ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР
2019 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ТОМИЛОГДСОН,
ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН ТУХАЙ
/2018.12.11-2019.01.25/
1.Томилогдсон, түр томилогдсон албан хаагчийн талаар:
1.1 Төрийн захиргааны албан хаагч томилсон талаар
Виз, зөвшөөрөл, харьяатын газарт Виз, зөвшөөрлийн мэргэжилтнээр
Б.Батдэлгэрийг, М.Өнөрцэцэгийг хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтнээр, гэрээт
ажилтан Ж.Оюунтуяаг сургалт хариуцсан мэргэжилтнээр, тус тус дэвшүүлэн
томилов.шинээр томилсон
1.2 Төрийн үйлчилгээний албан хаагч болон гэрээт ажилтныг томилсон талаар
Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах үүднээс төрийн үйлчилгээний
гүйцэтгэх албан тушаалд гэрээт ажилтан Б.Уранчимэгийг Мэдээллийн технологийн
хэлтэст хэвлэлийн эх бэлтгэгчээр, гэрээт ажилтан Т.Ганхүү, Ц.Хүрэлдорж, Ш.Болд
нарыг Зүүн бүс дэх газарт жижүүрээр, Санхүү, хангалт үйлчилгээний газарт
Ж.Бүдрагчааг жолоочоор тус тус томилсон байна.
1.3 Түр томилогдсон талаар
Санхүү, хангалт үйлчилгээний газрын төсвийн ахлах мэргэжилтэн
Х.Отгонжаргалын хүүхэд асрах чөлөөтэй хугацаанд иргэн Г.Мөнхбат, нягтлан бодогч
Б.Хишигжаргалын хүүхэд асрах чөлөөтэй хугацаанд Д.Болорчулуун нарыг түр
томилсон
1.4 Дэвшүүлэн томилогдсон талаар
Хяналт шалгалтын газрын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Тамирыг Зүүн бүс
дэх газрын даргаар, Хяналт шалгалтын газрын хяналтын улсын байцаагч
Б.Өнөмөнхийг тус газар хяналтын улсын ахлах байцаагчаар дэвшүүлэн томилсон
байна.
1.5 Шилжүүлэн томилсон талаар
Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцэд хийгдсэн өөрчлөлтөөр Хойд бүс дэх
газрын захиргааны ахлах мэргэжилтэн Ш.Даринчулууныг Захиргаа, удирдлагын газарт
дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтнээр, Дүн, шинжилгээ дотодд аудитын хэлтсийн
аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэрэгжилтэн Ш.Эрдэнэбатыг Захиргаа, удирдлагын
газарт мөн албан тушаалаар, Хангалт, үйлчилгээний газрын биеийн тамирын арга зүйч
Х.Мичидмааг Захиргаа, удирдлагын газарт биеийн тамирын арга зүйчээр, Харьяатын
газрын мэргэжилтэн Н.Халиуныг Виз, зөвшөөрөл, харьяатын газрын цагаач хариуцсан
мэргэжилтнээр, Боомт, орон нутгийн диспетчер Б.Өнөрболдыг Санхүү, хангалт
үйлчилгээний газарт жолоочоор, Б.Батбаатарыг Агаарын замын боомт, хариуцсан
газарт няраваар, шилжүүлэн томилсон.
2. Чөлөөлөгдсөн албан хаагчийн талаар:

2.1 Төрийн захиргааны албан хаагчид
2.2 Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид
Өөрийн хүсэлтээр – Буянт-Ухаа дахь газрын нярав З.Отгонсүрэн, Дорноговь
аймаг дахь газрын жолооч Б.Хонгор, Өмнөд бүс дэх газрын Өвөрхангай аймаг дахь
мэргэжилтэн Г.Амардэлгэр нарын 3 албан хаагч,
Эрүүл мэндийн шалтгаанаар өөрийн хүсэлтээр Хангалт үйлчилгээний газрын
жолооч А.Батбаяр,
Орон тоо нь хасагдсан: Хангалт, үйлчилгээний газрын зохион байгуулагч
З.Мөнхсүрэн, Тамгын газрын нарийн бичгийн дарга С.Сайнбилэг, Зүүн бүс дэх газрын
жолооч Б.Лхагвадорж нарын 3 албан хаагч, бусад байгууллагад шилжих болсон
Харьяатын газрын дарга Б.Хатантуул нарыг тус тус чөлөөлсөн байна.

