
 
Төрийн албаны зөвлөлийн                                                                                                                                               

2020 оны 04 дүгээр  сарын 01-ний өдрийн                                                                                                                      
... дугаар тогтоолын 10 дугаар хавсралт 

 

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ 

I.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

 
Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулсан үндэслэл  

 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 Дотоод аудитын газар  Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 

 
Албан тушаалын нэр:  

 
 
Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл: 

Ахлах мэргэжилтэн /Ахлах аудитор/  Дэс түшмэл, ТЗ-6 

 
Ажлын цаг 

 
 
Ажлын байрны албан ёсны байршил  

Ажлын өдөр 8 цаг  

 
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 
дүгээр хороо, Бага тойруу-3, 
Ц.Жигжиджавын гудамж-9, Нийслэлийн 
засаг захиргааны II байр, Хангарди 
ордон.    

Хөдөлмөрийн нөхцөл:  
 

Онцгой нөхцөл 

Хэвийн  Хамаарахгүй 

   

II.АЛБАН ТУШААЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ 

Албан тушаалын зорилго: 

Төсвийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу  нийслэлийн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудад эрсдэлийн 
шинжилгээ хийх, байгууллагын үйл ажиллагаанд холбогдох стандартыг нэвтрүүлэх, 
дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх, тайлагнах, мэдээллээр хангах  чиг үүргийн хүрээнд 
нэгжийн үйл ажиллагааг  зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг хэлтсийн даргын өмнө 
хариуцна. 

Албан тушаалын зорилт: 
1.Олон улсын стандарт болон Монгол Улсын хууль тогтоомж, салбарын холбогдох 
дүрэм, журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах. 
2.Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний 
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байгууллагуудад хийх эрсдэлд суурилсан дотоод аудит, хяналт шалгалтыг төлөвлөх, 
тайлагнах, Шилэн дансны тухай болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, 
байгууллагын үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтын ажлыг зохион байгуулах. 
3.Байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлж 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.Монгол Улсын Засгийн газар 
болон нийслэлийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
хүрээнд байгууллагын болон 
аудит, хяналт шалгалтын дунд 
хугацааны, тухайн жилийн 
гүйцэтгэлийн  төлөвлөгөөг 
боловсруулах, хэрэгжилтийг 
хангах, тайлагнах; 

Байгууллагын болон 
хэлтсийн үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөнүүд 
холбогдох бодлогын 
баримт бичигт нийцсэн 
байна. 

Г, Х 

 

2.Нэгжийн болон албан 
хаагчдын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө боловсруулах, 
тайлагнахад санал оруулах, 
мэргэжил, арга зүйн 
удирдлагаар хангах, биелэлтэд 
хяналт тавих; 

Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө биелэгдсэн 
байна. 

 

Г, Х 

 

3.Дээд газрын тогтоол шийдвэр, 
бодлогын баримт бичиг, төсөл,  
хөтөлбөрт санал боловсруулж 
танилцуулах, холбогдох 
заалтын хэрэгжилтийг хангах, 
тайлагнах; 

Тайлан мэдээг 
хугацаанд нь холбогдох 
байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. 

Г, Х 

 

4.Нийслэлийн удирдлагын 
шийдвэр, захирамжлалын 
баримт бичиг, цаг үеийн 
шинжтэй шуурхай үүрэг 
даалгаврын хэрэгжилтийг 
хангах, тайлагнах; 

Тайлан мэдээг 
хугацаанд нь холбогдох 
байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. 

Г, Х 
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5.Байгууллагын болон хэлтсийн 
чиг үүрэгтэй холбоотой хууль, 
эрх зүйн актыг боловсронгуй 
болгох санал, мэдээлэл 
боловсруулж удирдлагад 
танилцуулж ажиллах; 

Байгууллагын үйл 
ажиллагаа хуулийн 
хүрээнд тасралтгүй, 
хэвийн явагдсан байна. 

Г, Х 

6.Зорилтын хүрээнд 
хэрэгжүүлэх бусад ажил. 

Зорилтын хүрээнд 
хэрэгжүүлэх бусад 
ажил хэрэгжсэн байна. 

Г, Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 дугаар 
зорилтын 
хүрээнд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Нийслэлийн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх 
асуудлын хүрээний 
байгууллагуудын эрсдэлийн 
шинжилгээ хийж, удирдлагыг 
мэдээллээр хангах  ажлыг 
зохион байгуулах; 

Хамрах хүрээний 
байгууллагуудын 
эрсдэлийг тодорхойлж, 
эрсдэлийг удирдах 
төлөвлөгөө 
боловсруулсан байна. 

 

Г, Х 

 

2.Нийслэлийн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх 
асуудлын хүрээний 
байгууллагуудын Шилэн 
дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих, 
тайлагнах ажлыг зохион 
байгуулах; 

Байгууллагуудын төсөв, 
санхүүгийн үйл 
ажиллагаа ил тод, 
нээлттэй, ойлгомжтой 
байж, түүнд олон нийт 
хяналт тавих боломж 
бүрдсэн байна.  

Г, Х 

 

3.Байгууллагын үйл 
ажиллагаанд дотоод хяналтыг 
хэрэгжүүлэх, тайлагнах ажлыг 
зохион байгуулах; 

Байгууллагад үр 
нөлөөтэй дотоод 
хяналтын тогтолцоо 
бий болсон байна. 

Г, Х 

 

4.Аудит, хяналт шалгалтын үр 
дүнд хийх судалгаа, шинжилгээ, 
чанарын хяналтыг тайлагнах 
ажлыг зохион байгуулах; 

Сангийн сайдын 
баталсан Чанарын 
үнэлгээний аргачлал, 
үнэлгээ хийх журам 
хэрэгжсэн байна. 

Г, Х 

 

5.Байгууллагын үйл 
ажиллагаанд чанарын 
удирдлагын тогтолцооны 
стандартыг нэвтрүүлэх;  

Чанарын удирдлагын 
тогтолцоог нэвтрүүлж 
гэрчилгээ авсан байна. 

Г 

 

6.Байгууллагын үйл 
ажиллагаанд мэдээллийн 
технологи нэвтрүүлэх, 
мэдээллийн аюулгүй байдал, 
тоног төхөөрөмжийн 
найдвартай ажиллагааг хангах, 
хяналт тавих; 

Байгууллагын үйл 
ажиллагаанд шинэ 
мэдээллийн технологи 
нэвтэрч, тоног 
төхөөрөмж хэвийн 
найдвартай ажиллаж 
байна. 

Х 

 

7.Нийслэлийн Дотоод аудитын 
хорооны хурлыг зохион 
байгуулах, хорооны тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт 

Дотоод аудитын 
хорооны хурал, 
тогтмолжсон байх, 
хорооны тогтоол 

Г 
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тавих, тайлагнах; хэрэгжсэн байна. 

8.Зорилтын хүрээнд 
хэрэгжүүлэх бусад ажил. 

Зорилтын хүрээнд 
хэрэгжүүлэх бусад 
ажил хэрэгжсэн байна. 

         Г, Х 

3  дугаар 
зорилтын 
хүрээнд 

1.Чиг үүргийн хүрээнд нэгжийн 
болон харьяалах албан 
хаагчдын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, үр 
дүнг хэлтсийн даргын өмнө 
хариуцан тайлагнах; 

Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг зохих 
журмын дагуу 
батлуулж, хэрэгжилтийг 
бүрэн хангасан байна. 

Г 

 

2.Байгууллагын үйл ажиллагаа, 
эрх зүйн орчинг сайжруулах 
талаар санал, зөвлөмж, 
мэдээлэл боловсруулж 
удирдлагад танилцуулах; 

Удирдлагаас  оновчтой 
шийдвэр гарсан байна. Г 

 

3.Албан хэрэг хөтлөлтийг 
холбогдох заавар, стандартад 
нийцүүлэн үйлдэх; 

Албан хэргийг 
стандартын дагуу 
хөтөлсөн байна. 

Г 

 

4.Байгууллагын хөтлөх хэргийн 
нэрийн жагсаалтын дагуу 
цаасан болон цахим баримтыг 
архивт хүлээлгэн өгөх ажлыг 
зохион байгуулах; 

Холбогдох заавар, 
стандартын дагуу 
цаасан болон цахим 
баримтыг архивт 
хүлээн өгсөн байна. 

Г 

 

5.Зорилтын хүрээнд 
хэрэгжүүлэх бусад ажил. 

Зорилтын хүрээнд 
хэрэгжүүлэх бусад 
ажил хэрэгжсэн байна. 

Г 

 

III.АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА 

Боловсрол Магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй. 

Мэргэжил 

- нягтлан бодох бүртгэл /041101/; 
- бизнесийн удирдлага /041301/;  
- эдийн засаг /031101/;  
- санхүү, банк, даатгал /0412/; 
- эрх зүй /042101/;  
- төрийн удирдлага /041303/; 
- мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи /061/. 

Мэргэшил 

- төрийн албаны богино, дунд хугацааны сургалтад хамрагдсан байх; 

- санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 
болон түүний зөвшөөрлөөр албан ёсоор зохион байгуулсан сургалтад 
хамрагдсан байх. 

Туршлага 
-туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх; 

-тухайн салбарт мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байна.   

Ур чадвар Дүн 
шинжилгээ 

- албан ажлын хэрэгцээнд шаардлагатай мэдээ, 

мэдээллийг цуглуулж, дүгнэх, санал, зөвлөмж 
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хийх боловсруулах; 

- гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах; 

- судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй байх; 

- бусад. 

Асуудал 
шийдвэрлэх 

- хуульд нийцсэн, оновчтой, үр дүнтэй шийдвэр гаргах; 

- үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард 

түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр зүтгэх; 

- асуудлыг хууль журам, ёс зүйн зарчимд нийцүүлэн ашиг 

сонирхлоос ангид шийдвэрлэх; 

- асуудлыг шийдвэрлэхдээ  түүний эерэг, сөрөг үр 

дагаврыг тооцох;  

- аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ хамт олны саналыг 

харгалзан үздэг байх; 

- бусад. 

Багаар 
ажиллах 

- өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт 

олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах; 

- бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч, 

нээлттэй 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 

- харилцааны соёл, нээлттэй харилцаа бий болгох 

чадвартай; 

- ёс зүйтэй байх; 

- англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын 

чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх; 

- компьютерын хэрэглээний программ, мэдээллийн орчин 

үеийн технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай солилцох;  

- төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, 

найруулга зүйн чадвартай байх; 

- төрийн болон байгууллага, хувь хүний нууцыг хадгалах, 

хамгаалах. 

IV.АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХАРИЛЦАХ СУБЪЕКТ 

Албан тушаалыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: 

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтсийн дарга. 
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Албан тушаалд шууд харьяалан 
удирдуулах албан тушаалын нэр, тоо: 

 

Мэргэжилтэн 3 

       Нийт 3 
 

Бусад харилцах субъект: 

- яам, агентлагийн холбогдох албан 

тушаалтан; 

- 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:  

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН АХЛАХ 
МЭРГЭЖИЛТЭН:  

.....................................Б.МӨНХСАЙХАН  

2020 оны ....дугаар сарын ......-ны өдөр 

Байгууллагын нэр:  

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ 

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

Дугаар: ............ 

Албан тушаалын тодорхойлолтыг баталсан: 

Байгууллагын нэр:  

НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР  

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

Дугаар:  ............... 

(тамга/тэмдэг)  

ДАРГА……………………………..............   /......................................./ 

2020 оны ... дугаар сарын ... -ны өдөр 

 


