
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ БОЛОН  

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА 

 

 

2022 оны 06 дугаар сарын 03                                      Номгон 
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АТТ батлах зөвшөөрөл олгосон зөвлөлийн 
шийдвэрийн дугаар, баталсан шийдвэрийн 

огноо, дугаар, албан тушаал 

Сул орон тоо гарсан шалтгаан 
үндэслэл 

Гомдол 
маргаантай 

эсэх 

1 2 3 4 5 6 7 
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ 

1 

Баянхонгор аймгийн 
Баянцагаан сумын 
иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн Нарийн 
бичгийн дарга  

Ахлах 
түшмэл 

ТЗ-9 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 12 
дугаар сарын 04-ний өдрийн 357 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны  дагуу 
Баянхонгор аймгийн Баянцагаан сумын 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын 
2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 357 
дугаар шийдвэрээр баталсан.  
 

Баянцагаан сумын иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 
даргын 2021 оны 12 дугаар 
сарын 03-ны өдрийн 05 дугаар 
захирамжаар ажлаас 
чөлөөлөгдсөн.  

Үгүй  

2 

Баянхонгор аймгийн 
Мал эмнэлгийн газрын 
Мал, амьтны эрүүл 
мэндийн албаны дарга  

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-7 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 02-ны өдрийн 87 дугаар 
тогтоолын 12 дугаар тогтоолоор зөвшөөрөл 
олгосны дагуу Баянхонгор аймгийн мал 
эмнэлгийн газрын даргын 2019 оны 10 дугаар 
сарын 24-ний өдрийн А/27 дугаар 
шийдвэрээр баталсан.  
 

Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн 
үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 21-ний 
өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар 
бүтэц орон тооны шинэчлэл 
гарсан. 

Үгүй 

3 

Баянхонгор аймгийн 
Хүрээмарал сумын 
Засаг даргын Тамгын 
газрын Санхүүгийн 
албаны дарга  

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 42 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Хүрээмарал сумын Засаг даргын 2020 оны 01 
дүгээр 03-ны өдрийн А/08 дугаар шийдвэрээр 
баталсан.  
 

Хүрээмарал сумын Засаг 
даргын 2021 оны 03 дугаар 
сарын 18-ны өдрийн Б/12 
дугаар тушаалаар дэвшин 
ажилласан. 

Үгүй 



2 
 

4 

Баянхонгор аймгийн 
Баацагаан сумын Засаг 
даргын Тамгын газрын 
Санхүүгийн албаны 
дарга 

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 42 дугаар 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баацагаан сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 26-
ны өдрийн Б/25 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Баянхонгор аймгийн 
Баацагаан сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын 
2019 оны 06 дугаар сарын 12-
ны Б/04 дүгээр тушаалаар 
шилжин ажилласан.  

Байхгүй 

5 

Баянхонгор аймгийн 
Баянговь сумын Засаг 
даргын Тамгын газрын 
Санхүүгийн албаны 
дарга 

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 42 дугаар 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баянговь сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны 
өдрийн 04 дүгээр шийдвэрээр баталсан. 

Баянговь сумын Засаг даргын 
тамгын газрын даргын 2019 
оны 10 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн 53 дугаар шийдвэрээр 
өөрийн хүсэлтээр гарсан.  

Байхгүй 

6 

Баянхонгор аймгийн 
Баян-Өндөр сумын 
Засаг даргын Тамгын 
газрын Санхүүгийн 
албаны дарга 

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 42 дугаар 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-
ний өдрийн 22 дугаар шийдвэрээр баталсан. 

Баян-Өндөр сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын 
2019 оны 12 дугаар сарын 04-
ний өдрийн Б/25 дугаар 
шийдвэрээр шилжин 
ажилласан.  

Байхгүй 

7 

Баянхонгор аймгийн 
Бууцагаан сумын Засаг 
даргын Тамгын газрын 
Санхүүгийн албаны 
дарга 

Дэс 
түшмэл 
ТЗ-5 

1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 42 дугаар 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Бууцагаан сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-
ны өдрийн А/02 дугаар шийдвэрээр 
баталсан. 

Бууцагаан сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын 
2020 оны 10 дугаар сарын 26-
ны өдрийн Б/26 дугаар 
шийдвэрээр гарсан. 

Үгүй  

ДЭС ТҮШМЭЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТАН 

8 
Баянхонгор аймгийн 
Мал эмнэлгийн газрын 
улсын байцаагч  

Дэс 
түшмэл  

ТЗ-6 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 02-ны өдрийн 87 дугаар 
тогтоолын 12 дугаар тогтоолоор зөвшөөрөл 
олгосны дагуу Баянхонгор аймгийн мал 
эмнэлгийн газрын даргын 2019 оны 10 дугаар 
сарын 24-ний өдрийн А/27 дугаар 
шийдвэрээр баталсан. 

Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн 
үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 
01 дүгээр сарын 21-ний 
өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар 
бүтэц орон тоо шинэчлэл 
гарсан.  

Үгүй 



3 
 

9 

Баянхонгор аймгийн 
Засаг даргын Тамгын 
газрын Хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний 
хэлтсийн  Хөрөнгө 
Оруулалт, хөгжлийн 
бодлогын хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ, 
дотоод аудит хариуцсан 
мэргэжилтэн  

Дэс 
түшмэл  

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 233 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу 2019 
оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/323 
дугаар шийдвэрээр батласан. 

Баянхонгор аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газрын 2022 
оны 02 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн Б/18 дугаар 
тушаалаар сэлгэн ажилласан.  

Үгүй 

10 

Баянхонгор аймгийн Гэр 
бүл, хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн 
газрын Гэр бүлийн 
хөгжлийн асуудал 
хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

Дэс 
түшмэл  

ТЗ-6 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 12 
дугаар сарын 15-ны өдрийн 386 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу Гэр 
бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 
даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны 
өдрийн А/03 дугаар шийдвэрээр баталсан. 
 

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн газрын даргын 2022 
оны 03 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн А/58 дугаар 
тушаалаар бүтцийн 
өөрчлөлтөөр гарсан.  

Үгүй  

11 

Баянхонгор аймгийн Гэр 
бүл, хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн 
газрын Хүүхдийн 
хөгжил, хамгааллын 
асуудал хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн 
/Хүүхдийн эрхийн 
Улсын байцаагч/ 

Дэс 
түшмэл  

ТЗ-6 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 12 
дугаар сарын 15-ны өдрийн 386 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу Гэр 
бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 
даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны 
өдрийн А/03 дугаар шийдвэрээр баталсан. 

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн газрын даргын 2022 
оны 03 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн А/58 дугаар 
тушаалаар бүтцийн 
өөрчлөлтөөр гарсан.  

Үгүй  

12 

Баянхонгор аймгийн 
Газрын харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын газрын 
Баян-Овоо сумын 
Газрын даамал  

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн 360 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосоны дагуу 
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 
газрын даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 12-
ны өдрийн А/02 дугаар шийдвэрээр 
баталсан.    

Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газрын даргын 
2019 оны 10 дугаар сарын 01-
ний өдрийн Б/26 дугаар 
тушаалаар гарсан.  

Үгүй 



4 
 

13 

Газрын харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын газрын 
Гурванбулаг сумын 
Газрын даамал 
 

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн 360 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосоны дагуу 
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 
газрын даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 12-
ны өдрийн А/02 дугаар шийдвэрээр 
баталсан.    

Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газрын даргын 
2021 оны 08 дугаар сарын 04-
ний өдрийн Б/27 дугаар 
тушаалаар гарсан. 

Үгүй 

14 

Баянхонгор аймгийн 
Газрын харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын газрын 
Хүрээмарал сумын 
Газрын даамал  

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн 360 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосоны дагуу 
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 
газрын даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 12-
ны өдрийн А/02 дугаар шийдвэрээр 
баталсан.    

Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газрын даргын 
2019 оны 04 дүгээр сарын 26-
ны өдрийн Б/07 дугаар 
тушаалаар гарсан. 

Үгүй 

15 

Газрын харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын газрын 
Өлзийт  сумын Газрын 
даамал 
 

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн 360 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосоны дагуу 
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 
газрын даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 12-
ны өдрийн А/02 дугаар шийдвэрээр 
баталсан.    

Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газрын даргын 
2022 оны 05 дугаар сарын 02-
ын өдрийн Б/32 дугаар 
тушаалаар гарсан. 

Үгүй 

16 

Баянхонгор аймгийн 
Мэргэжлийн хяналтын 
газрын Эрүүл ахуй, 
халдвар хамгааллын  
хяналтын улсын 
байцаагч 

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-6 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 12 
дугаар сарын 05-ны өдрийн 378 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосоны дагуу 
Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2020 
оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/03 
дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Мэргэжлийн хяналтын  газрын 
даргын 2021 оны 08 дугаар 
сарын 12-ны өдрийн Б/26 
дугаар шийдвэрээр өөрийн 
хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн.  

Үгүй 

17 

Баянхонгор аймгийн 
Хүнс хөдөө аж ахуйн 
газрын Малын удам 
зүйн үнэлгээ, үүлдэр, 
ашиг шимийн 
сайжруулалт, цөм 
сүргийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн  

Дэс 
түшмэл  

ТЗ-5 
 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 239 дүгээр  
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баянхонгор аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн 
газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-
ны өдрийн А/46 дугаар шийдвэрээр 
батласан.  

Баянхонгор аймгийн Хүнс 
хөдөө аж ахуйн газрын даргын 
2019 оны 01 дүгээр сарын 02-
ны өдрийн А/01 дүгээр 
тушаалаар бүтэц, орон тоо 
шинэчлэл гарсан. 

 
 
 

Үгүй 



5 
 

18 

Баянхонгор аймгийн 
Татварын хэлтсийн 
Баян-Овоо сум 
хариуцсан улсын 
байцаагч 

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-6 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 02 
дугаар сарын 12-ны өдрийн 43 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосоны дагуу 
Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 
02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/38 дугаар 
шийдвэрээр баталсан.     

Татварын ерөнхий газрын 
даргын 2022 оны 02 дугаар 
сарын 25-ны өдрийн Б/106 
дугаар шийдвэрээр шилжин 
ажилласан.   

Үгүй 

19 

Баянхонгор аймгийн 
Татварын хэлтсийн 
Гурванбулаг сум 
хариуцсан улсын 
байцаагч 

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-6 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 02 
дугаар сарын 12-ны өдрийн 43 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосоны дагуу 
Татварын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 
02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/38 дугаар 
шийдвэрээр баталсан.     

Татварын ерөнхий газрын 
даргын 2020 оны 07 дугаар 
сарын 16-ны өдрийн Б/46 
дугаар шийдвэрээр шилжин 
ажилласан.   

Үгүй 

20 

Баянхонгор аймгийн 
Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газрын 
Жаргалант сумын 
Хөдөлмөр эрхлэлт, 
халамжийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-5 
 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 09 
дүгээр сарын 18-ны өдрийн 72 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосоны дагуу 
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 
даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн А/47 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газрын даргын  
2019 оны 9 дүгээр сарын 16-
ны өдрийн Б/37 дугаар 
шийдвэрээр тэтгэвэрт гарсан.   

Үгүй 

21 

Баянхонгор аймгийн 
Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газрын 
Бөмбөгөр  сумын 
Хөдөлмөр эрхлэлт, 
халамжийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-5 
 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 09 
дүгээр сарын 18-ны өдрийн 72 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосоны дагуу 
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 
даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн А/47 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газрын даргын  
2021оны 12 дугээр сарын 09-
ны өдрийн Б/43 дүгаар 
шийдвэрээр тэтгэвэрт  гарсан.   

Үгүй 

22 

Баянхонгор аймгийн 
Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газрын 
Хөдөлмөр эрхлэлт, 
халамжийн асуудал 
хариуцсан Хүрээмарал  
сумын мэргэжилтэн  

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 9 дүгээр 
сарын 18-ны өдрийн 72 дугаар тогтоолоор 
зөвшөөрөл олгосны дагуу 2019 оны 10 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн А/47 дугаар шийдвэрээр 
баталсан  

Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газрын даргын 
2022 оны 04 дүгээр сарын 05-
ны өдрийн Б/40 дүгээр 
тушаалаар өөрийн хүсэлтээр 
гарсан.  

Үгүй  
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23 

Баянхонгор аймгийн 
Нийгмийн даатгалын 
хэлтсийн Баянцагаан 
сумын Нийгмийн 
даатгалын байцаагч 

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 09 
дүгээр сарын 18-ны өдрийн  71 дүгээр 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосоны дагуу 
Баянхонгор аймгийн Нийгмийн даатгалын 
хэлтсийн даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 
11-ний өдрийн А/29 дүгээр шийдвэрээр 
баталсан.  

Баянхонгор аймгийн Нийгмийн 
даатгалын хэлтсийн даргын 
2022 оны 01 дүгээр сарын 28-
ны өдрийн Б/07 дугаар 
шийдвэрээр ажлаас 
чөлөөлсөн.  

Үгүй 

24 

Баянхонгор аймгийн 
Нийгмийн даатгалын 
хэлтсийн Жинст  сумын 
Нийгмийн даатгалын 
байцаагч 

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 09 
дүгээр сарын 18-ны өдрийн  71 дүгээр 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосоны дагуу 
Баянхонгор аймгийн Нийгмийн даатгалын 
хэлтсийн даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 
11-ний өдрийн А/29 дүгээр шийдвэрээр 
баталсан. 

Баянхонгор аймгийн Нийгмийн 
даатгалын хэлтсийн даргын 
2017 оны 08 дугаар сарын 02-
ны өдрийн Б/38 дугаар 
шийдвэрээр эрүүл мэндийн 
шалтгаанаар гарсан.  

Үгүй 

25 

Баянхонгор аймгийн 
Нийгмийн даатгалын 
хэлтсийн Бууцагаан 
сумын Нийгмийн 
даатгалын байцаагч 

Дэс 
түшмэл 

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 09 
дүгээр сарын 18-ны өдрийн  71 дүгээр 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосоны дагуу 
Баянхонгор аймгийн Нийгмийн даатгалын 
хэлтсийн даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 
11-ний өдрийн А/29 дүгээр шийдвэрээр 
баталсан. 

Баянхонгор аймгийн Нийгмийн 
даатгалын хэлтсийн даргын 
2018 оны 09 дүгээр сарын 19-
ний Б/37 дугаар шийдвэрээр 
гарсан.  

Үгүй 

26 

Баянхонгор аймгийн 
Эрүүл мэндийн газрын 
Бэлгийн замаар дамжих 
халдвар сүрьеэгийн 
тандалт хариуцсан 
мэргэжилтэн  

Дэс 
түшмэл  

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн 360 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу Эрүүл 
мэндийн газрын даргын 2019 оны 12 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн А/107 дугаар 
шийдвэрээр баталсан.     

Аймгийн Засаг даргын 2021 
оны 01 дүгээр сарын 13-ны 
өдрийн А/38 дугаар 
тушаалаар бүтцийн 
өөрчөлтөөр гарсан. 

Үгүй 

27 

Баянхонгор аймгийн 
Эрүүл мэндийн газрын 
Эх барих 
эмэгтэйчүүдийн 
тусламж үйлчилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Дэс 
түшмэл  

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн 360 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу Эрүүл 
мэндийн газрын даргын 2019 оны 12 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн А/107 дугаар 
шийдвэрээр баталсан.     

Баянхонгор аймгийн Засаг 
даргын 2021 оны 01 дүгээр 
сарын 13-ны өдрийн А/38 
дугаар шийдвэрээр бүтцийн 
өөрчлөлтөөр гарсан.  

Үгүй 
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28 

Баянхонгор аймгийн 
Эрүүл мэндийн газрын 
Хүүхдийн тусламж 
үйлчилгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн  

Дэс 
түшмэл  

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн 360 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу Эрүүл 
мэндийн газрын даргын 2019 оны 12 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн А/107 дугаар 
шийдвэрээр баталсан.  

Эрүүл мэндийн газрын даргын 
2021 оны 07 дугаар сарын 05-
ны өдрийн Б/06 дугаар 
тушаалаар гарсан. 

Үгүй 

29 

Баянхонгор аймгийн 
Эрүүл мэндийн газрын 
Хавдрын эрт илрүүлэг, 
осол гэмтлийн тандалт, 
сэргийлэлт хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дэс 
түшмэл  

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн 360 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу Эрүүл 
мэндийн газрын даргын 2019 оны 12 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн А/107 дугаар 
шийдвэрээр баталсан.  

Аймгийн Засаг даргын 2021 
оны 01 дүгээр сарын 13-ны 
өдрийн А/38 дугаар 
тушаалаар бүтцийн 
өөрчөлтөөр гарсан. 

Үгүй 

30 

Баянхонгор аймгийн 
Эрүүл мэндийн газрын 
Орчны эрүүл мэнд, 
эрүүл мэндийн 
нөлөөллийн үнэлгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн  

Дэс 
түшмэл 

 ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн 360 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу Эрүүл 
мэндийн газрын даргын 2019 оны 12 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн А/107 дугаар 
шийдвэрээр баталсан.    

Аймгийн Засаг даргын 2021 
оны 01 дүгээр сарын 13-ны 
өдрийн А/38 дугаар 
тушаалаар бүтцийн 
өөрчөлтөөр гарсан. 

Үгүй 

31 

Баянхонгор аймгийн 
Эрүүл мэндийн газрын 
Халдварт бус өвчний 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Дэс 
түшмэл  

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн 360 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу Эрүүл 
мэндийн газрын даргын 2019 оны 12 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн А/107 дугаар 
шийдвэрээр баталсан.     

Аймгийн Засаг даргын 2021 
оны 01 дүгээр сарын 13-ны 
өдрийн А/38 дугаар 
тушаалаар бүтцийн 
өөрчөлтөөр гарсан. 

Үгүй 

32 

Баянхонгор аймгийн 
Эрүүл мэндийн газрын 
Эмнэлгийн тусламжийн 
хэлтсийн дарга  

Дэс 
түшмэл  

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн 360 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу Эрүүл 
мэндийн газрын даргын 2019 оны 12 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн А/107 дугаар 
шийдвэрээр баталсан.     

Аймгийн Засаг даргын 2021 
оны 01 дүгээр сарын 13-ны 
өдрийн А/38 дугаар 
тушаалаар бүтцийн 
өөрчөлтөөр гарсан. 

Үгүй 

33 
Баянхонгор аймгийн 
Орон нутгийн өмчийн 
газрын Өмчийн бүртгэл-

Дэс 
түшмэл  

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 237 дугаар 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу 2019 

Баянхонгор аймгийн Орон 
нутгийн өмчийн газрын 2021 
оны 11 дүгээр сарын 30-ны 
өдрийн Б/30 дугаар 

Үгүй  
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ашиглалт хариуцсан 
мэргэжилтэн  

оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/25 
дугаар шийдвэрээр батласан. 

тушаалаар дэвшин ажиллах 
болсон тул ажлаас 
чөлөөлөгдсөн.  

34 

Бөөн цагаан орог 
нуурын сав газрын 
захиргааны Усны 
барилга байгууламж 
үйлдвэр, хөдөө аж 
ахуйн ус ашиглалтын 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн  

Дэс 
түшмэл  

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 12 
дугаар сарын 23-ны өдрийн 399 дүгээр 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу Бөөн 
Цагаан-Орог нуурын  сав газрын даргын 2021 
оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/07 
дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Бөөн Цагаан-Орог нуурын  сав 
газрын даргын 2022 оны 05 
дугаар сарын 10-ны өдрийн 
Б/11 дүгээр тушаалаар өөрийн 
хүсэлтээр гарсан.  

Үгүй  

35 

Бөөн цагаан орог 
нуурын сав газрын 
захиргааны Нуурын 
экосистемийн үнэлгээ, 
судалгаа шинжилгээний 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн  

Дэс 
түшмэл  

ТЗ-5 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 12 
дугаар сарын 23-ны өдрийн 399 дүгээр 
тогтоолоор зөвшөөрөл олгосны дагуу Бөөн 
Цагаан-Орог нуурын  сав газрын даргын 2021 
оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/07 
дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Бөөн Цагаан-Орог нуурын  сав 
газрын даргын 2022 оны 02 
дугаар сарын 07-ны Б/06 
дугаар тушаалаар сэлгэн 
ажилласан.  

Үгүй  

ТУСЛАХ  ТҮШМЭЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ  АЛБАН ТУШААЛТАН 

36 

Баянхонгор сумын 
Засаг даргын Тамгын 
газрын Хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 12 
дугаар сарын 04-ний өдрийн 333 дугаар 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баянхонгор сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-
ны өдрийн А/01 дүгээр шийдвэрээр баталсан.    

Аймгийн Засаг даргын 2019 
оны 12 дугаар сарын 03-ны 
өдрийн А/634 дүгээр 
захирамжаар бүтцийн 
өөрчлөлтөөр гарсан шинэ 
орон тоо. 

Үгүй 

37 

Баянхонгор аймгийн 
Баянхонгор сумын 
Засаг даргын тамгын 
газрын Төсөв, төрийн 
сангийн мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 7 дугаар 
сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр тогтоолоор 
зөвшөөрөл олгосны дагуу Баянхонгор сумын 
Засаг даргын тамгын газрын даргын  2020 
оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 01 дүгээр 
шийдвэрээр батласан 

Баянхонгор аймгийн 
Баянхонгор сумын Засаг 
даргын тамгын  газрын 2022 
оны 04 дүгээр сарын 25-ны 
өдрийн Б/40 дүгээр тушаалаар 
шилжин ажилласан.   

Үгүй  
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38 

Баян-Овоо сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Хууль, эрх зүй 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баян-Овоо сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 20-
ны өдрийн 16 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Баян-Овоо сумын ЗДТГ-ын 
даргын 2019 оны 09 дүгээр 
сарын 17-ны өдрийн 31 дүгээр 
тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

Үгүй 

39 

Баян-Овоо сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн 
төлөвлөлт, менежмент, 
малын үржил 
бүртгэлийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баян-Овоо сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 20-
ны өдрийн 16 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Баян-Овоо сумын ЗДТГ-ын 
даргын 2020 оны 09 дүгээр 
сарын 01-ний өдрийн 39 
дүгээр тушаалаар сул орон 
тоо гарсан. 

Үгүй 

40 

Баян-Овоо сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Нийгмийн бодлогын 
мэргэжилтэн  

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баян-Овоо сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 20-
ны өдрийн 16 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Баян-Овоо сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын 
2022 оны 03 дугаар сарын 01-
ний өдрий Б/03 дугаар 
шийдвэрээр дэвшин 
ажилласан. 
 

Үгүй 

41 

Баян-Овоо сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Хүнс, жижиг дунд 
үйлдвэр, хоршооны 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баян-Овоо сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 20-
ны өдрийн 16 дугаар шийдвэрээр баталсан. 

Баян-Овоо сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын 
2021 оны 12 дугаар сарын 31-
ны өдрийн Б/51 дугаар 
шийдвэрээр төрийн албаны 
шалгалтанд тэнцээгүй тул 
үүрэгт ажлаас чөлөөлсөн.  
 
 

Үгүй 

42 

Богд сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Хууль, эрх зүй 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Богд сумын Засаг даргын тамгын газрын 

Богд сумын ЗДТГ-ын даргын 
2020 оны 09 дүгээр сарын 01-
ний өдрийн Б/09 дүгээр 
тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

Үгүй 
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даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн 20 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

43 

Богд сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Төсөв, төрийн сангийн 
мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Богд сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн 20 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Богд сумын ЗДТГ-ын даргын 
2020 оны 01 дүгээр сарын 31-
ний өдрийн Б/01 дүгээр 
тушаалаар гарсан сул орон 
тоо. 

Үгүй 

44 

Богд сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Нийгмийн бодлогын 
мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Богд сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн 20 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Богд сумын ЗДТГ-ын даргын 
2021 оны 12 дугаар сарын 31-
ний өдрийн Б/16 дүгээр 
тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

Үгүй 

45 

Баян-Өндөр сумын 
Засаг даргын тамгын 
газрын Нийгмийн 
бодлогын мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2021 оны  10  дугаар сарын 21-
ний өдрийн 22 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 
даргын 2018 оны 12 дугаар 
сарын 03-ны өдрийн Б/27 
дугаар тушаалаар гарсан сул 
орон тоо 

Үгүй 

46 

Баян-Өндөр сумын 
Засаг даргын тамгын 
газрын Төсөв төрийн 
сангийн мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2021 оны  10  дугаар сарын 21-
ний өдрийн 22 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 
даргын 2020 оны 04дугаар 
сарын 24-ний өдрийн Б/23 
дугаар тушаалаар гарсан сул 
орон тоо 

Үгүй  

47 

Баянлиг сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Нийгмийн бодлогын 
мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баянлиг сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 03-ны 
өдрийн 03 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Баянлиг сумын ЗДТГ-ын 
даргын 2019  оны 09 дүгээр 
сарын 13 -ны өдрийн 39 дүгээр 
тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

Үгүй 

48 
Баянлиг сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Хүнс, жижиг дунд 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 

Засгийн газрын 2018 оны 267 
дугаар тогтоолоор шинээр 
гарсан орон тоо. 

Үгүй 
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үйлдвэрлэл, хоршооны 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Баянлиг сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 03-ны 
өдрийн 03 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

49 

Баянлиг сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн 
төлөвлөлт, менежмент, 
малын үржил 
бүртгэлийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баянлиг сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 03-ны 
өдрийн 03 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

Засгийн газрын 2018 оны 267 
дугаар тогтоолоор шинээр 
гарсан орон тоо. 

Үгүй 

50 

Заг сумын Засаг даргын 
тамгын газрын Хууль, 
эрх зүй хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Заг сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны 
өдрийн 04 дүгээр шийдвэрээр баталсан.  

Заг сумын ЗДТГ-ын даргын 
2020  оны 06 дугаар сарын 05-
ны  өдрийн Б/44 дүгээр 
тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

Үгүй 

51 

Заг сумын Засаг даргын 
тамгын газрын Байгаль 
орчны асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн   

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Заг сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны 
өдрийн 04 дүгээр шийдвэрээр баталсан.  

Заг сумын ЗДТГ-ын даргын 
2021  оны 09 дүгээр сарын 24-
ний  өдрийн Б/27 дугаар 
тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

Үгүй 

52 

Заг сумын Засаг даргын 
тамгын газрын Мал аж 
ахуйн үйлдвэрлэлийн 
төлөвлөлт, менежмент, 
малын үржил 
бүртгэлийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Заг сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны 
өдрийн 04 дүгээр шийдвэрээр баталсан.  

Заг сумын ЗДТГ-ын даргын 
2018  оны 10 дугаар сарын 15-
ны  өдрийн А/38 дугаар 
тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

Үгүй 

53 
Заг сумын Засаг даргын 
тамгын газрын Төсөв, 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 

Заг сумын ЗДТГ-ын даргын 
2020  оны 04 дүгээр сарын 15-
ны  өдрийн Б/34 дүгээр 

Үгүй 
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төрийн сангийн 
мэргэжилтэн 

Заг сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны 
өдрийн 04 дүгээр шийдвэрээр баталсан.  

тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

54 

Галуут сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Байгаль орчин 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Галуут сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний 
өдрийн А//29 дүгээр шийдвэрээр баталсан.  

Галуут сумын ЗДТГ-ын даргын 
2020 оны 11 дүгээр сарын 02-
ны өдрийн А/28 дугаар 
тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

Үгүй 

55 

Галуут сумын Засаг 
даргын тамгын газрын  
Бэлчээр, газар 
тариалангийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Галуут сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний 
өдрийн А//29 дүгээр шийдвэрээр баталсан.  

Засгийн газрын 2018 оны 267 
дугаар тогтоолоор шинээр 
гарсан орон тоо. 

Үгүй 

56 

Галуут сумын Засаг 
даргын тамгын газрын  
Төсөв, төрийн сангийн 
мэргэжилтэн  

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Галуут сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 24-ний 
өдрийн А//29 дүгээр шийдвэрээр баталсан. 

Галуут сумын ЗДТГ-ын даргын 
2022 оны 04 дүгээр сарын 29-
ний өдрийн Б/14 дүгээр 
тушаалаар дэвшин 
ажилласан.  

Үгүй  

57 

Галуут сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн 
төлөвлөлт, менежмент, 
малын үржил 
бүртгэлийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн   

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Галуут сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний А/29 
дүгээр шийдвэрээр баталсан.  

Галуут сумын ЗДТГ-ын даргын 
2022 оны 02 дугаар сарын 14-
ний өдрийн Б/10 дугаар  
тушаалаар үүрэгт ажлаас нь 
чөлөөлсөн.  

Үгүй  

58 

Баацагаан сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн 

 
 
 

 
1 

 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 

 
Баацагаан сумын ЗДТГ-ын 
даргын 2019  оны 12 дугаар 
сарын 25-ны  өдрийн Б/21 

 
 
 

Үгүй 
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төлөвлөлт, менежмент, 
малын үржил 
бүртгэлийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

Баацагаан сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 26-
ны өдрийн Б/23 дугаар шийдвэрээр баталсан.  

дүгээр тушаалаар сул орон 
тоо гарсан. 

59 

Баянбулаг сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Бэлчээр, газар 
тариалангийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баянбулаг сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 23-
ны өдрийн А/38 дугаар шийдвэрээр 
баталсан.  

Баянбулаг сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын  
2020 оны 01 дүгээр сарын 02-
ны өдрийн Б/01 дүгээр 
тушаалаар бүтцийн 
өөрчөлтөөр гарсан шинэ орон 
тоо. 

Үгүй 

60 

Баянбулаг сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн 
төлөвлөлт, менежмент, 
малын үржил 
бүртгэлийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баянбулаг сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 23-
ны өдрийн А/38 дугаар шийдвэрээр 
баталсан.  

Баянбулаг сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын  
2017 оны 12 дугаар сарын 08-
ны өдрийн Б/20 дугаар 
тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

Үгүй 

61 

Эрдэнэцогт сумын 
Засаг даргын тамгын 
газрын Бэлчээр, газар 
тариалангийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Эрдэнэцогт сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 27-
ны өдрийн Б/76 дугаар  шийдвэрээр 
баталсан.  

Эрдэнэцогт сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын  
2021 оны 07 дугаар сарын 01-
ний өдрийн Б/25 дугаар 
тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

Үгүй 

62 

Эрдэнэцогт сумын 
Засаг даргын тамгын 
газрын Хууль, эрх зүйн 
мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Эрдэнэцогт сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 27-
ны өдрийн Б/76 дугаар  шийдвэрээр 
баталсан.  

Эрдэнэцогт сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын  
2019 оны 01 дүгээр сарын 02-
ны өдрийн Б/02 дугаар 
тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

Үгүй 
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63 

Баянговь сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Бэлчээр, газар 
тариалангийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баянговь сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны 
өдрийн 04 дүгээр  шийдвэрээр баталсан.  

Баянговь сумын Засаг даргын 
тамгын газрын даргын  2019 
оны 03 дугаар сарын 01-ний 
өдрийн 09 дүгээр тушаалаар 
сул орон тоо гарсан. 
 

Үгүй 

64 

Баянговь сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Төсөв, төрийн сангийн 
мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баянговь сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны 
өдрийн 04 дүгээр  шийдвэрээр баталсан.  

Баянговь сумын Засаг даргын 
тамгын газрын даргын  2019 
оны 09 дүгээр сарын 18-ны 
өдрийн 9 дүгээр тушаалаар 
сул орон тоо гарсан. 

Үгүй 

65 

Баянговь сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн 
төлөвлөлт, менежмент, 
малын үржил 
бүртгэлийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн  

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баянговь сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны 
өдрийн 04 дүгээр  шийдвэрээр баталсан.  

Баянговь сумын Засаг даргын 
тамгын газрын даргын  2018 
оны 12 дугаар сарын 31-ний 
өдрийн 37 дугаар тушаалаар 
сул орон тоо гарсан. 

Үгүй 

66 

Баянцагаан  сумын 
Засаг даргын тамгын 
газрын  Нийгмийн 
бодлогын мэргэжилтэн  

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баянцагаан  сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-
ны өдрийн А/02 дугаар шийдвэрээр 
баталсан. 

Баянцагаан  сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын 
2018 оны 8 дугаар сарын 01-
ны өдрийн Б/14 дүгээр 
шийдвэрээр өөрийн хүсэлтээр 
гарсан.  

Үгүй 

67 

Баянцагаан  сумын 
Засаг даргын тамгын 
газрын Хүнс, жижиг 
дунд үйлдвэрлэл, 
хоршооны асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

 
 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Баянцагаан сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-
ны өдрийн А/02 дугаар шийдвэрээр баталсан 

Засгийн газрын 2018 оны 267 
дугаар тогтоолоор шинээр 
гарсан орон тоо. 

Үгүй 
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68 

Бууцагаан сумын Засаг 
даргын тамгын газрын  
Хууль эрх зүйн 
мэргэжилтэн  

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Бууцагаан сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-
ны өдрийн А/02 дугаар шийдвэрээр 
баталсан. 

Бууцагаан сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын 
2021 оны 09 дугаар сарын 23-
ны өдрийн Б/31 дүгээр 
шийдвэрээр шилжин 
ажилласан. 

Үгүй 

69 

Бууцагаан сумын Засаг 
даргын тамгын газрын  
Нийгмийн бодлогын 
мэргэжилтэн  

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Бууцагаан сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-
ны өдрийн А/02 дугаар шийдвэрээр 
баталсан. 

Бууцагаан сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын 
2021 оны 04 дүгээр сарын 09 
дүгээр өдрийн Б/14 дүгээр 
шийдвэрээр шилжин 
ажилласан. 

Үгүй 

70 

Бууцагаан сумын Засаг 
даргын тамгын газрын  
Байгаль орчны асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн  

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Бууцагаан сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-
ны өдрийн А/02 дугаар шийдвэрээр 
баталсан. 

Бууцагаан сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын 
2022 оны 03 дугаар сарын 31-
ний өдрийн Б/12 дугаар 
шийдвэрээр шилжин 
ажилласан. 

Үгүй 

71 

Өлзийт сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Хүнс, жижиг дунд 
үйлдвэрлэл, хоршооны 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Өлзийт сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын  2019 оны 12 дугаар  сарын 24-ний 
өдрийн А/59 дүгээр  шийдвэрээр баталсан.  

Өлзийт сумын Засаг даргын 
тамгын газрын даргын   2019 
оны 12 дугаар сарын 24-ний 
өдрийн А/59 дүгээр тушаалаар 
сул орон тоо гарсан. 

Үгүй 

72 

Хүрээмарал сумын 
Засаг даргын тамгын 
газрын Хууль, эрх зүйн 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Хүрээмарал сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр  сарын 02-
ны өдрийн 01 дүгээр  шийдвэрээр баталсан.  

Хүрээмарал сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын   
2020 оны 01 дүгээр сарын 09-
ний өдрийн Б/03 дугаар 
тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

Үгүй 
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73 

Хүрээмарал сумын 
Засаг даргын тамгын 
газрын Байгаль орчны 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Хүрээмарал сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр  сарын 02-
ны өдрийн 01 дүгээр  шийдвэрээр баталсан.  

Хүрээмарал сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын   
2020 оны 10 дугаар сарын 28-
ны өдрийн Б/28 дугаар 
тушаалаар өндөр насны 
тэтгэвэрт гарсан. 

Үгүй 

74 

Жинст сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Төсөв төрийн сангийн 
мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Жинст сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 01 дүгээр  сарын 03-ны 
өдрийн А/08 дугаар  шийдвэрээр баталсан.  

Жинст сумын Засаг даргын 
тамгын газрын даргын   2019 
оны 03 дугаар сарын 30-ны 
өдрийн Б/10 дугаар 
тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

Үгүй 

75 

Жинст сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Хууль, эрх зүйн 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Жинст сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 01 дүгээр  сарын 03-ны 
өдрийн А/08 дугаар  шийдвэрээр баталсан.  

Жинст сумын Засаг даргын 
тамгын газрын даргын   2019 
оны 04 дүгээр сарын 30-ны 
өдрийн Б/14 дүгээр тушаалаар 
сул орон тоо гарсан. 

Үгүй 

76 

Жинст сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Хүнс, жижиг дунд 
үйлдвэрлэл, хоршооны 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн   

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Жинст сумын Засаг даргын тамгын газрын 
даргын 2020 оны 01 дүгээр  сарын 03-ны 
өдрийн А/08 дугаар  шийдвэрээр баталсан.  

Жинст сумын Засаг даргын 
тамгын газрын даргын   2019 
оны 01 дүгээр сарын 17-ны 
өдрийн А/01 дүгээр тушаалаар 
бүтцийн өөрчөлтөөр гарсан 
шинэ орон тоо. 

Үгүй 

77 

Гурванбулаг сумын 
Засаг даргын тамгын 
газрын Бэлчээр, газар 
тариалангийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Гурванбулаг сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр  сарын 06-
ны өдрийн А/04 дүгээр  шийдвэрээр 
баталсан.  

Гурванбулаг сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын    
2020 оны 03 дугаар сарын 03-
ны өдрийн 13 дугаар 
тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

Үгүй 

78 

Бөмбөгөр сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Хууль, эрх зүй 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Бөмбөгөр сумын Засаг даргын тамгын газрын 

Бөмбөгөр сумын Засаг даргын 
тамгын газрын даргын    2018 
оны 04 дүгээр сарын 13-ны 
өдрийн Б/06 дугаар 

Үгүй 
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даргын 2021 оны 02 дугаар  сарын 01-ний 
өдрийн Б/07 дугаар  шийдвэрээр баталсан.  

тушаалаар сул орон тоо 
гарсан. 

79 

Жаргалант  сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн 
төлөвлөлт, менежмент, 
малын үржил 
бүртгэлийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн  

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 07 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Жаргалант сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-
ны өдрийн 04 дүгээр  шийдвэрээр баталсан.  

Жаргалант сумын Засаг 
даргын тамгын газрын даргын 
2021 оны 11 дүгээр сарын 11-
ны өдрйин Б/11 дүгээр  
шийдвэрээр тэтгэвэрт гарсан.   

Үгүй 

80 

Жаргалант  сумын Засаг 
даргын тамгын газрын 
Бэлчээр газар  
тариалан хариуцсан 
мэргэжилтэн   
 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-3 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 08 
дугаар сарын 16-ны өдрийн 40 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Жаргалант сумын Засаг даргын тамгын 
газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 26-
ны өдрийн А/44 дүгээр  шийдвэрээр 
баталсан.  

Засгийн газрын 2018 оны 267 
дугаар тогтоолоор шинээр 
гарсан орон тоо. 

Үгүй 

81 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын 
Богд сумын Байгаль 
хамгаалагч 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-2 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 234 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдрийн 81 дүгээр шийдвэрээр баталсан. 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын даргын 
2020 оны 05 дугаар сарын 28-
ны өдрийн Б/32 дугаар 
тушаалаар гарсан сул орон 
тоо. 

Үгүй 

82 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын 
Баянговь сумын 
Байгаль хамгаалагч 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-2 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 234 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдрийн 81 дүгээр шийдвэрээр баталсан. 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын даргын 
2020 оны 12 дугаар сарын 16-
ны өдрийн Б/61 дүгээр 
тушаалаар гарсан сул орон 
тоо. 

Үгүй 



18 
 

83 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын 
Баацагаан сумын 
Байгаль хамгаалагч 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-2 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 234 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдрийн 81 дүгээр шийдвэрээр баталсан. 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын даргын 
2018 оны 12 дугаар сарын 26-
ны өдрийн 75 дугаар 
тушаалаар гарсан сул орон 
тоо. 

Үгүй 

84 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын 
Гурванбулаг сумын 
Байгаль хамгаалагч 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-2 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 234 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдрийн 81 дүгээр шийдвэрээр баталсан. 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын даргын 
2018 оны 12 дугаар сарын 10-
ны өдрийн 64 дүгээр 
тушаалаар гарсан сул орон 
тоо. 

Үгүй 

85 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын 
Жаргалант сумын 
Байгаль хамгаалагч 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-2 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 234 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдрийн 81 дүгээр шийдвэрээр баталсан. 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын даргын 

2021 оны 09 дүгээр сарын 06-
ны өдрийн Б/23 дугаар 

тушаалаар гарсан сул орон 
тоо. 

Үгүй 

86 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын 
Галуут сумын Байгаль 
хамгаалагч 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-2 
 
 
 

 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 234 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдрийн 81 дүгээр шийдвэрээр баталсан. 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын даргын 

2020 оны 12 дугаар сарын 16-
ны өдрийн Б/60 дугаар 

тушаалаар гарсан сул орон 
тоо. 

Үгүй 
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87 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын 
Баян-Овоо сумын 
Байгаль хамгаалагч 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-2 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 234 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдрийн 81 дүгээр шийдвэрээр баталсан. 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын даргын 
2019 оны 05 дугаар сарын 13-
ны өдрийн 35 дугаар 
тушаалаар гарсан сул орон 
тоо. 

Үгүй 

88 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын 
Эрдэнэцогт сумын 
Байгаль хамгаалагч 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-2 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 234 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдрийн 81 дүгээр шийдвэрээр баталсан. 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын даргын 
2019 оны 12 дугаар сарын 05-
ны өдрийн 89 дүгээр 
тушаалаар гарсан сул орон 
тоо. 

Үгүй 

89 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын 
Бууцагаан сумын 
Байгаль хамгаалагч 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-2 

2 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 234 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдрийн 81 дүгээр шийдвэрээр баталсан. 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын даргын 
2020 оны 01 дугаар сарын 31-
ны өдрийн №Б/14 дүгээр 
тушаалаар гарсан сул орон 
тоо. 

Үгүй 

90 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын 
Баян-Өндөр  сумын 
Байгаль хамгаалагч 

Туслах 
түшмэл  

ТЗ-2 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 234 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдрийн 81 дүгээр шийдвэрээр баталсан. 
 

Байгаль орчин аялал 
жуучлалын газрын даргын 
2017 оны 10 дугаар сарын 12-
ны өдрийн  63 дугаар 
тушаалаар гарсан. 

Үгүй 
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91 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын 
Баян-Булаг   сумын 
Байгаль хамгаалагч 

Туслах 
түшмэл  

ТЗ-2 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 234 дүгээр 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдрийн 81 дүгээр шийдвэрээр баталсан. 
 

Баянхонгор аймгийн Их 
Богдын байгалийн цогцолборт 
газрын хамгаалалтын 
захиргааны даргын 2022 оны 
05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 
Б/42 дугаар шийдвэрээр 
шилжин ажиллах болсон.  

Үгүй  

92 

 
 
Баянхонгор аймгийн Их 
Богдын байгалийн 
цогцолборт газрын 
хамгаалалтын 
захиргааны Баянлиг 
сумын Байгаль 
хамгаалагч 

 
 
 
 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-2 

 
 
 
 
 
1 

 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 09-ний өдрийн 88 дугаар 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Их Богдын Улсын тусгай хамгаалалттай 
газрын хамгаалалтын захиргааны даргын 
2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01 
дүгээр шийдвэрээр баталсан.  
 

 
 
Баянхонгор аймгийн Их 
Богдын байгалийн цогцолборт 
газрын хамгаалалтын 
захиргааны даргын 2015 оны 
09 дүгээр сарын 23-ны 38 
дугаар шийдвэрээр гарсан. 

Үгүй 

93 

 
 
Баянхонгор аймгийн Их 
Богдын байгалийн 
цогцолборт газрын 
хамгаалалтын 
захиргааны Жаргалант 
сумын Байгаль 
хамгаалагч 

 
 
 
 

Туслах 
түшмэл 

ТЗ-2 

 
 
 
 
 
1 

 
 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 09-ний өдрийн 88 дугаар 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Их Богдын Улсын тусгай хамгаалалттай 
газрын хамгаалалтын захиргааны даргын 
2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01 
дүгээр шийдвэрээр баталсан.  
 

 
 
Баянхонгор аймгийн Их 
Богдын байгалийн цогцолборт 
газрын хамгаалалтын 
захиргааны даргын 2021 оны 
12 дугаар сарын 31-ний 
өдрийн Б/49 дүгээр 
шийдвэрээр гарсан. 

Үгүй 

94 

Баянхонгор аймгийн Их 
Богдын байгалийн 
цогцолборт газрын 
хамгаалалтын 
захиргааны Жинст  

Туслах 
түшмэл  

ТЗ-2 

1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 09-ний өдрийн 88 дугаар 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Их Богдын Улсын тусгай хамгаалалттай 
газрын хамгаалалтын захиргааны даргын 

Баянхонгор аймгийн Их 
Богдын байгалийн цогцолборт 
газрын хамгаалалтын 
захиргааны даргын 2019 оны 
12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 

Үгүй 
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сумын Байгаль 
хамгаалагч 

2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01 
дүгээр шийдвэрээр баталсан.  
 

Б/54 дүгээр тушаалаар өндөр 
настны тэтгэвэрт гарсан.  

95 

Баянхонгор аймгийн Их 
Богдын байгалийн 
цогцолборт газрын 
хамгаалалтын 
захиргааны Галуут   
сумын Байгаль 
хамгаалагч 

Туслах 
түшмэл  

ТЗ-2 

 
 
 
1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 
дугаар сарын 09-ний өдрийн 88 дугаар 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 
Их Богдын Улсын тусгай хамгаалалттай 
газрын хамгаалалтын захиргааны даргын 
2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01 
дүгээр шийдвэрээр баталсан.  
 

Баянхонгор аймгийн Их 
Богдын байгалийн цогцолборт 
газрын хамгаалалтын 
захиргааны даргын 2018 оны 
07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 
Б/30 дугаар тушаалаар өөрийн 
хүсэлтээр гарсан.  

Үгүй 
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