
ГОВЬСҮМБЭР АИМАГ 
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ  АХУЙН ГАЗРЫН 

ДАРГЫН ТУШ ААЛ

Чойр

Орон тоо, ажилчдын цалин хөлсийг
тогтоох тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3, Төрийн албаны тухай хуулийн 

27 дугаар зүйлийн 27.2.3, 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх заалтууд, Хунс, хөдөө аж ахуй, 

хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 01\1497 албан тоот, аймгийн Засаг даргын 2016 

оны А\ 375 тоот захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Байгууллагын бүтэц, орон тоо өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан орон тоо, түүнд 

ажиллах албан хаагчид, тэдгээрийн албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цалингийн 

сүлжээ, нэмэгдлийн хувийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

2. Ажилчдын цалинг хавсралтаар батлагдсан албан тушаалын зэрэглэл, 

сүлжээний дагуу, холбогдох бусад нэмэгдлийн хамт 2017 оны 01 дүгээр сараас эхлэн 

сар бүр бодож олгохыг ахлах нягтлан бодогч /А.Отгонтуяа/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын 

2015 оны Б\09 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
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№ Албан тушаал Ажилтаны мэр
Албан

тушаалын
зэрэглэл

Төрийн
алба

хаасан
хугацааны

Зэрэг
дэв

Ажил
хзвсзрсан

Үйлдвэрлэл. худалдаа. үйлчилгээний алба
1 Албаны дарга (Газар 

тариаламгийн үйлдөэрлэл. 
технологи хариуцах)

Т.Эрдэнэбаяр ТЗ-7-2 10% 17%

2 Хүнсний үйлдвэрлэл. технологи. 
худалдаа, нийтийн хоолны 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Түвшинззяа ТЗ-5-1 - - -

3 Жижиг. дунд үйлдвэр. хоршоо 
бирж. ахуйн үйлчилгээ. 
экстейншмы асуудал хзриуцсам 
мэргэжилтэн

Ш Уранчимэг ТЗ-5-5 15% 20%

Мал аж ахуйн алба

4

Албаны дарга /Малын генетик 
нөоцийн бүртгэл. менежмент, 
маркетинг. мэдээллийн сан, 
сүлжээ. тасаг хариуцсан, 
уламжлалт мал аж ахуйн 
үржүүлэг технологи. 
үйлчилгээний нэгжийн асуудал/

Д Дэлгэрмөнх ТЗ-7-З 20% 20%

5

Малын бэлчээр. тэжээл. усан 
хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 
/эрчимжсэн мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэл. үржүүлэг 
техмологийн асуудал. уламжлалт 
мал аж ахуйн үйлдвэрлэл. тайлан 
мэдээ хариуцах/

А Баярмаа ТЗ-5-2 10% 18%

Мал эмнэлгийн алба
6 Албаны дарга /Тасаг. нэгж/ Ч.Отгонсүрэн ТЗ-7-2 ■ -

7
Халдварт өвчин. тархвар 
судлалын асуудал хариуцсам 
мэргэжилтэн /мэдээ. мэдээлэл. 
паразиттах өвчин хариуцах/

О.Пурэвсамбуу ТЗ-5-1 - - -

8
Ариун цэвэр, магадлан 
шимжилгээний эмч /Нян судлал. 
эм биобэлдмэл. ариутгал 
халдваргүйтгэл хариуцах/

X Баярцэнгэл ТҮ-6-2 - - -

9
Лабораторийн эрхлэгч /Ийлдэс 
судлал, халдваргүй өвчин 
хариуцах/

Ц Дэлгэрсүрэн ТҮ-7-1 ' '

*

Нийтлэг үйлчилгээний ажилтнууд
11 Хяналт шинжилгээ. үнэлгээ. 

дотоод аудит. хүмий нөөц 
сургалт. тайлан. мэдээ хариуцсам 
мэргэжилтэн

С.Мөнхжаргэл ТЗ-5-4 10% 20% 10%

12 Нягтлам бодогч АОтгонтуяа ТҮ-7-4 - * *

13 Нярав. бичиг хэрэг. архив 
хариуцсам мэргэжилтэн Т.Тунгалаг ТҮ-4-1 .

14 Жолооч М.Мөнхбэатар ТҮ-3-5 . - .

15 Үйлчлэгч. манаач ТҮ-1




