Дундговь аймгийн ТАЗСЗ-ийн 2018 оны
тайлангийн Үзүүлэлт №3-ийн хавсралт
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНААР
2018 ОНД ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ШИЙДВЭР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
№
Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө
2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

1

2

3

Г.Энхдэлгэрийн өргөдлийг хянан
шийдвэрлэх
комиссын
дүгнэлтийн тухай

Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоог
нөөцөөс нөхөх тухай
-Санхүүгийн хяналт, аудитын
албаны
санхүүгийн
хяналт,
шалгалтын улсын байцаагчийн
албан тушаалд нөөцөөс нэр
дэвшүүлэх тухай
-Аймгийн Засаг даргын Тамгын
газрын ТЗУХ-ийн Дотоод ажил,
сум
агентлаг,
нэг
цэгийн
үйлчилгээ
хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай
Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын
Тамгын
газрын
дарга,
Дэлгэрцогт, Дэрэн сумдын Эрүүл
мэндийн төвийн дарга, Дэрэн
сумын ЗДТГ-ын Мал эмнэлэг,
үржлийн
тасгийн
эрхлэгчийн

Шийдвэр

Шийдвэрийн хэрэгжилт

Хувь

.Эрдэнэдалай
сумын
Засаг
даргын
“Г.Энхдэлгэрийг ажлаас чөлөөлөх тухай” 2017
оны 05 сарын 25-ны өдрийн Б/04 дүгээр
захирамж нь хууль зүйн үндэслэлтэй гарсан
тухай Маргаан хянан шийдвэрлэх комиссын
дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзэж тогтоол гаргахаар
шийдвэрлэв.
Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны
санхүүгийн
хяналт,
шалгалтын
улсын
байцаагчийн албан тушаалд Төрийн албаны
зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар сарын 08-ны
өдрийн 222 дугаар тогтоолоор Төрийн жинхэнэ
албанд анх орох иргэдийн нөөцийн жагсаалтад
бүртгэгдсэн нэр дэвшүүлэхээр шийвэрлэж,
холбогдох материалыг Санхүүгийн хяналт,
аудитын албанд хүргүүлэхээр болов.
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
ТЗУХ-ийн Дотоод ажил, сум агентлаг, нэг
цэгийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтний
албан тушаалд нөөцөөс нэр дэвшүүлэх
асуудлыг ажлын байрны шаардлага хангахгүй
байгаа тул хойшлуулахаар шийдвэрлэв.

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.01.10-ны 5 дугаар
тогтоолоор Г.Энхдэлгэрийн гомдлыг хянан шалгасан
Маргаан хянан шийдвэрлэх комиссын дүгнэлтийг зөвшөөрч,
тус тогтоол болон маргаан хянан шийдвэрлэх комиссын
дүгнэлтийг ТАСЗ-ийн 2018.01.15-ны өдрийн 10 тоот албан
бичгээр Г.Энхдэлгэрт хүргүүлэв.

100

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.01.10-ны 1 дүгээр
тогтоолоор
Санхүүгийн
хяналт,
аудитын
албаны

100

Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын Тамгын газрын
дарга, Дэрэн сумын ЗДТГ-ын МЭҮТ-ын дарга,
Дэлгэрцогт, Дэрэн сумын Эрүүл мэндийн
төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох
ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийг
2018 оны 02 сарын 22-нд 09.00 –12.00, 13.00 -

Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга,
Дэрэн сумын ЗДТГ-ын МЭҮТ-ын дарга, Дэлгэрцогт, Дэрэн
сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын материалыг
ТАСЗ-ийн 2018.01.10-ны 02 тоот албан бичгээр ТАЗ-д
хүргүүлж зарлан зохион байгуулав.
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санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагчийн албан
тушаалд Бямбасугирын Батсайханыг нэр дэвшүүлж,
2018.01.10-ны 05 тоот албан бичгээр Санхүүгийн хяналт,
аудитын албанд материалыг хүргүүлж, томилсон.

100

албан
тушаалд
томилогдох
ажилтны сонгон шалгаруулалт
зарлах тухай
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Төрий
албаны
тэргүүний
ажилтанд тодорхойлосон ИТХын ажилтан П.Цэрэндуламын
тухай

Эрүүл мэндийн газрын Удирдлага
төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтсийн
болон
Эмнэлгийн тусламжийн
хэлтсийн даргын албан тушаалд
томилогдох
ажилтныг
сонгон
шалгаруулалтын дүнгийн тухай
Төрийн
албаны
зөвлөлийн
салбар зөвлөлийн хуралдааны
шийдвэрийн 2017 оны хэрэгжилт
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Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоог
нөөцөөс нөхөх тухай

8

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын
хөгжлийн газрын Хүний нөөцийн
бодлого,
төрийн
албаны
стандартын
хэрэгжилтийн
тайлан сонсгол

17.00 цагт явуулж, шалгалт 02 сарын 23-ны
өдөр зохион байгуулахаар шийдвэрлэж,
холбогдох материалыг Төрийн албаны зөвлөлд
хүргүүлэхээр болов.
Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны
ажилтан
Пүрэвсүрэнгийн
Цэрэндуламыг
“Төрийн
албаны тэргүүний ажилтан” цол, тэмдгээр
шагнуулах саналыг дэмжиж, Төрийн албаны
зөвлөлд уламжлахаар шийдвэрлэв.
Эрүүл мэндийн газрын Удирдлага төлөвлөлт,
санхүүгийн хэлтсийн даргын албан тушаалд
нэр дэвшүүлж буй Цэдэнсодномын Энхсайхан,
Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн даргын албан
тушаалд нэр дэвшүүлж буй Лхүндэвпэрэнлэйн
Ганбатын дүгнэлтийг баталж, тухайн албан
тушаалд нь томилуулах санал дүгнэлтийг
Эрүүл
мэндийн
газарт
хүргүүлэхээр
шийдвэрлэв.
Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс 2017 онд 16
хурал
хуралдуулж,
71
асуудал
шийдвэрлэснээс 100%-66, 90%-5 хэрэгжилт
99,3% байна гэж дүгнэлээ.
Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн
жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн 4,
туслах түшмэлийн 16 нийт 20 сул орон тоог
нөөцөөс нөхөх
зард зарлуулахаар ТАЗ-д
хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын
Хүний нөөцийн бодлого, төрийн албаны
стандартын хэрэгжилтийн тайлан сонсголыг
хэлэлцээд зөвлөмж хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.01.10-ны 02 дугаар
тогтоолоор Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны ажилтан

Пүрэвсүрэнгийн Цэрэндуламыг “Төрийн албаны тэргүүний
ажилтан” цол, тэмдгээр шагнуулахаар шийдвэрлэж,
2018.01.10-ны 04 тоот албан бичгээр
Төрийн албаны
зөвлөлд материалыг хүргүүлж, шагнуулав.
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.01.10-ны 3,4 дүгээр
тогтоолоор Эрүүл мэндийн газрын Удирдлага төлөвлөлт,
санхүүгийн хэлтсийн даргын албан тушаалд нэр
дэвшүүлж буй Цэдэнсодномын Энхсайхан, Эмнэлгийн
тусламжийн хэлтсийн даргын албан тушаалд нэр
дэвшүүлж буй Лхүндэвпэрэнлэйн Ганбатын дүгнэлтийг
тус тус баталж, тухайн албан тушаалд нь томилуулах
санал дүгнэлтийг. 2018.01.10-ны 08 тоот албан бичгээр
Эрүүл мэндийн газрын даргад хүргүүлж, томилсон.
Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс 2017 онд 16 хурал
хуралдуулж, 71 асуудал шийдвэрлэснээс 100%-66, 90%5 хэрэгжилт 99,3% байна гэж дүгнэлээ. Хэрэгжилт дутуу
байгаа 5 заалтын хангах талаар холбогдох байгууллагын
дарга нарт чиглэл өгч хэрэгжүүлж ажилласан.
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.01.10-ны өдрийн
03 тоот албан бичгээр Дундговь аймгийн нутгийн
захиргааны байгууллагуудын захиалгын дагуу сул орон
тоог нөөцөөс нөхөх зард зарлуулахаар ТАЗ-д хүргүүлэн
зохион байгуулав.
Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Хүний
нөөцийн
бодлого,
төрийн
албаны
стандартын
хэрэгжилтийн тайлан сонсголыг хэлэлцээд зөвлөмж өгөв.
Дүн
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100

100

100

70

96,25

2018 ОНЫ 2 ДУГААР ХУРАЛДААН

1

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдад

Төрийн захиргааны

59 албан хаагчид зэрэг

2

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.02.20-ны 06 тоот

100

2

албан тушаалын зэрэг дэв олгох,
ахиулах тухай

дэв
олгуулах,
ахиулахаар
шийдвэрлэж,
аймгийн Засаг даргад уламжлахаар болов.

Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоог
нөөцөөс нөхөх тухай
-Нөөцийн зараар бүртгүүлсэн
иргэдийг тухайн албан тушаалд
нь нэр дэвшүүлэх
-Нийгмийн даатгалын хэлтсийн
Адаацаг
сум
хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд нэр
дэвшүүлэх
-Говь-Угтаал сумын Засаг даргын
Тамгын газрын Төрийн сангийн
мэргэжилтний албан тушаалд нэр
дэвшүүлэх
-Цагаандэлгэр
сумын
Засаг
даргын Тамгын газрын Төрийн
сангийн мэргэжилтний албан
тушаалд нэр дэвшүүлэх
-Эрүүл
мэндийн
газрын

Говь-Угтаал сумын Засаг даргын Тамгын
газрын байгаль орчны хяналтын асуудал
хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд
төрийн жинхэнэ албан хаагч Дэмбэрэл овогтой
Ганцацралыг, Газрын харилцаа, барилга, хот
байгуулалтын газрын Дэлгэрцогт сумын газрын
даамлын албан тушаалд төрийн жинхэнэ
албан хаагч Лувсандорж овогтой Хуланг, Хүнс,
хөдөө аж ахуйн газрын Халдваргүй өвчин, эм
био
бэлдмэл,
халдваргүйтгэл,
бүртгэл
мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтний албан
тушаалд
төрийн жинхэнэ албан хаагч
Мөнхцэцэг овогтой Баянжаргалыг, Нийгмийн
даатгалын хэлтсийн Адаацаг сум хариуцсан
байцаагчийн албан тушаалд Төрийн албаны
зөвлөлийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны
өдрийн 161 дүгээр тогтоолоор Төрийн жинхэнэ
албанд анх орох иргэдийн нөөцийн жагсаалтад
бүртгэгдсэн Сумъяа овогтой Цэлмэгмааг, ГовьУгтаал сумын Засаг даргын Тамгын газрын
төрийн сангийн мэргэжилтний албан тушаалд
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тогтоол, Аймгийн Засаг даргын “Зарим албан хаагчдад
төрийн жинхэнэ албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай” 2018

оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/69 тоот
захирамжаар төрийн захиргааны албан хаагчдад зэрэг дэв
олгосон.
Эдгээр шийдвэрийн 2018.03.12-ны өдрийн 25 тоот албан
бичгээр
Сайхан-Овоо сумын ЗДТГ-т, 26 тоо албан
бичгээр Говь-Угтаал сумын ИТХ,ЗДТГ-т, 27 тоот албан
бичгээр Хулд сумын ЗДТГ-т, 28 тоот албан бичгээр СайханОвоо сумын ЗДТГ-т, 29 тоотоор Дэлгэрцогт сумын ЗДТГ-т, 30
тоотоор Дэрэн сумын ЗДТГ-т, 31 тоотоор Гурвансайхан
сумын ЗДТГ-т, 32 тоотоор Өндөршил сумын ЗДТГ-т, 33
тоотоор Сайнцагаан сумын ЗДТГ-т, 34 тоотоор Адаацаг
сумын ЗДТГ-т, 35 тоотоор Луус сумын ЗДТГ-т, 36 тоотоор
ГХБХБГ-т, 37 тоотоор БОАЖГ-т, 38 тоотоор БСУГ-т, 39
тоотоор ХХҮГ-т, 40 тоотоор СХАА-нд, 41 тоотоор ХХААГ-т,
42 тоотоор Эрүүл мэндийн газарт тус тус шийдвэрийг
хүргүүлсэн.
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.01.20-ны 7-13
дугаар тогтоолоор Цагаандэлгэр сумын Засаг даргын
Тамгын газрын төрийн сангийн мэргэжилтний албан
тушаалд Ж.Чулуунтогтохыг, Говь-Угтаал сумын Засаг
даргын Тамгын газрын төрийн сангийн мэргэжилтний
албан тушаалд Х.Баясгаланг, Нийгмийн даатгалын
хэлтсийн Адаацаг сум хариуцсан байцаагчийн албан
тушаалд С.Цэлмэгмааг, Газрын харилцаа, барилга, хот
байгуулалтын газрын Дэлгэрцогт сумын газрын даамлын
албан тушаалд Л.Хуланг, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын
Халдваргүй өвчин, эм био бэлдмэл, халдваргүйтгэл,
бүртгэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтний албан
тушаалд
М.Баянжаргалыг, Говь-Угтаал сумын Засаг
даргын Тамгын газрын байгаль орчны хяналтын асуудал
хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд Д.Ганцацралыг,
Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуй болон уламжлалт,
хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтний
албан тушаалд С.Долгорсүрэнг тус тус нэр дэвшүүлж,
2018.01.21-ний 15-21 тоот албан бичгээр тухайн
байгууллагын удирдлагад нь тус тус хүргүүлж, томилсон.

100

Сувилахуй болон уламжлалт,
хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ
хариуцсан мэргэжилтний албан
тушаалд нөөцөөс нэр дэвшүүлэх
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Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоонд
мэргэшлийн
шалгалт
зарлах
тухай

Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 11 сарын
04-ний өдрийн 157 дугаар тогтоолоор Төрийн
жинхэнэ албанд анх орох иргэдийн нөөцийн
жагсаалтад бүртгэгдсэн Хадбаатар овогтой
Баясгаланг, Цагаандэлгэр сумын Засаг даргын
Тамгын газрын төрийн сангийн мэргэжилтний
албан тушаалд Төрийн албаны зөвлөлийн
2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 173
дугаар тогтоолоор Төрийн жинхэнэ албанд анх
орох иргэдийн нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн
Жаргалсайхан овогтой Чулуунтогтохыг, Эрүүл
мэндийн газрын Сувилахуй болон уламжлалт,
хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд Төрийн албаны
зөвлөлийн 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний
өдрийн 173 дугаар тогтоолоор Төрийн жинхэнэ
албанд анх орох иргэдийн нөөцийн жагсаалтад
бүртгэгдсэн Санжаа овогтой Долгорсүрэнг тус
тус нэр дэвшүүлж, шийдвэр, холбогдох
материалыг
тухайн байгууллагуудад нь
хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн
жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн 3,
туслах түшмэлийн 15 нийт 18 сул ажлын
байранд мэргэшлийн шалгалт зарлуулахаар
шийдвэрлэж,
Төрийн
албаны
зөвлөлд
хүргүүлэхээр болов.

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.02.21-ний өдрийн
22 тоот албан бичгээр Дундговь аймгийн нутгийн
захиргааны байгууллагуудын захиалгын дагуу сул орон
тоонд мэргэшлийн шалгалт зарлуулахаар ТАЗ-д
хүргүүлэн зохион байгуулав.
Дүн

100

100

2018 ОНЫ 3 ДУГААР ХУРАЛДААН

1

Биеийн тамир, спортын газрын
Дотоод
хяналт
шинжилгээ,
үнэлгээ, хүний нөөц, бодлогын
баримт
бичиг
хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Биеийн тамир, спортын газрын Дотоод
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, хүний нөөц
бодлогын
баримт
бичиг
хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд төрийн жинхэнэ
албан хаагч Пүрэвсүрэнгийн Цэрэндуламыг
нэр дэвшүүлж, холбогдох материалыг Биеийн
тамир,
спортын
газарт
хүргүүлэхээр
шийдвэрлэв.

4

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.03.19-ний 16 дугаар
тогтоолоор Биеийн тамир, спортын газрын Дотоод хяналт

шинжилгээ, үнэлгээ, хүний нөөц бодлогын баримт бичиг
хариуцсан
мэргэжилтний
албан
тушаалд
Пүрэвсүрэнгийн Цэрэндуламыг нэр дэвшүүлж,2018.03.19ний 45 тоот албан бичгээр Биеийн тамир, спортын газарт
материалыг хүргүүлэв.
Томилохоос татгалзан буцаасан болно.

100

Дүн

100

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.03.21-ний 21 дүгээр
тогтоолоор Цагаандэлгэр сумын сургуулийн захирлын албан
тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад
тэнцсэн Адъяа овогтой Мөнхбаатарыг томилуулахаар нэр
дэвшүүлэхийг Боловсрол, соёлын газар /Ц.Бумангэрэл/-т
зөвшөөрсөн шийдвэр гаргаж хүргүүлэв.

100

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.03.21-ний 19 дүгээр
тогтоолоор Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын Тамгын

100

2018 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

1

Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн
эрхлэгч
нарын
сонгон
шалгаруулалтын дүнгийн тухай

2

Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын
Тамгын газрын дарга, Дэлгэрцогт,
Дэрэн сумын Эрүүл мэндийн
төвийн дарга, Дэрэн сумын Мал
эмнэлэг, үржлийн тасгийн даргын
албан
тушаалд
томилогдох
ажилтны сонгон шалгаруулалтын
дүнгийн тухай

3

Сайнцагаан сумын Санхүү төрийн
сангийн тасгийн даргын сонгон
шалгаруулалтын дүнгийн тухай

Цагаандэлгэр
сумын
сургуулийн
захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон
шалгаруулалтад
Адъяа
овогтой
Мөнхбаатар 71,07 оноогоор тэнцэж, тухайн
ажлын байранд тавигдах ерөнхий болон тусгай
шаардлагыг хамгийн илүү хангасан тул тухайн
албан тушаалд нь томилуулахаар нэр
дэвшүүлэхийг Боловсрол, соёл, урлагийн
газарт зөвшөөрсөн тогтоол гаргахаар болов.
Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын Тамгын
газрын даргын албан тушаалд томилогдох
ажилтны
сонгон
шалгаруулалтад
Сугир
овогтой Нарантунгалаг 70,2 оноогоор тэнцэж,
тухайн албан тушаалд тавигдах ерөнхий болон
тусгай шаардлагыг хангасан тул төрийн
жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн
жагсаалтад бүртгэж, тухайн албан тушаалд нь
нэр дэвшүүлэхээр болов.
Сонгон шалгаруулалтад хүн тэнцээгүй тул
дахин 7 хоногийн дараа зохион байгуулахаар
шийдвэрлэв.

4

Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн
эрүүл мэндийн хэлтсийн даргын
сонгон шалгаруулалтын дүнгийн
тухай

Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл
мэндийн хэлтсийн даргын албан тушаалд нэр
дэвшүүлж
буй
Батбүрэн
овогтой
Саруулцэцэгийн дүгнэлтийг баталж, тухайн
албан тушаал томиллуулах санал дүгнэлтийг
ЭМГ-т хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.

5

Цагдаагийн газрын Захиргааны
удирдлагын
хэлтсийн
дарга,
цагдаагин
дэд
хурандаа
Л.Баярсайханыг “Төрийн албаны

Төрийн тусгай албанд олон жил идэвх
санаачилгатай, үр бүтээлтэй ажиллаж, орон
нутагт төр засгийн бодлого шийдвэр, төрийн
албаны
шинэтгэлийн
зорилтуудыг

5

газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон
шалгаруулалтад
тэнцсэн
Сугирын
Нарантунгалагийг нэр дэвшүүлж, 2018.03.21-ний 05 тоот
албан бичгээр Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын Тамгын
газарт материалыг хүргүүлж, томилсон.
Сонгон шалгаруулалтад хүн тэнцээгүй тул дахин зохион
байгуулав.

100

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.03.21-ний 18 дугаар
тогтоолоор Эрүүл мэндийн газрын
Нийгмийн эрүүл

100

мэндийн хэлтсийн даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлж
буй Батбүрэнгийн Саруулцэцэгийн дүгнэлтийг баталж,
тухайн албан тушаалд нь томилуулах санал дүгнэлтийг
2018.03.21-ний 49 тоот албан бичгээр Эрүүл мэндийн
газрын даргад хүргүүлж, томилсон.
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.03.21-ний 20 дугаар
тогтоолоор Цагдаагийн газрын Захиргааны удирдлагын
тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Лувсанням
овогтой Баярсайханыг “Төрийн албаны тэргүүний

100

тэргүүний ажлтан”
шагнуулах тухай

тэмдэгээр

6

Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоог
нөөцийн зард зарлуулах тухай

7

Төрийн
албаны
салбар
зөвлөлийн 2018 оны ажлын
төлөвлөгөөний төсөл хэлэлцэх

хэрэгжүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулж, үр
дүн гаргаж байгаа аймгийн Цагдаагийн газрын
Захиргааны
удирдлагын
тасгийн
дарга,
цагдаагийн дэд хурандаа Лувсанням овогтой
Баярсайханыг “Төрийн албаны тэргүүний
ажилтан” цол, тэмдгээр шагнуулахаар Төрийн
албаны зөвлөлд уламжлахаар шийдвэрлэв.
Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн
жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн 4,
туслах түшмэлийн 17 нийт 21 сул орон тоог
нөөцийн зард зарлуулахаар шийдэрлэж,
Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэхээр болов.
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018 оны
ажлын
төлөвлөгөөн
гишүүдээс
гаргасан
саналыг нэмээд батлав.

ажилтан” цол, тэмдгээр шагнуулахаар шийдвэрлэж,
2018.03.21-ний 48 тоот албан бичгээр Төрийн албаны
зөвлөлд материалыг хүргүүлж, шагнуулав.

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.03.21-ний өдрийн
47 тоот албан бичгээр Дундговь аймгийн нутгийн
захиргааны байгууллагуудын захиалгын дагуу сул орон
тоог нөөцөөс нөхөх зард зарлуулахаар ТАЗ-д хүргүүлэн
зохион байгуулав.

100

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018 оны ажлын
төлөвлөгөөн гишүүдээс гаргасан саналыг нэмээд батлав.

100

Дүн

100

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.04.06-ны 22, 24
дүгээр тогтоолоор Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны Гэмт

100

2018 ОНЫ 5 ДУГААР ХУРАЛДААН

1

Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоог
нөөцөөс нөхөх тухай
-Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
ажил хариуцсан мэргэжилтний
албан тушаалд нэр дэвшүүлэх
тухай
-Нийгмийн даатгалын хэлтсийн
Эрдэнэдалай
сум
хариуцсан
байцаагчийн албан тушаалд нэр
дэвшүүлэх тухай

Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны Гэмт
хэргээс
урьдчилан
сэргийлэх
асуудал
хариуцсан ажилтны албан тушаалд Төрийн
жинхэнэ албан хаагчийн нөөцийн жагсаалтад
2016 оны 11 дүгээр сарын 28 –ны өдөр
бүртгэгдсэн Жамбал овогтой Түмэндэлгэрийг,
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Эрдэнэдалай
сум хариуцсан байцаагчийн албан тушаалд
Төрийн албаны зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр
сарын 11-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолоор
Төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэдийн
нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн Эрдэнэбилэг
овогтой Өлзиймааг тус тус нэр дэвшүүлэхээр
шийдвэрлэж, холбогдох материалыг тухайн
багууллагуудад хүргүүлэхээр болов.

6

хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ажилтны
албан тушаалд Ж.Түмэндэлгэрийг, Нийгмийн даатгалын
хэлтсийн Эрдэнэдалай сум хариуцсан байцаагчийн
албан тушаалд Э.Өлзиймааг тус тус нэр дэвшүүлж,
2018.04.06-ны 52, 53 тоот албан бичгээр
холбогдох
байгууллагын удирдлагад материалыг тус тус хүргүүлж,
томилсон.

2

Сайнцагаан сумын Санхүүгийн
албаны
даргын
сонгон
шалгаруулалтын дүнгийн тухай

Сайнцагаан сумын Засаг даргын Тамгын
газрын Санхүүгийн албаны даргын албан
тушаалын сонгон шалгаруулалтад Сүхбаатар
овогтой Отгонбямба 57.95 оноо авч, 77.27
хувьтай дүгнэгдэж тэнцсэн тул түүнийг тухайн
албан тушаалд томилуулах санал, дүгнэлтийг
баталж холбогдох материалыг хүргүүлэхээр
шийдвэрлэв.

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.04.06-ны 23 дугаар
тогтоолоор Сайнцагаан сумын Засаг даргын Тамгын

газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын
сонгон
шалгаруулалтад
тэнцсэн
Сүхбаатарын
Отгонбямбын дүгнэлтийг баталж, тухайн албан тушаалд
нь томилуулах санал дүгнэлтийг 2018.04.06-ны 54 тоот
албан бичгээр Сайнцагаан сумын Засаг даргын Тамгын
газрын даргад хүргүүлж, томилсон.
Дүн

100

100

2018 ОНЫ 6 ДУГААР ХУРАЛДААН

1
Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоог
нөөцөөс нөхөх тухай
-Сайнцагаан сумын Засаг даргын
Тамгын газрын Төрийн сангийн
мэргэжилтний ажлын байранд
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай
-Сайнцагаан сумын Засаг даргын
Тамгын
газрын
Нийгмийн
бодлогын асуудал хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай
-Газрын харилцаа, барилга хот
байгуулалтын газрын Сайнцагаан
сум хариуцсан газрын даамлын
албан тушаалд нөөцөөс нэр
дэвшүүлэх тухай

Сайнцагаан сумын Засаг даргын Тамгын
газрын төрийн сангийн мэргэжилтний албан
тушаалд Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 оны
12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 173 дугаар
тогтоолоор Төрийн жинхэнэ албанд анх орох
иргэдийн нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн
Норовын Гэрэлмааг, Сайнцагаан сумын Засаг
даргын Тамгын газрын нийгмийн бодлогын
мэргэжилтний албан тушаалд Төрийн албаны
зөвлөлийн тус аймаг дахь салбар зөвлөлийн
2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 41
дүгээр тогтоолоор Төрийн жинхэнэ албаны
удирдах
ажилтны
нөөцийн
жагсаалтад
бүртгэгдсэн
Мэндбаярын
Алтанчимэгийг,
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын
газрын Сайнцагаан сумын газрын даамлын
албан тушаалд Төрийн албаны зөвлөлийн
2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 33
дугаар тогтоолоор Төрийн жинхэнэ албанд анх
орох иргэдийн нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн
Баатарын Мөнх-Эрдэнийг тус тус
нэр
дэвшүүлж, тэдний нэр дэвшүүлсэн шийдвэр,
шалгалтын
материалыг
холбогдох
байгууллагын
удирдлагад
хүргүүлэхээр
шийдвэрлэв.

7

100

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.04.25-ны 25-27
дугаар тогтоолоор Газрын харилцаа, барилга хот
байгуулалтын газрын Сайнцагаан сумын газрын даамлын
албан тушаалд Баатарын Мөнх-Эрдэнийг, Сайнцагаан
сумын Засаг даргын Тамгын газрын төрийн сангийн
мэргэжилтний албан тушаалд Норовын Гэрэлмааг,
нийгмийн бодлогын
мэргэжилтний албан тушаалд
Мэндбаярын Алтанчимэгийг тус тус нэр дэвшүүлж,
2018.04.25-ны 61, 62 тоот албан бичгээр холбогдох
байгууллагын удирдлагад материалыг тус тус хүргүүлж,
томилсон.

.

Дүн

100

Нөөцөөс нэр дэвшүүлж буй М.Агиймаа нь
туслах
түшмэлийн нөөцөд байгаа тул буцаахаар шийдвэрлэв

100

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.05.01-ний өдрийн
63 тоот албан бичгээр Дундговь аймгийн нутгийн
захиргааны байгууллагуудын захиалгын дагуу сул орон
тоонд мэргэшлийн шалгалт зарлуулахаар ТАЗ-д
хүргүүлэн зохион байгуулав.

100

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.05.01-ний
өдрийн 64 тоот албан бичгээр Сайнцагаан, Дэлгэрцогт,
Дэрэн сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга, Дэрэн сумын
Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн даргын албан тушаалд
томилогдох албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон
шалгаруулалт зарлуулахаар ТАЗ-д хүргүүлэн зохион
байгуулав.

100

Дүн

100

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.06.18-ны 32,33
дугаар тогтоолоор Баянжаргалан сумын Засаг даргын

100

2018 ОНЫ 7 ДУГААР ХУРАЛДААН

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын
газрын
Төрийн захиргааны
удирдлагын хэлтсийн Дотоод
ажил, сум, агентлаг, нэг цэгийн
үйлчилгээ
хариуцсан
мэргэжилтний ажлын байранд
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

2
Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоонд
мэргэшлийн
шалгалт
зарлах
тухай
3
Дэрэн сумын Засаг даргын
Тамгын газрын Мал эмнэлэг,
үржлийн
тасгийн
дарга,
Сайнцагаан, Дэрэн, Дэлгэрцогт
сумын Эрүүл мэндийн төвийн
даргын
албан
тушаалд
томилогдох ажилтны
сонгон
шалгаруулалтыг зарлах тухай.

Нөөцөөс нэр дэвшүүлж буй М.Агиймаа нь
туслах түшмэлийн нөөцөд байгаа
тул
буцаахаар шийдвэрлэв
Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны
байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн
жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн 7,
туслах түшмэлийн 17 нийт 24 сул орон тоонд
мэргэшлийн шалгалт зарлуулахаар болж,
Төрийн
албаны
зөвлөлд
хүргүүлэхээр
шийдвэрлэв.
Сайнцагаан, Дэлгэрцогт, Дэрэн сумын
Эрүүл мэндийн төвийн дарга, Дэрэн сумын
Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн даргын албан
тушаалд
томилогдох
албан
тушаалд
томилогдох
ажилтны
сонгон
шалгаруулалтын бүртгэлийг 2018 оны 6
сарын 5-нд 09.00 –12.00, 13.00 - 17.00 цагт
явуулж, шалгалт 6 сарын 6-ны өдөр зохион
байгуулахаар шийвэрлэж, Төрийн албаны
зөвлөлд хүргүүлэхээр болов.

2018 ОНЫ 8 ДУГААР ХУРАЛДААН

1

Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоог
нөөцөөс нөхөх тухай
-Баянжаргалан
сумын
Засаг
даргын Тамгын газрын Малын
эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй

Баянжаргалан сумын Засаг даргын Тамгын
газрын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн Малын
эрүүл
мэнд,
хүнсний
аюулгүй
байдал
хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцийн
жагсаалтад
бүртгэгдсэн
Пүрэвийн
Энхбаатарыг, Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын

8

Тамгын газрын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн Малын
эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд Пүрэвийн Энхбаатарыг,
Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн
сангийн мэргэжилтний албан тушаалд Ганбаатарын
Уугантуяаг тус тус нэр дэвшүүлж, 2018.06.19-ний 70,71

байдал хариуцсан мэргэжилтний
ажлын байранд нөөцөөс нэр
дэвшүүлэх тухай
-Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын
Тамгын газрын Төрийн сангийн
мэргэжилтний албан тушаалд
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

2

Говь-Угтаал
сумын
ИТХ-ын
нарийн бичгийн даргыг төрийн
албаны тэргүүний ажилтан цол
тэмдгээр шагнуулах тухай

3

Дундговь аймаг дахь Төрийн
аудитын газраас “Төрийн албаны
зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь
салбар
зөвлөлийн
үйл
ажиллагаа”-нд хийсэн нийцлийн
аудитын дүнгийн тухай

Тамгын газрын Төрийн сангийн мэргэжилтний
албан тушаалд Төрийн албаны зөвлөлийн
2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 80
дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх
орох
иргэдийн
нөөцийн
жагсаалтад
бүртгэгдсэн Ганбаатарын Уугантуяаг тус тус
нэр
дэвшүүлж,
шийдвэр,
шалгалтын
материалыг
холбгдох
байгууллагын
удирдлагад хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
Төрийн албанд олон жил идэвх
санаачилгатай, үр бүтээлтэй ажиллаж, орон
нутагт төр засгийн бодлого шийдвэр, төрийн
албаны
шинэтгэлийн
зорилтуудыг
хэрэгжүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулж, үр
дүн гаргаж байгаа Говь-Угтаал сумын ИТХ-ын
нарийн бичгийн дарга Думбаагийн Жаргалмааг
“Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” цол,
тэмдгээр шагнуулахыг дэмжиж,
шагналын
материалыг журмын дагуу бүрдүүлж, Төрийн
албаны зөвлөлд хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
Төрийн 59 албан хаагчид төрийн
жинхэнэ албаны зэрэг дэв олгосон “Зарим
албан хаагчдад төрийн жинхэнэ албан
тушаалын зэрэг олгох тухай” аймгийн тус
салбар зөвлөлийн 2018 оны 2 дугаар сарын 20ны өдрийн 6 дугаар тогтоол нь Улсын Их
Хурлын 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ны 29
дүгээр тогтоолын 4,5 дахь заалтуудыг зөрчиж,
албан хаагчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлсэн
нь хууль бус захиргааны акт болсон тул 2018
оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн
хүчингүй болгож, шийдвэрийг Аймгийн Засаг
даргад уламжлахаар шийдвэрлэв.
Төрийн захиргааны
албан тушаалд
Засгийн газрын 2011 оны 62 дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам”-ыг

9

тоот албан бичгээр шийдвэр, шалгалтын материалыг
холбогдох байгууллагын удирдлагад хүргүүлж, томилсон.

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.06.18-ны 34 дүгээр
тогтоолоор Говь-Угтаал сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн

70

дарга Думбаагийн Жаргалмааг “Төрийн албаны тэргүүний
ажилтан” цол, тэмдгээр шагнуулахаар шийдвэрлэж,
материалыг бүрдүүлж байна. Материал дутуу учраас
явуулаагүй болно.

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.06.18-ны
31 дүгээр тогтоолоор Төрийн албаны салбар зөвлөлийн
“Зарим албан хаагчдад төрийн жинхэнэ албан тушаалын
зэрэг олгох тухай” 2018 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн
6 дугаар тогтоолыг, аймгийн Засаг даргын “Захирамж
хүчингүй болгох тухай” 2018 оны 6 дугаар сарын 19-ний
өдрийн Б/20 дугаар захирамжаар зэрэг дэв олгосон
захирамжийг тус тус хүчнгүй болгож, шийдвэрийг ТАСЗийн 2018.06 сарын 19-ний 79-96 тоот албан бичгээр ГовьУгтаал ИТХ ЗДТГ, Сайхан-Овоо ЗДТГ, Хулд ЗДТГ,
Цагаандэлгэр ЗДТГ, Дэлгэрцогт ЗДТГ, Дэрэн
ЗДТГ,
Гурвансайхан ЗДТГ, Өндөршил ЗДТГ, Сайнцагаан ИТХ,
ЗДТГ, Адаацаг ИТХ, ЗДТГ, Луус ИТХ, ЗДТГ, ГБХЗХГ,
БОАЖГ, БСУГ, ХХҮГ, СХАА, ХХААГ, ЭМГ
зэрэг
байгууллагуудад тус тус хүргүүлэв.
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2019.06.19-ний
72,73 тоот албан бичгээр Томилгооны зөрчил гаргасан,

100

4

Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоог
нөөцийн зард зарлуулах тухай

зөрчсөн томилгооны зөрчлийг арилгаагүй
болон нэмж зөрчилтэй томилгоо
гаргасан
Аудитын үнэлгээнд дурьдагдсан удирдах
ажилтнуудад Төрийн албаны зөвлөлийн 2013
оны 128 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах
журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.2.9-ийн 2 дахь
заалт, Дундговь аймаг дахь Төрийн Аудитын
газрын 2018 оны 06 сарын 05-ны 01/103 ДУА2018-01-НА тоот албан шаардлагыг тус тус
үндэслэн өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй
хууль, журам зөрчин ажиллаж байгаа тул
сахилгын шийтгэл ногдуулах саналыг дээд
шатны удирдлагад хүргүүлэхээр болов.
Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны
байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн
жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн 8,
туслах түшмэлийн 12 нийт 20 сул орон тоог
нөөцийн зард зарлуулахаар шийдвэрлэж,
холбогдох материалыг Төрийн албаны зөвлөлд
хүргүүлэхээр болов.

түүнийг арилгаагүй байгаа Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ,
НДХэлтэст, 74-77 тоот албан бичгээр ХХҮЕГ, Өндөршил
сумын Засаг даргад, Сайхан-Овоо сумын Засаг даргад,
Цагаандэлгэр сумын Засаг даргад хариуцлага тооцуулах
тухай тус тус хүргүүлж томилгооны зөрчлийг арилгав.

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.06.18-ны өдрийн
69 тоот албан бичгээр Дундговь аймгийн нутгийн
захиргааны байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн
жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн 8, туслах
түшмэлийн 12 нийт 20 сул орон тоог нөөцийн зард
зарлуулахаар ТАЗ-д хүргүүлэн зохион байгуулав.

100

Дүн

92,5

2018 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

1

2

Сайхан-Овоо сумын сургуулийн
захирал, Гурвансайхан, Өлзийт,
Луус
сумын
цэцэрлэгийн
эрхлэгчийн
албан
тушаалд
томилогдох ажилтны
сонгон
шалгаруулалтын дүнгийн тухай.

Өлзийт сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн
албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон
шалгаруулалтад
тэнцсэн Цэрэндэжидийн
Наранбаатар
өөрийн биеэр ирээгүй тул
хойшлуулахаар шийдвэрлэв.

Өлзийт сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн
Цэрэндэжидийн Наранбаатар өөрийн биеэр ирээгүй тул
хойшлуулж, дараагийн хурлаар оруулав.

100

Дэрэн сумын Засаг даргын
Тамгын газрын Мал эмнэлэг,
үржлийн
тасгийн
дарга,
Сайнцагаан, Дэрэн, Дэлгэрцогт
сумын Эрүүл мэндийн төвийн
даргын
албан
тушаалд
томилогдох ажилтны
сонгон
шалгаруулалтын дүнгийн тухай.

Дэлгэрцогт сумын Эрүүл мэндийн
төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох
ажилтны
сонгон
шалгаруулалтад
Даваа
овогтой Лувсандавга 67,9 оноогоор, Дэрэн
сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгчийн
албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон
шалгаруулалтад
Бямбасүрэн
овогтой
Ганбаатар 74,1 оноогоор тус тус тэнцсэн тул
тухайн албан тушаалд нэр дэвшүүлэхээр

Төрийн салбар зөвлөлийн албаны 2018.07.06-ны 43,44
дүгээр тогтоолоор Дэлгэрцогт сумын Эрүүл мэндийн
төвийн
эрхлэгчийн
албан
тушаалд
Даваагийн
Лувсандавгыг, Дэрэн сумын Эрүүл мэндийн төвийн
эрхлэгчийн албан тушаалд Бямбасүрэнгийн Ганбаатарыг
нэр дэвшүүлж, 2018.07.16-ны 108,109 тоот албан бичгээр
шийдвэр, шалгалтын
материалыг
холбогдох
байгууллагын удирдлагад хүргүүлж, томилсон.
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Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоог
нөөцөөс нөхөх тухай
-Нөөцийн зараар бүртгүүлсэн
иргэдийг тухайн албан тушаалд
нь нэр дэвшүүлэх
-Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр
эрхлэлтийг
дэмжих
сангийн
мэргэжилтэн, Хяналт шинжилгээ,
үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
олон
нийтийн
оролцоонд
түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ
хариуцсан мэргэжилтний албан
тушаалд нөөцөөс нэр дэвшүүлэх

4

Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоог
нөөцийн зард зарлуулах тухай

шийдвэрлэв.
Дундговь аймаг дахь Шүүхийн Тамгын
газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн
даргын
албан
тушаалд
Батсуурийн
Даваасүхийг, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн
Санхүү, бүртгэлийн тасгийн Эрүүл мэндийн
даатгалын
орлого,
шимтгэл
хариуцсан
байцаагчийн
албан тушаалд Ганчимэгийн
Осоржамааг, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн
Хулд сумын нийгмийн даатгалын байцаагчийн
албан тушаалд Баттогтохын Номуундарийг,
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын
газрын Гурвансайхан сум хариуцсан газрын
даамлын
албан
тушаалд
Дагмидын
Цэрэннадмидыг, Газрын харилцаа, барилга,
хот байгуулалтын газрын Цагаандэлгэр сум
хариуцсан газрын даамлын албан тушаалд
Буянтогтохын
Түвшинтөгсийг,
Хөдөлмөр,
халамжийн үйлчилгээний газрын олон нийтийн
оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ
хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд
Цэдэнбатын Энхтуяаг, Хяналт шинжилгээ,
үнэлгээ
хариуцсан
мэргэжилтний
албан
тушаалд Цэрэндашийн Ууганнасандоржийг,
Хөдөлмөр
эрхлэлтийг
дэмжих
сангийн
мэргэжилтний албан тушаалд Эрдэнэтогтохын
Одонтуяаг тус тус нэр дэвшүүлж, шалгалтын
материалыг
холбогдох
байгууллагад
хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны
байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн
жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн 3
туслах түшмэлийн 7 нийт 10 сул орон тоог
нөөцийн зард зарлуулахаар шийдвэрлэж, ТАЗд хүргүүлэхээр болов.

Төрийн салбар зөвлөлийн албаны 2018.07.06-ны 39
дүгээр тогтоолоор Дундговь аймаг дахь Шүүхийн Тамгын
газрын Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргын албан
тушаалд
Батсуурийн
Даваасүхийг,
37,38
дугаар
тогтоолоор Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Санхүү,
бүртгэлийн тасгийн Эрүүл мэндийн даатгалын орлого,
шимтгэл хариуцсан байцаагчийн
албан тушаалд
Ганчимэгийн Осоржамааг, Хулд сумын нийгмийн
даатгалын байцаагчийн
албан тушаалд Баттогтохын
Номуундарийг,
35,36
дугаар
тогтоолоор
Газрын
харилцаа,
барилга,
хот
байгуулалтын
газрын
Гурвансайхан сум хариуцсан газрын даамлын албан
тушаалд Дагмидын Цэрэннадмидыг, Цагаандэлгэр сум
хариуцсан газрын даамлын албан тушаалд Буянтогтохын
Түвшинтөгсийг, 40,41,42 дугаар тогтоолоор Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний
газрын
олон
нийтийн
оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд Цэдэнбатын Энхтуяаг,
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтний
албан
тушаалд Цэрэндашийн Ууганнасандоржийг,
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн мэргэжилтний
албан тушаалд Эрдэнэтогтохын Одонтуяаг тус тус нэр
дэвшүүлж, 2018.07.16-ны 103-106 тоот албан бичгээр
шалгалтын
материалыг
холбогдох
байгууллагад
хүргүүлж, томилсон.

100

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.07.16-ний өдрийн
107 тоот албан бичгээр Дундговь аймгийн нутгийн
захиргааны байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн
жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн 3 туслах
түшмэлийн 7 нийт 10 сул орон тоог нөөцийн зард
зарлуулахаар ТАЗ-д хүргүүлэн зохион байгуулав.
Дүн

100

Төрийн салбар зөвлөлийн албаны 2018.07.18 -ны 45

100

100

2018 ОНЫ 10 ДУГААР ХУРАЛДААН

1

Биеийн тамир, спортын газрын

Биеийн тамир, спортын газрын

11

ахлах

ахлах
мэргэжилтний
албан
тушаалд нөөцөөс нэр дэвшүүлэх
тухай

мэргэжилтний албан тушаалд төрийн жинхэнэ
албан хаагчийн нөөцөөс нэр дэвшүүлсэн
Б.Дашбилэгийн
дипломыг
шалгуулж,
шаардлага хангасан бол нэр дэвшүүлэхээр
шийдвэрлэв.

дугаар тогтоолоор Биеийн тамир, спортын газрын ахлах
мэргэжилтний албан тушаалд Б.Дашбилэгийн нэр
дэвшүүлж, 2018.07.19-ны
111 тоот албан бичгээр
шийдвэр, шалгалтын
материалыг
холбогдох
байгууллагын удирдлагад хүргүүлж, томилсон.
Дүн

100

1

Төрийн салбар зөвлөлийн албаны 2018.08.27-ны 47
дугаар тогтоолоор
Өлзийт сумын Цэцэрлэгийн
эрхлэгчийн албан тушаалд Цэрэндэжидийн Наранбаатар
томилуулахаар нэр дэвшүүлэхийг Боловсрол, соёлын газар
/Ц.Бумангэрэл/-т зөвшөөрсөн шийдвэр гаргаж хүргүүлэв.

100

Сайхан-Овоо сумын сургуулийн
захирал, Гурвансайхан, Өлзийт,
Луус
сумын
цэцэрлэгийн
эрхлэгчийн
албан
тушаалд
томилогдох ажилтны
сонгон
шалгаруулалтын дүнгийн тухай.

Өлзийт сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн
албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон
шалгаруулалтад Цэрэндэжидийн Наранбаатар
71,6 оноогоор тэнцэж, тухайн ажлын байранд
тавигдах ерөнхий болон тусгай шаардлагыг
хамгийн илүү хангасан тул тухайн албан
тушаалд нь томилуулахаар нэр дэвшүүлэхийг
Боловсрол, соёл, урлагийн газарт зөвшөөрсөн
шийдвэр гаргаж хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
Дэрэн сумын Мал эмнэлэг, үржлийн
тасгийн дарга, Луус сумын Соёлын Төвийн
эрхлэгч, Өлзийт Сайнцагаан, Сайхан-Овоо
сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын албан
тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон
шалгаруулалтыг 9 дүгээр сарын 24-25 –ны
өдрүүдэд зохион байгуулахаар шийдвэрлэж,
материалыг ТАЗ-д хүргүүлэхээр болов.

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.07.16-ний өдрийн
107 тоот албан бичгээр Дундговь аймгийн нутгийн
захиргааны байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн
жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн 3 туслах
түшмэлийн 7 нийт 10 сул орон тоог нөөцийн зард
зарлуулахаар ТАЗ-д хүргүүлэн зохион байгуулав.

100

2

Дэрэн сумын Засаг даргын
Тамгын газрын Мал эмнэлэг,
үржлийн
тасгийн
дарга,
Эрдэнэдалай сумын Засаг даргын
Тамгын
газрын
Санхүүгийн
албаны дарга бөгөөд төсвийн
ерөнхий нягтлан бодогчийн албан
тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон шалгаруулалтыг зарлах
тухай.

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.07.16-ний өдрийн
46 дугаар тогтоолоор Хулд сумын Засаг даргын Тамгын
газрын Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн даргын албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах
комиссыг байгуулан ажиллуулав. Хулд сум дүгнэлт
гаргуулахаар нэр дэвшүүлсэн хүмүүсээ буцаасан болно.

70

Хулд
сумын
Мал
эмнэлэг,
үржлийн тасгийн даргын албан
тушаалд сонгон шалгаруулах
комисс байгуулах тухай

Хулд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал
эмнэлэг үржлийн тасгийн даргын албан
тушаалд
томилогдох
ажилтныг
сонгон
шалгаруулах комиссыг Б.Түвшинбаяр /Салбар
зөвлөлийн гишүүн, Хууль, эрх зүйн хэлтсийн
дарга/, Г.Самданцоодол /Хяналт шинжилгээ,
үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга/,
О.Мөнхзул /Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн
бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн/
нарийн
бүрэлдэхүүнтэй
байгуулахаар
шийдвэрлэв.

Дүн

90.0

2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН
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12

2018 ОНЫ 12 ДУГААР ХУРАЛДААН

1

2

3

4

Дэрэн сумын Засаг даргын
Тамгын газрын Мал эмнэлэг,
үржлийн
тасгийн
дарга,
Эрдэнэдалай
сумын
Засаг
даргын
Тамгын
газрын
Санхүүгийн
албаны
дарга
бөгөөд төсвийн ерөнхий нягтлан
бодогчийн
албан
тушаалд
томилогдох ажилтны
сонгон
шалгаруулалтын дүнгийн тухай.
Дундговь
аймгийн нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоог
нөөцөөс
нөхөх
зараар
бүртгүүлсэн иргэдийг тухайн
албан
тушаалд
нь
нэр
дэвшүүлэх
Дэрэн сумын Засаг даргын
Тамгын газрын Мал эмнэлэг,
үржлийн тасгийн дарга, Луус
сумын Соёлын Төвийн эрхлэгч,
Өлзийт Сайнцагаан, СайханОвоо сумын Эрүүл мэндийн
төвийн даргын албан тушаалд
томилогдох ажилтны
сонгон
шалгаруулалт зарлах тухай.
Дундговь
аймгийн нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоонд
мэргэшлийн шалгалт зарлах
тухай

Эрдэнэдалай сумын Засаг даргын
Тамгын газрын Санхүүгийн албаны дарга
бөгөөд төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчийн
албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон
шалгаруулалтад Алтангэрэлийн Соёл-Эрдэнэ
82,74 оноогоор тэнцэж, тухайн албан тушаалд
тавигдах ерөнхий болон тусгай шаардлагыг
хангасан тул төрийн жинхэнэ албаны удирдах
ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэн, тус
албан тушаалд нэр дэвшүүлж, холбогдох
материалын
тухайн
байгууллагад
хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
Хөдөлмөр

халамжийн

үйлчилгээний

газрын Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний
албан тушаалд

төрийн

жинхэнэ

албан

хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй Цэрэндагвын
Идэр-Оргилыг нэр дэвшүүлэхээр шийдвэрлэв
Дэрэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын
Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн дарга, Луус
сумын Соёлын Төвийн эрхлэгч, Өлзийт
Сайнцагаан, Сайхан-Овоо сумын Эрүүл
мэндийн төвийн даргын албан тушаалд
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг
10 дугаар сарын 24-25 –
ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар шийдвэрлэж
материалыг ТАЗ-д хүргүүлэхээр болов.
Дундговь
аймгийн нутгийн захиргааны
байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн
жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн 10,
туслах түшмэлийн 21 нийт 31 сул орон тоонд
мэргэшлийн шалгалт зарлахаар шийдвэрлэж,
ТАЗ-д хүргүүлэхээр болов.

13

Төрийн салбар зөвлөлийн албаны 2018.09.28-ны 49
дүгээр тогтоолоор Эрдэнэдалай сумын Засаг даргын
Тамгын газрын Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд төсвийн
ерөнхий
нягтлан
бодогчийн
албан
тушаалд
Алтангэрэлийн Соёл-Эрдэнийг нэр дэвшүүлж, 2018.10.01ний 119 тоот албан бичгээр шийдвэр, шалгалтын
материалыг
холбогдох байгууллагын удирдлагад
хүргүүлж, томилсон.

100

Төрийн салбар зөвлөлийн албаны 2018.09.28-ны 50
тогтоолоор Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын
Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд
Цэрэндагвын Идэр-Оргилыг нэр дэвшүүлж, 2018.10.01ний 118 тоот албан бичгээр шийдвэр, шалгалтын
материалыг
холбогдох байгууллагын удирдлагад
хүргүүлж, томилохоос татгадзсан.

100

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.10.01-ний өдрийн
116 тоот албан бичгээр Дэрэн сумын Засаг даргын
Тамгын газрын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн дарга, Луус
сумын Соёлын Төвийн эрхлэгч, Өлзийт Сайнцагаан,
Сайхан-Овоо сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын албан
тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг
зарлуулахаар ТАЗ-д хүргүүлэн зохион байгуулав.

100

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.10.01-ний өдрийн
117 тоот албан бичгээр Дундговь
аймгийн нутгийн
захиргааны байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн
жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн 10, туслах
түшмэлийн 21 нийт 31 сул орон тоонд мэргэшлийн
шалгалт
зарлуулахаар
ТАЗ-д
хүргүүлэн
зохион
байгуулав.
Дүн

100

100

2018 ОНЫ 13 ДУГААР ХУРАЛДААН

1

Дэрэн сумын Засаг даргын
Тамгын газрын Мал эмнэлэг,
үржлийн тасгийн дарга, Луус
сумын Соёлын Төвийн эрхлэгч,
Өлзийт Сайнцагаан, Сайхан-Овоо
сумын Эрүүл мэндийн төвийн
даргын
албан
тушаалд
томилогдох ажилтны
сонгон
шалгаруулалтын дүнгийн тухай.

2

Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн
үйлчилгээний газрын СайханОвоо, Сайнцагаан сум хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

3

Дундговь аймгийн зарим нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоог
нөөцийн зард зарлуулах тухай

4

5

Луус сумын Соёлын Төвийн
эрхлэгч, Өлзийт, Сайнцагаан,
Цагаандэлгэр
сумын
Эрүүл
мэндийн төвийн даргын албан
тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон
шалгаруулалт
зарлах
тухай.
Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний газрын
дотоод
ажил хариуцсан мэргэжилтний
албан тушаалд нэр дэвшүүлсэн
Ц.Идэр-Оргилын буцаасан тухай

Сайхан-Овоо сумын Эрүүл мэндийн
төвийн даргын албан тушаалд томилогдох
ажилтны сонгон шалгаруулалтад Намсрайн
Бадамцэцэг 60,8 оноогоор тэнцэж, тухайн
албан тушаалд тавигдах ерөнхий болон тусгай
шаардлагыг хангасан тул нэр
дэвшүүлж,
холбогдох материалыг Сайхан-Овоо сумын
Засаг даргад хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын
Сайхан-Овоо сум хариуцсан мэргэжилтний
албан тушаалд төрийн жинхэнэ албанд анх
орох
иргэдийн
нөөцөд
бүртгэлтэй
Өлзийхутагийн
Хуланг,
Сайнцагаан
сум
хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд
Төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэдийн
нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн Чимэгсүхийн
Сэржмядагийг тус тус
нэр дэвшүүлэхээр
шийдвэрлэв
Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн
жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн 2,
туслах түшмэлийн 3 нийт 5 сул орон тоог
нөөцийн зард зарлуулахаар шийдвэрлэж, ТАЗд хүргүүлэхээр болов
Луус сумын Соёлын Төвийн эрхлэгч, Өлзийт
Сайнцагаан, Цагаандэлгэр сумын Эрүүл
мэндийн төвийн даргын албан тушаалд
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг
12 дугаар сарын 04-05 –ны өдрүүдэд зохион
байгуулахаар шийдвэрлэж, материалыг ТАЗ-д
хүргүүлэхээр болов.
Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний албан
тушаалд Ц.Идэр-Оргилыг нэр дэвшүүлсэн
Төрийн албаны зөвлөлийн тус салбар
зөвлөлийн 2018 оны 50 дугаар тогтоолыг
хэвээр үлдээхээр шийдвэрлэв.

14

Төрийн салбар зөвлөлийн албаны 2018.11.05-ны 52
дугаар тогтоолоор Сайхан-Овоо сумын Эрүүл мэндийн
төвийн даргын албан тушаалд Намсрайн Бадамцэцэгийг
нэр дэвшүүлж, 2018.11.05-ны 127 тоот албан бичгээр
шийдвэр, шалгалтын
материалыг
холбогдох
байгууллагын удирдлагад хүргүүлж, томилсон.

100

Төрийн салбар зөвлөлийн албаны 2018.11.05-ны 53, 54
дүгээр тогтоолоор Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний
газрын Сайхан-Овоо сум хариуцсан мэргэжилтний албан
тушаалд
Өлзийхутагийн Хуланг, Сайнцагаан сум
хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд Чимэгсүхийн
Сэржмядагийг нэр дэвшүүлж, 2018.11.05-ны 126 тоот
албан бичгээр шийдвэр, шалгалтын
материалыг
холбогдох байгууллагын удирдлагад хүргүүлж, томилсон.

100

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.11.05-ны өдрийн
128 тоот албан бичгээр Дундговь аймгийн нутгийн
захиргааны байгууллагуудын захиалгын дагуу төрийн
жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн 2, туслах
түшмэлийн 3 нийт 5 сул орон тоог нөөцийн зард
зарлуулахаар ТАЗ-д хүргүүлэн зохион байгуулав.
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.11.05-ны өдрийн
129 тоот албан бичгээр Луус сумын Соёлын Төвийн
эрхлэгч, Өлзийт Сайнцагаан, Цагаандэлгэр сумын Эрүүл
мэндийн төвийн даргын албан тушаалд томилогдох
ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлуулахаар ТАЗ-д
хүргүүлэн зохион байгуулав.

100

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд
Ц.Идэр-Оргилыг нэр дэвшүүлсэн Төрийн албаны
зөвлөлийн тус салбар зөвлөлийн 2018 оны 50 дугаар
тогтоолыг хэвээр үлдээхээр шийдвэрлэснийг ТАСЗ-ийн
2018.11.05-ны 130 тоот албан бичгээр ХХҮГ-т хүргүүлэв.

100

100

Дүн

100

Гурвансайхан сумын Хүний нөөцийн
бодлого,
төрийн
албаны
стандартын
хэрэгжилтийн
тайлан сонсголыг хэлэлцэж,
зөвлөмж хүргүүлэхээр шийдэрлэв.
Цагаандэлгэр сумын Эрүүл мэндийн төвийн
даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон
шалгаруулалтад
Ариунбаатарын
Өлзийжаргал 62,5 оноогоор, Өлзийт сумын
Эрүүл мэндийн төвийн даргын албан тушаалд
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад
Батмөнхийн Мөнхчимэг 66,4 оноогоор тус тус
тэнцсэн тул тухайн албан тушаалд нэр
дэвшүүлэхээр шийдвэрлэв.
Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Хүний
нөөцийн бодлого, төрийн албаны стандартын
хэрэгжилтийн
тайлан сонсголыг хэлэлцэж,
зөвлөмж хүргүүлэхээр шийдэрлэв.
. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөр
хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд
Даваадоржийн Хүрэлцоожийг, Дэлгэрхангай
сум хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд
Анхтуяагийн
Булгантуяаг
тус
тус
нэр
дэвшүүлж, холбогдох материалыг хүргүүлэхээр
шийдвэрлэв.
Эрдэнэдалай сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн
даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлсэн
Л.Уранбилэгийн
өргөдлийн шүүхийн хянан
шийдвэрлэх хугацаа дуусаагүй байгаа бөгөөд
дээд шатны шүүхэд гомдол гаргах хүсэлт
гаргасан тул Ш.Энхсүхийг нэр дэвшүүлэх
асуудлыг хойшлуулахаар шийдвэрлэв.

Боловсрол, соёл, урлагийн газарт Хүний нөөцийн
бодлого, төрийн албаны стандартын хэрэгжилтийн
тайлан сонсголыг хэлэлцэж, гаргасан зөвлөмжийг
2018.12.31-ний 143 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.
Төрийн салбар зөвлөлийн албаны 2018.12.28-ны 57, 61
дүгээр тогтоолоор Өлзийт сумын Эрүүл мэндийн төвийн
даргын албан тушаалд Батмөнхийн Мөнхчимэгийг,
Цагаандэлгэр сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын
албан тушаалд Ариунбаатарын Өлзийжаргалыг тус тус
нэр дэвшүүлж, 2018.12.31-ны 138, 139 тоот албан бичгээр
шийдвэр, шалгалтын
материалыг
холбогдох
байгууллагын удирдлагад хүргүүлж, томилсон.

100

Боловсрол, соёл, урлагийн газарт Хүний нөөцийн
бодлого, төрийн албаны стандартын хэрэгжилтийн
тайлан сонсголыг хэлэлцэж, гаргасан зөвлөмжийг
2018.12.31-ний 142 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.12.28-ны
өдрийн 58,59 дүгээр тогтоолоор Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд
Даваадоржийн
Хүрэлцоожийг,
Дэлгэрхангай
сум
хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд Анхтуяагийн
Булгантуяаг тус тус нэр дэвшүүлж, 2018.12.31-ний өдрийн
137 тоот албан бичгээр холбогдох материалыг Хөдөлмөр,
халамжийн үйлчилгээний газарт хүргүүлэв.
Эрдэнэдалай сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн
даргын албан тушаалд Ш.Энхсүхийг нэр дэвшүүлэх
асуудлыг хойшлуулсан талаар төрийн албаны салбар
зөвлөлийн 2018.12.31-ны 140 тоот албан чигээр ИТХТдэд мэдэгдэв.

100

Баянжаргалан сумын Засаг даргын Тамгын
газрын дарга Т.Цэвэлмааг “Төрийн албаны

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2018.12.28-ны 60 дугаар
тогтоолоор Баянжаргалан сумын Засаг даргын Тамгын

2018 ОНЫ 14 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

1

Гурвансайхан
сумын
Хүний
нөөцийн бодлого, төрийн албаны
стандартын хэрэгжилтийн тайлан
сонсгол

2

Луус сумын Соёлын Төвийн
эрхлэгч, Өлзийт, Сайнцагаан,
Цагаандэлгэр
сумын
Эрүүл
мэндийн төвийн даргын албан
тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон шалгаруулалтын дүнгийн
тухай.

3

Боловсрол,
соёл,
урлагийн
газрын Хүний нөөцийн бодлого,
төрийн
албаны
стандартын
хэрэгжилтийн тайлан сонсгол

4

Дундговь
аймгийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
захиалгын дагуу төрийн жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоог
нөөцөөс нөхөх тухай
-Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний газрын хөдөлмөр
эрхлэлтийг
дэмжих
төсөл,
хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн,
Дэлгэрхангай
сум
хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай
- Эрдэнэдалай сумын ИТХ-ын
нарийн бичгийн даргын албан
тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай

5

Баянжаргалан
сумын
даргын Тамгын газрын

Засаг
дарга

15

100

100

100

Т.Цэвэлмааг
төрийн
албаны
тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр
шагнуулах тухай

тэргүүний ажилтан” цол, тэмдгээр шагнуулах
саналыг дэмжиж, Төрийн албаны зөвлөлд
уламжлахаар шийдвэрлэв.

газрын дарга Т.Цэвэлмааг “Төрийн албаны тэргүүний
ажилтан” цол, тэмдгээр шагнуулахаар шийдвэрлэж,
2018.12.31-ны 141 тоот албан бичгээр Төрийн албаны
зөвлөлд материалыг хүргүүлэв.
Дүн
Хуралдааны шийдвэрийн 2018 онд 14 хуралдаанаар 51 асуудал шийдвэрлэснээс хэрэгжилт 100%-48, 70%-3

ХЯНАСАН: САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Ц.ЭРДЭНЭСҮРЭН

БИЕЛЭЛТИЙГ ГАРГАСАН: САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
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Г.БАДАМСҮРЭН

100
98,23

