ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖООР
ХҮЛЭЭСЭН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
№

Албан
тушаал

Засаг дарга
1

2

3

Засаг
даргын
орлогч

ЗДТГ-ын
дарга

Санхүү
алба

Үйлчилгээ үзүүлэх чиглэл








Иргэдийг цагийн хуваарийн дагуу хүлээн авч уулзах
Иргэдийн санал хүсэлтийг шийдвэрлэх
Сум орны хэтийн төлөв, хөгжүүлэх тодорхойллох
Иргэдэд холбогдох тодорхойлолт хийж өгөх
Иргэдээс гарсан санал санаачилгыг дэмжих
Дээд газарт тавьсан хүсэлтийг уламжлах
Сум хөгжүүлэх сангийн зөвлөлийг удирдаж ажиллах

 Иргэдийг хүлээн авч санал хүсэлтийг сонсох, холбогдох
асуудлыг шийдвэрлэх
 Малын тоог баталгаажуулж өгөх
 Сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийг удирдаж, холбогдох
асуудлыг шийдвэрлэх
 Сумын үнийн комиссыг ахалж, ажиллан иргэдэд
мэдээлэл өгөх
 Эргэлтийн эмийн сангийн хяналтын зөвлөлийг удирдах
 ЗДТГ-ын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах
 Нотариатын үйлчилгээ үзүүлнэ.
 Хүний нөөцийн асуудлыг хариуцаж иргэдээс гарсан
санал шүүмжлэлийн мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авах
 иргэдэд мэдээлэл өгөх
 Цэрэг татлага зохион байгуулах
 Гамшгаас хамгаалах ажлыг зохион байгуулах
 ТАХ,
байгууллагын
дарга
нарын
ХАСХОМ
бүрдүүлэлтийг программ дээр шивэлт хийх, ЭБАТ –ны
үүргийг гүцэтгэх
 ХАСХҮМ-т хадгаламжийн нэгж үүсгэн архивлаж
хадгалах
 Авлигатай тэмцэх тухай хуулийн биелэлтийг гаргах,
сурталчлах
 Амьжиргаа дэмжиж зөвлөлийг удирдаж, холбогдох
асуудлыг шийдвэрлэх
 Сумын санхүү, эдийн засаг, төсвийн бодлогыг
тодорхойлж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, түүнд
хяналт тавих, Стастистикийн тухай хуулийг орон нутагт
хэрэгжилт, Төсөвт байгууллагуудад
анхан шатны
бүртгэл, нягтлан бодох бүртгэл нэвтрүүлэх, хяналт тавих

Утасны
дугаар

70346601
99142618

70346608
99986947

70346615
99021761

70346605
70346610
99108127
99200726
99313147











5

6

7

ТЗАХМ

БОХ-ын
улсын
байцаагч

Хэвлэл
мэдээллийн
ажилтан

дээрх хуулиудтай холбогдон гарсан тогтоол шийдвэрийн
хэрэгжилтийг зохион байгуулах
Сумын төсвийн талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх
Өөрийн ажилтай холбоотой иргэдээс гарсан санал
,шүүмжлэл, хүсэлтэд хариу өгөх
Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгоход санал өгөх
Иргэдээс гарсан санал хүсэлтийн дагуу ОНХС-г
төлөвлөх
Статистик мэдээг нэгтгэж мэдээллэх
Байгууллагын төсвийн төлөвлөлтийг хийх
НББ хөтөлж, удирдлагыг шуурхай, үнэн зөв мэдээллээр
хангах
Байгууллагын өмч хөрөнгийн бүрэн бүтэнбайдалд хяналт
тавих
Засаг даргын нөөц хөрөнгийг зориулалт, зарцуулалтын
журмыг мөрдөж ажиллах

 Иргэдэд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах
 Иргэдээс гарсан хүсэлтийг нэгтгэж, удирдлагад
танилцуулах
 Хууль тогтоомж, бүртгэл лавламжийн сангаас мэдээлэл
өгөх
 БО-ны чиглэлээр иргэдээс гарсан санал хүсэлтийг хүлээн
авч шийдвэрлэх
 Газар, газрын хэвлий, түүний баялаг, ус, ой, ургамал,
амьтан, агаарыг хамгаалах, тэдгээрийг зохистой ашиглах,
нөхөн сэргээх, ой хээрийн түймрээс хамгаалахтай
холбогдсон хууль тогтоомж, стандарт хэм хэмжээ, дүрэм
шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих
 Соёлын өвийн хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих
 Ахуйн хог хаягдал цэвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих
 Ногоон байгууламж барих санал санаачилгыг дэмжих
 Иргэдэд мэдээлэл хүргэх, ил тодын самбар ажиллуулах
 Орон нутагт зохион байгууллагадаж байгаа арга хэмжээг
сурвалжлан иргэдийг бодит мэдээллээр хангах
 Төр төсвийн байгууллага, баг, ААН-үүдийн үйл
ажиллагааг мэдээлэх сурталчилах
 Хүн ам, өрх гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих, нийгмийн
ажлын үйлчилгээ үзүүлэх, төрийн болон төрийн бус
байгууллагуудтай хамтарч ажиллана
 Хүүхдийн эрхийг хамгаалах асуудал хариуцна.
 Хамт олны бүлэг болон гэр бүлд нийгмийн ажлын
үйлчилгээ үзүүлэх

80089891

99536650

95747616

99823928

 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг
хэрэгжүүлэх
 Хүүхэд, ахмад, эмэгтэйчүүд, залуучууд, нийгмийн
бүлгүүдэд сургалт зохион байгуулах, чадваржуулах,
сургалтын захиалга авах

8

9

10

11

МЭҮТ-ын
дарга

Мал
амьтан
хорио
цээрийн
чанарын
хяналтын
улсын
байцаагч

Газрын
даамал

ХБТЗХ
мэргэжилтэн

 Хувийн хэвшлийн мал үржлийн , МЭҮН, мал бүхий
иргэдийг мэргэжил, мэргэжлийн арга зүйгээр хангана.
 Иргэдэд өөрийн ажил үүрэгтэй холбоотой мэдээлэл өгөх
 Иргэдээс малын ашиг шимийг сайжруулах захиалга авах
 Хувийн эмнэлэг, үржлийн нэгжийн үйл ажиллагаатай
холбоотой санал хүсэлтийг хүлээн авах
 Малын индексжүүлсэн даатгалыг зохион байгуулах
 Бэлчээр сайжруулах, сэлгэх талаар иргэдээс гарсан санал
хүсэлтийг судалж, шийдвэрт тусгуулах
 Хүнсний аюулгүй байдал, чанарыг хангах, иргэдээс
гарсан санал хүсэлтийг хүлээн авах
 МЭҮТ-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах , холбоотой
асуудлыг шийдвэрлэх
 Сумын хэмжээний малыг эрүүлжүүлэх төлөвлөгөө
боловсруулан малын өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх арга
хэмжээг төлөвлөж захиалга өгөх
 Худалдаа үйлчилгээ гал тогоо бүхий газрын стандартыг
хангуулах
 Газар өмчлөл, эзэмшлийн талаар иргэд, ААНБ-ын санал
хүсэлтийг хүлээн авч хянан шийдвэрлэх
 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулахад
иргэдийн саналыг тусгах
 Газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулах
 Газар өмчлөл, эзэмшилтэй холбоотой гарсан маргааныг
шийдвэрлэх
 Газартай холбоотой мэдээллээр иргэдийг хангах
 Иргэдэд хоршоо бирж байгуулах, мэдээлэл өгөх, зохион
байгуулах
 Сумын
хөгжлийн
төлөвийн
бодлого,
төслийг
боловсруулах
 Газар тариалан эрхлэгчдэд зөвлөгөө, удирдлагаар хангах
 Үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх иргэдийн хүсэлтийг
хүлээн авч уламжлах

88711371

88711371

88601631

88408846

 ЖДҮ, СХС-н зээлүүдийн төслийг хүлээн авч сум
хөгжүүлэх сангийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх,
төлөлт, зарцуулалтанд хяналт тавих

13

14

15

16

17

Архив
бичиг
хэргийн
эрхлэгч

Багийн
засаг дарга
нар

НД-ын
байцаагч

Улсын
бүртгэгч

Татварын
байцаагч

 Иргэдийн өргөдөл, гомдол хүлээн авах
 Архивын лавлагаа олгох
 Баримт бичиг олшруулж өгөх
 Багийн иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч эрх
хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэрлэх, дээд шатны даргад
уламжлах
 Иргэний үндсэн ба журамт үүргийн хэрэгжилтийг
хангуулах
 Иргэнийг шагнаж урамшуулах тодорхойлолт гаргах
 Иргэдэд тусламж дэмжлэг үзүүлэх саналыг сумын Засаг
дарга, иргэдийн хуралд тавьж шийдвэрлүүлэх
 Иргэдэд төр засгийн шийдвэр, цаг үеийн мэдээллийг
хүргэх
 Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг нийгмийн
болон ЭМД-д хамруулах
 Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн олголтод хяналт тавих
 НД-ын тухай хуулиар сургалт хийж, мэдээлэл өгөх
 НД-ын үйлчилгээг шуурхай, ил тод үзүүлэх
 Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох газарт
уламжлах
 Тэтгэвэр тогтоох асуудлыг шийдвэрлэх
 Иргэний бүртгэлийн 8 төрлийн үйлчилгээг үзүүлэх
 Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл бүрдүүлэх, мэдээллээр
хангах, заавар зөвлөгөө өгөх
 Иргэдийн шилжилт хөдөлгөөн хийх
 Иргэдээс гарсан санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх
 Иргэний үнэмлэх болгох түүнтэй холбоотой мэдээллийг
иргэдэд өгөх, зөвлөгөө өгөх
 ЖДҮ эрхлэгчээр бүртгүүлэхийг хүссэн иргэний
материалын бүрдлийг шалгаж хүлээн авч бүртгэх





Татварын оногдуулалт хийх
Бүх төрлийн татвар хураах
Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэл хөтлөх
Татвар төлөгчид жишиг татварын тайлан, хувь хүний
орлогын татварын тайлан гаргах болон татвар төлөх
дансны мэдээллээр хангах

99682839

88731473
88226643
99987591
99251336

70346613
99790266

95492233

99232005

 Иргэдээс гарсан санал хүсэлтийг хүлээн авч дээд газарт
уламжлах
 Иргэдэд нээлттэй мэдээлэл өгч ажиллах





18

ХХҮМ

19

Жолооч
Үйлчлэгч

ХЭДС-гуудад зээл хүлээн авч зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх
Орон нутагт мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх захиалга авах
Хөдөлмөр эрхлээгүй иргэдийг бүртгэх, ажилд зуучлах
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг үзүүлэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, нийгмийн бүлгүүдэд
сургалт зохион байгуулах, чадваржуулах, сургалтын
захиалга авах
 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж,
амьжиргаанд нь тэтгэмж тусламж үзүүлэх, хөнгөлөлтөнд
хамрагдах өрх, иргэний амьдралын нөхцлийг судалж,
амьжиргаа дэмжих зөвлөлд хүргүүлж шийдвэрлүүлэх
 Иргэдэд зар мэдээ хүргэх
 Утгах үйлчилгээ үзүүлэх

70346613
99555198

88715062

