
Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт 

  

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ 

  

Төрийн 

захиргааны 

албан 

тушаалын 

ангилал 

Тухайн ангилалд 

хамаарах төрийн 

захиргааны албан 

тушаал, тэдгээртэй 

адилтгах албан 

тушаал 

  

  

Тухайн 

ангилалд 

хамаарах 

албан 

тушаалын 

товч 

тодорхойлолт 

  

Төрийн 

захиргааны 

албан 

тушаалын 

зэрэглэл 

Төрийн захиргааны албан тушаалын 

 бүлэг, нэр 

  

Төрийн захиргааны байгууллагын 

  

Нутгийн захиргааны 

байгууллагын албан тушаал 

А 1 2 3 4 5 

ТЭРГҮҮН 

ТҮШМЭЛ 

Яамны Төрийн 

нарийн бичгийн 

дарга, тэдгээртэй 

адилтгах албан 

тушаал 

Засгийн газрын 

үйл 

ажиллагааны 

зохих салбар, 

хүрээний 

бодлогыг 

боловсруулах 

хэрэгжүүлэх 

үүрэг бүхий 

байгууллагын 

ажлын 

гүйцэтгэл, үр 

дүнг төсвийн 

Ерөнхийлөн 

захирагчийн 

ТЗ-14 
1. Яамны Төрийн нарийн 

бичгийн дарга 

  

  

  

  

  

  

  

  



өмнө хариуцна. 

Байгууллагын 

төсөв болон 

төрийн тусгай 

сангийн 

ашиглалтын 

талаар 

хариуцлага 

хүлээнэ. 

ТЗ-13 
1. Засгийн газрын агентлагий 

дарга 

1.Нийслэлийн Засаг даргын 

орлогч /Энэ хэсгийг 2009 оны 

3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 

76 дугаар тогтоолоор 

хассан/ 

2.Улаанбаатар хотын 

ерөнхий менежер 

3.Чөлөөт бүсийн захирагч  

  

ЭРХЭЛСЭН 

ТҮШМЭЛ 

Яамны газрын 

дарга, түүний 

орлогч, тэдгээртэй 

адилтгах албан 

тушаал 

Засгийн газрын 

үйл 

ажиллагааны 

зохих салбар, 

хүрээний 

бодлого 

боловсруулах 

хэрэгжүүлэх 

үүрэг бүхий 

байгууллагын 

бүтцийн 

нэгжийг 

удирдах, 

бодлогын 

тодорхой 

чиглэлийг 

хэрэгжүүлэх 

үүрэг хүлээж 

ажлын 

гүйцэтгэл, үр 

ТЗ-12 

1. Яамны газрын дарга 

2. Засгийн газрын агентлагийн 

дэд дарга 

3. Засгийн газраас байгуулсан 

төрийн захиргааны 

бусад байгууллагын дарга 

1. Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын 

Тэргүүлэгчдийн 

нарийн бичгийн дарга 

2. Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын дарга 

3. Аймгийн Засаг даргын 

орлогч /Энэ хэсгийг 2009 оны 

3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 

76 дугаар тогтоолоор 

хассан/ 

4. Чөлөөт бүсийн ерөнхий 

менежер 

ТЗ-11 1. Яамны газрын орлогч дарга 

1. Аймгийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн 



дүнг тэргүүн 

түшмэлийн 

өмнө 

хариуцна.  

 Хурлын Тэргүүлэгчдийн 

нарийн бичгийн дарга  

 2. Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын дарга 

ТЗ-10 

1. Яамны хэлтсийн дарга 

2. Засгийн 

газрын  агентлагийн газрын дарга 

3. Засгийн газраас байгуулсан 

төрийн захиргааны 

бусад  байгууллагын дэд  дарга 

1. Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын хэлтсийн 

дарга 

2. Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын 

ажлын албаны 

хэлтсийн дарга 

3. Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын албаны 

хэлтсийн дарга 

4. Нийслэлийн Засаг даргын 

эрхлэх асуудлын хүрээний 

нутгийн захиргааны 

байгууллагын дарга 

5. Чөлөөт бүсийн 

захирагчийн ажлын албаны 

болон газрын дарга 

6. Бүсийн зөвлөлийн нарийн 

бичгийн Дарга 



АХЛАХ 

ТҮШМЭЛ 

Яамны тасгийн 

дарга, ахлах 

мэргэжилтэн, 

тэдгээртэй 

адилтгах албан 

тушаал 

Засгийн газрын 

үйл 

ажиллагааны 

зохих салбар, 

хүрээний 

бодлого 

боловсруулах, 

хэрэгжүүлэх 

хүрээнд 

мэргэжил, 

мэргэшлийн 

талаар 

тэргүүлэх 

үүрэг хүлээж 

ажлын 

гүйцэтгэл, үр 

дүнг эрхэлсэн 

түшмэлийн 

өмнө 

хариуцна.  

ТЗ-9 

1. Яамны тасгийн дарга 

2. Засгийн 

газрын агентлагийн хэлтсийн 

дарга 

1. Нийслэлийн Засаг даргын 

эрхлэх асуудлын хүрээний 

нутгийн захиргааны 

байгууллагын дэд дарга 

2. Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын хэлтсийн 

дарга  

3. Аймгийн Засаг даргын 

эрхлэх асуудлын хүрээний 

нутгийн захиргааны 

байгууллагын дарга 

4. Дүүргийн Засаг даргын 

орлогч /Энэ хэсгийг 2009 оны 

3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 

76 дугаар тогтоолоор 

хассан/ 

5. Чөлөөт бүсийн 

захирагчийн ажлын албаны 

хэлтсийн дарга 

ТЗ-8 

1. Яамны ахлах мэргэжилтэн 2. 

Засгийн газрын  агентлагийн 

Улсын ахлах байцаагч 

3. Засгийн газраас байгуулсан 

төрийн захиргааны 

бусад  байгууллагын нэгжийн дарга 

4.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 

төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч 

1. Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын тасгийн 

дарга 

2. Нийслэлийн Засаг даргын 

эрхлэх асуудлын хүрээний 

нутгийн захиргааны 

байгууллагын нэгжийн дарга 



/Энэ заалтыг ЗГ-ын 2015 оны 11 

дүгээр 9-ний өдрийн 441-р 

тогтоолоор нэмсэн/ 

  

3. Дүүргийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн 

 Хурлын Тэргүүлэгчдийн 

нарийн бичгийн дарга 

4. Дүүргийн Засаг даргын 

Тамгын газрын дарга 

5. Сумын Засаг даргын 

орлогч /Энэ хэсгийг 2009 оны 

3 дугаар сарын 18-ны 

өдрийн 76 дугаар 

тогтоолоор хассан) 

6. Тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийн хамгаалалтын 

захиргааны дарга  

7. Чөлөөт бүсийн 

захирагчийн ажлын албаны 

тасгийн дарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ТЗ-7 

1. Яамны мэргэжилтэн 

2. Засгийн 

газрын агентлагийн ахлах 

мэргэжилтэн 

3. Засгийн 

газрын агентлагийн Улсын 

байцаагч 

1. Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын ахлах 

мэргэжилтэн 

2. Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын албаны 

ахлах мэргэжилтэн 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Засгийн газрын 

үйл 

3. Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын тасгийн 

дарга 

4. Аймгийн Засаг даргын 

эрхлэх асуудлын хүрээний 

нутгийн захиргааны 

байгууллагын нэгжийн дарга 

5. Дүүргийн Засаг 

даргын Тамгын газрын 

хэлтсийн дарга 

6. Дүүргийн Засаг даргын 

дэргэдэх хэлтэс (алба)-ийн 

дарга 

7. Сумын Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн 

 Хурлын Тэргүүлэгчдийн 

нарийн бичгийн дарга 

8. Сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын дарга 

9. Улсын зэрэглэлтэй хотын  

 захирагчийн ажлын албаны 

дарга 



  

  

  

  

  

ДЭС 

ТҮШМЭЛ 

  

  

Яамны 

мэргэжилтэн, 

тэдгээртэй 

адилтгах албан 

тушаал 

ажиллагааны 

зохих салбар, 

хүрээнд 

тодорхой 

асуудлаар 

бодлого 

боловсруулах, 

хэрэгжилтийг 

зохицуулах 

үүрэг хүлээж, 

ажлын 

гүйцэтгэл, үр 

дүнг эрхэлсэн 

түшмэлийн 

өмнө хариуцна. 

10.Чөлөөт бүсийн 

захирагчийн ажлын албаны 

ахлах мэргэжилтэн 

11.Нийслэлийн төсвийн 

ерөнхий нягтлан бодогч /Энэ 

заалтыг ЗГ-ын 2015 оны 11 

дүгээр сарын 9-ний өдрийн 

441-р тогтоолоор нэмсэн/ 

ТЗ-6 

1. Яамны туслах мэргэжилтэн 

 2. Засгийн 

газрын  агентлагийн  мэргэжилтэн 

3. Засгийн газраас байгуулсан 

төрийн захиргааны 

бусад  байгууллагын ахлах 

мэргэжилтэн 

1. Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын мэргэжилтэн 

2. Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын 

ажлын албаны ажилтан 

3. Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын албаны 

ахлах мэргэжилтэн 

4. Нийслэлийн Засаг даргын 

эрхлэх асуудлын хүрээний 

нутгийн захиргааны 

байгууллагын 

ахлах мэргэжилтэн 

5. Улсын байцаагч 

6. Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын ахлах 

мэргэжилтэн 



7. Аймгийн Засаг даргын 

эрхлэх асуудлын хүрээний 

нутгийн захиргааны 

байгууллагын 

ахлах мэргэжилтэн 

8. Улсын зэрэглэлтэй 

хотын Захирагчийн ажлын 

албаны ахлах мэргэжилтэн 

9. Тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийн хамгаалалтын 

захиргааны ахлах 

мэргэжилтэн 

10. Чөлөөт бүсийн 

захирагчийн ажлын албаны 

мэргэжилтэн 

11.Аймаг, дүүргийн төсвийн 

ерөнхий нягтлан бодогч /Энэ 

заалтыг ЗГ-ын 2015 оны 11 

дүгээр сарын 9-ний өдрийн 

441-р тогтоолоор нэмсэн/ 



  

  

ДЭС 

ТҮШМЭЛ 

    ТЗ-5 

1. Яамны Төрийн нарийн 

бичгийн даргын туслах  

2. Засгийн газраас байгуулсан 

төрийн захиргааны 

бусад  байгууллагын мэргэжилтэн 

1. Нийслэлийн Засаг даргын 

эрхлэх асуудлын хүрээний 

нутгийн захиргааны 

байгууллагын мэргэжилтэн  

2. Аймгийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн 

 Хурлын ажлын албаны 

ажилтан 

3. Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын мэргэжилтэн 

4. Аймгийн Засаг даргын 

эрхлэх асуудлын хүрээний 

нутгийн захиргааны 

байгууллагын мэргэжилтэн 

5. Улсын зэрэглэлтэй 

хотын Захирагчийн ажлын 

албаны  мэргэжилтэн 

6. Аймгийн зэрэглэлтэй 

хотын захирагчийн ажлын 

албаны ахлах мэргэжилтэн 

7. Дүүргийн Засаг даргын 

Тамгын газрын ахлах 

мэргэжилтэн 



8. Дүүргийн Засаг даргын 

дэргэдэх хэлтэс (алба)-ийн 

ахлах мэргэжилтэн 

9. Тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийн хамгаалалтын 

захиргааны мэргэжилтэн 

10.Сумын төсвийн ерөнхий 

нягтлан бодогч /Энэ заалтыг 

ЗГ-ын 2015 оны 11 дүгээр 9-

ний өдрийн 441-р 

тогтоолоор нэмсэн/ 

11.Газрын даамал /Энэ 

заалтыг 2017 оны 9 дүгээр 

сарын 13-ны өдрийн 253-р 

тогтоолоор нэмсэн/  

  

ТЗ-4 
1. Засгийн газрын агентлагийн 

даргын туслах  

1. Аймгийн зэрэглэлтэй 

хотын  захирагчийн ажлын 

албаны мэргэжилтэн 

2. Дүүргийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын 

ажлын албаны ажилтан 



3. Дүүргийн Засаг даргын 

Тамгын газрын мэргэжилтэн 

4. Дүүргийн Засаг даргын 

дэргэдэх хэлтэс (алба)-ийн 

мэргэжилтэн 

ТУСЛАХ 

ТҮШМЭЛ 

Сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын 

мэргэжилтэн, 

тэдгээртэй 

адилтгах албан 

тушаал 

Бодлого 

боловсруулахад 

дэмжлэг 

үзүүлэхүйц 

мэдээллийг 

сурвалжлан 

судалж, задлан 

шинжилгээ 

хийж, 

гүйцэтгэсэн 

ажлын 

чанарын 

талаар 

хариуцлага 

хүлээнэ. 

Нийтлэг 

үйлчилгээний 

ажилтан 

нарын үйл 

ажиллагааг 

зохион 

байгуулах 

үүрэг хүлээнэ. 

ТЗ-3   

1. Сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын мэргэжилтэн 

2.Сумын Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын 

ажлын албаны ажилтан 

3. Сумын газрын даамал /Энэ 

заалтыг 2017 оны 9 дүгээр 

сарын 13-ны өдрийн 253-р 

тогтоолоор хассан/ 

4. Хорооны нийгмийн 

ажилтан 

5. Хорооны бүртгэл 

мэдээлэл, 

зохион байгуулалтын 

асуудал хариуцсан ажилтан 

6. Сумын нийгмийн 

ажилтан  

ТЗ-2   1. Байгаль хамгаалагч 

ТЗ-1   
1. Багийн нийгмийн 

ажилтан, зохион байгуулагч 



  

  

  

  

  


