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
Орон нутгийн
өмч
хариуцсан
мэргэжилтэн

Хариуцах асуудал

1. Ä¿¿ðãèéí òºñºâòýé øóóä
õàðüöäàã
òºñºâò
áàéãóóëëàãóóäûí
òºñâèéí
ã¿éöýòãýëèéí ñàðûí ìýäýý,
òàéëàíã øàëãàí õ¿ëýýí àâ÷
íýãòãýí ä¿í øèíæèëãýý õèéõ
2. Òºñºâò áàéãóóëàãóóäàä àíõàí
øàòíû áîëîí íÿãòëàí áîäîõ
á¿ðòãýëèéã á¿ðýí õºòë¿¿ëæ
íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí îëîí
óëñûí ñòàíäàðòàä íèéö¿¿ëýõ
íÿãòëàí
áîäîõ
á¿ðòãýëèéí
òàëààð ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà
ÿâóóëàõ çààâàð ãàðûí àâëàãààð
õàíãàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ
øóóä
õàðüöäàã
òºñºâò
áàéãóóëàãóóäûí íÿãòëàí áîäîã÷
íàðûí àæëûã ä¿ãíýõ
3. Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë
õºòëºëò,
ºì÷,
õºðºíãèéí
õàäãàëàëò
õàìãààëàëò,
õºðºíãèéí
¿ð
ºãººæòýé
çîðèóëàëòûí äàãóó çàðöóóëæ,
ñàíõ¿¿ãèéí ñàõèëãûã ÷àíä ñàõèí
áèåë¿¿ëæ áàéãààä õÿíàëò òàâüæ
àóäèò(ìýðãýæëèéí
õÿíàëòûí
ãàçàð) áîëîí áóñàä ìýðãýæëèéí
áàéãóóëëàãóóäààñ
ºãñºí
çºâëºìæ,
ä¿ãíýëòèéã
õýðýãæ¿¿ëýõ
àæëûã
çîõèîí
áàéãóóëàõ, ä¿í øèíæèëãýý õèéõ

Ангилал, зэрэглэл

2017-09-04

Дэс
түшмэл
ТЗ-4

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

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

Өөрийн
албан
тушаалд
шилжин
ажилласан.

Тухайн
байгууллагаас уг
албан тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Дарханбаатарын
Амарбаясгалан

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

Мэргэжил нь:
Нягтлан
бодогч
ЧД ЗДТГ-т 1
жил 5 сар
ажилласан

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Хэнтий аймгийн Бор
өндөр сумын ИТХ-н
Нарийн бичгийн
дарга
/ТЗ-7/-д
2017-06-16-ны өдөр
шалтгалт өгч тэнцэн
нөөцийн жагсаалтад
бүртгэгдсэн.

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

№

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Сул албан
тушаалын нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал, зэрэглэл

2017-09-04

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

Батбаярын
Даваадолгор

Мэргэжил нь:
Санхүү, эдийн
засаг,
“Айро
Монголиа”
ХХК-нд Эдийн
засагчаар
ажиллаж
байсан.

Нийслэл дэх Төрийн
албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөл
Нийслэлийн Хот
байгуулалт, ерөнхий
төлөвлөгөөний
газрын мэргэжилтэн
/ТЗ-4/-д
2015-12-03-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

Хариуцах асуудал

Санхүү,
төрийн
сангийн
хэлтсийн
Банкны
төлбөр
тооцоо
хариуцсан
мэргэжилтэн

Монгол Улсын хууль, төр,
засгийн бодлого шийдвэрийг
орон нутагт хэрэгжүүлэх,
холбогдох асуудлаар арга
зүйн зөвлөмж, зөвөлгөө өгөх,
хяналт
үнэлгээ,
дүн
шинжилгээ хийх, үр дүнг
тооцон тайлагнах, Нийслэл,
дүүргийн Засаг даргын үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр,
нийгэм эдийн засгийн зорилт,
бодлого
чиглэлийг
хэрэгжүүлэх хүрээнд хамрах
ажлыг төлөвлөх, дэмжлэг
үзүүлэх дүгнэлт өгөх
1.Тухайн сарын батлагдсан
зарцуулалтын эрхийн хүсэлт
баталгааны дотор тєсєвт
байгууллагын
тєлбєр
тооцоог Банкны тухай хууль,
Тєрийн
сангийн
тєлбєр
тооцооны журмын дагуу
санхїїгийн бїрдэл болсон
баримтаар хийж гїйцэтгэх.
2.Тєлбєр
тооцоог
хийж
гїйцэтгэхдээ
тєсвийг
зориулалтын зїйлд зарцуулж
буйд хяналт тавьж, шинээр
єр, авлага їїсгэхгїй байх,
гарсан єр, авлагыг тухай бїрд
барагдуулах, үргүй зардал
гаргуулахгїй байхад хяналт
тавьж ажиллана

Ангилал,
зэрэглэл

2017-09-04

Дэс
түшмэл
ТЗ-4

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил нь: Нягтлан
бодогч эдийн засагч
Туршлага
нь:
Мэргэжлээрээ
3-аас
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

Өөрийн
хүсэлтээр
ажлаас
чөлөөлөгдсөн

Тухайн
байгууллагаас
уг албан
тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Баттөмөрийн
Оюун

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

Мэргэжил
нь: Нягтлан
бодох
бүртгэл,
Хувийн
байгууллагад
2007-2011
онуудад Тэсо
ХХК-нд
мэргэжлээрээ
ажлласан
байсан

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

Нийслэл дэх Төрийн
албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөл
Нийслэлийн Засаг
даргын Тамгын
газрын Санхүү,
төрийн сангийн
хэлтсийн Дотоод
аудитын
мэргэжилтний
ажлын байранд
2017-04-29-ний
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

№

1

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Сул албан
тушаалын
нэр

Хөгжлийн
бодлого
төлөвлөлт,
хамтын
ажиллагааны
хэлтсийн
Орон нутгийн
хөгжил,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт,
хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

Хариуцах асуудал

Дүүргийн
хөрөнгө
оруулалтын төлөвлөгөө
болон
Орон
нутгийн
хөгжлийн
сангийн
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх
хөрөнгө оруулалт, төсөл,
хөтөлбөр, арга хэмжээг
орон нутгийн хөгжлийн
бодлоготой
уялдуулан
боловсруулах,
шийдвэрлүүлэх,
Засаг
даргын үйл ажиллагааны
хөтөлбөр, нийгэм, эдийн
засгийн
зорилтын
хэрэгжилтийг хангах

Ангилал,
зэрэглэл

2017-09-03

Дэс
түшмэл
ТЗ-4

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил нь: Санхүү,
эдийн засаг, Инженер,
архитектор
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

Сул орон
тоо гарсан
үндэслэл

Өөрийн
хүсэлтээр
ажлаас
чөлөөлөгдсөн

Тухайн
байгууллагаас
уг албан
тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Баянжаргалын
Алтансүх

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

Мэргэжил
нь: Санхүү,
банк
2002-2005
онуудад
Цагдаагийн
байгууллагад
ажилласан
байсан
туршлагатай.

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

Нийслэл дэх Төрийн
албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөл

Гэр хорооллын дэд
бүтцийн газрын
Дүүрэг хариуцсан
мэргэжилтний
ажлын байранд
2017-04-29-ний
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

№

1

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Сул албан
тушаалын
нэр

Хариуцах асуудал

Төрийн
захиргааны
удирдлагын
хэлтсийн
Мэдээллийн
технологи
хариуцсан
мэргэжилтэн

-Албан ажлын хэрэглээнд
хэрэглэгддэг программ
хангамжийн хэвийн үйл
ажиллагаанд
хяналт
тавих,
сайжруулах,
дотоод сүлжээ болон
техник
хэрэгслэлийн
ашиглалтын найдвартай
ажиллагааг
хангах,
өргөтгөн шинэчлэх, орчин
үеийн түвшинд асуудлыг
судалж шийдвэрлүүлэх
-Техник
хэрэгслийн
судалгаа, тайлан мэдээг
гаргаж
холбогдох
гарзруудад
хүргүүлэх
шинэчлэх
асуудлыг
судлан нэвтрүүлэх
- Засаг даргын Тамгын
газар, хороодын үйл
ажиллагаанд мэдээлэл,
холбооны
технологийг
нэвтрүүлэх,
хөгжүүлэх,
дүүргийн Засаг даргын
мөрийн
хөтөлбөртэй
уялдуулан санал дүгнэлт
гаргах
- Компьютер, хувилагч,
хэвлэгчийн
хэвийн
ажиллагаанд
хяналт
тавих, засвар үйлчилгээг
хийх,
оношлох,
шаардлагатай гэж үзвэл
мэргэжлийн байгууллага,
ажилтнаар
засвар
үйлчилгээг хийлгэх арга
хэмжээг авах.

Ангилал,
зэрэглэл

2017-09-04

Дэс
түшмэл
ТЗ-4

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил
нь:
Мэдээллийн
сүлжээ,
Программ
ба
техник
хангамж,
Мэдээллийн
технологи
Туршлага
нь:
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

Нийслэл дэх Төрийн
албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөл

Бүтэц орон
тоогоор
шинээр бий
болсон
ажлын байр

Баатарын Даваа

Мэргэжил
нь:
Мэдээллийн
технологи

Баянзүрх,
Сүхбаатар,
Чингэлтэй дүүргийн
эрүүгийн хэргийн
анхан шатны
шүүхийн Тамгын
газрын Мэдээллийн
технологи
хариуцсан
мэргэжилтний
ажлын байранд
2017-04-29-ний
өдөр шалгалт өгч
тэнцэн нөөцөд
бүртгэгдсэн.

Тэнцэнэ

Веб
хуудасны
баяжилтыг тогтмол хийж,
иргэд байгууллагад үнэн
зөв шуурхай мэдээлэл
авах
боломжийг
бүрдүүлэх
Дүүргийн
мэдээлэлдүүргийн ЗДТГын байрны төв серверт
хороод болон харьяа
газруудыг холбох ажлыг
НМТГ-тай
хамтран
зохион байгуулах
- Орчин үеийн шинэлэг
техник
технологийн
талаар
байнга
мэдээлэлтэй
болох,
шаардлагатай
үед
холбогдох
сэдвээр
сургалт зохион байгуулах

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

Төрийн
захиргааны
удирдлагын
хэлтсийн
Дотоод
сүлжээ
хариуцсан
мэргэжилтэн

-Албан ажлын хэрэглээнд
хэрэглэгддэг программ
хангамжийн хэвийн үйл
ажиллагаанд
хяналт
тавих,
сайжруулах,
дотоод сүлжээ болон
техник
хэрэгслэлийн
ашиглалтын найдвартай
ажиллагааг
хангах,
өргөтгөн шинэчлэх, орчин
үеийн түвшинд асуудлыг
судалж шийдвэрлүүлэх
-Техник
хэрэгслийн
судалгаа, тайлан мэдээг
гаргаж
холбогдох
гарзруудад
хүргүүлэх
шинэчлэх
асуудлыг
судлан нэвтрүүлэх
- Засаг даргын Тамгын
газар, хороодын үйл
ажиллагаанд мэдээлэл,
холбооны
технологийг
нэвтрүүлэх,
хөгжүүлэх,
дүүргийн Засаг даргын
мөрийн
хөтөлбөртэй
уялдуулан санал дүгнэлт
гаргах
- Компьютер, хувилагч,
хэвлэгчийн
хэвийн
ажиллагаанд
хяналт
тавих, засвар үйлчилгээг
хийх,
оношлох,
шаардлагатай гэж үзвэл
мэргэжлийн байгууллага,
ажилтнаар
засвар
үйлчилгээг хийлгэх арга
хэмжээг авах.

Ангилал,
зэрэглэл

2017-09-03

Дэс
түшмэл
ТЗ-4

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил
нь:
Мэдээллийн
сүлжээ,
Программ
ба
техник
хангамж
Туршлага
нь:
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

Нийслэл дэх Төрийн
албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөл

Өөрийн
хүсэлтээр
ажлаас
чөлөөлөгдсөн

Лхагвасүрэнгийн
Мөнх-Эрдэнэ

Мэргэжил
нь:
Мэдээллийн
сүлжээ

Харилцаа холбоо
мэдээллийн
технологийн газрын
Мэдээллийн
технологийн
бодлого,
зохицуулалтын
газрын
мэргэжилтний
ажлын байранд
2017-05-16-ны өдөр
шалгалт өгч тэнцэн
нөөцөд бүртгэгдсэн.

Тэнцэнэ

Веб
хуудасны
баяжилтыг тогтмол хийж,
иргэд байгууллагад үнэн
зөв шуурхай мэдээлэл
авах
боломжийг
бүрдүүлэх
Дүүргийн
мэдээлэлдүүргийн ЗДТГын байрны төв серверт
хороод болон харьяа
газруудыг холбох ажлыг
НМТГ-тай
хамтран
зохион байгуулах
- Орчин үеийн шинэлэг
техник
технологийн
талаар
байнга
мэдээлэлтэй
болох,
шаардлагатай
үед
холбогдох
сэдвээр
сургалт зохион байгуулах

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

Тохижилт,
нийтийн аж
ахуйн
хэлтсийн Дэд
бүтэц, зураг
төсөл
хариуцсан
мэргэжилтэн

Монгол
улсын
хууль
тогтоомж, Төр засгийн
бодлого,
Нийслэл,
дүүргийн Засаг даргын
мөрийн
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх,
иргэдийн
эрүүл, аюулгүй тохилог
орчинд
амьдрах
нөхцлийг ханган, дэд
бүтцийн
чиг
үүргийг
хэрэгжүүлэх
ажлыг
зохион
байгуулж,
үйлчилгээг
шуурхай
хүргэх, иргэдээс тавьсан
санал хүсэлтийг хуулийн
хугацаанд барагдуулах,
зураг төслийн хүрээнд
норм
дүрмийн
дагуу
эскиз,
ажлын
зураг
гаргах,
ажлын
тоо
хэмжээг гаргах, зураг
унших

Ангилал,
зэрэглэл

2017-09-04

Дэс
түшмэл
ТЗ-4

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил нь: Инженер,
архитектор
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

Сул орон
тоо гарсан
үндэслэл

Өөрийн
хүсэлтээр
ажлаас
чөлөөлөгдсөн

Тухайн
байгууллагаас
уг албан
тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

Отгонбаярын
Батжаргал

Мэргэжил
нь:
Ландшафтын
архитекторч,
2009
оноос
мэргэжлээрээ
ажилласан
туршлагатай,
Дорноговь
аймгийн
Замын
үүд
Захирагчийн
ажлын
албанд 20132014
онд
ажиллаж
байсан.

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

Нийслэл дэх Төрийн
албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөл
Харилцаа холбоо
мэдээллийн
технологийн газрын
Мэдээллийн
технологийн
бодлого,
зохицуулалтын
газрын
мэргэжилтний
ажлын байранд
2017-05-16-ны 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

№

1

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Сул албан
тушаалын
нэр

Хүнс,
худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн
Үйлдвэрлэл,
инноваци
хариуцсан
мэргэжилтэн

Хариуцах асуудал

Монгол Улсын Засгийн
газраас
батлагдсан
ЖДҮД
хөтөлбөр
Хөдөлмөрийн
таатай
орчин
болон
хөдөлмөрийн зах зээл
дэх
тэгш
боломжийг
бүрдүүлэхэд
дэмжлэг
үзүүлэх
хөдөлмөр
эрхлэлт
үйлчилгээний
чанар,
хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх
замаар
иргэдийг
ажилтай
орлоготой болох, ЖДҮ –
ийг эрчимтэй хөгжүүлж
үндэсний үйлдвэрлэлийн
өсөлтийг хангах ЖДҮ-ийн
эзлэх
байр
суурийг
бэхжүүлэх
замаар
Нийслэл болон дүүргийн
нийгэм эдийн засгийн
хөгжилд бодитой хувь
нэмэр оруулах, Нийслэл
Дүүргийг засаг даргын
мөрийн
хөтөлбөр,
Нийслэл дүүргийн НЭЗЗын хүрээнд хэргжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах
үйлдвэр эрхлэгчдийн зах
зээлд өрсөлдөх чадварыг
дээшлүүлэх, ажлын байр
шинээр бий болгох.

Ангилал,
зэрэглэл

2017-09-04

Дэс
түшмэл
ТЗ-4

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Мэргэжил нь: Эдийн
засагч,
Бизнесийн
удирдлага, Багш
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

Сул орон
тоо гарсан
үндэслэл

Өөрийн
хүсэлтээр
ажлаас
чөлөөлөгдсөн

Тухайн
байгууллагаас
уг албан
тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Чагдарсүмбэрэл
ийн Даваадорж

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

Мэргэжил
нь:
ГазарзүйБайгалийн
шинжлэлийн
багш,
2014 оны 1-р
сараас ЧД
ЗДТГ-т
гэрээт
ажилтан

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

Нийслэл дэх Төрийн
албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөл
Харилцаа холбоо
мэдээллийн
технологийн газрын
Мэдээллийн
технологийн бодлого,
зохицуулалтын
газрын мэргэжилтний
ажлын байранд 201705-16-ны 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

№

1

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Сул албан
тушаалын
нэр

Хариуцах асуудал

1 дүгээр
хорооны
Нийгмийн
ажилтан

Нийгмийн
талаар
төрөөс
баримтлах
бодлого, багц хууль,
хөдөлмөр
эрхлэлт
болон
гэр бүл,
хүүхдийн
эрхийг
хамгаалах, гэр бүлийн
хүчирхийлэлтэй
тэмцэх тухай хуулийн
хэрэгжилтийг
хангах
ажлыг
зохион
байгуулж,
иргэдэд
үйлчилгээг
хөнгөн
шуурхай
холбогдох
хууль
тогтоомжийн
дагуу үзүүлнэ.
Хүүхэд
залуучууд,
эмэгтэйчүүд,
ахмад
настан,
хөгжлийн
бэрхшээлтэй
иргэд
болон ажилгүй иргэд
зэрэг
нийгмийн
бүлгүүдэд
сургалт
зохион
байгуулах,
чадваржуулах, хүсэл
зорилго, хэрэгцээгээр
нь
зохион
байгуулалтанд оруулж,
идэвхижүүлэх,
нийгмийн
ажлын
үйлчилгээ үзүүлэх

Ангилал, зэрэглэл

2017-09-04

Дэс
түшмэл
ТЗ-3

Ажлын байранд тавигдах
шаардлага

Мэргэжил нь: Нийгмийн
ажилтан, Эрх зүйч, Багш,
Сэтгэл судлал, Социлогич,
Нийгэм
судал,
Сэтгэл
судлал, бусад
Туршлага нь: Харгалзахгүй
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

Өөр ажилд
шилжин
ажиллах
болсон

Тухайн
байгууллагаас
уг албан
тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Эрдэнэбаярын
Алтанцэцэг

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

Мэргэжил
нь: Эрх зүй

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Буянт ухаа бомтын
Хилийн Мэргэжлийн
хяналтын албаны
даргын ажлын
байранд 2017-05-15ны өдөр шалгалт өгч
тэнцэн нөөцөд
бүртгэгдсэн.

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

Соёл урлаг,
гэр бүл,
залуучуудын
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

- Монгол Улсын хууль
тогтоомж,
төр
засгийн
бодлого
шийдвэрийг
сурталчилж
хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах
-Төрөөс
соёлын талаар
баримтлах
бодлогыг
хэрэгжүүлэх, орон нутгийн
хөгжлийн
хэтийн
болон
ойрын бодлого зорилтыг
тодорхойлох,
төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх,
биелэлтэнд
хяналт тавих, үр дүнд үнэлгээ
өгөх, ажлыг зохион байгуулах
- Харьяа нутаг дэвсгэрийн
Соёл урлагийн байгууллагыг
нэгдсэн удирдлагаар үйл
ажиллагаанд нь хяналт дүн
шинжилгээ үнэлгээ өгөх,
зөвлөн
туслах ,
бусад
салбаруудтай
үйл
ажиллагааг нь уялдуулах
соёл урлагийн албан бус
боловсролыг
дэмжин
ажиллах
Нийтийн
соёлыг
төлөвшүүлэхэд
салбар
дундын оролцоог ханган
ажиллах
-“Өсвөр үе, залуучуудын
хөгжлийг дэмжих үндэсний
хөтөлбөр”-ийн
хүрээнд
залуучуудад ээлтэй орчныг
бүрдүүлэх тэдний эрхийг
хамгаалах,
нийгмийн
амьдралд
залуучуудын
оролцоог дээшлүүлэх

Ангилал,
зэрэглэл

2017-09-27

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

Туслах
түшмэл
ТЗ-4

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

Өөр ажилд
шилжсэн

Тухайн
байгууллагаас
уг албан
тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Чимэд-Очир
Цэнгэл

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

Мэргэжил
нь: Дуурийн
урлаг

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

Санхүүгийн
зохицуулах хороо
Ажлын албаны
мэргэжилтэний
ажлын байранд 201610-31-ний 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

№

1

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Сул албан
тушаалын
нэр

Хариуцах асуудал

12 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

2017-09-27

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

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

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

Өөрийн
хүсэлтээр
ажлаас
чөлөөлөгдсөн

Тухайн
байгууллагаас
уг албан
тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Ванчиндорж
Пүрэвжаргал

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

Мэргэжил
нь: Мебель
модон
эдлэлийн
технологи ба
дизайн
мэргэжилээр
Техникийн
ухааны
баклавр

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

Оюуны өмч, улсын
бүртгэлийн ерөнхий
газраас зарласан
Архангай аймгийн
Улсын бүртгэлийн
хэлтсийн даргын
албан тушаалд
2017 оны 06 дугаар
сарын 02-ны 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

№

1

Захиалагч
байгууллагын
нэр

Чингэлтэй
дүүргийн Засаг
даргын Тамгын
газар

Сул албан
тушаалын
нэр

Хариуцах асуудал

16 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

2017-09-27

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

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

Сул орон тоо
гарсан
үндэслэл

Тухайн
байгууллагаас
уг албан
тушаалд
томилуулахаар
ирүүлсэн хүний
нэр

Иргэний
мэргэжил,
мэргэшил,
туршлага

Мэргэжил
нь: Түүхийн
баклавр

Өөрийн
хүсэлтээр
ажлаас
чөлөөлөгдсөн

Ганболд
Баяржаргал

-Архивын
Ерөнхий
газрын Архив
бичиг хэргийн
дамжаа
-Архивын
Ерөнхий
газар Архивч
операторч

ТАМШ өгч нөөцөд
бүртгэгдсэн
тогтоолын дугаар

Тэнцэх
эсэх

Нийслэлийн Архивын
газрын Архивын
хадгалалт,
хамгаалалт ашиглалт
хариуцсан
мэргэжилтэн
2017 оны 5 дугаар
сарын 11-ний өдөр
шалгалт өгч тэнцэн
нөөцөд бүртгэгдсэн.

Тэнцэнэ

