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/Ахлах түшмэл/ 

2020 оны 02 дугаар  сарын 13                                                                                                                                                                                                   Хэнтий аймаг 

Д/Д 

Захиалга 
өгсөн газар, 
байгууллагы

н нэр 

Нэгжийн нэр 

Ажлын байр Ажлын байранд тавигдах шаардлага 

Тайлбар  
Нэр 

Хариуцсан 
асуудал 

Ангил
ал 

зэрэг
лэл 

О
р

о
н
 т

о
о

 

Б
о
л

о
в
с
р

о
л

 

Мэргэжил Мэргэшил Туршлага 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

Сумын Засаг 

дарга 

/ТАЗ-ийн 

2019 оны 42 

дугаар 

тогтоол/ 

1. Галшар,  

2. Баян-Адарга 

сум 

Сумын 

ЗДТГ-ын 

дарга 

Сумын ЗДТГ-

ын дарга 
ТЗ-9 2 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Эрх зүй /042/, төрийн 

удирдлага /041303/, 

боловсрол /011/, хүнс, 

хөдөө аж ахуй, мал 

эмнэлзүй /08/, эрүүл мэнд, 

нийгмийн хамгаалал /09/,  

нийгмийн шинжлэх ухаан 

/03/, мэдээлэл харилцаа 

холбооны технологи /061/, 

хүрээлэн буй орчин /052/, 

нягтлан бодох бүртгэл, 

татвар /0411/ 

Ахлах 

түшмэлийн 

мэргэшүүлэх 

багц 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх 

Төрийн албанд 

8-аас доошгүй 

жил, үүнээс дэс 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

4-өөс доошгүй 

жил ажилласан 

байх 

1. 2. Урт 

хугацаагаар 

суралцах 

болсон. 

2.  

Сумын ИТХ-

ын дарга 

/ТАЗ-ийн 

2019 оны 

357 дугаар 

тогтоол/ 

Баян-Адарга 

сум  

Нарийн 

бичгийн 

дарга 

Сумын ИТХ-

ын 

Тэргүүлэгчди

йн 

ТЗ-9 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Эрх зүй /042/, боловсрол 

/011/, эрүүл мэнд, нийгмийн 

хамгаалал /09/, хүмүүнлэг 

/022/, бизнес ба удирдахуй 

/041/, хүнс, хөдөө аж ахуй, 

мал эмнэлзүй /08/, 

нийгмийн шинжлэх ухаан 

/03/, мэдээлэл харилцаа 

холбооны технологи /061/, 

инженерчлэл, үйлдвэрлэл, 

зохион бүтээлт /07/ 

Ахлах 

түшмэлийн 

мэргэшүүлэх 

багц 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх 

Төрийн албанд 

8-аас доошгүй 

жил, үүнээс дэс 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

4-өөс доошгүй 

жил ажилласан 

байх 

Урт 

хугацаагаар 

суралцах 

болсон. 

ДҮН 3      

 
 



НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ТӨРИЙН  ЖИНХЭНЭ  
 АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ  ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА          /Дэс түшмэл-Удирдах/ 

2020 оны 02 дугаар  сарын 13                                                                                                                                                                                                   Хэнтий аймаг 

Д/Д 

Захиалга 
өгсөн газар, 

байгууллагын 
нэр 

Нэгжийн нэр 

Ажлын байр Ажлын байранд тавигдах шаардлага 

Тайлбар  
Нэр 

Хариуцсан 
асуудал 

А
н
ги

л
а

л
 

зэ
р

э
гл

э
л

 

О
р

о
н
 т

о
о

 

Б
о
л

о
в
с
р

о
л

 

Мэргэжил Мэргэшил Туршлага 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

Хүнс, хөдөө 

аж ахуйн 

газар 

/ТАЗ-ийн 2019 

оны 277 

дугаар 

тогтоол/ 

Захиргаа аж 

ахуйн алба 

Албаны 

дарга 

Захиргаа аж 

ахуйн  
ТЗ-7 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Эрх зүй /042/, 

хөдөө аж ахуй 

/081/, эдийн засаг 

/0311/, менежмент 

ба удирдахуй 

/0413/ 

Төрийн албаны 

мэргэшүүлэх 

богино, дунд 

хугацааны 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх 

Дэс түшмэлийн 

албан тушаалд 

2-оос доошгүй 

жил, эсхүл    

төрийн албанд 

4-өөс доошгүй 

жил ажилласан 

байх. 

Шинэ орон 

тоо  

2.  

Сумын Засаг 

даргын 

Тамгын газар 

/ТАЗ-ийн 2019 

оны 42 дугаар 

тогтоол/ 

1. Баянхутаг,  

2. Бор-Өндөр сум 

3. Гурванбаян 

тосгон  

Албаны 

дарга 

Санхүүгийн 

албаны дарга 
ТЗ-5 3 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Эдийн засаг /0311/, 

нягтлан бодох 

бүртгэл /041101/, 

банк, санхүү, 

даатгал /0412/ 

Төрийн албанд 

мэргэшүүлэх 

богино, дунд 

хугацааны 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

эсвэл 

мэргэжлээрээ 

ажилласан 

байх 

1.Шалгалт 

өгөөгүй 

тул 

чөлөөлсөн 

2. 3. 

Өөрийн 

хүсэлтээр. 

ДҮН 4      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ТӨРИЙН  ЖИНХЭНЭ  
 АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ  ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА                      /Дэс түшмэл-Гүйцэтгэх/ 

2020 оны 02 дугаар  сарын 13                                                                                                                                                                                                   Хэнтий аймаг 

Д/Д 

Захиалга 
өгсөн газар, 

байгууллагын 
нэр 

Нэгжийн нэр 

Ажлын байр Ажлын байранд тавигдах шаардлага Тайлбар  

Нэр 
Хариуцсан 

асуудал 

Ангил
ал 

зэрэг
лэл 

О
р

о
н
 т

о
о

 

Б
о
л

о
в
с
р

о
л

 

Мэргэжил Мэргэшил Туршлага 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

Аймгийн 

Засаг даргын 

Тамгын газар 

/ТАЗ-ийн 2019 

оны 271 

дүгээр 

тогтоол/ 

Хууль, эрх зүйн 

хэлтэс 

Ахлах 

мэргэжилтэн 

Эрх зүйн 

сургалт, 

суталчилгаа, 

хүний эрх, гэмт 

хэргээс 

урьдчилан 

сэргийлэх 

асуудал 

хариуцсан 

ТЗ-6 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Эрх зүй /042/. 

Төрийн албаны 

мэргэшүүлэх 

богино, дунд 

хугацааны 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх. 

Дэс түшмэлийн 

албан тушаалд 

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

байх. 

Эрүүл 

мэндийн 

шалтгаана

ар түр 

чөлөөлөгд

сөн. 

2.  

Хөрөнгө 

оруулалт, 

хөгжлийн 

бодлого, 

төлөвлөлтийн 

хэлтэс 

Мэргэжилтэн  

Дэд бүтэц, 

төлөвлөлтийн 

бодлого 

хариуцсан 

ТЗ-5 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Архитектур ба 

барилга, угсралт 

/073/, мэдээллийн 

болон харилцаа 

холбооны 

технологи /0619/, 

инженерчлэл, 

инженерийн 

үйлдвэрлэл /071/. 

Төрийн албаны 

мэргэшүүлэх 

богино, дунд 

хугацааны 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх. 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

байх. 

Өөр 

байгуулла

гад 

шилжсэн 

3.  
Санхүү, төрийн 

сангийн хэлтэс 
Мэргэжилтэн  

Төсөвт 

байгууллагын 

төлбөр тооцоо 

хариуцсан 

ТЗ-5 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Санхүү, банк 

/041201/, эдийн 

засаг /031101/, 

нягтлан бодох 

бүртгэл /041101/. 

Төрийн албаны 

мэргэшүүлэх 

богино, дунд 

хугацааны 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх. 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

байх. 

Өөр албан 

тушаалд 

шилжсэн 



4.  

Газрын 

харилцаа, 

барилга, хот 

байгуулалтын 

газар 

 

/ТАЗ-ийн 

Барилга, хот 

байгуулалтын 

яамны дэргэдэх 

СЗ-ийн 2019 оны 

04 дүгээр 

тогтоол/ 

Мэргэжилтэн  

Геодези, зураг 

зүйн асуудал 

хариуцсан  

ТЗ-5 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Геодези /геодези, 

инженер геодези, 

сансрын геодези, 

астрономи, 

агаарын зураглал/ 

Төрийн албанд 

мэргэшүүлэх 

зохих багц 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх, 

Тухай албан 

тушаалын чиг 

үүрэгт хамаарах 

мэргэжлийн 

чиглэлээр 

мэргэшсэн байх  

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

байх. 

Урт 

хугацаагаа

р сурах 

болсон 

5.  Мэргэжилтэн  

Архив, албан 

хэрэг хөтлөлт, 

архивын 

асуудал 

хариуцсан  

ТЗ-5 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Салбарын үндсэн 

чиг үүрэгт 

хамаарах 

мэргэжил /газар 

зохион байгуулалт, 

газрын кадастр, 

геодези/, 

Төрийн захиргаа 

/менежмент, 

удирдлага/,  

Эрх зүйч 

Төрийн албанд 

мэргэшүүлэх 

зохих багц 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх, 

Архив, албан 

хэрэг хөтлөлтийн 

чиглэлээр 

мэргэшүүлэх 

сургалтад 

хамрагдсан байх  

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

байх. 

Бүтцийн 

өөрчлөлтө

өр ТЗ 

болсон. 

6.  

1. Баян-Овоо 

сум,  

2. Гурванбаян 

тосгон 

 

 

/ТАЗ-ийн 2019 

оны 41 дүгээр 

тогтоол/ 

Даамал  Газрын                      ТЗ-5 2 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Газар зохион 

байгуулалт 

/менежмент, 

төлөвлөлт/, 

Газрын кадастр 

/үнэлгээ/ 

Төрийн албанд 

мэргэшүүлэх 

зохих багц 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх, 

Тухай албан 

тушаалын чиг 

үүрэгт хамаарах 

мэргэжлийн 

чиглэлээр 

мэргэшүүлэх 

сургалтад 

хамрагдсан байх  

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд, 

эсхүл 

мэргэжлээрээ 

ажилласан 

байх. 

1. Өөр сум 

руу 

шилжсэн. 

2. 

нөхөгдөхгү

й байгаа 

сул орон 

тоо 



7.  

Мэргэжлийн 

хяналтын 

газар 

/ТАЗ-ийн 2019 

оны 378 

дугаар 

тогтоол/ 

 
Улсын 

байцаагч 

Байгаль орчин, 

газар, геодези 

зураг зүйн 

хяналтын  

ТЗ-6 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Байгаль орчин, 

газрын харилцаа,  

кадастр, геодези, 

зураг зүйн   

чиглэлээр  

Төрийн албаны 

богино болон 

дунд хугацааны 

сургалтад 

хамрагдсан байх 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

2-оос доошгүй 

жил, эсхүл    

мэргэжлээрээ 

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

байх. 

Урт 

хугацаагаа

р 

суралцах 

болсон 

8.   
Улсын 

байцаагч 

Байгаль орчны 

хяналтын  
ТЗ-6 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Экологи байгаль 

хамгаалал, Агнуур 

зүйч, Байгаль 

орчны хяналт 

үнэлгээ, Байгаль 

ашиглалт, үнэлгээ,  

Ойн инженер, Ой 

судлаач, 

Төрийн албаны 

богино болон 

дунд хугацааны 

сургалтад 

хамрагдсан байх 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

2-оос доошгүй 

жил, эсхүл    

мэргэжлээрээ 

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

байх. 

Өөрийн 

хүсэлтээр 

9.   
Улсын 

байцаагч 

Авто замын 

хяналтын  
ТЗ-6 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Авто зам, гүүрийн 

инженер 

Төрийн албаны 

богино болон 

дунд хугацааны 

сургалтад 

хамрагдсан байх 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

2-оос доошгүй 

жил, эсхүл    

мэргэжлээрээ 

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

байх. 

Өөр албан 

тушаалд 

шилжсэн 

10.   
Улсын  

байцаагч 

Хүнсний эрүүл 

ахуйн асуудал 

хариуцсан 

эрүүл ахуй, 

халдвар 

хамгааллын 

хяналтын  

ТЗ-6 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Анагаахын 

шинжлэх ухааны 

их сургууль 

төгссөн  /Эрүүл 

ахуйч, халдвар 

судлагч, нийгмийн 

эрүүл мэнд 

судлалч/ 

Төрийн албаны 

богино болон 

дунд хугацааны 

сургалтад 

хамрагдсан байх 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

2-оос доошгүй 

жил, эсхүл    

мэргэжлээрээ 

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

байх. 

Өөр албан 

тушаалд 

шилжсэн  



11.   
Улсын  

байцаагч 

Орчны  эрүүл 

ахуйн асуудал 

хариуцсан 

эрүүл ахуй, 

халдвар 

хамгааллын 

хяналтын  

ТЗ-6 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Анагаахын 

шинжлэх ухааны 

их сургууль 

төгссөн  /Эрүүл 

ахуйч, халдвар 

судлагч, нийгмийн 

эрүүл мэнд 

судлалч/ 

Төрийн албаны 

богино болон 

дунд хугацааны 

сургалтад 

хамрагдсан байх 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

2-оос доошгүй 

жил, эсхүл    

мэргэжлээрээ 

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

байх. 

Шинэ орон 

тоо 

12.   
Улсын  

байцаагч 

Хөдөлмөрийн 

эрүүл ахуйн 

хяналтын  

ТЗ-6 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Анагаахын 

шинжлэх ухааны 

их сургууль 

төгссөн  /Эрүүл 

ахуйч, халдвар 

судлагч, нийгмийн 

эрүүл мэнд 

судлалч/ 

Төрийн албаны 

богино болон 

дунд хугацааны 

сургалтад 

хамрагдсан байх 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

2-оос доошгүй 

жил, эсхүл    

мэргэжлээрээ 

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

байх. 

Өндөр 

насны 

тэтгэвэрт 

13.   
Улсын  

байцаагч 

Геологи, уул 

уурхайн 

хяналтын  

ТЗ-6 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Геологи, уул 

уурхайн инженер, 

Уулын ашиглалтын 

инженер,  Геологи 

эдийн засагч, 

Баяжуулах 

инженер, 

Маркшедр, 

Гидрогеологи 

инженер, Уулын 

механик, Нефтийн 

инженер 

Төрийн албаны 

богино болон 

дунд хугацааны 

сургалтад 

хамрагдсан байх 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

2-оос доошгүй 

жил, эсхүл    

мэргэжлээрээ 

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

байх. 

Шинэ орон 

тоо, /бүтэц 

орон 

тоогоор 

нэмэгдсэн/ 

14.   
Ахлах 

мэргэжилтэн 

Хүний нөөц, 

эрх зүйн 

асуудал  

хариуцсан  

ТЗ-6 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Эрх зүйч 

Төрийн албаны 

богино болон 

дунд хугацааны 

сургалтад 

хамрагдсан байх 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

2-оос доошгүй 

жил, эсхүл    

мэргэжлээрээ 

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

байх. 

Өөр албан 

тушаалд 

шилжсэн 



15.  

Хөдөлмөр, 

халамж 

үйлчилгээний 

газар 

/ТАЗ-ийн 2019 

оны 72 дугаар 

тогтоол/ 

1. Жаргалтхаан,  

2. Баян-Адарга 

сум,  

3. Гурванбаян 

тосгон 

Мэргэжилтэн  

Хөдөлмөр 

эрхлэлт, 

халамжийн 

асуудал 

хариуцсан  

ТЗ-5 3 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Нийгмийн 

хамгаалал, сэтгэл 

судлал, хүн ам зүй, 

эрх зүй, эдийн 

засаг  

Төрийн албанд 

мэргэшүүлэх 

зохих багц 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх,  

Нийгмийн 

ажлаар 

мэргэшүүлэх 

сургалтад 

хамрагдсан байх 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

байх. 

1. Өөр 

албан 

тушаалд 

шилжсэн. 

2. Урт 

хугацаагаа

р сурах 

болсон. 

3. Өөрийн 

хүсэлтээр. 

16.  

Нийгмийн 

даатгалын 

хэлтэс 

/ТАЗ-ийн 2019 

оны 71 дүгээр 

тогтоол/ 

1. Батноров, 

2. Баян-Адарга, 

3. Баянхутаг, 

4. Галшар, 

5. Норовлин сум, 

6. Өлзийт тосгон  

Байцаагч  
Нийгмийн 

даатгалын 
ТЗ-5 6 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Бизнесийн 

удирдлага, санхүү, 

эдийн засаг, 

нягтлан бодох 

бүртгэл, 

боловсрол судлал, 

эрх зүй. 

Богино, дунд 

хугацааны 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд, 

эсхүл 

мэргэжлээрээ 

ажилласан 

байх 

1. өөрийн 

хүсэлтээр  

2. 3. 6. 

өндөр 

насны 

тэтгэвэрт 

4. эрүүл 

мэндийн 

шалтгааны 

улмаас 

5. өөр 

албанд 

тушаалд 

шилжсэн 

17.  

Мал 

эмнэлгийн 

газар 

/ТАЗ-ийн 2019 

оны 87 дугаар 

тогтоол/ 

Мал, амьтны 

эрүүл мэндийн 

алба 

Улсын ахлах 

байцаагч  

МЭТ, МЭҮН, 

дотоод хяналт, 

шилжилт 

хөдөлгөөн, 

баталгаажуу-

лалт, эмийн 

хяналт 

хариуцсан 

ТЗ-7 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Малын их эмч, мал 

эмнэл зүй 

Төрийн албаны 

богино, дунд 

хугацааны 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд, 

эсхүл 

мэргэжлээрээ 

2-оос доошгүй 

жил ажилласан 

байх 

Шинэ орон 

тоо 



18.  Мэргэжилтэн  

Шимэгчтэх 

өвчин, малын 

эм, 

биобэлдмэлийн 

хэрэглээний 

асуудал 

хариуцсан  

ТЗ-5 1 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Малын их эмч, мал 

эмнэл зүй 

Төрийн албаны 

богино, дунд 

хугацааны 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд, 

эсхүл 

мэргэжлээрээ 

ажилласан 

байх 

Шинэ орон 

тоо 

19.  

1. Баянхутаг,  

2. Баянмөнх,  

3. Жаргалтхаан,  

4. Цэнхэрмандал,  

5. Өмнөдэлгэр,  

6. Дадал,  

7. Норовлин,  

8. Батноров,  

9. Баян-Овоо,  

10. Мөрөн,  

11. Хэрлэн сум 

Улсын 

байцаагч   

Улсын 

байцаагч   
ТЗ-6 11 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Малын их эмч, мал 

эмнэл зүй 

Төрийн албаны 

богино, дунд 

хугацааны 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд, 

эсхүл 

мэргэжлээрээ 

ажилласан 

байх 

Шинэ орон 

тоо 

20.  

Мал 

эмнэлгийн 

газар 

/ТАЗ-ийн 2019 

оны 87 дугаар 

тогтоол/ 

1. Баянмөнх,  

2. Жаргалтхаан,  

3. Цэнхэрмандал,  

4. Өмнөдэлгэр,  

5. Дадал,  

6. Норовлин,  

7. Баян-Овоо,  

8. Мөрөн,  

9. Хэрлэн,  

10. Батширээт,  

11. Биндэр,  

12. Дархан,  

13. Галшар,  

14. Дэлгэрхаан,  

15. Бор-Өндөр,  

16. Баян-Адарга 

сум 

Тархвар зүйч Тархвар зүйч ТЗ-5 16 

Бакалавр 

болон 

түүнээс 

дээш 

зэрэгтэй 

Мал эмнэл зүй, 

малын их эмч 

Төрийн албаны 

богино, дунд 

хугацааны 

сургалтад 

хамрагдаж 

төгссөн байх 

Туслах 

түшмэлийн 

албан тушаалд 

болон 

мэргэжлээрээ 

ажилласан бол 

давуу тал 

болно 

Шинэ орон 

тоо 

ДҮН  53      

 
 



НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ТӨРИЙН  ЖИНХЭНЭ  
 АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ  ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА                 /Туслах түшмэл/ 

2020 оны 02 дугаар  сарын 13                                                                                                                                                                                                   Хэнтий аймаг 

Д/Д 

Захиалга 
өгсөн газар, 
байгууллагы

н нэр 

Нэгжийн нэр 

Ажлын байр Ажлын байранд тавигдах шаардлага Тайлбар  

Нэр 
Хариуцсан 

асуудал 

Анги
лал 

зэрэг
лэл 

О
р

о
н
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о
о

 

Б
о
л

о
в
с
р

о
л

 

Мэргэжил Мэргэшил Туршлага 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

Байгаль 

орчин, 

аялал 

жуулчлалын 

газар 

/ТАЗ-ийн 

2019 оны 

272 дугаар 

тогтоол/ 

1. Баянмөнх-1,  

2. Баян-Адарга-1,  

3. Баян-Овоо-1,  

4. Батширээт-3,  

5. Биндэр-2,  

6. Жаргалтхаан-1,  

7. Мөрөн сум -1, 

8. Гурванбаян-1, 

9. Бэрх тосгон-1   

Байгаль 

хамгаалагч 

Байгаль 

хамгаалал 
ТЗ-2 12 

Бүрэн 

дунд 
Шаардахгүй  - - 

1. 2. 3. 4. 6. 7. 

өөрийн хүсэлтээр  

4. нас барсан-1, 

өндөр насны 

тэтгэвэрт. 

5. 9. Өөр ажилд 

шилжсэн,  

5. 8. нөхөгдөхгүй 

байгаа  

2.  

Сумын 

Засаг 

даргын 

Тамгын 

газар 

1. Батширээт, 

2. Биндэр, 

3. Бор-Өндөр сум 

Мэргэжилтэн 

 

/ТАЗ-ийн 2019 

оны 40 дүгээр 

тогтоол/ 

Хууль, эрх зүй 

хариуцсан  
ТЗ-3 3 Дээд Эрх зүй /042/ 

Хууль зүйн 

салбарын 

мэргэшүүлэх 

сургалтад  

хамрагдсан бол 

давуу тал 

болно 

Мэргэжлээр

ээ 

ажилласан 

бол давуу 

тал болно 

1. 2. Шинэ орон 

тоо 

3.Өөрийн 

хүсэлтээр 

3.  

Сумын 

Засаг 

даргын 

Тамгын 

газар 

/ТАЗ-ийн 

2019 оны 40 

дүгээр 

тогтоол/ 

1. Батноров,  

2. Батширээт, 

3. Баян-Адарга, 

4. Баянмөнх,  

5. Биндэр, 

6. Бор-Өндөр,  

7. Галшар,  

8. Дэлгэрхаан,  

9. Хэрлэн сум,  

10. Гурванбаян 

тосгон 

Мэргэжилтэн  

Мал аж ахуйн 

үйлдвэрлэлийн 

төлөвлөлт, 

менежмент, 

малын үржил 

бүртгэлийн 

асуудал  

хариуцсан 

ТЗ-3 10 Дээд  

Мал аж ахуй 

/081105/, зоо-

инженер, технологи 

/081104/, мал эмнэл 

зүй /084/, менежмент 

ба удирдахуй /0413/ 

Хөдөө аж ахуйн 

салбарын 

мэргэшүүлэх 

сургалтад 

хамрагдсан бол 

давуу тал 

болно 

Мэргэжлээр

ээ 

ажилласан 

бол давуу 

тал болно 

1. 2. 3. 8. 10. 

өөрийн хүсэлтээр 

4. 5. Өөр ажилд 

шилжсэн 

6. нөхөгдөөгүй 

7.Өндөр насны 

тэтгэвэрт. 

9.шалгалт 

өгөөгүй байсан 

тул чөлөөлсөн. 



4.  

Сумын 

Засаг 

даргын 

Тамгын 

газар 

/ТАЗ-ийн 

2019 оны 40 

дүгээр 

тогтоол/ 

1. Батширээт,  

2. Баян-Адарга,  

3. Баянмөнх, 

4. Баян-Овоо,  

5. Бор-Өндөр,  

6. Дадал,  

7. Дэлгэрхаан,  

8. Цэнхэрмандал,  

9. Өмнөдэлгэр сум, 

10. Бэрх тосгон  

Мэргэжилтэн  

Хүнс, жижиг, 

дунд үйлдвэр, 

хоршооны 

асуудал 

хариуцсан  

ТЗ-3 10 Дээд  

Хүнс үйлдвэрлэлт 

/0721/, хөнгөн 

үйлдвэрийн 

технологи /0723/, 

материал судлал 

/0722/, нягтлан бодох 

бүртгэл /0411/, эдийн 

засаг /0311/, санхүү, 

банк, даатгал /0412/, 

менежмент ба 

удирдахуй /0413/ 

Мэргэжлээрээ 

мэргэшүүлэх 

сургалтад 

хамрагдсан бол 

давуу тал 

болно 

Мэргэжлээр

ээ 

ажилласан 

бол давуу 

тал болно 

1. 2. 4. 6. Өөр 

ажилд шилжсэн. 

3. 5. 7. 9. 10. 

Өөрийн 

хүсэлтээр 

8. Эрүүл 

мэндийн улмаас 

5.  

Сумын 

Засаг 

даргын 

Тамгын 

газар 

/ТАЗ-ийн 

2019 оны 40 

дүгээр 

тогтоол/ 

1. Батноров, 

2. Баян-Адарга,  

3. Баян-Овоо,  

4. Баянхутаг, 

5. Бор-Өндөр,  

6. Дадал,  

7. Дэлгэрхаан,  

8. Мөрөн, 

9. Өмнөдэлгэр сум,  

10. Гурванбаян 

тосгон 

Мэргэжилтэн  

Бэлчээр, газар 

тариалангийн 

асуудал 

хариуцсан  

ТЗ-3 10 Дээд  

Хүнс, хөдөө аж ахуй 

/081101-03/, жимс, 

ногооны аж ахуй 

/0812/, хүрээлэн буй 

орчин /052/ 

Хөдөө аж ахуйн 

салбарын 

мэргэшүүлэх 

сургалтад 

хамрагдсан бол 

давуу тал 

болно 

Мэргэжлээр

ээ 

ажилласан 

бол давуу 

тал болно 

1. 5. өөр ажилд 

шилжсэн. 

2. 3. 4. 6. 7. 8. 10. 

Шинэ орон тоо. 

9. Бүтцийн 

өөрчлөлтөөр 

 

6.  

Сумын 

Засаг 

даргын 

Тамгын 

газар 

/ТАЗ-ийн 

2019 оны 40 

дүгээр 

тогтоол/ 

1. Батширээт,  

2. Баян-Адарга,  

3. Биндэр,  

4. Норовлин сум,  

5. Хэрлэнбаян-

Улаан тосгон 

Мэргэжилтэн  
Нийгмийн 

бодлогын  
ТЗ-3 5 Дээд  

Боловсрол /011/, 

эрүүл мэнд, 

нийгмийн хамгаалал 

/09/, хүмүүнлэг /022/, 

социологи, соёл 

судлал /0314/, төрийн 

удирдлага /041303/, 

гэр бүл судлал 

Нийгмийн 

ухааны 

салбарын 

мэргэшүүлэх 

сургалтад 

хамрагдсан бол 

давуу тал 

болно 

Мэргэжлээр

ээ 

ажилласан 

бол давуу 

тал болно 

1. 4. Өөр ажилд 

шилжсэн 

2. 3. Өөрийн 

хүсэлтээр 

5.Бүтцийн 

өөрчлөлтөөр 



7.  

Сумын 

Засаг 

даргын 

Тамгын 

газар 

/ТАЗ-ийн 

2019 оны 40 

дүгээр 

тогтоол/ 

1. Батширээт,  

2. Баянмөнх,  

3. Баян-Овоо, 

4. Биндэр, 

5. Бор-Өндөр,  

6. Дархан,  

7. Жаргалтхаан, 

8. Цэнхэрмандал 

сум,  

9. Хэрлэнбаян-

Улаан, 

10. Гурванбаян 

тосгон 

Мэргэжилтэн  
Төсөв, төрийн 

сангийн  
ТЗ-3 10 Дээд  

Нягтлан бодох 

бүртгэл /0411/, эдийн 

засаг /0311/, санхүү, 

банк, даатгал /0412/ 

Эдийн засаг, 

нягтлан бодох 

бүртгэлийн 

мэргэшүүлэх 

сургалтад 

хамрагдсан бол 

давуу тал 

болно 

Мэргэжлээр

ээ 

ажилласан 

бол давуу 

тал болно 

1.өндөр насны 

тэтгэвэрт 

2. 3. 5. Өөр 

ажилд шилжсэн  

4. 10. Шинэ орон 

тоо  

6. 7. 8. 9. Өөрийн 

хүсэлтээр  

 

8.  

Сумын 

Засаг 

даргын 

Тамгын 

газар 

/ТАЗ-ийн 

2019 оны 40 

дүгээр 

тогтоол/ 

1. Баянмөнх,  

2. Мөрөн сум 
Мэргэжилтэн  

Байгаль орчны 

асуудал 

хариуцсан  

ТЗ-3 2 Дээд  

Хүрээлэн буй орчин 

судлал /052/, 

хүрээлэн буй орчныг 

хамгаалах технологи 

/0712/, уул уурхай, 

олборлолт /0724/, 

аялал жуулчлал 

/101501/ 

Байгаль орчны 

салбарын 

мэргэшүүлэх 

сургалтад 

хамрагдсан бол 

давуу болно 

Мэргэжлээр

ээ 

ажилласан 

бол давуу 

тал болно 

1.Өөр ажилд 

шилжсэн  

2.Өөрийн 

хүсэлтээр 

 

9.  

Сумын 

Засаг 

даргын 

Тамгын 

газар 

/ТАЗ-ийн 

2019 оны 

122 дугаар 

тогтоол/ 

1. Бор-Өндөр  /1-4, 

6-р баг/, 

2. Хэрлэн сум /5-р 

баг/ 

Зохион 

байгуулагч 

Багийн зохион 

байгуулагч 
ТЗ-1 6 Дээд 

Төрийн удирдлага, 

нийгмийн удирдлага, 

бусад 

- - 

1. 1-4-р баг-

өөрийн 

хүсэлтээр, 6-р 

баг –өөр ажилд 

шилжсэн  

2. Өөрийн 

хүсэлтээр 
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