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НЭГ. ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД
Төрийн албаны шинэтгэл, Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, бодлого,
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, энэ талаар харьяалах байгууллагад мэргэшил, арга
зүйн зөвлөгөө өгөх;
Төрийн албаны тухай хууль 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж,
Төрийн албаны тухай хууль, төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд батлагдан
гарсан дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Төрийн албатай холбоотой хууль, тогтоомж, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм,
заавар, журмын талаар зөвлөгөөг тухай бүрд нь өгч ажиллаж байна.
Агентлаг, байгууллагын дарга нарын шуурхай зөвлөгөөнийг 7 хоног бүрийн даваа
гарагийн 16:00 цагт хийж хэвшсэн бөгөөд хорио цээрийн дэглэмийн үед цахим хэлбэрээр
мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулж байна.
Төрийн албаны шинэтгэл, Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, бодлого,
шийдвэрийн талаар сумдын Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчидтай 1 удаагийн
цахим сургалт, агентлаг, байгууллагуудын албан хаагчдад 2 удаагийн цахим сургалт зохион
байгууллаа.
1.2.
Төрийн байгууллагын чиг үүргийн шинжилгээ хийх ажлыг Төрийн албаны
зөвлөлөөс баталсан заавар, аргачлалын хүрээнд зохион байгуулах, мэргэжил,
арга зүйн зөвлөгөөг өгөх;
Засгийн газрын “Төвлөрлийг сааруулах талаар төрөөс баримтлах бодлого” 2016 оны
350 дугаар тогтоол, Засгийн газрын “Чиг үүрэг дахин хуваарилах аргачлал батлах тухай”
2018 оны 22 дугаар тогтоолын хүрээнд чиг үүргийн шинжилгээ хийж ажилласан.
Чиг үүргийн шинжилгээг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын албан хаагч тус бүрээр
давхардал хийдэл байгаа эсэхийг нягталж албан хаагчдын ачааллыг тэнцвэржүүлэн албан
тушаалын гүйцэтгэх чиг үүргүүдийг шинэчилэн аймгийн Засаг даргын 2020 оны “Бүтэц,
дүрэм батлах тухай” А/04 дүгээр захирамжаар тус газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн
баталсан.
Бүтэц орон тооны шинэчлэлээр Хэнтий аймаг аялал жуулчлалын бүс нутагтай
холбоотой Аялал жуулчлалын алба байгуулахаар шийдвэрлэсний дагуу Аялал жуулчлалын
албаны 3 албан тушаалтны албан тушаалын тодорхойлолтыг Төрийн албаны зөвлөлийн
2019 оны 03 дугаар тогтоолоор “Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг
журам”-ын дагуу боловсруулан журамд заасны дагуу холбогдох баримт бичгийн хамтаар
Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Аялал жуулчлалын албаны даргын албан
тушаалын тодорхойлолтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 77 дугаар тогтоолоор
батлах зөвшөөрлийг олгосон.
1.3.
Төрийн албан хаагчид ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах ажлыг зохион байгуулах,
энэ талаар үүрэг даалгавар, арга зүйн зөвлөгөө өгөх;
Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор “Төрийн захиргааны
болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг орон
нутгийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллаж байна.
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс 2020 оны 01 дүгээр сард аймгийн
Ардын дуу бүжгийн “Хан Хэнтий” чуулгын ажилчдад /42/ Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн
албан хаагчийн ёс зүй, Хөдөлмөрийн тухай хуулиар сургалт зохион байгуулсан. Цахимаар
8 удаагийн сургалтад 150 төрийн албан хаагч хамрагдсан.
1.1.

Үйл ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

Хуудас1

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР
ЗӨВЛӨЛ

2020

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны “төрийн албанд ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг
сайжруулах тухай” 02 дугаар зөвлөмжийг агентлаг, байгууллагуудад хүргүүлэн тус
зөвлөмжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг
мэдэгдсэн.

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн 2020 оны
эхний хагас жилийн мэдээгээр төрийн захиргааны 11, үйлчилгээний 12 албан хаагч зөрчил
гарган хариуцлага тооцсон байна.
Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн 2020 оны
эхний хагас жилийн мэдээг 2 дугаар хавсралтаар үзүүлэв.
1.4.
Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албанд тайлан, мэдээг тогтоосон хугацаанд
хүргүүлэх;
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2019 оны жилийн эцсийн тайланг 2020
оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 02 тоот албан бичгээр, төрийн захиргааны болон
үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн мэдээг эхний хагас жилээр гаргаж тайланд
хавсралтаар хүргүүлсэн.
Мөн төрийн албан хаагчидтай холбоотой судалгаа, мэдээг хугацаанд нь гаргаж
хүргүүлэн ажилласан.
1.5.
Салбар зөвлөлийн эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэр гаргах, шийдвэрийн
биелэлтийг хангуулах;
Эхний хагас жилийн хугацаанд Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл 8 удаа
хуралдаж, 22 асуудал хэлэлцэн 33 тогтоол гарган, хуралдааны тэмдэглэлийг албажуулан
ажиллаж байна. /ирсэн бичиг 88, явсан бичиг 62/
Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, гарсан шийдвэр, шийдвэрийн
хэрэгжилт тооцсон байдлыг 1 дүгээр хавсралтаар үзүүлэв.
ХОЁР. ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН УЛСЫН НЭГДСЭН ТОО БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ
ХҮРЭЭНД
2.1.
Харьяалах байгууллагын “Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн
тогтолцооны цахим систем”-д тухай бүр мэдээлэл оруулах;
Хүний нөөцийн нэгдсэн системд Хэнтий аймгийн 184 байгууллагын мэдээллийг
оруулах ажлыг шуурхай, хугацаанд нь зохион байгуулсан.
Мөн Хүний нөөцийн нэгдсэн системтэй цалингийн нэгдсэн систем холбох ажлын
хүрээнд байгууллагын холбогдох албан тушаалтныг сургалтад хамруулан мэдээллийг
шинэчлэх, залруулах ажлыг бүрэн гүйцэтгэсэн.
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Төрийн байгууллагыг төрийн албан хаагчийн тоо бүртгэл хөтлөхөд мэргэжил,
арга зүйн удирдлагаар хангах;
Хүний нөөцийн системд бүртгэл хөтлөхөд гарч буй саад, бэрхшээлийн талаар тухай
бүр нь арга хэмжээг авч, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажилласнаар цалингийн нэгдсэн
системтэй холбох ажиллагаа амжилттай хийгдсэн.

2.2.

ГУРАВ. ТӨРИЙН АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД
3.1.
Харьяалах байгууллагын хүний нөөцийн бүртгэл, хөдөлгөөнийг “Төрийн
жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам”-д заасны дагуу хийх;
Төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхэлж байгаа албан хаагчийн нөөцийн бүгртгэл,
төрийн жинхэнэ албаны ерөнхий шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл, төрийн
жинхэнэ албанаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчийн болон иргэний нөөцийн бүртгэлийг
“Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам”-ын дагуу хийж гүйцэтгэн Төрийн албаны
зөвлөлд тухай бүрт нь хүргүүлж ажилласан.
Төрийн жинхэнэ албанд ажиллаж байгаад хуульд зааснаар төрийн албаны нөөцөд
бүртгүүлэхээр 6 иргэн хүсэлтээ ирүүлснийг бүртгэж авсан.
3.2.
Төрийн байгууллага, албан хаагч, иргэдийг нөөцийн санд хамаарах
мэдээллээр хангах, энэ талаар бүртгэл хөтлөх;
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцийн сангаас мэдээлэл, хүсэлт авахыг хүссэн 3
байгууллагад нөөцийн санд хамаарах мэдээллээр ханган, бүртгэл хөтлөн ажилласан.
Төрийн жинхэнэ албаны нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн 3 иргэнд нөөцийн
жагсаалтад бүртгэгдсэн болохыг тодорхойлох баримт бичгийг олгосон.
ДӨРӨВ. МАРГААН ХЯНАН ШАЛГАХ ХҮРЭЭНД
4.1.
Маргаан хянан шалгах комиссын үүрэг даалгаврын дагуу асуудлыг шалгах,
холбогдох баримт, материалыг бүрдүүлэх, холбогдох этгээдээс тайлбар,
тодорхойлолт авах;
Салбар зөвлөлд 3 өргөдөл, гомдол ирснийг 1 өргөдлийг Төрийн албаны зөвлөлд
шилжүүлэн ажилласан.
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн хурлаар 1 өргөдлийг хэлэлцүүлэн
/аймгийн Засаг даргад хандан гаргасан өргөдөлд Төрийн албаны зөвлөлийн салбар
зөвлөлийн үйл ажиллагаа, сонгон шалгаруулалттай холбоотой асуудал дурдагдсан тул
салбар зөвлөлд холбогдох хэсгийг тодруулж өгөх талаар хүсэлтийг Нийгмийн бодлогын
хэлтсээс ирүүлсэн/ тодруулга өгөх ажлын хэсгийг томилон шийдвэрлүүлж, тус өргөдөлд
холбогдох тодруулгыг хүргүүлсэн.
УИХ-ын сонгуулийн сурталчилгаанд төрийн албан хаагч оролцсон талаар ирүүлсэн
гомдлын дагуу тухайн албан хаагчтай холбоотой мэдээллийг цуглуулж төрийн албаны
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэсэн.
4.2.
Зөвлөлийн шийдвэрээр маргаан хянан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнд
ажиллуулах;
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар тогтоолоор
гомдлын дагуу тодруулга өгөх ажлын хэсэг томилон ажиллуулсан.
4.3.
Төрийн нэрийн өмнөөс шүүхэд нэхэмжлэл гаргах санал Төрийн албаны
зөвлөлд хүргүүлэх, энэ талаар зохих арга хэмжээ авах;
Төрийн нэрийн өмнөөс шүүхэд нэхэмжлэл гаргах шаардлага гараагүй.
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ТАВ. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХҮРЭЭНД
5.1.
“Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам”, “Төрийн албаны
тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-д заасны дагуу шалгалт зохион байгуулах;
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэлийг 2020 оны 1 дүгээр сард зохион
байгуулж, хорио цээрийн дэглэмтэй холбогдуулан шалгалтыг тодорхойгүй хугацаагаар
хойшлуулсан тул зохион байгуулаагүй байна.
5.2.
Сонгон шалгаруулалт явуулах захиалгыг хүлээн авах, хянах, зарлуулах;
Хэнтий аймгийн хэмжээнд төрийн албанд гарсан сул орон тооны захиалгыг хүлээн
авч, хянан нийтэд нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зарлуулахаар 162 сул орон тооны
захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлд тухай бүр нь албан бичгээр хүргүүлсэн.
Үүнээс төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд захирагчийн 14, төрийн жинхэнэ албан
тушаалын удирдах 11, гүйцэтгэх 127 сул орон тооны захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлийн
сайтад 2020 оны 4-6 дугаар саруудад нийтэд нээлттэй зарлагдаж сонгон шалгаруулалтыг
зохион байгуулсан.
5 удаагийн сонгон шалгаруулалтад нийт 21 албан тушаалд давхардсан тоогоор 50
иргэн бүртгүүлж, тавигдах шаардлагыг хангасан 37 иргэн шалгалт өгч, 22 иргэн тэнцсэн.
Сонгон шалгаруулалтын дүн мэдээг тухай бүр нь Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэн
ажиллаж байна.
5.3.
Шалгалтын комисс байгуулах;
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар тогтоолоор төрийн
албаны тусгай шалгалтыг зохион байгуулахад шалгалтын комисст дэмжлэг үзүүлэх
шалгалтын зөвлөлийг байгуулсан. 04, 11 дүгээр тогтоолоор төрийн үйлчилгээний төсвийн
шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтын комиссыг, 05, 09, 20, 22, 30, 31 дүгээр
тогтоолоор тус тус төрийн албаны тусгай шалгалтын комиссын бүрэлдэхүүнийг байгуулсан.
Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 141 дүгээр тогтоол, түүнийг хэрэгжүүлэх
аргачлалын дагуу сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулсан бөгөөд хорио цээрийн
дэглэмийн хүрээнд Улсын онцгой комиссын шийдвэр, Эрүүл мэндийн яамны зөвлөмжийг
мөрдөж ариутгал халдваргүйтгэл, шалгалтад оролцогчдын халууныг зайнаас хэмжих,
дэглэмийг мөрдүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж
ажиллав.

Албан тушаалын сул орон тоонд зохих журмын дагуу нэр дэвшүүлэх;
Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсгийн дагуу Төрийн
албаны тусгай шалгалт өгч хамгийн өндөр оноо авсан иргэдийг тухайн албан тушаалд нь
нэр дэвшүүлэх салбар зөвлөлийн 21 тогтоолыг гаргасан.
5.5.
Нэр дэвшүүлсэн шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
21 сул орон тоонд нэр дэвшүүлсэн бөгөөд нэр дэвшүүлсэн шийдвэрийн хэрэгжилт
80 хувьтай байна. Үлдсэн 20 хувь нь шийдвэрлэх шатандаа байгаа болно.
5.4.
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ЗУРГАА. ХЯНАЛТ ТАВИХ, АУДИТ ХИЙХ ХҮРЭЭНД
6.1.
Харьяалах төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хүний нөөцийн аудитыг
Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан аргачлал, удирдамжийн дагуу хийх;
Аргачлал, удирдамж ирээгүй.
6.2.
Хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтэд Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан
аргачлал, удирдамжийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх;
Аргачлал, удирдамж ирээгүй.
6.3.
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлагууд болон сумдын ЗДТГ-аас
санал авсны дагуу Хэнтий аймгийн 2019 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг батлан
Удирдлагын академи, Төрийн албаны зөвлөл, холбогдох төрийн захиргааны төв
байгууллага, төрийн бус байгууллагуудтай хамтран төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах
сургалтын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
ДОЛОО. СУРГАЛТ СУДАЛГАА, СУРТАЛЧИЛГАА ХИЙХ ХҮРЭЭНД
Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан хөтөлбөр, удирдамжийн дагуу сургалт,
сурталчилгаа зохион байгуулах;
2020 оны эхний хагаст төрийн албан хаагчдад танхимаар 3, цахимаар 13 удаагийн
сургалтад давхардсан тоогоор 780 төрийн албан хаагчдыг хамруулаад байна.
Төрийн албан хаагчийн мэргэшүүлэх багц сургалтад эрхэлсэн түшмэлийн ангиллын
2, ахлах түшмэлийн ангиллын 50, дэс түшмэлийн ангиллын давтан 8, богино хугацааны 8,
чиглүүлэх сургалтад 8, нийт 75 албан хаагчийг хамруулсан.
7.2.
Төрийн албаны шинэтгэл, Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, бодлого, үзэл
баримтлалыг төрийн албан хаагч болон олон нийтэд танилцуулах,
сурталчлах;
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн шийдвэр, төрийн албаны мэргэшлийн
шалгалт, удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалттай холбоотой бусад мэдээ
мэдээллийн талаар мэдээллийн самбарт болон www.khentii.mn цахим хуудсанд
байршуулан сурталчлах ажлыг тогтмолжуулаад байна.
7.1.
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Мөн цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг тухай бүр нь Хэнтий аймаг Миний нутаг хуудсаар
болон хандалт ихтэй сошиал зарын бүлгэмүүдэд дамжуулан мэдээлэн ажиллаж байна.
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Төрийн алба, төрийн албан хаагчийн талаар судалгаа хийх;
Төрийн албан хаагчидтай холбоотой мэргэшүүлэх багц сургалтын, хүний нөөцийн,
түр орлон гүйцэтгэгчийн, сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга нарын, сул орон тооны гэх
мэт судалгааг цаг тухай бүр нь хийж, нэгтгэн Төрийн албаны зөвлөл, Удирдлагын академид
хүргүүлэн ажилласан.
7.4.
Орон нутгийн төсвийн удирдлагын зардлын төслийг боловсруулах, хянаж
батлахад санал гаргах;
2020 оны орон нутгийн төсөвт Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл
ажиллагааны зардалд 6,0 сая төгрөгийг аймгийн ЗДТГ-ын төсвийн багцад суулгуулсан.
7.3.

НАЙМ. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД
Төрийн алба, төрийн албан хаагчийн талаарх мэдээ мэдээлэл, материал,
судалгааг харьяалах байгууллагаас гаргуулж авах;
Төрийн албан хаагчдын мэргэшүүлэх /давтан болон чиглүүлэх/ багц сургалтын,
Тэргүүн, эрхэлсэн, ахлах түшмэлийн албан тушаалын ангилалд хамаарах албан
хаагчийн нөөцийн, ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүний, төсвийн байгууллагуудын бүтэц,
орон тоо, 2018-2020 оны төсвийн орлого, зарлагын, сул орон тооны гэх мэт судалгааг
харьяалах байгууллагаас гаргуулж, нэгтгэн Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Төрийн
албаны зөвлөл, Удирдлагын академид цаг хугацаанд нь хүргүүлж ажиллав.
Төрийн албан хаагчдын судалгааны нэгдсэн сан үүсгэсэн.
8.2.
Төрийн захиргааны албан хаагчид зэрэг дэв шинээр болон ахиулан олгох
санал гаргах;
Төрийн захиргааны албан хаагчид зэрэг дэв шинээр олгох 38, 65 албан хаагчид
ахиулан олгох санал гаргаж, аймгийн Засаг даргад өргөн мэдүүлж, аймгийн Засаг даргын
2020 оны Б/10 дугаар захирамжаар нийт 103 албан хаагчид зэрэг дэв олгосон шийдвэрийг
гаргуулсан.
8.3.
Төрийн албан хаагчийг холбогдох журамд заасны дагуу шагнаж урамшуулах
санал гаргах;
Монгол Улсын Төрийн дээд одон медальд нийт 65 төрийн албан хаагчийг өргөн
мэдүүлсэн. Үүнд: “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон”-оор 1, Алтан гадас одонгоор16, Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар- 48
Мөн “Төрийн албаны тэргүүний ажилтан цол тэмдэг”-ээр шагнуулахаар төрийн
албанд олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга С.Нямдаваа, мэргэжилтэн С.Энхтогоо нарыг нэр
дэвшүүлсэн.
8.4.
Төрийн албаны зөвлөлөөс албан тушаалын тодорхойлолт хянах чиглэлээр
өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх;
Аймгийн ИТХ-ын ажлын алба, Засаг даргын Тамгын газар болон нийт 10
байгууллагын төрийн захиргааны 123 албан тушаалд хамаарах 83 албан тушаалын
тодорхойлолтыг журмын дагуу боловсруулан Төрийн албаны зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлэн батлах зөвшөөрөл олгосоны дагуу байгууллагын даргын тушаалаар баталсан.
Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын 5.3-ын
дагуу төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн албан тушаалын
тодорхойлолтод санал авахаар албан тушаалын тодорхойлолтыг Төрийн албаны
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2019 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 42 дугаар албан
бичгээр хүргүүлж санал авсны дагуу албан тушаалын тодорхойлолтыг холбогдох хууль,
8.1.
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журмын дагуу томилох эрх бүхий албан тушаалтан шийдвэр гарган баталсан. Үүнд: Ардын
дуу бүжгийн Хан Хэнтий чуулгын дарга, Нийтийн номын сангийн захирал, Нэгдсэн
эмнэлгийн дарга, Уламжлалт анагаах ухааны төвийн захирал, Ерөнхий боловсролын
сургуулийн захирал, Цэцэрлэгийн эрхлэгч, сумын Эрүүл мэндийн төв, Соёлын төвийн
эрхлэгч нарын албан тушаалын тодорхойлолтыг тус тус батлуулсан.
ЕС. ЗӨВЛӨЛӨӨС ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ БОЛГОСОН БУСАД АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
Төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийг шинэ журмын дагуу шинэчлэх ажлыг зохион
байгуулсан. Сумд болон байгууллагуудад албан бичгээр чиглэл өгч ажилласан.

ТАЙЛАН ХЯНАСАН:
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН
САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Ж.ГАНБААТАР

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН
САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН
БИЧГИЙН ДАРГА

Ж.САРУУЛТӨГС
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1 дүгээр хавсралт
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг тооцсон байдал:
ТАЗСЗ-өөс гарсан тогтоолын
Утга

Огноо

№

1

Санал уламжлах тухай

2020.03.27.

01

2

Шагналд тодорхойлох
тухай

2020.03.27.

02

3

Зөвлөл байгуулах тухай

2020.04.24.

03

4

Сонгон шалгаруулалтын
комисс байгуулах тухай

2020.04.28.

04

2020.04.28.

05

2020.05.05.

06

5
6

Шалгалтын комисс
байгуулах тухай
Нэгдсэн эмнэлгийн даргын
албан тушаалд нэр
дэвшүүлэх тухай
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Гарсан шийдвэрийн товч
2019 оны үйл ажиллагааны үр дүн,
мэргэшлийн түвшинг харгалзан үзэж 103
төрийн захиргааны албан хаагчдад зэрэг
дэв олгох, ахиулахаар аймгийн Засаг
даргад уламжлах.
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
С.Нямдаваа,
ахлах
мэргэжилтэн
С.Энхтогоо нарыг “Төрийн албаны
тэргүүний
ажилтан”
тэмдгээр
шагнуулахаар уламжлах.

Тогтоолын хэрэгжилт
Аймгийн Засаг даргын 2020 оны Б/10
дугаар
захирамжаар
103
төрийн
захиргааны албан хаагчид зэрэг дэв
олгох, ахиулах шийдвэр гарсан.

Төрийн албаны зөвлөлд албан бичгээр
шагналын материалыг хүргүүлсэн.

Нийт 5 удаагийн сонгон шалгаруулалтыг
Төрийн албаны тусгай шалгалтыг зохион
зохион байгуулахад мэргэжлийн чиг
байгуулахад шалгалтын комисст дэмжлэг
үүргийн
дагуу
дэмжлэг
үзүүлэн
үзүүлэх шалгалтын зөвлөл
ажилласан.
Ардын дуу бүжгийн Хан Хэнтий чуулгын
2020 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдөр
дарга,
Нэгдсэн
эмнэлгийн
дарга,
сонгон
шалгаруулалтыг
зохион
Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлгийн
байгуулсан.
даргыг сонгон шалгаруулах комисс
Төрийн албаны тусгай шалгалтыг зохион 2020 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдөр
байгуулах комисс
тусгай шалгалтыг зохион байгуулсан.
Төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд
Нэгдсэн эмнэлгийн эмч, ажиллагсдаас
захирагчийн
сонгон
шалгаруулалтад
сонгон
шалгаруулалттай
холбоотой
хамгийн өндөр оноо авч тэнцсэн
Хуудас9

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР
ЗӨВЛӨЛ

7

Галшар сумын ЗДТГ-ын
даргын албан тушаалд нэр
дэвшүүлэх тухай

8

Баянхутаг сумын ЗДТГ-ын
Санхүүгийн албаны даргын
албан тушаалд нэр
дэвшүүлэх тухай

2020.05.05.

08

9

Шалгалтын комисс
байгуулах тухай

2020.05.18.

09

10

Гомдлын дагуу тодруулга
өгөх ажлын хэсэг байгуулах
тухай

2020.05.18.

10

11

Сонгон шалгаруулалтын
комисс байгуулах тухай

2020.05.20.

11

12

Баян-Адарга сумын
иргэдийн Төлөөлөгчдийн

2020.05.25.

12

2020.05.05.
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Д.Оюунгэрэлийг
Нэгдсэн
эмнэлгийн
даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалт өгч 81
оноо авсан Шагдарын Цэвэлсүрэнг
Галшар сумын Засаг даргын Тамгын
газрын даргын сул орон тоонд нэр
дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалтад тухайн
албан тушаалдаа хамгийн өндөр оноо
(87.5)
авч
тэнцсэн
Нямдоржийн
Санжаадоржийг Баянхутаг сумын Засаг
даргын Тамгын газрын Санхүүгийн
албаны даргын сул орон тоонд нэр
дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалтыг зохион
байгуулах комисс
Аймгийн засаг даргад хандан Нэгдсэн
эмнэлгийн эмч, ажиллагсдаас гаргасан
гомдолд Төрийн албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөлийн зохион байгуулсан
сонгон шалгаруулалт нь хуульд нийцээгүй
журмаар зохион байгуулсан талаар
дурдагдсан тул тодруулга өгөх ажлын
хэсэг байгуулах
Төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд
захирагчийн
сонгон
шалгаруулалтыг
зохион байгуулах комисс байгуулах
Төрийн албаны тусгай шалгалт өгч 63
оноо авсан Сандагдоржийн Энхцэцэгийг

гомдол гарсан тул гомдлыг шийдвэрлэх
хүртэлх хугацаанд түдгэлзүүлсэн.
Галшар сумын Засаг даргын 2020 оны
Б/06 дугаар захирамжаар Ш.Цэвэлсүрэнг
сумын ЗДТГ-ын даргын албан тушаалд
томилсон.

Төсвийн тухай хуулийн дагуу аймгийн
Засаг даргатай зөвшилцөх саналын
хариуг хүлээж буй тул томилох шийдвэр
гараагүй байна.
2020 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр
тусгай шалгалтыг зохион байгуулсан.

2020 оны 50 тоот
тодруулгыг хүргүүлсэн.

албан

бичгээр

2020 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр
сонгон
шалгаруулалтыг
зохион
байгуулсан.

Хуудас10

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР
ЗӨВЛӨЛ

Хурлын нарийн бичгийн
даргын албан тушаалд нэр
дэвшүүлэх тухай

13

Баян-Адарга сумын ЗДТГын даргын албан тушаалд
нэр дэвшүүлэх тухай

14

Хүнс, хөдөө аж ахуйн
газрын Захиргаа, аж ахуйн
албаны даргын албан
тушаалд нэр дэвшүүлэх
тухай

15

Аймгийн Засаг даргын
Тамгын газрын Хууль, эрх
зүйн хэлтсийн ахлах
мэргэжилтний албан
тушаалд нэр дэвшүүлэх
тухай

16

Аймгийн Засаг даргын
Тамгын газрын Хөрөнгө
оруулалт, хөгжлийн
бодлого, төлөвлөлтийн
хэлтсийн мэргэжилтний
албан тушаалд нэр
дэвшүүлэх тухай

2020.05.25.

16

17

Аймгийн Засаг даргын
Тамгын газрын Санхүү,
төрийн сангийн хэлтсийн

2020.05.25.

17

2020.05.25.

2020.05.25.

2020.05.25.

Үйл ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

13

14

15

2020

Баян-Адарга
сумын
иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн
даргын сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалт өгч 104
оноо авсан Чойгажидын Эрдэнэ-Очирыг
Баян-Адарга сумын Засаг даргын Тамгын
газрын даргын сул орон тоонд нэр
дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалт өгч 68,3
оноо авсан Баатарын Саранцэцэгийг
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Захиргаа, аж
ахуйн албаны даргын сул орон тоонд нэр
дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалт өгч 64
оноо авсан Жамцын Ганбаярыг аймгийн
Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх
зүйн хэлтсийн Эрх зүйн сургалт,
сурталчилгаа, хүний эрх, гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан
ахлах мэргэжилтний сул орон тоонд нэр
дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалт өгч 54
оноо авсан Самбалайн Лхагвачулууныг
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого,
төлөвлөлтийн хэлтсийн Дэд бүтэц,
төлөвлөлтийн
бодлого
хариуцсан
мэргэжилтний сул орон тоонд нэр
дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалт өгч 46,3
оноо авсан Банзарсүрэнгийн Хуланг
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын

Баян-Адарга сумын Засаг даргын 2020
оны А/47 захирамжаар Ч.Эрдэнэ-Очирыг
сумын ЗДТГ-ын даргын албан тушаалд
томилсон.
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын 2020
оны
Б/13
дугаар
тушаалаар
Б.Саранцэцэгийг Захиргаа, аж ахуйн
албаны даргын албан тушаалд томилсон.
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын
даргын 2020 оны Б/53 дугаар тушаалаар
Ж.Ганбаярыг Хууль, эрх зүйн хэлтсийн
Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, хүний
эрх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтний
албан тушаалд томилсон.
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын
даргын 2020 оны Б/54 дүгээр тушаалаар
С.Лхагвачулууныг Хөрөнгө оруулалт,
хөгжлийн
бодлого,
төлөвлөлтийн
хэлтсийн Дэд бүтэц, төлөвлөлтийн
бодлого хариуцсан мэргэжилтний албан
тушаалд томилсон.
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын
даргын 2020 оны Б/53 дугаар тушаалаар
Б.Хуланг
Санхүү,
төрийн
сангийн
Хуудас11

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР
ЗӨВЛӨЛ

мэргэжилтний албан
тушаалд нэр дэвшүүлэх
тухай

18

Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний газрын
мэргэжилтний албан
тушаалд нэр дэвшүүлэх
тухай

19

Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний газрын
мэргэжилтний албан
тушаалд нэр дэвшүүлэх
тухай

20

21

22

23

Шалгалтын комисс
байгуулах тухай
Нийгмийн даатгалын
хэлтсийн Галшар сумын
Нийгмийн даатгалын
байцаагчийн албан
тушаалд нэр дэвшүүлэх
тухай
Шалгалтын комисс
байгуулах тухай
Баян-Овоо сумын Засаг
даргын Тамгын газрын
Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр,
хоршооны асуудал

2020.05.25.

18

2020.05.25.

19

2020.05.25.

20

2020.06.02.

21

2020.06.02.

22

2020.06.10.

23

Үйл ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

2020

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төсөвт
байгууллагын төлбөр тооцоо хариуцсан
мэргэжилтний сул орон тоонд нэр
дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалт өгч 60,7
оноо авсан Гантөмөрийн Чулуунсайханыг
Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээний
газрын Баян-Адарга сумын Хөдөлмөр
эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан
мэргэжилтний сул орон тоонд нэр
дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалт өгч 45,3
оноо
авсан
Түмэнжаргалын
Сүрэнцэцэгийг Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний газрын Жаргалтхаан сумын
Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал
хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд
нэр дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалтыг зохион
байгуулах комисс

хэлтсийн Төсөвт байгууллагын төлбөр
тооцоо хариуцсан мэргэжилтний албан
тушаалд томилсон.
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний
газрын даргын 2020 оны Б/51 дүгээр
тушаалаар
Г.Чулуунсайханыг
БаянАдарга сумын Хөдөлмөр
эрхлэлт,
халамжийн
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтний албан тушаалд томилсон.
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний
газрын даргын 2020 оны Б/52 дугаар
тушаалаар Т.Сүрэнцэцэгийг Баян-Адарга
сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн
асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан
тушаалд томилсон.
2020 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр
тусгай шалгалтыг зохион байгуулсан.

Төрийн албаны тусгай шалгалт өгч 63
оноо авсан Даваахүүгийн Төгсжаргалыг
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Галшар
сумын Нийгмийн даатгалын байцаагчийн
сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын
2020 оны ......тушаалаар Д.Төгсжаргалыг
Галшар сумын Нийгмийн даатгалын
байцаагчийн албан тушаалд томилсон.

Төрийн албаны тусгай шалгалтыг зохион
байгуулах комисс
Төрийн албаны тусгай шалгалтаар
хамгийн
өндөр
оноо
/17/
авсан
Төмөрхуягийн Эрдэнэцэцэгийг Баян-Овоо
сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс,

2020 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр
тусгай шалгалтыг зохион байгуулсан.
Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын
газрын даргын 2020 оны Б/42 дугаар
тушаалаар
Т.Эрдэнэцэцэгийг
Хүнс,
жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал
Хуудас12

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР
ЗӨВЛӨЛ

24

25

26

хариуцсан мэргэжилтний
албан тушаалд нэр
дэвшүүлэх тухай
Дадал сумын Засаг даргын
Тамгын газрын Хүнс,
жижиг, дунд үйлдвэр,
хоршооны асуудал
хариуцсан мэргэжилтний
албан тушаалд нэр
дэвшүүлэх тухай
Биндэр сумын Засаг
даргын Тамгын газрын
Төсөв, төрийн сангийн
мэргэжилтний албан
тушаалд нэр дэвшүүлэх
тухай
Бор-Өндөр сумын Засаг
даргын Тамгын газрын
Төсөв, төрийн сангийн
мэргэжилтний албан
тушаалд нэр дэвшүүлэх
тухай

27

Батширээт сумын байгаль
хамгаалагчийн албан
тушаалд нэр дэвшүүлэх
тухай

28

Биндэр сумын байгаль
хамгаалагчийн албан
тушаалд нэр дэвшүүлэх
тухай

2020.06.10.

24

2020.06.10.

25

2020.06.10.

26

2020.06.10.

2020.06.10.

Үйл ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

27

28

2020

жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал
хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд
нэр дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалтаар
хамгийн өндөр оноо /15/ авсан Энэбишийн
Баасанхүүг Дадал сумын Засаг даргын
Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд
үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан
мэргэжилтний сул орон тоонд нэр
дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалтаар
хамгийн
өндөр
оноо
/11/
авсан
Амгаланцогтын
Мишээлтийг
Биндэр
сумын Засаг даргын Тамгын газрын
Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний сул
орон тоонд нэр дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалтаар
хамгийн өндөр оноо /23.6/ авсан
Бямбаагийн Оюунтуяаг Бор-Өндөр сумын
Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв,
төрийн сангийн мэргэжилтний сул орон
тоонд нэр дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалтаар
хамгийн
өндөр
оноо
/9/
авсан
Бавуудоржийн Болдыг Байгаль орчин,
аялал жуулчлалын газрын Батширээт
сумын байгаль хамгаалагчийн сул орон
тоонд нэр дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалтаар
хамгийн
өндөр
оноо
/15/
авсан
Нямдоржийн Болор-Эрдэнийг Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын газрын Биндэр

хариуцсан мэргэжилтнийалбан тушаалд
томилсон

Хугацаа болоогүй

Хугацаа болоогүй

Хугацаа болоогүй

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын
даргын 2020 оны Б/33 дугаар тушаалаар
Б.Болдыг Батширээт сумын байгаль
хамгаалагчийн албан тушаалд томилсон.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын
даргын 2020 оны Б/34 дүгээр тушаалаар
Н.Болор-Эрдэнийг Биндэр сумын байгаль
хамгаалагчийн албан тушаалд томилсон.
Хуудас13

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР
ЗӨВЛӨЛ

29

30
31

32

33

Биндэр сумын байгаль
хамгаалагчийн албан
тушаалд нэр дэвшүүлэх
тухай
Шалгалтын комисс
байгуулах тухай
Шалгалтын комисс
байгуулах тухай
Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газрын Аялал
жуулчлалын албаны
даргын албан тушаалд нэр
дэвшүүлэх тухай
Мэргэжлийн хяналтын
газрын Таримал ургамлын
үр, хорио цээрийн
хяналтын улсын
байцаагчийн албан ушаалд
нэр дэвшүүлэх тухай

2020.06.10.

29

2020.06.16.

30

2020.06.17.

31

2020.06.23.

2020.06.23.

Үйл ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

2020

сумын байгаль хамгаалагчийн сул орон
тоонд нэр дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалтаар
хамгийн
өндөр
оноо
/13/
авсан
Александрийн Гэрэлмааг Байгаль орчин,
аялал жуулчлалын газрын Биндэр сумын
байгаль хамгаалагчийн сул орон тоонд
нэр дэвшүүлэх
Төрийн албаны тусгай шалгалтыг зохион
байгуулах комисс
Төрийн албаны тусгай шалгалтыг зохион
байгуулах комисс

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын
даргын 2020 оны Б/32 дугаар тушаалаар
А.Гэрэлмааг Биндэр сумын байгаль
хамгаалагчийн албан тушаалд томилсон.
2020 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр
тусгай шалгалтыг зохион байгуулсан.
2020 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр
тусгай шалгалтыг зохион байгуулсан.

32

Төрийн албаны тусгай шалгалтаар
хамгийн өндөр оноо /113/ авсан Барсын
Хугацаа болоогүй.
Баясгаланг Аялал жуулчлалын албаны
даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх

33

Төрийн албаны тусгай шалгалтаар
хамгийн өндөр оноо /83/ авсан Ганболдын
Одбаярыг Таримал ургамлын үр, хорио Хугацаа болоогүй.
цээрийн хяналтын улсын байцаагчийн
албан тушаалд нэр дэвшүүлэх

Хуудас14

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

2019

Хэнтий аймгийн хэмжээнд төрийн албанд гарсан сул орон тооны захиалгыг хүлээн авч,
хянан нийтэд нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зарлуулахаар 162 сул орон тооны захиалгыг
Төрийн албаны зөвлөлд тухай бүр нь албан бичгээр хүргүүлсэн.
Үүнээс төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд захирагчийн 24, төрийн жинхэнэ албан
тушаалын удирдах 16, гүйцэтгэх 138 сул орон тооны захиалга Төрийн албаны зөвлөлийн сайтад
2020 оны 4-12 дугаар саруудад нийтэд нээлттэй зарлагдаж сонгон шалгаруулалтыг зохион
байгуулсан.
9 удаагийн сонгон шалгаруулалтад нийт 178 албан тушаалд давхардсан тоогоор 86 иргэн
бүртгүүлж, тавигдах шаардлагыг хангасан 64 иргэн шалгалт өгч, 45 иргэн тэнцсэн.
Төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд захирагчийн 17, төрийн жинхэнэ албан тушаалын
удирдах 8, гүйцэтгэх 16 сул орон тоо нөхөгдөөд байна.
Сонгон шалгаруулалтын дүн мэдээг тухай бүр нь Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэн
ажиллаж байна.
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