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ХХААСайдын 2013 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн  А/170 дугаар тушаал, 

ХХААСайдын -ын 2014 оны 03 дугаар сарын 14- ний бдрийн  01/923 тоот “Чиглэл 

өгөх тухай” албан бичигт нягтлан бодогч-1 гэж заасан, эсхүл Хэлтсийн дарга, хүний 

нөөцийн мэргэжилтэнтэй хавсарч гүйцэтгүүлж болохоор схемлэсэн бөгөөд ийм 

тохиолдолд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд 

ажиллуулах үндэслэлтэй.  

2015 онд аймгуудын бүтэц орон тоо дахин өөрчлөгдөж ХХААСайдын -ын 2015 

оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн  А/18 тоот тушаалаар мөн л нягтлан бодогч -1 

/ахлах болон ерөнхий байхыг тогтоогоогүй /гэж  заасан байна. Үүний дагуу аймгийн 

Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/78 тоот захирамжаар 

аймгийн ХХААГазрын бүтэц, орон тоо, дүрмийг баталсаны дагуу тухайн үеийн 

ХХААГазрын дарга тушаал гаргасан байна. 

А.Отгонтуяаг жирэмсэн, амаржисны амралттай байх хугацаанд байгууллагын 

бүтэц, орон тоо батлагдсан бөгөөд тухай бүрд төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 

шийдвэр гарч, түүний дагуу зохион байгуулагдсан нь харагдаж байна. Тухайлбал: 

А.Отгонтуяагийн ажлыг түр орлон гүйцэтгэсэн нягтлан бодогчийг өмнөх албан 

хаагчийн авч байсан цалин, ажиллах нөхцлийг баримтлан ажиллуулсан бөгөөд бүтэц 

орон тооны өөрчлөлтийн дагуу өөрчлөгдсөн нь гаргасан тушаалуудаас (Э.Гантулга, 

Буяннэмэх, Мөнхбаяр, Б.Лүнгэрэгжанцан) харагдаж байна. 

Төсвийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1,19.2-т зааснаас бусад 

тохиолдолд төсвийн ахлах нягтлан бодогч, нягтлан бодогчтой байна гээд 19.3-т 

заасан байна. Мөн Засгийн газрын 2007оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 354 

дүгээр тогтоолын 7 дугаар хавсралтаар “Төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага 

болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалын 

ангилал зэрэглэл”-д ТҮ-7- д нягтлан бодогч байхаар заасан байгааг баримталсан 

бололтой. 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2016 оны 1 

дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөгдөж, энэ хуулийн 18.5 –д /нягтлан 

бодогчийн нэг орон тоотой аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллаж байгаа нягтлан 

бодогч, эсхүл гэрээт нягтлан бодогч нь ерөнхий нягтлан бодогчийн үүрэг гүйцэтгэнэ / 

заасны дагуу тус байгууллагын ахлан нягтлан бодогч А.Отгонтуяаг “Ерөнхий нягтлан 

бодогч”-оор, цалинг ТҮ-8-5  шатлалаар  ажилласан жил, ажлын үнэлгээг үндэслэн  

тогтоох нь  зүйтэй.                                
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