
Төрийн албаны зөвлөлийн 
2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 

/.^дугаар тоггоолын 1 дүгээр хавсралт

АЛБАН 

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

0  ■ Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэо:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Албан тушаалын нэо: Албан тушаалын ангилал, зэоэглэл:

Орлогч дарга Ахлах түшмэл, ТЗ-10

Ажлын цаг Ажлын байрны албан ёсны байошил

Ажпын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхиөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

Н.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан түшаалын зооилго:

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
тухай хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, худалдан авах ажиллагааг нээлттэй ил тод, 
хүртээмжтэй явуулах чиг үүргийн хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг газрын даргын өмнө хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Салбарын бодлого, хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт 
тавих, холбогдох байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог хангах.

2.Нийслэлийн хэмжээнд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах, 
сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, тайлагнах7 хяналт 
тавих.

3.Байгууллагын үндсэн зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион 
байгуулах, нэгжүүдийн ажпын уялдаа холбоог хангах.

4.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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.Тухайн жилийн бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулах, батлуулах, 
худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулах;

Тухайн жилийн 
төлөвлөгөөг хуулийн 
хугацаанд батлуулж 
худалдан авах 
ажиллагааг зохион 
байгуулан ажилласан 
байна.

X

2.Бараа, ажил, үйлчилгээг 
сонгон шалгаруулах 
тендерийн баримт бичгийн 
боловсруулалтанд хяналт 
тавих;

Тендерийн баримт 
бичиг алдаа 
дутагдалгүй жишгийн 
дагуу
боловсруулагдсан
байна.

X

З.Бараа, ажил, үйлчилгээг 
худалдан авах ажиллагааг 
сонгон шалгаруулах 
Үнэлгээний хороодын ажлыг 
арга зүйн удирдлагаар хангах, 
бүрэлдэхүүнд нь орж 
ажиллах;

Тендерийн сонгон 
шалгаруулалт хууль, 
журмын дагуу 
явагдсан байна. X

4.Хэлтсийн удирдлагуудад 
мэргэжпийн байгууллагын 
бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нь 
бүх талын дэмжлэг үзүүлж, 
шаардлагатай мэдээлэл өгч, 
мэргэшлийн зөвлөгөөгөөр 
хангаж ажиллах;

Бодлогыг хэрэгжүүлж 
ажилласан байна.

X

\

б.Тухайн жил хэрэгжүүлсэн 
худалдан авах ажиллагааг 
төлөвлөх, зохион байгуулах,

Тендерийн төлөвлөх, 
зохион байгуулах, 
хэрэгжүүлэх,

- X -
‘j 1
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хэрэгжүүлэх, тайлагнах 
мэдээллийн сан бүрдүүлж 
хөтлөх, нэгдсэн тоо баримт 
болон бусад мэдээлэлд 
хяналт тавьж ажиллах;

тайлагнах мэдээллийн 
сан, нэгдсэн тоо 
баримт үнэн зөв 
хөтлөгдөж бүртгэгдсэн 
байна.

б.Худалдан авах ажиллагаанд 
оролцогчдын талаар 
мэдээллийн сан үүсгэх, 
статистик, бүртгэл 
мэдээллийн тогтолцоог 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, 
арга зүйгээр хангах.

Тендерт оролцогчдын 
мэдээллийн санг 
үүсгэн бүртгэл 
мэдээллийн 
тогтолцоог хөгжүүлж 
ажилласан байна.

X

1.Газар болон хэлтсүүдийн 
cap, улирал, жилийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, 
тайлан боловсруулах ажлыг 
зохион байгуулах, тэдгээрийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих;

Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө, тайланг 
хууль, журмын дагуу 
боловсруулагдаж 
тайлагнагдсан байна.

X

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

2.Газрын архив, бичиг хэрэг, 
албан хэрэг хөтлөлтийг 
стандартын түвшинд 
хариуцаж гүйцэтгүүлэх;

Архив албан хэрэг 
хөтлөлтийн үндсэн 
заавар, журмыг 
хэрэгжүүлэн 
ажилласан байна.

X

З.Хэлтсүүдийн өдөр тутмын 
үйл ажиллагаанд хяналт 
тавьж, уялдаа холбоог 
удирдлагаар хангаж ажиллах.

Хэлтсүүдийн үйл 
ажиллагаа
тогтворжиж, албан 
хаагчдын арга барил, 
мэргэжлийн ур чадвар 
дээшилж, хяналт 
хариуцлагын 
тогтолцоо сайжирсан 
байна.

X

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1 .Дээд газрын тогтоол 
шийдвэр, бодлогын 
зорилтуудын хэрэгжилтийг 
газрын хэмжээнд хангуулах, 
хяналт тавих;

Тогтоол, шийдвэрийн 
хэрэгжилт бүрэн 
хангагдсан байна X

2.Дүүргүүдийн худалдан авах 
ажиллагааны албадын үйл 
ажиллагаанд мэргэжил арга 
зүйн дэмжлэг үзүүлэх.

Худалдан авах 
ажиллагааны албадын 
үйл ажиллагааны 
чанар сайжирсан 
байна.

Х,г

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. a  "

/ ү



4 дүгээр 
зорилтын 
хүрээнд

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

Г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

4.Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байх;

Зөрчилгүй ажилласан 
байна. г

б.Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн талаарх хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, 
заавар, стандартыг үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж 
ажиллах;

Архив, албан хэргийг 
холбогдох журам, 
заавар, стандартын 
дагуу хөтөлсөн байна. г

б.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хууль тогтоомжид 
заасан чиг үүрэг бүрэн 
хэрэгжсэн байна.

г , х

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- эрх зүй /0421/;

- төрийн удирдлага /041303/;

- бизнесийн удирдлага /041301/;

- эдийн засаг /0311/;

- нягтлан бодох бүртгэл /041101/.

Мэргэшил Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх.

Туршлага Төрийн албанд 8-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 
4-өөс доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар Удирдан
зохион

байгуулах

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- байгууллагын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, 
гүйцэтгэлийг дүгнэж, шаардлага тавьж чаддаг байх;

- нэгжүүдийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах;

- албан хаагчдын ажил үүргийг оновчтой хуваарилах, 
чиглүүлэх, удирдах;

- албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлд өдөр тутам хяналт 
тавьж, заавар чиглэл өгөх;

- албан хаагчдын санал, бодлыг сонсох, -б^ээлч 
санаачилга, зөв хандлагыг дэмжих;

- байгууллагын үйл ажиллагаанд гарч болох эрсдэлийг
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урьдчилан тодорхойлох, арилгах;

- албан хаагчдын саналын зөрүү, үл ойлголцлыг эв зүйгээр 
зохицуулах;

- бусад.

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээлэл 
боловсруулах, харьцуулалт хийх, нэгтгэж дүгнэх, санал, 
зөвлөмж боловсруулах;

- судалгааны дүн, мэдээлэлд тулгуурлан бодлого, 
төлөвлөгөө боловсруулах;

- шийдвэрийн шууд болон шууд бус үр дагаврыг үнэлж, 
шийдлийн хувилбарын талаар зөвлөх;

- мэдээлэлд тулгуурлан чиг үүргийн шинжилгээ хийх;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- хуульд нийцсэн, оновчтой, үр дүнтэй шийдвэр гаргах;

- асуудлыг хууль журам, ёс зүйн зарчимд нийцүүлэн ашиг 
сонирхлоос ангид шийдвэрлэх;

- асуудлыг шийдвэрлэхдээ түүний эерэг, сөрөг үр 
дагаврыг тооцох;

- гаргасан шийдвэрийнхээ үр дагавар, эрсдэлийг 
хариуцах;

- аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ хамт олны саналыг 
харгалзан үздэг байх;

- бусад.

Манлайлах

- ёс зүйн талаар хамт олныг манлайлан үлгэр дууриал 
үзүүлэх;

- шинэтгэлийн үзэл санааг хамт олондоо итгүүлэн 
ойлгуулах, хэрэгжүүлэх;

- итгэлцлийг бий болгох, албан хаагчдад адил тэгш хандах, 
зөв шударгаар дүгнэх;

- шинэ санаачилга, бүтээлч хандлагыг дэмжих;

- зарчимч, ажил хэрэгч чанараар хамт олныг үлгэрлэх;

- хувийн зохион байгуулалт, ажлын цаг ашиглалтаар хамт 
олныг манлайлах;

- бусад.

Бусад

- худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр, эсхүл тухайь 
бараа, ажил, үйлчилгээнд холбогдох салбарт мэргэшсэн 
байх;

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартаР
байх;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийь 
дэвшилтэд техник, технологи ашиглах;

- багаар ажиллах, багийн амжилтыг үнэлэх, дэмжих
5



бусдад таниулах;

төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх._______________________

IV.AJIBAH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан тушаалын нэр, тоо:

хэлтсийн дарга 4 
ахлах мэргэжилтэн 5 
мэргэжилтэн 24

Нийт: 33

Бусад харилцах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

төрийн болон төрийн 
байгууллага;

иргэн, хуулийн этгээд.

бус

V-АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах з ө в ш ө ө р ө л  олгосон 
байгууллагын шийдвэр:

Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 
ДАРГА:

^  ЮУНЦЭЦЭГ

2020 оны^Үдугаар сарын $/.-ны өдөр

Байгууллагын н э р :

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ

°0 04Шийдвэрийн огноо:!1

Дугаар: 108

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан:

БаЙГУУЛЛЭГЫН HSDj1’....... ...•яшт̂тятшшттят

НИЙСЛЭЛИЙН ХУ 

Шийдвэрийн огноо 

Дугаар: . / t l . iL . . .  

(тамга/тэмдэг) ^  

ДАРГА ............... jj

Ц АЛДАН^ВМ  АЖ

и i iU ГГ ■ I " ■ —"  ц м  ■ ■*
1 2020 с

^яйА га а н ы  ГАЗАР

I

Э.БОЛОРМАА 

)ны^.Удугаар сарын°^.^ны өдөр



Төрийн албаны зөвлөлийн 
2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 

№$ дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

1 % № 4  ^
АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1.ЕРӨНХИЙ мэдээлэл : .• :

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

0  • Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Албан тушаалын ангилал, з э р э г л э л :

Хэлтсийн дарга Ахлах түшмэл, ТЗ-9

Ажпын цаг Ажлын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онигой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

Н.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Төрийн албаны тухай болон бусад хууль тогтоомж, байгууллагын зорилт, ч и г  үүрэг, 
хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, санхүүгийн үйл ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулж, хяналт тавих, тайлагнах ч и г  үүргийн хүрээнд нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан 
зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг газрын даргын өмнө хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Төрийн албаны тухай болон бусад хууль тогтоомж, байгууллагын бодлого 
төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийн үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлэх ажпыг зохион 
байгуулах.

2.Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, албан хаагчдын хөдөлмөрийн 
харилцааг зохицуулах.

3.Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны уялдааг хангах, хэвийн ажиллах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх.

4.Нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, хууль тогтоомжид заасан бусад чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэх.

Зорилт Албан тушаалын гүйцэтгэх чиг 
үүрэг

Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт

Хариуцлага,
оролцооны
хэлбэр

Туслах - Т, 
Хариуцан 
гүйцэтгэх - Г 
Хянах-Х 
Шийдвэрлэх -Ш

1.Газар, нэгжийн жил бүрийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
боловсруулах,
баталгаажуулах гүйцэтгэлийн 
тайланг гаргах ажлыг зохион 
байгуулах;

Тухайн жилийн 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг бүрэн 
хангуулж ажилласан 
байна.

X

1 дүгээр 
зорилтын 
хүрээнд

2.Газрын дүрэм, дотоод 
журам болон бусад үйл 
ажиллагаатай холбоотой 
журмыг шинэчлэх, 
шаардлагатай нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах санал 
боловсруулах, батлуулах, 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
зохион байгуулах;

Дүрэм, дотоод журам 
бусад үйл 
ажиллагаатай 
холбоотой журмын 
шинэчлэл, нэмэлт 
саналуудыг хуульд 
нийцүүлэн
боловсруулсан байна.

X

З.Архив албан хэрэг 
хөтлөлтийн үндсэн зааврыг 
баримталж, баримт бичгийн 
боловсруулалтыг стандартын 
дагуу үйлдэх, ХХНЖ-ын дагуу 
холбогдох цахим болон 
цаасан суурьт баримтыг 
байгууллагын архивд хуулийн 
хугацаанд шилжүүлэхэд 
удирдлагаар хангах, хяналт 
тавих;

Баримт бичиг цахим 
болон цаасан 
хэлбэрээр үндсэн 
заавар, стандартын 
дагуу үйлдэгдэж 
хуулийн хугацаанд 
архивд шилжсэн 
байна.

X

4.Нийслэлийн хэмжээний 
худалдан авах ажиллагааны 
мэдээ тайланг нэгтгэх, 
тайлагнах, хүргүүлэх ажпыг 
зохион байгуулан хяналт

Нийслэлийн 
хэмжээний мэдээ 
тайланг үнэн зөв 
нэгтгэж, тайлагнаж 
буйд хяналт тавьж
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тавьж ажиллах. ажилласан байна.

2 дугаар

1.Хүний нөөцийн 
төлөвлөлтийн бодлогын 
баримт бичиг боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох, 
хяналт тавих ажпыг зохион 
байгуулах;

Хүний нөөцийн 
хөгжлийн хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг зохион 
байгуулж, үр дүнг 
тооцож ажилласан 
байна.

X

зорилтын
хүрээнд 2.Газрын бүтэц, орон тоо, 

зохион байгуулалтын талаар 
гарсан эрхийн актыг үндэслэн 
ажлын байруудыг шаардлага 
хангасан мэргэжилтэй 
ажилтнуудаар хангах ажлыг 
зохион байгуулах.

Албан тушаалын 
тодорхойлолтод 
нийцсэн мэргэжил, 
боловсролтой албан 
хаагчдаар ажпын. 
байруудыг хангасан 
байна.

X

1.Газрын хэлтэс, нэгжүүдийн 
үйл ажиллагааны уялдаа 
холбоог хангах ажлыг зохион 
байгуулах, хяналт тавих;

Нэгжүүдийн үйл 
ажиллагааны уялдаа 
холбоо сайжирч 
байгууллагын үйл 
ажиллагаа сайжирсан 
байна.

X

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

2.Газрын өдөр тутмын хэвийн 
үйл ажиллагааг ханган, хэлтэс 
нэгжүүд, албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх;

Газрын өдөр тутмын 
үйл ажиллагаа хэвийн 
тасралтгүй явагдсан 
байна.

X

З.Албан хаагчидтай 
холбоотой ирсэн өргөдөл, 
гомдлыг судлах, 
шаардлагатай тохиолдолд "Ёс 
зүйн зөвлөл"-өөр 
шийдвэрлүүлэх арга хэмжээг 
авах.

Албан хаагчидтай 
холбоотой өргөдөл 
гомдолгүй хамт олныг 
төлөвшүүлсэн байна. X

1 .Нэгжийн өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулж, хяналт тавих;

Үйл ажиллагааны 
доголдолгүй 
ажилласан байна.

X

4 дүгээр 
зорилтын

2.Нэгжийн албан хаагчдын 
жилийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг батлах, бусад 
хэлтсийн албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах ажпыг 
хэлтсүүдтэй хамтран зохион 
байгуулах;

Албан хаагчдын
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөө
байгууллага, нэгжийн 
төлөвлөгөөтэй уялдаж 
төлөвлөгдсөн цаг 
хугацаандаа хэрэгжсэн 
байна.

X

хүрээнд
З.Нэгжийн албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
cap бүрийн биелэлтийг 
ярилцлага хийн 
баталгаажуулж, үнэлж дүгнэх;

Албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн зорилт 
хэрэгжсэнд хяналт 
тавин ажиллаж, 
үнэлгээг хийж

X
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ажилласан байна.

4.Төрийн үйлчилгээний албан 
хаагчидтай хөдөлмөрийн 
гэрээг байгуулах ажлыг 
зохион байгуулж ажиллах;

Төрийн албаны тухай 
болон Хөдөлмөрийн 
тухай хуулийн зүйл 
заалтуудыг гэрээнд 
тусган боловсруулан 
гэрээ байгуулж 
ажилласан байна.

X

б.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

б.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

7.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

8Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байх;

Зөрчилгүй ажилласан 
байна. г

Э.Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн талаарх хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, 
заавар, стандартыг үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж 
ажиллах.

Архив, албан хэргийг 
холбогдох журам, 
заавар, стандартын 
дагуу хөтөлсөн байна. г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- төрийн удирдлага /041303/;

- эрх зүй /0421;

- бизнесийн удирдлага/041301/;

- хүний нөөцийн удирдлага.

Мэргэшил Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх.

Туршлага Төрийн албанд 8-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 
4-өөс доошгүй жил ажилласан байх.

Удирдан
зохион

байгуулах

нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, 
зарчимч шаардлага тавих;
албан хаагчдын ажил үүргийг оновчтой хуваарилах; 
албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлд өдөр тутам хяналт
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Ур чадвар

тавьж, зохих заавар чиглэл өгөх;
- хуульд нийцсэн, оновчтой, үр дүнтэй шийдвэр гаргах;
- асуудлыг хууль журам, ёс зүйн зарчимд нийцүүлэн ашиг 

сонирхлоос ангид шийдвэрлэх;
- асуудлыг шийдвэрлэхдээ түүний эерэг, сөрөг үр 

дагаврыг тооцох;
- гаргасан шийдвэрийнхээ үр дагавар, эрсдэлийг хариуцах;
- аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ хамт олны саналыг 

харгалзан үздэг байх;
- албан хаагчдын саналын зөрүү, үл ойлголцлыг эв зүйгээр 

зохицуулах;
- бусад.

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээлэл 
цуглуулах, харьцуулалт хийх, нэгтгэж дүгнэх;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;
- судалгааны дүн, мэдээлэлд тулгуурлан бодлогын 

үндэслэлтэй санал, дүгнэлт, зөвлөмж, боловсруулах;
- шийдвэрийн шууд ба шууд бус үр дагаврыг үнэлж, 

шийдлийн хувилбарын талаар зөвлөх;
- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, хувилбарыг 
боловсруулж түүний эерэг, сөрөг үр дагаврыг 
тодорхойлох;

- хуульд нийцсэн, оновчтой, үр дүнтэй шийдвэр гаргах;
- асуудлыг хууль журам, ёс зүйн зарчимд нийцүүлэн ашиг 

сонирхлоос ангид шийдвэрлэх;
- гаргасан шийдвэрийнхээ үр дагавар, эрсдэлийг 

хариуцах;
- аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ хамт олны саналыг 

харгалзан үздэг байх;
- бусад.

Манлайлах

- ёс зүйн талаар хамт олныг манлайлан үлгэрлэх;
- шинэтгэлийн үзэл санааг хамт олондоо итгүүлэн 

ойлгуулах, хэрэгжүүлэх;
- итгэлцлийг бий болгох, албан хаагчдад адил тэгш хандах, 

зөв шударгаар дүгнэх;
- шинэ санаачилга, бүтээлч хандлагыг дэмжих;
- зарчимч, ажил хэрэгч чанараар хамт олныг үлгэрлэх;
- хувийн зохион байгуулалт, ажлын цаг ашиглалтаар хамт 

олныг манлайлах;
- бусад.

Бусад

- төрийн захиргааны чиглэлээр мэргэшсэн байх;
- англи хэл эсхүл, бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 

чиг үүрэгт хамаарах, мэдээллийн six сурвалжийг 
ашиглах;

- багаар ажиллах, багийн ажпын амжилтыг үнэлэх, 
дэмжих;------ -----------------------------------------------------------------------------------------------



- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн 
дэвшилтэд технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай 
хүргэх;

- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV-АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга.

Албан тушаалд uivvfl харьяалан үдирдүулах Бусад харилцах субъект:
албан түшаалын нэр, тоо:

ахлах мэргэжилтэн 2 
мэргэжилтэн 3 

- ТҮ 5

Нийт: 10

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус 
байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

У.АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруүлсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгуүллагын шийдвэр:

Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 
ДАРГА:

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ х ;о ю у н ц э ц э г
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Төрийн албаны зөвлөлийн 
2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 

/.^дугаао тогтоолын 3 дугаао хавсралт

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

0  Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс

Албан түшаалын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Хэлтсийн дарга Ахлах түшмэл, ТЗ-9

Ажлын цаг Ажлын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

М.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Худалдан авах ажиллагааны бодлого, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих тайлагнах.арга зүйн удирдлагаар хангах чиг 
үүргийн хүрээнд хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр 
дүнг газрын даргын өмнө хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Салбарын хууль, тогтоомжийн хүрээнд сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтийг хангах.

2.Албан хаагчдад худалдан авах ажиллагааны хууль, журмын талаар мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө, дэмжпэг туслалцаа үзүүлэх, холбогдох мэдээллээр хангах.

3.Нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, хууль тогтоомжид заасан бусад 
чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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.Батлагдсан төлөвлөгөөний 
дагуу худалдан авах 
ажиллагааг хууль, журамд 
нийцүүлэн зохион байгуулах;

Худалдан авах 
ажиллагааг хууль 
журмын дагуу явуулсан 
байна.

х,г

2.Тендерийн баримт бичгийн 
боловсруулалтад хяналт 
тавих, үнэлгээний хорооны 
үйл ажиллагааг мэргэжил арга 
зүйн удирдлагаар хангах;

Тендерийн баримт 
бичгийг хууль, журамд 
нийцүүлэн хянасан 
байх

X

З.Санамсаргүй сонголтын 
аргаар үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд ажиллах;

Худалдан авах 
ажиллагааг хуульд 
нийцүүлэн зохион 
байгуулж зөвлөмжийг 
хүргүүлсэн байх.

Х,г

4.Худалдан авах ажиллагаа 
зохион байгуулах үйл 
ажиллагааг боловсронгуй 
болгох талаар санал оруулах;

Худалдан авах 
ажиллагааны 
дэвшилтэт арга 
хэлбэрийг нэвтрүүлсэн 
байна.

Х,г

5.Худалдан авах 
ажиллагаатай холбоотой 
гомдол саналыг шийдвэрлэх.

Гомдол саналыг 
хуулийн дагуу 
шийдвэрлэсэн байна.

Х,г

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Байгууллагын 
удирдлагуудад мэргэжпийн 
байгууллагын бодлогыг 
хэрэгжүүлэхэд бүх талын 
дэмжлэг үзүүлж, 
шаардлагатай мэдээлэл өгч, 
мэргэшлийн зөвлөгөөгөөр 
хангаж ажиллах;

Цаг үеийн шинжтэй 
холбогдох мэдээ, 
мэдээллээр хангасан 
байх.

> */ \ь---- ^



2.Байгууллагын болон 
дүүргийн нэгжүүдийн албан 
хаагчдыг худалдан авах 
ажиллагаа зохион байгуулах 
чиглэлээр чадавхжуулах үйл 
ажиллагааг төлөвлөх, зохион 
байгуулах, сургалтад 
хамруулах, хяналт тавьж 
ажиллах.

Мэргэжил арга зүйгээр 
хангасан байх.

Г

1 .Нэгжийн өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулж, хяналт тавих;

Үйл ажиллагааны 
доголдолгүй ажилласан 
байна.

X

2.Нэгжийн албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
cap бүрийн биелэлтийг 
ярилцлага хийн 
баталгаажуулж, үнэлж дүгнэх;

Албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн зорилт 
хэрэгжсэнд хяналт 
тавин ажиллаж, 
үнэлгээг хийж 
ажилласан байна.

X

З.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, дүрэм, 
журмуудын хэрэгжилт 
хангагдсан байна. г

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

4.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

б.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

б.Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байх;

Зөрчилгүй ажилласан 
байна.

г

7.Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн талаарх хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, 
заавар, стандартыг үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж 
ажиллах;

Архив, албан хэргийг 
холбогдох журам, 
заавар, стандартын 
дагуу хөтөлсөн байна.

г

8.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хууль тогтоомж, дүрэм, 
журмуудын хэрэгжилт 
хангагдсан байна.

г

.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.
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Мэргэжил

- эдийн засаг /0311/;

- цахилгаан, эрчим хүч /0713/;

- иргэний ба үйлдвэрийн барилга, байгууламж /0732/;

- эрх зүй /0421/;

- төрийн удирдлага /041303/;

- бизнесийн удирдлага /041301/.

Мэргэшил Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх.

Туршлага Төрийн албанд 8-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 
4-өөс доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар

Удирдан
зохион

байгуулах

- нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, 
зарчимч шаардлага тавих;

- албан хаагчдын ажил үүргийг оновчтой хуваарилах;

- албан хаагчдын ажпын гүйцэтгэлд өдөр тутам хяналт 
тавьж, зохих заавар чиглэл өгөх;

- хуульд нийцсэн, оновчтой, үр дүнтэй шийдвэр гаргах;

- асуудлыг хууль журам, ёс зүйн зарчимд нийцүүлэн ашиг 
сонирхлоос ангид шийдвэрлэх;

- асуудлыг шийдвэрлэхдээ түүний эерэг, сөрөг үр 
дагаврыг тооцох;

- гаргасан шийдвэрийнхээ үр дагавар, эрсдэлийг хариуцах;

- аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ хамт олны саналыг 
харгалзан үздэг байх;

- албан хаагчдын саналын зөрүү, үл ойлголцлыг эв зүйгээр 
зохицуулах;

- бусад.

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээлэл 
цуглуулах, харьцуулалт хийх, нэгтгэж дүгнэх;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- судалгааны дүн, мэдээлэлд тулгуурлан бодлогын 
үндэслэлтэй санал, дүгнэлт, зөвлөмж, боловсруулах;

- шийдвэрийн шууд ба шууд бус үр дагаврыг үнэлж, 
шийдпийн хувилбарын талаар зөвлөх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, хувилбарыг 
боловсруулж түүний эерэг, сөрөг үр дагаврыг 
тодорхойлох;

jv  . ------
- хуульд ниицсэн, оновчтои, үр дүнтэи шиидвэр гаргах;

- асуудлыг хууль журам, ёс зүйн зарчимд нийцүүлэн ашиг
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Манлайлах

Бусад

сонирхлоос ангид шийдвэрлэх;

- гаргасан шийдвэрийнхээ үр дагавар, эрсдэлийг хариуцах;

- аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ хамт олны саналыг 
харгалзан үздэг байх;

- бусад.

ёс зүин талаар хамт олныг манлайлан үлгэрлэх;

шинэтгэлийн үзэл санааг хамт олондоо итгүүлэн 
ойлгуулах, хэрэгжүүлэх;

итгэлцлийг бий болгох, албан хаагчдад адил тэгш хандах, 
зөв шударгаар дүгнэх;

шинэ санаачилга, бүтээлч хандлагыг дэмжих;

зарчимч, ажил хэрэгч чанараар хамт олныг үлгэрлэх;

хувийн зохион байгуулалт, ажлын цаг ашиглалтаар хамт 
олныг манлайлах;

бусад.

худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр, эсхүл тухайн 
бараа, ажил үйлчилгээнд холбогдох салбарт мэргэшсэн 
байх;

англи хэл эсхүл, бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг 
үүрэгт хамаарах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглах;

багаар ажиллах, багийн ажпын амжилтыг үнэлэх, дэмжих;

компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн 
дэвшилтэд технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай 
хүргэх;

төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV-АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах Бусад харилцах субъект:
албан тушаалын нэр, тоо:

ахлах мэргэжилтэн 3 
мэргэжилтэн 9

Нийт: 12

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус 
байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

\ЛАЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН Е;а т а л г а а ж у у л а л т
--------------------------------------------------------------------

Албан түшаалын тодорхойлолтыг 
боловсрүулсан:

Албан түшаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон
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байгуүллагын шийдвэо:

Албан тушаал:
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Төрийн албаны зөвлөлийн 
2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 

/.{?&дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

АЛБАН ТУШААЛЫН

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

0  Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан түшаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Хуулийн хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Хэлтсийн дарга Ахлах түшмэл, ТЗ-9

Ажлын цаг Ажпын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

II. АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Худалдан авах ажиллагааны бодлого, хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн 
хэрэгжилт, үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийх, хууль эрх зүйн 
мэргэшлийн зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, хяналт тавих чиг үүргийн хүрээнд нэгжийн 
үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг газрын даргын өмнө 
хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Салбарын хууль болон бусад хууль тогтоомж, эрх зүйн актын хэрэгжилтийг хангах, 
хяналт тавих, дүрэм журмыг мөрдүүлэх, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгоход 
холбогдох санал, төслийг боловсруулах.

2.Албан хаагчдад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, удирдлагыг холбогдох мэдээллээр 
хангах, хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх.

З.Нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж хууль тогтоомжид заасан бусад 
чиг үүргийг хэрэгжуүлэх.____________________ ______________________ ______________

Зорилт Албан тушаалын гүйцэтгэх чиг 
үүрэг

Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт

Хариуцлага,
оролцооны
хэлбэр

Туслах - Т, 
Хариуцан 
гүйцэтгэх - Г  
Хянах-Х 
Шийдвэрлэх - 
Ш

1.Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хууль”, түүнд 
нийцүүлэн гаргасан УИХ, 
Засгийн газрын тогтоол, 
шийдвэр, бусад хууль 
тогтоомж, эрх зүйн актын 
хэрэгжилтийг хангах;

Худалдан авах 
ажиллагаа хуулийн 
дагуу явагдаж тогтоол, 
шийдвэр эрх зүйн 
актын биелэлт 100% 
хангагдсан байна.

Ш

1 дүгээр 
зорилтын 
хүрээнд

2.Холбогдох хуулийн төсөл, 
дүрэм, журам, тушаал, 
шийдвэрийн төсөлд санал 
оруулах, төсөл боловсруулах, 
гарч буй эрх зүйн хийдэл, 
хуулийн зөрчилтэй заалтыг 
арилгуулах талаар санал 
гаргах, эрх бүхий 
байгууллагыг мэдээллээр 
хангах;

Холбогдох дүрэм 
журам, эрх зүйн акт 
боловсронгуй болж, 
эрх зүйн хийдэл, 
зөрчил буурсан байна. Г

З.Хуулийн байгууллага, 
ШӨХТГ болон төрийн 
захиргааны бусад 
байгууллага, хуулийн этгээд, 
иргэдийн өмнө Худалдан авах 
ажиллагааны газрыг хуулийн 
хүрээнд төлөөлөх;

Газрын даргын 
итгэмжлэлээр 
төлөөлсөн байна.

Г

4.Хууль сурталчлах хүрээнд 
Захиргаа, санхүүгийн 
хэлтэстэй хамтран ажиллах.

Шинээр батлагдсан 
хууль тогтоомжийг 
сурталчлан мэдээлэл 
өгсөн байна.

1.Газрын хэвийн үйл Газрын үйл ажиллагаа х,г
2



2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

ажиллагааг хууль, эрх зүйн 
хүрээнд явуулахад хууль эрх 
зүйн дэмжлэг, туслалцаа 
үзүүлэх;

хууль, эрх зүйн 
хүрээнд зөрчилгүй 
явагдсан байна.

2.Байгууллагын үйл 
ажиллагаатай холбоотой 
өргөдөл гомдлыг хянаж хариуг 
холбогдох байгууллагад 
хүргүүлэх, зөрчлийн шинжтэй 
асуудлаар эрх бүхий улсын 
байцаагчтай харилцах, зөрчил 
маргааныг хууль хяналтын 
байгууллагаар
шийдвэрлүүлэхэд газрын 
даргын шийдвэрээр оролцох;

Өргөдөл, гомдол хууль 
зүйн үндэслэлтэй 
шийдвэрлэгдсэн 
байна.

х ,г

З.Газрын удирдлага, хэлтэс, 
нэгжийн үйл ажиллагаанд эрх 
зүйн дэмжпэг үзүүлэх, 
хуулийн хэрэгжилтэнд 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 
өгөх;

Хууль эрх зүйн 
зөвлөгөөг шуурхай 
хүргэсэн байна. Х,г

4.Удирдлагаас гаргах тушаал, 
шийдвэр, албан бичиг, бусад 
бичиг баримтыг хуульд 
нийцүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

Үндэслэл бүхий хуульд 
нийцсэн тушаал, 
шийдвэр гарсан байна.

Х,г

з дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

Ш эгжийн өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулж, хяналт тавих;

Үйл ажиллагааны 
доголдолгүй 
ажилласан байна.

X

2.Нэгжийн албан хаагчдын 
жилийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг батлах;

Албан хаагчдын
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөө
байгууллага, нэгжийн 
төлөвлөгөөтэй уялдаж 
цаг хугацаандаа 
хэрэгжсэн байна.

X

З.Нэгжийн албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
cap бүрийн биелэлтийг 
ярилцлага хийн 
баталгаажуулж, үнэлж дүгнэх;

Албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн зорилт 
хэрэгжсэнд хяналт 
тавин ажиллаж, 
үнэлгээг хийж 
ажилласан байна.

X

4.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

б.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан

г
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биелүүлэх, эргэн мэдээлэх; байна.

б.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

7.Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байх;

Зөрчилгүй ажилласан 
байна.

Г

8.Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн талаарх хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, 
заавар, стандартыг үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж 
ажиллах;

Архив, албан хэргийг 
холбогдох журам, 
заавар, стандартын 
дагуу хөтөлсөн байна. Г

Э.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

Г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил эрх зүй /0421/

Мэргэшил Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх.

Туршлага Төрийн албанд 8-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 
4-өөс доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар Удирдан
зохион

байгуулах

- нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, 
зарчимч шаардлага тавих;

- албан хаагчдын ажил үүргийг оновчтой хуваарилах;

- албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлд өдөр тутам хяналт 
тавьж, зохих заавар чиглэл өгөх;

- хуульд нийцсэн, оновчтой, үр дүнтэй шийдвэр гаргах;

- асуудлыг хууль журам, ёс зүйн зарчимд нийцүүлэн ашиг 
сонирхлоос ангид шийдвэрлэх;

- асуудлыг шийдвэрлэхдээ түүний эерэг, сөрөг үр 
дагаврыг тооцох;

- гаргасан шийдвэрийнхээ үр дагавар, эрсдэлийг хариуцах;

- аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ хамт олны саналыг 
харгалзан үздэг байх;

- албан хаагчдын саналын зөрүү, үл ойлголцлыг эв зүйгээр 
зохицуулах;

- бусад.
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Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээлэл 
цуглуулах, харьцуулалт хийх, нэгтгэж дүгнэх;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- судалгааны дүн, мэдээлэлд тулгуурлан бодлогын 
үндэслэлтэй санал, дүгнэлт, зөвлөмж, боловсруулах;

- шийдвэрийн шууд ба шууд бус үр дагаврыг үнэлж, 
шийдлийн хувилбарын талаар зөвлөх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, хувилбарыг 
боловсруулж түүний эерэг, сөрөг үр дагаврыг 
тодорхойлох;

- хуульд нийцсэн, оновчтой, үр дүнтэй шийдвэр гаргах;

- асуудлыг хууль журам, ёс зүйн зарчимд нийцүүлэн ашиг 
сонирхлоос ангид шийдвэрлэх;

- гаргасан шийдвэрийнхээ үр дагавар, эрсдэлийг 
хариуцах;

- аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ хамт олны саналыг 
харгалзан үздэг байх;

- бусад.

Манлайлах

- ёс зүйн талаар хамт олныг манлайлан үлгэр дууриал 
үзүүлэх;

- шинэтгэлийн үзэл санааг хамт олондоо итгүүлэн 
ойлгуулах, хэрэгжүүлэх;

- итгэлцлийг бий болгох, албан хаагчдад адил тэгш хандах, 
зөв шударгаар дүгнэх;

- шинэ санаачилга, бүтээлч хандлагыг дэмжих;

- зарчимч, ажил хэрэгч чанараар хамт олныг үлгэрлэх;

- хувийн зохион байгуулалт, ажлын цаг ашиглалтаар хамт 
олныг манлайлах;

- бусад.

Бусад

- англи хэл эсхүл, бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах, мэдээллийн эх сурвалжийг 
ашиглах;

- багаар ажиллах, багийн ажлын амжилтыг үнэлэх, 
дэмжих;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн 
дэвшилтэд технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай 
хүргэх;

- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

----
IV.AJIBAH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ
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Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан тушаалын нэр, тоо:

мэргэжилтэн 3

Нийт: 3

Бусад харилцах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус 
байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

V.AJIBAH ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгууллагын шийдвэр:

Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 
ДАРГА: . '

2020 оны^/дүгээр сарын .# /-ны  өдөр

Байгууллагын нэр:

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ
20 04 0 1

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

Дугаар: ........

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан:

Байгууллагын нэр:

н и й с л э л и й н

Шийдвэрийн огноо: .4.9. 
Дугаар: ..firf&.L... 

(тамга/тэмдэг) А  п

ДАРГА ........... i . W L .
Yx.*rs:

1АН ABAX /

I /

t I
7 9664223 nJj

^ИЛЛАГААНЫ ГАЗАР 
)t

.. Э.БОЛОРМАА

Ю оны^.Удугээр сарын </.&-ны өдөр

(зовск>огок
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Төрийн албаны зөвлөлийн 
2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 

/£?дугаар тогтоолын 5 дугаар хавсралт

I  ф 1 5 1

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

.

1.ЕРӨНХИИ мэдээлэл

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

0 • Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан түшаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгуүллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Мэдээллийн технологийн хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Хэлтсийн дарга Ахлах түшмэл, ТЗ-9

Ажлын цаг Ажлын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

Н.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Худалдан авах ажиллагааны бодлого, хууль, тогтоомжийн хүрээнд худалдан авах 
ажиллагааны цахим системийг хөгжүүлэх, хэвийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг 
хангаж мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийн хүрээнд нэгжийн үйл 
ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг газрын даргын өмнө 
хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1 .Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль болон бусад хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах.

2.Салбарын хууль, журмын хүрээнд цахим худалдан авах ажиллагаатай холбоотой 
мэдээ, мэдээллийг боловсруулах, хяналт тавих, системийн аюулгүй хэвийн үйл 
ажиллагааг хангах.

3.Нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, хууль тогтоомжид заасан бусад 
чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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 .Мэдээллийн ил тод байдал 
ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай хууль болон бусад 
хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах;

Хууль, тогтоомж, 
дүрэм, журмыг 
хэрэгжүүлэн 
ажилласан байна.

X

2.Худалдан авах 
ажиллагааны тухай хууль 
тогтоомж, дүрэм журмын 
дагуу шаардлагатай мэдээ, 
мэдээллийг гаргасан байх.

Мэдээ, мэдээллийг 
үнэн зөв, бодитой 
гаргаж ажилласан 
байна.

г

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн дагуу 
гүйцэтгэгчийг цахим 
хэлбэрээр сонгон 
шалгаруулах үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах;

Худалдан авах 
ажиллагааны 
гүйцэтгэгчийг цахим 
хэлбэрээр сонгон 
шалгаруулж 
ажилласан байна.

Х,г

2.Худалдан авах 
ажиллагаатай холбоотой 
мэдээ, мэдээллийг нэгтгэн 
боловсруулж, олон нийтийг 
мэдээллээр хангах, худалдан 
авах ажиллагаанд 
оролцуулах;

Худалдан авах 
ажиллагааг хэвлэл 
мэдээлэл, сошиал 
орчинд мэдээлж, олон 
нийтийн оролцоог 
нэмэгдүүлсэн байна..

Х,г

З.Цахим худалдан авах 
ажиллагаанд оролцогчдын 
талаар мэдээллийн сан 
үүсгэх, статистик, бүртгэл 
мэдээллийн тогтолцоог 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх,

ТӨБЗГ хамтарч цахим 
системээс
оролцогчдын талаарх 
мэдээлэл, статистик.. 
мэдээллийг хөгжүүлж

^ • г
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арга зүйгээр хангах; ажиллана.

4.Газрын тоног төхөөрөмжийн 
ашиглалт, хамгаалалтын 
талаарх журам боловсруулж, 
хэрэгжилтийг хангуулах;

Газрын тоног 
төхөөрөмжийн 
ашиглалт, хамгаалалт 
журмын дагуу хийгдэж 
хэвшсэн байна.

Ш

б.Цахим мэдээллийн сангийн 
хадгалалт хамгаалалт, 
сүлжээний хэвийн ажиллагааг 
хангах;

Цахим мэдээллийн 
сангийн хадгалалт 
хамгаалалт, 
сүлжээний хэвийн 
ажиллагаанд өдөр бүр 
хяналт тавьж 
ажилласан байна.

X

б.Компьютер, тоног 
төхөөрөмжийн хэвийн, 
аюулгүй, найдвартай 
ажиллагааг хангаж, мэдээлэл, 
харилцаа холбооны 
дэвшилтэд технологийг үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлэх;

Харилцаа холбооны 
дэвшилтэд
технологийг үйл 
ажиллагаанд 
нэвтрүүлэн ажилласан 
байна.

ш

7.Газрын веб сайтыг мэдээ, 
мэдээлэлд хяналт тавих;

Газрын веб сайт нь 
төрийн байгууллагын 
стандартад нийцсэн 
байна.

г

8.0рон нутгийн нэгжийн цахим 
хэлбэрээр зохион 
байгуулагдах худалдан авах 
ажиллагааг арга зүйн 
удирдлага, зөвлөмж, 
мэдээллээр хангах зохион 
байгуулалтыг боловсронгуй 
болгох санал оруулах.

Орон нутгийн нэгжийн 
цахим хэлбэрээр 
зохион байгуулагдах 
худалдан авах 
ажиллагааны 
удирдлага, зөвлөмж, 
мэдээллээр хангах 
зохион байгуулалт 
сайжирсан байна.

г

1 .Нэгжийн өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулж, хяналт тавих;

Үйл ажиллагааны 
доголдолгүй 
ажилласан байна.

X

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

2.Нэпжийн албан хаагчдын 
жилийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг батлах;

Албан хаагчдын
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөө
байгууллага, нэгжийн 
төлөвлөгөөтэй уялдаж 
цаг хугацаандаа 
хэрэгжсэн байна.

X

З.Нэгжийн албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
cap, улирлын биелэлтийг 
ярилцлага хийн 
баталгаажуулж, үнэлж дүгнэх;

Албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн зорилт 
хэрэгжсэнд хяналт 
тавин ажиллаж, 
үнэлгээг хийж

X п Уо'
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ажилласан байна.

4.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

б.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

Г

б.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

7.Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байх;

Зөрчилгүй ажилласан 
байна. Г

8.Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн талаарх хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, 
заавар, стандартыг үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж 
ажиллах;

Архив, албан хэргийг 
холбогдох журам, 
заавар, стандартын 
дагуу хөтөлсөн байна. Г

Э.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хууль топгоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- мэдээллийн технологи /061204/;

- програм хангамж/061302/;

- электрон системийн автоматжуулалт/071401/.

Мэргэшил Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх.

Туршлага Төрийн албанд 8-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 
4-өөс доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар Удирдан
зохион

байгуулах

- нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, 
зарчимч шаардлага тавих;

- албан хаагчдын ажил үүргийг оновчтой хуваарилах;

- албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлд өдөр тутам хяналт 
тавьж, зохих заавар чиглэл өгөх;

- хуульд нийцсэн, оновчтой, үр дүнтэй шийдвэр гаргах;

- асуудлыг хууль журам, ёс зүйн зарчимд нийцүүлэн ашиг
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сонирхлоос ангид шийдвэрлэх;

- асуудлыг шийдвэрлэхдээ түүний эерэг, сөрөг үр 
дагаврыг тооцох;

- гаргасан шийдвэрийнхээ үр дагавар, эрсдэлийг хариуцах;

- аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ хамт олны саналыг 
харгалзан үздэг байх;

- албан хаагчдын саналын зөрүү, үл ойлголцлыг эв зүйгээр 
зохицуулах;

- бусад.

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээлэл 
цуглуулах, харьцуулалт хийх, нэгтгэж дүгнэх;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- судалгааны дүн, мэдээлэлд тулгуурлан бодлогын 
үндэслэлтэй санал, дүгнэлт, зөвлөмж, боловсруулах;

- шийдвэрийн шууд ба шууд бус үр дагаврыг үнэлж, 
шийдлийн хувилбарын талаар зөвлөх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, хувилбарыг 
боловсруулж түүний эерэг, сөрөг үр дагаврыг 
тодорхойлох;

- хуульд нийцсэн, оновчтой, үр дүнтэй шийдвэр гаргах;

- асуудлыг хууль журам, ёс зүйн зарчимд нийцүүлэн ашиг 
сонирхлоос ангид шийдвэрлэх;

- гаргасан шийдвэрийнхээ үр дагавар, эрсдэлийг 
хариуцах;

- аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ хамт олны саналыг 
харгалзан үздэг байх;

- бусад.

Манлайлах

- ёс зүйн талаар хамт олныг манлайлан үлгэрлэх;

- шинэтгэлийн үзэл санааг хамт олондоо итгүүлэн 
ойлгуулах, хэрэгжүүлэх;

- итгэлцлийг бий болгох, албан хаагчдад адил тэгш хандах, 
зөв шударгаар дүгнэх;

- шинэ санаачилга, бүтээлч хандлагыг дэмжих;

- зарчимч, ажил хэрэгч чанараар хамт олныг үлгэрлэх;

- хувийн зохион байгуулалт, ажлын цаг ашиглалтаар хамт 
олныг манлайлах;

- бусад.

Бусад - англи хэл эсхүл, бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах, мэдээллийн эх сурвалжийг

О з
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ашиглах;

- багаар ажиллах, багийн ажлын амжилтыг үнэлэх, 
дэмжих;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн 
дэвшилтэд технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай 
хүргэх;

- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

1У.АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах Бусад харилцах субъект:
албан тушаалын нэр, тоо: - яам, агентлагийн холбогдох албан

- мэргэжилтэн 3 хаагч;

Нийт: 3 - нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус 
байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

У.АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан түшаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгууллагын шийдвэр:

Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 
ДАРГА:

^  ОЮУНЦЭЦЭГ

Байгууллагын нэр:

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ
, . . 20 0 /, 01 

Шиидвэриин огноо:................................

Дугаар: 108
202U оны <?.Удугаар сарын / f / . -ны өдөр

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан:

Байгүуллагын нэр:

н и й с л э л и й О У д а ЛДа н  а в Ах  а ж и я |1а г а а н ы  ГАЗАР
Шийдвэрийн огноо:
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Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

0  Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Дэс түшмэл, ТЗ-6

Ажлын цаг Ажпын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

П.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Төрийн албаны тухай болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, 
байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, төрийн албаны стандартыг 
хангуулах арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлж 
гүйцэтгэлийн үр дүнгхэлтсийн даргын өмнө хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Төрийн албаны тухай хууль, тогтоомж, журам зааврын хэрэпжилтийг газрын хэмжээнд 
зохион байгуулах, хяналт тавих, тайлагнах.

2.Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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.Төрийн албаны тухай хууль 
болон бусад хууль тогтоомж, 
тогтоол шийдвэр, бодлогын 
баримт бичгийг хэрэгжүүлэх, 
биелэлтэд хяналт тавих, 
тайлагнах;

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

2.Албан тушаалын 
тодорхойлолтыг мөрдүүлэх;

Төрийн албаны 
сахилга хариуцлага 
дээшилсэн байна.

Г

З.Албан хаагчийн хувийн 
хэргийг журам зааврын дагуу 
хөтлөх;

Журмын хэрэгжилтийг 
хангасан байна. Г

4.Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
боловсруулах арга зүйгээр 
хангах, хяналт тавих;

Мэргэшил арга зүйн 
зөвлөгөөгөөр хангаж 
ажилласан байна.

б.Төрийн албан хаагчийн 
мэдээллийн сан, тоо бүртгэлийг 
хөтлөн баяжуулах, тэдгээртэй 
холбогдолтой мэдээллээр 
удирдлагыг хангах.

Тухай бүр баяжилтыг 
тогтмол хийсэн байна.

г

1.Төрийн албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг үнэлэх, 
урамшуулал, зэрэг дэв 
олгуулах, цалин нэмэгдүүлэх 
саналыг боловсруулж, 
шийдвэрлүүлэх;

Журмын дагуу 
урамшууллыг олгосон 
байна.

.

г



2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

2.Төрийн албан хаагчдын 
сургалт, ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн баталгааг хангахад 
чиглэгдсэн арга хэмжээний 
талаарх санал боловсруулж, 
шийдвэрлүүлэх;

Төлөвлөгөө
боловсруулан
батлуулж
хэрэгжилтийг хангасан 
байна..

Г

З.Төрийн албаны болон төрийн 
албан хаагчийн ёс зүйн хэм 
хэмжээг мөрдүүлэх, сахилга 
хариуцлагыг дээшлүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах;

Журмын хэрэгжилт 
хангагдсан байна. г

4.Албан хаагчдын цалин 
урамшууллыг тогтоох, зэрэг дэв 
олгуулах, шагнуулах, 
хариуцлага тооцоход 
мэргэшлийн зөвлөгөө өгөх, арга 
зүйн дэмжлэг үзүүлэх;

Хууль тогтоомж, 
журмыг дагуу 
шийдвэрлэгдсэн 
байна.

г

б.Байгууллагын албан хаагчдыг 
ажилд томилох, ажлаас 
чөлөөлөх асуудлыг хуулийн 
дагуу шийдвэрлүүлэх,зөвлөгөө 
дэмжлэг үзүүлэх, арга зүйгээр 
хангах;

Хууль тогтоомжийн 
дагуу шийдвэрлэгдсэн 
байна. г

б.Төрийн албан хаагчидтай 
холбоотой судалгааг гаргах.

Үнэн бодитой 
мэдээллийг гаргасан 
байна.

г

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

4.Байгууллагын хөтлөх хэргийн 
нэрийн жагсаалтын дагуу 
архивын баримтаа хугацаанд 
нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна.

г

б.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

(  *37 *
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Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- эрх зүй /0421/;

- төрийн удирдлага /041303/;

- хүний нөөцийн удирдлага.

Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Дүн
шинжилгээ

хийх

- хүний нөөцийн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн явц, үр 
дүнг тайлагнах;

- ажлын байрны дүн шинжилгээ, төрийн албан хаагчийн 
бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний талаарх мэдээлэлд 
харьцуулалт хийх;

- гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах болон хүний 
нөөцийн бүрдүүлэлттэй холбогдсон санал, зөвлөмж 
боловсруулах;

- тоон судалгаанд үндэслэн харьцуулалт, шинжилгээ хийх;
- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;
- бусад.

Ур чадвар

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт, төрийн албаны 
стандартыг хэрэгжүүлэх асуудлаар санал зөвлөмж 
боловсруулж, дүнг хариуцах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тооцох;

- саналын зөрүү, үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;
- бусад.

Багаар
ажиллах

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;

- ажил хэргийн хувьд бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;
- өргөн цар хүрээтэй сэтгэж, үлгэрлэн манлайлдаг байх;
- хувийн зохион байгуулалт, цаг ашиглалтын хувьд бусдыг 

үлгэрлэн манлайлах;
- бусад.

Бусад

- хүний нөөцийн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байх;
- англи хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах 

мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;
- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн 

дэвшилтэт технологи ашиглах;



- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх;

- албан ажлын чиг үүргийнхээ дагуу зөвлөгөө мэдээллээр 
хангаж ажиллах чадвартай байх;

- ёс зүйтэй байх;
- харилцааны ур чадвартай байх;
- хувь хүний нууцыг хадгалах чадвартай байх;
- үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай байх.

IV.AJIBAH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан тушаалын нэр, тоо:

Бусад харилиах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
үппбпгдпү япбан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

V.ATIBAH ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгууллагын шийдвэр:

Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 
ДАРГА:

.., Г 
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Ллбо! I тушаалын тодорхойлол i Оцлиымуульан унд^ил^л

0  Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн Дэс түшмэл, ТЗ-б

Ажпын цаг Ажпын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

М.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Худалдан авах ажиллагааны бодлого, хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх, санал, зөвлөмж боловсруулах 
чиг үүргийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, 
дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж, удирдлагыг мэдээллээр хангах.

2.Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах үйл 
ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, 
зөвлөмж гаргах, үр дүнг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

Зорилт Албан тушаалын гүйцэтгэх чиг 
үүрэг

Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт

Хариуцлага,
оролцооны
хэлбэр

Туслах - Т, 
Хариуцан 
гуйцэтгэх - Г 
Хянах-Х 
Шийдвэрлэх - 
Ш

1 дүгээр 
зорилтын 
хүрээнд

1.Бодлогын баримт бичигт 
санал боловсруулж 
хүргүүлэхэд суурь түвшинг 
оновчтой тодорхойлох, хүрэх 
түвшин, гүйцэтгэлийг хэмжих 
шалгуур үзүүлэлтийг оновчтой 
тусгах;

Урт, дунд, богино 
хугацааны бодлогын 
баримт бичигт тусгах 
санал, түүний шалгуур 
үзүүлэлтийг оновчтой 
тодорхойлсон байна.

Г

2.Бодлогын баримт бичиг, 
тогтоол шийдвэр, 
гүйцэтгэлийн төлөвлегөө, 
дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн 
хэрэгжилтийг зохион байгуулж 
буй байдалд хяналт, 
шинжилгээ, үнэлгээ хийж 
дүгнэлт зөвлөмж гаргаж, 
удирдлагыг мэдээллээр 
хангах.

Үр дүнд суурилсан 
хяналт, шинжилгээ 
үнэлгээний ажлыг 
хэрэгжүүлж 
удирдлагыг
мэдээллээр хангасан 
байна.

Г

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө бусад 
шаардлагатай төлөвлөгөөг 
бодлогын баримт бичиг, 
тогтоол, шийдвэр, үүрэг 
даалгаврын өөрийн 
байгууллагын чиг үүрэгт 
хамааралтай заалтуудыг 
хамруулж, гүйцэтгэлийг 
хэмжих шалгуур үзүүлэлтийг 
бодитой, үр дүнг 
дээшлүүлэхүйц байдлаар 
боловсруулахад хяналт 
тавьж, мэргэжил арга зүйн 
дэмжлэг үзүүлж ажиллах;

Байгууллагын үйл 
ажиллагааны үр дүнг 
дээшлүүлэхүйц, 
бодитой шалгуур 
үзүүлэлт бүхий 
байдлаар төлөвлөх, 
хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх суурь 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн 
байна.
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2.Байгууллага, албан 
хаагчийн гүйцэтгэлийн зорилт, 
арга хэмжээний хэрэгжилтийн 
явцыг хянах, төлөвлөсөн 
түвшинд хүрсэн эсэхэд дүн 
шинжилгээ, үнэлгээ хийж 
ажиллах;

Гүйцэтгэлийн зорилт, 
арга хэмжээний 
хэрэгжилтэд зохих 
журам, аргачлалын 
дагуу дүн шинжилгээ, 
үнэлгээ хийсэн байна.

Г

З.Хяналт, шинжилгээ, 
үнэлгээний жилийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулж 
батлуулах,хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах;

Үр дүнд суурилсан 
хяналт, шинжилгээ, 
үнэлгээний ажлыг 
хэрэгжүүлсэн байна. Г

4.Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний чиглэлээр дээд 
шатны байгууллагаас 
ирүүлсэн зөвлөмж дүгнэлтэд 
дүн шинжилгээ хийж, 
төлөвлөгөө гарган ажлын үр 
дүнг дээшлүүлэх талаар ажил 
зохион байгуулах.

Дээд шатны 
байгууллагаас 
ирүүлсэн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж үйл 
ажиллагааны үр дүнг 
дээшлүүлсэн байна.

Г

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна. Г

б.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

Г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил
/

- эрх зүи /0421/;
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- төрийн удирдлага /041303/;

- бизнесийн удирдлага /041301/.

Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг нэгтгэн 
дүгнэх, санал зөвлөмж боловсруулах;

- мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй бус байдлыг 
илрүүлэх;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- тоон судалгаанд үндэслэн харьцуулалт, шинжилгээ хийх;

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийж, нөхцөл 
байдал, хувилбарыг тодорхойлох чадвартай байх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт 
бичгийн хэрэгжилтийн тайлан, мэдээлэлтэй холбогдсон 
асуудлаар судалгаа хийж, дүнг хариуцах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тооцох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

Багаар
ажиллах

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;

- ажил хэргийн хувьд бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

- өргөн цар хүрээтэй сэтгэж, үлгэрлэн манлайлдаг байх;

- хувийн зохион байгуулалт, цаг ашиглалтын хувьд бусдыг 
үлгэрлэн манлайлах;

- бусад.

Бусад

- хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр мэргэшсэн 
байх;

- англи хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах 
мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн 
дэвшилтэт технологи ашиглах;

91 f- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, ;МОНГОЛ хэл,
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найруулга зүйн чадвартай байх;

- албан ажлын чиг үүргийнхээ дагуу зөвлөгөө мэдээллээр 
хангаж ажиллах чадвартай байх;

- ёс зүйтэй байх;

- харилцааны ур чадвартай байх;

- хувь хүний нууцыг хадгалах чадвартай байх;

- үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай байх.

IV.AJ1BAH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууц харьяалан уцирдах албан тушаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан тушаалын нэр, тоо:

Бусад харилцах субьект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

V-АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлрлтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгууллагын шийдвэр:

Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 
ДАРГА:

2020 оны ^Удүгээр сарын ,А/-ны өдөр

Байгууллагын нэр:
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АЛБАН ТУШААЛЫН

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

0 Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулаи шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдех огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Ахлах мэргэжилтэн Дэс түшмэл, ТЗ-6

Ажпын цаг Ажлын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

И.АПБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Апбан тушаалын зорилго:

Хууль тогтоомжийн хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, тайлагнах, 
тендерт оролцогчдыг мэдээллээр хангаж, арга зүйн дэмжпэг үзүүлэх, чиг үүргийг 
хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

5дугаа|

ТОДОРХОИЛО.

2020 оны О̂
Төрийн албаны зөвлөлийн 

цүгээр сарын 01-ний өдрийн 
гогтоолын 8 дугаар хавсралт



Албан тушаалын зорилт:

1.Салбарын хууль, журмын дагуу сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг 
хангах.

2.Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөж, тайлагнах, нутгийн захиргааны байгууллагуудыг 
мэргэжил арга зүйгээр хангах, дэмжпэг үзүүлэх.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

Зорилт Албан тушаалын гүйцэтгэх чиг 
үүрэг

Гүй цэтгэл и й н ш ал гуур 
үзүүлэлт

Хариуцлага,
оролцооны
хэлбэр

Туслах - Т, 
Хариуцан 
гүйцэтгэх - Г  
Хянах-Х 
Шийдвэрлэх - 
Ш

1 дүгээр 
зорилтын 
хүрээнд

1.Батлагдсан төлөвлөгөөний 
дагуу худалдан авах 
ажиллагааг хууль, журамд 
нийцүүлэн зохион 
байгуулахад дэмжпэг үзүүлэх;

Худалдан авах 
ажиллагааг хууль 
журмын дагуу 
явуулсан байна.

Г

2.Худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулж, 
хяналт тавьж ажиллах;

Хуулийн хугацаанд 
батлагдсан байна.

Г

З.Тендерийн баримт бичгийн 
боловсруулалтад дэмжпэг 
үзүүлэн , үнэлгээний хорооны 
үйл ажиллагааг мэргэжил 
арга зүйгээр хангах;

Тендерийн баримт 
бичгийг хууль, журамд 
нийцүүлэн хянасан 
байна.

Г

4.Санамсаргүй сонголтын 
аргаар үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд ажиллах;

Худалдан авах 
ажиллагааг хуульд 
нийцүүлэн зохион 
байгуулж зөвлөмжийг 
хүргүүлсэн байна.

Г

б.Худалдан авах ажиллагаа 
хариуцсан мэргэжилтнүүдийн 
үйл ажиллагаанд дэмжлэг 
үзүүлэх гарсан зөрчлийг 
арилгуулах.

Худалдан авах 
ажиллагаа хуулийн 
дагуу зохион 
байгуулагдсан байна.

Г

1 .Худалдан авах 
ажиллагааны хэлтсийн 
гүйцэтгэсэн ажпыг тайлагнах;

Журам, маягтын дагуу 
нэгтгэсэн байна.

--------\
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2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

2.Газрын болон дүүргийн 
нэгжүүдийн албан хаагчдыг 
худалдан авах ажиллагаа 
зохион байгуулах чиглэлээр 
чадавхжуулах сургалт зохион 
байгуулах, мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө өгөх;

Албан хаагчдын ур 
чадвар дээшилж, 
худалдан авах 
ажиллагааны 
мэргэшсэн боловсон 
хүчний TOO нэмэгдэнэ.

Г

З.Худалдан авах 
ажиллагааны менежментийн 
шинэлэг чиг хандлагыг 
дэмжих, иргэд, төрийн бус 
байгууллагын оролцоог 
идэвхжүүлэх.

Албан хаагчдын ур 
чадвар сайжирч, 
иргэд, төрийн бус 
байгууллагын 
худалдан авах 
ажиллагааны мэдлэг 
дээшилсэн байна.

Г

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

Г

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

Г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

Г

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна.

г

б.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- эдийн засаг /0311/;

- цахилгаан, эрчим хүч /0713/;

- иргэний ба үйлдвэрийн барилга, байгууламж/0732/;

- эрх зүй /0421/;

- төрийн удирдлага /041303/;

- бизнесиин удирдлага /041301/.

Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан
3



байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар

Дүн
шинжипгээ

хийх

- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг нэгтгэн 
дүгнэх, санал зөвлөмж боловсруулах;

- мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй бус байдлыг 
илрүүлэх;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- тоон судалгаанд үндэслэн харьцуулалт, шинжилгээ хийх;

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийж, нөхцөл 
байдал, хувилбарыг тодорхойлох чадвартай байх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт 
бичгийн хэрэгжилтийн тайлан, мэдээлэлтэй холбогдсон 
асуудлаар судалгаа хийж, дүнг хариуцах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тооцох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

Багаар
ажиллах

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;

- ажил хэргийн хувьд бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

- өргөн цар хүрээтэй сэтгэж, үлгэрлэн манлайлдаг байх;

- хувийн зохион байгуулалт, цаг ашиглалтын хувьд бусдыг 
үлгэрлэн манлайлах;

- бусад.

Бусад

- хяналт-шинжилгээ, үнзлгээний чиглэлээр мэргэшсэн 
байх;

- англи хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах 
мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн 
дэвшилтэт технологи ашиглах;

-төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх;

- албан ажлын чиг үүргийнхээ дагуу зөвлөгөө мэдээллээр 
хангаж ажиллах чадвартай байх;

- ёс зүйтэй байх; ft /
- харилцааны ур чадвартай байх;



- хувь хүний нууцыг хадгалах чадвартай байх;

- үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай байх.

IV-АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн 
дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан тушаалын нэр, тоо:

Бусад харилцах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

V-АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгууллагын шийдвэр:

Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 
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АЛБАН ТУШААЛЫН

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
баталсан огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Албан тушаалын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл, ТЗ-6

Ажлын цаг Ажпын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дүгээр 
байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

М.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, байгууллагын дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн 
гүйцэтгэлд дотоод аудит хийх, дүгнэлт, зөвлөмж өгөх удирдлагыг мэдээллээр хангах, 
ажлын үр дүнг дээшлүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж, газрын даргын өмнө хариуцна.

ТОДОРХОИЛОЛТ

&
К IТөрийн албаны зөвлөлийн 

2020 оны 04 дүгээр сарын Oi-ний өдрийн 
1Ш>дугаар тогтоолын 9 дүгээр хавсралт
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Албан тушаалын зорилт:

1.Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, байгууллагын дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлсэн байдалд дотоод аудит хийж холбогдох дүрэм журам, аргачлалыг 
хэрэгжүүлж ажиллах.

2.Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх, үр дүнг дээшлүүлэх талаар удирдлагыг мэдээллээр хангаж, ажиллах.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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 .Улсын Их Хурал, Засгийн 
газар, холбогдох дээд шатны 
байгууллага, Төсвийн 
Ерөнхийлөн захирагчаас 
баталсан урт, дунд, богино 
хугацааны бодлогын 
зорилтын хэрэгжилтэд дотоод 
аудит хийж удирдлагыг 
мэдээллээр хангах;

Урт , дунд богино 
хугацааны бодлогын 
зорилтыг бүрэн 
хэрэгжүүлж ажилласан 
байна. Г

2.Тогтоол, шийдвэр, 
захирамж, дүрэм журмын 
хэрэгжилтэд дотоод аудит 
хийж удирдлагыг мэдээллээр 
хангах;

Тогтоол, шийдвэр, 
захирамж, дүрэм 
журмыг баримтлан 
ажилласан байна.

Г

З.Байгууллагын дүрмээр 
хүлээсэн чиг үүргийн 
хэрэгжүүлсэн байдалд 
дотоод аудит хийж холбогдох 
дүрэм журам, аргачлалыг 
хэрэгжүүлж ажиллах.

Дүрмээр хүлээоэн 
үүргийг бүрэн 
хэрэгжүүлсэн байна. Г

1 .Байгууллагын дотоод 
аудитын жилийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулж батлуулах, 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

Үр нөлөөтэй дотоод 
хяналтыг бий болгож, 
удирдлагад дэмжлэг 
үзүүлсэн байна.

Г

2.Аудитын байгууллагын 
хяналт шалгалтаар ирүүлсэн 
зөвлөмж дүгнэлтэд дүн 
шинжилгээ хийж, төлөвлөгөө 
гарган ажлын үр дүнг 
дээшлүүлэх талаар ажиллаж 
удирдлагыг мэдээллээр

Дүрэм, журам, 
аргачлалын дагуу 
дотоод хяналт.аудитыг 
хэрэгжүүлж, 
байгууллагын үйл 
ажиллагаанд чанарын

Л°У 
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2 дугаар 
зорилтын

хангах; ахиц гарсан байна.

З.Төрийн захиргааны 
байгууллагын чиг үүргийг

Төрийн захиргааны 
байгууллагад хууль,хүрээнд хэрэгжүүлж буй байдалд 

дотоод аудит хийж холбогдох 
дүрэм журам, аргачлалыг 
хэрэгжүүлж ажиллах;

тогтоомжоор 
хүлээлгэсэн чиг 
үүргийн хэрэпжилтийг 
хангуулсан байна.

Г

4.Хөрөнгө оруулалтын төсөл, 
арга хэмжээний худалдан 
авах ажиллагааг хууль 
журмын дагуу зохион 
байгуулж буй байдалд дотоод 
хяналт, аудит хийж, хэрэгжилт 
үр дүн, хариуцлагыг 
дээшлүүлэх талаар дүгнэлт, 
зөвлөмж гарган удирдлагыг 
мэдээллээр хангаж ажиллах.

Худалдан авах 
ажиллагааны хууль 
журмыг заалт бүрээр 
хэрэгжүүлэн 
ажилласан байна. Г

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль ТОГТОРМЖ, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

2.Удирдпагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна. г

5.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- санхүү /041201/

- нягтлан бодох бүртгэл /041101/;

- эдийн засаг/0311/; V i— ::-



- эрх зүй /0421/.

Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажпын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг нэгтгэн 
дүгнэх, санал зөвлөмж боловсруулах;

- мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй бус байдлыг 
илрүүлэх;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- тоон судалгаанд үндэслэн харьцуулалт, шинжилгээ хийх;

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийж, нөхцөл 
байдап, хувипбярыг тпдпрүпйппү чадвартай байх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт 
бичгийн хэрэгжилтийн тайлан, мэдээлэлтэй холбогдсон 
асуудлаар судалгаа хийж, дүнг хариуцах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тооцох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

Багаар
ажиллах

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;

- ажил хэргийн хувьд бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

- өргөн цар хүрээтэй сэтгэж, үлгэрлэн манлайлдаг байх;

- хувийн зохион байгуулалт, цаг ашиглалтын хувьд бусдыг 
үлгэрлэн манлайлах;

- бусад.

Бусад

- хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр мэргэшсэн 
байх;

- англи хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах 
мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн 
дэвшилтэт технологи ашиглах;

-төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх;

(У V ' Ч'
- албан ажлын чиг үүргийнхээ дагуу зөвлөгөө мэдээллээр 

хангаж ажиллах чадвартай байх;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- ёс зүйтэй байх;

- харилцааны ур чадвартай байх;

- хувь хүний нууцыг хадгалах чадвартай байх;

- үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай байх.

1\ЛАПБАН ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан тушаалын нэр, тоо:

Бусад харилцах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус 
байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

\/.АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодоохойлолтыг 
боловсруулсан:

Апбан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгууллагын шийдвэр:

Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН

о ю у  н цэ цэ г
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д^Гөрийн албаны зөвлөлийн 
2020 оны 04 дүгээр дарын 01-ний өдрийн 
/Мдугаар тогтоолын 10 дугаар хавсралт

Р  а Щ %  Щ

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ Ш % “

j£L
.ЕРӨНХИЙ мэдээлэл

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

0  Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Тогтоол, захирамж шийдвэрийн биелэлт 
гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл, ТЗ-5

Ажлын цаг Ажлын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

И.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, тогтоол, шийдвэр, төсөл, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах, удирдлагыг бодит мэдээ, мэдээллээр хангах чиг 
үүргийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Хууль тогтоомж, тогтоол, захирамж, шийдвэр, шийдвэр, хурлын тэмдэглэлийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлт, явц, үр дүнгийн тайлан 
мэдээг нэгтгэн боловсруулж, тайлагнах, хүргүүлэх.

2.Дээд шатны байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг нэгтгэх, тайлагнах 
хүргүүлэх.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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.УИХ-ЫН тогтоол, Засгийн 
газрын тогтоол, хурлын 
тэмдэглэл, албан даалгавар, 
МУ-ын Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, 
Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн тайлан мэдээг 
нэгтгэн боловсруулж 
НЗДТГазарт хугацаанд нь 
хүргүүлэх;

Тогтоол 
шийдвэрүүдийг 
бүртгэл хяналтад авч, 
хэрэгжилтийг тайлан 
мэдээг хугацаанд нь 
үнэн зөв тайлагнасан 
байна.

Г

2.Нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийг бүртгэл хяналтад 
авч, холбогдох нэгжүүдэд 
хүргүүлэн хэрэгжилтийн 
тайлан мэдээг нэгтгэн 
боловсруулж НЗДТГазарт 
хугацаанд нь хүргүүлэх;

Тогтоол 
шийдвэрүүдийг 
бүртгэл хяналтад авч, 
хэрэгжилтийг тайлан 
мэдээг хугацаанд нь 
үнэн зөв тайлагнасан 
байна.

З.НИТХ-ын тогтоол болон 
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг 
даргын захирамж, албан 
даалгавар, тэмдэглэлээр 
өгсөн үүрэг даалгаврыг 
бүртгэл хяналтад авч, 
холбогдох нэгжүүдэд 
хүргүүлэн хэрэгжилтийн 
тайлан мэдээг нэгтгэн 
боловсруулж НЗДТГазарт 
хугацаанд нь хүргүүлэх;

Шийдвэрийн 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

Г

2 дугаар 
зорилтын

1 .Нийслэлийн удирдах 
ажилтны шуурхайгаас өгсөн

Үүрэг даалгавар бүрэн
хангагдсан байна. !  л
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хүрээнд үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, 
системд оруулсан байх

2.Байгууллагын удирдлагын 
зөвлөлийн хурлын хэлэлцэх 
асуудал, өгсөн үүрэг 
даалгаврын хэрэгжилт болон 
хурлын тэмдэглэл хөтөлж 
биелэлтийг тайлагнах.

Удирдлагаас өгсөн 
үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангасан 
байна. Г

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөений 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна. г

5.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- эрх зүй /0421/;

- төрийн удирдлага /041303/;

- бизнесийн удирдлага /041301/;

- менежмент /041302/.

Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажпын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг 
цуглуулж, дүгнэх;

- хариуцсан ажлын мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй



Ур чадвар

бус байдлыг илрүүлэх;

- гүйцэтгэж буй ажлын явц үр дүнгтайлагнах;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийх, сэтгэн бодох 
чадвартай байх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу нэгжийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тогтоох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

Багаар
ажиллах

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
о л о н т р й  хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;;

- бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

- маргаантай асуудалд хүлээцтэй ханддаг байх;

- бусад.

Бусад

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн орчин 
үеийн технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай солилцох;

- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV.AJIBAH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг mvvfl харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан тушаалын нэр, тоо:

Бусад харилцах субъект:
- яам, агентлагийн холбогдох албан 

хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төриин болон төриин бус 
байгууллага;

- иргэн, хуулиин этгээд.



V.AJIBAH ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгууллагын шийдвэр:

Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН
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АЛБАН ТУШААЛЫН

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсрүулсан ундэслэл

0  Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Албан тушаалын нэр:

Төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн

Ажлын иаг 

Ажлын өдөр 8 цаг

Хөдөлмөрийн нөхцөл:

Хэвийн

П.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Салбарын хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хүрээнд худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөөний гүйцэтгэлийг хангах, тайлагнах, удирдлагыг бодит мэдээ, мэдээллээр 
хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

Нэгжийн нэр:

Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Дэс түшмэл, ТЗ-5

Ажпын байрны албан ёсны байршил

Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Онцгой нөхцөл

Хамаарахгүй



Албан тушаалын зорилт:

1.Салбарын хууль, журмын дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тухайн жилд 
хэрэгжүүлж буй худалдан авах ажиллагааны тайланг нэгтгэж хүргүүлэх.

2.Худалдан авах ажиллагааны тайланг бүртгэх, нутгийн захиргааны байгууллагуудад 
заавар, зөвлөмж өгөх.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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 .Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн тухайн жилд 
хэрэгжүүлэх Ьараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авалтын 
төлөвлөгөөг нэгтгэн батлуулж, 
Төсвийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв 
байгууллагад хүргүүлэх;

Төлөвлөгөөг 
холбогдох журам, 
маягтын дагуу нэгтгэн 
боловсруулж, 
хугацаанд нь 
хүргүүлсэн байна.

Г

2.Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн тухайн жилд 
хэрэгжүүлж буй худалдан 
авах ажиллагааны тайланг 
нэгтгэн, cap бүр, тухай бүр 
холбогдох дээд шатны 
байгууллагад хүргүүлэх;

Тайланг холбогдох 
журам, маягтын дагуу 
нэгтгэн боловсруулж, 
хугацаанд нь 
хүргүүлсэн байх

Г

З.Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн тухайн жилд 
хэрэгжүүлсэн худалдан авах 
ажиллагааны тайланг хагас 
жил, жилийн эцсийн байдлаар 
нэгтгэн, холбогдох журам, 
зааврын дагуу Төсвийн 
асуудал эрхэлсэн Төрийн 
захиргааны төв байгууллагад 
хүргүүлэх;

Тайланг холбогдох 
журам, маягтын дагуу 
нэгтгэн боловсруулж, 
хугацаанд нь 
хүргүүлсэн байна. Г

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1 .Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагад 
худалдан авах ажиллагааны 
тайланг холбогдох журам, 
зааврын дагуу бүртгэх, 
тайлагнах асуудлаар заавар, 
зөвлөмж өгч ажиллах;

Тайлан мэдээг журам 
заавар маягтын дагуу 
тайлагнасан байна.

//
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1.Төрийн албаны тухай хууль
г/ * 1

Хууль тогтоомж, Г



3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

З.Байгууллага, нэпжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэпжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна. Г

б.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

Г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- эрх зүй /0421/;

- төрийн удирдлага /041303/;

- эдийн засаг /0311/;

- нягтлан бодох бүртгэл /041101/;

- бизнесийн удирдлага /041301/;

- менежмент /041302/.

Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл терийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг 
цуглуулж, дүгнэх;

- хариуцсан ажлын мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй 
бус байдлыг илрүүлэх;

- гүйцэтгэж буй ажлын явц үр дүнг тайлагнах;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийх, сэтгэн бодох 
чадвартай байх;

/ /  ^ /
- бусад. (( /
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Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу нэгжийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тогтоох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

Багаар
ажиллах

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;;

- бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

- маргаантай асуудалд хүлээцтэй ханддаг байх;

- бусад.

Бусад

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн орчин 
үеийн технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай солилцох;

- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV.AJ15AH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан -р/шаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан түшаалын нэр, тоо:

Бусад харилцах сүбъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус 
байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

ХЛАЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгууллагын шийдвэр:

• -;о Хч.
Албан тушаал: Байгууллагын нэр:

/V Л-Ч
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1.ЕРӨНХИИ мэдээлэл

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

0  Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын н э р : Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

Албан тушаалын нэо: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл, ТЗ-5

Ажлын цаг Ажлын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нехцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

П.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Хууль, тоггоомж, дүрэм журамд заасан чиг үүрэг, стратегийн дагуу байгууллагын үйл 
ажиллагааг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангах, тайлагнах, удирдлагыг бодит мэдээ, 
мэдээллээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө 
хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Хууль, тогтоомж, журам, зааврын дагуу байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
боловсруулж батлуулах, биелэлт, үр дүнг нэгтгэн тайлагнах.

2.Байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэн боловсруулах, тайлагнах, албан 
хаагчдад мэргэжил, арга зүйн дэмжпэг үзүүлэх.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

Зорилт Албан тушаалын гүйцэтгэх чиг 
үүрэг

Гүй цэтгэл и й н ш ал гуур 
үзүүлэлт

Хариуцлага,
оролцооны
хэлбэр

Туслах - Т, 
Хариуцан 
гүйцэтгэх - Г 
Хянах-Х 
Шийдвэрлэх - 
Ш

1 дүгээр 
зорилтын 
хүрээнд

1.Байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг холбогдох журам, 
зааврын дагуу нэгтгэн 
боловсруулж батлуулах;

Байгууллагын 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг журам, 
аргачлалын дагуу 
оновчтой
боловсруулах ажлыг 
зохион байгуулсан 
байна.

Г

2.Байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний биелэлтийг 
нэгтгэн боловсруулж 
холбогдох газарт хүргүүлэх;

Байгууллагын 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг бүрэн 
гүйцэд, үнэн зөв 
нэгтгэж, хугацаанд нь 
тайлагнасан байна.

Г

З.Байгууллагын дүрмээр 
хүлээсэн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 
бусад шаардлагатай 
төлөвлөгөөг боловсруулж, 
биелэлтийг холбогдох 
маягтын дагуу нэгтгэн дээд 
шатны байгууллагад 
хүргүүлэх.

Дүрмээр хүлээсэн чиг 
үүргийг хэрэгжүүлж 
ажилласан байна.

Г

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1 .Байгууллагын үйл 
ажиллагааг тайлагнах ажлыг 
зохион байгуулах, тайлан 
мэдээг холбогдох 
байгууллагад хүргүүлэх;

Байгууллагын үйл 
ажиллагааг тайланг 
нэгтгэн холбогдох 
газарт хугацааны 
хоцрогдолгүй 
хүргүүлсэн байна.

г

2.Үйл ажиллагааны тайланг 
боловсруулахад холбогдох 
дүрэм, журам, аргачлалыг

Төлөвлөлт, тайлагналт 
журам зааврын дагуу 
хийгдсэн байна.

г
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хэрэгжүүлэх чиглэлээр албан 
хаагчдад мэргэжил, арга зүйн 
дэмжлэг үзүүлэх.э

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна. Г

б.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

Г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- эрх зүй /0421/;

- төрийн удирдлага /041303/;

- менежмент /041302/.

Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажпын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг 
цуглуулж, дүгнэх;

- хариуцсан ажлын мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй 
бус байдлыг илрүүлэх;

- гүйцэтгэж буй ажлын явц үр дүнг тайлагнах;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийх, сэтгэн бодох 
чадвартай байх;

- бусад.



Асуудал
шийдвэрлэх

Багаар
ажиллах

Бусад

- үндэснии язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу нэгжийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тогтоох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтраи ажиллах;

буиад!ай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;;

бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

маргаантай асуудалд хүлээцтэй ханддаг байх;

бусад.

англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн орчин 
үеийн технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай солилцох;

төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV.AJIBAH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдүулах 
албан түшаалын нэр, тоо:

Бусад харилцах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

V-АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсоүүлсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгууллагын шийдвэр:

4
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Албан тушаал:
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Ж ff t _ jk  т 
t l  ^Төрийн албаны зөвлөлийн 

04дүгээр сарын 01-ний өдрийн 
/.^дугаар тогтоолын 13 дугаар хавсралт

Щ ж  Щ  Щ

АЛБАН ТУШААЛЫН

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

0 Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс

Албан тушаалын н э р : Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Барааны худалдан авах ажиллагаа 
хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл, ТЗ-5

Ажпын иаг Ажпын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

И.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Салбарын хууль, журмын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, бараа 
бүтээгдэхүүнийг стандартын дагуу хянах, улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх ч и г  үүргийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн үр дүнг 
хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Салбарын хууль, журмын дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах.

2.Худалдан авах ажиллагааг тайлагнах, нутгийн захиргааны байгууллагуудыг мэргэжил 
арга зүйгээр хангах, дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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 .Үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд санамсаргүй 
сонголтын аргаар нарийн 
бичгийн дарга, гишүүнээр 
ажиллах;

Худалдан авах 
ажиллагааг ил тод, 
өрсөлдөх тэгш 
боломжтой, үр 
ашигтай, хэмнэлттэй, 
хариуцлагатай зохион 
байгуулсан байна.

Г

2.Худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулахад 
шаардлагатай техникийн 
тодорхойлолт болон 
холбогдох материалыг хянаж 
хүлээн авах;

Бүрэн бүрдэлтэй 
материалыг шалгаж 
хүлээн авсан байна. г

З.Нэгжийн чиг үүрэгт 
хамаарах асуудлаар 
холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах, мэргэжил 
арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;

Харилцан уялдаа 
холбоотой ажилласан 
байна.

4.Сонгон шалгаруулалтын 
урилга, үр дүнг олон нийтэд 
ил тод мэдээлэх.

Холбогдох цахим 
системд мэдээллийг 
бүрэн нийтэлсэн байна

г

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1 .Худалдан авах 
ажиллагааны тухайн жилд 
гүйцэтгэсэн ажлыг тайлагнах;

Журам, маягтын дагуу 
нэгтгэж тайлагнасан 
байна.

г

2.Газрын болон дүүргийн 
нэгжүүдийн албан хаагчдыг 
худалдан авах ажиллагаа 
зохион байгуулах чиглэлээр 
чадавхжуулах сургалт зохион 
байгуулах, мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх;

Албан хаагчдын ур 
чадвар дээшилж, 
худалдан авах 
ажиллагааны 
мэргэшсэн боловсон 
хүчний TOO нэмэгдэнэ.

г

З.Худалдан авах Албан хаагчдын ур Г

V\ ©  v



ажиллагааны менежментийн 
шинэлэг чиг хандлагыг 
дэмжих, иргэд, төрийн бус 
байгууллагын оролцоог 
идэвхжүүлэх.

чадвар сайжирч, 
иргэд, төрийн бус 
байгууллагын 
худалдан авах 
ажиллагааны мэдлэг 
дээшилсэн байна.

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чаид 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

Г

2.Удирдпагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна. г

б.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- бизнесийн удирдлага /041301/;

- эдийн засаг /0311/;

- нягтлан бодох бүртгэл /041101/;

- эрх зүй /0421/;

- менежмент/041302/;

- санхүү, банк, даатгал /0412/.

Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг 
цуглуулж, дүгнэх;

- хариуцсан ажпын мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй 
бус байдлыг илрүүлэх;

3



Ур чадвар

- гүйцэтгэж буй ажлын явц үр дүнг тайлагнах;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийх, сэтгэн бодох 
чадвартай байх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу нэгжийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тогтоох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

Багаар
ажиллах

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;;

- бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

- маргаантай асуудалд хүлээцтэй ханддаг байх;

- бусад.

Бусад

- Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр, эсхүл тухайн 
бараа, ажил үйлчилгээнд холбогдох салбарт мэргэшсэн 
байх;

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн орчин 
үеийн технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай солилцох;

- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV.AJ15AH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн 
дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан түшаалын н э р , тоо:

Бусад харилцах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын
холбогдох албан тушаайтан;

f t  V ' \
- төрийн болон төрийн бус



байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

V-АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодоохойлолтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгууллагын шийдвэр:

Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХ.ҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН
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"Төрийн албаны зөзлөлийн 
2020 оны '04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 

дугаар тоггоолын 14 дүгээр хавсралт
8Я A  Я . Н

1.ЕРӨНХИЙ мэдээлэл

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсрүулсан ундэслэл

0  Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Албан тушаалын ангилал. зэрэглэл:

Зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах 
ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл, ТЗ-5

Ажпын цаг Ажпын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онигой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

И.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Салбарын хууль, журмын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, улсын 
болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх чиг үүргийг 
хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

Ш
&ЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ



Албан тушаалын зорилт:

1.Салбарын хууль, журмын дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах.

2.Худалдан авах ажиллагааг тайлагнах, нутгийн захиргааны байгууллагуудыг мэргэжил 
арга зүйгээр хангах, дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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 .Үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд санамсаргүй 
сонголтын аргаар нарийн 
бичгийн дарга, гишүүнээр 
ажиллах;

Худалдан авах 
ажиллагааг ил тод, 
өрсөлдөх тэгш 
боломжтой, үр 
ашигтай, хэмнэлттэй, 
хариуцлагатай зохион 
байгуулж зөвлөмжийг 
хүргүүлсэн байна.

Г

2.Тухайн онд хэрэгжих төсөл, 
арга хэмжээний ажлын 
даалгавар, техникийн 
тодорхойлолт, зураг төсөв 
болон бусад холбогдох 
баримт материалыг бүрэн 
хүлээн авсан даруйд 
худалдан авах ажиллагааг 
шуурхай зохион байгуулах;

Сонгон
шалгаруулалтыг 
хуулийн хүрээнд 
хурдан шуурхай 
зохион байгуулсан 
байна.

Г

З.Худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулахад 
шаардлагатай ажлын 
даалгавар, зургийн даалгавар, 
техникийн тодорхойлолт, 
зураг төсөв, холбогдох 
материалыг хянаж хүлээн 
авах;

Худалдан авах 
ажиллагааны бэлтгэл 
ажил хангагдсан 
байна. Г

4.Нэпжийн чиг үүрэгт 
хамаарах асуудлаар 
холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах;

Харилцан уялдаа 
холбоотой ажилласан 
байна

б.Сонгон шалгаруулалтын 
урилга, үр дүнг олон нийтэд 
ил тод мэдээлэх ажпыг зохион 
байгуулах.

Холбогдох цахим 
системд мэдээллийг 
бүрэн нийтэлсэн 
байна. г



2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1 .Худалдан авах 
ажиллагааны тухайн жилд 
гүйцэтгэсэн ажлыг тайлагнах;

Журам, маягтын дагуу 
нэгтгэж тайлагнасан 
байна.

Г

2.Газрын болон дүүргийн 
нэгжүүдийн албан хаагчдыг 
худалдан авах ажиллагаа 
зохион байгуулах чиглэлээр 
чадавхжуулах сургалт зохион 
байгуулах, мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх;

Албан хаагчдын ур 
чадвар дээшилж, 
худалдан авах 
ажиллагааны 
мэргэшсэн боловсон 
хүчний TOO нэмэгдэнэ.

г

З.Худалдан авах 
ажиллагааны менежментийн 
шинэлэг чиг хандлагыг 
дэмжих, иргэд, төрийн бус 
байгууллагын оролцоог 
идэвхжүүлэх.

Албан хаагчдын ур 
чадвар сайжирч, 
иргэд, төрийн бус 
байгууллагын 
худалдан авах 
ажиллагааны мэдлэг 
дээшилсэн байна.

г

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна. г

б.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэггэй.

Мэргэжил

- бизнесийн удирдлага /041301/;

- эдийн засаг/0311/;

- нягтлан бодох бүртгэл /041101/;

- эрх зүй /0421/;
'



- менежмент/041302/;

- санхүү, банк, даатгал /0412/;

- цахилгаан, эрчим хүч /0713/;

- иргэний ба үйлдвэрийн барилга, байгууламж/0732/.

Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг 
цуглуулж, дүгнэх;

- хариуцсан ажлын мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй 
бус байдлыг илрүүлэх;

- гүйцэтгэж буй ажлын явц үр дүнг тайлагнах;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийх, сэтгэн бодох 
чадвартай байх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу нэгжийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тогтоох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

Багаар
ажиллах

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;;

- бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

- маргаантай асуудалд хүлээцтэй ханддаг байх;

- бусад.

Бусад

- Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр, эсхүл тухайн 
бараа, ажил үйлчилгээнд холбогдох салбарт мэргэшсэн 
байх;

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн орчин 
үеийн технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай солилцох;



- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV.AJIBAH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн
дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан тушаалын нэр, тоо:

Бусад харилцах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус 
байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

У.АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруупсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрел олгосон 
байгууллагын шийдвэр:

Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 
ДАРГА:

ОЮУНЦЭЦЭГ

2020 оны^У.дүгээр сарын .*£(?-ны өдөр

Байгууллагын нэр:

ТӨРИИН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ

Шийдвэрийн огноо:

1 0 8  Дугаар:............

о г 0 / ,

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан:

Байгууллагын нэр: 

НИЙСЛЭЛИ 

Ш и й д в э р и й н  

Дугаар: .rffycL.. 
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ИЛЛАГААНЫ ГАЗАР
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?ЗТөрийн албаны зөвлөлийн 

2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ций өдрийн 
/.^дугаар тоггоолын 15 дугаар хавсралт1 | шМщ 5 §1

§  §  ш щ ц
АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

0  Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс

Албан тушаалын н э р : Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Тохижилт, ногоон байгууламжийн худалдан 
авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл, ТЗ-5

Ажлын цаг Ажлын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

П.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Салбарын хууль, журмын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, 
техникийн тодорхойлолт, зураг төсвийг стандартын дагуу хянах, улсын болон орон 
нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх ч и г  үүргийг хэрэгжүүлж 
гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Салбарын хууль, журмын дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах.

2.Худалдан авах ажиллагааг тайлагнах, нутгийн захиргааны байгууллагуудыг мэргэжил 
арга зүйгээр хангах, дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

Зорилт Албан тушаалын гүйцэтгэх чиг 
үүрэг

Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт

Хариуцлага,
оролцооны
хэлбэр

Туслах - Т, 
Хариуцан 
гүйцэтгэх - Г  
Хлнах-Х 
Шийдвэрлэх - 
Ш

1 дүгээр 
зорилтын 
хүрээнд

1 .Үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд санамсаргүй 
сонголтын аргаар нарийн 
бичгийн дарга, гишүүнээр 
ажиллах;

Худалдан авах 
ажиллагааг ил тод, 
өрсөлдөх тэгш 
боломжтой, үр 
ашигтай, хэмнэлттэй, 
хариуцлагатай зохион 
байгуулж зөвлөмжийг 
хүргүүлсэн байна.

Г

2.Төсөл, арга хэмжээний 
ажлын даалгавар, техникийн 
тодорхойлолт, зураг төсөв 
болон бусад холбогдох 
баримт материалыг бүрэн 
хүлээн авсан даруйд 
худалдан авах ажиллагааг 
шуурхай зохион байгуулах;

Сонгон
шалгаруулалтыг 
хуулийн хүрээнд 
хурдан шуурхай 
зохион байгуулсан 
байна.

Г

З.Худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулахад 
шаардлагатай ажлын 
даалгавар, зургийн даалгавар, 
техникийн тодорхойлолт, 
зураг төсөв, холбогдох 
материалыг хянаж хүлээн 
авах;

Худалдан авах 
ажиллагааны бэлтгэл 
ажил хангагдсан 
байна. Г

4.Нэгжийн чиг үүрэгт 
хамаарах асуудлаар 
холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах;

Харилцан уялдаа 
холбоотой ажилласан 
байна.

б.Сонгон шалгаруулалтын 
урилга, үр дүнг олон нийтэд 
ил тод мэдээлэх.

Холбогдох цахим 
системд мэдээллийг 
бүрэн нийтэлсэн байна ----- •'V

1 .Худалдан авах 
ажиллагааны тухайн жилд

Журам, маягтын дагуу 
нэгтгэж тайлагнасан

..Г

\\ч\



2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

гүйцэтгэсэн ажлыг тайлагнах; байна.

2.Газрын болон дүүргийн 
нэгжүүдийн албан хаагчдыг 
худалдан авах ажиллагаа 
зохион байгуулах чиглэлээр 
чадавхжуулах сургалт зохион 
байгуулах, мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх;

Албан хаагчдын ур 
чадвар дээшилж, 
худалдан авах 
ажиллагааны 
мэргэшсэн боловсон 
хүчний TOO нэмэгдэнэ.

Г

З.Худалдан авах 
ажиллагааны менежментийн 
шинэлэг чиг хандлагыг 
дэмжих, иргэд, төрийн бус 
байгууллагын оролцоог 
идэвхжүүлэх.

Албан хаагчдын ур 
чадвар сайжирч, 
иргэд, төрийн бус 
байгууллагын 
худалдан авах 
ажиллагааны мэдлэг 
дээшилсэн байна.

Г

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна. г

б.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- экологи /052101/;

- хүрээлэн буй орчин судлал/052102/;

- бизнесийн удирдлага/041301/;
Л?* -

- эрх зүй /0421/;

- эдийн засаг /0311/;

- нягтлан бодох бүртгэл /041101/. [ ( (зс:
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Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажпын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг 
цуглуулж, дүгнэх;

- хариуцсан ажлын мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй 
бус байдлыг илрүүлэх;

- гүйцэтгэж буй ажлын явц үр дүнг тайлагнах;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийх, сэтгэн бодох 
чадвартай байх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу нэгжийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тогтоох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

Багаар
ажиллах

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;;

- бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

- маргаантай асуудалд хүлээцтэй ханддаг байх;

- бусад.

Бусад

- Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр, эсхүл тухайн 
бараа, ажил үйлчилгээнд холбогдох салбарт мэргэшсэн 
байх;

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн орчин 
үеийн технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай солилцох;

- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV.AJIBAH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ
f / *  /

Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: 7 ----------------
я . h r -  ----- -
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Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн 
дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан тушаалын нэр, тоо:

Бусад харилцах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

V.AJIBAH ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг хянаж, 
батлах зөвшөөрөл олгосон байгууплагын 
шийдвэр:

Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, CAI1ХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 
ДАРГА:

^ ^ 0 2 ^ ^ ^ ^ ^ ү г э э р  сарын ,^ - н ы  өдөр

Байгууплагын нэр:

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ 

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

п i Q SДугаар:............

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан:

Байгууплагьи 

НИЙСЛЭЛИ1? 

Шийдвэрийн 

Дугаар: J t/J i
j

(тамга/тэмдэ

ДАРГА

н нэо: / '

Н ХУДАЛДАН АВАХ АЖИДЛАГААНЫ ГАЗАР 

ноо /

1  у  

у Ы И
........\ ] ] Г.....  ................  Э.БОЛОРМАА

2020 оны^./дүгээр сарын^.^ны өдөр



АЛБАН ТУШААЛЫН

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Д лбаИ  ТУШ ВаЛЫН ТОДОрХОЙЛОЛТ GOJ iu bu u v v jiu c ih  V H M JU U JI

0  Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Барилгын худалдан авах ажиллагаа 
хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл, ТЗ-5

Ажлын цаг Ажпын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

И.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Салбарын хууль, журмын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, 
техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг 
төсвийг стандартын дагуу хянах, улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн үр дүнг 
хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Салбарын хууль, журмын дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах.

2.Худалдан авах ажиллагааг тайлагнах, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсвийг 
Барилгын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, БНбД, стандартын дагуу хяналт 
тавих, нутгийн захиргааны байгууллагуудыг мэргэжил арга зүйгээр хангах, дэмжпэг 
үзүүлэх.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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 .Үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд санамсаргүй 
сонголтын аргаар нарийн 
бичгийн дарга, гишүүнээр 
ажиллах;

Худалдан авах 
ажиллагааг ил тод, 
өрсөлдөх тэгш 
боломжтой, үр 
ашигтай, хэмнэлттэй, 
хариуцлагатай зохион 
байгуулж зөвлөмжийг 
хүргүүлсэн байна.

Г

2.Төсөл, арга хэмжээний 
ажлын даалгавар, техникийн 
тодорхойлолт, зураг төсөв 
болон бусад холбогдох 
баримт материалыг бүрэн 
хүлээн авсан даруйд 
худалдан авах ажиллагааг 
шуурхай зохион байгуулах;

Сонгон
шалгаруулалтыг 
хуулийн хүрээнд 
хурдан шуурхай 
зохион байгуулсан 
байна.

Г

З.Нэгжийн чиг үүрэгт 
хамаарах асуудлаар 
холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах;

Харилцан уялдаа 
холбоотой ажилласан 
байна.

4.Сонгон шалгаруулалтын 
урилга, үр дүнг олон нийтэд 
ил тод мэдээлэх.

Холбогдох цахим 
системд мэдээллийг 
бүрэн нийтэлсэн байна

г

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1 .Худалдан авах 
ажиллагааны тухайн жилд 
гүйцэтгэсэн ажлыг тайлагнах;

Журам, маягтын дагуу 
нэгтгэж тайлагнасан 
байна.

г

2.Техникийн тодорхойлолт, 
ажлын даалгавар, архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар, 
зургийн даалгавар, зураг 
төсвийг холбогдох захиалагч

Баримт бичгийг бүрэн 
бүрдэлтэйгээр хүлээн 
авсан байна. *
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байгууллагаас хүлээн авах;

З.Худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулах бэлтгэл 
ажлын хүрээнд техникийн 
тодорхойлолт, ажлын 
даалгавар, архитектур 
төлавлөлтийн даалгавар, 
зургийн даалгавар, зураг 
төсвийг хянан шалгаж, 
дүгнэлт гаргах, зөрчлийг 
арилгуулах;

Зураг, төсвийг хянах 
ажиллагаандаа 
холбогдох хууль, 
тогтоомж, БНД-ийг 
мөрдөн ажилласан 
байна. Г

4.Техникийн тодорхойлолт, 
ажпын даалгавар, архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар, 
зургийн даалгавар, зураг 
төсвийг холбогдох үнэлгээний 
хороонд хүлээлгэн өгөх.

Худалдан авах 
ажиллагааг зохион 
байгуулах бэлтгэл 
ажил хангагдсан 
байна.

Г

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зуйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

Г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна. Г

б.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

Г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- цахилгаан, эрчим хүч /0713/;

- иргэний ба үйлдвэрийн барилга; байгууламж /0732/;

- бизнесийн удирдлага /041301/;

- эдийн засаг/0311/;

- эрх зүй /0421/.
----------------------------------------------------------------------------------1
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Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг 
цуглуулж, дүгнэх;

- хариуцсан ажпын мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй 
бус байдлыг илрүүлэх;

- гүйцэтгэж буй ажпын явц үр дүнг тайлагнах;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийх, сэтгэн бодох 
чадвартай байх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу нэгжийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тогтоох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

Багаар
ажиллах

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;;

- бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

- маргаантай асуудалд хүлээцтэй ханддаг байх;

- бусад.

Бусад

- Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр, эсхүл тухайн 
бараа, ажил үйлчилгээнд холбогдох салбарт мэргэшсэн
байх;

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн орчин 
үеийн технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай солилцох;

- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV.AJIBAH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан түшаалыг шүүд харьяалан үдирдах албан түшаалын нэр:

- - У ' '



Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн 
дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан тушаалын нэр, тоо:

Бусад харилцах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус 
байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

\ЛАЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсрүүлсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгууплагын шийдвэр:

Албан тушаал:
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Щ g/Төрийн албаны зөвлөлийн 
2020 оны 04 дүгээр еарын 01-ний өдрийн 
/.Р.?дугаар тогтоолын 17 дугаар хавсралт
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АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ Щ  *  ЙИ

.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Дэд бүтцийн худалдан авах ажиллагаа 
хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл, ТЗ-5

Ажлын цаг Ажпын байрны албан ёсны байршил

Ажпын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхиөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

И.АПБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Салбарын хууль, журмын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, 
техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар, техник үндэслэл, зураг төсвийг холбогдох 
хууль тогтоомж, стандартын дагуу хянах, улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн үр дүнг 
хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Салбарын хууль, журмын дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах.

2.Дэд бүтцийн худалдан авах ажиллагааны техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар, 
техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсвийг холбогдох хууль тогтоомж, стандартын 
дагуу хянах, тайлагнах.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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 .Үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд санамсаргүй 
сонголтын аргаар нарийн 
бичгийн дарга, гишүүнээр 
ажиллах;

Худалдан авах 
ажиллагааг ил тод, 
өрсөлдөх тэгш 
боломжтой, үр 
ашигтай, хэмнэлттэй, 
хариуцлагатай зохион 
байгуулж зөвлөмжийг 
хүргүүлсэн байна.

Г

2.Төсөл, арга хэмжээний 
ажлын даалгавар, техникийн 
тодорхойлолт, зураг төсөв 
болон бусад холбогдох 
баримт материалыг бүрэн 
хүлээн авсан даруйд 
худалдан авах ажиллагааг 
шуурхай зохион байгуулах;

Сонгон
шалгаруулалтыг 
хуулийн хүрээнд 
хурдан шуурхай 
зохион байгуулсан 
байна.

Г

З.Нэгжийн чиг үүрэгт 
хамаарах асуудлаар 
холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах;

Харилцан уялдаа 
холбоотой ажилласан 
байна.

4.Сонгон шалгаруулалтын 
урилга, үр дүнг олон нийтэд 
ил тод мэдээлэх.

Холбогдох цахим 
системд мэдээллийг 
бүрэн нийтэлсэн байна

г

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1 .Худалдан авах 
ажиллагааны тухайн жилд 
гүйцэтгэсэн ажлыг тайлагнах;

Журам, маягтын дагуу 
нэгтгэж тайлагнасан 
байна.

г

2.Техникийн тодорхойлолт, 
ажлын даалгавар, архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар, 
зургийн даалгавар, зураг 
төсвийг холбогдох захиалагч 
байгууллагаас хүлээн авах;

Баримт бичгийг бүрэн 
бүрдэлтэйгээр хүлээн 
авсан байна.
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З.Худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулах бэлтгэл 
ажлын хүрээнд техникийн 
тодорхойлолт, ажлын 
даалгавар, архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар, 
зургийн даалгавар, зураг 
төсвийг хянан шалгаж, 
дүгнэлт гаргах, зөрчлийг 
арилгуулах;

Зураг, төсвийг хянах 
ажиллагаандаа 
холбогдох хууль, 
тогтоомж, БНД-ийг 
мөрдөн ажилласан 
байна. Г

4.Техникийн тодорхойлолт, 
ажлын даалгавар, архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар, 
зургийн даалгавар, зураг 
төсвийг холбогдох үнэлгээний 
хороонд хүлээлгэн өгөх.

Худалдан авах 
ажиллагааг зохион 
байгуулах бэлтгэл 
ажил хангагдсан 
байна.

г

3 дугаар 
зорилтын

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан гхүрээнд гүицэтгэлиин төлөвлөгөөнии 

хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

байна.

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна. г

5.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- цахилгаан, эрчим хүч /0713/;

- иргэний ба үйлдвэрийн барилга, байгууламж /0732/;

- цахилгаан холбоо /061901/;

- эрх зүй /0421/6;
vo j * 1

- бизнесийн удирдлага /041301/;

- эдийн засаг/0311/.
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Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажпын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг 
цуглуулж, дүгнэх;

- хариуцсан ажлын мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй 
бус байдлыг илрүүлэх;

- гүйцэтгэж буй ажлын явц үр дүнг тайлагнах;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийх, сэтгэн бодох 
чадвартай байх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу нэгжийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тогтоох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

Багаар
ажиллах

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;;

- бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

- маргаантай асуудалд хүлээцтэй ханддаг байх;

- бусад.

Бусад

- Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр, эсхүл тухайн 
бараа, ажил үйлчилгээнд холбогдох салбарт мэргэшсэн
байх;

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн орчин 
үеийн технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай солилцох;

- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV.AJIBAH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:
a /—.....  —



Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн 
дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан тушаалын нэр, тоо:

Бусад харилцах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус 
байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

V.AflBAH ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан түшаалын тодорхойлолтыг 
боловсруүлсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгууллагын шийдвэр:

Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 
ДАРГА:

^ С ^ ^ Ю У Н Ц Э Ц Э Г  
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Төрийн албаны зөвлөлийн 
2020 оны 04 дүгээр сарын-01-ний өдрийн 
/.^дугаар тогтоолын 18 дугаар хавсралт

1  a  « Ж *  % ъ  1
АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОИЛОЛТ

л ■■■Mrs: a

.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ Ш ш т

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсрүулсан ундэслэл

0 Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс

Албан тушаалын нэо: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Зам, замын байгууламжийн худалдан авах 
ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл, ТЗ-5

Ажпын цаг Ажлын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

М.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Салбарын хууль, журмын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, 
техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг 
төсвийг хууль тогтоомж, стандартын дагуу хянах, улсын болон орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн үр дүнг 
хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Салбарын хууль, журмын дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах.

2.Худалдан авах ажиллагааг тайлагнах, техникийн тодорхойлолт, ажпын даалгавар, 
техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсвийг Авто замын тухай хууль болон бусад 
хууль тогтоомж, авто зам, замын байгууламжийн норм, дүрэм, стандартын дагуу 
ирүүлсэнд хяналт тавих.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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 .Үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд санамсаргүй 
сонголтын аргаар нарийн 
бичгийн дарга, гишүүнээр 
ажиллах;

Худалдан авах 
ажиллагааг ил тод, 
өрсөлдөх тэгш 
боломжтой, үр 
ашигтай, хэмнэлттэй, 
хариуцлагатай зохион 
байгуулж зөвлөмжийг 
хүргүүлсэн байна.

Г

2.Төсөл, арга хэмжээний 
ажлын даалгавар, техникийн 
тодорхойлолт, зураг төсөв 
болон бусад холбогдох 
баримт материалыг бүрэн 
хүлээн авсан даруйд 
худалдан авах ажиллагааг 
шуурхай зохион байгуулах;

Сонгон
шалгаруулалтыг 
хуулийн хүрээнд 
хурдан шуурхай 
зохион байгуулсан 
байна.

г

З.Нэгжийн чиг үүрэгт 
хамаарах асуудлаар 
холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах;

Харилцан уялдаа 
холбоотой ажилласан 
байна.

4.Сонгон шалгаруулалтын 
урилга, үр дүнг олон нийтэд 
ил тод мэдээлэх.

Холбогдох цахим 
системд мэдээллийг 
бүрэн нийтэлсэн байна

г

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1 .Худалдан авах 
ажиллагааны тухайн жилд 
гүйцэтгэсэн ажпыг тайлагнах;

Журам, маягтын дагуу 
нэгтгэж тайлагнасан 
байна.

г

2.Техникийн тодорхойлолт, 
ажлын даалгавар, архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар, 
зургийн даалгавар, зураг 
төсвийг холбогдох захиалагч

Баримт бичгийг бүрэн 
бүрдэлтэйгээр хүлээн 
авсан байна. г

ул/
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байгууллагаас хүлээн авах;

З.Худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулах бэлтгэл 
ажлын хүрээнд техникийн 
тодорхойлолт, ажлын 
даалгавар, архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар, 
зургийн даалгавар, зураг 
төсвийг хянан шалгаж, 
дүгнэлт гаргах, зөрчлийг 
арилгуулах;

Зураг, төсвийг хянах 
ажиллагаандаа 
холбогдох хууль, 
тогтоомж, БНД-ийг 
мөрдөн ажилласан 
байна. Г

4.Техникийн тодорхойлолт, 
ажлын даалгавар, архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар, 
зургийн даалгавар, зураг 
төсвийг холбогдох үнэлгээний 
хороонд хүлээлгэн өгөх.

Худалдан авах 
ажиллагааг зохион 
байгуулах бэлтгэл 
ажил хангагдсан 
байна.

Г

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

4,Байгууллагын хетлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна. г

б.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- иргэний ба үйлдвэрийн барилга, байгууламж/0732/;

- бизнесийн удирдлага/041301/;

- эдиин засаг /0311/;

- эрх зүй /042101/.

Vч\ з



Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг 
цуглуулж, дүгнэх;

- хариуцсан ажлын мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй 
бус байдлыг илрүүлэх;

- гүйцэтгэж буй ажлын явц үр дүнг тайлагнах;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжипгээ хийх, сэтгэн бодох 
чадвартай байх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу нэгжийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тогтоох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

Багаар
ажиллах

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;;

- бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

- маргаантай асуудалд хүлээцтэй ханддаг байх;

- бусад.

Бусад

- Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр, эсхүл тухайн 
бараа, ажил үйлчилгээнд холбогдох салбарт мэргэшсэн 
байх;

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн орчин 
үеийн технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай солилцох;

- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV.AJIBAH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан түшаалыг шүүд харьяалан үдирдах албан түшаалын нэр:
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Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн 
дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан тушаалын нэр, тоо:

Бусад харилцах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан
хаагч;

нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

төрийн болон төрийн 
байгууллага;

иргэн, хуулийн этгээд.

бус

V.AJIBAH ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшеерөл олгосон 
байгууплагын шийдвэр:

Апбан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 
ДАРГА:

"  ЮУНЦЭЦЭГ 

2020 оны ^дугээр  сарын .PJL-ны өдөр

Байгууллагын нэр:

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ

. 20 04 01
Шиидвэриин огноо:.................................

108Дугаар:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан:

Байгууллагын нэр:

Н И Й С Л Э Л И р1 Й ^Щ |Д Щ  АБАХ АЖ^ 

Шийдвэрийн 

Дугаар:

(тамга/тэмдэг)

ДАРГА

ЛАГААНЫ ГАЗАР

Э.БОЛОРМАА

2020 о н ы ^ /д ү гэ э р  с а р ы н * ^ н ы  өдөр
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Төрийн албаны зөвлөлийн 
2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 

дугаар тогтоолын 19 дүгээр хавсралт

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан түшаалын тодорхойлолт боловсруулсан үндэслэл

0  Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлелт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Хуулийн хэлтэс

Албан тушаалын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Мэргэжилтэн Дэс түшмэл, ТЗ-5

Ажлын цаг Ажлын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

М.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан түшаалын зорилго:

Байгууллагын үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулахад дэмжлэг 
үзүүлэх, албан хаагчдад хууль эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх, худалдан авах ажиллагааны 
хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох талаар санал өгөх чиг үүргийг хэрэгжүүлж 
хуулийн хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж болон бусад хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, гарч буй аливаа зөрчлийг тухай бүрт 
арилгуулах ажлыг зохион байгуулах.

2.Газрын нийт албан хаагчдыг хууль эрх зүйн мэргэжлийн зөвлөгөөгөөр хангаж 
ажиллах.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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.Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулах;

Худалдан авах 
ажиллагаа хууль 
тогтоомжийн дагуу 
явагдсан байна.

Г

2.Худалдан авах 
ажиллагаатай холбогдуулан 
төрийн захиргааны төв 
байгууллагаас гаргасан 
дүрэм, журам, тушаалууд 
тэдгээрийн хэрэгжилтэд 
дэмжлэг үзүүлэх;

Холбогдох дүрэм 
журмын биелэлт 
хангагдсан байна.

X

З.Төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагаатай холбоотой 
хууль, тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, 
газрын удирдлагыг хууль, эрх 
зүйн мэдээллээр түргэн 
шуурхай хангах.

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт, мэдээллээр 
хангасан байна.

г

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулахад үүсэж буй 
хүндрэлийг хууль эрх зүйн 
хүрээнд хэрхэн зөв, оновчтой 
шийдвэрлэх талаар нийт алба 
хаагчдад зөвлөж, тэдгээрийг 
аливаа гэмт хэрэг, зөрчилд 
холбогдохоос урьдчилан 
сэргийлж хамтран ажиллах;

Газрын үйл ажиллагаа 
хэвийн явагдаж, нийт 
албан хаагчдын хууль 
эрх зүйн мэдлэг 
дээшилсэн байна.

г

2.Худалдан авах ажиллагааг 
боловсронгуй болгох талаар 
сангийн яам, ШӨХТГ, 
холбогдох яам, агентлаг, 
бусад байгууллагуудтай санал

Даргын үүрэг болгосны 
дагуу хамтран 
ажилласан байна.

г

т
уГ



солилцож, хуулийн 
хэрэгжилтийг сайжруулахад 
хамтран ажиллах.

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль
дүрэм,
хэрэгжилт
байна.

тогтоомж,
журмуудын
хангагдсан Г

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг,
хэрэгжилт
байна.

даалгаврын
хангагдсан г

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт
стандарт
байна.

бичгийн
хангагдсан г

б.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт
байна.

хангагдсан г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил эрх зүй /0421/.

Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар

Дүн
шинжилгээ

хийх

Асуудал
шийдвэрлэх

албан ажлын хэрэгцээнд 
цуглуулж, дүгнэх;

шаардагдах мэдээллииг

хариуцсан ажпын мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй 
бус байдлыг илрүүлэх;

судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийх, сэтгэн бодох 
чадвартай байх;

бусад.

үндэснии язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

албан тушаалын чиг уүргийн хүрээнд шийдлийн



Багаар
ажиллах

Бусад

хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу нэгжийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;

албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тогтоох;

үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

бусад.

өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;;

бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

маргаантай асуудалд хүлээцтэй ханддаг байх;

бусад.

Англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай 
байх;

компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн орчин 
үеийн технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай солилцох;

төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV.AflBAH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууд харьяалан үдирдах албан тушаалын нэр: 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын хуулийн хэлтсийн дарга.

Албан түшаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан тушаалын нэр, тоо:

Бусад харилиах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус 
байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

У.АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшеөрөл олгосон 
байгууллагын шийдвэр:



Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 
ДАРГА:

УНЦЭЦЭГ

2020 оны$.Ү.дүгээр сарын <?Х-ны өдөр

Байгууллагын нэр:

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ

20 04 01Шийдвэрийн огноо:

Дугаар: |Ь

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан:

Байгууплагын нэр:

НИЙСЛ ЭЛ ИЙН 7СУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛА^ААНЫ ГАЗАР 

Шийдвэрийн огноо: Y'tZ®
Пигаап-

(тамга/тэ1\|Ьэг)<

ДАРГА ... Э.БОЛОРМАА 

2020 оны^Удүгээр сары \*lQ - ны өдөр



АЛБАН ТУШААЛЫН

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

0  Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын н э р :

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Албан тушаалын н э р :

Зураг төсөв хариуцсан мэргэжилтэн

Ажлын uar 

Ажлын өдөр 8 цаг

Хөделмөрийн нөхиөл:

Хэвийн

М.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Худалдан авах ажиллагаанд шаардагдах техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар, 
техник эдийн засгийн үндэслэлийг тодорхойлох, зураг төсвийн бүрдлийг барилгын 
тухай болон бусад холбогдох хууль тоггоомж, барилгын норм ба дүрэм, стандартын 
дагуу нягтлах, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж 
гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

Нэгжийн нэр:

Хуулийн хэлтэс

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Дэс түшмэл, ТЗ-5

Ажлын байрны албан ёсны байршил

Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Онцгой нөхиөл

Хамаарахгүй



Албан тушаалын зорилт:

1.Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж болон бусад хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, гарч буй аливаа зөрчлийг тухай бүрт 
арилгуулах.

2.Худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, 
хариуцлагатай байх зарчимд нийцүүлэн техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар 
зурагтөсвийн бүрдэл, техник эдийн засгийн үндэслэл зэргийг шалгаж дүгнэлт гаргах.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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.Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулах;

Худалдан авах 
ажиллагаа хууль 
тогтоомжийн дагуу 
явагдсан байна.

Г

2.Худалдан авах 
ажиллагаатай холбогдуулан 
төрийн захиргааны төв 
байгууллагаас гаргасан 
дүрэм, журам, тушаалууд 
тэдгээрийн хэрэгжилтэд 
дэмжлэг үзүүлэх;

Холбогдох дүрэм 
журмын биелэлт 
хангагдсан байна.

г

З.Худалдан авах 
ажиллагаатай холбоотой 
хууль, тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, 
газрын удирдлагыг норм, 
дүрэм, стандартын 
мэдээллээр түргэн шуурхай 
хангах.

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, 
стандартыг баримталж 
ажилласан байна. г

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Худалдан авах 
ажиллагааны бэлтгэл ажпын 
хүрээнд ажлын даалгавар, 
техникийн тодорхойлолт, 
зураг төсөв бусад холбогдох 
баримт материалыг бүрдүүлэх 
ажлыг хариуцах;

Худалдан авах 
ажиллагаа хууль, 
журмын дагуу явагдах 
бэлтгэл ажил 
хангагдсан байна.

г

2.3ураг төсвийг хянах 
ажиллагаандаа холбогдох 
хууль, тогтоомж, Барилгын 
норм ба дүрмийг мөрдөн 
ажиллах, дэвшилтэт техник

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. /  Afff м. (

К ( з о е ш . : :

V' 2



технологи, хийц, материал, 
олон улсын туршлага судлан 
нэвтрүүлэх;

З.Худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулах бэлтгэл 
ажпын хүрээнд техникийн 
тодорхойлолт, ажпын 
даалгавар, архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар, 
зургийн даалгавар, зураг 
төсвийн бүрдлийг хянан 
шалгаж, дүгнэлт гаргах, 
зөрчлийг арилгуулах.

Худалдан авах 
ажиллагаа хууль 
журмын дагуу 
явагдсан байна.

Г

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

КТөрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна. г

б.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- эрх зүй /0421/;

- цахилгаан, эрчим хүч /0713/;

- иргэний ба үйлдвэрийн барилга, байгууламж/0732/;

- цахилгаан холбоо /061901/.

Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.



Ур чадвар

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажпын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг 
цуглуулж, дүгнэх;

- хариуцсан ажпын мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй 
бус байдлыг илрүүлэх;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийх, сэтгэн бодох 
чадвартай байх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу нэгжийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тогтоох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

Багаар
ажиллах

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;;

- бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

- маргаантай асуудалд хүлээцтэй ханддаг байх;

- бусад.

Бусад

- Англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн орчин 
үеийн технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай солилцох;

- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV.AJIBAH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын хуулийн хэлтсийн дарга. ^ о 'ЛГо



Албан тушаалд luvvn харьяалан удирдуүлах 
албан түшаалын нэр, тоо:

Бусад харилцах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус 
байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

V.AJIBAH ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгууллагын шийдвэр:

Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 
ДАРГА:

2020 оны^/дүгээр сарын .^ .-н ы  өдөр

Байгууллагын нэр:

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ

20 04 UiШиидвэриин огноо^.г^....... Тл................

Дугаар: . ....

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан:

Байгууллагын нзр.;—------ »---------j
НИЙСЛЭЛИЙН ХуДАПДАН АВA 

Шийдвэрийн огн6о:,*г1^?..$Ү’ ̂  

Дугаар: A M I I  /  

(тамга/тэмдэг)

/
IX АЖИЯПАГААНЫ ГАЗАР

[

Э.БОЛОРМАА 

2020 оны^/дүгээр сарын°(^ны өдөр
\У'<-



ившгашшишвц|
1  *  IТөрийи албаны зөвлөлийн 

2020 оны 04 дүгээр сарын 01|̂ ний өдрийн

АЛБАН ТУШААЛЫН

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

0  Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон 

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгууллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Мэдээллийн технологийн хэлтэс

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл: 

Дэс түшмэл, ТЗ-5

Ажпын байрны албан ёсны байршил

Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Онцгой нөхцел 

Хамаарахгүй

Н.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль болон бусад хууль 
тогтоомжийн хүрээнд байгууллагын болон худалдан авах үйл ажиллагааг иргэн, 
хуулийн этгээдэд мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж 
гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Албан тушаалын нэр:

Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

Ажлын иаг

Ажлын өдөр 8 цаг

Хедөлмөрийн нехцел:

Хэвийн



Албан тушаалын зорилт:

1.Салбарын бодлого, хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангах.

2.Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах чиглэлээр ажил зохион 
байгуулах, худалдан авах ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн оролцоог идэвхжүүлэх.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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.Салбарын бодлого, хууль 
тогтоомж, дүрэм журмын 
хэрэгжилтийг хангаж, 
сурталчлах ажпыг зохион 
байгуулах.

Хууль, тогтоомж, 
дүрэм, журмыг 
хэрэгжүүлэн 
ажилласан байна.

Г

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Байгууллагын үйл 
ажиллагааны ил тод байдлыг 
дээшлүүлэн цахим хуудаст 
тогтмол мэдээлэл нийтлэх;

Төрийн байгууллагын 
ил тод байдлыг 
хангасан байна.

Г

2.Худалдан авах 
ажиллагааны талаарх 
хэвлэлийн бага хурал зохион 
байгуулах;

Иргэд олон нийтийг 
мэдээллээр хангасан 
байна. г

З.Худалдан авах 
ажиллагааны цахим 
системийн талаар олон 
нийтэд нээлттэй мэдээлэл 
түгээх, сурталчлах ажлыг 
зохион байгуулах;

Цахим системийн 
талаарх мэдээлэл 
танилцуулгыг олон 
нийтэд нээлттэй 
мэдээлсэн байна.

г

4.Газрын үйл ажиллагааны 
цаг үе мэдээ мэдээллийг 
сонин, сэтгүүл, телевиз, 
радиогоор сурталчлах, хэвлэн 
нийтлүүлэх, төрийн болон 
ижил төстэй үйл ажиллагаа 
явуулдаг төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах;

Цаг үеийн мэдээ, 
мэдээллээр ийг олон 
нийтэд түгээж 
ажилласан байна. г

б.Хөрөнгө оруулалтын ажлын 
үр дүнг олон нийтэд 
сурталчлан таниулах;

Хөрөнгө оруулалтын 
ажпын үр дүнг олон 
нийтэд сурталчлан 
таниулсан байна.

г
\ /
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б.Худалдан авах ажиллагаанд 
иргэд, олон нийтийн оролцоо 
болон хяналтыг нэмэгдүүлэх, 
нээлттэй өдөрлөг зохион 
байгуулах, хэрэглэгчийн 
сэтгэл ханамжийн судалгааг 
хийх ажлыг төлөвлөх, 
тайлагнах;

Худалдан авах 
ажиллагаанд иргэд, 
олон нийтийн оролцоо, 
нэмэгдэж сэтгэл 
ханамж дээшилсэн 
байна.

Г

7.Газрын албан хаагчдын 
мэдлэг, ур чадварыг 
дээшлүүлэх, сургалтыг зохион 
байгуулах.

Мэдлэг, ур чадварыг 
дээшлүүлэх ажлыг 
зохион байгуулсан 
байна.

г

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна. г

5.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил

- сэтгүүл зүй /0321/;

- маркетинг, зар сурталчилгаа /0414/;

- бизнесийн удирдлага/041301/;

- төрийн удирдлага /041303/.

Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.



Ур чадвар

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажпын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг 
цуглуулж, дүгнэх;

- хариуцсан ажлын мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй 
бус байдлыг илрүүлэх;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийх, сэтгэн бодох 
чадвартай байх;

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу нэгжийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тогтоох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

Багаар
ажиллах

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;;

- бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

- маргаантай асуудалд хүлээцтэй ханддаг байх;

- бусад.

Бусад

- Англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн орчин 
үеийн технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай солилцох;

- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV.AJIBAH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууц харьяалан удирдах албан туииаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын мэдээллийн технологийн хэлтсийн 
дарга.

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах Бусад харилцах субъект:
албан тушаалын нэр, тоо: - яам, агентлагийн холбогдох албан 

хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;



]

- төрийн болон төрийн бус 
байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

V.AJIBAH ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
байгууллагын шийдвэр:

Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 
ДАРГА:

2020 оны ^дүгээр  с а р ы н ^ .-н ы  өдөр

Байгууплагын нэр:
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Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

0 Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгуүллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Мэдээллийн технологийн хэлтэс

Албан тушаалын н э р : Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Веб програм хариуцсан мэргэжилтэн Дэс түшмэл, ТЗ-5

Ажпын цаг Ажлын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10 давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

11.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль болон бусад хууль 
тогтоомжийн хүрээнд газрын цахим хуудас болон сүлжээний хэвийн ажиллах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх, удирдлагыг бодит мэдээллээр хангах ч и г  үүргийг хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн 
үр дүнг мэдээллийн технологийн хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Салбарын бодлого, хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу газрын вебийн хэвийн 
ажиллагааг хангах, хөгжүүлэх, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, мэдээ мэдээллийг 
шинэчлэх.

2.Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа програм 
хангамжуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

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.Салбарын бодлого, хууль 
тогтоомж, дүрэм журмын 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

Хууль, тогтоомж, 
дүрэм, журмыг 
хэрэгжүүлэи 
ажилласан байна.

Г

2.Худалдан авах 
ажиллагааны цахим 
системийн талаар олон 
нийтэд нээлттэй мэдээлэл 
түгээх.

Ил тод байдлын 
хэрэгжилт хангагдана.

Г

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Газрын үйл ажиллагаанд 
ашиглагдаж байгаа програм 
хангамж, системүүдийн 
хэвийн ажиллагааг хангах;

Газрын үйл 
ажиллагаанд 
ашиглагдаж байгаа 
програм хангамжийн 
хэвийн байдал 
хангагдана.

г

2.Газрын вебийн өдөр тутмын 
хэвийн үйл ажиллагааг хангах 
газрын вебэд гарсан алдааг 
засах, хөгжүүлэх, шинэчлэн 
сайжруулах;

Вебийн хэвийн, 
найдвартай үйл 
ажиллагааг хангаж, 
нууцлал аюулгүй 
байдал, хөгжүүлэлт 
сайжруулалтын ажил 
тухай бүрд хийсэн 
байна.

г

З.Байгууллагын дотоод 
оффисын програмын хэвийн 
ажиллагааг хангаж ажиллах;

Сүлжээний аюулгүй 
байдал, үйл 
ажиллагааны хэвийн 
байдал хангагдана.

г

4.Газрын дотоод, гадаад 
сүлжээний хэвийн найдвартай 
ажиллагааг хангах;

Сүлжээний аюулгүй 
байдал, үйл 
ажиллагааны хэвийн 
байдал хангагдана.

г

2



б.Өдөр тутмын үйл 
ажиллагаанд

шаардлагатай мэдээллийн 
технологи, програм 
хангамжийг нэвтрүүлэх.

Байгууллагын үйл
ажиллагаанд
шаардлагатай
программ
хангамжуудыг
нэвтрүүлсэн байна.

Г

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. г

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна. г

б.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил
- мэдээллийн технологи/061204/;

- програм хангамж/061302/;

- электрон системийн автоматжуулалт/071401/.

Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Ур чадвар Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг 
цуглуулж, дүгнэх;

- хариуцсан ажлын мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй 
бус байдлыг илрүүлэх;

- судалгааны арга зүин мэдлэгтэи баих;

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийх, рэтгэн бодох 
чадвартай байх; //**/■—



Асуудал
шийдвэрлэх

Багаар
ажиллах

Бусад

- бусад.

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу нэгжийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тогтоох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;;

бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

маргаантай асуудалд хүлээцтэй ханддаг байх;

бусад.

Англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн орчин 
үеийн технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай солилцох;

төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV-АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын мэдээллийн технологийн хэлтсийн 
Д а р га .

Албан тушаалд шууд харьяалан удирдуулах 
албан тушаалын нэр, тоо:

Бусад харилцах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

төрийн болон төрийн 
байгууллага;

иргэн, хуулийн этгээд.

бус

У.АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулсан:

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

_________ :



Албан тушаал:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН 

2020 онь^.^.дүгээр сарын ,C?JLны өдөр
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Төрийн албаны зөвлөлийн 
2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 

дугаар тогтоолын 23 дугаар хавсралт

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан ундэслэл

Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн 
боловсруулсан

□  Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон

Хууль тогтоомжийн нэр огноо:

Дагаж мөрдөх огноо:

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан 
огноо

Байгуүллагын нэр: Нэгжийн нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар

Мэдээллийн технологийн хэлтэс

Албан тушаалын н э р : Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл:

Мэдээллийн технологи хариуцсан 
мэргэжилтэн Дэс түшмэл, ТЗ-5

Ажпын цаг Ажпын байрны албан ёсны байршил

Ажлын өдөр 8 цаг Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 
дүгээр байр 10  давхар

Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл

Хэвийн Хамаарахгүй

И.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ

Албан тушаалын зорилго:

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль болон бусад хууль 
тогтоомжийн хүрээнд нутгийн захиргааны байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээ 
мэдээллийг цахим хэлбэрээр авах нөхцлийг бүрдүүлэх, цахим мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх, удирдлагыг бодит мэдээллээр хангах ч и г  үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн 
үр дүнг мэдээллийн технологийн хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.



Албан тушаалын зорилт:

1.Салбарын бодлого, хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангах, худалдан 
авах ажиллагааны цахим систем дээр хийгдэх ажпыг хариуцах.

2.Байгууллагын гадаад, дотоод сүлжээний хэвийн байдлыг хангах, цахим мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх, техник, тоног төхөөрөмжийн үйлчилгээ, мэргэшил арга зүйн зөвлөгөө 
дэмжлэг үзүүлэх худалдан авах ажиллагааг цахимаар зарлах үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах, тайлагнах.

3.Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг, дүрэм, журам, стандартыг хэрэгжүүлэх.

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.Салбарын бодлого, хууль 
тогтоомж, дүрэм журмын 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

Хууль, тогтоомж, 
дүрэм, журмыг 
хэрэгжүүлэн 
ажилласан байна.

Г

2.Худалдан авах 
ажиллагааны цахим 
системийн талаар олон 
нийтэд нээлттэй мэдээлэл 
түгээх.

Ил тод байдлын 
хэрэгжилт хангагдана.

Г

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1. Байгууллагын үйл 
ажиллагаанд ашиглагдаж 
байгаа техник, тоног 
төхөөрөмж, системүүдийн 
хэвийн ажиллагааг хангаж, 
тогтмол үзлэг үйлчилгээ хийх;

Байгууллагад 
ашиглагдаж буй тоног 
төхөөрөмжүүдийн 
засвар үйлчилгээг 
үзүүлсэн байна.

г

2.Худалдан авах үйл 
ажиллагааны мэдээллийн 
бааз, системийн хэвийн 
ажиллагааг хангах;

Систем хэвийн 
тасралтгүй ажиллагаа 
хангагдана. г

З.Газрын дотоод, гадаад 
сүлжээний хэвийн найдвартай 
ажиллагааг хангах;

Сүлжээний аюулгүй 
байдал, үйл 
ажиллагааны хэвийн 
байдал хангагдана.

г

4.0рон нутгийн нэгжийн цахим 
хэлбэрээр зохион 
байгуулагдах худалдан авах 
ажиллагааг арга зүйн 
удирдпага, зөвлөмж, 
мэдээллээр хангах;

Цахим худалдан авах 
ажиллагааг арга зүйн 
удирдлага, зөвлөмж, 
мэдээллээр тухай бүр 
хангана. к^ ут v

_ .... . ■ ' «



5.Цахим мэдээллийн сангийн 
хадгалалт хамгаалалт, 
сүлжээний хэвийн ажиллагааг 
хангах.

Мэдээллийн сангийн 
хадгалалт хамгаалалт, 
сүлжээний хэвийн 
ажиллагаа хангагдсан 
байна

Г

3 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд

1.Төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрэм, 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд 
баримталж, төрийн үйлчилгээг 
соёлтой шуурхай хүргэх;

Хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмуудын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

2.Удирдлагын хуульд нийцсэн 
үүрэг даалгаврыг шуурхай 
биелүүлэх, эргэн мэдээлэх;

Үүрэг, даалгаврын 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

З.Байгууллага, нэгжийн болон 
төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж, 
тайлагнах;

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт хангагдсан 
байна. Г

4.Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын баримтаа 
хугацаанд нь шилжүүлэх;

Баримт бичгийн 
стандарт хангагдсан 
байна. Г

Б.Хууль тогтоомжид заасан 
бусад чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжилт хангагдсан 
байна.

Г

Ш.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил
- мэдээллийн технологи /061204/;

- програм хангамж/061302/;

- электрон системийн автоматжуулалт/071401/.

Мэргэшил Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан 
байх.

Туршлага Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн 
албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Дүн
шинжилгээ

хийх

- албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээллийг 
цуглуулж, дүгнэх;

- хариуцсан ажлын мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй 
бус байдлыг илрүүлэх;

- судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;
_-

- тулгамдсан асуудалд дүн шинжилгээ хийх, сэтг$н' бодох 
чадвартай байх;



Ур чадвар

- бусад.

Асуудал
шийдвэрлэх

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 
түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх;

- албан тушаалын чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн 
хувилбарыг боловсруулж, хариуцах;

- удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу нэгжийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах;

- албан үүргээ гүйцэтгэх явцад гарч болзошгүй эрсдэлийг 
урьдчилан тогтоох;

- үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

- бусад.

Багаар
ажиллах

- өөрийн мэдпэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 
олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах;

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч 
харилцааг бий болгох;;

- бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

- маргаантай асуудалд хүлээцтэй ханддаг байх;

- бусад.

Бусад

- Англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 
чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх;

- компьютерын хэрэглээний програм, мэдээллийн орчин 
үеийн технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай солилцох;

- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 
найруулга зүйн чадвартай байх.

IV.AJIBAH ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ

Албан тушаалыг шууд хаоьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын мэдээллийн технологийн хэлтсийн 
Дарга.

Албан тушаалд шууд хаоьяалан удирдуулах 
албан тушаалын нэр, тоо:

Бусад харилцах субъект:

- яам, агентлагийн холбогдох албан 
хаагч;

- нутгийн захиргааны болон нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан;

- төрийн болон төрийн бус 
байгууллага;

- иргэн, хуулийн этгээд.

V-АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ



Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулсан:

Албан тушаалын т о д о р х о й л о л т ы г  
хянаж, батлах зөвшөөрөл олгосон 
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