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Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 
№ Ажлын байрны нэр Ангилал зэрэглэл Тайлбар 
1 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын 

хэлтсийн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын шийдвэр, хөтөлбөр, сургалт 
мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

2 Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлтийн хэлтсийн Барилга, хот 
төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 Бүтэц, орон тоогоор 
шинээр бий болсон  

Дүн 2  
 
Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг 
№ Байгууллагын нэр Ажлын байрны нэр Ангилал 

зэрэглэл 
Тайлбар 

1. Санхүүгийн хяналт, 
аудитын алба 

Албаны дарга  Ахлах түшмэл, 
ТЗ-10 

Тэтгэвэрт гарсан 

2. Газрын харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын газар 

Төгрөг сумын Газрын 
даамал 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

3. Газрын харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын газар 

Есөнзүйл сумын Газрын 
даамал 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 Эрүүл мэндийн 
улмаас түр 
чөлөөлөгдсөн 

4. Газрын харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын газар 

Бүрд сумын Газрын даамал Дэс түшмэл, ТЗ-5 Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

5. Газрын харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын газар 

Бат-Өлзий сумын Газрын 
даамал 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

6. Татварын хэлтэс Тарагт сумын Татварын 
улсын байцаагч  

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

7. Татварын хэлтэс Есөнзүйл сумын Татварын 
улсын байцаагч  

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

8. Татварын хэлтэс Баян-Өндөр сумын 
Татварын улсын байцаагч  

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

9. Татварын хэлтэс Сант сумын Татварын 
улсын байцаагч  

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

10. Татварын хэлтэс Гучин-Ус сумын Татварын 
улсын байцаагч  

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

11. Мэргэжлийн хяналтын 
газар 

Хүнсний чанар стандартын 
хяналтын улсын байцаагч 

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Өөрийн хүсэлтээр 
чөлөөлөгдсөн 

12. Мэргэжлийн хяналтын 
газар 

Эм биобэлдмэлийн 
хяналтын улсын байцаагч 

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Тэтгэвэрт гарсан  

13. Мэргэжлийн хяналтын 
газар 

Эрүүл ахуй, халдвар 
хамгааллын хяналтын 
улсын байцаагч 

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

14. Мэргэжлийн хяналтын 
газар 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 
хяналтын улсын байцаагч 

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Өөрийн хүсэлтээр 
чөлөөлөгдсөн 

15. Мэргэжлийн хяналтын 
газар 

Геологи уул уурхайн 
хяналтын улсын байцаагч 

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Эрүүл мэндийн 
улмаас 
чөлөөлөгдсөн 

16. Мэргэжлийн хяналтын 
газар 

Газрын харилцаа, геодиз 
зураг зүйн хяналтын улсын 
байцаагч 

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Өөрийн хүсэлтээр 
чөлөөлөгдсөн 

17. Мэргэжлийн хяналтын Хүний нөөц эрх зүйн Дэс түшмэл, ТЗ-6 Эрүүл мэндийн 



газар асуудал хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн  

улмаас 
чөлөөлөгдсөн 

18. Эрүүл мэндийн газар  Эрүүл мэндийн боловсрол, 
мэдээлэл сургалт, 
суртчилгаа хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

19. Хүнс, хөдөө, аж ахуйн 
газар 

Малын генетик нөөцийн 
ашиглалт, эрчимжүүлэлт, 
мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн асуудал, 
тайлан, мэдээ хариуцсан 
мэргэжилтэн  

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

20. Хүнс, хөдөө, аж ахуйн 
газар 

Худалдаа, хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн  
 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

21. Боловсрол, соёл, 
урлагийн газар 

Хөгжим, бүжгийн боловсрол 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

22. Боловсрол, соёл, 
урлагийн газар 

Физик, мэдээллийн 
технологийн боловсрол 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

23. Боловсрол, соёл, 
урлагийн газар 

Дүрслэх урлаг, зураг зүй, 
технологийн боловсрол 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

24. Боловсрол, соёл, 
урлагийн газар 

Хими, биологи, эрүүл 
мэндийн боловсрол 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

25. Боловсрол, соёл, 
урлагийн газар  

Гадаад хэлний боловсрол 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

26. Стандарт хэмжил зүйн 
хэлтэс 

Даралт хэмжүүрийн улсын 
шалгагч 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Өөрийн хүсэлтээр 
чөлөөлөгдсөн 

27. Орон нутгийн өмчийн 
газар 

Худалдан авах 
ажиллагааны мэргэжилтэн 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

28. Онги-Таац голын сав 
газрын захиргаа 

Усны барилга байгууламж, 
үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн ус 
ашиглалтын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн  

Дэс түшмэл, ТЗ-5 

Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

29. Онги-Таац голын сав 
газрын захиргаа 

Газар зүйн мэдээллийн 
систем, усны мэдээллийн 
дэд сан  хариуцсан 
мэргэжилтэн  

Дэс түшмэл, ТЗ-5 

Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

30. Онги-Таац голын сав 
газрын захиргаа 

Усны чанар экологи, усны 
төлбөр хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Тэтгэвэрт гарсан  

31. Хөдөлмөр халамжийн 
үйлчилгээний газар 

Гучин-ус сумын Хөдөлмөр 
эрхлэлт, халамжийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 Өөр ажилд 
шилжсэн 

32. Хөдөлмөр халамжийн 
үйлчилгээний газар 

Уянга сумын Хөдөлмөр 
эрхлэлт, халамжийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 Өөр ажилд 
шилжсэн 

33. Хөдөлмөр халамжийн 
үйлчилгээний газар 

Арвайхээр сумдын 
Хөдөлмөр эрхлэлт, 
халамжийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтнийг 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 Өөр ажилд 
шилжсэн  

34. Мал эмнэлгийн газар Мал, амьтан эрүүл мэндийн 
албаны дарга /Гоц 
халдварт өвчин хариуцна/ 

Дэс түшмэл, ТЗ-7 Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

35. Мал эмнэлгийн газар Захиргаа, санхүүгийн Дэс түшмэл, ТЗ-7 Бүтэцийн өөрчлөлт 



албаны дарга /эрх зүй, 
хүний нөөц хариуцна/ 

орсон  

36. Мал эмнэлгийн газар Баян-Өндөр сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн улсын 
байцаагч 

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

37. Мал эмнэлгийн газар Баян-Өндөр сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

38. Мал эмнэлгийн газар Баруунбаян-Улаан сумын 
Мал эмнэлгийн тасгийн 
улсын байцаагч 

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

39. Мал эмнэлгийн газар Баруунбаян-Улаан сумын 
Мал эмнэлгийн тасгийн 
Тархвар зүйч их эмч 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

40. Мал эмнэлгийн газар Баянгол сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн улсын 
байцаагч 

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

41. Мал эмнэлгийн газар Баянгол сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

42. Мал эмнэлгийн газар Есөнзүйл сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн улсын 
байцаагч а 

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

43. Мал эмнэлгийн газар Есөнзүйл сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

44. Мал эмнэлгийн газар Богд сумын Мал эмнэлгийн 
тасгийн улсын байцаагч 

Дэс түшмэл, ТЗ-6 Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

45. Мал эмнэлгийн газар Бүрд сумын Мал эмнэлгийн 
тасгийн Тархвар зүйч их 
эмч 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

46. Мал эмнэлгийн газар Гучин-Ус сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

47. Мал эмнэлгийн газар Өлзийт сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

48. Мал эмнэлгийн газар Зүүнбаян-Улаан сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

49. Мал эмнэлгийн газар Сант сумын Мал эмнэлгийн 
тасгийн Тархвар зүйч их 
эмч 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

50. Мал эмнэлгийн газар Тарагт сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

51. Мал эмнэлгийн газар Уянга сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

52. Мал эмнэлгийн газар Хайрхандулаан сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

53. Мал эмнэлгийн газар Хужирт сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

54. Мал эмнэлгийн газар Хархорин сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 
зүйч их эмч 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  

55. Мал эмнэлгийн газар Арвайхээр сумын Мал 
эмнэлгийн тасгийн Тархвар 

Дэс түшмэл, ТЗ-5 Бүтэцийн өөрчлөлт 
орсон  



зүйч их эмч 
56. Нийгмийн даатгалын 

хэлтэс 
Богд сумын Нийгмийн 
даатгалын байцаагч  

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Тэтгэвэрт гарсан  

57. Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс 

Тарагт сумын Нийгмийн 
даатгалын байцаагч  

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

58. Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс 

Өлзийт сумын Нийгмийн 
даатгалын байцаагч  

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Өөр албан тушаалд 
шилжсэн 

59. Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс 

Хархорин сумын Нийгмийн 
даатгалын байцаагч  

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Өөрийн хүсэлтээр 
чөлөөлөгдсөн  

60. Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс 

Хархорин сумын Нийгмийн 
даатгалын байцаагч  

Дэс түшмэл, ТЗ-5 
Өөрийн хүсэлтээр 
чөлөөлөгдсөн  

Дүн 62   
 
Сумын Засаг даргын Тамгын газар болон бусад байгууллага 

№ Байгууллагын нэр  Ажлын байрны нэр  Ангилал 
зэрэглэл 

Тайлбар  

1. Хужирт, сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга  

Ахлах түшмэл, 
ТЗ-9 

Шалгалтад хүн 
тэнцээгүй 

2. Баян-Өндөр сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга  

Ахлах түшмэл, 
ТЗ-9 

Шалгалтад хүн 
тэнцээгүй 

3. Уянга сумын Засаг даргын 
Тамгын газар 

Санхүүгийн албаны дарга 
бөгөөд ерөнхий нягтлан 
бодогч 

Дэс түшмэл, ТЗ-
5 

Өөр албан 
тушаалд шилжсэн 

4. Уянга сумын Засаг даргын 
Тамгын газар 

Байгаль орчны 
мэргэжилтэн  

Туслах түшмэл, 
 ТЗ-3 

Өөр албан 
тушаалд шилжсэн 

5. Баруунбаян-Улаан сумын 
Засаг даргын Тамгын 
газар 

Төсөв, төрийн сангийн 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Өөрийн хүсэлтээр 
чөлөөлөгдсөн 

6. Есөнзүйл сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Төсөв, төрийн сангийн 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Өөрийн хүсэлтээр 
чөлөөлөгдсөн 

7. Богд сумын Засаг даргын 
Тамгын газар 

Төсөв, төрийн сангийн 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Өөрийн хүсэлтээр 
чөлөөлөгдсөн 

8. Хайрхандулаан сумын 
Засаг даргын Тамгын 
газар 

Нийгмийн бодлогын 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Өөрийн хүсэлтээр 
чөлөөлөгдсөн 

9. Хархорин сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Нийгмийн бодлогын 
мэргэжилтэн

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Өөрийн хүсэлтээр 
чөлөөлөгдсөн 

10. Өлзийт сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Нийгмийн бодлогын 
мэргэжилтэн

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Өөр ажилд 
шилжсэн  

11. Уянга сумын Засаг даргын 
Тамгын газар 

Нийгмийн бодлогын 
мэргэжилтэн

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Өөр албан 
тушаалд шилжсэн 

12. Богд сумын Засаг даргын 
Тамгын газар 

Нийгмийн бодлогын 
мэргэжилтэн

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Өөрийн хүсэлтээр 
чөлөөлөгдсөн 

13. Хайрхандулаан сумын 
Засаг даргын Тамгын 
газар 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, 
сум хөгжүүлэх сан, үндсэн 
чиглэл, төсөл, хөтөлбөр, 
олон нийттэй харилцах 
асуудал  хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

14. Арвайхээр сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, 
сум хөгжүүлэх сан, үндсэн 
чиглэл, төсөл, хөтөлбөр, 
олон нийттэй харилцах 
асуудал  хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

15. Уянга сумын Засаг даргын 
Тамгын газар 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, 
сум хөгжүүлэх сан, үндсэн 
чиглэл, төсөл, хөтөлбөр, 
олон нийттэй харилцах 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 



асуудал  хариуцсан 
мэргэжилтэн 

16. Гучин-Ус сумын Засаг 
даргын Тамгын газар  

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, 
сум хөгжүүлэх сан, үндсэн 
чиглэл, төсөл, хөтөлбөр, 
олон нийттэй харилцах 
асуудал  хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

17. Тарагт сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, 
сум хөгжүүлэх сан, үндсэн 
чиглэл, төсөл, хөтөлбөр, 
олон нийттэй харилцах 
асуудал  хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

18. Богд сумын Засаг даргын 
Тамгын газар 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, 
сум хөгжүүлэх сан, үндсэн 
чиглэл, төсөл, хөтөлбөр, 
олон нийттэй харилцах 
асуудал  хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Өөр албан  
тушаалд шилжсэн 

19. Баянгол сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, 
сум хөгжүүлэх сан, үндсэн 
чиглэл, төсөл, хөтөлбөр, 
олон нийттэй харилцах 
асуудал  хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

20. Хужирт сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, 
сум хөгжүүлэх сан, үндсэн 
чиглэл, төсөл, хөтөлбөр, 
олон нийттэй харилцах 
асуудал  хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

21. Бүрд сумын Засаг даргын 
Тамгын газар 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, 
сум хөгжүүлэх сан, үндсэн 
чиглэл, төсөл, хөтөлбөр, 
олон нийттэй харилцах 
асуудал  хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

22. Уянга сумын Засаг даргын 
Тамгын газар  

Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн технологи, 
малын үржил бүртгэл, 
бэлчээр, тэжээлийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

23. Бат-Өлзий сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн технологи, 
малын үржил бүртгэл, 
бэлчээр, тэжээлийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Өөр ажилд 
шилжсэн  

24. Тарагт сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн технологи, 
малын үржил бүртгэл, 
бэлчээр, тэжээлийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

25. Төгрөг сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн технологи, 
малын үржил бүртгэл, 
бэлчээр, тэжээлийн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 



асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

26. Есөнзүйл сумын Засаг 
даргын Тамгын газар  

Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн технологи, 
малын үржил бүртгэл, 
бэлчээр, тэжээлийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

27. Сант сумын Засаг даргын 
Тамгын газар 

Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн технологи, 
малын үржил бүртгэл, 
бэлчээр, тэжээлийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

28. Бүрд сумын Засаг даргын 
Тамгын газар 

Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн технологи, 
малын үржил бүртгэл, 
бэлчээр, тэжээлийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

29. Богд сумын Засаг даргын 
Тамгын газар 

Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн технологи, 
малын үржил бүртгэл, 
бэлчээр, тэжээлийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Гадаад улсад 6 
сараас дээш 
хугацаагаар 
суралцах болсон 
тул түр 
чөлөөлөгдсөн 

30. Төгрөг сумын Засаг 
даргын Тамгын газар  
 

Хүнс, газар тариалан, 
хоршоо, экстэйншн, 
үйлчилгээний салбарын 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

31. Нарийнтээл сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 
 

Хүнс, газар тариалан, 
хоршоо, экстэйншн, 
үйлчилгээний салбарын 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

32. Тарагт сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Хүнс, газар тариалан, 
хоршоо, экстэйншн, 
үйлчилгээний салбарын 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

33. Богд сумын Засаг даргын 
Тамгын газар  

Хүнс, газар тариалан, 
хоршоо, экстэйншн, 
үйлчилгээний салбарын 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

34. Баянгол сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Хүнс, газар тариалан, 
хоршоо, экстэйншн, 
үйлчилгээний салбарын 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

35. Сант сумын Засаг даргын 
Тамгын газар 

Хүнс, газар тариалан, 
хоршоо, экстэйншн, 
үйлчилгээний салбарын 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

36. Бат-Өлзий сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Хүнс, газар тариалан, 
хоршоо, экстэйншн, 
үйлчилгээний салбарын 
асуудал хариуцсан 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 



мэргэжилтэн 
37. Хужирт  сумын Засаг 

даргын Тамгын газар 
Хүнс, газар тариалан, 
хоршоо, экстэйншн, 
үйлчилгээний салбарын 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

38. Хархорин сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Хүнс, газар тариалан, 
хоршоо, экстэйншн, 
үйлчилгээний салбарын 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

39. Есөнзүйл сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Хүнс, газар тариалан, 
хоршоо, экстэйншн, 
үйлчилгээний салбарын 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Бүтэц орон тооны 
өөрчлөлтөөр 
шинээр бий болсон 

40. Арвайхээр,  сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

7 дугаар багийн зохион 
байгуулагч 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-1 

Өөр албан 
тушаалд шилжсэн 

41. Арвайхээр,  сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

4 дүгээр багийн зохион 
байгуулагч 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-1 

Өөр албан 
тушаалд шилжсэн 

42. Арвайхээр,  сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

8 дугаар багийн зохион 
байгуулагч 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-1 

Өөр албан 
тушаалд шилжсэн 

43. Хархорин сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Соёл, аялал жуучлал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Өөр албан 
тушаалд шилжсэн 

44. Уянга сумын Засаг даргын 
Тамгын газар 

Хөдөлмөрийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах түшмэл, 
ТЗ-3 

Тэтгэвэрт гарсан 

45. Нарийнтээл сумын Засаг 
даргын Тамгын газар 

Багийн зохион байгуулагч  Туслах түшмэл, 
ТЗ-1 

Өөр албан 
тушаалд шилжсэн 

Дүн 47   
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