
 

 

                                  ЗАСАГ ДАРГА У.АЛТАНХҮҮ 

 

Ажлын байрны зорилго: Засаг захиргаа нэгжийг 

удирдах, нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн хөгж-

лийн хэтийн зорилт болон жилийн эдийн засаг, нийг-

мийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөл, гүйцэтгэлийн 

тайлан, орон нутгийн төсвийн болон түүнд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах төсөл, төсвийн гүйцэтгэлийн тай-

ланг батлуулахаар тухайн Хуралд оруулах, 

батлагдсан хөтөлбөр, төсөв, төслийг хэрэгжүүлэх аж-

лыг зохион байгуулах; 

 

 

 

 харьяалах нутаг дэвсгэртээ хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрт заасан 

тайлан мэдээг хугацаанд нь хариуцан гаргуулж, хяналт тавих, хүн ам, орон сууц, газар, 

мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн тооллого явуулах ажлыг зохион байгуулах; 

 төрийн бодлого, хууль тогтоомж, Хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үндсэн дээр хүн 

амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, мал сүргийг өсгөн үржүүлэх, малын удмын сан, 

эрүүл мэндийг хамгаалах, мал эмнэлэг, үржлийн ажлыг зохион байгуулах, байгалийн 

гэнэтийн аюул, мал, амьтан, ургамлын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээг бүрэн эрхийнхээ хүрээнд авч хэрэгжүүлэх; 

 нутаг дэвсгэрт нь газар ашиглах, эзэмших, ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага байгаль орчныг хамгаалах, 

нөхөн сэргээх талаар хууль тогтоомжид заасан үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад 

хяналт тавих ажлыг зохион байгуулж, гарсан зөрчлийг таслан зогсоох арга хэмжээ 

авах. 

 нутаг дэвсгэрийнхээ хүн амын  нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг боловсруулж Хур-

лаар шийдвэрлүүлэх, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, нийгмийн халамжийн зэрэг хууль тогтоомжид заасан 

санг бүрдүүлэх, захиран зарцуулах ажлыг ерөнхий удирдлагаар хангах; 

  иргэдийг хүлээж авах ажлыг зохион байгуулж, тэднээс гаргасан өргөдөл, санал, 

гомдлыг эрх хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэрлэХ 

 тухайн нутаг дэвсгэр дэх шүүх, прокурорын байгууллага үйл ажиллагаагаа хараат 

бусаар явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх; 

 нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон Засаг даргын үйл ажиллагааны талаар хүн 

амыг үнэн зөв мэдээллээр хангах; 

88822284 

91994455 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА 

Б.АМГАЛАНЖАРГАЛ 

 

Албан тушаалын зорилго:  

          Хууль тогтоомж, хөгжлийн бодлого, 

стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг нутаг 

дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж, 

хяналт тавих, Засаг даргад бодлогын 

зөвлөгөө, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг 

үзүүлж, мэлээллээр хангах, Тамгын газрын 

үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, 

гүйцэтгэлийн үр дүнг сумын Засаг даргын 

өмнө хариуцна. 

Албан тушаалын зорилт:  

 Хууль тогтоомж, хөгжлийн бодлого, стратеги зорилт, шийд-
вэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион 
байгуулж, хяналт тавих 

 Орон нутгийн төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялду-
улан зохион байгуулж, мэргэшил арга зүйн удирдлагаар хангах 

 Хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг хууль тогтоом-
жийн хүрээнд зохион байгуулах 

 Тамгын газрын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, 
батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах, тайлагнах, 
хяналт тавих 

 Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг 

 

 

                    86096229 

99971750 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТЫН УЛСЫН 

БАЙЦААГЧ У.БАЯНМӨНХ 

Албан тушаалын зорилго:  

             Байгаль орчныг хамгаалах багц 

хууль, Төрийн хяналт шалгалтын тухай, 

Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган 

шийдвэрлэх тухай, Захиргааны ерөнхий 

хууль болон холбогдон гарсан стандарт, 

журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих, 

хэрэгжилтийг хангуулах, эрсдлээс 

урьдчилан сэргийлэх, эсрдлийг бууруулах 

үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж гүйцэтгэл, үр 

дүнг сумын Засаг даргын тамгын газрын 

даргын өмнө хариуцна. 

Албан тушаалын зорилт: 

 Байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомж, аймаг, сумын Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг орон нутагт зо-

хион байгуулах биелэлтийг хангах 

 Байгалт орчны хяналтын улсын байцаагчийн эрх үүргийг 

хэрэгжүүлж ажиллах 

 Байгалийн нөөц баягийг зохистой ашиглахад төр, иргэн аж ахуйн 

нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг уялдуулан, арга зүй удирдла-

гаар хангаж ажиллах 

 Бусад хууль тогтоомж, дүрэмж, журмын хэрэгжилтийг хангах 

89599966 



САНХҮҮГИЙН АЛБА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА Х.ХУНДМАА 

Албан тушаалын зорилго:  

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль, тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангах сумын төсөвт байгууллагын төсвийн орлого, 
зарцуулалтын үйл ажиллагаа, төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хадгалалт хамгаалалт, хяналт тавих, удирдлагагд мэргэжил арга 
зүйн дэмжлэг үзүүлж, бодит мэдээ, мэдээллээр хангах, чиг үүргийн 
хүрээнд нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр 
дүнг сумын Засаг даргын өмнө хариуцна. 

НЯГТЛАН БОДОГЧ Б.САЙХАНТУЯА 

Албан тушаалын зорилго:  Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллага-
аг удирдан зохион байгуулах, санхүү, татварын бүх төрлийн тайлан 
гаргаж удирдлагад болон харилцагч байгууллагуудад хүргүүлж, 
хугацаанд нь тайлагнах, санхүүгийн бүртгэлийг хууль журам, стан-
дартын дагуу үнэн зөв хөтлөн явуулах, байгууллагын өмч хөрөн-
гийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын байдалд хяналт тавих, 
няравын ажлыг санхүүгийн нэгдсэн удирдлагаар ханган, хяналт 
тавьж, зохион байгуулан ажиллах  

НЯРАВ Т.БАТБИЛЭГ 

Албан тушаалын зорилго: Байгууллагын өмч хөрөнгийн 
хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтанд хяналт тавих, эд 
хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулах, байгууллагын 
үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай эд матери-
алын хангалт, олголтыг хийх, ажлын байрны тохижилт, 
цэвэрлэгээ үйлчилгээний чанарт хяналт тавьж ажиллах  

88095514 

94058489 

88962443



 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАСАГ 

 

 

 

 
 

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСАГ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХҮНС, ХОРШОО, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХАРИУЦСАН 
МЭРГЭЖИЛТЭН Б.НАРАНДЭЛГЭР /түр хавсран гүйцэтгэгч/ 

Албан тушаалын зорилго:  

Хүнс, худалдаа үйлчилгээ, хөнгөн үйлдвэр, жижиг дунд 
үйлдэрлэлийн салбарын талаарх хууль тогтоомж, бодлогыг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион 
байгуулах, гүйцэтгэлийн үр дүнг сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын өмнө хариуцна. 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Х.УУГАНДОРЖ 

Албан тушаалын зорилго:  

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, малын генетик нөөцийг ашиглах, 
хамгаалах, сайжруулах, мал үржлийн ажил үйлчилгээ, бүртгэлийг зохион 
байгуулах сурталчлах, тайлагнах, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн 
бэтгэлийн стандартыг хангуулахад мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх 
бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч, мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн тогтвортой хөгжлийг ханган гүйцэтгэлийн 

88208883 

86777660 

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСГИЙН ДАРГА 

Албан тушаалын зорилго: Сумын нутаг дэвсгэрт салбарын бодло-
го, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, мал эмнэлгийн ажил, үйл-
чилгээний стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, мал, амьтны 
өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний гүйцэтгэл, 
хорио цээрийн дэглэмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, мал, амьтны 
гаралтай бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын ажлыг зохион байгуулах  

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСГИЙН ТАРХВАРЗҮЙЧ Б.МЯДАГМАА 

Албан тушаалын зорилго: Сумын нутаг дэвсгэрт мал эмнэлгийн 
салбарын бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, мал, амьтны 
өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх, мал амьтны 
гаралтай бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын ажлыг зохион байгуулж 
гүйцэтгэлийн үр дүнг газрын даргын өмнө хариуцна.  

99340062 



 

 

ГАЗРЫН ДААМАЛ Б.НАРАНДЭЛГЭР 

Албан тушаалын зорилго:  

Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 

геодези, зураг зүй, газар зохион 

байгуулалт, орон зайн мэдээллийн 

менежмент, хот байгуулалтын салбарын 

талаарх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, 

чиг үүргийн хүрээнд ажлын гүйцэтгэлийн 

үр дүнг газрын даргын өмнө хариуцна. 

НИЙГМИЙН БОДЛОГО ХАРИУЦСАН 

МЭРГЭЖИЛТЭН: О.АМГАЛАНТӨР 

Албан тушаалын зорилго:  

Нийгмийн салбарын талаарх хууль         

тогтоомж, бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд   

зохион    байгуулах, гүйцэтгэлийн үр дүнг 

сумын   Засаг даргын тамгын газрын    

даргын өмнө хариуцна. 

88208883 

88775166 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Албан тушаалын зорилт: 

 ÇÄÒÃ-ààñ áîëîâñðóóëñàí áè÷èã áàðèìòóóäûã ñòàíäàðòûí äàãóó áè÷èæ õýâëýí, 

õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãà, èðãýíä õóãàöààíä íü õ¿ëýýëãýí ºãºõ, õ¿ðã¿¿ëýõ 

 Èðñýí, ÿâñàí áè÷ãèéí á¿ðòãýë, õÿíàëòûí êàðò õºòëºí, õàðèóòàé áè÷ãèéã 

õóãàöààíä íü øèéäâýðë¿¿ëýõ 

 Àðõèâûí ìàòåðèàëûã ñòàíäàðòûí äàãóó áàÿæóóëàõ, õàäãàëàõ 

 Èðãýä, áàéãóóëëàãààñ èð¿¿ëñýí ºðãºäºë, ãîìäëûã õ¿ëýýí àâ÷, øèéäâýðë¿¿ëýõ 

àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ 

 Çàñàã äàðãà áîëîí ò¿¿íèé àæëûí àëáàíààñ ºãñºí ¿¿ðýã äààëãàâàðûã 

õýðýãæ¿¿ëýõ 

АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ 

М.БАЯРМАА 

Албан тушаалын зорилго:  

Газрын архив, албан хэрэг хөтлөл-

тийн стандартыг чанд мөрдөн ажил-

лаж, баримт бичгийн эргэлт, эмх цэгц, 

соёлыг сайжруулан байгуулагын өдөр 

тутмын үйл ажиллагааны тасралтгүй, 

шуурхай байдлыг бүрэн хариуцна. 

88309505, 

92064965 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЛСЫН БҮРТГЭГЧ Б.БАЯНЖАРГАЛ 

Албан тушаалын зорилго:  Улсын бүртгэлийн үйл ажил-

лагааг хууль тогтоомжид заасны дагуу хэрэгжүүлж үйлчилгэ-

эний хүртээмж, шуурхай байдлыг сайжруулахад оршино. 

Иргэний хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын 

бүртгэлийн үйчилгээг хүргэх, бүртгэлийн ерөнхий хууль, 

иргэний бүртгэлийн хууль, бусад холбогдох журмыг сур-

талчлах. 

НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

88088546 
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ХАЛАМЖ ХАРИУЦСАН 

МЭРГЭЖИЛТЭН Д.ЭРДЭНЭСАН 

Албан тушаалын зорилго:  Иргэдэд ажил мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах, ажилд зуучлах 

үйлчилгээ үзүүлэх, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг чанартай үр 

дүнтэй шуурхай хүргэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутаг-

таа зохион байгуулах  

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙЦААГЧ Б.САРАНТУЯА 

Албан тушаалын зорилго:  Нийгмийн даатгалын тухай 

хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, нийгмийн даат-

галын хамралтыг нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын ор-

лого төвлөрүүлэх, тэтгэвэр, тэтгэмжийг хугацаанд нь ол-

гох 

ТАТВАРЫН БАЙЦААГЧ Г.ЦЭВЭЛМАА 

Албан тушаалын зорилго:  Татварын ерөнхий газрын 

үйл ажиллагааны стратегийн зорилтын хүрээнд татва-

рын албаны хэмжээнд татвар хураах, татварын өр ба-

рагдуулах, татварын хууль тогтоомжийг сурталчлах, тат-

вар төлөгчдөд зөвлөгөө өгөх, хуулийн хүрээнд үйлчилгээ 

үзүүлэх, улс орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 

сар бүр жигд ханган биелүүлэх 

88862996 

88871105 

80002284 



 

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ 
Л.МӨНХБАДРАХ 

Албан тушаалын зорилго:  Сумын Засаг даргын 
бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд бүх талын дэмжлэг 
үзүүлэх замаар орон нутгийн иргэдийн хөгжилд 
чиглэсэн Засаг даргын үр нөлөөтэй, тасралтгүй, 
хэвийн, жигд, үр ашигтай үйл ажиллагааг хангах  

Утас-88860996 

ЦОГ БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА 
Э.СУМЪЯА 

Албан тушаалын зорилго:  Сумын Засаг даргын 
бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд бүх талын дэмжлэг 
үзүүлэх замаар орон нутгийн иргэдийн хөгжилд 
чиглэсэн Засаг даргын үр нөлөөтэй, тасралтгүй, 
хэвийн, жигд, үр ашигтай үйл ажиллагааг хангах  

Утас-88303231 

ТАЛЫН НАР БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА 
Д.ШИНЭБАЯР 

Албан тушаалын зорилго:  Сумын Засаг даргын 
бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд бүх талын дэмжлэг 
үзүүлэх замаар орон нутгийн иргэдийн хөгжилд 
чиглэсэн Засаг даргын үр нөлөөтэй, тасралтгүй, 
хэвийн, жигд, үр ашигтай үйл ажиллагааг хангах  

Утас-86190968 

БӨХТ БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА 
М.ЦЭВЭГДОРЖ 

Албан тушаалын зорилго:  Сумын Засаг даргын 
бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд бүх талын дэмжлэг 
үзүүлэх замаар орон нутгийн иргэдийн хөгжилд 
чиглэсэн Засаг даргын үр нөлөөтэй, тасралтгүй, 
хэвийн, жигд, үр ашигтай үйл ажиллагааг хангах  

Утас-86041900 


