
 Төрийн албаны зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь салбар зөвлөл 2015 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл нь 2015 онд 10 удаа хуралдаж, 31 

асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.  

№ 
Салбар 

зөвлөлийн 
хуралдаан 

Хуралдаан 
болсон 
огноо 

Хэлэлцсэн 
асуудлын тухай 

Шийдвэрлэлт 

1 Төрийн 
албаны 
зөвлөлийн 
салбар 
зөвлөлийн 
хуралдаан 
№01 

2015.02.03  1.Төрийн албаны 
салбар зөвлөлийн 
2015 оны ажлын 
төлөвлөгөөний төсөл 
2. Сайхан сумын 
Иргэн М.Энхтунгалаг, 
О.Анхцэцэг, Хүдэр 
сумын иргэн 
Ш.Урнаагийн 
өргөдлийн хэлэлцэх 
3. Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан 
цол тэмдгээр 
шагнуулах тухай 
4. 2014 оны “Төрийн 
албан хаагчийн 
ажлын хариуцлага, 
ѐс зүйг дээшлүүлэх” 
жил болгон зарласан 
жилийн ажлын 
дүнгийн тухай 

1. Төлөвлөгөөний төслийн хэлэлцэж 
гишүүдийн санал болгосон ажил 
арга хэмжээг тусган төслийг 
батлалсан.  

2. Сайхан сумын Иргэн 
М.Энхтунгалаг, О.Анхцэцэг нарын 
өргөдлийг магадлан шалгах 
ажлын хэсгийг томилж 
явуулахаар болсон. Хүдэр сумын 
иргэн Ш.Урнаагийн өргөдлийн 
хариуг Хүдэр сумын ЗДТГ-т 
хүргүүлсэн 

3. Орхонтуул сумын ЗДТГ-ын дарга 
Ш.Өнөрбаярыг “Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр 
шагнуулахаар уламжилсан. 

4. 2014 оны “Төрийн албан хаагчийн 
ажлын хариуцлага, ѐс зүйг 
дээшлүүлэх” жил болгон зарласан 
жилийн ажлын дүнгийн тухай 
мэдээлэл өгсөн. 

2 Төрийн 
албаны 
зөвлөлийн 
салбар 
зөвлөлийн 
хуралдаан 
№02 

2015.03.27 1.Төрийн захиргааны 
албан хаагчид зэрэг 
дэв олгох тухай 
2.Өргөдөл гомдлыг 
шалгасан ажлын 
хэсгийн дүгнэлтйин 
тухай 
3. Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан 
цол тэмдгээр 
шагнуулах тухай 
4. 2015 оныг хэрхэн 
зарлах тухай 

1. Нийт 98 хүний материалыг хянан 
хэлэлцэж 84 хүнд төрийн 
захиргааны албан хаагчийн зэрэг 
дэв олгуулахаар аймгийн Засаг 
даргын зөвлөлийн хуралдаанд 
оруулж шийдвэрлүүлсэн. 
2. Сайхан сумын иргэн 
М.Энхтунгалагийн өргөдөл гомдлын 
дагуу Номгон тосгоны цэцэрлэгийн 
эрхлэгч Д.Баярхүүд сахилгын 
шийтгэл ногдуулах тухай саналыг 
хүргүүлэв.Носгон тосгоны ЭМТ-ийн 
эрхлэгч Н.Өлзиймаатай холбоотой 
О.Анхцэцэгт зөвлөмж хүргүүлэхээр 
тогтов 
3. Хушаат сумын ахмад И.Цэдэн-
Ишийг “Төрийн албаны тэргүүний 
ажилтан цол” тэмдгээр 
шагнуулахаар уламжилсан. 
4. 2015 оны “Төрийн албан хаагчийн 
мэдлэг чадвар, ѐс зүйг эрхэмлэх 
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жил” болгон зарлахаар тогтов. 

3 Төрийн 
албаны 
зөвлөлийн 
салбар 
зөвлөлийн 
хуралдаан 
№03 

2015.04.13 1. Төрийн 
жинхэнэ албан 
тушаалын сул орон 
тоог нөөцөөс нөхөх 
зарын дагуу 
бүртгүүлсэн 
иргэдийн тухай 
2. Хүдэр, 
Жавхлант сумын 
Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын албан 
тушаалд томилогдох 
ажилтны сонгон 
шалгаруулалтын 
дүнгийн тухай 
3.Сайхан сумын 
иргэн 
Д.Гарьдрагчаагийн 
өргөдлийн тухай 

1. Нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс 
зарлагдсан ажлын байранд 
бүртгүүлсэн 2 иргэнийг нэр 
дэвшүүлэв. 
2. Хүдэр сумын ЗДТГ-ын даргаар Ц. 
Гэрэлцогтыг, Жавхлант сумын ЗДТГ-
ын даргаар хамгийн өндөр оноо 
авсан Ц.Рэгзэдмааг тус тус нэр 
дэвшүүлэн томилуулахаар сумын 
Засаг дарга нарт нь уламжлахаар 
тогтов. 
3.Сайхан сумын ЗДТГ-ын төрийн 
сангийн төлөөлөгч Үнэнбаттай 
холбоотой асуудлаар тус сумын 
ИТХ-ын төлөөлөгч 
Д.Гарьдрагчаагийн өргөдөл гомдлыг 
Э.Оюунболд, Ч.Энхтуяа, 
М.Нарантуяа нарын бүрэлдэхүүнтэй 
ажлын хэсэг газар дээр нь магадлан 
шалгахаар тогтов. 

4 Төрийн 
албаны 
зөвлөлийн 
салбар 
зөвлөлийн 
хуралдаан 
№04 

2015.04.28 1.Сүхбаатар аймгийн 
Төрийн албаны 
салбар зөвлөлтэй 
уулзалт, ярилцлага 
зохион байгуулах 
тухай 
2 . Алтанбулаг сумын 
иргэн Болормаа, 
Ганболд нарын 
өргөдөл гомдлын 
тухай 
3. Хүдэр сумын ЗДТГ-
ын даргын албан 
тушаалд томилогдох 
ажилтны сонгон 
шалгаруулалтын 
талаар ирүүлсэн 
саналын тухай 

1.Сүхбаатар аймгийн ТАСЗ-ийн 
бүрэлдэхүүнийг хүлээн авч салбар 
зөвлөлийнхөө үйл ажиллагааг 
танилцуулах, харилцан ярилцлага 
зохион байгуулах ажлыг төлөвлөж 
хийхээр тогтов. 
2..Алтанбулаг сумын иргэн 
Б.Болормаагийн ТАСЗ-д ирүүлсэн 
өргөдөл гомдолд дурьдсан асуудал 
нь нэгэнт шүүхийн шийдвэр гарсан 
байх тул Төрийн захиргааны албан 
хаагч нарт арга хэмжээ авах эрх 
зүйн үндэслэлгүй гэж үзсэн тухай 
албан бичгээр хариуг хүргүүлэх нь 
зүйтэй гэж үзлээ. 
3. Хүдэр сумын Засаг даргад хууль 
хэрэгжүүлэн ажиллах тухай албан 
тоот хүргүүлэхээр тогтов.  

5 Төрийн 
албаны 
зөвлөлийн 
салбар 
зөвлөлийн 
хуралдаан 
№05 

2015.06.16 1.Говьсүмбэр 
аймгийн Төрийн 
албаны салбар 
зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнтэй 
уулзалт зохион 
байгуулах тухай 

1.Говьсүмбэр аймгийн Төрийн 
албаны салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнтэй уулзаж харилцан 
ярилцлага зохион байгуулж 
туршлага солилцлоо. 

6 Төрийн 
албаны 
зөвлөлийн 

2015.07.06 1.Төрийн албаны 
салбар зөвлөлийн 
үйл ажиллагааны 

1. Төрийн албаны зөвлөлөөс аймаг 
нийслэлийн салбар зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны талаар танилцуулсан 
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салбар 
зөвлөлийн 
хуралдаан 
№06 

тухай мэдээлэл 
2.Сайхан сумын 
иргэн 
Д.Гарьдрагчаагийн 
өргөдөл гомдлыг 
шалгасан ажлын 
хэсгийн дүгнэлтийн 
тухай 
3.Аймгийн ЗДТГ-ын 
Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн 
М.Нарантуяагийн 
өргөдлийн тухай 
4.“Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан” 
цол тэмдгээр 
шагнуулах тухай 

мэдээллийг салбар зөвлөлийн нийт 
гишүүдэд танилцуулж, цаашид 
анхаарах нийтлэг асуудлуудыг 
танилцуулав.  
2. Сайхан сумын ЗДТГ-ын даргад 
Р.Үнэнбатын гаргасан алдаа 
зөрчлийг дурьдаад сахилгын 
шийтгэл ногдуулах арга хэмжээ авах 
тухай албан тоот хүргүүлэх, мөн 
Сумдын ИТХ-ын ажлын албанд 
энэхүү алдаа дутагдал гарч байгаа 
тухай сануулсан зөвлөмж 
хүргүүлэхээр тогтов. 
3. Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 
даргын албан тушаалд томилогдох 
ажилтны сонгон шалгаруулалтын 
дүнгийн дагуу хамгийн өндөр оноо 
авч томилогдох ѐстой хүнийг 
хуулийн дагуу шийдвэрлэхээр 
тогтов. 
4.Төрийн албаны тэргүүний ажилтан 
цол тэмдгээр шагнуулахаар 
тодорхойлсон Түнхэл тосгоны 
соѐлын төвийн эрхлэгч 
Ц.Байгалмаагийн холбогдох баримт 
бичгийг бүрдүүлэн Төрийн албаны 
зөвлөлд уламжлахаар тогтов. 

7 Төрийн 
албаны 
зөвлөлийн 
салбар 
зөвлөлийн 
хуралдаан 
№07 

2015.09.28 1.Төрийн жинхэнэ 
албаны сул орон тоог 
нөөцөөс нөхөх зарын 
тухай мэдээлэл 
2.Сайхан сумын 
иргэн 
М.Мөнхбаясгалан 
-Сүхбаатар сумын 
иргэн О.Нарантуяа 
3.“Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан” 
цол тэмдгээр 
шагнуулах тухай 

 

1.Төрийн захиргааны 34 албан 
тушаалын сул орон тооны зарыг 
Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн. 
Нөөцөөс нөхөх зар 10 дугаар сарын 
05-ны өдрийг хүртэл бүртгэгдэхээр 
тухай мэдээлэл хийв. 
2. Сайхан сумын Соѐлын ордны 
захирлын албан тушаалын сонгон 
шалгаруулалтын зарыг ирүүлэх 
тухай Төрийн албаны салбар 
зөвлөлийн албан бичиг хүргүүлэхээр 
тогтов. 
- Сүхбаатар сумын иргэн 
О.Нарантуяагийн Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газрын Нийгмийн 
хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн 
Ц,Отгонтуяатай холбоотой зүй бус 
харилцааны асуудлыг Тамгын 
газрын “Ёс зүйн хороо”-д хандан 
албан бичиг хүргүүлж, дүгнэлтийг 
харгалзан арга хэмжээ авахаар 
тогтов. 
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4. Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнээс болзол хангаж 
байгаа салбар зөвлөлийн дарга 
Ө.Сувдаа, нарийн бичгийн дарга 
Д.Ган-Отгон нарыг “Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр 
шагнуулахаар Төрийн албаны 
зөвлөлд уламжилсан. 

8 Төрийн 
албаны 
зөвлөлийн 
салбар 
зөвлөлийн 
хуралдаан 
№08 

2015.10.06 1.Төрийн жинхэнэ 
албаны сул орон тоог 
нөөцөөс нөхсөн тухай  
2. “Иргэдээ сонсъѐ” 
шууд нэвтрүүлэг 
зохион байгуулах 
тухай 
3.”Залуу төрийн 
албан хаагчдын 
уулзалт, зөвлөгөөн”-
ийг зохион байгуулж 
оролцох тухай 
 

1. Нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс 
зарлагдсан ажлын байранд 
бүртгүүлсэн 2 иргэнийг нэр 
дэвшүүлэв. 
2. “Иргэдээ сонсъѐ” шууд 
нэвтрүүлгийг 2015 оны 10 дугаар 
сарын 07-ны өдрийн 18.00 цагт 
“Миний Монгол” орон нутгийн 
телевизээр зохион байгуулахаар 
тогтов. 
3. Төрийн залуу албан хаагчдын 
уулзалт зөвлөгөөн”-д төрийн албаны 
салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 
оролцохоор тогтов.  
 

9 Төрийн 
албаны 
зөвлөлийн 
салбар 
зөвлөлийн 
хуралдаан 
№09 

2015.12.23 1.Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар 
зөвлөлд хандсан 
өргөдөл гомдлын 
тухай 
2. “Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан” 
цол тэмдгээр 
шагнуулах тухай 
3.Төрийн албаны 
салбар зөвлөлийн 
үйл ажиллагааны 
тухай мэдээлэл 4. 
Салбар зөвлөлийн 
үйл ажиллагааны 
зардлын тухай 

1. Мандал сумын иргэн Ц.Батцэрэн, 
Зүүнбүрэн сумын иргэн Б.Уянга, 
Г.Уртнасан, Сүхбаатар сумын иргэн 
Ж.Сэлэнгэ нарын өргөдлийг хянан 
шалгах ажлын хэсгийг томилов. 
2. АЗДТГ-ын мэргэжилтэн 
Д.Нансалмаа, УБХ-ийн мэргэжилтэн 
Д.Цогзолмаа, Сум дундын иргэний 
хэргийн шүүхийн ерөнхий шүүгч 
Л.Энхтайван нарыг “Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр 
шагнуулахаар уламжилсан.  
3. Салбар зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны тухай, батлагдсан 
төсвийн зардлын тухай мэдээлэл 
хийв. 
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10 Төрийн 
албаны 
зөвлөлийн 
салбар 
зөвлөлийн 
хуралдаан 
№10 

2015.12.30 1. Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар 
зөвлөлд хандсан 
өргөдөл гомдлыг 
шалгасан ажлын 
хэсгийн дүгнэлтийн 
тухай 

1. Мандал сумын иргэн 
Ц.Батцэрэнгийн аймгийн НДХ-ийн 
даргын шийдвэрийг хүлээн 
зөвшөөрөхгүй байгаа шийдвэрийг 
үндэслэлтэй гэж үзлээ. 
2. Зүүнбүрэн сумын иргэн иргэн 
Б.Уянга, Г.Уртнасан нарыг 
Зүүнбүрэн сумын Соѐлын төвд 
сонгон шалгаруулалтын дагуу авч 
ажиллуулахыг даалгав. 
3. Сүхбаатар сумын иргэн 
Ж.Сэлэнгээг ажлаас халсан аймгийн 
ХХААГ-ын даргын шийдвэрийг 
үндэслэлтэй гэж үзэж тогтоол 
гаргахаар шийдвэрлэв. 
 

 


