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1

Есөнбулаг сумын 

Засаг даргын 

Тамгын газар

Захирагчи

йн алба
Мэргэжилтэн

Худалдаа, 

үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээ, хотын 

тохижилтыг 

хариуцах

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Худалдааны 

менежер, хүнсний 

технологич

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

шийдвэр гаргах, судалгаа 

шинжилгээ хийх, багаар 

ажиллах  болон 

харилцааны ур чадвартай, 

комьпютерийн хэрэглээний 

программ эзэмшсэн байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

2

Баян-Уул сум 

Засаг даргын 

Тамгын газар

Мэргэжилтэн

Байгаль орчныг 

хамгаалах ажлыг  

мэргэшлийн үндсэн 

дээр зохион 

байгуулах, хууль 

хяналтыг хэрэгжүүлэх, 

ард иргэдэд зөвлөгөө 

өгөх

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Байгаль орчны 

чиглэлийн 

мэргэжилтэй

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

шийдвэр гаргах, судалгаа 

шинжилгээ хийх, багаар 

ажиллах  болон 

харилцааны ур чадвартай, 

комьпютерийн хэрэглээний 

программ эзэмшсэн байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

3

Цогт сум             

Засаг даргын 

Тамгын газар

Мэргэжилтэн

Байгаль орчныг 

хамгаалах ажлыг  

мэргэшлийн үндсэн 

дээр зохион 

байгуулах, хууль 

хяналтыг хэрэгжүүлэх, 

ард иргэдэд зөвлөгөө 

өгөх

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Байгаль орчин, 

Экологи, Уул 

уурхайн инженер, 

аялал жуулчлалын 

менежер

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

шийдвэр гаргах, судалгаа 

шинжилгээ хийх, багаар 

ажиллах  болон 

харилцааны ур чадвартай, 

комьпютерийн хэрэглээний 

программ эзэмшсэн байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

Ажлын байрны нэр, хариуцах ажил, орон тоо

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА                                                                                                                                   

/ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ/

Захиалга өгсөн 

байгууллагын 

нэр

Д/д

Ажлын байранд тавигдах шаардлага 



4

Дэлгэр сум Засаг 

даргын Тамгын 

газар

Мэргэжилтэн

Дотоод ажил, 

шийдвэрийн 

биелэлт хариуцах

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Хуульч, эрх зүйч

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

шийдвэр гаргах, судалгаа 

шинжилгээ хийх, багаар 

ажиллах  болон 

харилцааны ур чадвартай, 

компьютерийн хэрэглээний 

программ эзэмшсэн байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

5

Баян-Уул сум 

Засаг даргын 

Тамгын газар

Мэргэжилтэн

Дотоод ажил, 

тогтоол шийдвэр, 

архив, албан хэрэг 

хөтлөлт

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Хуульч, эрх зүйч, 

нийгмийн ажилтан

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

шийдвэр гаргах, судалгаа 

шинжилгээ хийх, багаар 

ажиллах  болон 

харилцааны ур чадвартай, 

компьютерийн хэрэглээний 

программ эзэмшсэн байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

6

Халиун сум             

Засаг даргын 

Тамгын газар

Санхүүгий

н алба
Мэргэжилтэн

Сумын төсөв, төрийн 

сан 
ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Нягтлан бодогч, 

эдийн засагч

Нягтлан бодох бүртгэлийн 

олон улсын стандартын 

мэдлэгтэй, баримт бичиг 

боловсруулах,   багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур чадвартай,  

компьютерийн өргөн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

7

Хөхморьт сум             

Засаг даргын 

Тамгын газар

Санхүүгий

н алба
Мэргэжилтэн

Сумын төсөв, төрийн 

сан 
ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Нягтлан бодогч, 

эдийн засагч

Нягтлан бодох бүртгэлийн 

олон улсын стандартын 

мэдлэгтэй, баримт бичиг 

боловсруулах,   багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур чадвартай,  

компьютерийн өргөн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 



8

Алтай сумын 

Засаг даргын 

Тамгын газар

Мал 

эмнэлэг, 

үржлийн 

тасаг

Мэргэжилтэн 

Бэлчээр газар 

тариалан,хоршоо, 

жижиг дунд 

үйлдвэрлэл 

хариуцах

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Агрономич

Баримт бичиг  

боловсруулах, үнэлэлт 

дүгнэлт гаргах, багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур чадвартай, 

комьпютерийн өргөн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

9

Дарив сум             

Засаг даргын 

Тамгын газар

Мал 

эмнэлэг, 

үржлийн 

тасаг

Мэргэжилтэн 

Малын эрүүл мэнд, 

хүнсний аюулгүй 

байдал

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Малын их эмч

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

шийдвэр гаргах, судалгаа 

шинжилгээ хийх, багаар 

ажиллах  болон 

харилцааны ур чадвартай, 

комьпютерийн хэрэглээний 

программ эзэмшсэн байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

10

Бугат сум             

Засаг даргын 

Тамгын газар

Мал 

эмнэлэг, 

үржлийн 

тасаг

Мэргэжилтэн 

Малын эрүүл мэнд, 

хүнсний аюулгүй 

байдал

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Малын их эмч

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

шийдвэр гаргах, судалгаа 

шинжилгээ хийх, багаар 

ажиллах  болон 

харилцааны ур чадвартай, 

комьпютерийн хэрэглээний 

программ эзэмшсэн байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

11

Дэлгэр сум Засаг 

даргын Тамгын 

газар

Мал 

эмнэлэг, 

үржлийн 

тасаг

Мэргэжилтэн 

Малын эрүүл мэнд, 

хүнсний аюулгүй 

байдал

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Малын их эмч

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

шийдвэр гаргах, судалгаа 

шинжилгээ хийх, багаар 

ажиллах  болон 

харилцааны ур чадвартай, 

комьпютерийн хэрэглээний 

программ эзэмшсэн байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 



12

Цогт сум Засаг 

даргын Тамгын 

газар

Мал 

эмнэлэг, 

үржлийн 

тасаг

Мэргэжилтэн 

Малын эрүүл мэнд, 

хүнсний аюулгүй 

байдал

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Малын их эмч

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

шийдвэр гаргах, судалгаа 

шинжилгээ хийх, багаар 

ажиллах  болон 

харилцааны ур чадвартай, 

комьпютерийн хэрэглээний 

программ эзэмшсэн байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

13

Төгрөг  сум Засаг 

даргын Тамгын 

газар

Мал 

эмнэлэг, 

үржлийн 

тасаг

Мэргэжилтэн

Малын эрүүл мэнд, 

хүнсний аюулгүй 

байдал

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Малын их эмч

Баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, 

шийдвэр гаргах, судалгаа 

шинжилгээ хийх, багаар 

ажиллах  болон 

харилцааны ур чадвартай, 

комьпютерийн хэрэглээний 

программ эзэмшсэн байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

14

Жаргалан сум             

Засаг даргын 

Тамгын газар

Мал 

эмнэлэг, 

үржлийн 

тасаг

Мэргэжилтэн

Малын эрүүл мэнд, 

хүнсний аюулгүй 

байдал

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Малын их эмч

Баримт бичиг  

боловсруулах, үнэлэлт 

дүгнэлт гаргах, багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур чадвартай, 

комьпютерийн өргөн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

15

Эрдэнэ сум             

Засаг даргын 

Тамгын газар

Мал 

эмнэлэг, 

үржлийн 

тасаг

Мэргэжилтэн

Малын эрүүл мэнд, 

хүнсний аюулгүй 

байдал

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Малын их эмч

Баримт бичиг  

боловсруулах, үнэлэлт 

дүгнэлт гаргах, багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур чадвартай, 

комьпютерийн өргөн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 



16

Тонхил сум 

Засаг даргын 

Тамгын газар

Мал 

эмнэлэг, 

үржлийн 

тасаг

Мэргэжилтэн 

Малын үйлдвэрлэл, 

технологи, үржил 

бүртгэл

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Мал зүйч, малын 

их эмч

Баримт бичиг  

боловсруулах, үнэлэлт 

дүгнэлт гаргах, багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур чадвартай, 

комьпютерийн өргөн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

17

 Халиун сумын 

Засаг даргын 

Тамгын газар

Мал 

эмнэлэг, 

үржлийн 

тасаг

Мэргэжилтэн 

Малын үйлдвэрлэл, 

технологи, үржил 

бүртгэл

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Мал зүйч

Баримт бичиг  

боловсруулах, үнэлэлт 

дүгнэлт гаргах, багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур чадвартай, 

комьпютерийн өргөн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

18

Алтай сумын 

Засаг даргын 

Тамгын газар

Мал 

эмнэлэг, 

үржлийн 

тасаг

Улсын 

байцаагч

Малын эрүүл мэнд, 

хүнсний аюулгүй 

байдал

ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Малын их эмч

Баримт бичиг  

боловсруулах, үнэлэлт 

дүгнэлт гаргах, багаар 

ажиллах болон 

харилцааны ур чадвартай, 

комьпютерийн өргөн 

хэрэглээний программ 

эзэмшсэн байх

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

19

Байгаль орчин, 

аялал 

жуулчлалын  

газар

Халиун 

сум

Байгаль 

хамгаалагч

Хариуцсан нутаг 

дэвсгэртээ байгаль 

орчныг хамгаалах 

ажлыг  мэргэшлийн 

үндсэн дээр зохион 

байгуулах, хууль 

хяналтыг хэрэгжүүлэх, 

байгаль орчныг 

хамгаалах үйл 

ажиллагааг явуулах

ТЗ-2 1 Дээд

Байгаль орчны 

чиглэлийн болон 

байгаль орчны 

чиглэлээр сургалт 

эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөл, 

мэргэжлийн 

сургалтад 

хамрагдаж 

үнэмлэх гэрчилгээ 

авсан байх  

Төрийн албан хаагчийн ѐс 

зүйн хэм хэмжээг чанд 

сахих, багаар ажиллах 

болон харилцааны ур 

чадвартай байх

Мотоцикль 

унадаг, байгаль 

орчны бодлого, 

зарчим, арга 

замыг мэддэг 

байх 



20

Байгаль орчин, 

аялал 

жуулчлалын  

газар

Тонхил 

сум

Байгаль 

хамгаалагч

Хариуцсан нутаг 

дэвсгэртээ байгаль 

орчныг хамгаалах 

ажлыг  мэргэшлийн 

үндсэн дээр зохион 

байгуулах, хууль 

хяналтыг хэрэгжүүлэх, 

байгаль орчныг 

хамгаалах үйл 

ажиллагааг явуулах

ТЗ-2 1 Дээд

Байгаль орчны 

чиглэлийн болон 

байгаль орчны 

чиглэлээр сургалт 

эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөл, 

мэргэжлийн 

сургалтад 

хамрагдаж 

үнэмлэх гэрчилгээ 

авсан байх  

Төрийн албан хаагчийн ѐс 

зүйн хэм хэмжээг чанд 

сахих, багаар ажиллах 

болон харилцааны ур 

чадвартай байх

Мотоцикль 

унадаг, байгаль 

орчны бодлого, 

зарчим, арга 

замыг мэддэг 

байх 

21

Байгаль орчин, 

аялал 

жуулчлалын  

газар

Чандмань 

сум

Байгаль 

хамгаалагч

Хариуцсан нутаг 

дэвсгэртээ байгаль 

орчныг хамгаалах 

ажлыг  мэргэшлийн 

үндсэн дээр зохион 

байгуулах, хууль 

хяналтыг хэрэгжүүлэх, 

байгаль орчныг 

хамгаалах үйл 

ажиллагааг явуулах

ТЗ-2 1 Дээд

Байгаль орчны 

чиглэлийн болон 

байгаль орчны 

чиглэлээр сургалт 

эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөл, 

мэргэжлийн 

сургалтад 

хамрагдаж 

үнэмлэх гэрчилгээ 

авсан байх  

Төрийн албан хаагчийн ѐс 

зүйн хэм хэмжээг чанд 

сахих, багаар ажиллах 

болон харилцааны ур 

чадвартай байх

Мотоцикль 

унадаг, байгаль 

орчны бодлого, 

зарчим, арга 

замыг мэддэг 

байх 

22

Байгаль орчин, 

аялал 

жуулчлалын  

газар

Алтай сум
Байгаль 

хамгаалагч

Хариуцсан нутаг 

дэвсгэртээ байгаль 

орчныг хамгаалах 

ажлыг  мэргэшлийн 

үндсэн дээр зохион 

байгуулах, хууль 

хяналтыг хэрэгжүүлэх, 

байгаль орчныг 

хамгаалах үйл 

ажиллагааг явуулах

ТЗ-2 1 Дээд

Байгаль орчны 

чиглэлийн болон 

байгаль орчны 

чиглэлээр сургалт 

эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөл, 

мэргэжлийн 

сургалтад 

хамрагдаж 

үнэмлэх гэрчилгээ 

авсан байх  

Төрийн албан хаагчийн ѐс 

зүйн хэм хэмжээг чанд 

сахих, багаар ажиллах 

болон харилцааны ур 

чадвартай байх

Мотоцикль 

унадаг, байгаль 

орчны бодлого, 

зарчим, арга 

замыг мэддэг 

байх 



23

Газрын 

харилцаа, 

барилга хот 

байгуулалтын 

газар

Жаргалан 

сум
Газрын даамал

Сумын газар зохион 

байгуулалт хариуцах
ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Газар зохион 

байгуулагч, газрын 

менежмент, 

газрын үнэлгээ, 

газрын кадастр, 

геодизийн 

инженер

 

Autocat,Arcgis программыг 

бүрэн эзэмшсэн, судалгаа, 

тайлан гаргах, баримт 

бичиг боловсруулах, 

багаар ажиллах болон 

харилцааны ур чадвартай 

байх

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

24

Газрын 

харилцаа, 

барилга хот 

байгуулалтын 

газар

Эрдэнэ 

сум
Газрын даамал

Сумын газар зохион 

байгуулалт хариуцах
ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Газар зохион 

байгуулагч, газрын 

менежмент, 

газрын үнэлгээ, 

газрын кадастр, 

геодизийн 

инженер, 

газарзүйн багш

Autocat,Arcgis программыг 

бүрэн эзэмшсэн, судалгаа, 

тайлан гаргах, баримт 

бичиг боловсруулах, 

багаар ажиллах болон 

харилцааны ур чадвартай 

байх

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

25

Газрын 

харилцаа, 

барилга хот 

байгуулалтын 

газар

Төгрөг сум Газрын даамал
Сумын газар зохион 

байгуулалт хариуцах
ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Газар зохион 

байгуулагч, газрын 

менежмент, 

газрын үнэлгээ, 

газрын кадастр, 

геодизийн 

инженер

Autocat,Arcgis программыг 

бүрэн эзэмшсэн, судалгаа, 

тайлан гаргах, баримт 

бичиг боловсруулах, 

багаар ажиллах болон 

харилцааны ур чадвартай 

байх. LM сургалтад 

хамрагдсан байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

26

Газрын 

харилцаа, 

барилга хот 

байгуулалтын 

газар

Цогт сум Газрын даамал
Сумын газар зохион 

байгуулалт хариуцах
ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Газар зохион 

байгуулагч, газрын 

менежмент, 

газрын үнэлгээ, 

газрын кадастр, 

геодизийн 

инженер

Autocat,Arcgis программыг 

бүрэн эзэмшсэн, судалгаа, 

тайлан гаргах, баримт 

бичиг боловсруулах, 

багаар ажиллах болон 

харилцааны ур чадвартай 

байх. LM сургалтад 

хамрагдсан байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 



27

Газрын 

харилцаа, 

барилга хот 

байгуулалтын 

газар

Чандмань 

сум
Газрын даамал

Сумын газар зохион 

байгуулалт хариуцах
ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Газар зохион 

байгуулагч, газрын 

менежмент, 

газрын үнэлгээ, 

газрын кадастр, 

геодизийн 

инженер

Autocat,Arcgis программыг 

бүрэн эзэмшсэн, судалгаа, 

тайлан гаргах, баримт 

бичиг боловсруулах, 

багаар ажиллах болон 

харилцааны ур чадвартай 

байх. LM сургалтад 

хамрагдсан байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

28

Газрын 

харилцаа, 

барилга хот 

байгуулалтын 

газар

Бугат сум Газрын даамал
Сумын газар зохион 

байгуулалт хариуцах
ТЗ-3 1

Бакалавр ба 

түүнээс дээш 

зэрэгтэй

Газар зохион 

байгуулагч, газрын 

менежмент, 

газрын үнэлгээ, 

газрын кадастр, 

геодизийн 

инженер

Autocat,Arcgis программыг 

бүрэн эзэмшсэн, судалгаа, 

тайлан гаргах, баримт 

бичиг боловсруулах, 

багаар ажиллах болон 

харилцааны ур чадвартай 

байх. LM сургалтад 

хамрагдсан байх 

 Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

хэм хэмжээг 

сахих. 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ


