ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ

№

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Сул албан
тушаалын нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал, зэрэглэл

2015-05-21

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

Тухайн
байгууллагаас уг
албан тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

-Дүүргийн

1

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Санхүү, төрийн
сангийн хэлтэс
Төсвийн
мэргэжилтэн

санхүүгийн
бодлогыг
хэрэгжүүлэх,
дүүргийн
эдийн
засаг
нийгмийг
хөгжүүлэх
төлөвлөгөөг
үндэслэн,
тухайн жилийн төсвийн
орлого
зарлагын
төлөвлөгөөний
төслийг
холбогдох
мэргэжлийн
албад
байгууллагаар
гаргуулан хянаж нэгдсэн
төсвийн
төслийг
боловсруулах
Төсвийн
төслийг
нийслэлий санхүү, төрийн
сангаар хянуулж, дүүргийн
ИТХ-аар
хэлэлцүүлэн
батлуулах.
төсвийн
төлөвлөгөөний
сар,
улирлын
хуваарийг
орлогын
гүйцэтгэл,
нийслэлээс
олгох
санхүүгийн
дэмжлэгтэй
уялдуулан
төсвийн
тэнцлийг
ханган
боловсруулж,
төсвийн
ерөнхийлөн захирагчаар
батлуулан
мөрдүүлж
ажиллах

Дэс
түшмэл
ТЗ-4

Мэргэжил нь:
Нягтлан
бодогч,
эдийн засагч, Санхүүч
Туршлага
нь:
Харгалзахгүй
Ур чадвар:
-Удирдан
зохион
байгуулах
-Компьютерийн өргөн
хэрэглээний
програмуудыг
ашиглаж чаддаг байх
-Бичиг
баримт
боловсруулах
чадвартай
Тусгай
шаардлага
нь: Ёс зүйн хэм
хэмжээг
сахих,
дүрмийг
мөрдлөг
болгон ажиллах
- Нууц хадгалах
Авлигаас
ангид
байж,
ашиг
сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх
эрмэлзэлтэй байх

Албан
тушаал
дэвшсэн

Гэсэржавын
Чинсанаа

Мэргэжил
нь:
Санхүүгийн
менежемент
Бизнесийн
удирдлагын
магистр

Нийслэл дэх Төрийн
албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөл
Багануур дүүргийн
Засаг даргын Тамгын
газрын мэргэжилтний
албан тушаал
/ТЗ-4/-д
2015-04-30-ны өдөр
шалтгалт өгч тэнцэн
нөөцийн жагсаалтад
бүртгэгдсэн.

Тэнцэнэ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ

№

1

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Сул албан
тушаалын нэр

Санхүү, төрийн
сангийн хэлтэс
Банкны төлбөр
тооцоо
хариуцсан
мэргэжилтэн

Хариуцах асуудал

- Дүүргийн төрийн сантай
харилцагч
төвлөрсөн
болон
орон
нутгийн
төсвөөс санхүүждэг төсөвт
байгууллагуудын төлбөр
тооцоо, гүйлгээг Банкны
тухай
хууль,
Төрийн
сангийн төлбөр тооцооны
журмын дагуу санхүүгийн
бүрдэл болсон баримтаар
батлагдсан зарцуулалтын
эрхийн хүсэлт баталгааны
дагуy
түргэн
шуурхай
гүйцэтгэх,
-Төсөвт байгууллагуудын
төлбөр тооцоо гүйлгээг
тухай бүр хянан тєсвийг
зориулалтын
зүйлд
зарцуулж буйд хяналт
тавьж, шинээр өр, авлага
үүсгэхгүй байх, өр, авлагыг
цаг тухайд нь барагдуулж
ажиллах,
-Төлбөр тооцоо гарсан
тухай бүрд
байгууллага
тус
бүрийн
харилцах
дансны үлдэгдлийг тулган
шалгана.

Ангилал, зэрэглэл

2015-05-21

Дэс
түшмэл
ТЗ-4

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил нь:
Нягтлан
бодогч,
эдийн засагч
Туршлага
нь:
Мэргэжлээрээ 2-оос
доошгүй
жил
ажилласан байх
Ур чадвар:
-Удирдан
зохион
байгуулах
-Компьютерийн өргөн
хэрэглээний
програмуудыг
ашиглаж чаддаг байх
-Бичиг
баримт
боловсруулах
чадвартай
Тусгай
шаардлага
нь: Ёс зүйн хэм
хэмжээг
сахих,
дүрмийг
мөрдлөг
болгон ажиллах
- Нууц хадгалах
Авлигаас
ангид
байж,
ашиг
сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх
эрмэлзэлтэй байх

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

Тухайн
байгууллагаас уг
албан тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

Мэргэжил
нь:
Нягтлан
бодогч

Өөр ажилд
шилжсэн

Даваагийн
Пүрвжаргал

Туршлага:
-ЕБ-ын
72
дугаар
сургуулийн
Нягтлан
бодогч
2004-2012 он
-ЕБ-ын
17
дугаар
сургуулийн
Нягтлан
бодогч
2012-2013 он

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

Нийслэл дэх Төрийн
албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөл
Нийслэлийн
Боловсролын газар
Налайх дүүргийн
Боловсролын хэлтэс
Тэнцэнэ
Төсвийн төлөвлөлт,
нягтлан бодох
бүртгэл хариуцсан
мэргэжилтний албан
тушаал /ТЗ-4/-д
2015-04-30-ны өдөр
шалтгалт өгч тэнцэн
нөөцийн жагсаалтад
бүртгэгдсэн.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ

№

1

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Сул албан
тушаалын нэр

Эдийн засаг,
төлөвлөлтийн
хэлтэс
Төлөвлөлт
хариуцсан
мэргэжилтэн

Хариуцах асуудал

- Орон нутгийн хөгжлийн
сангийн хөрөнгөөр хийх
ажлыг дүүргийн хэмжээнд
зохион
байгуулж,
дүүргийн
Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлаар
хэлэлцүүлэн батлуулах
Дүүргийн
хөрөнгө
оруулалтын
хөтөлбөр
боловсруулах
хэрэгжүүлэх
- Ирэх оны нийгэм, эдийн
засгийн зорилтын төсөл
боловсруулан, дүүргийн
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
хуралдаанаар
хэлэлцүүлэн батлуулах
-Хөрөнгө
оруулалтын
хөтөлбөр, нийгэм, эдийн
засгийн
зорилт,
Орон
нутгийн хөгжлийн сангийн
хөрөнгөөр хийгдэх ажилд
шаардлагатай үндэслэл,
тооцоо,
судалгаагаар
дүүргийн
удирдлагуудыг
хангах

Ангилал, зэрэглэл

2015-05-21

Дэс
түшмэл
ТЗ-4

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил нь:
Нягтлан
бодогч,
эдийн засагч
Туршлага нь: Төрийн
байгууллагад
2-оос
доошгүй
жил
ажилласан
Ур чадвар:
-Удирдан
зохион
байгуулах
-Компьютерийн өргөн
хэрэглээний
програмуудыг
ашиглаж чаддаг байх
-Бичиг
баримт
боловсруулах
чадвартай
Тусгай
шаардлага
нь: Ёс зүйн хэм
хэмжээг
сахих,
дүрмийг
мөрдлөг
болгон ажиллах
- Нууц хадгалах
Авлигаас
ангид
байж,
ашиг
сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

Өөрийн
хүсэлтээр
ажлаас
чөлөөлөгдсөн

Тухайн
байгууллагаас уг
албан тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Отгоны
Мягмарсүрэн

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Мэргэжил
нь:
НябоХяналт
шалтгалт,
Англи-Монгол
хэлний багш

Нийслэл дэх Төрийн
албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөл

Туршлага:
Өвөрхангай
аймгийн
Хужирт сумын
10
жилийн
сургууль
Англи-Монгол
хэлний багш,
Монгол хэлУран
зохиолын
багш
20032011 онд

Тэнцэх
эсэх

Нийслэлийн
Боловсролын газар
Налайх дүүргийн
Боловсролын хэлтэс
Тэнцэнэ
Албан ба насан
туршийн боловсрол
хариуцсан ахлах
мэргэжилтний албан
тушаал /ТЗ-5/-д
2015-04-30-ны өдөр
шалтгалт өгч тэнцэн
нөөцийн жагсаалтад
бүртгэгдсэн.

эрмэлзэлтэй байх

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ

№

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Сул албан
тушаалын нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал, зэрэглэл

2015-05-21

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

Тухайн
байгууллагаас уг
албан тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

1

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

5 дугаар
хорооны
Зохион
байгуулагч

- Монгол Улсын хууль
тогтоомж, төр засгийн
бодлого
шийдвэрийг
сурталчилж
хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах
-Эрхэлсэн ажил үүрэгтэй
холбогдох мэдээ тайланг
хугацаанд
нь
гаргаж,
бүртгэл судалгаа хөтлөн,
баяжилтыг тухай бүр хийж
байх
- Статистикийн Хүн амын
мэдээллийн сан болон
өрхийн
бүртгэлийг
тогтмол, бодитой, үнэн
зөв
хөтөлж,
програмд
шивж оруулах
-Гамшгаас
хамгаалах
ажлыг шуурхай зохион
байгуулах,
цэргийн
шинэчилсэн тоо бүртгэл,
хавар, намрын ээлжит
цэрэг татлагыг хариуцан
ажиллах
-Эрүүл аюулгүй байдлын
индексийн
шалгуур
үзүүлэлтийг
дээшлүүлэх
ажлыг зохион байгуулах,
судалгаа мэдээг гаргаж
өгөх, тайлагнах

Туслах
түшмэл
ТЗ-3

Мэргэжил нь:
Харгалзахгүй
Туршлага
нь:
Ажилласан
жил
харгалзахгүй
Ур чадвар:
-Удирдан
зохион
байгуулах
-Компьютерийн өргөн
хэрэглээний
програмуудыг
ашиглаж чаддаг байх
-Бичиг
баримт
боловсруулах
чадвартай
Тусгай
шаардлага
нь: Ёс зүйн хэм
хэмжээг
сахих,
дүрмийг
мөрдлөг
болгон ажиллах
- Нууц хадгалах
Авлигаас
ангид
байж,
ашиг
сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх
эрмэлзэлтэй байх

Мэргэжил
нь:
Бизнесийн
удирдлага
Шилжүүлэн
ажиллуулсан

Байдрагийн
Сарангэрэл

Туршлага:
“Жавхлан
намнан ХХК-д
Нягтлан
бодогч
2011-2014 он

Нийслэл дэх Төрийн
албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөл
Сүхбаатар дүүргийн
Засаг даргын Тамгын
газрын хорооны
Зохион
байгуулагчийн ажлын
байранд 2015-04-15ны өдөр шалгалт өгч
тэнцэн нөөцөд
бүртгэгдсэн.

Тэнцэнэ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ
2015-05-21

1

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Сул албан
тушаалын нэр

Хариуцах асуудал

18 дугаар
хорооны
Зохион
байгуулагч

- Монгол Улсын хууль
тогтоомж, төр засгийн
бодлого
шийдвэрийг
сурталчилж
хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах
-Эрхэлсэн ажил үүрэгтэй
холбогдох мэдээ тайланг
хугацаанд
нь
гаргаж,
бүртгэл судалгаа хөтлөн,
баяжилтыг тухай бүр хийж
байх
- Статистикийн Хүн амын
мэдээллийн сан болон
өрхийн
бүртгэлийг
тогтмол, бодитой, үнэн
зөв
хөтөлж,
програмд
шивж оруулах
-Гамшгаас
хамгаалах
ажлыг шуурхай зохион
байгуулах,
цэргийн
шинэчилсэн тоо бүртгэл,
хавар, намрын ээлжит
цэрэг татлагыг хариуцан
ажиллах
-Эрүүл аюулгүй байдлын
индексийн
шалгуур
үзүүлэлтийг
дээшлүүлэх
ажлыг зохион байгуулах,
судалгаа мэдээг гаргаж
өгөх, тайлагнах

Ангилал, зэрэглэл

№

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Туслах
түшмэл
ТЗ-3

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил нь:
Харгалзахгүй
Туршлага
нь:
Ажилласан
жил
харгалзахгүй
Ур чадвар:
-Удирдан
зохион
байгуулах
-Компьютерийн өргөн
хэрэглээний
програмуудыг
ашиглаж чаддаг байх
-Бичиг
баримт
боловсруулах
чадвартай
Тусгай
шаардлага
нь: Ёс зүйн хэм
хэмжээг
сахих,
дүрмийг
мөрдлөг
болгон ажиллах
- Нууц хадгалах
Авлигаас
ангид
байж,
ашиг
сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх
эрмэлзэлтэй байх

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

Тухайн
байгууллагаас уг
албан тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

Мэргэжил
нь:
Түүх,
нийгмийн
ухааны багш,
Боловсрол
судлалын
магистр

Өөрийн
хүсэлтээр
ажлаас
чөлөөлөгдсөн

Мягмарын
Энхбилэг

Туршлага:
Дундговь
аймгийн 4-р
сургуульд
багш
2007-2008 он
Шинэ
иргэншил
дээд
сургуульд
багш
2008-2011 он

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

Хүн амын хөгжил,
нийгмийн
хамгааллын яамны
ТАСЗөвлөл
Нийгмийн халамж
үйлчилгээний
ерөнхий газрын Хүн
амын хөгжил,
нийгмийн халамж,
үйлчилгээний газрын
Хүн амын хөгжлийн
албаны даргын
албан тушаалд 2015
оны 04 дүгээр сарын
22 ны өдөр шалтгалт
өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн.

Тэнцэнэ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ
2015-05-21

1

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Сул албан
тушаалын нэр

Хариуцах асуудал

5 дугаар
хорооны
Зохион
байгуулагч

- Монгол Улсын хууль
тогтоомж, төр засгийн
бодлого
шийдвэрийг
сурталчилж
хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах
-Эрхэлсэн ажил үүрэгтэй
холбогдох мэдээ тайланг
хугацаанд
нь
гаргаж,
бүртгэл судалгаа хөтлөн,
баяжилтыг тухай бүр хийж
байх
- Статистикийн Хүн амын
мэдээллийн сан болон
өрхийн
бүртгэлийг
тогтмол, бодитой, үнэн
зөв
хөтөлж,
програмд
шивж оруулах
-Гамшгаас
хамгаалах
ажлыг шуурхай зохион
байгуулах,
цэргийн
шинэчилсэн тоо бүртгэл,
хавар, намрын ээлжит
цэрэг татлагыг хариуцан
ажиллах
-Эрүүл аюулгүй байдлын
индексийн
шалгуур
үзүүлэлтийг
дээшлүүлэх
ажлыг зохион байгуулах,
судалгаа мэдээг гаргаж
өгөх, тайлагнах

Ангилал, зэрэглэл

№

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Туслах
түшмэл
ТЗ-3

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил нь:
Харгалзахгүй
Туршлага
нь:
Ажилласан
жил
харгалзахгүй
Ур чадвар:
-Удирдан
зохион
байгуулах
-Компьютерийн өргөн
хэрэглээний
програмуудыг
ашиглаж чаддаг байх
-Бичиг
баримт
боловсруулах
чадвартай
Тусгай
шаардлага
нь: Ёс зүйн хэм
хэмжээг
сахих,
дүрмийг
мөрдлөг
болгон ажиллах
- Нууц хадгалах
Авлигаас
ангид
байж,
ашиг
сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх
эрмэлзэлтэй байх

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

Тухайн
байгууллагаас уг
албан тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

Мэргэжил
нь:
Бизнесийн
удирдлага
Шилжүүлэн
ажиллуулсан

Байдрагийн
Сарангэрэл

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Туршлага:
“Жавхлан
намнан ХХК-д
Нягтлан
бодогч
2011-2014 он

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

Нийслэл дэх Төрийн
албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөл
Сүхбаатар дүүргийн
Засаг даргын Тамгын
газрын хорооны
Зохион
байгуулагчийн ажлын
байранд 2015-04-15ны өдөр шалгалт өгч
тэнцэн нөөцөд
бүртгэгдсэн.

Тэнцэнэ

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ

№

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Сул албан
тушаалын нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал, зэрэглэл

2015-04-28

.

1

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Нийгмийн
хөгжлийн хэлтэс
Эрүүл мэнд,
биеийн тамир
хариуцсан
мэргэжилтэн

Засаг даргын эрхлэх
асуудлын
хүрээнд
бодлогын
зорилт,
боловсруулах, шийдвэр
гарахад туслах, Эрүүл
мэнд,
биеийн
тамир,
спортын талаар төрөөс
баримтлах бодлогыг орон
нутгийн хөгжлийн хэтийн
болон ойрын бодлого
зорилттой
уялдуулан
хэрэгжүүлэхэд
дэмжлэг
үзүүлэх
- Дүүргийн эрүүл мэндийн
салбарын
хүрээнд
дэвшүүлсэн
бодлоын
зорилтыг
хэрэгжүүлэхэд
мэргэжлийн удирдлагаар
хангаж ажиллах
- Холбогдох салбарын
хэрэгжилт, эрүүл мэндийн
байгууллагуудын
үйл
ажиллагаанд
хяналт
үнэлгээ, дүн шинжилгээ
хийж саналаа танилцуулах

Дэс
түшмэл
ТЗ-4

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил нь:
Хүний их эмч
Туршлага
нь:
Чиглэлээр
3-аас
доошгүй
жил
ажилласан байх
Мэргэшил
нь:
Төрийн удирдлагаар
мэргэшсэн
Ур чадвар:
-Багаар ажиллах
-Компьютерийн өргөн
хэрэглээний
програмуудыг
ашиглаж чаддаг байх
-Бичиг
баримт
боловсруулах,
дүн
шинжилгээ
хийх
чадвартай
Тусгай
шаардлага
нь: Ёс зүйн хэм
хэмжээг
сахих,
дүрмийг
мөрдлөг
болгон ажиллах
- Нууц хадгалах
Авлигаас
ангид
байж,
ашиг
сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх
эрмэлзэлтэй байх

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

Тухайн
байгууллагаас уг
албан тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

2009 онд СБД ЗДТГын Нийгмийн
хөгжлийн хэлтсийн
эрүүл мэнд, биеийн
тамирын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтний албан
тушаалд шалгалт өгч
тэнцсэн.

Төрийн
албанаас түр
чөлөөлөгдсөн

Бадамгүнсэнгийн
Баярмаа

Мэргэжил
нь: Хүний
их эмч

2009-2010 онд СБД
ЗДТГ-т Нийгмийн
хөгжлийн хэлтсийн
эрүүл мэнд, биеийн
тамирын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн
2010-2014.01 сар
хүртэл Засгийн
газрын хэрэгжүүлэгч
агентлаг Эрүүл
мэндийн газарт Эүл
мэндийг хэмжих
хэлтэст мэргэжилтэн
2014 оны 1 сараас
бүтцийн өөрчлөлтөөс
ажлаас
чөлөөлөгдсөн

Тэнцэнэ.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ

№

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Сул албан
тушаалын нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал, зэрэглэл

2015-03-02

.

Эдийн засаг,
төлөвлөлтийн
хэлтэс

1

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Засаг даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр, эдийн
засаг, нийгмийн
зорилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

Монгол Улсын Засгийн
газар, нийслэл, дүүргийн
Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийн явц, үр дүнг
тооцох ажлыг
зохион
байгуулах
Нийслэл,
дүүргийн
тухайн жилийн
нийгэм,
эдийн засгийн зорилтын
биелэлтийг
хангуулах
ажлыг зохион байгуулах
- Ирэх оны нийгэм, эдийн
засгийн зорилтын төсөл
боловсруулан
дүүргийн
ИХТ-ын
хуралдаанаар
хэлэлцэн батлуулах

Туслах
түшмэл
ТЗ-4

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил нь:
Эрх зүйч, багш
Туршлага
нь:
Ажилласан
жил
харгалзахгүй
Ур чадвар:
-Багаар ажиллах
-Компьютерийн өргөн
хэрэглээний
програмуудыг
ашиглаж чаддаг байх
-Бичиг
баримт
боловсруулах,
дүн
шинжилгээ
хийх
чадвартай
Тусгай
шаардлага
нь: Ёс зүйн хэм
хэмжээг
сахих,
дүрмийг
мөрдлөг
болгон ажиллах
- Нууц хадгалах
Авлигаас
ангид
байж,
ашиг
сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх
эрмэлзэлтэй байх

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

Тухайн
байгууллагаас уг
албан тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

Хүн амын хөгжил,
нийгмийн
хамгааллын яамны
ТАСЗөвлөл

Өөрийн
хүсэлтээр
ажлаас
чөлөөлөгдсөн

Мөнхтуяа
Уранцэцэг

Мэргэжил
нь:
Нийгмийн
ухааны
багш

Сонгинохайрхан
дүүргийн Нийгмийн
даатгалын хэлтсийн
Үйлчилгээний
албаны дарга /ТЗ-6/ын албан тушаалд
шалтгалт өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн

2015-02-10-ны №02
дугаар тогтоол

Тэнцэнэ.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ

№

1

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Сул албан
тушаалын нэр

Хариуцах асуудал

Хорооны
Зохион
байгуулагч

- Монгол Улсын хууль
тогтоомж, төр засгийн
бодлого
шийдвэрийг
сурталчилж
хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах
-Эрхэлсэн ажил үүрэгтэй
холбогдох мэдээ тайланг
хугацаанд
нь
гаргаж,
бүртгэл судалгаа хөтлөн,
баяжилтыг тухай бүр хийж
байх
-Статистикийн Хүн амын
мэдээллийн сан болон
өрхийн
бүртгэлийг
тогтмол, бодитой, үнэн
зөв
хөтөлж,
програмд
шивж оруулах
-Гамшгаас
хамгаалах
ажлыг шуурхай зохион
байгуулах,
цэргийн
шинэчилсэн тоо бүртгэл,
хавар, намрын ээлжит
цэрэг татлагыг хариуцан
ажиллах
-Эрүүл аюулгүй байдлын
индексийн
шалгуур
үзүүлэлтийг
дээшлүүлэх

Ангилал, зэрэглэл

2015-02-11

Туслах
түшмэл
ТЗ-3

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил нь:
Төрийн захиргаа, Эрх
зүйч, бусад
Туршлага
нь:
Ажилласан
жил
харгалзахгүй
Ур чадвар:
-Удирдан
зохион
байгуулах
-Компьютерийн өргөн
хэрэглээний
програмуудыг
ашиглаж чаддаг байх
-Бичиг
баримт
боловсруулах
чадвартай
Тусгай
шаардлага
нь: Ёс зүйн хэм
хэмжээг
сахих,
дүрмийг
мөрдлөг
болгон ажиллах
- Нууц хадгалах
Авлигаас
ангид
байж,
ашиг
сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх
эрмэлзэлтэй байх

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

Тухайн
байгууллагаас уг
албан тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

Нийслэл дэх төрийн
албаны салбар
зөвлөл

Өөрийн
хүсэлтээр
ажлаас
чөлөөлөгдсөн

Жавхланбаатарын
Отгонцэнд

Мэргэжил
нь:
Менежмент,
төрийн
захиргаа

Дүүргийн иргэний
хэргийн анхан шатны
2 дугаар шүүхийн
Тамгын газар
Тэнцэнэ.
Шүүх хуралдааны
Нарийн бичгийн
даргын албан
тушаалд /ТЗ-5/
шалгалт өгч тэнцсэн
анх орох иргэний
нөөцийн жагсаалтад
бүртгэгдсэн.

ажлыг зохион байгуулах,
судалгаа мэдээг гаргаж
өгөх, тайлагнах

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН
ЖАГСААЛТАД БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ

№

1

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Сул албан
тушаалын нэр

Захиргаа, хуулийн
хэлтсийн
Эрх зүй, хуулийн
мэргэжилтэн

Хариуцах асуудал

-Засаг дарга болон
Тамгийн газрын даргын
эрхлэх
асуудлын
хүрээнд хууль зүйн
зөвлөгөө
өгөх,
үйлчилгээ үзүүлэх
-Бүх шатны шүүхэд
дүүргийн итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгчөөр ажиллаж,
хариу тайлбар, нотлох
баримт
бүрдүүлэх,
шүүх
хуралдаанд
оролцох,
хэрэг
маргааныг
шийдвэрлүүлэх ажлыг
зохион байгуулах
-Удирдлагаас
гарах
тушаал,
шийдвэрийн
төсөлтэй
танилцах,
боловсруулах,
санал
өгөх, хууль тогтоомжид
нийцэж
буй
эсэхэд
хяналт тавих

Ангилал, зэрэглэл

2015-02-10

Дэш
түшмэл
ТЗ-4

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил нь:
- Хуульч, Эрх зүйч
Туршлага нь:
-Мэргэжлээрээ 3-аас
доошгүй
жил
ажилласан байх
Ур чадвар:
-Удирдан
зохион
байгуулах, Зөвөлгөө
өгөх, Компьютерийн
өргөн
хэрэглээний
програмуудыг
ашиглаж чаддаг байх,
бичиг
баримт
боловсруулах
чадвартай
Тусгай
шаардлага
нь: Ёс зүйн хэм
хэмжээг сахих,
- Нууц хадгалах,
-Авлигаас ангид байж,
ашиг сонирхлын
зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх
эрмэлзэлтэй байх

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

Өөрийн
хүсэлтээр
ажлаас
чөлөөлөгдсөн

Тухайн
байгууллагаас
уг албан
тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Энхбатын
Онон

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

Мэргэжил нь: -Олон
улсын
Эрх зүйч
Бусад
-Өмгөөллийн
үйл ажиллагаа
явуулах тусгай
зөвшөөрөлтэй

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Дархан-Уул аймгийн
Хөдөлмөрийн
хэлтсийн
мэргэжилтний /ТЗ-5/
албан тушаалд
шалгалт өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн.
ТАЗ-ийн 2013-12-31ний өдрийн №218
дугаар тогтоол

Тэнцэх
эсэх

Тэнцэнэ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ

№

1

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Сул албан
тушаалын нэр

Хариуцах асуудал

9 дүгээр
хорооны
Зохион
байгуулагч

Төр засгийн хууль
тогтоомж,
бодлого
шийдвэрийг хорооны нутаг
дэвсгэрт
сурталчилж,
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
байгуулах
- Хууль тогтоомж, дээд
байгууллагын захирамж,
шийдвэрийн
холбогдох
зүйл,
заалтанд
карт
хөтөлж, биелэлт үр дүнг
тооцон тайлагнах
-Хүн амын мэдээллийн сан
болон өрхийн бүртгэлийг
бүртгэх,
-Иргэдээс
ирүүлсэн
өргөдөл,
гомдол,
мэдээллийг хүлээн авч,
судлан шийдвэрлэх
-Хорооноос явуулж буй
үйл ажиллагаанд иргэдийг
бүрэн хамруулах
-Гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх, дэг журам,
сахилгыг бэхжүүлэх
-Цэрэг
иргэний
хамгаалалтын тоо бүртгэл,
тооцоог хариуцан ажиллах

Ангилал, зэрэглэл

2015-01-15

Туслах
түшмэл
ТЗ-3

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил нь: Төрийн
захиргаа, Эрх зүйч,
Бусад
Туршлага
нь:
Ажилласан
жил
харгалзахгүй
Ур чадвар: Удирдан
зохион
байгуулах,
Компьютерийн өргөн
хэрэглээний
програмуудыг
ашиглаж чаддаг байх,
бичиг
баримт
боловсруулах
чадвартай
Тусгай
шаардлага
нь: Төрийн албан
хаагчийн ёс зүйн хэм
хэмжээг сахих, олон
нийттэй зөв боловсон
харьцах,
аливаа
асуудлыг
оновчтой
шийдвэрлэх,
байгууллагын
нууц
хадгалах чадвартай
байх

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

ТАТХ-ийн
22.1 дэх
хэсгийг
үндэслэн
шилжүүлэн
ажиллуулсан

Тухайн
байгууллагаас уг
албан тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

Хөхөөгийн
Жавзанпагма

Мэргэжил
нь:
Англи
хэлний
багшНийгмийн
ажилтан

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Баянзүрх дүүргийн
Засаг даргын Тамгын
газарт Хорооны
Зохион
байгуулагчийн /ТЗ-3/
албан тушаалд
шалгалт өгч тэнцсэн.
/2014.05.08-ны өдөр/

Тэнцэх
эсэх

Тэнцэнэ.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ

№

1

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Сул албан
тушаалын нэр

Хариуцах асуудал

7 дугаар
хорооны
Зохион
байгуулагч

Төр засгийн хууль
тогтоомж,
бодлого
шийдвэрийг хорооны нутаг
дэвсгэрт
сурталчилж,
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
байгуулах
- Хууль тогтоомж, дээд
байгууллагын
тогтоол,
шийдвэрийн
холбогдох
зүйл,
заалтанд
карт
хөтөлж, биелэлт үр дүнг
тооцон тайлагнах
-Хүн амын мэдээллийн сан
болон өрхийн бүртгэлийг
бүртгэх,
-Иргэдээс
ирүүлсэн
өргөдөл,
гомдол,
мэдээллийг хүлээн авч,
судлан шийдвэрлэх
-Хорооноос явуулж буй
үйл ажиллагаанд иргэдийг
бүрэн хамруулах
-Гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх, дэг журам,
сахилгыг бэхжүүлэх
-Цэрэг
иргэний
хамгаалалтын тоо бүртгэл,
тооцоог хариуцан ажиллах
-Бусад

Ангилал, зэрэглэл

2015-01-16

Туслах
түшмэл
ТЗ-3

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил нь: Төрийн
захиргаа, Эрх зүйч,
Бусад
Туршлага
нь:
Ажилласан
жил
харгалзахгүй
Ур чадвар: Удирдан
зохион
байгуулах,
Компьютерийн өргөн
хэрэглээний
програмуудыг
ашиглаж чаддаг байх,
бичиг
баримт
боловсруулах
чадвартай
Тусгай
шаардлага
нь: Төрийн албан
хаагчийн ёс зүйн хэм
хэмжээг сахих, олон
нийттэй зөв боловсон
харьцах,
аливаа
асуудлыг
оновчтой
шийдвэрлэх,
байгууллагын
нууц
хадгалах чадвартай
байх

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

Жирэмсний
болон
амаржсаны
амралт,
хүүхэд асрах
чөлөө авсан.

Тухайн
байгууллагаас уг
албан тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

Хүн амын хөгжил,
нийгмийн
хамгааллын яамны
Төрийн албаны
салбар зөвлөл
Санжаасүрэнгийн
Нямжаргал

Мэргэжил
нь: Эдийн
засагчНягтлан
бодогч

Сонгинохайрхан
дүүргийн Нийгмийн
даатгалын хэлтсийн
Орлогч даргын албан
тушаалд шалгалт өгч
тэнцсэн нөөцөд
бүртгэгдсэн.
/2013-10-30/

Тэнцэнэ.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТАД
БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС ТОМИЛУУЛАХААР ХҮРГҮҮЛЖ БУЙ САНАЛ

№

1

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Сул албан
тушаалын нэр

Хариуцах асуудал

12 дугаар
хорооны
Нийгмийн
ажилтан

Нийгмийн бодлого,
нийгмийн
хамгаалал, хүүхэд
залуучууд,
ажилгүйчүүд,
эмэгтэйчүүдийн
талаарх холбогдох
мэдээлэлд
тулгуурлан
судалгаа
гаргах,
үнэлгээ хийх
-Нийгмийн
салбарын
чиглэлээр
үйл
ажиллагаа
явуулдаг
олон
улсын байгууллага,
төрийн ба төрийн
бус
байгууллагуудтай
хамтран ажиллах

Ангилал, зэрэглэл

2015-01-16

Туслах
түшмэл
ТЗ-3

Ажлын байранд тавигдах
шаардлага

Мэргэжил нь: Нийгмийн
ажилтан, Эрх зүйч, Багш,
Сэтгэл судлал, Социлогич,
Нийгэм
судал,
Сэтгэл
судлал, бусад
Туршлага нь: Ур чадвар: Зөвлөгөө өгөх,
Удирдан зохион байгуулах,
компьютерийн
өргөн
хэрэглээний
програмуудыг
ашиглаж чаддаг байх, , бичиг
баримт
боловсруулах
чадвартай
Тусгай шаардлага нь:
Төрийн албан хаагчийн ёс
зүйн хэм хэмжээг сахих,
олон нийттэй зөв боловсон
харьцах, аливаа асуудлыг
оновчтой
шийдвэрлэх,
байгууллагын нууц хадгалах
чадвартай байх

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

Тухайн
байгууллагаас
уг албан
тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

Хүн амын хөгжил,
нийгмийн
хамгааллын яамны
Төрийн албаны
салбар зөвлөл
Өөрийн
хүсэлтээр
ажиллаас
чөлөөлөгдсөн

Төмөрбатын
Дэлгэрмаа

Мэргэжил
нь:
Аялал
жуулчлалын
менежмент

2014 оны 01-17-ны
өдрийн №02 дугаар
тогтоол
Дорноговь аймгийн
Нийгмийн халамж,
үйлчилгээний
хэлтсийн даргын
албан тушаалд
шалгалт өгч тэнцэж
нөөцөд бүртгэгдсэн.

Тэнцэнэ

