
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН  ХУРАЛДААНААР 
 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ШИЙДВЭР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

 

№ Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө Шийдвэр Шийдвэрийн хэрэгжилт Хувь 

2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН 

1 Ж.Түмэндэлгэрийн 
өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэх комисс 
томилон ажиллуулах 

Ж.Түмэндэлгэрийн өргөдлийг  хянан шийдвэрлэх 
комиссыг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулах тогтоолын 
төслийг батлав. 

Ж.Түмэндэлгэрийн өргөдлийг  хянан шийдвэрлэх комиссыг 3 
хүний бүрэлдэхүүнтэй ТАСЗ-ийн 2017.01.3-ны 01 тоот 
тогтоолоор байгуулж ажиллуулав. 

100 

2 Хулд сумын ЗДТГ-ын 
Санхүүгийн албаны 
дарга, төсвийн ерөнхий 
нягтлан бодогч, 
Гурвансайхан сумын 
Эрүүл мэндийн төвийн 
эрхлэгч, Говь-Угтаал 
сумын сум дундын 
эмнэлгийн эрхлэгчийн 
албан тушаалд 
томилогдох ажилтны  
сонгон шалгаруулалтыг 
зарлах  тухай 

Хулд сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны дарга, 
төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд 
томилогдох ажилтны  сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, 
бүртгэлийг 2017 оны 02 сарын 01-ний өдөр, шалгалтыг 
02 сарын 02-03-ны өдөр зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэв. 
Гурвансайхан сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, 
Говь-Угтаал сумын сум дундын эмнэлгийн эрхлэгчийн 
албан тушаалд томилогдох ажилтны  сонгон 
шалгаруулалтыг ажлын байрны тодорхойлолтыг 
шинэчлэх шаардлагатай тул буцаахаар шийдвэрлэв. 

Хулд сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны дарга, төсвийн 
ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд томилогдох 
ажилтны  сонгон шалгаруулалтын материалыг   ТАСЗ-ийн 
2017.01.3-ны 01 тоот албан бичгээр ТАЗ-д хүргүүлж зарлан 
зохион байгуулав. 
Гурвансайхан сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, Говь-
Угтаал сумын сум дундын эмнэлгийн эрхлэгчийн албан 
тушаалд томилогдох ажилтны  сонгон шалгаруулалтыг ажлын 
байрны тодорхойлолтыг шинэчлэх шаардлагатай талаар ЗДТГ-
ын дарга нарт чиглэл өгөв. 

100 

   Дүн 100 

2017 ОНЫ 2 ДУГААР  ХУРАЛДААН 

1 Ж.Түмэндэлгэрийн 
өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэх хугацааг 
сунгах тухай 

Ж.Түмэндэлгэрийн өргөдлийг  хянан шийдвэрлэх 
хугацааг 1 сараар сунгав. 

Ж.Түмэндэлгэрийн өргөдлийг  хянан шийдвэрлэх хугацааг 1 
сараар сунгав. 

100 

2 Мэргэжлийн хяналтын 
газрын дотоод ажил 
хариуцсан ахлах 
мэргэжилтний албан 
тушаалд нөөцөөс нэр 
дэвшүүлэх тухай 

Мэргэжлийн хяналтын газрын Дотоод ажил 
хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалд  2016 
оны 10 дугаар сард явагдсан төрийн албаны 
мэргэшлийн шалгалтанд 69.66 оноогоор тэнцэж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний 
өдрийн 157 дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад 
бүртгэгдсэн Баяндалай овогтой Уранбайгалийг  нэр 
дэвшүүлэхээр шийдвэрлэв.  

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017.01.20-ны 04 дүгээр 
тогтоолоор Мэргэжлийн хяналтын газрын Дотоод ажил 
хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалд Баяндалай 
овогтой Уранбайгалийг  нэр дэвшүүлж,  2017.01.20-ны 06 тоот 
албан бичгээр  Мэргэжлийн хяналтын газарт материалыг 
хүргүүлэв.  
 Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2017.02.01-ны өдрийн 
Б/01 тоот тушаалаар томилсон   
 

100 



3 Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газрын Үйлдвэрлэл, 
худалдаа, үйлчилгээний 
албаны даргын албан 
тушаалд нэр дэвшүүлсэн 
Ж.Мөнхбаяр, 
Б.Цэрэнханд нарыг 
хэлэлцээд дүгнэлт гаргах 
тухай 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэрлэл, худалдаа, 
үйлчилгээний албаны даргын албан тушаалд нэр 
дэвшүүлсэн Ж.Мөнхбаяр, Б.Цэрэнханд нарыг хэлэлцээд 
Б.Цэрэнхандын  дүгнэлтийг баталж, тухайн албан 
тушаалд томилуулах санал, дүгнэлтийг Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн газрын даргад хүргүүлэхээр шийдвэрлэв. 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017.01.20-ны 02 дугаар 
тогтоолоор Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний албаны 
даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлсэн Б.Цэрэнхандын  
дүгнэлтийг баталж, тухайн албан тушаалд томилуулах санал, 
дүгнэлтийг 2017.01.20-ны 06 тоот албан бичгээр  Хүнс, хөдөө 
аж ахуйн газрын даргад хүргүүлэв.  
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын 2017.02.01-ны өдрийн Б/02 
тоот тушаалаар томилсон   

7
100 

4 Дэлгэрхангай сумын 
Засаг даргын Тамгын 
газрын Санхүүгийн 
албаны төрийн сангийн 
мэргэжилтний албан 
тушаалд нөөцөөс нэр 
дэвшүүлэх тухай 

Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
Төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалд  2016 оны 
10 дугаар сард явагдсан төрийн албаны мэргэшлийн 
шалгалтанд 63.5 оноогоор тэнцэж, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 157 
дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн 
Ядамсүрэн овогтой Бямбатогтохыг нэр дэвшүүлэв. 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017.01.20-ны 04 дүгээр 
тогтоолоор Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
Төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалд  албан тушаалд 
Ядамсүрэн овогтой Бямбатогтохыг нэр дэвшүүлж,  2017.01.20-
ны 09 тоот албан бичгээр  Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын 
Тамгын газрын  материалыг хүргүүлэв.  
 Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 
2017.2.10-ны Б/02 тоот тушаалаар томилсон   
 

100 

5 Эрдэнэдалай сумын 
Засаг даргын Тамгын 
газрын Санхүүгийн 
албаны даргын албан 
тушаалд нэр дэвшүүлсэн 
Г.Энхтайванд дүгнэлт 
гаргах тухай  

Эрдэнэдалай сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд нэр 
дэвшүүлж буй Гөлгөө овогтой Энхтайваны дүгнэлтийг 
баталж, тухайн албан тушаалд томилуулах санал 
дүгнэлтийг Эрдэнэдалай сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга хүргүүлэхээр шийдвэрлэв. 
 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017.01.20-ны 03 дугаар 
тогтоолоор Эрдэнэдалай сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлсэн 
Гөлгөө овогтой Энхтайваны дүгнэлтийг баталж, тухайн албан 
тушаалд томилуулах санал, дүгнэлтийг 2017.01.20-ны 08 тоот 
албан бичгээр  Эрдэнэдалай сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын  даргад хүргүүлэв.  
Эрдэнэдалай сумын Засаг даргын Тамгын газрын  даргын 
2017.02.01-ны өдрийн Б/02 тоот тушаалаар томилсон   

100 

6 Эрдэнэдалай сумын 
Засаг даргын Тамгын 
газрын Санхүүгийн 
албаны төрийн сангийн 
мэргэжилтний албан 
тушаалд нөөцөөс нэр 
дэвшүүлэх тухай  

Эрдэнэдалай сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
Төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалд  2016 оны 
10 дугаар сард явагдсан төрийн албаны мэргэшлийн 
шалгалтанд 62.8 оноогоор тэнцэж, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 157 
дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн 
Жаргалсайхан овогтой Бадамцэцэгийг нэр 
дэвшүүлэхээр болов.  

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017.01.20-ны 04 дүгээр 
тогтоолоор Эрдэнэдалай сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
Төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалд албан тушаалд 
Жаргалсайхан овогтой Бадамцэцэгийг нэр дэвшүүлж,  
2017.01.20-ны 08 тоот албан бичгээр  Эрдэнэдалай сумын 
Засаг даргын Тамгын газрын  материалыг хүргүүлэв.  
 Эрдэнэдалай  сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 
2017.2.10-ны Б/02 тоот тушаалаар томилсон   
. 

100 

7 Л.Мөнхзулын өргөдлийг 
хянан шийдвэрлэх комисс 
томилон ажиллуулах 

Л.Мөнхзулын өргөдлийг  хянан шийдвэрлэх комиссыг 3 
хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулах тогтоолын төслийг 
батлав. 

Л.Мөнхзулын өргөдлийг  хянан шийдвэрлэх комиссыг 3 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй ТАСЗ-ийн 2017.01.20-ны 07 тоот тогтоолоор 
байгуулж ажиллуулав. 

100 

   Дүн 100 

2017 ОНЫ 3 ДУГААР  ХУРАЛДААН 



1 Ж.Түмэндэлгэрийн 
өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэсэн дүнгийн 
тухай 

“Ж.Түмэндэлгэрийг ажлаас чөлөөлөх тухай” аймгийн 
Засаг даргын Тамгын газрын даргын  2016 оны 11 
сарын 22-ны өдрийн Б/54 тоот тушаалыг эс зөвшөөрч 
Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтнээр 
ажиллаж байсан  Ж.Түмэндэлгэрийн Төрийн албаны 
зөвлөлөөс тус салбар зөвлөлд шилжүүлсэн гомдлыг 
хянан шалгасан Маргаан хянан шийдвэрлэх комиссын 
дүгнэлтийг  зүйтэй гэж үзэж, шийдвэрийг 
Ж.Түмэндэлгэрт хүргүүлэхээр болов. 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017.02.03-ны 10 дугаар 
тогтоолоор Ж.Түмэндэлгэрийн Төрийн албаны зөвлөлөөс тус 
салбар зөвлөлд шилжүүлсэн гомдлыг хянан шалгасан Маргаан 
хянан шийдвэрлэх комиссын дүгнэлтийг  зөвшөөрч, тус тогтоол 
болон маргаан хянан шийдвэрлэх комиссын дүгнэлтийг ТАСЗ-
ийн 2017.02.03-ны 19 тоот албан бичгээр Ж.Түмэндэлгэрт 
хүргүүлэв. 

100 

2 Л.Мөнхзулын өргөдлийг 
хянан шийдвэрлэсэн 
дүнгийн тухай  

Л.Мөнхзулын  Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлд гаргасан гомдлыг хянан шалгасан Маргаан 
хянан шийдвэрлэх комиссын дүгнэлтийг  зүйтэй гэж 
үзэж, Л.Мөнхзулд зөвлөмж хүргүүлэхээр шийдвэрлэв. 

Л.Мөнхзулын Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд 
гаргасан гомдлыг хянан шалгасан Маргаан хянан шийдвэрлэх 
комиссын дүгнэлт,  зөвлөмжийн ТАСЗ-ийн 2017.02.03-ны 18 
тоот албан бичгээр Л.Мөнхзулд  хүргүүлэв. 

100 

3 Төрийн жинхэнэ албан 
хаагчдад албан 
тушаалын зэрэг дэв 
олгох, ахиулах тухай 

Нэр бүхий 55 төрийн жинхэнэ албан хаагчдад албан 
тушалын зохих зэрэг дэвийг шинээр олгох , ахиулах 
асуудлыг аймгийн Засаг даргад санал болгон уламжлах 
тогтоол гаргахаар шийдвэрлэв. 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017.02.03-ны 12 тоот 
тогтоол, Аймгийн Засаг даргын “Зарим албан хаагчдад төрийн 
жинхэнэ албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай” 2017 оны 02 
дугаар сарын 13-ны өдрийн А/44 тоот захирамжаар төрийн 
захиргааны албан хаагчдад зэрэг дэв  олгосон.  
Эдгээр шийдвэрийн  2017.02.24-ны өдрийн 25 тоот албан 
бичгээр  ГХБХБГ-т, 26 тоо албан бичгээр ХХААГ-т, 27 
тоот албан бичгээр СХЗХ-т, 28 тоот албан бичгээр 
Цагаандэлгэр сумын Засаг даргад, 29 тоотоор Хулд сумын 
Засаг даргад, 30 тоотоор БСУГ-т, 31 тоотоор ЭМНДХ-т,  32 
тоотоор Дэлгэрцогт сумын ЗДТГ-т, 33 тоотоор Адаацаг сумын 
ЗДТГ-т, 34 тоотоор Дэрэн сумын ЗДТГ-т, 35 тоотоор 
Сайнцагаан сумын ЗДТГ-т,  36 тоотоор Өндөршил сумын 
ЗДТГ-т, 37 тоотоор Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ-т, 38 тоотоор 
Луус сумын ЗДТГ-т, 39 тоотоор Баянжаргалан сумын ЗДТГ-т, 40 
тоотоор ХХҮГ-т, 41 тоотоор Орон нутгийн өмчийн газарт, 42 
тоотоор Эрүүл мэндийн газарт тус тус шийдвэрийг хүргүүлсэн. 

100 

4 Хулд сумын ЗДТГ-ын 
Санхүүгийн албаны 
дарга, төсвийн ерөнхий 
нягтлан бодогчийн албан 
тушаалд томилогдох 
ажилтны  сонгон 
шалгаруулалтын дүнгийн 
тухай 

Хулд сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
Санхүүгийн албаны дарга, төсвийн ерөнхий нягтлан 
бодогчийн албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулалтад тэнцсэн Жүгдэр овогтой Эрдэнэчимэг, 
Чагнаадорж овогтой Түвшинбаяр, Энхтайван овогтой 
Хонгорзул, Чойжилсүрэн овогтой Хүүхэнбаатар нарыг  
тухайн албан тушаалд тавигдах ерөнхий болон тусгай 
шаардлагыг хангасан тул төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, ажлын 
байрны шаардлагыг хамгийн илүү хангаж байгаа 
Жүгдэр овогтой Эрдэнэчимэгийн талаарх дүгнэлтийг 
баталж,  Хулд сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
Санхүүгийн албаны дарга, төсвийн ерөнхий нягтлан 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017.02.03-ны 13 дугаар 
тогтоолоор Хулд сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
Санхүүгийн албаны дарга, төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчийн 
албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулалтад 
тэнцсэн Жүгдэр овогтой Эрдэнэчимэг, Чагнаадорж овогтой 
Түвшинбаяр, Энхтайван овогтой Хонгорзул, Чойжилсүрэн 
овогтой Хүүхэнбаатар нарыг  тухайн албан тушаалд тавигдах 
ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хангасан тул төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад 
бүртгэж, ажлын байрны шаардлагыг хамгийн илүү хангаж 
байгаа Жүгдэр овогтой Эрдэнэчимэгийн талаарх дүгнэлтийг 
баталж,  Хулд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн 
албаны дарга, төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан 

100 



бодогчийн албан тушаалд нэрийг  дэвшүүлэв.   тушаалд нэрийг  дэвшүүлэв. Ж.Эрдэнэчимэгийн сонгон 
шалгаруулалтын материал, холбогдох шийдвэрийг 2017.02.03-
ны 16 тоот албан бичгээр  Хулд сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын  даргад хүргүүлэв.  
Хулд сумын Засаг даргын Тамгын газрын  даргын 2017.04.03-
ны өдрийн Б/6 тоот тушаалаар томилсон   

5 Дундговь  аймгийн 
нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын 
захиалгын дагуу төрийн 
жинхэнэ албан тушаалын 
сул орон тоог  нөөцөөс 
нөхөх   тухай 

Дундговь  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ албан тушаалын 20 
сул орон тоог  нөөцөөс нөхөх   зард зарлуулахаар ТАЗ-д 
хүргүүлэхээр болов. 

Дундговь  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ албан тушаалын 20 сул орон 
тоог  нөөцөөс нөхөх   зард зарлуулахаар ТАЗ-д  2017.02.03-ны 
15  тоот албан бичгээр  хүргүүлж, зарлуулан зохион байгуулав. 

100 

6 Дэлгэрхангай сумын 
Засаг даргын Тамгын 
газрын Санхүүгийн 
албаны даргын албан 
тушаалд нэр дэвшүүлсэн 
Ч.Батхуягт дүгнэлт гаргах 
тухай  

Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд нэр 
дэвшүүлж буй Чулуунбат овогтой Батхуягийн дүгнэлтийг  
баталж, тухайн албан тушаалд томилуулах санал, 
дүгнэлтийг Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын даргад хүргүүлэхээр болов.  

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017.02.03-ны 11 дүгээр 
тогтоолоор Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлсэн 
Чулуунбат овогтой Батхуягийн дүгнэлтийг баталж, тухайн 
албан тушаалд томилуулах санал, дүгнэлтийг 2017.02.03-ны 17 
тоот албан бичгээр  Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын  даргад хүргүүлэв.  
Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын  даргын 
2017.04.03-ны өдрийн Б/03 тоот тушаалаар томилсон   

100 

   Дүн 100 

2017 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН 

1 Х.Отгонжаргалыг 
Хөгжлийн бодлогын 
хэлтсийн даргад нэр 
дэвшүүлэх тухай Төрийн 
албаны зөвлөлийн тус 
аймаг дахь салбар 
зөвлөлийн 2016 оны 15 
дугаар тогтоолыг цуцлах 
тухай 

“Дүгнэлт гаргах тухай” Төрийн албаны зөвлөлийн  тус 
аймаг дахь   салбар зөвлөлийн 2016 оны 05 сарын 03-
ны өдрийн 15 дугаар тогтоолд   УИХ-ын 2003 оны 13 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулах журам”-ын  14-а,б заалтуудыг зөрчиж,  
төрийн жинхэнэ албанд ажил эрхлээгүй, удирдах 
ажилтны сонгон шалгаруулалтад ороогүй 
Х.Отгонжаргалд дүгнэлт гаргасан,  уг тогтоолыг түүний 
хүргэн ах Л.Ганбат нь Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн 8.2-т заасныг  зөрчин  шийдвэр гаргах үйл 
ажиллагаанд оролцож баталгаажуулсан нь хууль бус 
захиргааны акт болсон тул хүчингүй болгов. 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017.02.03-ны 11 дүгээр 
тогтоолоор “Дүгнэлт гаргах тухай” Төрийн албаны зөвлөлийн  
тус аймаг дахь   салбар зөвлөлийн 2016 оны 05 сарын 03-ны 
өдрийн 15 дугаар тогтоолийг хүчингүй болгов. 

100 

   Дүн 100 

2017 ОНЫ 5 ДУГААР ХУРАЛДААН 



1. 

Дундговь  аймгийн 
нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын 
захиалгын дагуу төрийн 
жинхэнэ албан тушаалын 
сул орон тоог  нөөцөөс 
нөхөх  зард бүртгүүлсэн 
иргэдийг нөөцөөс нэр 
дэвшүүлэх тухай 

Дундговь  аймгийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ 
албан тушаалын сул орон тоог  нөөцөөс нөхөх  зард 
бүртгүүлсэн Батчулуун овогтой Батмөнхийг Өндөршил 
сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, хүнсний аюулгүй 
байдал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд,   
Лхагвасүрэн овогтой Мөнхзулыг Боловсрол, соѐл, 
урлагийн газрын Монгол хэл, уран зохиолын боловсрол 
хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд, Дашгончиг 
овогтой Ганчимэгийг Татварын хэлтсийн Дэрэн сум
  хариуцсан татварын байцаагчийн албан 
тушаалд  тус тус нэр дэвшүүлэв. 

 Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017.02.24-ны 17, 18,19 
дүгээр тогтоолуудаар Батчулуун овогтой Батмөнхийг 
Өндөршил сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, хүнсний аюулгүй байдал 
хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд,   Лхагвасүрэн овогтой 
Мөнхзулыг Боловсрол, соѐл, урлагийн газрын Монгол хэл, уран 
зохиолын боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд, 
Дашгончиг овогтой Ганчимэгийг Татварын хэлтсийн Дэрэн сум 
хариуцсан татварын байцаагчийн албан тушаалд  тус тус нэр 
дэвшүүлж,шийдвэрийн 2017.02.24-ны 45,46,44 тоот албан 
тоотоор тус тус хүргүүлэв. 
Боловсрол, соѐл урлагийн газрын даргын 2017.02.03-ны 
өдрийн Б/03 тоот тушаалаар томилсон   
Б.Батмөнхийн материалыг ирүүлсэн.  Д.Ганчимэгийг 
томилсон тухай хариу ирүүлээгүй байгаа болно. 

90 

2 Дундговь  аймгийн 
нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын 
захиалгын дагуу төрийн 
жинхэнэ албан тушаалын 
сул орон тоонд 
мэргэшлийн шалгалт 
зарлуулах тухай 

Дундговь  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ албан тушаалын 18 
сул орон тоонд мэргэшлийн шалгалт зарлуулахаар ТАЗ-
д хүргүүлэхээр шийдвэрлэв. 

 Дундговь  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ албан тушаалын 18 сул орон 
тоонд мэргэшлийн шалгалт зарлуулахаар ТАЗ-д Төрийн 
албаны салбар зөвлөлийн 2017.02.24-ны  24 тоот албан 
бичгээр хүргүүлж, шалгалтыг зохион байгуулсан. 

100 

3. Ц.Идэр-Оргилын 
өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэх комисс 
томилон ажиллуулах 

Ц.Идэр-Оргилын өргөдлийг  хянан шийдвэрлэх 
комиссыг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулах тогтоолын 
төслийг батлав. 

Ц.Идэр-Оргилын өргөдлийг  хянан шийдвэрлэх комиссыг 3 
хүний бүрэлдэхүүнтэй ТАСЗ-ийн 2017.02.24-ны 15 тоот 
тогтоолоор байгуулж ажиллуулав. 

100 

4. Х.Мөнхсаруулын 
өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэх комисс 
томилон ажиллуулах 

Х.Мөнхсаруулын өргөдлийг  хянан шийдвэрлэх 
комиссыг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулах тогтоолын 
төслийг батлав. 

Х.Мөнхсаруулын өргөдлийг  хянан шийдвэрлэх комиссыг 3 
хүний бүрэлдэхүүнтэй ТАСЗ-ийн 2017.02.24-ны 16 тоот 
тогтоолоор байгуулж ажиллуулав. 

100 

   Дүн 97,5 

2017 ОНЫ 6 ДУГААР ХУРАЛДААН 

1. 

Дэрэн, Говь-Угтаал сумын 
сургууль, Өлзийт, Луус 
сумын цэцэрлэгийн 
эрхлэгчийн сонгон 
шалгаруулалтын дүнгийн 
тухай 

Дэрэн сумын сургуулийн захирлын албан 
тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад 
Дадьсүрэн овогтой Мөнхтогтох 76,83 оноогоор, Говь-
Угтаал сумын сургуулийн захирлын албан тушаалд 
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад Батсугир 
овогтой Оюунтөгс 70,84 оноогоор   тус тус тэнцэж, 
тухайн ажлын байруудад тавигдах ерөнхий болон 
тусгай шаардлагыг хамгийн илүү хангасан тул тухайн 
албан тушаалд нь томилуулахаар нэр дэвшүүлэхийг 
Боловсрол, соѐлын  газар /Ц.Бумангэрэл/-т  зөвшөөрсөн 
шийдвэр гаргаж хүргүүлэхээр болов. 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017.02.03-ны 11 дүгээр 
тогтоолоор Дэрэн сумын сургуулийн захирлын албан тушаалд 
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад Дадьсүрэн 
овогтой Мөнхтогтохыг, Говь-Угтаал сумын сургуулийн захирлын 
албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад 
Батсугир овогтой Оюунтөгсийг томилуулахаар нэр 
дэвшүүлэхийг Боловсрол, соѐлын  газар /Ц.Бумангэрэл/-т  
зөвшөөрсөн шийдвэр гаргаж хүргүүлэв. 

100 



2 

Ц.Идэр-Оргилын 
өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэсэн дүнгийн 
тухай 

“Ц.Идэр-Оргилыг ажлаас чөлөөлөх тухай” аймгийн 
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын даргын  
2017 оны 01 сарын 23-ны өдрийн Б/01 тоот тушаалыг эс 
зөвшөөрч  Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, 
зөвлөгөө өгөх, ажил зуучлал хариуцсан мэргэжилтнээр 
ажиллаж байсан Ц.Идэр-Оргилын Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлд ирүүлсэн гомдлыг хянан 
шалгасан Маргаан хянан шийдвэрлэх комиссын 
дүгнэлтийг  зүйтэй гэж үзэж,зөвлөмж шийдвэрийг 
Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын дарга, Ц.Идэр-
Оргил нарт хүргүүлэхээр болов. 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017.03.21-ний 23 дугаар 
тогтоолоор “Ц.Идэр-Оргилыг ажлаас чөлөөлөх тухай” аймгийн 
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын даргын  2017 оны 
01 сарын 23-ны өдрийн Б/01 тоот тушаалыг эс зөвшөөрч  Ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, ажил зуучлал 
хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байсан Ц.Идэр-Оргилын 
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд ирүүлсэн гомдлыг 
хянан шалгасан Маргаан хянан шийдвэрлэх комиссын 
дүгнэлтийг  зөвшөөрч, тус тогтоол болон маргаан хянан 
шийдвэрлэх комиссын дүгнэлтийг ТАСЗ-ийн 2017.03.22-ны 51 
тоот албан бичгээр Ц.Идэр-Оргилд, 53 тоотоор ХХҮГ-т тус тус 
хүргүүлэв.  
 ХХҮГ-аас хариуг 4 сарын 20-ны дотор  ирүүлнэ. 

90 
 

3. 

Х.Мөнхсаруулын 
өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэсэн дүнгийн 
тухай 

“Х.Мөнхсаруулыг ажлаас чөлөөлөх тухай” аймгийн Гэр 
бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргын  2017 
оны 02 сарын 06-ны өдрийн Б/16 тоот тушаалыг эс 
зөвшөөрч  тус газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, 
мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж 
байсан Х.Мөнхсаруулын Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлд ирүүлсэн гомдлыг хянан шалгасан 
Маргаан хянан шийдвэрлэх комиссын дүгнэлтийг  
зүйтэй гэж үзэж, зөвлөмж шийдвэрийг Гэр бүл хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газрын дарга, Х.Мөнхсаруул 
нарт хүргүүлэхээр шийдвэрлэв. 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017.03.21-ний 24 дүгээр 
тогтоолоор “Х.Мөнхсаруулыг ажлаас чөлөөлөх тухай” аймгийн 
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргын  2017 
оны 02 сарын 06-ны өдрийн Б/16 тоот тушаалыг эс зөвшөөрч  
тус газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээллийн сан 
хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байсан Х.Мөнхсаруулын 
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд ирүүлсэн гомдлыг 
хянан шалгасан Маргаан хянан шийдвэрлэх комиссын 
дүгнэлтийг  зөвшөөрч, тус тогтоол болон маргаан хянан 
шийдвэрлэх комиссын дүгнэлтийг ТАСЗ-ийн 2017.03.22-ны 50 
тоот албан бичгээр Х.Мөнхсаруулд, 52 тоотоор ГБХЗХГ-т тус 
тус хүргүүлэв.  
ГБХЗХГ-ын 2017 оны 04 сарын 18-ны Б/30 тоот тушаалаар  
Х.Мөнхсаруулыг томилсон тухай 2017.07.16-ны 103 тоот албан 
бичгээр ирүүлсэн 

100 

4 
Оны шилдэг менежер 
шалгаруулах тухай 

Сумын Засаг даргатай байгуулсан 2016 оны үр дүнгийн 
гэрээгээ амжилттай биелүүлж, аймгийн шилдэг 
менежерийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан Сайхан-
Овоо сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч Сэмжаан 
овогтой Мядагмаа, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
газрын дарга Ням-Очир овогтой Гантулга нарыг аймгийн 
“Шилдэг менежер”-ээр шалгаруулж, шагнахаар болов. 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн дэс 
түшмэлийн 9, туслах түшмэлийн 6 хийт 15 ажлын байранд 
нөөцөөс нөхөх зард  зарлуулахаар Төв комисст ТАЗСЗ-ийн 
2016,05,02-ны өдрийн 64 тоот албан бичгээр хүргүүлэн зохион 
байгуулав. 

 

100 

   Дүн 97,5 

Хуралдааны шийдвэрийн 2017 оны 1-р улиралд 6 хуралдаанаар 24 асуудал шийдвэрлэснээс  хэрэгжилт  100%-22, 90%-2 
99.16 

 

2017 ОНЫ 7 ДУГААР ХУРАЛДААН 

1 

 Төрийн албаны 2017 оны 03 
сарын 16-ны өдрийн мэргэшлийн 
шалгалтаар нэр дэвшүүлсэн 
иргэдийн тухай           

Төрийн албаны мэргэжлийн шалгалтанд 
тэнцэж, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017-
оны 04 сарын 07-ны өдрийн 80 дугаар 
тогтоолын  3. 4 дүгээр хавсралтаар нэр 
дэвшсэн дэс түшмэлийн 7, туслах 

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтанд 1-ээр гарсан 
Б.Хандмааг АЗДТГ-т ТАСЗ-ийн 2017. 04.17-ны №60, 
Г.Сугиржав, И. Тогооч нарыг МХГ-т  ТАСЗ-ийн 2017. 04.17-ны 
№67, Д.Мөнхзулыг ЭМНДХ-т ТАСЗ-ийн 2017. 04.17-ны №63, 
, М.Бат-Эрдэнэ нарыг Орон нутгийн өмчийн газарт ТАСЗ-ийн 

90 



тушмэлийн 6 нийт 13 иргэний тухайн албан 
тушаалд нь томилуулахаар холбогдох 
байгууллагад хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.  

2017. 04.17-ны №68,Ч.Долгоржавыг Татварын хэлтэст  ТАСЗ-
ийн 2017. 04.17-ны №69,  Я.Энхмандахыг Адаацаг сумын 
ЗДТГ-т  ТАСЗ-ийн 2017. 04.17-ны №65, Б.Ханджавыг 
Гурвансайхан сумын ЗДТГ-т ТАСЗ-ийн 2017. 04.17-ны №62, 
Б.Нямтуяаг Дэлгэрцогт сумын ЗДТГ-т  ТАСЗ-ийн 2017. 04.17-ны 
№66, С. Мөнхтуяаг Дэрэн сумын ЗДТГ –т ТАСЗ-ийн 2017. 04.17-
ны №61, Б.Доржжамбал, О. Янжиндулам нарыг Их газрын 
чулууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын 
захиргаанд ТАСЗ-ийн 2017. 04.17-ны №64 тоот албан бичгээр  
тус тус холбогдох материалыг хүргэсэн. 
Б.Хандмаа, Д.Мөнхзул, Т.Асралт, М.Бат-Эрдэнэ, 
Я.Энхмандах,С.Мөнхтуяа нарыг томилсон шийдвэрийн 
хуулбарыг ирүүлсэн. Г.Сугиржав, И. Тогооч, Б.Нямтуяа 
нарыг томилох хугацааг хойшлуулсан талаар албан тоот 
ирүүлсэн. Б.Доржжамбал, О. Янжиндулам нар өөрсдөө 
татгалзсан тул материалыг ирүүлсэн. Б.Ханджавыг 
Гурвансайхан сумын ЗДТГ-ын даргын 2017.06.05-ны өдрийн 
Б/04 тоот тушаалаар томилов. Ч.Долгоржавыг томилсон 
талаар албан бичиг ирээгүй байна. 

2 

Хулд сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын Төрийн сангийн 
мэргэжилтний албан тушаалд 
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай 

Хулд сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын Төрийн сангийн мэргэжилтний албан 
тушаалд Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн 
Энхтайван овогтой Хонгорзулыг нэр 
дэвшүүлэв.  

Хулд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн сангийн 
мэргэжилтний албан тушаалд Төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн 
Энхтайван овогтой Хонгорзулыг нэр дэвшүүлсэн ТАСЗ-ын 
2017.04.17-ны № 26 тоот тогтоол гаргаж, Хулд сумын ЗДТГ-т 
2017.04.17-ны № 71 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Хулд 
сумын ЗДТГ-ын даргын 2017 оны 04 сарын 03-ны өдрийн 
Б/07 тоот тушаалаар томилсон   

100 

3 

Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын 
Тамгын газрын Төрийн сангийн 
мэргэжилтний албан тушаалд 
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай 

Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын Төрийн сангийн мэргэжилтний албан 
тушаалд Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 
нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн Буяа 
овогтой Баатарсүрэнг нэр дэвшүүлэв 

Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн 
сангийн мэргэжилтний албан тушаалд Төрийн жинхэнэ 
албан хаагчийн нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн Буяа 
овогтой Баатарсүрэнг нэр дэвшүүлсэн ТАСЗ-ын 2017.04.17-
ны № 25 тоот тогтоол гаргаж, Дэлгэрцогт сумын ЗДТГ-т 
2017.04.17-ны № 72 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Одоо 
болтол томилоогүй байна.   

90 

4 
Гурвансайхан сумын ЗДТГ-ын 
мэргэжилтний албан тушаалд 
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай 

Гурвансайхан сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй 
байдал хариуцсан  мэргэжилтний албан 
тушаалд Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 80 
дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөцийн 
жагсаалтад бүртгэгдсэн Лхагвасүрэн 
овогтой Адъяацэрэнг нэр дэвшүүлэв. 

Гурвансайхан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Малын 
эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан  
мэргэжилтний албан тушаалд Төрийн албаны зөвлөлийн 
2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 80 дугаар 
тогтоолоор төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн Лхагвасүрэн 
овогтой Адъяацэрэнг нэр дэвшүүлсэн ТАСЗ-ын 2017.04.17-
ны № 27 тоот тогтоол гаргаж, Гурвансайхан сумын ЗДТГ-т 
2017.04.17-ны № 70 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
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Л.Адъяацэрэнг Гурвансайхан сумын ЗДТГ-ын даргын 
2017.05.01-ний өдрийн Б/03 тоот тушаалаар томилов. 

5 
  Төрийн албаны салбар 
зөвлөлийн 2017 оны төлөвлөгөө  
батлах тухай   

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017 оны 
төлөвлөгөөнд гишүүдийн саналыг тусгаж 
батлахаар шийдвэрлэв. 

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2017 оны төлөвлөгөөнд 
гишүүдийн саналыг тусган баталж, салбар зөвлөлийн 
гишүүдэд хүргүүлэн хэрэгжүүлэ, биелэлтийг хагас жилээр 
тооцож үзэхэд 94,11 хувьтай байна. 

100 

6 
Төрийн албаны зөвлөлийн 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө батлах тухай  

Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд гишүүдийн 
саналыг тусгаж батлахаар шийдвэрлэв. 

Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөнд гишүүдийн саналыг тусган баталж, салбар 
зөвлөлийн гишүүдэд хүргүүлэн хэрэгжүүлэ, биелэлтийг 
хагас жилээр тооцож үзэхэд 92,72 хувьтай байна. 

100 
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Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн хуралдааны 
2017 оны 1 дүгээр улирлын 
шийдвэрийн хэрэгжилт 

2017 оны 1-р улиралд Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 6 
хуралдаанаар 24 асуудал шийдвэрлэснээс  
хэрэгжилт  100%-21, 90%-3 98.75 байлаа. 
Хэрэгжилт дутуу байгаа 3 заалтын хангаж 
ажиллахыг  ажлын албанд үүрэг болголоо. 

2017 оны 1-р улиралд Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн 6 хуралдаанаар 24 асуудал шийдвэрлэснээс  
хэрэгжилт  100%-21, 90%-3 98.75 байлаа. Хэрэгжилт 
дутуу байгаа 3 заалтын хангах талаар холбогдох 
байгууллагын дарга нарт чиглэл өгч хэрэгжүүлж ажилласан. 

90 

8 

Дундговь  аймгийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын 
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ 
албан тушаалын сул орон тоог  
нөөцөөс нөхөх   тухай 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ албан 
тушаалын дэс түшмэлийн 9, туслах 
түшмэлийн 3 нийт 12  сул орон тоог  
нөөцөөс нөхөх    зард зарлуулахаар ТАЗ-д 
хүргүүлэхээр шийдвэрлэв. 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудын захиалгын дагуу 
төрийн жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн 9, туслах 
түшмэлийн 3 нийт 12  сул орон тоог  нөөцөөс нөхөх    зард 
зарлуулахаар ТАЗ-д ТАСЗ-ийн 2017.04.18-ны өдрийн 74 
тоот албан бичгээр хүргүүлж, зохион байгуулсан.   

100 
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Уламжлалт анагаах ухааны 
төвийн дарга, Зоонозын өвчин 
судлалын төвийн дарга, 
Гурвансайхан, Цагаандэлгэр, 
Говь-Угтаал сумын Эрүүл 
мэндийн төвийн дарга, 
Цагаандэлгэр сумын Соѐлын 
төвийн эрхлэгчийн албан 
тушаалд томилогдох ажилтны  
сонгон шалгаруулалт зарлах 
тухай 

Цагаандэлгэр сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн 
албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан 
бодогч,  Уламжлалт анагаах ухааны төвийн 
дарга, Зоонозын өвчин судлалын төвийн 
дарга, Гурвансайхан, Цагаандэлгэр, Говь-
Угтаал сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга, 
Цагаандэлгэр сумын Соѐлын төвийн 
эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох 
ажилтны  сонгон шалгаруулалт зарлах 
тухай ТАЗ-д хүргүүлж, зарлахаар 
шийдвэрлэв. 

Цагаандэлгэр сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны дарга 
бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч,  Уламжлалт анагаах ухааны 
төвийн дарга, Зоонозын өвчин судлалын төвийн дарга, 
Гурвансайхан, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал сумын Эрүүл 
мэндийн төвийн дарга, Цагаандэлгэр сумын Соѐлын төвийн 
эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны  сонгон 
шалгаруулалт зарлах тухай ТАЗ-д 2017.04.18-ны өдрийн 75 
тоот албан бичгээр хүргүүлж, зохион байгуулсан. 

100 

   Дүн 96.66 

2017 ОНЫ 8 ДУГААР ХУРАЛДААН 

1 

Цагаандэлгэр сумын ЗДТГ-ын 
Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд 
ерөнхий нягтлан бодогч,  
Уламжлалт анагаах ухааны 
төвийн дарга, Зоонозын өвчин 
судлалын төвийн дарга, 
Гурвансайхан, Цагаандэлгэр, 

Цагаандэлгэр сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд 
ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд 
Ёндондорж овогтой Мядагмаа, Уламжлалт 
анагаах ухааны төвийн даргын албан 
Хүдэрчулуун овогтой Чирчинсүрэнг нэр 
дэвшүүлсэн тогтоол гаргаж, холбогдох 

Цагаандэлгэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан 
бодогчийн албан тушаалд Ёндондорж овогтой Мядагмааг 
нэр дэвшүүлсэн  ТАСЗ-ийн 2017.05.17-ны №29, Уламжлалт 
анагаах ухааны төвийн даргын албан тушаалд  Хүдэрчулуун 
овогтой Чирчинсүрэнг нэр дэвшүүлсэн  ТАСЗ-ийн 
2017.05.17.-ны №30 тоот тогтоол гаргаж, холбогдох 
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Говь-Угтаал сумын Эрүүл 
мэндийн төвийн дарга, 
Цагаандэлгэр сумын Соѐлын 
төвийн эрхлэгчийн албан 
тушаалд томилогдох ажилтны  
сонгон шалгаруулалтын дүнгийн 
тухай  

байгууллагуудад хүргүүлэх байгууллагуудад ТАСЗ-ийн 2017.05.22-ны № 85, 86 албан 
бичгүүдээр хүргүүлсэн. Х.Чирчинсүрэнг  Эрүүл мэндийн 
газрын даргын 2017.06.28-ны өдрийн Б/13 тоот тушаалаар 
томилсон. 

 
2 

Дундговь  аймгийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын 
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ 
албан тушаалын сул орон тоог  
нөөцөөс нөхөх тухай 
-Нөөцийн зард бүртгүүлсэн 
иргэдийг нэр дэвшүүлэх  
-Өлзийт сумын Засаг даргын 
Тамгын газрын Төрийн сангийн 
мэргэжилтний албан тушаалд 
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх  
- Эрүүл мэндийн газрын 
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 
чанар эрсдэл, оношлогоо 
эмчилгээний технологи 
хариуцсан мэргэжилтний сул 
орон тоог нөөцөөс нэр дэвшүүлэх 
-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 
Хүний нөөц, сургалт, тайлан 
мэдээ хариуцсан мэргэжилтний 
сул орон тоонд нөөцөөс нэр 
дэвшүүлэх 
-Дэлгэрцогт сумын ЗДТГ-ын 
төрийн сангийн мэргэжилтний 
албан тушаалд нэр дэвшүүлэх 
асуудлыг дахин хэлэлцэх тухай 

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн 
Гурвансайхан сум хариуцсан нийгмийн 
даатгалын байцаагчийн албан тушаалд 
Цэгмэд овогтой Сосорбурамыг, Өлзийт 
сумын Засаг даргын Тамгын газрын төрийн 
сангийн мэргэжилтний албан тушаалд 
Бадамсүрэн овогтой Гарамхандыг, Эрүүл 
мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний чанар эрсдэл, оношлогоо 
эмчилгээний технологи хариуцсан 
мэргэжилтний албан тушаалд 
Лхүндэвпэрэнлэй овогтой Ганбатыг, Хүнс, 
хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт, 
тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтний 
албан тушаалд Лхагва овогтой Нарантуяаг 
тус тус нэр дэвшүүлсэн тогтоол гаргаж 
холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх. 
Гурвансайхан сумын ЗДТГ-ын МЭҮТ-ийн 
мэргэжилтний албан тушаалд бүртгүүлсэн 
Б.Батмөнхийг тухайн байгууллага нь авч 
ажиллуулах саналаа ирүүлсэн тохиодолд 
нэр дэвшүүлэх  хариу өгөхөөр шийдвэрлэв. 

Дэлгэрцогт сумын Төрийн сангийн 
мэргэжилтний албан тушаалд нэр 
дэвшүүлсэн Б.Баатарсүрэнг  томилон 
ажиллуулахаас татгалзсан нь хууль эрх 
зүйн  үндэслэлгүй гэж үзлээ. 

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн Гурвансайхан 
сум хариуцсан нийгмийн даатгалын байцаагчийн албан 
тушаалд Цэгмэд овогтой Сосорбурамыг ТАСЗ-ийн 
2017.05.17.-ны №30, Өлзийт сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалд 
Бадамсүрэн овогтой Гарамхандыг ТАСЗ-ийн 2017.05.17.-ны 
№30, Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний чанар эрсдэл, оношлогоо эмчилгээний 
технологи хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд 
Лхүндэвпэрэнлэй овогтой Ганбатыг ТАСЗ-ийн 2017.05.17.-
ны №30, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт, 
тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд 
Лхагва овогтой Нарантуяаг ТАСЗ-ийн 2017.05.17.-ны №30 
тоот тогтоолоор  нэр дэвшүүлж,  холбогдох байгууллагуудад  
нь  харгалзан ТАСЗ-ийн 2017.05.22-ны №82, 81,83, 84 тоот  
албан бичгээр хүргүүлсэн. 
 Гурвансайхан сумын ЗДТГ-ын МЭҮТ-ийн мэргэжилтний 
албан тушаалд бүртгүүлсэн Б.Батмөнхийг тухайн 
байгууллага нь авч ажиллуулах саналаа ирүүлсэн 
тохиодолд нэр дэвшүүлэх  тухай шийдснийг утсаар 
мэдэгдэв.  
Дэлгэрцогт сумын Төрийн сангийн мэргэжилтний албан 
тушаалд нэр дэвшүүлсэн Б.Баатарсүрэнг томилон 
ажиллуулахаас татгалзсан нь хууль эрх зүйн  үндэслэлгүй 
гэсэн шийдвэрийн Дэлгэрцогт сумын ЗДТГ-т ТАСЗ-ийн 
2017.05.12-ны №87 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 

90 

3 Дундговь  аймгийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын 
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ 
албан тушаалын сул орон тоонд 
мэргэшлийн шалгалт зарлуулах 
тухай 

Дундговь  аймгийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн 
жинхэнэ албан тушаалын 10 сул орон тоонд 
мэргэшлийн шалгалт зарлуулахаар ТАЗ-д 
хүргүүлэхээр шийдвэрлэв. 

Дундговь  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ албан тушаалын 10 сул 
орон тоонд мэргэшлийн шалгалт зарлуулахаар ТАЗ-д   
ТАСЗ-ийн 2017.05.19-ны 80 тоот албан бичгээр хүргүүлж, 
зохион байгуулав. 

100 

4 
Эрдэнэдалай, Цагаандэлгэр, 
Гурвансайхан сумдын ИТХ-ын 

Эрдэнэдалай, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан 
сумдын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга,  

Эрдэнэдалай, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан сумдын ИТХ-ын 
нарийн бичгийн дарга,  аймгийн Зоонозын өвчин судлалын 

100 



нарийн бичгийн дарга,  аймгийн 
Зоонозын өвчин судлалын төвийн 
дарга, Гурвансайхан, 
Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал сумын 
Эрүүл мэндийн төвийн дарга, 
Цагаандэлгэр сумын Соѐлын 
төвийн эрхлэгчийн   албан 
тушаалд томилогдох ажилтны  
сонгон шалгаруулалт зарлах 
тухай 

аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвийн 
дарга, Гурвансайхан, Цагаандэлгэр, Говь-
Угтаал сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга, 
Цагаандэлгэр сумын Соѐлын төвийн 
эрхлэгчийн   албан тушаалд томилогдох 

ажилтны  сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, 
бүртгэлийг 2017 оны 06 сарын 14-ний өдөр, 
шалгалтыг 06 сарын 15-16-ны өдөр зохион 
байгуулахаар шийдвэрлэв. 

 

төвийн дарга, Гурвансайхан, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал 
сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга, Цагаандэлгэр сумын 
Соѐлын төвийн эрхлэгчийн   албан тушаалд томилогдох 

ажилтны  сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, бүртгэлийг 2017 оны 
06 сарын 14-ний өдөр, шалгалтыг 06 сарын 15-16-ны өдөр 

зохион байгуулахаар шийдвэрлэснийг ТАЗ-д ТАСЗ-ийн 
2017.05.19-ны 79 тоот албан бичгээр хүргүүлж, зохион 
байгуулав. 
 

   Дүн 97,5 

2017 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН 

1 

Засаг даргын Тамгын 
газрын Төрийн 
захиргааны удирдлагын 
хэлтсийн дарга,    
Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод аудитын 
хэлтсийн дарга, Орон 
нутгийн өмчийн газрын  
дарга, Хүнс хөдөө аж 
ахуйн газрын  дарга, 
Биеийн тамир, спортын 
газрын дарга, Төв номын 
сангийн захирлын албан 
тушаалд томилогдох 
ажилтны  сонгон 
шалгаруулалт зарлах 
тухай 

Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтсийн дарга,    Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга, Орон 
нутгийн өмчийн газрын  дарга, Хүнс хөдөө аж ахуйн 
газрын  дарга, Биеийн тамир, спортын газрын дарга, 
Төв номын сангийн захирлын албан тушаалд 
томилогдох ажилтны  сонгон шалгаруулалтын 
бүртгэлийг 6 сарын  21-ний өдөр, шалгалтыг 6 сарын 
22-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар зарлах арга 
хэмжээ авах  

Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтсийн дарга,    Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, 
дотоод аудитын хэлтсийн дарга, Орон нутгийн өмчийн 
газрын  дарга, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын  дарга, Биеийн 
тамир, спортын газрын дарга, Төв номын сангийн захирлын 
албан тушаалд томилогдох ажилтны  сонгон 
шалгаруулалтын бүртгэлийг 6 сарын  21-ний өдөр, 
шалгалтыг 6 сарын 22-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулах 
тухай ТАСЗ-ийн 2017.05.25-ны 89 тоот албан бичгээр ТАЗ 
хүргүүлэн зохион байгуулав. 

100 

2 

Төрийн захиргааны 
болон үйлчилгээний 
удирдах ажилтан, 
төрийн захиргааны 
албан хаагчийн 2017 онд 
гарсан сул орон тоо 
түүнийг шийдвэрлэсэн 
байдал 

Салбар зөвлөлийн гишүүд хариуцсан сум 
байгууллагынхаа томилгоотой холбоотой  гарсан 
зөрчилийг арилгах, хяналт тавьж ажиллахаар болов. 

Салбар зөвлөлийн гишүүд хариуцсан сум байгууллагынхаа 
томилгоотой холбоотой  гарсан зөрчилийг арилгах талаар 
Төрийн албаны стандартын хэрэгжилтийг шалган зааварлах 
удирдамжид оруулан хариуцсан байгууллагууддаа 
ажилласан. 

90 

3.  

Төрийн албаны 
стандартын 
хэрэгжилтийг төсвийн 
байгууллагуудад шалган 
зааварлах ажлын 

Удирдамжийг баталж шалган зааварлах 
үзлэгийг зохион байгуулахаар болов. / мэдээллийг 
цахимаар хүргүүлэхээр болов./ 
 

Удирдамжийг баталж шалган зааварлах үзлэгийг 
зохион байгуулах тухай ТАСЗ-ийн 2017.05.29-ны 92 тоот 
албан бичгээр сум агентлагын дарга, салбар зөвлөлийн 
гишүүдэд чиглэл өгч хэрэгжүүлж байна.  

90 



удирдамж батлах 
   Дүн 93,33 

2017 ОНЫ 10 ДУГААР ХУРАЛДААН 

1 

 
Нийгмийн бодлогын 
хэлтсийн даргын албан 
тушаалд нэр 
дэвшүүлсэн иргэдийг 
сонгон шалгаруулсан 
дүнгийн тухай 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн 
бодлогын хэлтсийн даргын албан тушаалд нэр 
дэвшүүлсэн Авирмэд овогтой Нарантуяаг дэмжсэн 
дүгнэлтийг дэмжсэн шийдвэр гаргаж холбогдох 
байгууллагад хүргүүлэх тухай тогтоолын төслийг 
батлав. 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын 
хэлтсийн даргын албан тушаалд Авирмэд овогтой 
Нарантуяаг нэр дэвшүүлсэн дүгнэлтийг ТАСЗ-ийн 
2017.06.05-ны №36 дугаар тогтоолоор батлав. 

100 

2 

 
Эрүүл мэнд, нийгмийн 
даатгалын хэлтсийн 
Дэлгэрцогт сум 
хариуцсан мэргэжилтний 
албан тушаалд нэр 
дэвшүүлэх тухай 

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн 
Дэлгэрцогт сум хариуцсан нийгмийн даатгалын 
байцаагчийн албан тушаалд Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 
80 дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ албан тушаалд 
анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн 
Цэгмэд овогтой Сосорбурамыг нэр дэвшүүлж, 
Гурвансайхан сум хариуцсан нийгмийн даатгалын 
байцаагчийн ажлын байрыг мэргэшлийн шалгалтын 
зард оруулахаар ТАЗ-д хүргүүлэхээр шийдвэрлэв 

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн Дэлгэрцогт сум 
хариуцсан нийгмийн даатгалын байцаагчийн албан тушаалд 
Цэгмэд овогтой Сосорбурамыг  ТАСЗ-ийн 2017.06.05-ны 
№37 дугаар тогтоолоор нэр дэвшүүлж, ЭМНДХ-т  ТАСЗ-ийн 
2017.06.06-ны 93 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
Гурвансайхан сум хариуцсан нийгмийн даатгалын 
байцаагчийн ажлын байрыг мэргэшлийн шалгалтын зард 
оруулахаар ТАЗ-д  т  ТАСЗ-ийн 2017.06.06-ны 94 тоот албан  
бичгээр хүргүүлэн зохион байгуулав. Ц.Сосорбурамыг 
томилсон шийдвэр ирээгүй байна. 

90 

   Дүн 95,0 

2017 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН 

1 

Эрдэнэдалай, 
Цагаандэлгэр, 
Гурвансайхан сумдын 
ИТХ-ын нарийн бичгийн 
дарга,  аймгийн 
Зоонозын өвчин 
судлалын төвийн дарга, 
Гурвансайхан, 
Цагаандэлгэр, Говь-
Угтаал сумын Эрүүл 
мэндийн төвийн дарга, 
Цагаандэлгэр сумын 
Соѐлын төвийн 
эрхлэгчийн   албан 
тушаалд томилогдох 
ажилтны  сонгон 
шалгаруулалтыг дүнгийн 
тухай 

Эрдэнэдалай,  Цагаандэлгэр, Гурвансайхан сумын 
ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулалтад 
тэнцсэн   Ломбо овогтой Уранчимэг, Шагдарсүрэн 
овогтой Энхсүх, Чимэд овогтой Бямбасүрэн,  Жамц 
овогтой Нарантуяа, Мэндбаяр овогтой Алтанчимэг, 
Цэдэндамба овогтой Тогосмаа, Шаравжамц овогтой 
Оюун  нарыг төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, ажлын 
байрны шаардлагыг хамгийн илүү хангаж байгаа 
Л.Уранбилэг, Ч.Бямбасүрэн, Ц.Тогосмаа нарыг  
Эрдэнэдалай, Цагаандэлгэр,  Гурвансайхан сумын 
ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд  
харгалзан нэр дэвшүүлж, Гурвансайхан, 
Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал сумын Эрүүл мэндийн 
төвийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны 
сонгон шалгаруулалтад  тэнцсэн Энэбиш овогтой 
Одончимэг,  Батмөнх овогтой Мөнхчимэг,  Галхүү 
овогтой Энхдэлгэр, Цагаандэлгэр сумын Соѐлын 
төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох 

Эрдэнэдалай,  Цагаандэлгэр, Гурвансайхан сумын ИТХ-ын 
нарийн бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох 
ажилтныг сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн   Ломбо овогтой 
Уранчимэг, Шагдарсүрэн овогтой Энхсүх, Чимэд овогтой 
Бямбасүрэн,  Жамц овогтой Нарантуяа, Мэндбаяр овогтой 
Алтанчимэг, Цэдэндамба овогтой Тогосмаа, Шаравжамц 
овогтой Оюун  нарыг төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, ажлын байрны 
шаардлагыг хамгийн илүү хангаж байгаа Л.Уранбилэг, 
Ч.Бямбасүрэн, Ц.Тогосмаа нарыг  Эрдэнэдалай, 
Цагаандэлгэр,  Гурвансайхан сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд  харгалзан нэр дэвшүүлж, 
Гурвансайхан, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал сумын Эрүүл 
мэндийн төвийн даргын албан тушаалд томилогдох 
ажилтны сонгон шалгаруулалтад  тэнцсэн Энэбиш овогтой 
Одончимэг,  Батмөнх овогтой Мөнхчимэг,  Галхүү овогтой 
Энхдэлгэр, Цагаандэлгэр сумын Соѐлын төвийн эрхлэгчийн 
албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон 
шалгаруулалтад  Бүрэнбат овогтой Алдармаа нарыг тухайн 
албан тушаалд  тус тус  нэр дэвшүүлж, санал, дүгнэлтийг  
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ажилтны сонгон шалгаруулалтад  Бүрэнбат овогтой 
Алдармаа нарыг тухайн албан тушаалд  тус тус  нэр 
дэвшүүлж, санал, дүгнэлтийг  томилох эрх бүхий 
албан тушаалтанд хүргүүлэх тухай тогтоолын 
төслүүдийг  батлав.  

томилох эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлэх тухай 
ТАСЗ-ийн 2017.06.28-ны өдрийн №41,42 тоот  тогтоол 
гаргаж, Цагаандэлгэр сумын Засаг даргад ТАСЗ-ийн 
2017.06.29-ны өдрийн №104, ИТХ-д ТАСЗ-ийн 2017.06.29-
ны өдрийн №103, Гурвансайхан сумын ИТХ-д ТАСЗ-ийн 
2017.06.29-ны өдрийн №102, Засаг даргад ТАСЗ-ийн 
2017.06.29-ны өдрийн №100, Эрдэнэдалай сумын ИТХ-д 
ТАСЗ-ийн 2017.06.29-ны өдрийн №101, Говь-Угтаал сумын 
Засаг даргад ТАСЗ-ийн 2017.06.29-ны өдрийн №99 тоот 
албан бичгээр хүргүүлсэн. 

2 

М.Цолмонбаярын 
өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэх комисс 
томилон ажиллуулах 

Биеийн тамир, спортын газрын мэргэжилтнээр 
ажиллаж байсан М.Цолмонбаярын гомдлыг хянан 
шийдвэрлэх комиссыг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулж, журмын дагуу хянан шийдвэрлэж,  дүнг  
2017 оны 07 дугаар сарын 07-ны дотор Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн хуралдаанд 
танилцуулах тогтоолын төслийг батлав. 

Биеийн тамир, спортын газрын мэргэжилтнээр ажиллаж 
байсан М.Цолмонбаярын гомдлыг хянан шийдвэрлэх 
комиссыг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, журмын дагуу 
хянан шийдвэрлэж,  дүнг  2017 оны 07 дугаар сарын 07-ны 
дотор Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 
хуралдаанд танилцуулах тухай ТАСЗ-ийн 2017.06.28-ны 
өдрийн №45 тоот  тогтоол гаргаж комисыг ажилд нь 
оруулаад байна. 
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3 

Засаг даргын Тамгын 
газрын Төрийн 
захиргааны удирдлагын 
хэлтсийн дарга,    
Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод аудитын 
хэлтсийн дарга, Орон 
нутгийн өмчийн газрын  
дарга, Хүнс хөдөө аж 
ахуйн газрын  дарга, 
Биеийн тамир, спортын 
газрын дарга, Төв номын 
сангийн захирлын албан 
тушаалд томилогдох 
ажилтны  сонгон 
шалгаруулалт зарлах 
тухай 

Төв номын сангийн захирлын албан тушаалд 
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад  
тэнцсэн Цэрэн овогтой Одончимэг  тухайн албан 
тушаалд нь нэр дэвшүүлэх, Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтсийн дарга, Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн  дарга,  Орон 
нутгийн өмчийн газрын дарга, Хүнс хөдөө аж ахуйн 
газрын  даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны 
сонгон шалгаруулалтад  тэнцсэн  Маам овогтой 
Цогзолмаа, Энхтуяа овогтой Одончимэг, 
Шижирбаатар овогтой Цэндболд, Ганбат овогтой 
Самданцоодол,  Сүхбаатар овогтой 
Ууганбаяр,Баатар овогтой Мөнхжаргал төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн 
жагсаалтад бүртгэж, . Ажлын байрны шаардлагыг 
хамгийн илүү хангаж байгаа М.Цогзолмаа, 
Г.Самданцоодол, С.Ууганбаяр, Б.Мөнхжаргал тухайн 
албан тушаалд нв нэр дэвшүүлж, томилуулах санал, 
дүгнэлт, шийдвэрийг томилох эрх бүхий албан 
тушаалтанд  уламжлах тухай тогтоолын төслүүдийг 
батлав. 

Төв номын сангийн захирлын албан тушаалд томилогдох 
ажилтны сонгон шалгаруулалтад  тэнцсэн Цэрэн овогтой 
Одончимэг  тухайн албан тушаалд нь нэр дэвшүүлэх, 
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга, Хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн  дарга,  Орон 
нутгийн өмчийн газрын дарга, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын  
даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон 
шалгаруулалтад  тэнцсэн  Маам овогтой Цогзолмаа, 
Энхтуяа овогтой Одончимэг, Шижирбаатар овогтой 
Цэндболд, Ганбат овогтой Самданцоодол,  Сүхбаатар 
овогтой Ууганбаяр,Баатар овогтой Мөнхжаргал төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад 
бүртгэж, . Ажлын байрны шаардлагыг хамгийн илүү хангаж 
байгаа М.Цогзолмаа, Г.Самданцоодол, С.Ууганбаяр, 
Б.Мөнхжаргал тухайн албан тушаалд нв нэр дэвшүүлж, 
томилуулах санал, дүгнэлт, шийдвэрийг томилох эрх бүхий 
албан тушаалтанд  уламжлах тухай ТАСЗ-ийн 2017.06.28-
ны өдрийн №43,44 тоот  тогтоол гаргаж, холбогдох албан 
тушаалтанд хүргүүлэв. 
М.Цогзолмааг АЗДТГ-ын даргын 2017.07.04-ны №Б/30, 
Г.Самданцоодолыг АЗДТГ-ын даргын 2017.07.04-ны №Б/31, 
, С.Ууганбаярыг АЗД-ын 2017,07,04-ны Б/24, Б.Мөнхжаргал 
АЗД-ын 2017,07,04-ны Б/25 захирамжаар томилсон. Номын 
сангийн захиралд Ц.Одончимэгийн материалыг БСШУЯ-нд 
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хүргүүлэхээр явуулсан хариу ирээгүй байна. 

4 

Эрүүл мэндийн газрын 
Нийгмийн эрүүл 
мэндийн хэлтсийн дарга, 
Өлзийт сумын ЗДТГ-ын 
МЭҮТ-ийн даргад нэр 
дэвшсэн иргэдийг сонгон 
шалгаруулах комисс 
томилон ажиллуулах 

Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн 
хэлтсийн дарга, Өлзийт сумын  Засаг даргын Тамгын 
газрын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн даргын албан 
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах 
комиссыг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж , 
Сонгон шалгаруулалтыг  2017 оны 07 дугаар сарын 
05-ны дотор зохион байгуулж, дүн тайланг 2017 оны 
07 сарын 07-ны дотор салбар зөвлөлд танилцуулах  
тухай тогтоолын төслийг батлав. 

Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн 
дарга, Өлзийт сумын  Засаг даргын Тамгын газрын Мал 
эмнэлэг, үржлийн тасгийн даргын албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах комиссыг 3 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулж , 
Сонгон шалгаруулалтыг  2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны 
дотор зохион байгуулж, дүн тайланг 2017 оны 07 сарын 07-
ны дотор салбар зөвлөлд танилцуулах  тухай ТАСЗ-ийн 
2017.06.28-ны өдрийн №46 тоот  тогтоол гаргаж , комиссыг 
ажилд нь оруулсан. 
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Дэлгэрцогт сумын ЗДТГ-
ын Төрийн сангийн 
мэргэжилтний албан 
тушаалд нэр 
дэвшүүлсэн 
Б.Баатарсүрэнгийн 
тухай ирүүлсэн албан 
бичгийг хэлэлцэн 
шийдвэрлэх 

Дэлгэрцогт сумын ЗДТГ-ын Төрийн сангийн 
мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлсэн 
Б.Баатарсүрэнг  томилохоос татгалзсан  шалтгаан нь 
хуулийн шаардлага хангахгүй байгаа тул  урьд  
гаргасан шийдвэрээ хүчинтэй гэж үзэв. 

Дэлгэрцогт сумын ЗДТГ-ын Төрийн сангийн мэргэжилтний 
албан тушаалд нэр дэвшүүлсэн Б.Баатарсүрэнг  
томилохоос татгалзсан  шалтгаан нь хуулийн шаардлага 
хангахгүй байгаа тул  урьд  гаргасан шийдвэрээ хүчинтэй 
гэж үзсэн шийдвэрийг ТАСЗ-ийн 2017.06.29-ны өдрийн 
№106 тоот албан бичгээр хүргүүлэв. 
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Дундговь  аймгийн 
нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын 
захиалгын дагуу төрийн 
жинхэнэ албан 
тушаалын сул орон 
тоонд мэргэшлийн 
шалгалтын дүнгийн 
тухай 

Дундговь  аймгийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ 
албан тушаалын сул орон тоонд явуулсан  
мэргэшлийн шалгалтын дүнг танилцуулав. 

Дундговь  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон 
тоонд явуулсан  мэргэшлийн шалгалтын дүнг танилцуулав. 

100 

   Дүн 93,33 

Хуралдааны шийдвэрийн 2017 оны 1-р улиралд 6 хуралдаанаар 24 асуудал шийдвэрлэснээс  хэрэгжилт  100%-22, 90%-2 
99.16 

 

 
Хуралдааны шийдвэрийн 2017 оны  эхний хагас жилд  11 хуралдаанаар 48 асуудал шийдвэрлэснээс  хэрэгжилт  100%-35, 90%-13 

97,29 
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