
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛЫАР ЗӨВЛӨЛИЙН 

1 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААНЫ  ТОЙМ 

 

 

Салбар зөвлөлийн хуралдаан  2021 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 10 

цаг 15 минутад Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд  хийж, зөвлөлийн 

гишүүдийн 63,6 хувийн ирцтэй хуралдав.  

Д/д Хэлэлцсэн асуудал Хуралдаанаас гарсан шийдвэр 

1 

Аймгийн Нийгмийн даатгалын 

хэлтсээс ирүүлсэн  Магадлагч эмч, 

тэтгэмжийн хяналтын байцаагч, 

Буянт, Цэцэг, Үенч сумдын 

нийгмийн даатгалын байцаагчийн  

албан тушаалын сул орон тооны 

захиалга хүргүүлэх тухай 

1.Аймгийн Нийгмийн даатгалын 

хэлтсээс ирүүлсэн  Магадлагч эмч, 

тэтгэмжийн хяналтын байцаагч, Буянт, 

Цэцэг, Үенч сумдын нийгмийн 

даатгалын байцаагчийн  албан 

тушаалын сул орон тооны захиалгыг 

Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэхийг 

Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн 

дарга М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

2 

Хувийн ашиг сонирхолын 

урьдчилан мэдүүлэг хянуулах 

талаар Төрийн албаны зөвлөлийн 

2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний 

өдрийн  01\ 2104 тоот албан бичиг, 

Шалгалтын чанарын өөрчлөлтийн 

тухай Төрийн албаны зөвлөлийн  

2020 оны  12 дугаар сарын 08-ны 

өдрийн 01\2073 тоот албан бичиг 

танилцуулах тухай 

1. Төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэн  

мэдээллийг цаашид анхаарч ажиллах 

талаар сум, байгууллагын дарга нарт 

албан бичиг төлөвлөж хүргүүлэхийг 

Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн 

дарга М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

 

3 

“Төрийн албаны хууль тогтоомж, 

ёс  зүйн дүрэм, эрх зүйн 

шинэтгэлийг хэрэгжүүлэх тухай” 

Салбар зөвлөлөөс гаргасан 

зөвлөмжийн тухай 

1.”Төрийн албаны хууль тогтоомж, ёс  

зүйн дүрэм,  эрх зүйн шинэтгэлийг 

хэрэгжүүлэх тухай” Салбар зөвлөлөөс 

гаргасан зөвлөмжийг сум байгууллагад 

хүргүүлэх, цаашид зөвлөмжийн 

биелэлтийг  жилийн эцэс гаргуулан  

хяналт тавьж ажиллахыг  салбар 

зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 

М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

4 

Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг 

дахь салбар зөвлөлийн үйл 

ажиллагааны 2020 оны тайланг 

хэлэлцүүлэх  тухай 

1.2020 оны үйл ажиллагааны 

тайлангийн дүгнэлтийн хэсэгт хийсэн 

ажлаа бичиж бас хийхээр төлөвлөсөн 

зарим нэг  ажлаа хамтад нь бичих 

2.Хуралдаанд гарсан саналыг тусган 

дахин засварлаж, хянаад  Төрийн 



албаны зөвлөлийн Ховд аймаг дахь 

салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны 

2020 оны тайланг хэлэлцүүлэх  явцад 

гарсан саналыг тусгаж,  хугацаанд нь 

Төрийн албаны зөвлөлд цахимаар 

болон албан бичгийн хамт хүргүүлэхийг 

салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн 

дарга М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

 ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 



ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛЫАР ЗӨВЛӨЛИЙН 

2 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ  ТОЙМ 

 

 

Салбар зөвлөлийн хуралдаан  2021 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 13 цаг 05 

минутад Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд  хийж, зөвлөлийн гишүүдийн 72,72 

хувийн ирцтэй хуралдав.  

Д/д Хэлэлцсэн асуудал Хуралдаанаас гарсан шийдвэр 

1 

Төрийн албаны зөвлөлийн Ховд 

аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2021 

оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

төсөл хэлэлцэн батлах тухай 

1. Төрийн албаны зөвлөлийн Ховд аймаг 

дахь салбар зөвлөлийн 2021 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөл 

хэлэлцэх явцад гарсан саналыг тусгаж 

батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж 

ажиллахыг салбар зөвлөлийн нарийн 

бичгийн дарга М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

2 

Салбар зөвлөлийн гишүүдийн  ажил 

үүргийн  хуваарь шинэчлэн батлах 

тухай 

1. Салбар зөвлөлийн гишүүдийн  ажил 

үүргийн  хуваарь шинэчлэн батлах тухай 

тогтоолын төслийг  хянан батлуулахыг 

салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 

М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

3 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2021 оны 

01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01/167 

тоот албан бичгээр ирүүлсэн 

“Мэдэгдэл” танилцуулах тухай 

1. Төрийн албаны зөвлөлийн 2021 оны 01 

дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01/167 тоот 

албан бичгээр ирүүлсэн “Мэдэгдэл” –ийн 

хэрэгжилтийг хагаж ажиллахыг салбар 

зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгов. 

4 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2021 оны 

01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01/201 

тоот албан бичгийг танилцуулах тухай 

1. Төрийн албаны зөвлөлийн 2021 оны 01 

дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01/201 тоот 

албан бичгийг салбар зөвлөлийн гишүүдэд 

танилцуулав. 

5 

Тусгай шалгалт зохион байгуулах 

шалгалтын комисс байгуулах тухай 

1.Тусгай шалгалт зохион байгуулах 

шалгалтын комиссыг ангилал тус бүрээр  

тус тус байгуулах тухай тогтоолын төслийг 

баталгаажуулан шалгалтын  комиссын 

дарга нарт хүргүүлэхийг салбар зөвлөлийн 

нарийн бичгийн дарга М.Отгонхишигт үүрэг 

болгов. 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

 ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 



ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН  

3 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ  ТОЙМ 

 

 

Салбар зөвлөлийн хуралдаан  2021 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 20 

минутад Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд  хийж, зөвлөлийн гишүүдийн 100 

хувийн ирцтэй хуралдав.  

Д/д Хэлэлцсэн асуудал Хуралдаанаас гарсан шийдвэр 

1 

Төрийн захиргааны  удирдах албан 

тушаалын  сонгон шалгаруулалтын 

тусгай шалгалт зохион байгуулсан 

дүнгийн тухай 

1.Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын ажлын албаны   Нутгийн удирдлага, 

бодлого    зохицуулалтын   хэлтсийн даргын    

албан тушаалд Н.Гэрэлмааг, Буянт Засаг 

даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны 

даргын албан тушаалд Г.Уртнасанг, Мөст 

сумын Засаг даргын Тамгын газрын 

Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд 

Б.Нямааг тус тус нэр дэвшүүлж, тогтоолыг 

томилох эрх бүхий албан тушаалтад 

хүргүүлэхийг салбар зөвлөлийн нарийн 

бичгийн дарга М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

2 

Дуут, Чандмань, Ховд  сумдын  

Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн  албан 

тушаалын  сонгон  шалгаруулалтын 

тусгай шалгалт  зохион байгуулсан 

дүнгийн тухай 

 

1. Төрийн үйлчилгээний байгууллагын 

төсвийн шууд захирагчийн сонгон 

шалгаруулалтад тэнцсэн Б.Эрдэнэчимэгийг  

Чандмань сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн,   

Б.Шолпонханыг  Ховд сумын Цэцэрлэгийн 

эрхлэгчийн  албан тушаалд    тус    тус   нэр    

дэвшүүлж,    тогтоолыг   томилох эрх бүхий 

албан тушаалтад хүргүүлэхийг салбар 

зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 

М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

3 

Төрийн захиргааны  дэс түшмэлийн 

албан тушаалын тусгай шалгалт 

зохион байгуулах шалгалтын комисс 

байгуулсан дүнгийн тухай 

1. Дэс түшмэлийн албан тушаалын тусгай 

шалгалтад тэнцсэн Б.Даваасүрэнг Хүнс 

хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөц, сургалт, 

сурталчилгаа,  тайлан мэдээ хариуцсан 

мэргэжилтний  албан тушаалд, 

Б.Цэндсүрэнг Газрын харилцаа, барилга, 

хот байгуулалтын газрын Албан хэрэг 

хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний албан тушаалд, Н.Гантөгсийг 

Чандмань сумын газрын даамалын албан 

тушаалд,  П.Оюунчимэгийг Эрүүл мэндийн 

газрын Эх барих, эмэгтэйчүүдийн  асуудал 

хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд,  

Д.Түмэнзаяаг Нийгмийн даатгалын 

хэлтсийн Үенч сумын Нийгмийн даатгалын 

байцаагчийн  албан тушаалд, Б.Хишигзаяаг 

http://csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2021/hovd/5.pdf
http://csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2021/hovd/5.pdf
http://csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2021/hovd/5.pdf


Буянт сумын Нийгмийн даатгалын 

байцаагчийн  албан тушаалд,  

Д.Солонгогийг Цэцэг сумын Нийгмийн 

даатгалын байцаагчийн  албан тушаалд,  

Л.Алтанхүүг Мал эмнэлгийн газрын  

Чандмань, сумын Мал эмнэлгийн тасгийн 

Тархвар зүйчийн  албан тушаалд,  

З.Оюунжаргалыг Жаргалант сумын Мал 

эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйчийн албан 

тушаалд, Н.Цэндтогтохыг Дөргөн, сумын 

Мал эмнэлгийн  тасгийн улсын байцаагчийн 

албан тушаалд,  Ц.Цолмонбаатарыг 

Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн  Салбар 

сан хариуцсан мэргэжилтний албан 

тушаалд  тус тус нэр дэвшүүлж, тогтоолыг 

томилох эрх бүхий албан тушаалтад 

хүргүүлэхийг салбар зөвлөлийн нарийн 

бичгийн дарга М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

4 

Төрийн захиргааны  туслах 

түшмэлийн албан тушаалын тусгай 

шалгалт байгуулсан дүнгийн тухай 

1. Туслах түшмэлийн төрийн албаны тусгай 

шалгалт өгч тэнцсэн Б.Дэлгэрхүүг 

Эрдэнэбүрэн сумын Засаг даргын Тамгын 

газрын Нийгмийн бодлогын  мэргэжилтний 

албан тушаалд,    С.Аззаяаг     Чандмань  

сумын  Засаг даргын Тамгын газрын Хууль 

эрх зүйн  асуудал хариуцсан мэргэжилтний 

албан тушаалд Э.Гэрэлцэцэгийг 

Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын 

газрын Төсөв    төрийн  сангийн 

мэргэжилтний албан тушаалд, Х.Энхмааг 

Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын 

газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр 

хоршооны асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний албан тушаалд, 

М.Уугандавааг Мянган Угалзатын  нурууны 

Байгалийн цогцолборт газрын 

хамгаалалтын захиргааны  Цэцэг сумын 

байгаль хамгаалагчийн албан тушаалд 

Ц.Баярцэцэгийг Мөнххайрханы байгалийн  

цогцолборт  газрын хамгаалалтын  

захиргааны Булган сумын бүс нутгийг 

хариуцсан байгаль хамгаалагчийн албан 

тушаалд,  Б.Даваацэрэнг Эрдэнэбүрэн 

сумын  Засаг даргын Тамгын газрын 

Байгаль орчны асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний албан тушаалд, 

Н.Цэнджавыг Дөргөн сумын  Засаг даргын   

Тамгын газрын    Хууль эрх зүйн асуудал 

хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд, 

Б.Мандахбаярыг Мянгад  сумын  Засаг 

http://csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2021/hovd/11.pdf
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даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн 

асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан 

тушаалд, Б.Алтантуяаг Мөст сумын  Засаг 

даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын 

мэргэжилтний албан тушаалд, 

О.Сэржмядагыг Дарви сумын  Засаг даргын 

Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын 

мэргэжилтний албан тушаалд, Г.Золбоог 

Булган сумын  Засаг даргын Тамгын газрын 

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр хоршооны 

асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан 

тушаалд, Б.Мөнгөнцэцэгийг Буянт  сумын  

Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг 

дунд үйлдвэр хоршооны асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний албан тушаалд, 

Б.Баянбаатарыг Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газрын Булган сум хариуцсан 

байгаль хамгаалагчийн албан тушаалд, 

С.Цэгмэдийг Хар ус нуур орчмын улсын 

тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 

хамгаалалтын захиргааны Манхан сумын 

Баянгол багийн хэсгийг хариуцсан байгаль 

хамгаалагчийн албан тушаалд, 

Ч.Жаргалсайханыг  Мөнххайрхан сумын 

Засаг даргын Тамгын газрын  Төсөв төрийн 

сангийн мэргэжилтний албан тушаалд, 

Ө.Наурызбекыг  Ховд сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын  Бэлчээр газар 

тариалангийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний албан тушаалд, 

Л.Ариунбуянг  Мөст сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын  Хууль эрх зүйн  асуудал 

хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд,     

Л.Алимааг      Үенч   сумын  Засаг даргын 

Тамгын газрын  Бэлчээр газар 

тариалангийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний албан тушаалд,   

Э.Нямсүрэнг   Хар ус нуур орчмын улсын  

тусгай хамгаалалттай  газар нутгийн 

хамгаалалтын захиргааны Чандмань сумын 

Дөргөний Хүрэн тал  хэсгийг хариуцсан 

байгаль хамгаалагчийн албан тушаалд, 

Г.Онцбаярыг Зэрэг сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын  Бэлчээр газар 

тариалангийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний албан тушаалд, 

Б.Жаргалмааг Үенч сумын  Засаг даргын 

Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын 

мэргэжилтний албан тушаалд, 

А.Баяржаргалыг Үенч сумын     Засаг 



даргын Тамгын газрын Нийгмийн    

бодлогын мэргэжилтний албан тушаалд, 

С.Мөнхмаралыг Мөнххайрханы байгалийн 

цогцолборт  газрын хамгаалалтын 

захиргааны Мөнххайрхан сумын бүс нутгийг 

хариуцсан байгаль хамгаалагчийн албан 

тушаалд,   Д.Гандолгорыг Алтай сумын 

Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн 

үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент,  

малын үржил хариуцсан мэргэжилтний 

албан тушаалд, Б.Мөнхтуулийг Дуут сумын 

Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв төрийн 

сангийн мэргэжилтний албан тушаалд, 

Ц.Мөнх-Эрдэнийг  Дуут сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын Хууль эрх зүйн асуудал 

хариуцсан     мэргэжилтний     албан 

тушаалд  тус тус   нэр дэвшүүлж,    

тогтоолыг томилох эрх бүхий албан 

тушаалтад хүргүүлэхийг салбар зөвлөлийн 

нарийн бичгийн дарга М.Отгонхишигт үүрэг 

болгов. 

5 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2021 оны 

01 дүгээр  сарын 18-ны өдрийн  

01/166 тоот албан бичгийг 

танилцуулах тухай 

 

1. Төрийн албаны зөвлөлийн 2021 оны 01 

дүгээр  сарын 18-ны өдрийн  01/166 тоот 

албан бичгийг танилцуулав. 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

 ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 



ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛЫАР ЗӨВЛӨЛИЙН 

4 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААНЫ  ТОЙМ 

 

 

Салбар зөвлөлийн хуралдаан  2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 10 цаг 10 

минутад Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд  хийж, зөвлөлийн гишүүдийн 72,7 

хувийн ирцтэй хуралдав.  

Д/д Хэлэлцсэн асуудал Хуралдаанаас гарсан шийдвэр 

1 

Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан 

тушаалын сул орон тооны захиалга 

хүргүүлэх тухай 

1.Төрийн захиргааны удирдах, гүйцэтгэх,  

төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд 

захирагчийн албан тушаалын сул орон 

тооны захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлд 

хүргүүлэхийг салбар зөвлөлийн нарийн 

бичгийн дарга М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

2 

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын 

салбар, дэд комисс байгуулах тухай 

1. Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын 

салбар, дэд комисс байгуулах тогтоол 

гаргаж, Төрийн албаны зөвлөлд хувийг 

хүргүүлж, шалгалтыг хугацаанд нь  хяналт 

сайн тавьж зохион байгуулахыг  Төрийн 

албаны шалгалтын салбар комиссын дарга 

Б.Ганболд, дэд комиссын дарга Н.Ганзориг 

нарт тус тус үүрэг болгов. 

3 

Салбар зөвлөлийн хуралдааны 

дэгийн төслийг  хэлэлцэх тухай 

1.Салбар зөвлөлийн хуралдааны дэгийн 

төслийг  хэлэлцэх явцад гарсан саналыг 

тусгаж, салбар зөвлөлийн хуралдааны 

дэгийг баталгаажуулж, хэрэгжилтэд хяналт 

тавьж ажиллахыг салбар зөвлөлийн нарийн 

бичгийн дарга М.Отгонхишигт үүрэг 

болгосугай.   

4 

Аймгийн Хөгжимт драмын театрын 

дарга,  Музейн захирал, Буянт, Цэцэг 

сумдын  Соёлын төвийн эрхлэгч 

нарын албан тушаалын сул орон тоог  

зарлах тухай 

1. Аймгийн Хөгжимт драмын театрын дарга,  

Музейн захирал, Буянт, Цэцэг сумдын  

Соёлын төвийн эрхлэгч нарын албан 

тушаалын сул орон тоог  зарлах захиалгыг 

Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэхийг  

салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 

М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

 ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 

 



ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛЫАР ЗӨВЛӨЛИЙН 

5 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ  ТОЙМ 

 

 

Салбар зөвлөлийн хуралдаан  2021 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 11 цаг 10 

минутад Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд  хийж, зөвлөлийн гишүүдийн 72,7 

хувийн ирцтэй хуралдав.  

 

Д/д Хэлэлцсэн асуудал Хуралдаанаас гарсан шийдвэр 

1 

Дуут, Мянгад сумын Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн захирал, 

Дуут, Дөргөн сумдын Цэцэрлэгийн 

эрхлэгч, Буянт, Цэцэг сумдын  

Соёлын төвийн даргын нарын албан 

тушаалын сонгон шалгаруулалтын 

комисс байгуулах тухай 

1.Дуут, Мянгад сумын Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн захирал, Дуут, 

Дөргөн сумдын Цэцэрлэгийн эрхлэгч, 

Буянт, Цэцэг сумдын  Соёлын төвийн 

даргын нарын албан тушаалын сонгон 

шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай 

тогтоолын төслийг дэмжиж, шалгалтыг ил 

тод нээлттэй зохион байгуулахыг комиссын 

дарга М.Пүрэвхүүд  үүрэг болгов. 

2 

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын 

салбар, дэд комисс байгуулах тухай 

1. Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын 

салбар, дэд комисс байгуулах тухай 

тогтоолыг төслийг дэмжиж, шалгалтыг 

холбогдох журмын дагуу  нээлттэй, ил тод, 

шударга зохион байгуулахыг шалгалтын 

салбар комиссын дарга Д.Ариунбилэг, дэд 

комиссын дарга Н.Ганзориг нарт үүрэг 

болгов. 

3 

Төрийн захиргааны удирдах албан 

тушаал,  гүйцэтгэх албан тушаал / 

туслах, дэс түшмэл/-ын сул орон 

тооны захиалга хүргүүлэх тухай 

1. Төрийн захиргааны удирдах албан 

тушаал,  гүйцэтгэх албан тушаал туслах 

түшмэлийн 21, дэс түшмэлийн  43 албан 

тушаалын сул орон тооны захиалга 

хүргүүлэхийг Салбар зөвлөлийн нарийн 

бичгийн дарга М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

 ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 

 



ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛЫАР ЗӨВЛӨЛИЙН 

1 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААНЫ  ТОЙМ 

 

 

Салбар зөвлөлийн хуралдаан  2021 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 10 

цаг 15 минутад Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд  хийж, зөвлөлийн 

гишүүдийн 63,6 хувийн ирцтэй хуралдав.  

Д/д Хэлэлцсэн асуудал Хуралдаанаас гарсан шийдвэр 

1 

Аймгийн Нийгмийн даатгалын 

хэлтсээс ирүүлсэн  Магадлагч эмч, 

тэтгэмжийн хяналтын байцаагч, 

Буянт, Цэцэг, Үенч сумдын 

нийгмийн даатгалын байцаагчийн  

албан тушаалын сул орон тооны 

захиалга хүргүүлэх тухай 

1.Аймгийн Нийгмийн даатгалын 

хэлтсээс ирүүлсэн  Магадлагч эмч, 

тэтгэмжийн хяналтын байцаагч, Буянт, 

Цэцэг, Үенч сумдын нийгмийн 

даатгалын байцаагчийн  албан 

тушаалын сул орон тооны захиалгыг 

Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэхийг 

Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн 

дарга М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

2 

Хувийн ашиг сонирхолын 

урьдчилан мэдүүлэг хянуулах 

талаар Төрийн албаны зөвлөлийн 

2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний 

өдрийн  01\ 2104 тоот албан бичиг, 

Шалгалтын чанарын өөрчлөлтийн 

тухай Төрийн албаны зөвлөлийн  

2020 оны  12 дугаар сарын 08-ны 

өдрийн 01\2073 тоот албан бичиг 

танилцуулах тухай 

1. Төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэн  

мэдээллийг цаашид анхаарч ажиллах 

талаар сум, байгууллагын дарга нарт 

албан бичиг төлөвлөж хүргүүлэхийг 

Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн 

дарга М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

 

3 

“Төрийн албаны хууль тогтоомж, 

ёс  зүйн дүрэм, эрх зүйн 

шинэтгэлийг хэрэгжүүлэх тухай” 

Салбар зөвлөлөөс гаргасан 

зөвлөмжийн тухай 

1.”Төрийн албаны хууль тогтоомж, ёс  

зүйн дүрэм,  эрх зүйн шинэтгэлийг 

хэрэгжүүлэх тухай” Салбар зөвлөлөөс 

гаргасан зөвлөмжийг сум байгууллагад 

хүргүүлэх, цаашид зөвлөмжийн 

биелэлтийг  жилийн эцэс гаргуулан  

хяналт тавьж ажиллахыг  салбар 

зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 

М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

4 

Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг 

дахь салбар зөвлөлийн үйл 

ажиллагааны 2020 оны тайланг 

хэлэлцүүлэх  тухай 

1.2020 оны үйл ажиллагааны 

тайлангийн дүгнэлтийн хэсэгт хийсэн 

ажлаа бичиж бас хийхээр төлөвлөсөн 

зарим нэг  ажлаа хамтад нь бичих 

2.Хуралдаанд гарсан саналыг тусган 

дахин засварлаж, хянаад  Төрийн 



албаны зөвлөлийн Ховд аймаг дахь 

салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны 

2020 оны тайланг хэлэлцүүлэх  явцад 

гарсан саналыг тусгаж,  хугацаанд нь 

Төрийн албаны зөвлөлд цахимаар 

болон албан бичгийн хамт хүргүүлэхийг 

салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн 

дарга М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

 ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 



ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛЫАР ЗӨВЛӨЛИЙН 

6 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ  ТОЙМ 

 

 

Салбар зөвлөлийн хуралдаан  2021 оны 10 дугаар сарын 18-ний өдрийн 14 

цаг 45 минутад Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд  хийж, зөвлөлийн 

гишүүдийн 63,6 хувийн ирцтэй хуралдав.  

 

Д/д Хэлэлцсэн асуудал Хуралдаанаас гарсан шийдвэр 

1 

Монгол Улсын Төрийн албаны  

зөвлөлийн  зөвлөн туслах ажлын 

хэсэг Ховд аймагт ажилласан 

зөвлөмж, Төрийн албаны 

зөвлөлийн 2021 оны 09 дүгээр 

сарын 29-ны өдрийн 241 дүгээр 

тогтоол танилцуулах тухай 

1. Монгол Улсын Төрийн албаны  

зөвлөлийн  зөвлөн туслах ажлын хэсэг 

Ховд аймагт ажилласан зөвлөмж, 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2021 оны 09 

дүгээр сарын 29-ны өдрийн 241 дүгээр 

тогтоол танилцуулав. 

2 

Дуут, Мянгад сумын Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн захирал, 

Дуут, Дөргөн сумдын Цэцэрлэгийн 

эрхлэгч, Буянт, Цэцэг сумдын  

Соёлын төвийн даргын албан 

тушаалын сонгон шалгаруулалт 

зохион байгуулсан дүнгийн тухай 

1.Дуут, Мянгад сумын Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн захирал, 

Дөргөн сумдын Цэцэрлэгийн 

эрхлэгчийн албан тушаалд нэр 

дэвшүүлэх тухай тотгоолын төслийг 

дэмжиж, салбар зөвлөлийн тогтоолоор 

томилох эрх бүхий албан тушаалтанд 

хүргүүлэхийг  салбар зөвлөлийн нарийн 

бичгийн дарга М.Отгонхишигт үүрэг 

болгов.  

3 

Ховд аймгийн Хөгжимт драмын 

театрын дарга, Дуут сумын 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 

захирал, Дуут сумын Цэцэрлэгийн 

эрхлэгч, Цэцэг, Буянт, Цэцэг 

сумдын  Соёлын төвийн даргын 

албан тушаалын сонгон 

шалгаруулалт зарлах тухай  

1. Ховд аймгийн Хөгжимт драмын 

театрын дарга, Дуут сумын Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн захирал, Дуут 

сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгч, Цэцэг, 

Буянт, Цэцэг сумдын  Соёлын төвийн 

даргын албан тушаалын сонгон 

шалгаруулалт зарлах захиалгы Төрийн 

албаны зөвлөлд хүргүүлэхийг салбар 

зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 

М.Отгонхишигт үүрэг болгов. 

 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

 ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 

 



ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛЫАР ЗӨВЛӨЛИЙН 

7 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ  ТОЙМ 

 

 

Салбар зөвлөлийн хуралдаан  2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ний өдрийн 15 

цаг 30 минутад Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд  хийж, зөвлөлийн 

гишүүдийн 63,6 хувийн ирцтэй хуралдав.  

 

Д/д Хэлэлцсэн асуудал Хуралдаанаас гарсан шийдвэр 

1 

Төрийн захиргааны  дэс 
түшмэлийн албан тушаалын 
шалгалт зохион байгуулсан 
дүнгийн тухай  
 

1.Төрийн захиргааны дус түшмэлийн 

албан тушаалын тусгай шалгалтад 

аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 

Сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн 

технологи хариуцсан мэргэжилтний 

албан тушаалд шалгалт өгч 

Н.Сэргэлэнбаатар,  Хүнс, хөдөө аж 

ахуйн газрын Хүнсний  үйлдвэрлэл, 

нийтийн хоол, худалдаа үйлчилгээ 

хариуцсан мэргэжилтний  албан 

тушаалд  Д.Манат,  Газрын харилцаа, 

барилга, хот байгуулалалтын газрын  

Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, 

магадлалын асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний албан тушаалд 

А.Шүрэнцэцэг, Нийгмийн даатгалын 

хэлтсийн Магадлагч эмч, тэтгэмжийн 

хяналтын байцаагчийн албан тушаалд 

Б.Хишигт,  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын  

Малын бэлчээр тэжээл, усан 

хангамжийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний албан тушаалд Э.Гансүх, 

Боловсролын газрын  Физик,  дизайн  

технологийн  боловсрол хариуцсан  

мэргэжилтний албан тушаалд 

С.Гантөмөр, Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газрын  Малын генетик нөөцийн 

бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган 

тэмдэглэгээ хариуцсан    мэргэжилтний 

албан тушаалд Г.Төгсжаргал, 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

газрын  Чандмань сумын  Хөдөлмөр 

эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан  

мэргэжилтний албан тушаалд 

Д.Янжинсүрэн, Нийгмийн даатгалын 



хэлтсийн Манхан сумын Нийгмийн 

даатгалын  байцаагчийн  албан 

тушаалд С.Отгонцэцэг, Газрын 

харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 

газрын Барилгын асуудал хариуцсан 

ахлах мэргэжилтний   албан тушаалд 

Б.Жамбалдорж, Газрын харилцаа, 

барилга, хот байгуулалтын газрын 

Дарви сумын газрын даамалаар 

Д.Ившинхорол, Мал эмнэлгийн   газрын 

Жаргалан сум дахь Мал эмнэлгийн 

тасгийн  улсын байцаагчийн  албан 

тушаалд Д.Алтанзаяа, Мал эмнэлгийн 

газрын  Булган сум дахь Мал эмнэлгийн 

тасгийн тархвар зүйчийн албан 

тушаалд Ч.Пагма-Оролмаа, Мал 

эмнэлгийн газрын  Үенч сум дахь  Мал 

эмнэлгийн тасгийн  улсын байцаагчийн 

албан тушаалд Н.Тогтохбаяр, Эрүүл 

мэндийн газрын  Хяналт, шинжилгээ 

үнэлгээ хариуцсан  мэргэжилтний албан 

тушаалд Д.Цэнгэл, Эрүүл мэндийн 

газрын  Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ 

хариуцсан мэргэжилтний албан 

тушаалд Г.Оюунсүрэн нарыг  нэр 

дэвшүүлэх саналыг дэмжиж, салбар 

зөвлөлийн тогтоолоор томилох эрх 

бүхий албан тушаалтанд хүргүүлэхийг  

салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн 

дарга М.Отгонхишигт үүрэг болгов.  

2 

Төрийн захиргааны  удирдах 
албан тушаалын   шалгалт зохион 
байгуулсан дүнгийн тухай 
 

1. Биеийн тамир, спортын газрын 

даргын албан тушаалд 

Ч.Түмэндэмбэрэл,  Дарви сумын ИТХ-

ын нарийн бичгийн даргын  албан 

тушаалд Н.Батболд нар тэнцсэн тул нэр 

дэвшүүлэх саналыг дэмжиж, салбар 

зөвлөлийн тогтоолоор томилох эрх 

бүхий албан тушаалтанд хүргүүлэхийг  

салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн 

дарга М.Отгонхишигт үүрэг болгов.  

3 

Ховд суманд ажилласан тухай  1. Ховд  сумын ИТХ-д гарсан зөрчлийн 

талаар  хуулийн хүрээнд  албан бичиг 

хүргүүлэхийг  ажлын хэсэг Хууль эрх 

зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн  

Ч.Эрдэнэбатад үүрэг болгов. 



4 

Төрийн үйлчилгээний төсвийн 
шууд захирагчийн  сонгон 
шалгуулалт зохион байгуулах 
комисс  байгуулах тухай  
 

1.Төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд 

захирагчийн  сонгон шалгуулалт зохион 

байгуулах комисс  томилсон тогтоолын 

төслийг дэмжиж, санал нэгтэй батлав. 

 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

 ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 

 



ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛЫАР ЗӨВЛӨЛИЙН 

8 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ  ТОЙМ 

 

 

Салбар зөвлөлийн хуралдаан  2021 оны 11 дүгээр сарын 18-ний өдрийн 13 

цаг 10 минутад Засаг даргын Тамгын газрын даргын өрөөнд  хийж, зөвлөлийн 

гишүүдийн 63,6 хувийн ирцтэй хуралдав.  

 

Д/д Хэлэлцсэн асуудал Хуралдаанаас гарсан шийдвэр 

1 

Төрийн үйлчилгээний төсвийн 

шууд захирагчийн  сонгон 

шалгуулалт зохион  байгуулсан 

дүнгийн тухай 

 

1.Буянт сумын Соёлын төвийн даргын  

албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай 

тотгоолын төслийг дэмжиж, салбар 

зөвлөлийн тогтоолоор томилох эрх 

бүхий албан тушаалтанд хүргүүлэхийг  

салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн 

дарга М.Отгонхишигт үүрэг болгов.  

 

2 

Төрийн албаны  ерөнхий шалгалт 

зохион байгуулсан тухай  

1.Төрийн албаны  ерөнхий шалгалтыг 

амжилттай сайн зохион байгуулсан 

байна гэж тэмдэглэн хэлж, холбогдох  

тайлан, мэдээг нэгтгэж хүргүүлж, бичиг 

баримтыг архивын зааврын дагуу 

цэгцлэхийг салбар зөвлөлийн нарийн 

бичгийн дарга М.Отгонхишигт үүрэг 

болгов. 

3 

Төрийн албаны тусгай  шалгалт, 

албан тушаалын сул орон тоо 

нөхөгдсөн тухай мэдээлэл 

1.Зөвлөлийн хуралдаанд цаг үеийн  

мэдээ, мэдээллийг  нэгтгэж танилцуулж 

байхыг салбар зөвлөлийн нарийн 

бичгийн дарга М.Отгонхишигт үүрэг 

болгов. 

 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

 ХОВД АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 
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