
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ  
САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ  15 ДУГААР ХУРАЛДААН 

 
Хуралдаан 2017  оны арав нэг дүгээр сарын 20-ны 15 цаг 28 минутад эхэлж, 16 цаг 30 минут 

хүртэл Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд  болж, нийт 1 цаг 02 минут үргэлжлэв.  
 

№ Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө Шийдвэр 

1 

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

Өлзийт сумын сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох 
ажилтны сонгон шалгаруулалтад Муунохой овогтой Болормаа 
70,42 оноогоор тэнцэж, тухайн ажлын байранд тавигдах 
ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хамгийн илүү хангасан тул 
тухайн албан тушаалд нь томилуулахаар нэр дэвшүүлэхийг 
Боловсрол, соѐл, урлагийн газар /Ц.Бумангэрэл/-т  зөвшөөрсөн 
тогтоол гаргахаар шийдвэрлэв.  

2 
Б.Туулын өргөдлийг хянан 
шийдвэрлэх комиссын 
дүгнэлтийн тухай 

Төрийн албан хаагчийн ѐс зүйг ноцтой зөрчсөн Б.Туулд 
сахилгын шийтгэл ногдуулсан Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газрын даргын “Төрийн албан хаагчид сахилгын 
шийтгэл ногдуулах тухай” 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны 
өдрийн Б/08 тоот тушаал тушаал нь хууль зүйн үндэслэлтэй 
гарсан тухай  Маргаан хянан шийдвэрлэх комиссын дүгнэлтийг  
зүйтэй   гэж үзлээ. 

3 

Дэлгэрцогт, Дэлгэрхангай 
сумдын Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга, Дэлгэрцогт сумын 
Эрүүл мэндийн төвийн даргын 
албан тушаалд томилогдох 
ажилтны  сонгон 
шалгаруулалтын дүнгийн тухай. 

Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон 
шалгаруулалтад Ёндон овогтой Сайхантуяа 75,6 оноогоор, 
Чимэдцогзол овогтой Оюунсайхан 67,1 оноогоор, Довчиншарав 
овогтой Төмөртогтох  65,6 оноогоор тус тус тэнцэж, 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 Ё.Сайхантуяаг  Дэлгэрхангай сумын Засаг 
даргын Тамгын газрын  даргын албан тушаалд нэр  дэвшүүлж, 
холбогдох албан тушаалтанд  шийдвэрийг хүргүүлэхээр  болов. 

4 

Дундговь  аймгийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын 
захиалгын дагуу төрийн 
жинхэнэ албан тушаалын сул 
орон тоог  нөөцөөс нөхөх тухай 
-Сайхан-Овоо сумын ЗДТГ-ын 
төрийн сангийн мэргэжилтний 
албан тушаалд нөөцөөс нэр 
дэвшүүлэх тухай   
-Орон нутгийн өмчийн газрын 
өмчийн бодлого төлөвлөлт 
хариуцсан мэргэжилтний албан 
ташаалд нөөцөөс нэр 
дэвшүүлэх тухай 

Сайхан-Овоо сумын ЗДТГ-ын төрийн сангийн мэргэжилтний 
албан тушаалд  Төрийн албаны зөвлөлийн тус аймаг дахь 
салбар зөвлөлийн  2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 13 
дугаар тогтоолоор Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны 
нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн Чагнаадорж овогтой 
Түвшинбаярыг, Орон нутгийн өмчийн газрын өмчийн бодлого 
төлөвлөлт хариуцсан 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 Цэрэндаш овогтой Давааг  тус 
тус нэр дэвшүүлж, шийдвэрийг холбогдох байгууллагуудын 
дарга нарт хүргүүлэхээр болов. 

5 
Аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Ёс зүйн хороог 
шинэчлэн байгуулах тухай 

Байгууллагын албан хаагчдын саналыг үндэслэн аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газрын орон тооны бус Ёс зүйн хороог  
 дарга:  Салбар зөвлөлийн гишүүн, Хууль, эрх зүйн хэлтсийн  
дарга – Б.Түвшинбаяр, Гишүүд: Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Н.Сүхбаатар, Нийгмийн бодлогын 
хэлтсийн мэргэжилтэн С.Хулан, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, 
дотоод аудитын хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Дэлгэрмаа, 
Өмгөөлөгч, хуульч Д.Долгорсүрэн  нарын бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулав. 

 
 
 

САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА 


