Дундговь аймгийн ТАЗСЗ-ийн 2016 оны
тайлангийн Үзүүлэлт №3-ийн хавсралт
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2016 ОНЫ
ХУРАЛДААНЫ ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ШИЙДВЭР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
№
Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө
2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН
1

Сайхан-Овоо сумын сургуулийн
захирлын
албан
тушаалд
томилогдох ажилтны
сонгон
шалгаруулалтын дүнгийн тухай

2

Эрүүл мэндийн газрын Эдийн
засаг, удирдлага мэдээллийн
хэлтсийн дарга,
Эмнэлгийн
тусламжийн хэлтсийн даргад
сонгон
шалгаруулсан
П.Оюунчимэг, Д.Нямтогтох нарт
дүгнэлт гаргах тухай

3

Их газрын чулуу байгалийн
цогцолборт
газрын
хамгаалалтын
захиргааны
байгаль хамгаалагчийн албан
тушаалд
нэр
дэвшсэн
Э.Бадамсүрэнгийн
өргөдлийн
тухай
Говь-Угтаал
сумын
Засаг
даргын Тамгын газрын даргаар
ажиллаж
байгаад
ажлаас
халагдсантай
холбогдолтой
гомдлыг
хянан
шийдвэрлэх
тухай
Нутгийн
захиргааны
байгууллагаас ирүүлсэн сул
орон тооны захиалгыг нөөцийн
зард зарлуулах тухай.

4

5

6

Нийгмийн

халамж,

Шийдвэр

Шийдвэрийн хэрэгжилт

Хувь

Сонгон шалгаруулалтын дүнг хэлэлцээд СайханОвоо сумын сургуулийн захирлын албан тушаалд
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад
С.Амаржаргал 76,63 оноогоор тэнцэж, уг ажлын
байранд тавигдах ерөнхий болон тусгай
шаардлагыг хангасан тул тухайн албан тушаалд
нь томилуулахаар нэр дэвшүүлэхийг дэмжсэн
тогтоол гаргахаар шийдвэрлэв.
Эрүүл мэндийн газраас Эдийн засаг, удирдлага
мэдээллийн хэлтсийн дарга,
Эмнэлгийн
тусламжийн хэлтсийн даргад сонгон шалгаруулж
ирүүлсэн П.Оюунчимэг, Д.Нямтогтох нарт дүгнэлт
гаргах тухай асуудлыг хэлэлцээд тухайн ажлын
байрны
шаардлагыг
өөрчлөх,
сонгон
шалгаруулалтыг дахин хийх талаар санал,
зөвлөмж хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.

Сайхан-Овоо сумын сургуулийн захирлын албан тушаалд
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад С.Амаржаргал
76,63 оноогоор тэнцэж, уг ажлын байранд тавигдах ерөнхий
болон тусгай шаардлагыг хангасан тул тухайн албан
тушаалд нь томилуулахаар нэр дэвшүүлэхийг дэмжсэн
Төрийн албаны зөвлөлийн тус аймгийн салбар зөвлөлийн
2016.01.29 №2 тогтоол гаргаж, Боловсрол соѐлын газар
хүргүүлэв.
Эрүүл мэндийн газраас Эдийн засаг, удирдлага мэдээллийн
хэлтсийн дарга, Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн даргад
сонгон шалгаруулж ирүүлсэн П.Оюунчимэг, Д.Нямтогтох
нарт дүгнэлт гаргах тухай асуудлыг хэлэлцээд
тухайн
ажлын байрны шаардлагыг өөрчлөх, сонгон шалгаруулалтыг
дахин хийх талаар санал, зөвлөмжийг ТАСЗ-ийн 2016.01.08ны 05 тоот албан бичгээр хүргүүлэв. Зөвлөмжийг
хэрэгжүүлэх тоот дахин хүргүүлэв.

100

Их газрын чулуу байгалийн цогцолборт газрын
хамгаалалтын
захиргааны
байгаль
хамгаалагчийн албан тушаалд нэр дэвшсэн
Э.Бадамсүрэнгийн өргөдлийг хэлэлцээд Төрийн
жинхэнэ албанд анх орох иргэдийн нөөцөд
үлдээхээр шийдвэрлэв.

Их
газрын
чулуу
байгалийн
цогцолборт
газрын
хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагчийн албан
тушаалд нэр дэвшсэн Э.Бадамсүрэнгийн өргөдлийг
хэлэлцээд Төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэдийн
нөөцөд үлдээсэн болно.

100

Говь-Угтаал сумын Засаг даргын Тамгын
газрын даргаар ажиллаж байгаад ажлаас
халагдсантай холбогдолтой гомдлыг хянан
шийдвэрлэх комиссыг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй
байгуулахаар шийдвэрлэв.

Говь-Угтаал сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргаар
ажиллаж байгаад ажлаас халагдсантай холбогдолтой
гомдлыг
хянан
шийдвэрлэх
комиссыг
3
хүний
бүрэлдэхүүнтэй ТАСЗ-ийн 2016.01.08 №1 тоот тогтоолоор
байгуулав.

100

Нутгийн
захиргааны
8
байгууллагаас
ирүүлсэн захиалгын дагуу дэс түшмэлийн 8,
туслах түшмэлийн 4 нийт 12 сул ажлын байрыг
төрийн жинхэнэ албаны нөөцөөс нөхөх зард
зарлуулахаар
Төрийн
албаны
зөвлөлд
хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
Нийгмийн
халамж,
үйлчилгээний

Нутгийн
захиргааны
8
байгууллагаас
ирүүлсэн
захиалгын дагуу дэс түшмэлийн 8, туслах түшмэлийн 4 нийт
12 сул ажлын байрыг төрийн жинхэнэ албаны нөөцөөс
нөхөх зард зарлуулахаар ТАСЗ-ийн 2016.01.08 №2 тоот
албан бичгээр Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэв.

100

Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтсийн Дэлгэрхангай

100

90

үйлчилгээний
хэлтсийн
Дэлгэрхангай сум хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

7

Төрийн
албаны
зөвлөлийн
салбар зөвлөлийн даргын үүрэг
гүйцэтгэгч томилох тухай

хэлтсийн
Дэлгэрхангай
сум
хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд Төрийн жинхэнэ
албаны мэргэшлийн шалгалтанд 68,33 оноо авч,
Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 11 дүгээр
сарын 06-ны өдрийн 196 дугаар тогтоолоор
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний
нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн Дэлгэр овогтой
Оюунбилэгийг томилуулахаар нэр дэвшүүлэв.
Хууль зүйн хэлтсийн дарга Б.Түвшинбаярыг
Төрийн албаны зөвлөлийн тус аймаг дахь салбар
зөвлөлийн даргын үүрэг гүйцэтгэгчийн үүрэгт
ажлаас нь 2016 оны 01 дугаар сарын 08-ны
өдрөөс чөлөөлж, Төрийн захиргаа, удирдлагын
хэлтсийн дарга Л.Ганбатыг мөн өдрөөс эхлэн
сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн хүн томилогдох
хүртэл хугацаанд тус зөвлөлийн даргын үүрэг
гүйцэтгэгчээр томилов

сум хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд Төрийн
жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд 68,33 оноо авч,
Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны
өдрийн 196 дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ албан
тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн
Дэлгэр овогтой Оюунбилэгийг
томилуулахаар албаны
нөөцөөс нөхөх зард зарлуулахаар ТАСЗ-ийн 2016.01.08 №2
тоот албан бичгээр хүргүүлэв.
Хууль зүйн хэлтсийн дарга Б.Түвшинбаярыг Төрийн
албаны зөвлөлийн тус аймаг дахь салбар зөвлөлийн даргын
үүрэг гүйцэтгэгчийн үүрэгт ажлаас нь 2016 оны 01 дугаар
сарын 08-ны өдрөөс чөлөөлж, Төрийн захиргаа, удирдлагын
хэлтсийн дарга Л.Ганбатыг
мөн өдрөөс эхлэн сонгон
шалгаруулалтад тэнцсэн хүн томилогдох хүртэл хугацаанд
тус зөвлөлийн даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр ТАСЗ-ийн
2016.01.08 №3 тоот тогтоолоор томилов,
Дүн

2016 ОНЫ 2 ДУГААР ХУРАЛДААН
1
Салбар зөвлөлийн 2015 оны
хурлын
шийдвэрийн
хэрэгжилтийн тайлангийн тухай
2

Салбар зөвлөлийн 2016 оны
жилийн
төлөвлөгөө
батлах
тухай

Албан тоотын хариу ирүүлэхгүй байгаа сум,
байгууллагын
тоотын хариуг хугацаанд нь
ирүүлэх
асуудлыг
хариуцсан гишүүдэд нь
даалгав.
Салбар зөвлөлийн 2016 оны төлөвлөгөөнд
гишүүдээс гарсан саналыг нэмж тусган батлахаар
шийдвэрлэв.

100

98,57

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүдэд чиглэл өгөв.

100

Салбар зөвлөлийн 2016 оны төлөвлөгөөнд гишүүдээс гарсан
саналыг нэмж тусган батлав.

100

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

Нэр бүхий 58 төрийн жинхэнэ албан хаагчдад
албан тушалын зохих зэрэг дэвийг шинээр олгох ,
ахиулах асуудлыг аймгийн Засаг даргад санал
болгон уламжлах тогтоол гаргахаар шийдвэрлэв.

4

Нутгийн
захиргааны
байгууллагаас ирүүлсэн сул
орон тооны захиалгын тухай
нөөцөд бүртгүүлсэн иргэдийг
нэр дэвшүүлэх тухай

5

Цагаандэлгэр сумын ИТХ-ын
нарийн
бичгийн
дарга,
Сайнцагаан сумын ЗДТГ-ын
байгаль
орчны
асуудал
хариуцсан мэргэжилтний ажлын
байранд нөөцөөс нэр дэвшүүлэх
тухай

Дундговь
аймгийн
ЗДТГ-ын
Хөгжлийн
бодлогын хэлтсийн Хөдөө аж ахуйн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтний
албан
тушаалд
бүртгүүлсэн иргэдээс тус аймгийн Төрийн
жинхэнэ албан хаагчийн нөөцийн жагсаалтад
2015 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдөр
бүртгэгдсэн
Эрдэнэ
овогтой
Уянгыг
томилуулахаар нэр дэвшүүлэхээр шийдвэрлэв.
Цагаандэлгэр сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн
даргын албан тушаалд тухайн албан тушаалд
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад
60,08 оноогоор тэнцэж, аймгийн ТАСЗ-ийн 2015
оны 04 дүгээр сарын 13-ны 15 дугаар тогтоолоор
удирдах
ажилтны
нөөцийн
жагсаалтад
бүртгэгдсэн Эрдэнэ-Очир овогтой Сугармааг нэр
дэвшүүлэхээр шийдвэрлэснийг, санал дүгнэлтийн
хамт хүргүүлэх,
Сайнцагаан
сумын
Байгаль
орчны
байцаагчийн албан тушаалд тус аймгийн Төрийн
жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд 70,33
оноо авч, Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 11
дүгээр сарын 06-ны өдрийн 196 дугаар
тогтоолоор төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх
орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн
Жамбалдорж
овогтой
Миеэсүрэнг

3

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016.01.26-ны 04 тоот
тогтоол, Аймгийн Засаг даргын “Зарим албан хаагчдад
төрийн жинхэнэ албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай” 2016
оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/28 тоот захирамж
төрийн захиргааны албан хаагчдад зэрэг дэв олгосон.
Эдгээр шийдвэрийн 2016.01.28-ны өдрийн 16 тоот албан
бичгээр
Баянжаргалан ЗДТГ-т,
17 тоо албан бичгээр Луус ИТХ-д, 18 тоотоор Өлзийт сумын
ЗДТГ-т, 19 тоотоор Адаацаг ЗДТГ-т, 20 тоотоор Аймгийн
ИТХ-д, 21 тоотоор Эрүүл мэндийн газарт, 22 тоотоор
Хөдөлмөрийн хэлтэст, 23 тоотоор Нийгмийн даатгалын
хэлтэст, 24 тоотоор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
газарт, 25
тоотоор Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт, 26
тоотоор Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд, 27 тоотоор
Хулд ЗДТГ-т, 28 тоотоор Дэлгэрхангай ЗДТГ-т, 29 тоотоор
Цагаандэлгэр ЗДТГ-т, 30
Сайхан-Овоо сумын ЗДТГ-т,
32 тоотоор Дэрэн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэст,
35 тоотоор Худалдан авах ажиллагааны албанд, 36 тоотоор
Хүүхэд гэр бүл хөгждийн хэлтэст тус тус шийдвэрийг
хүргүүлсэн.
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016.01.26-ны 10 тоот
албан бичгээр хүргүүлж, Аймгийн Засаг даргын Тамгын
газрын даргын 2016.02.01-ны өдрийн Б/02 тоот тушаалаар
томилсон

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016.01.26-ны 11 тоот
албан бичгээр Цагаандэлгэр сумын ИТХ-д, 13 тоот албан
бичгээр Сайнцагаан сумын Засаг даргын Тамгын газарт
шийдвэрийг хүргүүлсэн.
Сайнцагаан сумын Байгаль орчны байцаагчийн албан
тушаалд Ж.Миеэсүрэнг Сайнцагаан сумын ЗДТГ-ын даргын
2016 оны .... тоот тушаалаар, Э.Сугирмааг Цагаандэлгэр
сумын ИТХ –ын 2016,04,15-ны 23 тоот тогтоолоор тус тус
томилсон байна.

7
100

100

100

6

Нутгийн
захиргааны
байгууллагаас ирүүлсэн сул
орон
тооны
захиалгад
мэргэшлийн шалгалт зарлуулах
тухай.

томилуулахаар нэр дэвшүүлэхээр тус тус
шийдвэрлэв.
Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас
ирүүлсэн дэс түшмэлийн 7, туслах түшмэлийн 5
хийт 12 ажлын байранд мэргэшлийн шалгалт
зарлуулахаар
Төв
комисст
хүргүүлэхээр
шийдвэрлэв..

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2016.01.26-ны
14 тоот албан бичгээр ТАЗ-д хүргүүлж, шалгалтыш зохион
байгуулсан.
Дүн

2016 ОНЫ 3 ДУГААР ХУРАЛДААН
1
Сайнцагаан
сумын
5-р
цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон
шалгаруулалтын дүнгийн тухай
тухай
2

Төрийн
захиргааны
байгууллагын ѐс зүйн хороодын
тайлан мэдээ ирүүлсэн дүнгийн
тухай

3

Говь-Угтаал
сумын
Засаг
даргын Тамгын газрын даргаар
ажиллаж
байгаад
ажлаас
халагдсантай
холбогдолтой
гомдлыг хянан шийдвэрлэсэн
дүнгийн тухай

4

Луус
сумын
иргэн
Алтанчимэгийн Ёс зүйн хороонд
ирүүлсэн өргөдлийн талаарх
дүгнэлтийн тухай
Төрийн
албаны
зөвлөлийн
гишүүдийн
ажил
үүргийн
хуваарийг шинэчлэн батлах
тухай

5

Сайнцагаан сумын 5-р цэцэрлэгийн эрхлэгчээр
ажиллаж байсан Дэлгэрмаа шүүхэд хандан,
хянан шийдвэрлэх шатандаа явж байгаа тул нэр
дэвшүүлэх асуудлыг шүүхийн эцсийн шийдвэр
гартал түр хойшлуулахаар болов.
Төрийн захиргааны байгууллагуудын Ёс зүйн
хороодын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, түүний
хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор
зөвлөмж хүргүүлэх, тайланг хугацаандаа ирүүлэх
талаар сум байгууллага хариуцсан гишүүдэд нь
даалгав.
Говь-Угтаал сумын Засаг даргын “Ажлаас халах
тухай” 2015 оны Б/24 тоот захирамжид дурьдсан
Төрийн албаны тухай хуулийн 25,1,1-ийг
үндэслэсэн,
ѐс зүйн доголдол удаа дараа
гаргасан нь баримтаар нотлогдохгүй байгаа
болон урьд авагдсан сахилгын шийтгэлийг
давхардуулан хэрэглэсэн тухай Маргаан хянан
шийдвэрлэх комиссын дүгнэлтийг зүйтэй
гэж
үзэж, “Ажлаас халах тухай” 2015 оны Б/24 тоот
захирамжийг хүчингүй болгож, шийдвэр гаргахдаа
хууль, тогтоомжид нийцүүлэн гаргаж байхыг
Говь-Угтаал сумын Засаг дарга /Ч.Энхцэцэг/-т
үүрэг болгосон тогтоол гаргаж, уг тогтоол, ѐс
зүйн хорооны дүгнэлтийг холбогдох байгууллага,
хүмүүст хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
Луус сумын иргэн Алтанчимэгийн Ёс зүйн
хороонд ирүүлсэн өргөдлийн талаарх дүгнэлтийг
иргэн Алтанчимэгт хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 дугаар
зүйл, салбар зөвлөлийн ажиллах журмын 2-р
зүйлд заасан
холбогдох эрх, үүргийг сум
байгууллагад хэрэгжүүлэх
зорилгоор салбар
зөвлөлийн гишүүдэд
сум, байгууллагыг
хариуцуулах
хуваарийг
баталсан
тогтоол

100

100

Хойшлуулсан.

100

Зөвлөмжийг Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн
2016.04.08 –ны өдрийн 59 тоот албан бичгээр хүргүүлж,
хэрэгжилтийг хагас бүтэн жилээр дүгнэхээр ажиллаж байна.

100

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2016.02.25-ны
өдрийн 06 тоот тогтоол гаргаж, 2016 оны 04.26-ны 41 тоот
албан бичгээр Говь-Угтаал сумын Засаг даргад хүргүүлэв.

100

Аймгийн Ёс зүйн хорооны дүгнэлтийг Төрийн албаны
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2016.03.18-ны өдрийн 53 тоот
албан бичгээр хүргүүлэв.

100

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2016.02.25-ны
одрийн 08 тоот тогтоолоор батлав.

100

6

Төрийн
албаны
салбар
зөвлөлийн
гишүүдэд
урамшуулал
олгох
журам
батлах тухай

2016 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН
1
Цагаандэлгэр, Адаацаг сумдын
Соѐлын
төвийн
эрхлэгч,
Эрдэнэдалай сумын сум дундын
эмнэлгийн
эрхлэгч,
Цагаандэлгэр,
Гурвансайхан,
Дэлгэрцогт
сумдын Эрүүл
мэндийн төвийн эрхлэгчийн
албан
тушаалд
томилогдох
ажилтны сонгон шалгаруулалт
зарлах тухай
2
“Төрийн
албаны
тэргүүний
ажилтан”
тэмдгээр
шагнуулахаар
ирүүлсэн
Ш.Дашдорж, О.Улаанхүү нарын
тодорхойлолт хэлэлцэх

3

Аймгийн
ИТХ-ын
ажлын
албаны сул орон тоог нөөцөөс
нөхөх тухай

4

Дэлгэрхангай
сумын
иргэн
Р.Мөнхцэцэгийн
өргөдлийг
хэлэлцээд
төрийн
жинхэнэ
албан хаагчийн нөөцөд бүртгэх
тухай

гаргахаар болов.
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар
тогтоолоор
батлагдсан
“Төрийн
албаны
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-ын
1 дүгээр зүйлийн 1.9 дэх заалт, 3 дугаар зүйлийн
3.1.6 дахь заалт, 7 дугаар зүйлийг тус тус
үндэслэн “Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь
аймаг дахь салбар зөвлөлийн гишүүдийн ажлын
үр дүнг үнэлж, урамшуулал олгох журам”-ын
төслийг хэлэлцээд батлахаар шийдвэрлэв.

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2016.02.25-ны
одрийн 12 тоот тогтоолоор батлав

100

Дүн

100

Цагаандэлгэр, Адаацаг сумдын Соѐлын төвийн
эрхлэгч, Эрдэнэдалай сумын сум дундын
эмнэлгийн эрхлэгч, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан,
Дэлгэрцогт
сумдын Эрүүл мэндийн төвийн
эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, бүртгэлийг 2016
оны 04 сарын 04-ны өдөр, шалгалтыг 04 сарын
05-06-ны өдөр зохион байгуулахаар шийдвэрлэв.

Цагаандэлгэр, Адаацаг сумдын Соѐлын төвийн эрхлэгч,
Эрдэнэдалай сумын сум дундын эмнэлгийн эрхлэгч,
Цагаандэлгэр, Гурвансайхан, Дэлгэрцогт сумдын Эрүүл
мэндийн төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох
ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, бүртгэлийг 2016
оны 04 сарын 04-ны өдөр, шалгалтыг 04 сарын 05-06-ны
өдөр зохион байгуулав.

100

“Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” тэмдгээр
шагнуулахаар ирүүлсэн Ш.Дашдорж, О.Улаанхүү
нарын тодорхойлолтыг хэлэлцээд шагналын
шаардлага хангаж байгаа тул холбогдох
материалыг бүрдүүлэн Төрийн албан зөвлөлд
хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.

“Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” тэмдгээр шагнуулахаар
ирүүлсэн Ш.Дашдорж, О.Улаанхүү нарын тодорхойлолт,
материалыг бүрдүүлэн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар
зөвлөлийн 2016.03.28-ны өдрийн 54 тоот албан бичгээр
Төрийн албан зөвлөлд хүргүүлэв.

100

Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны Төсөв, санхүү,
шагнал, иргэний танхим хариуцсан ажилтны
албан тушаалд Төрийн жинхэнэ албаны
мэргэшлийн шалгалтанд 68,6 оноо авч, Төрийн
албаны зөвлөлийн 2015 оны 07 дугаар сарын 16ны өдрийн 146 дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ
албанд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад
бүртгэгдсэн Мягмар овогтой Нандинцэцэгийг
томилуулахаар
нэрийг
дэвшүүлэхээр
шийдвэрлэв.
Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст
орлого, шимтгэлийн байцаагчаар ажиллаж
байгаад гэр бүлийн хүнээ асрах шалтгаанаар
өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөн тус
аймгийн Дэлгэрхангай суманд оршин суугаа
Рэнчиндавга овогтой Мөнхцэцэгийг Төрийн

Шийдвэрийг Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн
2016.03.15-ны өдрийн 44 тоот албан бичгээр ИТХ-ын ажлын
албанд хүргүүлэв. Хариу ирүүлээгүй байна.

100

Р.Мөнхцэцэгийг Төрийн албаны зөвлөлийн
салбар
зөвлөлийн 2016.03.15-ны өдрийн 09 тоот тогтоолоор нөөцөд
бүртгэв

100

жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд бүртгэх тогтоол
гаргахаар болов.

Дүн
Хуралдааны шийдвэрийн 2016 оны 1-р улиралд 4 хуралдаанаар 23 асуудал шийдвэрлэснээс хэрэгжилт 100%-22, 90%-1
2016 ОНЫ 5 ДУГААР ХУРАЛДААН
1.
Төрийн албаны зөвлөлийн 20
жилийн ойг угтсан ажлын
төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
2
Адаацаг сумын Засаг даргын
Тамгын
газрын
Нийгмийн
бодлогын ажилтны захиалгын
дагуу сул орон тоонд нөөцөөс
нэр дэвшүүлэх тухай

3.

4.

5

Салбар зөвлөлүүдийн 2015 оны
үйл
ажиллагааны
тайланд
хийсэн
үнэлгээний
дүнг
хэлэлцээд салбар зөвлөлүүдэд
өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх
ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж
батлах
Дэлгэрцогт
сумын
ЗДТГ-ын
мэргэжилтний албан тушаалд
нэр дэвшсэн Г.Бадамцэцэгийн
өргөдлийг хэлэлцээд Адаацаг
сумын ЗДТГ-ийн мэргэжилтний
албан тушаалд нэр дэвшүүлэх
тухай
Хөдөлмөрийн хэлтсийн ажил
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох
зөвлөх
үйлчилгээг
дэмжих
хөтөлбөр
хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Төрийн албаны зөвлөлийн 20 жилийн ойг угтсан
ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж, 20 бүтээлч ажил
хийхээр төслийг батлав.
Нийгмийн
бодлогын
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд
тус аймгийн
Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд
63,6 оноо авч, Төрийн албаны зөвлөлийн 2015
оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 196 дугаар
тогтоолоор төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх
орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн
Батчулуун
овогтой
Дэлгэрмандахыгыг
нэр
дэвшүүлэхээр шийдвэрлэв.
Төрийн албаны зөвлөлөөс Салбар зөвлөлүүдийн
2015 оны үйл ажиллагааны тайланд хийсэн
үнэлгээний дүнг хэлэлцээд салбар зөвлөлүүдэд
өгсөн зөвлөмжийг аймагт хэрэгжүүлэх ажлын
төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлав.
Адаацаг сумын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн
технологи,
үржил
бүртгэл
хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд Төрийн жинхэнэ
албаны мэргэшлийн шалгалтанд 67,6 оноо авч,
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 03 сарын 15ны өдрийн 32 дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ
албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн
жагсаалтад
бүртгэгдсэн
Гантулга
овогтой
Бадамцэцэгийг томилуулахаар нэр дэвшүүлэв.
Хөдөлмөрийн хэлтсийн Ажил мэргэжлийн чиг
баримжаа олгох зөвлөх үйлчилгээг дэмжих
хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтний
албан
тушаалд тус аймгийн Төрийн жинхэнэ албан
хаагчийн нөөцөд бүртгэгдсэн Сумъяа овогтой
Бямбамааг томилуулахаар нэр дэвшүүлэв.

100
99,6

Төлөвлөгөөг батлав.

90

Адаацаг сумын ЗДТГ-т Төрийн албаны зөвлөлийн салбар
зөвлөлийн 2015.04.06-ны өдрийн 57 тоот албан бичгээр
хүргүүлж, Адаацаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын
даргын 2016.04.04-ны №Б/08 тоот тушаалаар томилсон
байна.

100

Төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
байгуулж, эхний хагас жилийн биелэлтийг тооцон, ТАЗСЗ-д
2016,06,28-ны 81 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.

100

Адаацаг сумын ЗДТГ-т Төрийн албаны зөвлөлийн салбар
зөвлөлийн 2015.04.06-ны өдрийн 57 тоот албан бичгээр
хүргүүлж, Адаацаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын
даргын 2016.04.12-ны №Б/09 тоот тушаалаар томилсон
байна.

100

Хөдөлмөрийн хэлтэст Төрийн албаны зөвлөлийн салбар
зөвлөлийн 2015.04.06-ны өдрийн 56 тоот албан бичгээр
хүргүүлж, Хөдөлмөрийн хэлтсийн даргын 2016.04.11-ны
№Б/10 тоот тушаалаар томилсон байна.

100

6

Төрийн
албаны
салбар
зөвлөлөөс сум байгууллагуудад
хүргэх
зөвлөмжийн
төсөл
хэлэлцэж батлах

Төрийн албаны стандартын хэрэгжилт, ѐс зүйн
хороодын тайланг аймгийн төрийн албаны
салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцээд гаргасан
зөвлөмжийг баталж, Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх
ажлыг
сум,
байгууллагынхаа
хэмжээнд
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж, үр дүнг холбогдох
хугацаанд тооцон тайлагнаж байх чиглэлийг
албан тоотоор хүргүүлэхээр болов.

Төрийн албаны стандартын хэрэгжилт, ѐс зүйн хороодын
тайланг аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцээд гаргасан зөвлөмжийг баталж, Зөвлөмжийг
хэрэгжүүлэх ажлыг сум, байгууллагынхаа
хэмжээнд
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж, үр дүнг холбогдох хугацаанд
тооцон
тайлагнаж
байх чиглэлийг Төрийн албаны
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2016.04.08-ны өдрийн 59 тоот
албан бичгээр хүргүүлсэн.
Дүн

100

98,4

2016 ОНЫ 6 ДУГААР ХУРАЛДААН

1.

Цагаандэлгэр,
Адаацаг
сумдын
Соѐлын
төвийн
эрхлэгч, Эрдэнэдалай сумын
сум
дундын
эмнэлгийн
эрхлэгч,
Цагаандэлгэр,
Гурвансайхан,
Дэлгэрцогт
сумдын Эрүүл мэндийн төвийн
эрхлэгчийн албан тушаалд
томилогдох ажилтны сонгон
шалгаруулалтын
дүнгийн
тухай

2

Салбар зөвлөлийн 2016 оны
хурлын
шийдвэрийн
1-р
улирлын
хэрэгжилтийн
тайлангийн тухай

3.

Нийгмийн
халамж,
үйлчилгээний
хэлтсийн
Захиргааны хяналтын алба
болон үйлчилгээний албаны

Эрдэнэдалай
сумын
сум
дундын
эмнэлгийн
эрхлэгчийн
албан
тушаалд
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад
Дүгэрээ овогтой Батцэцэг 68,6 оноо авч
тэнцсэн тул тухайн албан тушаалд нь нэр
дэвшүүлэхээр болов.

Эрдэнэдалай сумын сум дундын эмнэлгийн эрхлэгчийн
албан
тушаалд
томилогдох
ажилтны
сонгон
шалгаруулалтад Дүгэрээ овогтой Батцэцэг нэр дэвшүүлэх
асуудлыг ТАЗСЗ-ийн 2016,04,29-ны 14
тогтоолоор
баталж, тус сумын Засаг даргад
Төрийн албаны
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2016.05.02-ны өдрийн 63 тоот
албан бичгээр хүргүүлэв.
Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ-ын даргын 2016.06,13-ны 80 тоот
албан бичгээр Авилагатай тэмцэх газраас хариу ирээгүй
тухай мэдээлсэн.

Төрийн
албаны
салбар
зөвлөлийн
хуралдааныг 1-р улиралд 4 удаа зохион
байгуулж,
23
асуудал
хэлэлцэн
шийдвэрлэснээс 100% хэрэгжилттэй 21, 90
хувийн хэрэгжилттэй 2, хэрэгжилтийн хувь
99,1%-тай байна.
Эрүүл мэндийн газраас
Эдийн засаг,
удирдлага
мэдээллийн
хэлтсийн
дарга,
Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн даргын албан
тушаалд
тухайн ажлын байрны шаардлагыг
өөрчлөх, сонгон шалгаруулалтыг дахин хийх
талаар
санал,
зөвлөмжийг
ТАСЗ-ийн
2016.01.08-ны
05
тоот
албан
бичгээр
хүргүүлсэн бөгөөд энэ асуудал хэрэгжилт
хариу ирээгүй байгаад дахин зөвлөмж
хүргүүлэхээр боллоо.

Эрүүл мэндийн газраас Эдийн засаг, удирдлага
мэдээллийн хэлтсийн дарга,
Эмнэлгийн тусламжийн
хэлтсийн даргын албан тушаалд тухайн ажлын байрны
шаардлагыг өөрчлөх, сонгон шалгаруулалтыг дахин хийх
талаар санал, зөвлөмжийг ТАСЗ-ийн 2016.01.08-ны 05
тоот албан бичгээр хүргүүлсэн бөгөөд энэ асуудал
хэрэгжилт хариу ирээгүй байгаад дахин 2016.05.02-ны 61
тоотоор зөвлөмж хүргүүлэсэн.
Одоогоор хариу ирээгүй байна.

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн
Захиргаа, хяналт шалгалтын албаны даргын
тушаалд, Ц.Сувдантуяаг, Нийгмийн халамж
үйлчлгээний албаны даргын албан тушаалд

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн
Захиргаа,
хяналт
шалгалтын
албаны
даргын
тушаалд,
Ц.Сувдантуяаг, Нийгмийн халамж үйлчлгээний албаны
даргын албан тушаалд Р.Лхагвадоржийг томилуулах

100

90

100

даргын албан тушаалд сонгон
шалгаруулсан иргэдэд дүгнэлт
гаргах тухай

4

Дундговь
аймгийн нутгийн
захиргааны
байгууллагаас
зарласан
төрийн
жинхэнэ
албан тушаалын сул орон тоог
нөөцөөс нөхөх тухай

Р.Лхагвадоржийг
томилуулах
санал,
дүгнэлтийг
баталж,
Нийгмийн
халамж
үйлчилгээний хэлтсийн даргад уламжлахаар
шийдвэрлэсэн байна.
Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас
ирүүлсэн дэс түшмэлийн 9, туслах түшмэлийн
6 хийт 15 ажлын байранд нөөцөөс нөхөх зард
зарлуулахаар Төв комисст хүргүүлэхээр
шийдвэрлэв.

санал, дүгнэлтийг ТАЗСЗ-ийн 2016.04.29-ны 13 тоот
тогтоолоор баталж, Нийгмийн халамж үйлчилгээний
хэлтсийн даргад 2016.05.02-ны 62 тоот албан бичгээр
хүргүүлэв.
Ц.Сувдантуяа,
Р.Лхагвадорж нарыг
НХҮХ-ийн
тушаалаар томилсон байна.
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

2016 ОНЫ 7 ДУГААР ХУРАЛДААН

1.
Аймгийн Засаг даргын Тамгын
газрын Хөгжлийн бодлогын
хэлтсийн
даргын
албан
тушаалд
нэр
дэвшүүлсэн
дүгнэлт гаргах тухай

Х.Отгонжаргалыг Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн
даргын албан тушаалд томилуулах санал,
дүгнэлтийг баталж, Аймгийн Засаг даргын
Тамгын
газрын
даргад
уламжлахаар
шийдвэрлэв.

Х.Отгонжаргалыг Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн
даргын албан тушаалд томилуулах санал, дүгнэлтийг
ТАСЗ-ийн 2016.05.03-ны өдрийн 15 тоот тогтоолоор
баталж, Аймгийн ЗДТГ-ын даргад Төрийн албаны
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2015.05.03-ны өдрийн 65
тоот албан бичгээр хүргүүлж, ЗДТГ-ын даргын
2016.05.03-ны №Б/13 тоот тушаалаар томилсон байна
Дүн

100

100

2016 ОНЫ 8 ДУГААР ХУРАЛДААН

1.

Сайнцагаан сумын сургуулийн
захирлын
албан
тушаалд
томилогдох ажилтны сонгон
шалгаруулалтын
дүнгийн
тухай

2

Өндөршил
сумын
Засаг
даргын
Тамгын
газрын
төсвийн
ерөнхий
нягтлан
бодогч, Санхүүгийн албаны
даргын албан тушаалд сонгон
шалгаруулсан,
Х.Хундмаад
дүгнэлт гаргах тухай

Сайнцагаан
сумын
Математикийн
гүнзгийрүүлсэн сургалттай 4-р сургуулийн
захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон
шалгаруулалтад
Санзай
овогтой
Одончимэг 78,8 оноогоор тэнцэж, уг ажлын
байранд тавигдах ерөнхий болон тусгай
шаардлагыг хамгийн илүү хангаж байгаа тул
тухайн албан тушаалд нь томилуулахаар нэр
дэвшүүлэхийг Боловсрол, соѐлын
газарт
зөвшөөрсөн тогтоол гаргалаа.
Өндөршил сумын Засаг даргын Тамгын
газрын Ерөнхий нягтлан бодогч, Санхүүгийн
албаны даргын албан тушаалд Хүрэлбаатар
овогтой Хундмааг
томилуулах саналыг
дэмжиж, дүгнэлтийг Өндөршил сумын Засаг
даргын Тамгын газрын даргад хүргүүлэхээр
шийдвэрлэв.

Санзай овогтой Одончимэгийг Сайнцагаан сумын
Математикийн
гүнзгийрүүлсэн
сургалттай
4-р
сургуулийн захирлын албан томилуулахаар нэр
дэвшүүлэхийг Боловсрол, соѐлын газарт зөвшөөрсөн
ТАЗСЗ-ийн 2016.05.12-ны өдрийн 18 тоот
тогтоол
гаргаж, Боловсрол соѐлын газарт хүргүүлэв.

100

Х.Хундмааг
Өндөршил
сумын
ЗДТГ-ын
Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд томилуулах
санал, дүгнэлтийг ТАСЗ-ийн 2016.05.12-ны өдрийн 15
тоот тогтоолоор баталж, Өндөршил сумын ЗДТГ-ын
даргад Төрийн албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөлийн
2015.05.12-ны өдрийн 68 тоот албан бичгээр хүргүүлж, тус

100

сумын ЗДТГ-ын даргын 2016 оны №Б/06 тоот тушаалаар
томилсон байна

3
Ж.Нармандахын
өргөдлийг
хянан шийдвэрлэх комисс
томилох тухай

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн даргаар ажиллаж
байсан Ж.Нармандахын Төрийн албаны
зөвлөлийн тус аймгийн салбар зөвлөлд
гаргасан гомдлыг хянан шийдвэрлэх комиссыг
3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгууллаа.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн
бодлогын
хэлтсийн
даргаар
ажиллаж
байсан
Ж.Нармандахын Төрийн албаны зөвлөлийн тус аймгийн
салбар зөвлөлд гаргасан гомдлыг хянан шийдвэрлэх
комиссыг
3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ТАЗСЗ-ийн
2016,05,12-ны өдрийн 17 тоот тогтоолоор байгуулав.
Дүн

100

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн
бодлогын
хэлтсийн
даргаар
ажиллаж
байсан
Ж.Нармандахын Төрийн албаны зөвлөлийн тус аймгийн
салбар зөвлөлд Ж.Нармандахад шийтгэл ногдуулах
тухай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2016
оны Б/11 тоот тушаалыг эс зөвшөөрч гаргасан гомдлыг
хянан шийдвэрлэх комиссын дүгнэлтийг дэмжсэн
ТАЗСЗ-ийн 2016,05.27-ны өдрийн 19 тоот тогтоол
гаргаж, Ж.Нармандахад өргөдлийн хариуг 2016,05,27ны 75 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.

100

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаас тус
газрын ѐс зүйн хороонд гаргасан Санхүү төрийн сангийн
хэлтсийн мэргэжилтэн Р.Хаш-Эрдэний ѐс зүйтэй
холбогдолтой хүсэлтийг шийдвэрлэсэн Ёс зүйн хорооны
дүгнэлтийг дэмжсэн ТАЗСЗ-ийн 2016.05.27-ны өдрийн
20 тоот тогтоол гаргаж, аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлэв.
Дэлгэрмаа овогтой Мягмархандыг Шүүхийн Тамгын
газрын шүүгчийн туслахын албан тушаалд нэр
дэвшүүлсэн ТАЗСЗ-ийн 2016.06.06-ны өдрийн 76 тоот
албан бичгээр хүргүүлэв.

100

О.Энхцэцэгийг Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн
статистик, мэдээ, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтний
албан тушаалд
нэр дэвшүүлэх тухай ТАЗСЗ-ийн
2016.05.30-ны 70 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. ЭМГын 2016,05,31-ны Б/16 тоот тушаалаар Б.Энхцэцэгийг
томилсон байна.

100

Боловсрол, соѐлын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ,
соѐлын албаны дарга, Биеийн тамир, спортын газрын

100

100

2016 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

1.

2

3

Маргаан хянан шийдвэрлэх
комиссын дүгнэлтийн тухай

Ёс зүйн хорооны дүгнэлтийн
тухай
Нутгийн
захиргааны
байгууллагаас ирүүлсэн сул
орон тооны захиалгын дагуу
бүртгүүлсэн
иргэдийг
нэр
дэвшүүлэх тухай

4

Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл
мэндийн статистик, мэдээ,
мэдээлэл
хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

5.

Боловсрол, соѐлын газрын
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ,

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн даргаар ажиллаж
байсан Ж.Нармандахын Төрийн албаны
зөвлөлийн тус аймгийн салбар зөвлөлд
Ж.Нармандахад шийтгэл ногдуулах тухай
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын
2016 оны Б/11 тоот тушаалыг эс зөвшөөрч
гаргасан гомдлыг хянан шийдвэрлэх комиссын
дүгнэлтийг дэмжсэн тогтоол гаргахаар болов.
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
даргаас тус газрын ѐс зүйн хороонд гаргасан
Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтний
ѐс
зүйтэй
холбогдолтой
хүсэлтийг
шийдвэрлэсэн Ёс зүйн хорооны дүгнэлтийг
дэмжсэн тогтоол гаргахаар болов.
Нутгийн
захиргааны
байгууллагаас
ирүүлсэн сул орон тооны захиалгын дагуу
Шүүхийн Тамгын газрын шүүгчийн туслахын
албан тушаалд бүртгүүлсэн Дэлгэрмаа овогтой
Мягмархандыг тухайн албан тушаалд нь нэр
дэвшүүлж,
албан
тоот
хүргүүлэхээр
шийдвэрлэв.
Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн
статистик,
мэдээ,
мэдээлэл
хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд төрийн жинхэнэ
албан
хаагчийн
нөөцөд
бүртгэлтэй
Оргодолзангиат овогтой Энхцэцэгийг
нэр
дэвшүүлж, Эрүүл мэндийн газрын даргад
албан тоотоор хүргүүлэхээр шийдвэрлэв
Боловсрол, соѐлын газрын Хяналт
шинжилгээ, үнэлгээ, соѐлын албаны дарга,

100

6

соѐлын албаны дарга, Биеийн
тамир, спортын газрын дарга,
аймгийн Төв номын сангийн
дарга, Цагаандэлгэр, Адаацаг
сумдын
Соѐлын
төвийн
эрхлэгч,
Цагаандэлгэр,
Гурвансайхан,
Дэлгэрцогт,
Сайхан-Овоо сумдын Эрүүл
мэндийн төвийн эрхлэгчийн
албан тушаалд томилогдох
ажилтны
сонгон
шалгаруулалт зарлах тухай
Нутгийн
захиргааны
байгууллагаас ирүүлсэн сул
орон
тооны
захиалгад
мэргэшлийн
шалгалт
зарлуулах тухай.

Биеийн тамир, спортын газрын дарга, аймгийн
Төв номын сангийн дарга, Цагаандэлгэр,
Адаацаг сумдын Соѐлын төвийн эрхлэгч,
Цагаандэлгэр,
Гурвансайхан,
Дэлгэрцогт,
Сайхан-Овоо сумдын Эрүүл мэндийн төвийн
эрхлэгчийн
албан
тушаалд
томилогдох
ажилтны
сонгон шалгаруулалт зарлаж,
бүртгэлийг 2016 оны 06 сарын 20-нд хийж,
шалгалтыг
06 сарын 21-22 өдөр зохион
байгуулахаар шийдвэрлэв.

дарга, аймгийн Төв номын сангийн дарга, Цагаандэлгэр,
Адаацаг сумдын Соѐлын төвийн эрхлэгч, Цагаандэлгэр,
Гурвансайхан, Дэлгэрцогт, Сайхан-Овоо сумдын Эрүүл
мэндийн төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох
ажилтны сонгон шалгаруулалт зарлаж, бүртгэлийг 2016
оны 06 сарын 20-нд хийж, шалгалтыг 06 сарын 21-22
өдөр зохион байгуулахаар ТАЗСЗ-ийн 2016.05.30-ны 70
тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. ТАЗ-өөс хойшлуулсан.

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас
ирүүлсэн дэс түшмэлийн 7, туслах түшмэлийн
6 хийт 13 ажлын байранд мэргэшлийн шалгалт
зарлуулахаар Төв комисст хүргүүлэхээр
шийдвэрлэв.

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн дэс
түшмэлийн 7, туслах түшмэлийн 6 хийт 13 ажлын
байранд мэргэшлийн шалгалт зарлуулахаар ТАЗСЗ-ийн
2016.05.30-ны 70 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. ТАЗөөс хойшлуулсан.
Дүн

100

100

2016 ОНЫ 10 ДУГААР ХУРАЛДААН

1.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын
газрын Санхүү, төрийн сангийн
хэлтсийн
Төрийн
сангийн
мэргэжилтний албан тушаалд
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн Төрийн
сангийн мэргэжилтний албан тушаалд Төрийн
жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд 64,66
оноо авч, Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны
11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 196 дугаар
тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх орох
иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн
Мантай овогтой Батсүхийг томилуулахаар
нэрийг дэвшүүлэхээр шийдвэрлэв

100
М. Батсүхийг Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн Төрийн
сангийн мэргэжилтний албан тушаалд томилуулахаар
нэрийг дэвшүүлэх тухай ТАЗСЗ-ийн 2016.06.08.-ны
өдрийн 78 тоот албан бичгээр аймгийн ЗДТГ-ын даргад
хүргүүлэв. М.Батсүхийг аймгийн ЗДТГ-ын даргын
2016.06.13-ны Б/18 тоот тушаалаар томилсон байна.
Дүн

100

С.Цогтбаатарыг
Дэрэн сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн
албаны дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогчийн албан
тушаалд ажиллуулах саналыг дэмжсэн дүгнэлтийг
ТАСЗ-ийн 2016.08.30-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоолоор
баталж,
Дэрэн сумын ЗДТГ-ын даргад ТАСЗ-ийн
2016.08.31-ний өдрийн 84 тоот албан тоотоор
хүргүүлэсэн.
Р.Мөнхцэцэгийг
Нийгмийн
даатгалын
хэлтсийн
Дэлгэрхангай сум хариуцсан мэргэжилтний албан
тушаалд томилуулахаар нэрийг дэвшүүлсэн шийдвэрийг
ТАЗСЗ-ийн 2016.08.31-ний өдрийн
85 тоот албан
бичгээр НИйгмийн даатгалын хэлтсийн
даргад

100

2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

1.

2

Дэрэн
сумын
ЗДТГ-ын
Санхүүгийн албаны даргын
албан
тушаалд
сонгон
шалгаруулсан
Самдангийн
Цогтбаатарт дүгнэлт гаргах
тухай
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн
Дэлгэрхангай сум хариуцсан
байцаагчийн албан тушаалд
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай

Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд ерөнхий
нягтлан бодогчийн албан тушаалд Самдан
овогтой Цогтбаатарыг ажиллуулах саналыг
дэмжсэн дүгнэлтийг тогтоолоор баталж, Дэрэн
сумын ЗДТГ-ын даргад албан тоотоор
хүргүүлэхээр шийдвэрлэв
Дэлгэрхангай сум хариуцсан нийгмийн
даатгалын
байцаагчийн
албан
тушаалд
Төрийн албаны зөвлөлийн тус аймаг дахь
салбар зөвлөлын 2016 оны 03 сарын 15-ны
өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор Төрийн жинхэнэ

100

хүргүүлэв.

3

Цагаандэлгэр, Адаацаг сумдын Соѐлын төвийн эрхлэгч,
Цагаандэлгэр, Гурвансайхан, Дэлгэрцогт, Сайхан-Овоо
сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, Говь-Угтаал
сумын сум дундын эмнэлгийн эрхлэгчийн албан
тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын
зарыг ТАЗСЗ-ийн 2016.08.31-ний өдрийн 87 тоот албан
бичгээр ТАЗ-д хүргүүлж, хэвлэл мэдээллийн эрэгслээр
сурталчилан зохион байгуулсан..

100

Цагаандэлгэр,
Адаацаг
сумдын
Соѐлын
төвийн
эрхлэгч,
Цагаандэлгэр,
Гурвансайхан,
Дэлгэрцогт,
Сайхан-Овоо сумдын Эрүүл
мэндийн төвийн эрхлэгч, ГовьУгтаал сумын сум дундын
эмнэлгийн эрхлэгчийн албан
тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон шалгаруулалт зарлах
тухай

албаны нөөцөд
бүртгэгдсэн Рэнчиндавга
овогтой Мөнхцэцэгийг томилуулахаар нэрийг
дэвшүүлэхээр шийдвэрлэв
Цагаандэлгэр, Адаацаг сумдын Соѐлын
төвийн эрхлэгч, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан,
Дэлгэрцогт, Сайхан-Овоо сумдын Эрүүл
мэндийн төвийн эрхлэгч, Говь-Угтаал сумын
сум дундын эмнэлгийн эрхлэгчийн албан
тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон
шалгаруулалтыг зарлаж, 2016 оны 9 сарын 21нд бүртгэж,
9 сарын 22-23 –ны өдөр
шалгалтыг зохион байгуулахаар шийдвэрлэв.
Сонгон шалгаруулалтын зарыг ТАЗ хүргүүлж,
бусад
хэвлэл
мэдээллийн
хэрэслээр
сурталчлахаар болов.
Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас
ирүүлсэн дэс түшмэлийн 5, туслах түшмэлийн
6 хийт 11 ажлын байранд мэргэшлийн шалгалт
зарлуулахаар Төв комисст хүргүүлэхээр
шийдвэрлэв.

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн дэс
түшмэлийн 5, туслах түшмэлийн 6 хийт 11 ажлын
байранд мэргэшлийн шалгалт зарлуулахаар ТАЗСЗ-ийн
2016.08.31-ний өдрийн 87 тоот албан бичгээр ТАЗ-д
хүргүүлж, шалгалтыг зохион байгуулсан.
Дүн

100

4

Нутгийн
захиргааны
байгууллагаас ирүүлсэн сул
орон
тооны
захиалгад
мэргэшлийн
шалгалт
зарлуулах тухай.

Эрүүл мэндийн газарт Сумдын Эрүүл мэндийн төвийн
эрхлэгчийн
ажлын
байрны
тодорхойлолтын
үлгэрчилсэн загварыг гаргаж сумдад хүргүүлэх чиглэл
өгч сонгон шалгаруулалтуудын зарыг дахин ирүүлэх
чиглэл өгөөд байна. Одоогоор Гурвансайхан сумын
захиалга дахин ирээд байна.

90

Тайлантай холбогдуулан салбар зөвлөлийн
гишүүдээс сум, байгууллага тус бүрт өгөгдсөн үүрэг
даалгаврыг нэгтгэн Цагаандэлгэр сумын Засаг даргад
ТАСЗ-ийн 2016.10.17-ны өдрийн 100 тоот албан
бичгээр, Дэлгэрцогт сумын Засаг даргад 2016.10.17-ны
өдрийн 99 тоот албан бичгээр, Эрүүл мэндийн газрын
даргад 2016.10.17-ны өдрийн 101 тоот албан бичгээр
тус тус хүргүүлэн хэрэгжилтийн тайланг жилийн эцсийн

100

100
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Цагаандэлгэр,
Адаацаг
сумдын
Соѐлын
төвийн
эрхлэгч,
Цагаандэлгэр,
Гурвансайхан,
Дэлгэрцогт,
Сайхан-Овоо сумдын Эрүүл
мэндийн төвийн эрхлэгч, ГовьУгтаал сумын сум дундын
эмнэлгийн эрхлэгчийн албан
тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон шалгаруулалт дүнгийн
тухай
Дэлгэрцогт
сумын
Хүний
нөөцийн
бодлого,
төрийн
албаны
стандартын
хэрэгжилтийн тайлан сонсгол
Цагаандэлгэр сумын Хүний
нөөцийн
бодлого,
төрийн
албаны
стандартын
хэрэгжилтийн тайлан сонсгол

Дэлгэрцогт, Гурвансайхан сумын ЭМТийн
эрхлэгчийн
ажлын
байранд
нэр
дэвшүүлэхээр оруулж ирсэн Адъяасүрэн,
Урангоо нарыг шаардлага хангахгүй байгаа
тул нэр дэвшүүлэхээс татгалзахаар болов.

Тайлантай
холбогдуулан
салбар
зөвлөлийн гишүүдээс сум, байгууллага тус
бүрт өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг нэгтгэн албан
тоотоор Эрүүл мэндийн газрын дарга, дээрх
сумдын Засаг дарга тус бүрт хүргүүлэх.
Дээрх 3 байгууллагад нийтлэг байгаа
асуудлыг шийдвэрлэх зөвлөмж гаргаж, сум,
байгууллагын дарга нарт хүргүүлэхээр болов.

100

4

Эрүүл мэндийн газрын Хүний
нөөцийн
бодлого,
төрийн
албаны
стандартын
хэрэгжилтийн тайлан сонсгол
Төрийн албаны мэргэшлийн
шалгалтын комисс байгуулах

5

6

Адаацаг
сумын
ИТХ-ын
нарийн бичгийн даргын албан
тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон шалгаруулалтыг зарлах
тухай.

Дундговь аймагт 10 сард зохион
байгуулагдах Төрийн албаны мэргэшлийн
шалгалтын
салбар
комисс
байгуулах
тогтоолын төслийг батлав.
Адаацаг сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн
даргын ажлын байрны шаардлагын талаар тус
сумын ИТХ-д санал тавьж засуулан, дахин
зарлах.

тайлантай хамт авч байна.
Дээрх 3 байгууллагад нийтлэг байгаа асуудлыг
шийдвэрлэх зөвлөмж гаргаж, 2016.10.21-ний өдрийн
102 тоот албан бичгээр сум, байгууллагын дарга нарт
хүргүүлж, хэрэгжилтийг жилийн эцсийн тайлантай авч
байна..
Дундговь аймагт 10 сард зохион байгуулагдах
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын салбар
комиссыг ТАСЗ-ийн
23 дугар тогтоолоор баталж,
шалгалтыг зохион байгуулав .байгуулах тогтоолын
төслийг батлав.
Адаацаг сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын
ажлын байрны шаардлагын талаар тус сумын ИТХ-д
санал тавьж засуулан, дахин зарлав.

100

Дүн

98,33

Сайнцагаан

сумын Сайнцагаан сумын 1 дүгээр
цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох
ажилтны сонгон шалгаруулалтад М.Борхүүхэн 69,42
оноогоор тэнцэж, уг ажлын байранд тавигдах ерөнхий
болон тусгай шаардлагыг хангасан тул тухайн албан
тушаалд нь томилуулахаар нэр дэвшүүлэхийг дэмжсэн
Төрийн албаны зөвлөлийн тус аймгийн салбар зөвлөлийн
2016.11.16 №25 тоот
тогтоол гаргаж, Боловсро, соѐл,
урлагийн газарт хүргүүлэв. М.Борхүүхэнг аймгийн Засаг
даргын 2016.12.15-ны Б/78 тоот тушаалаар томилсон
байна.

100

ТАСЗ-ийн 2016,12.12-ны өдрийн 28 дугаар тогтоолоор
комисс томилон, Адаацаг сумын ИТХ-ын нарийн
бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийг 2016 оны 12 сарын
14-нд, шалгалтыг 12 сарын 15-16-ны өдөр зохион
байгуулж, сонгон шалгаруулалтад 3 хүн бүртгүүлж, 2 хүн
тэнцсэн байна.
Л.Өлзий-Отгоны өргөдлийн хянан шийдвэрлэх комиссыг
ТАСЗ-ийн 2016,11.16-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор
баталж ажиллуулав.
2016 оны 10 дугаар сард явагдсан төрийн
албаны мэргэшлийн шалгалтанд 1-ээр гарч, Төрийн
албаны зөвлөлийн 2016 оны 11 сарын 04-ний өдрийн

100

100

100
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Дэрэн
сумын
сургуулийн
захирал,
Өлзийт
сум,
Сайнцагаан
сумын
1-р
цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан
тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон шалгаруулалт дүнгийн
тухай

Адаацаг
сумын
ИТХ-ын
нарийн бичгийн даргын албан
тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон шалгаруулалтыг зарлах
тухай.
Л.Өлзий-Отгоны
өргөдлийн
хянан шийдвэрлэх комисс
томилон ажиллуулах
Төрийн албаны 2016 оны 10
сарын
мэргэшлийн
шалгалтаар 1-ээр гарч нэр

Сайнцагаан сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн
эрхлэгчийн
албан
тушаалд
томилогдох
ажилтны сонгон шалгаруулалтад Маам овогтой
Борхүүхэн 69,42 оноогоор тэнцэж, уг ажлын
байранд тавигдах ерөнхий болон тусгай
шаардлагыг хамгийн илүү хангаж байгаа тул
тухайн албан тушаалд нь томилуулахаар нэр
дэвшүүлэхийг Боловсрол, соѐлын
газарт
зөвшөөрсөн тогтоол гаргаж хүргүүүлэхээр
шийдвэрлэв.
Адаацаг сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн
даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны
сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийг 2016 оны
12 сарын 14-нд, шалгалтыг 12 сарын 15-16-ны
өдөр зохион байгуулахаар шийдвэрлэв.
Л.Өлзий-Отгоны
өргөдлийн
хянан
шийдвэрлэх
комисс
томилох
тогтоолын
төслийг батлав.
2016 оны 10 дугаар сард явагдсан
төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтанд 1-ээр
гарч, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 11

100

дэвшсэн иргэдийг танилцуулж,
сумдад хүргүүлэх

5

6

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн
дарга албан тушаалд сонгон
шалгаруулсан Ц.Эрдэнэсүрэн,
М.Болор-Эрдэнэ
нарыг
хэлэлцэж, нэгээр гарсан 1
хүнд дүгнэлт гаргаж, нэр
дэвшүүлэх тухай
Нийгмийн бодлогын хэлтсийн
Эрүүл мэнд, хүн ам зүйн
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд
Төрийн
жинхэнэ
албан
хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй
С.Хуланг нэр дэвшүүлэх тухай

сарын 04-ний өдрийн 157 дугаар тогтоолоор Их
газрын чулууны уул хариуцсан байгаль
хамгаалагчийн албан тушаалд О.Уранцэцэгийг,
Говь-Угтаал сумын Бэлчээр газар тариалан,
жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хоршоо,
хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний
албан тушаалд Э.Эрдэнэ-Очирыг, Нийгмийн
даатгалын
хэлтсийн
Баянжаргалан
сум
хариуцсан нийгмийн даатгалын байцаагчийн
албан тушаалд М.Цэрэндолгорыг, Дэрэн сум
хариуцсан татварын байцаагчийн албан
тушаалд Ц.Уянгыг, Өндөршил сум хариуцсан
татварын
байгцаагчийн
албан
тушаалд
Ш.Батжаргалыг, Шүүхийн Тамгын газрын
Шүүгчийн
туслахийн
албан
тушаалд
Ж.Ариунжаргалыг, Шүүх хуралдааны нарийн
бичгийн даргын
албан
тушаалд
Б.Алтандөшийг нэр дэвшүүлснийг албан
тоотоор хүргүүлэхээр болов.
Дэлгэрцогт сумын Мал аж ахуйн
үйлдвэрлэлийн технологи, үржил бүртгэл
хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд
Ө.Дугармааг нэр дэвшүүлж, албан тоотоор
хүргүүлэхээр болов.
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын албан
тушаалд нэр дэвшүүлж буй Цэнд овогтой
Эрдэнэсүрэнгийн
дүгнэлтийг
ТАСЗ-ийн
тогтоолоор баталгаажуулж, албан тоотоор
хүргүүлэхээр шийдвэрлэв
Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Эрүүл
мэнд, хүн ам зүйн асуудал хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд Төрийн жинхэнэ
албан хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй С.Хуланг
нэр дэвшүүлэхээр шийдвэрлэж албан тоотоор
хүргүүлэхээр болов.

157 дугаар тогтоолоор нэр дэвшсэн хүмүүсийг Их
газрын чулуу байгалийн цогцолборт газрын захиргаанд
ТАСЗ-ийн 2016.11.17-ны өдрийн 108 тоот албан
бичгээр,Говь-Угтаал
сумын
ЗДТГ-т
ТАСЗ-ийн
2016.11.17-ны өдрийн 106 тоот албан бичгээр,
Нийгмийн даатгалын хэлтэст ТАСЗ-ийн 2016.11.17-ны
өдрийн 107 тоот албан бичгээр, Татварын хэлтэст
ТАСЗ-ийн 2016.11.17-ны өдрийн 104 тоот албан
бичгээр, Шүүхийн Тамгын газарт ТАСЗ-ийн 2016.11.17ны өдрийн 103 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Үүнээс
Нийгмийн даатгалын хэлтэс нэр дэвшүүлсэн хүнийг
ажиллуулахгүй гэж буцаасан, ИГЧБЦГЗ нэр дэвшүүлсэн
хүн нь очиж ажилллахгүй гэж буцаасан байгаа.
Татварын хэлтэс, Говь-Угтаал, Шүүхийн
Тамгын газар хариу ирүүлээгүй байна.

90

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн
бодлогын хэлтсийн даргын албан тушаалд нэр
дэвшүүлж
буй
Цэнд
овогтой
Эрдэнэсүрэнгийн
дүгнэлтийг ТАСЗ-ийн 2016.11.16-ны өдрийн 23 дугаар
тогтоол гаргаж, аймгийн ЗДТГ-ын тамгын газрын даргын
2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн Б/62 тоот
тушаалаар томилсон.
Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Эрүүл мэнд, хүн ам зүйн
асуудал хариуцсан мэргэжилтний
албан тушаалд
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй
С.Хуланг нэр дэвшүүлэхээр шийдвэрлэснийг ТАСЗ-ийн
2016.11.17-ны өдрийн 109 тоот албан бичгээр хүргүүлж,
ЗДТГ-ын даргын 2016,11.22-ны өдрийн Б/53 тоот
тушаалаар томилов.
Дүн

100

“Л.Өлзий-Отгоныг ажлаас чөлөөлөх тухай” аймгийн
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 2016 оны

100

100

98,33
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1

Л.Өлзий-Отгоны
өргөдлийг
хянан шийдвэрлэх комиссын

“Л.Өлзий-Отгоныг ажлаас чөлөөлөх тухай”
аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний

дүгнэлтийн тухай

Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний газрын ГовьУгтаал
сум
хариуцсан
мэргэжилтний ажлын байранд
нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай
2

3

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн
бодлого,
төлөвлөлтийн
хэлтсийн
даргын
албан
тушаалд сонгон шалгаруулсан
Н.Эрдэнэ-Очирын
талаар
дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх
тухай

газрын 2016 оны 10 сарын 03-ны өдрийн Б/16
тоот тушаалыг эс зөвшөөрч
Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний
газрын
мэргэжилтнээр ажиллаж байсан
Л.ӨлзийОтгоны салбар зөвлөлд гаргасан гомдлыг
хянан шалгасан Маргаан хянан шийдвэрлэх
комиссын дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзэж тогтоол
гаргахаар шийдвэрлэв.
Говь-Угтаал
сум
хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд 2016 оны 10
дугаар
сард
явагдсан
төрийн
албаны
мэргэшлийн шалгалтанд 62,7 оноогоор тэнцэж,
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 11 сарын
04-ний өдрийн 157 дугаар тогтоолоор төрийн
жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний
нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн Нацагдорж
овогтой Өлзийтогтохыг
нэр дэвшүүлэхээр
шийдвэрлэж, албан тоотоор хүргүүлэхээр
болов.
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Хөрөнгө
оруулалт,
хөгжлийн
бодлого,
төлөвлөлтийн хэлтсийн даргын албан тушаалд
нэр дэвшүүлж буй Норовжав овогтой ЭрдэнэОчирын дүгнэлтийг ТАСЗ-ийн
тогтоолоор
баталгаажуулж, албан тоотоор хүргүүлэхээр
шийдвэрлэв

10 сарын 03-ны өдрийн Б/16 тоот тушаалыг эс зөвшөөрч
Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний
газрын
мэргэжилтнээр ажиллаж байсан
Л.Өлзий-Отгоны
салбар зөвлөлд гаргасан гомдлыг хянан шалгасан
Маргаан хянан шийдвэрлэх комиссын дүгнэлтийг
зүйтэй гэж үзэж ТАСЗ-ийн 2016.12.01-ны 26 дугаар
тогтоол гаргаж, хариуг ТАСЗ-ийн 2016.12.01-ны 111 тоот
албан бичгээр хүргүүлэв.
Говь-Угтаал сум хариуцсан мэргэжилтний албан
тушаалд 2016 оны 10 дугаар сард явагдсан төрийн
албаны мэргэшлийн шалгалтанд 62,7 оноогоор тэнцэж,
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 11 сарын 04-ний
өдрийн 157 дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ албан
тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад
бүртгэгдсэн Нацагдорж овогтой Өлзийтогтохыг
нэр
дэвшүүлэснийг ТАСЗ-ийн 2016.12.01-ны өдрийн 110
тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Хариу ирүүлэх хугацаа
болоогүй байгаа.
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө
оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн
даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлж буй Норовжав
овогтой
Эрдэнэ-Очирын
дүгнэлтийг
ТАСЗ-ийн
2016.12.01-ны
өдрийн
27
тоот
тогтоолоор
баталгаажуулж, аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2016.12.16-ны
өдрийн Б/64 тоот тушаалаар томилов.
Дүн

90

100

96,67

Хуралдааны шийдвэрийн 2016 оны 2-р улиралд 6 хуралдаанаар 21 асуудал шийдвэрлэснээс хэрэгжилт 100%-18, 90%-3

98,6

Хуралдааны шийдвэрийн 2016 оны энхий хагас жилд 10 хуралдаанаар 44 асуудал шийдвэрлэснээс хэрэгжилт 100%-40, 90%-4

99,1

Хуралдааны шийдвэрийн 2016 оны 12 сарын 15-ны байдлаар 14 хуралдаанаар 63 асуудал шийдвэрлэснээс хэрэгжилт 100%-58, 90%-5

98,41
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