
НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

%0'1У .оны гярын ^ ядйр Дугаар_Д/^/-^~ Улаанбаатар хот

г  и
Аж ахуйн албыг шинэчлэн байгуулах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3, Засгийн газрын 2003 оны 11 дүгээр сарын 10- 
ны өдрийн “Төсвийн байгууллагын зарим ажил, үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх 
тухай” 233 дугаар тогтоол, дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/484 дүгээр захирамжийг 
тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын санхүү, бүртгэлийн үйлчилгээ, 
цэвэрлэгээ, дулаан, сантехник, мужаан, жолооч, цахилгаан болон усан хангамж, 
холбоо, эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, ариутгал, барилга засвар, 
арчилгаа, ногоон байгууламж, галын аюулгүй байдал, хувцас өлгүүр, авто зогсоолын 
зэрэг зарим ажил, үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэх “Аж ахуйн алба”-ыг шинэчлэн 
байгуулсугай.

2. “Аж ахуйн алба”-ны дүрмийг нэгдүгээр, бүтэц, орон тоог хоёрдугаар 
хавсралтаар тус тус баталсугай.

3. “Аж ахуйн алба”-ны ажилчидтай холбогдох гэрээ байгуулан ажиллах боломж, 
нөхцөлөөр хангаж, Засгийн газрын 2003 оны 233 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг 
хангуулах, арга хэмжээ авч ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Д.Дэлгэрмаа/-т 
даалгасугай.

4. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч 
/Г.Нарангэрэл/-д үүрэг болгосугай.

5. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 06 
дугаар сарын 25-ны өдрийн А/358 дугаар захирамжийг хүчингүй болгосугай.
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“АЖ АХУЙН АЛБА”-НЫ ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү дүрмийн зорилго нь Аж ахуйн албаны үйл ажиллагааны үндсэн 
зарчим, чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, бүрэн эрх, хариуцлагын талаархи 
харилцааг хуульд заасан зарчмын үндсэн дээр тодруулж, нарийвчлан зохицуулахад 
оршино.

1.2. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын санхүү, бүртгэлийн үйлчилгээ, эд 
хөрөнгө, аж ахуй, түүний бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах, дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд байгаа Тамгын газрын нэр дэх хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийг бүртгэж 
картжуулах, албан хаагчдад шаардлагатай эмнэлэгийн тусламж үзүүлэх, Тамгын 
газрын байрны цэвэр тохилог, тухтай байдлыг хангах, цэвэрлэгээ, дулаан, сантехник, 
мужаан, жолооч, цахилгаан болон усан хангамж, холбоо, эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагаа, ариутгал, барилга засвар, арчилгаа, ногоон байгууламж, галын 
аюулгүй байдал, хувцас өлгүүр, угтах үйлчилгээ, авто зогсоолын зэрэг зарим ажил, 
үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэх, төрийн байгууллагын зарим ажил, үйлчилгээг 
гэрээгээр гүйцэтгэх алба мөн.

1.3. Алба нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын 
засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Хөдөлмөрийн 
тухай хууль бусад холбогдох хууль тогтоомж, Тамгын газрын дүрэм, Хөдөлмөрийн 
дотоод журам, энэхүү дүрмийг удирдлага болгон ажиллана.

Хоёр. Албаны удирдлага, зохион байгуулалт

2.1. Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг албаны дарга удирдан зохион 
байгуулна.

2.2. Албаны бүтэц, бүрэлдэхүүнд Засаг даргын захирамжаар өөрчлөлт оруулж 
болно.

2.3. Алба нь дүүргийн Засаг дарга, түүний орлогч, төслийн удирдагч, Тамгын 
газрын даргын өдөр тутмын удирдлага, албаны даргын мэргэжил, арга зүйн 
удирдлага дор үйл ажиллагаагаа явуулна.

2.4. Албаны албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг Засаг даргын Тамгын газар 
хариуцах бөгөөд албан хаагчид Тамгын газрын даргад хариуцсан ажпаа тайлагнана.

2.5. Албаны дарга, ажилтнуудыг Тамгын газрын дарга томилж, чөлөөлнө.
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2.6. Ээлжийн амралт, удаан хугацааны томилолт, өвчтэй, чөлөөтэй зэрэг түр 
эзгүй үед албаны даргын албан үүргийг Ахлах нягтлан бодогч албан ёсоор түр орлон 
гүйцэтгэнэ.

2.7 Албаны дарга болон албаны ажилчид төрийн үйлчилгээний албан 
хаагчийн хувьд Тамгын газрын даргатай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж, 
Засаг даргын Тамгын газрын төсвөөс санхүүжигдэнэ.

2.9. Албаны дарга нь холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү дүрэм, Тамгын газрын 
даргаас өгсөн чиг үүргийн дагуу албаны ажилчдын албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулан Засаг даргын Тамгын газрын даргаар батлуулах, тэдний өдөр тутмын 
ажлыг шуурхай удирдлага, арга зүйгээр хангах, цаг үеийн ажлыг тухай бүр зохион 
байгуулан, албаны үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавих ба дараах эрх, үүрэгтэй 
ажиллана. Үүнд:

2.9.1. Ажилтан бүрийг хөдөлмөрийн гэрээтэй ажиллуулан гэрээний 
биелэлтийг сар бүр үнэлэн, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах;

2.9.2. Албаны төлөвлөгөө, тайлангийн боловсруулалт, хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж, биелэлтийг хангуулж ажиллах;

2.9.3. Албаны дүрэм болон чиг үүргийн хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 
захирамж, Тамгын газрын даргын тушаал, дүрэм, журам зэрэг 
баримт бичгийн төсөл боловсруулах, төсөлд санал өгөх;

2.9.4. Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх төрийн болон төрийн бус байгууллага, 
аж ахуйн нэгж, иргэдтэй албаны нэрийн өмнөөс харилцах;

2.9.5. Албаны ажилтнуудыг ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх, урамшуулах, 
сахилгын арга хэмжээ авах, гадаад, дотоодод сургалтад 
хамруулах асуудлаар удирдлагад уламжилж шийдвэрлүүлэх;

2.9.6. Ажилтнуудын мэдлэг, мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах;

2.9.7. Цаг үеийн ажлын шаардлагаас шалтгаалан албаны холбогдох 
ажилтнуудад үүрэг, даалгавар өгч хяналт тавьж ажиллах;

2.9.8. Алба нь жил, улирлын төлөвлөгөөгөө Засаг даргын Тамгын 
газрын даргаар батлуулж, сар бүр тайлагнаж, холбогдох тайлан 
мэдээг Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэх;

2.9.9. Албаны эрх хэмжээнд багтах асуудлаар албаны шуурхай 
зөвлөлгөөнийг ажлын 5 хоног тутамд хийж, Засаг даргын бодлого, 
шийдвэр удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх 
болон ажилтнуудаас хариуцан гүйцэтгэх цаг үеийн ажил, албан 
хаагчдын ёс зүй, хариуцлага санаачилга, өгөгдсөн үүрэг 
даалгаврын биелэлт, ажлын арга барил, цаг ашиглалт, үр нөлөөг 
сайжруулах асуудлыг хэлэлцэж шаардлагатай тохиолдолд 
хариуцлага тооцож тэмдэглэл хөтлөх;

2.9.10. Шаардлагатай, цаг үеийн асуудлаар хурал хийх;
2.9.11. Ажилтнуудынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах, чөлөөт цагийг 

зөв боловсон өнгөрүүлэх, ажлын байрны тав тух, соёлыг
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дээшлүүлэх, ар гэр ахуйн амьдралд нь туслалцаа үзүүлэх, хамт 
олныг төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн ажлыг санаачлан зохион 
байгуулах, Удирдлагад санал оруулах;

2.9.12. Засаг даргын Тамгын газрын албан бичгийн хэвлэмэл 
хуудас, тэмдэг хэрэглэж болно.

Гурав. Албаны нийтлэг чиг үүрэг

3.1. Тамгын газрын ажилтан албан хаагч нараас албаны эд хөрөнгө, эд 
зүйлсийг ариг гамтай ашиглахыг шаардах, ашиглалтад хяналт тавих;

3.2. Тамгын газарт шинээр ажилд орж буй ажилтанд шаардагдах эд зүйлсийг 
актаар хүлээлгэн өгөх, Ажлаас чөлөөлөгдөж буй албан хаагчаас түүнд хүлээлгэн 
өгсөн эд зүйлсийг актаар хүлээн авах;

3.3. Тамгын газрын эд хөрөнгө, эд зүйлсэд тооллого хийж бүрэн бүтэн байдлыг 
хариуцах, хяналт тавих, тайлагнах;

3.4. Тамгын газрын албан хаагч нарын цалин, хөдөлмөрийн хөлсийг зохих 
журмын дагуу олгох ажлыг зохион байгуулах;

3.5. Тамгын газрын өдөр тутмын цэвэрлэгээг хариуцах, иргэдийг угтан авах;

3.6. Хороодын эд хөрөнгийг бүртгэлжүүлэх, дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд байгаа Тамгын газрын нэр дэх хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийг бүртгэж 
картжуулах, тайлагнах;

3.7. Тамгын газраар үйлчлүүлэх иргэдийг угтан авч, иргэдэд мэдээлэл өгөх, 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй уулзуулах, холбогдох зөвлөгөө өгөх ажлыг 
зохион байгуулах;

3.8. Засаг дарга, Тамгын газрын удирдлагуудын хэрэгцээ, шаардлагын дагуу 
унаагаар үйлчлэх, машинууд болон хороодын барилгын бүрэн бүтэн байдалд хяналт 
тавих;

3.9. Тамгын газрын сантехник, гэрэл цахилгаан, ус, дулаан, өвөлжилтийн 
бэлтгэл зэргийг хангах;

3.10. Албан хаагчдад эрүүл мэндийн асуудлаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, 
шаардлагатай тохиолдолд эмнэлэгийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх;

Дөрөв. Албан хаагчдын эрх

4.1. Албан хаагч нь хууль тогтоомжийг дээдлэн хүндэтгэж, захирах, захирагдах 
ёсыг баримтлан, ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заагдсан арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж ажлаа бүрэн хариуцаж гүйцэтгэнэ.
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4.2. Албан хаагчид нь төрийн албаны нэр хүндийг эрхэмлэн дээдэлж, төрийн 
захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйг дүрмийг сахиж, шударга бус 
үйл явдалтай тэмцэж, аливаа нөлөөлөлд үл автан ажиллана.

4.3. Ажил мэргэжлийн холбогдолтой гарын авлага, лавлах, тоног төхөөрөмж, 
техник хэрэгслэлээр хангагдана.

Тав. Албан хаагчийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйлс

5.1. Ажлын байранд согтууруулах ундаа, тамхи хэрэглэх, аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагааг гардан эрхлэх, ажил хаялт болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл 
ажиллагааг алдагдуулахад чиглэсэн бусад арга хэмжээг төлөвлөх, зохион байгуулах 
буюу тэдгээрт оролцохыг хориглоно.

5.2. Ажлын бус зорилгод байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, 
санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахыг хориглоно.

5.3. Төрийн албан хаагчийн хувьд хууль тогтоомжоор болон Тамгын газрын 
хөдөлмөрийн дотоод журам, энэ дүрэмд төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаанд 
хориглохоор заасан бусад зүйлсийг нэгэн адил хориглоно.
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фш.
Баянг 

2019 оны Р.9.. дү! 
дугаар захирам

“АЖ АХУИН АЛБА”-НЫ БҮТЭЦ, ОРОН 
АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-НЫ ЖА

д/д Албан тушаал Тоо Албан тушаалын 
ангилал

Нэг. Аж ахуйн алба -37 /ТҮ-37/

1 Албаны дарга 1 ТҮ-8

2 Ахлах нягтлан бодогч 1 ТҮ-8

3 Тооцооны нягтлан бодогч 1 ТҮ-7

4 Хөрөнгийн нягтлан бодогч 1 ТҮ-7

5 Гэрэлтүүлэг, тохижилт үйлчилгээний нягтлан 
бодогч 1 ТҮ-7

6 Мөнгөн хөрөнгө хариуцсан ажилтан /нярав/ 1 ТҮ-4

7 Эд аж ахуй хариуцсан ажилтан 1 ТҮ-4

8 Үйлчилгээ хариуцсан зохион байгуулагч 1 ТҮ-5

9 Байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, 
эрүүл ахуйн асуудал хариусан ажилтан 1 ТҮ-7

10 Эмч 1 ТҮ-6

11 Менежер 1 ТҮ-4

12 Угтах үйлчилгээний ажилтан 2 ТҮ-3

13 Мужаан 1 ТҮ-3

14 Сантехникч 2 ТҮ-3

15 Цахилгаанчин 1 ТҮ-3

16 Жолооч 6 ТҮ-3

17 Үйлчлэгч 11 ТҮ-1

18 Үйлчлэгч, ариутгах төхөөрөмжийн аппаратчин 1 ТҮ-2

19 Гэрэлтүүлэг тохижилт үйлчилгээний нярав 1 ТҮ-4

20 Гэрэлтүүлэг тохижилт үйлчилгээний жолооч 1 ТҮ-3
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