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Аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд Төрийн албатай холбоотой 

асуудлаар 22 төрийн албан хаагчийн өргөдөл, гомдол ирснийг бүртгэн холбогдох 

хууль, журмын дагуу тухай бүр нь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 

гишүүдээр ахлуулсан ажлын хэсэг томилон дүгнэлт гаргуулж, салбар зөвлөлийн 

хуралдаанаар хэлэлцэн хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж ажиллалаа.  

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд хандсан өргөдөл гомдлын 

шийдвэрлэлт: 

№ Өргөдөл 
гаргагчийн нэр 

Өргөдлийн 
утга 

Шалгасан 
ажлын хэсэг 

Шийдвэрлэсэн 
байдал 

Тайлбар 

1 Хүдэр сумын 
иргэн Ш.Урнаа 

Ажил орохыг 
хүссэн тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Хүдэр сумын ЗДТГ-ын 
даргад ТАЗСЗ-ийн 
2015.02.04-ны өдрийн 
09 дугаар албан бичиг 

Төрийн жинхэнэ 
албанд анх 
орон иргэний 
нөөцөд 
бүртгэлтэй 
байгаа тухай  

2 
 

Ерөө сумын 
ЗДТГ-ын 
мэргэжилтэн 
М.Урангоо 

Цалингийн 
ангилал 
зэрэглэл 
буруу олгож 
байгаа тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Ерөө сумын ЗДТГ-ын 
даргад ТАЗСЗ-ийн 
2015.02.04-ны өдрийн 
10 дугаар албан 
бичгээр албан 
тушаалынх нь цалинг 
олгохыг даалгасан 

Цалин 
олгогдсон. 

3 Сүхбаатар 
сумын иргэн 
Б.Маралцэц 

Ажил орохыг 
хүссэн тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Аймгийн Газрын 
харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газрын 
даргад 2015.03.16-ны 
өдрийн 22 дугаар 
албан бичгээр нэр 
дэвшүүлсэн.  
 

Аймгийн 
Газрын 
харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын 
газрын даргын 
тушаалаар 
томилогдсон.  

4 Сайхан сумын 
иргэн 
М.Энхтунгалаг 

Номгон 
тосгоны 
цэцэрлэгийн 
эрхлэгчийн 
үйл 
ажиллагааны 
тухай 

Ажлын хэсэг: 
Ч.Даваадорж 
Д.Энхтуяа 
Ч.Алтантуяа 
Ц.Сонинбаяр 

ТАЗСЗ-ийн 
2014.04.14-ний 
өдрийн 34 дугаар 
албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 

Эрхлэгч 
Д.Баярхүүд 
сахилгын 
шийтгэл 
ногдуулсан. 
 

5 Түнхэл тосгоны 
цэцэрлэгийн 
ажилтнууд 

Эрхлэгч 
Т.Лхагважавы
н тухай 

Ажлын хэсэг: 
Ж.Батсайхан 
Э.Оюунболд 
Т.Доржхуяг 

ТАЗСЗ-ийн 
2014.04.14-ний 
өдрийн 35 дугаар 
албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 

Төрийн албан 
хаасан хугацааг 
зохих хууль 
журмын дагуу 
тодорхойлсон 

6 Сүхбаатар 
сумын иргэн 
Д.Туул 

Нөөцөөс 
нөхөгдөх 
тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Сүхбаатар сумын 
ЗДТГ-ын дарга 
Д.Энхзаяад 
2015.04.13-ны 31 
дугаар албан бичгээр 

Сумын байгаль 
хамгаалагчаар 
томилогдсон. 
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нэр дэвшүүлсэн. 

7 Сайхан сумын 
иргэн 
У.Аминдаваа 

Нөөцөөс 
нөхөгдөх 
тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Сайхан сумын ЗДТГ-
ын дарга Ч.Тунгалагт 
2015.04.13-ны 30 
дугаар албан бичгээр 
нэр дэвшүүлсэн. 

Сайхан сумын 
ЗДТГ-ын дарга 
татгалзсн хариу 
ирүүлсэн. 

8 Сүхбаатар 
сумын иргэн 
Т.Уянга 

Нөөцөөс 
нөхөгдөх 
тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Аймгийн ХМХА-ны 
дарга Н.Үнэнбаатарт 
2015.04.13-ны 29 
дугаар албан бичгээр 
нэр дэвшүүлсэн. 

Бүтэц орон 
тооны өөрчлөлт 
хийсэн тул 
томилоогүй. 

9 Сайхан сумын 
иргэн 
С.Гэрэлбаяр 

Нөөцөөс 
нөхөгдөх 
тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Мандал сумын ЗДТГ-
ын дарга 
Д.Байгалмаад ТАЗСЗ-
ийн 2015.04.15-ны 
өдрийн 36 дугаар 
албан бичгээр нэр 
дэвшүүлсэн.  

Хэрх тосгоны 
Захирагчийн 
албаны 
мэргэжилтнээр 
томилогдсон.  

10 Хүдэр сумын 
иргэн 
Ц.Гэрэлцогт 

Ажилд 
томилохгүй 
байгаа тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Хүдэр сумын Засаг 
дарга Б.Наранцэцэгт 
2015.05.07-ны өдрийн 
40 дугаар албан 
бичгээр хууль 
хэрэгжүүлэн ажиллах 
тухай даалгасан 
 

Хүдэр сумын 
Засаг даргын 
2015 оны Б/08 
дугаар 
захирамжаар 
сумын ЗДТГ-ын 
даргаар 
томилогдсон.  

11 Аймгийн ЗДТГ-
ын мэргэжилтэн 
М.Нарантуяа 

Ажилд 
томилохгүй 
байгаа тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Аймгийн Зааг даргад 
ТАЗСЗ-ийн 
2015.07.06-ны өдрийн 
53 дугаар албан 
бичгээр санал 
зөвшилцөхөөр 
хүргүүлсэн.  
 

Сэлэнгэ 
аймгийн ЗДТГ-
ын даргын 2015 
оны Б/63 
тушаалаар 
СТСХ-ийн 
даргаар 
томилогдсон. 

12 Сайхан сумын 
иргэн 
Д.Гарьдрагчаа 

Сайхан 
сумын ЗДТГ-
ын 
мэргэжилтэн 
Р.Үнэнбатын 
тухай 

Ажлын хэсэг: 
Э.Оюунболд 
Ч.Энхтуяа 
М.Нарантуяа 

Сайхан сумын ЗДТГ-
ын дарга Ч.Тунгалагт 
ТАЗСЗ-ийн 
2015,07.06-ны өдрийн 
55 дугаар албан 
бичгээр арга хэмжээ 
авч ажиллахыг 
даалгасан. 

Сайхан сумын 
ЗДТГ-ын 
мэрэгжилтэн 
Р.Үнэнбатад 
сахилгын 
шийтгэл 
ногдуулж 
хариуг иргэн 
Гарьдрагчаад 
хүргүүлсэн. 

13 Жавхлант 
сумын иргэн 
Э.Мөнхнасан 

Жавхлант 
сумын ЗДТГ-
ын 
мэргэжилтэн 
Ц.Батчимэгий
н тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Жавхлант сумын 
ЗДТГ-ын дарга 
Ц.Рэгзэдмаад ТАЗСЗ-
ийн 2015.10.02-ны 
өдрийн 73 дугаар 
албан бичгээр арга 

Жавхлант 
сумын ЗДТГ-ын 
мэргэжилтэн 
Ц.Батчимэгт 
сахилгын 
шийтгэл 
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хэмжээ авч 
ажиллахыг даалгасан  

ногдуулсан. 

14 Сүхбаатар 
сумын иргэн 
О.Нарантуяа 

Сэлэнгэ 
аймгийн 
ЗДТГ-ын 
НХХ-ийн 
мэргэжилтэн 
Ц.Отгонтуяаг
ийн тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Аймгийн ЗДТГ-ын ѐс 
зүйн хорооны дарга 
Ч.Даваадоржид 
судалж дүнэлт 
гаргахыг даалгасан 
ТАЗСЗ-ийн 
2015.10.02-ны өдрийн 
74 дугаар албан бичмг 
хүргүүлсэн. 

АЗДТГ-ын 
даргын 
шийдвэрээр 
Сэлэнгэ 
аймгийн ЗДТГ-
ын НХХ-ийн 
мэргэжилтэн 
Ц.Отгонтуяад 
сахилгын 
шийтгэл 
ногдуулсан. 

15 Сайхан сумын 
иргэн 
М.Мөнхбаясгал
ан 

Сайхан 
сумын 
Соѐлын 
ордны 
даргын 
сонгон 
шалгаруулал
тын тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Сайхан сумын Засаг 
дарга С.Энхтайванд 
ТАЗСЗ-ийн 
2015.10.02-ны 75 
дугаар албан бичгээр 
сонгон 
шалгаруулалтын зар 
ирүүлэх тухай 
даалгасан. 

Аймгийн БСГ-
ын 
мэргэжилтэнд 
сонгон 
шалгаруулал-
тын зар ирүүлэх 
тухай зөвлөсөн. 

16 Мандал сумын 
иргэн 
М.Ууганбаатар 

Нөөцөөс 
нөхөгдөх 
тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Баянгол сумын ЗДТГ-
ын дарга Б.Болор-
Эрдэнэд ТАЗСЗ-ийн 
2015.10.06-ны өдрийн 
77 дугаар албан 
бичгээр нэр 
дэвшүүлсэн.  

Иргэн 
М.Ууганбаатар 
өөрийн 
хүсэлтээр 
ажиллахаас 
татгалзсан 
байна. 

17 Хүдэр сумын 
иргэн 
Д.Насанжаргал 

Ажилд 
эгүүлэн 
авахгүй 
байгаа тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Хүдэр сумын ЗДТГ-ын 
дарга Ц.Гэрэлцогтод 
ТАЗСЗ-ийн 
2015.10.19-ны өдрийн 
78 дугаар албан 
бичгээр хариу 
хүргүүлсэн. 

Тамгын газрын 
үйлчилгээний 
ажилчин 
Д.Насанжар-
галыг ажилд нь 
үргэлжлүүлэн 
ажиллуулсан.  

18 Алтанбулаг 
сумын иргэн 
Ц.Болормаа 

Аймгийн 
МХГ-ын 
байцаагчийн 
тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Аймгийн МХГ-ын 
дарга Д.Энхсайханд 
ТАЗСЗ-ийн 
2015.11.11-ны өдрийн 
80 дугаар албан 
бичгээр дүгнэлт 
гаргаж өгөхийг 
даалгасан. 

Төрийн хяналт 
шалгалтын 
тухай хуулинд 
заасанчлан 
боломжгүй 
гэсэн хариу 
ирүүлсэн.  

19 Эрдэнэт хотын 
иргэн 
Л.Тодгэрэл 

Бугант 
тосгоны 
соѐлын 
төвийн тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Аймгийн БСГ-ын 
дарга Д.Загдгочоод 
ТАЗСЗ-ийн 
2015.12.23-ны 88 
дугаар албан бичиг 
хүргүүлсэн 

Бугант тосгоны 
соѐлын төвийн 
үйл 
ажиллагааны 
талаар судалж 
хариу өгөхийг 
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даалгасан. 

20 Зүүнбүрэн 
сумын иргэн 
С.Эрдэнэчимэг 

Зүүнбүрэн 
сумын ЗДТГ-
ын 
мэргэжилтэн 
С.Цэлмэгийн 
тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Зүүнбүрэн сумын 
ЗДТГ-ын дарга 
Д.Гантулгад ТАЗСЗ-
ийн 2015.12.30-ны 
өдрийн 97 дугаар 
албан бичгээр хариу 
хүргүүлсэн. 

Зүүнбүрэн 
сумын ЗДТГ-ын 
даргын 
тушаалаар 
сахилгын 
шийтгэл 
ногдуулсан 

21 Зүүнбүрэн 
сумын иргэн 
Б.Уянга, 
Г.Уртнасан нар  

Сонгон 
шалгаруулал
тын тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Зүүнбүрэн сумын 
Соѐлын төвийн 
эрхлэгч 
Д.Лхамгарьдад 
ТАЗСЗ-ийн 
2015.12.30-ны өдрийн 
96 дугаар албан 
бичгээр хариуг 
хүргүүлсэн 

Соѐлын төвийн 
бүжгийн багш, 
орон нутаг 
судлах 
танхимын 
ажилтнаар авч 
ажиллуулахаар 
болсон. 

22 Сүхбаатар 
сумын иргэн 
Ж.Сэлэнгэ 

Ажлаас 
үндэслэлгүй 
халсан тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
хуралдаанаар 
хэлэлцсэн 

Ажлын хэсгийн 
дүгнэлтийг хэлэлцээд 
ТАЗСЗ-ийн 
2015.12.30-ны өдрийн 
27 дугаар тогтоолоор  
хариуг хүргүүлсэн. 

Аймгийн 
ХХААГ-ын 
даргын 2015 
оны 48 дугаар 
тушаалыг 
үндэслэлтэй 
байна гэж 
үзсэн. 

 


