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№ Албан тушаалтны 
овог нэр 

Эрхэлж буй албан 
тушаал 

Ажлын байрны чиг 
үүрэг  

Албан 
тушаалын 
ангилал 
зэрэглэл 

1. 1 Бавуу Гачмаа  Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга  

Хууль тогтоомж, 
хөгжлийн бодлого, 
стратеги зорилтыг 
хэрэгжүүлэх ажлыг 
нутагдэвсгэрийн 
хэмжээнд зохион 
байгуулж, хяналт 
тавих, Засаг даргад 
бодлогын зөвлөгөө, 
мэргэшил арга зүйн 
дэмжлэг үзүүлж, 
мэдээллээр хангах 
Тамгын газрын үйл 
ажиллагааг удирдан 
зохион байгуулж, 
гүйцэтгэлийн үр дүнг 
сумын Засаг даргын 
өмнө хариуцна.  

ТЗ-9 

2.  Цоодол Март  Сумын ерөнхий ня-бо, 
санхүүгийн албаны 
дарга  

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

ТЗ-5 

3.  Доржпалам Батцэцэг Бага ангийн сургалтын 
менежер  

Цогц чадамжид 
суурилсан бага дунд 
боловсролын 

ТҮБД- 4 



стандарт ,сургалтын 
хөтөлбөр 
төлөвлөгөөг 
сургуулийн түвшинд 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааг 
мэргэжлийн 
удирдлагаар хангах 
тэдгээрийн 
хэрэгжилтийг 
төлөвлөх ,зохион 
байгуулах 
,манлайлах,хяналт 
шинжилгээ ,үнэлгээ 
хийж багшид арга 
зүйн дэмжлэг 
үзүүлэх. 

4.  Доржпалам Батчимэг  ангийн сургалтын 
менежер  

Цогц чадамжид 
суурилсан бага дунд 
боловсролын 
стандарт ,сургалтын 
хөтөлбөр 
төлөвлөгөөг 
сургуулийн түвшинд 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааг 
мэргэжлийн 
удирдлагаар хангах 
тэдгээрийн 
хэрэгжилтийг 
төлөвлөх ,зохион 
байгуулах 
,манлайлах,хяналт 
шинжилгээ ,үнэлгээ 
хийж багшид арга 
зүйн дэмжлэг 
үзүүлэх. 

ТҮБД-4 

5.  Төмөрбаатар Ариунболд  Эрүүл мэндийн төвийн 
даргын үүрэг 
гүйцэтгэгч  

 ТҮЭМ-6 

6.   
 
 
Баярсайхан Бямбасүрэн 

Байгаль орчны 
хяналтын улсын 
байцаагч  

Байгаль орчныг 
хамгаалах багц 
хууль, Төрийн 
хяналт шалгалтын 
тухай хууль, 
Зөрчлийн тухай 
хууль, Зөрчил хянан 
шийдвэрлэх тухай 
хууль, Захиргааны 
ерөнхий хууль болон 
холбогдон гарсан 
стандарт, журмын 
хэрэгжилтэнд хяналт 
тавих, хэрэгжилтийг 
хангуулах, эрсдлээс 
урьдчилан 
сэргийлэх, эрсдлийг 
бууруулах үйл 
ажиллагааг 
хэрэгжүүлж 

 



гүйцэтгэл үр дүнг 
сумын засаг даргын 
Тамгын газрын 
даргын өмнө 
хариуцна.  
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