдвэрлүүлэх, 
хяналт тавих, тайлагнах ажлыг зохион байгуулах;

4. "Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө" байгуулах, албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулж 
мөрдүүлэх, “Хүний нөөцийн хөгжил”-ийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион 
байгуулах, үр дүнг тооцох, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ авч 
ажиллах;

5. Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг Улсын
секторын Нягтлан бодох бүртгэлийн Олон улсын стандарт, Монгол улсад мөрдөгдөж буй 
хууль тогтоомж, нягтлан бодох бүртгэлийн журам, зааврын дагуу удирдан зохион 
байгуулах, батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр ашигтай, хэмнэлттэй зөв зарцуулахад 
хяналт тавих;___________________________________________________________________
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6. Монгол Улсын орон сууц эзэмшихтэй холбогдон гарсан хууль, дүрэм журмыг албаны эрхлэх 
асуудлын хүрээнд хэрэгжүүлж, орон сууц эзэмшилтийн асуудлыг шийдвэрлэх;

7. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи 
ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэх, шинэ техник технологийн ололтыг нэвтрүүлэх замаар нийслэл 
болон байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;

8. Албаны үйл ажиллагааны талаар бодлогын чанартай мэдээ, мэдээлэл бэлтгэх, хэрэгжүүлж 
байгаа ажлын явц байдлыг хэвлэл мэдээллээр сурталчлан олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион 
байгуулах,

9. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар “Баримт бичгийн стандарт”-ыг албан 
хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх, архивын сан хөмрөг түүний бүрэлдэхүүн, 
архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэлт, ашиглалт хамгаалалтыг 
хууль, дүрмийн хүрээнд зохион байгуулах;

10. Холбогдох хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичиг, удирдлагаас өгсөн 
үүргийн хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг тайлагнах

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 Холбогдох бодлогын баримт бичгийн 
төлөвлөгөө, тухайн оны үйл ажиллагааны 
болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 
нэгтгэн боловсруулах, биелэлт үр дүнг 
тооцох ажлыг зохион байгуулах;

Цаг хугацаанд нь 
нэгтгэн 
боловсруулж 
хэрэгжилтийг 
хангуулсан байх

Г, Х

1.2 Албаны дүрэм, дотоод журам болон 
бусад үйл ажиллагаатай холбоотой 
журмыг шинэчлэх, шаардлагатай нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах, 
баталгаажуулах, хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг авч ажиллах;

Шаардлагатай 
дүрэм журмыг 
боловсруулж 
хяналт тавьж, 
хэрэгжүүлсэн байх

Г, Х

2 дүгээр
зорилтын
хүрээнд

2.1 Албаны хэмжээнд ирсэн болон 
явуулсан бичиг, эрхийн актуудын 
хэрэгжилт, хэлтсүүдээс боловсруулж буй 
гэрээ, баримтын хууль зүйн үндэслэл зөв 
эсэхэд хяналт тавих, үүрэг чиглэл өгөх;

Хэрэгжилтийг 
хангуулж хяналт 
тавьж ажилласан 
байх

Х

2.2 Хууль, эрхийн актуудын хэрэгжилтийг 
шалгах, заавар зөвөлгөө өгөх ажлыг 
зохион байгуулах;

Төлөвлөгдсөн
ажлын
хэрэгжилтийг 
хангуулж 
ажилласан байх

Х

2.3 Маргаантай асуудал хуулийн 
байгууллагаар шийдвэрлэгдэх нөхцөлд 
албыг төлөөлж оролцох ажилтныг 
томилуулах, холбогдох арга хэмжээг авах;

Баримтын бүрдэл, 
оролцоог хангуулж 
ажилласан байх

Х

3 дугаар
зорилтын
хүрээнд

3.1 Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн 
төвөөр дамжуулан албаны үйл 
ажиллагаатай холбоотой асуудлаар иргэн, 
хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгөх, 
мэдээллээр хангах, өргөдөл хүсэлтийг 
хүлээн авч холбогдох хууль тогтоомж, 
журмын хүрээнд түргэн шуурхай 
шийдвэрлүүлэх, шийдвэрлэлтийн явцад 
хяналт тавих, тайлагнах үйл ажиллагааг 
удирдлага арга зүйгээр хангах;

Иргэд, ААНБ-ын 
хүсэлтийг шуурхай 
шийдвэрлүүлж 
ажиллсан байх

Х

3.1 Удирдах дээд байгууллага, алба, 
харьяа газрын уялдаа холбоог хангаж 
ажиллах, шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл,

Ажлын уялдаа 
холбоо, мэргэжил 
арга зүйгээр ханган

Г
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удирдлага арга зүйгээр хангах, зөвлөн 
туслах, хяналт тавьж ажиллах;

хяналт тавьж 
ажилласан байх

4 дүгээр 
зорилтын 
хүрээнд

4.1 Нийслэлийн Засаг даргатай байгуулах 
Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээ, 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг бэлтгэх, 
дүгнүүлэх үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах;

Төлөвлөгөөг зөв, 
бодитой гаргаж 
дүгнүүлсэн байх Х

4.2. Харьяа газруудын Төсвийн захирагч 
нарыг Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчтай 
байгуулах “Үр дүнгийн гэрээ”, 
“Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-г хянаж санал 
өгөх,

Төлөвлөгөөний 
төсөлд санал өгсөн 
байх Г

4.3 Ажилтнуудтай байгуулах 
"Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө"-ний нөхцөл 
шаардлагыг зөв тодорхойлох, 
шаардлагатай тохиолдолд гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө болон албан тушаалын 
тодорхойлолтыг шинэчлэх ажлыг зохион 
байгуулах, батлуулж мөрдүүлэх;

Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө, албан 
тушаалын 
тодорхойлолтыг 
батлуулж 
хэрэгжилтийг 
хангуулж 
ажилласан байх

Г, Х

4.4 Нэгжийн менежер, албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, үйл 
ажиллагааны үр дүн, мэргэжлийн түвшинг 
үнэлэх ажлыг зохион байгуулах, 
урамшуулах;

Гүйцэтгэл, 
мэргэжлийн 
түвшинг үнэлэх 
ажлыг зохион 
байгуулж
урамшуулсан байх

Г, Х

4.5 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийг хуулийн 
дагуу зохион байгуулах, ажилтнуудыг 
ажиллах нөхцлөөр хангах, нийгмийн 
асуудлыг шийдвэрлэх, шагнаж 
урамшуулах, сургалтад хамруулах зэргийг 
дэмжиж, удирдлагад уламжлан 
шийдвэрлүүлэх;

Хүний нөөцийн 
хөгжлийн 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 
хангуулсан байх

Г, Х

4.6 Хөдөлмөрийн сахилга батыг 
сайжруулах, албаны дотоод журам, ёс 
зүйн болон бусад журмын хэрэгжилтэд 
хяналт тавих, сахилгын зөрчил гаргасан 
ажилтнуудтай хариуцлага тооцох саналыг 
холбогдох хэлтсүүдтэй хамтран 
боловсруулах, шийдвэрлүүлэх;

Сахилга
хариуцлагыг
сайжруулах
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
хангуулсан байх

Х

4.7 Албаны бүтэц, орон тоо, зохион 
байгуулалтын талаар гарсан хууль эрхийн 
актыг үндэслэн ажлын байрыг шаардлага 
хангасан мэргэжилтэй ажилтнуудаар 
хангах ажлыг зохион байгуулах;

Ажлын байрны 
дүүргэлтийг хийсэн 
байх Х, Г

4.8 Хэлтсийн мэргэжилтнүүдийг өдөр 
тутмын удирдлагаар хангах, үйл 
ажиллагаанд нь хяналт тавих, 
“гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”, сарын ажлын 
төлөвлөгөө, биелэлтийг хянан 
баталгаажуулах, дүгнэх, мэргэшсэн, 
тогтвортой, чадварлаг байлгахад үйл 
ажиллагаагаа чиглүүлэх;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг 
хангуулсан байх

Г, Х

5 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

5.1 Албаны урсгал болон хот нийтийн аж 
ахуйн зардлын тухай жилийн 
санхүүжилтийн болон орлогын төсвийг 
төлөвлөх ажлыг зохион байгуулах, 
гүйцэтгэлд хяналт тавих;

Төсвийг үр ашигтай 
зарцуулахад 
хяналт тавьж 
ажилласан байх

Г, Х

5.2 Албаны мөнгөн урсгалыг төлөвлөх, 
зарцуулалтыг хянах, тайлан тэнцлээр 
гарсан үр дүнг хугацаанд нь тайлагнах

Санхүүгийн үйл 
ажиллагааг 
хугацаанд нь

Х
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ажлыг зохион байгуулах; тайлагнасан байх
5.3 Өмчийн зөрчил гаргахгүй байх, эд 
хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтад 
бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах 
ажлыг зохион байгуулах;

Тооллогын үр дүн, 
авсан арга 
хэмжээний 
хэрэгжилтийг 
хангуулж 
ажилласан байх

Х

6 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

6.1 Орон сууцны хувьчлал болон орон 
сууц эзэмшихтэй холбогдон гарсан хууль 
тогтоомж, шийдвэрийг эрхлэх асуудлын 
хүрээнд хэрэгжүүлэх, шийдвэрлүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах;

Эзэмших эрхийн 
бичгийг хянаж 
шийдвэрлүүлсэн 
байх

Х

7 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

7.1 Албаны үйл ажиллагаанд мэдээллийн 
технологи ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэх, 
хэрэгцээтэй, өргөтгөл шинэтгэл хийлгэх, 
шинэ техник технологийн ололтыг 
нэвтрүүлэх замаар нийслэл болон 
байгууллагын зорилт, чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

Зохион
байгуулалтын арга 
хэмжээ авч 
ажилласан байх

Х

7.2 Хот нийтийн аж ахуйн мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх, байгуулагуудын уялдаа 
холбоог сайжруулах, шаардлагатай үйл 
ажиллагааг цахимжуулах ажлыг удирдан 
чиг үүргээр хангаж ажиллах;

Зохион
байгуулалтын арга 
хэмжээ авч 
ажилласан байх

Х

8 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

8.1 Албаны үйл ажиллагааны талаар 
бодлогын чанартай мэдээ, мэдээлэл 
бэлтгэх хэрэгжүүлж байгаа ажлын явц 
байдлыг хэвлэл мэдээллээр сурталчилан 
олон нийтэд хүргэх, байгууллагын цахим 
хуудасны байнгын үйл ажиллагаа, мэдээ 
мэдээллийг шинэчлэх ажлыг удирдлага 
арга зүйгээр хангах, зохион байгуулах;

Албаны үйл 
ажиллагаа олон 
нийтэд хүрсэн байх

Х

9 дүгээр 
зорилтын 
хүрээнд

9.1 Албанд болон хэлтэст ирсэн хариутай 
бичгийн шийдвэрлэлтийг хуулийн 
хугацаанд хангуулж, хариуг зохих 
байгууллага албан тушаалтанд мэдээлэх, 
цаас болон цахим хэлбэрээр 
бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

Бичгийн
шийдвэрлэлтийн 
байдал сайжирсан 
байх

Х

9.2 Албаны болон 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
хэрэгжилтийг 
хангуулсан байх

Х

10-р
зорилтын
хүрээнд

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

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм 
журам, тогтоол 
шийдвэр,
стандартыг үйл 
ажиллагаандаа 
мөрдлөг болгож 
ажилласан байх

Г

10.2 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

Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө, албан 
тушаалын 
тодорхойлолтоор 
хүлээсэн үүргээ 
бүрэн
хэрэгжүүлсэн байх

Г
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баримтлан ажиллах;
10.3 Хот, нийтийн чанартай нэгдсэн арга 
хэмжээ болон нийт албан хаагчдыг 
хамарсан зохион байгуулалттай арга 
хэмжээнд идэвхтэй оролцох, хэлтсийн 
албан хаагчдыг бүрэн хангуулах.

Нэгдсэн арга 
хэмжээд бүрэн 
оролцсон байх

Г

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

Санаачлагатай, 
хариуцлагатай 
ажилласан байх

Г

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

Эд хөрөнгийн 
хариуцлагатай 
байдлын гэрээний 
үүргийг 
хэрэгжүүлэх

Г

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

Холбогдох журмын 
хэрэгжилтийг 
хангасан байна.

Г

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

Ажлыг холбогдох 
журмын дагуу 
хүлээлцсэн байна.

Г

10.8 Хот нийтийн аж ахуйн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих, шаардлагатай 
тохиолдолд ажлын хэсэг, үнэлгээний 
хороонд ажиллах;

Хариуцсан үүргээ 
бүрэн
хэрэгжүүлсэн
байна.

Г

III. АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА
Боловсрол Магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй
Мэргэжил Төрийн удирдлагын менежер, хүний нөөцийн менежер, эдийн засаг, эрх 

зүй, инженер
Мэргэшил - Эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн 

байх
- Хүний нөөцийн удирдлага, Төрийн удирдлага, Бизнесийн удирдлага, 

Хяналт шинжилгээний аль нэгээр

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

о.геш
Чге3"
о.
>.

Удирдан
зохион
байгуулах

• Байгууллагын болон нэгжийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион 
байгуулж, гүйцэтгэлийг дүгнэх, тайлагнах;

• Албан хаагчдын ажил үүргийг тэнцвэртэй, оновчтой хуваарилах;
• Сөргөлдөөн, үл ойлголцыг ёс зүйгээр зохицуулах;
• Албан хаагчдын санал, бодлыг сонох, бүтээлч санаачлага, хандлагыг 

дэмжих;
• Санхүүгийн болон хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх;
• Байгууллагын эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх;

Дүн
шинжилгээ
хийх

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

• Бодлогын үндэслэлтэй зөвлөмж боловсруулах
• Албан хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг цуглуулж, харьцуулах, 

дүгнэх санал зөвлөмж боловсруулах
• Шийдвэрийн эерэг болон сөрөг үр дагаврыг үнлэж, шийдлийн 

хувилбарын талаар зөвлөх
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

5



• 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
• Хувийн зохион байгуулалт, цаг ашиглалт сайтай байх

Бусад • Албан хэрэг хөтлөх, баримт бичиг боловсруулах
• Мэдээллийг шуурхай хүргэх, мэдээлэл солилцох боломжийг 

бүрдүүлэх
• Гадаад хэл, мэдээллийн технологийн болон Монгол бичгийн дүрмийн 

болон ярианы чадвартай байх
• Судалгааны арга зүй 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:

Бусад харилцах субъект:

- Ахлах мэргэжилтэн
- Мэргэжилтэн

1. Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын 
хэлтэс, орон нутгийн харьяа газар, хэлтэс;

2. Төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, 
төсөл хөтөлбөрүүдийн ажилтан;

3. Иргэн, хуулийн этгээд, мэргэжлийн 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

/гарын үсэг/ /Эцэг, эхийн нэрний 
эхний үсэг, өөрийн нэр/

2019 оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр

Байгууллагын нэр:
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ 
ЗӨВЛӨЛ

Шийдвэрийн огноо: 

Дугаар:...................

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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