
АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОИЛОЛТ

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

Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Ахлах нягтлан бодогч ТҮ-8

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:
Монгол улсын хууль, тогтоомж, журам болон Улсын Секторын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон 
Улсын Стандартын /УСГБББОУС/, Монгол Улсын Сангийн Сайдын тушаалаар баталсан журам, 
заавар, аргачлалын шаардлагад нийцүүлэн байгууллагын санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаа, 
нягтлан бодох бүртгэлийг удирдан зохион байгуулж, хэрэгжилтийг ханган, удирдлагыг
санхүүгийн үнэн зөв мэдээллээр хангаж, албаны хэвийн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх________
Албан тушаалын зорилт:

1. Байгууллагын дунд хугацааны төсвийн төлөвлөгөөг батлуулах, батлагдсан төсвийн дагуу 
хөрөнгийг үр ашигтай, зориулалтын дагуу хэмнэлттэй зарцуулах

2. Хуулийн хугацаанд санхүүгийн тайлан тэнцлийг гаргаж баталгаажуулан, харъяа дээд 
байгуулагуудад тайлагнах.

3. Албаны үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, тооцооны нягтлан бодогч нар болон байгууллагын 
нярвыг санхүү бүртгэлийн удирдлагаар хангаж, хянах, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг 
хэрэгжүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм, хэмжээг баримтлах

4. Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс ирсэн санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шуурхай 
шийдвэрлэх;

5. Эрхэлсэн ажлын хүрээнд МУ-ын холбогдох хууль, тогтоомж, Улсын секторын Нягтлан бодох
бүртгэлийн Олон улсын стандартууд, Санхүүгийн сахилга бат, хариуцлагыг сайжруулж, 
мөрдөж ажиллах;________________________________________________________________

Зорилт Албан тушаалын гүйцэтгэх чиг Гүйцэтгэлийн шалгуур Хариуцлага,
үүрэг үзүүлэлт оролцооны
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хэлбэр
Туслах-Т,
Хариуцан

гүйцэтгэх-Г,
Хянах-Х,

Шийдвэрлэх-Ш

1 дүгээр 
зорилтын 
хүрээнд

1.1 Байгууллагын дунд хугацааны 
төсвийн төсөл, төсвийн 
төсөөллийн саналыг холбогдох 
хэлтсүүдээс авч боловсруулан 
хүргүүлэх, батлуулах, батлагдсан 
төлөвлөгөөнд өөрчлөлт хийх 
болон төсвийн тодотголыг 
шаардлагатай зардлын нэр 
төрлөөр санал авч боловсруулан, 
холбогдох газарт хуулийн 
хугацаанд хүргүүлж, 
шийдвэрлүүлэх;

Албаны үйл ажиллагаа 
хэвийн жигд явагдаж, 
төсвийн зарцуулалт үр 
ашигтай зарцуулагдсан 
байдал.

Г, Ш

1.2 Тохижилтын бүтээн 
байгуулалтын болон сэргээн 
засварлах ажил, хог хаягдал, 
ногоон байгууламж, гэрэлтүүлэг, 
далан сувгийн чиглэлээр 
ажиллаж буй харьяа газруудын 
болон төрийн бус 
байгууллагуудын хяналтын 
ажлын гүйцэтгэлийг төсвийн норм 
нормативын дагуу хянаж 
шалган, үлдэгдлийг 
баталгаажуулах;

Санхүүгийн сахилга батыг 
хатуу баримталж, 
хяналтыг бүх шатанд 
хийж ажилласан үр 
дүнгээр

Х,Ш

1.3 Албаны хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөөг боловсруулж 
батлуулах, батлагдсан зардлыг 
санхүүжүүлэх, зардлын 
гүйцэтгэлд хяналт тавьж 
ажиллах;

Төлөвлөгдсөн ажлын 
гүйцэтгэл, үр дүнгээр

Г,Х

1.4 Шилэн дансны тухай хуулийг 
хэрэгжилтийг хангуулах, хуулийн 
дагуу холбогдох мэдээ, тайланг 
хугацаанд нь шилэн дансны 
нэгдсэн портал системд хуулийн 
хугацаанд нь байршуулах;

Шилэн дансны нэгдсэн 
портал системд 
мэдээллийг оруулсан 
байдлаар Х, Ш

1.5 Хот нийтийн аж ахуйн болон 
хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж 
байгаа төсөл, ажил, 
үйлчилгээний ажлуудын сонгон 
шалгаруулалт, худалдан авах 
ажиллагаа гүйцэтгэлд хяналт 
тавьж, тайланд тусгуулан үр дүнг 
хангуулан ажиллах;

Хяналт тавьж ажилласан 
байдлаар

Т,Х,

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

2.1 Байгууллагын урсгал төсвийн, 
хот нийтийн аж ахуйн тохижилт, 
үйлчилгээний зардлын, хөрөнгө 
оруулалтын, нэмэлт 
санхүүжилтийн, барьцааны, 
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн, 
зар сурталчилгааны самбарын 
орлогын дансдын төсвийн 
гүйцэтгэлд хяналт тавих, албаны 
өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих болон сарын мэдээг 
гаргаж хянаж, баталгаажуулан,

Төсвийн гүйцэтгэлд хяналт 
шаардлага тавьж 
зөрчилгүй ажилласан 
байдлаар

Х,Ш
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хугацаанд нь тайлагнах;

2.2 Ажиллагсдын цалин, түүнтэй 
адилтгах нэмэгдэл хөлс, үр 
дүнгийн урамшуулал, унаа 
хоолны зардлыг тооцон олгож, 
нийгмийн даатгалын шимтгэл, 
татварын тайланг гарган хуулийн 
хугацаанд хянаж, тайлагнах;

Албан хаагчдын ажиллах 
баталгааг ханган, тайлан 
мэдээг хуулийн хугацаанд 
гаргаж ажилласан байдал Х,Ш

2.3 Албан хэрэгцээний тээврийн 
хөлс, шатахуун толон, шуудан 
холбоо, интернэт, бичигхэргийн 
зардлын зарцуулалтанд судлагаа 
хийж хяналт тавьж ажиллах;

Урсгал зардалд хяналт 
тавьж тооцоо судалгаа 
хийж ажилласан байдлаар Х,Ш

2.4 Тайлангийн хугацаанд үүссэн 
өр, авлагыг барагдуулж ажиллах, 
үүссэн өр авлагыг тухай бүр 
тооцоо нийлсэн актаар 
баталгаажуулах;

Өр авлага үүсгэхгүй байх, 
үүссэн өр авлагыг 
баталгаажуулсан байдал

Х,Ш

2.5 Урсгал болон тохижилтын 
зардлын, хөрөнгө оруулалтын, 
барьцаа хөрөнгийн, нэмэлт 
ажиллагааны зардлын, эрх 
шилжиж ирсэн хөрөнгө, орон 
нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 
хийгдэж буй ажлын гүйцэтгэгч 
байгууллагын гэрээнүүд, хууль 
эрх зүйн акт болох тушаал 
шийдвэрүүдэд санал өгч, хяналт 
тавьж, алдангийн тооцоог 
нягтлах;

Санхүүгийн сахилга батыг 
хатуу баримталж, 
хяналтыг бүх шатанд 
хийж ажилласан байдлаар

Х,Г

2.6 Бараа материал, бэлэн мөнгө, 
үнэт цаас, шатахууны орлого 
зарлагын хөдөлгөөнд хяналт 
тавих;

Хэвийн жигд ажиллагааг 
хангуулж хяналт тавьж 
ажилласан байдал

Х,Ш

2.7 Байгууллагын өмч хамгаалах 
зөвлөлийн ажлыг эрчимжүүлэн, 
хөрөнгийн байдалд үзлэг 
үйлчилгээ хийж, үндсэн 
хөрөнгийн тооллогыг хагас, 
бүтэн жилээр хийх, тооллогын 
тооцоо бодох, хөрөнгө актлах 
саналыг бэлтгэн, шийдвэрлүүлэх, 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

Өмч хамгаалах зөвлөлийн 
ажлын хэрэгжилт, үр 
дүнгэрээр

Г, Х

2.8 Санхүүгийн тайлан балансыг 
хуулийн хугацаанд гаргах, 
Нийслэлийн төрийн сангийн 
хэлтэст тушааж, нэгтгүүлэх;

Санхүүгийн тайлан 
балансыг хуулийн 
хугацаанд гаргасан байх

Х,Г,Ш

2.9 Үндэсний аудитын газар, 
Нийслэл дэх Төрийн аудитын 
газар, Нийслэлийн Дотоод 
аудитын алба болон бусад 
мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагуудаас хийсэн 
санхүүгийн явцын болон жилийн 
эцсийн аудитын шалгалтанд 
баримтыг бэлтгэн шалгуулж, 
санал дүгнэлт гаргуулах, хамтран 
ажиллах;

Санхүүгийн хяналтын 
байгууллагуудаас хийсэн 
шалгалтын үнэлгээ 
дүгнэлтээр

Г,Х,Ш

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

3.1 Удирдлагыг үнэн зөв 
оновчтой мэдээллээр хангах, цаг 
үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг

Мэдээллийн үнэн зөв 
байдлыг хангаж үүрэг 
даалгаврыг хэрэгжүүлсэн

Г
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даалгаврыг хэрэгжүүлэх; байдал
3.2 Санхүүгийн дотоод ажлыг 
зохион байгуулж, бүртгэлийн 
ажилтнуудыг өдөр тутмын 
удирдлагаар хангаж ажиллах;

Хэвийн жигд ажиллагааг 
хангаж ажилласан байдал Г,Ш

3.3 Ажлын байранд шинэчлэл, 
их засвар, техник технологийн 
өөрчлөлттэй холбогдсон ажлыг 
шийдвэрлүүлж хэрэгжүүлэх;

Ажиллах нөхцлийг 
сайжруулж хэрэгжилтийг 
хангуулсан байдал Г

3.4 Албаны хэвийн үйл 
ажиллагааг явуулахад 
шаардлагатай хангамжийн 
материалаар ажилтан албан 
хаагчдыг хангах;

Хэвийн жигд ажиллагааг 
хангаж ажилласан байдал

Г,Ш

3.5 Санхүүгийн холбогдолтой 
тайлан, тооцоо, мэдээ, судалгааг 
ажил хариуцсан тооцооны 
нягтлан бодогч, нярав нараас 
тогтмол хугацаанд гаргуулж 
хэвшүүлэх;

Тооцоо, судалгаа, 
мэдээллийг цаг хугацаанд 
нь үнэн зөв гаргасан 
байдал Х,Ш

4 дүгээр 
зорилтын 
хүрээнд

4.1 Байгууллага, аж ахуйн нэгж, 
иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл 
гомдлыг хуулийн хугацаанд нь 
шийдвэрлэж, хариу өгөх;

Өргөдөл хүсэлтийн 
шийдвэрлэлтийн дундаж 
хугацаа, зөрчлийн тоогоор Г

4.2 Байгууллага, аж ахуйн нэгж, 
иргэдээс ирүүлсэн албан бичгийг 
хуулийн хугацаанд нь 
шийдвэрлэж, хяналт тавьж, хариу 
өгөх;

Хариутай бичгийн 
шийдвэрлэлтийн хувь, 
дундаж хугацаагаар Г

4.3 Тухайн оны хөтлөх хэргийн 
нэрийн жагсаалтын дагуу цаасан 
болон цахим баримтыг эмхлэн 
цэгцэлж, заавар журмын дагуу 
хэрэг бүрдүүлж, тогтоосон 
хугацаанд архивт актаар 
хүлээлгэн өгөх;

Батлагдсан хөтлөх хэргийн 
нэрийн жагсаалтаар 
хүлээлгэн өгсөн байдал

Г

Бусад
зорилтын
хүрээнд

5.1 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

5.2 Байгууллага, нэгжээс зохион 
байгуулж байгаа аливаа сургалт, 
мэдээллийн цаг, нийгмийн бусад 
ажлуудад идэвхтэй оролцох;

Оролцооны хувиар

Г

5.3 Албан тушаалын 
тодорхойлолт болон 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөөр 
хүлээсэн чиг үүрэг, удирдлага 
албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг 
даалгаврыг цаг хугацаанд нь 
хуулийн хүрээнд бүрэн биелүүлж, 
гүйцэтгэл үр дүнг тухай бүр 
тайлагнах;

Үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтээр

Г

5.4 Дээд газрын тогтоол 
шийдвэрийн биелэлт, тайлан 
мэдээ, цаг үеийн чанартай мэдээ 
мэдээллийн биелэлтийг цаг 
хугацаанд нь гаргаж, холбогдох 
газарт хүргүүлэх;

Хэрэгжилтийн хувиар Г
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5.5 Ажлын байранд хариуцсан эд 
хөрөнгийг зориулалтын дагуу 
ашиглаж, техник хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг 
хангах, ажлын байрны ариун 
цэвэр, эмх цэгц, бүрэн бүтэн 
байдлыг хангаж ажиллах;

Эд хөрөнгийн 
хариуцлагатай байдлын 
гэрээгээр зөрчилгүй 
ажилласан байх

Г

5.6 Төрийн албан хаагчийн ёс 
зүй, сахилга хариуцлага, төрийн 
албаны захирах, захирагдах ёсыг 
баримтлан ажиллах;

Төрийн албаны зарчмийг 
баримтлах

Г

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

Ажлын цаг ашиглалтын 
хувиар Г

5.8 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

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

Санаачлагатай, 
хариуцлагатай ажилласан 
байдал

Г

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

Хүлээлгэж өгсөн ажил 
албажсан байдал

Г

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

Ажлын үр дүн, 
оролцоогоор

Г

III. АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА
Боловсрол Дээд боловсролын бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
Мэргэжил Санхүүч, нягтлан бодогч
Мэргэшил Мэргэшсэн нягтлан бодогч
Туршлага Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

о.геш
Ч
(С
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>

Дүн
шинжилгээ
хийх

• Санхүү, төсвийн тайлан мэдээлэлд тулгуурлан хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийх, харьцуулсан судалгаа хийх

• НББ-ийн Бодлогын бичиг баримтыг боловсруулах, шинэчлэх
Асуудал
шийдвэрлэх

• Хуульд нийцсэн оновчтой, шуурхай үр дүнтэй шийдвэр гаргах
• Албан тушаалын бүрэн эрхийн хүрээг баримтлаж, шийдвэр гаргах
• Гаргасан шийдвэрийнхээ талаар хариуцлага хүлээх
• Багаар ажиллах чадвартай байх,

Багаар
ажиллах

• Өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой 
хуваалцаж хамтран ажиллах

• Бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч, нээлттэй харилцааг бий 
болгох

Бусад • Албан хэрэг хөтлөх, баримт бичиг боловсруулах
• Компьютерийн өргөн хэрэглээний болон санхүүгийн програмыг 

ашиглаж чаддаг байх,
• Монгол хэл бичгийн чадвар эзэмшсэн байх

IV. АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ_______________________________________
Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга, Захиргааны удирдлага, санхүүгийн 
хэлтэс
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Албан тушаалд шууд харьяалан 
удирдуулах албан тушаалын нэр, 
тоо: 3

Бусад харилцах субъект:

• Тооцооны нягтлан бодогч нар
• Нярав

• Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
холбогдох ажилтнууд

• Харьяа тохижилтын ААН байгууллагууд

V. АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Албан тушаалын тодорхойлолтыг Албан тушаалын тодорхойлолтыг хянаж,
боловсруулсан: батлах зөвшөөрөл олгосон байгууллагын 

шийдвэр:
Албан тушаал: Байгууллагын нэр:
ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА, САНХҮҮГИЙН УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА
.................................  Э.ЭНХЦЭЦЭГ

АЖЛЫН АЛБА

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

Шийдвэрийн огноо:....................................

Дугаар:...................................

(Тамга тэмдэг)
ДАРГА.................................... /Т.ГАНТӨМӨР/

(Гарын үсэг) Эцэг/эх/-ийн нэр, 
өөрийн нэр )

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