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Хуралдаан 2013 оны зургадугаар сарын  14-ний өдрийн 11 цаг 06 минутад  эхэлж, 
13 цаг 16 минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн 
газрын 11 дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д болж, нийт 2 цаг 10 минут үргэлжлэв.  
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Зарим удирдах  ажилтны сонгон 
шалгаруулалтын тайлан, уг албан 
тушаалд томилогдох удирдах 
ажилтанд дүгнэлт гаргуулах тухай 
- Архивын ерөнхий газрын дарга  
- Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 

тэргүүн дэд дарга 
- Дорноговь, Увс аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газрын дарга 
- Говьсүмбэр аймгийн ИТХТ-ийн 

нарийн бичгийн дарга 
 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35.1.6 
болон Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 
дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулах журам”-ын 32, 34, 39 дүгээр 
зүйлүүдийг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2013 оны 6 дугаар 
сарын 14-ний   өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

1.Ишжамцын Саруул, Дашнямын 
Золбоо нарыг Монгол Улсын Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Архивын 
ерөнхий газрын даргын албан тушаалд 
томилогдох төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх 

2.Энэ тогтоолын 1 дүгээрт нэр 
заасан иргэдээс Ишжамцын Саруулыг 
Монгол Улсын Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг Архивын ерөнхий 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр 
дэвшүүлж, Монгол Улсын сайд, Засгийн 
газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 
Ч.Сайханбилэгт санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гаргахаар тогтов. 

 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 
35.1.6 болон Улсын Их Хурлын 2003 оны 
13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 



жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулах журам”-ын 32, 34, 39 дүгээр 
зүйлүүдийг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2013 оны 6 дугаар 
сарын 14-ний   өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

1.Гомбодоржийн Цэцгээг Монгол 
Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг Улсын бүртгэлийн ерөнхий 
газрын Тэргүүн дэд даргын албан 
тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх 

2.Энэ тогтоолын 1 дүгээрт нэр 
заасан иргэн Гомбодоржийн Цэцгээг 
Монгол Улсын Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг Улсын бүртгэлийн 
ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргын 
албан тушаалд томилуулахаар дүгнэлт 
гарган нэр дэвшүүлж, Монгол Улсын 
Засгийн газрын гишүүн, Хууль зүйн сайд 
Х.Тэмүүжинд санал болгох тухай Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар тогтов. 
 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 
35.1.6 болон Улсын Их Хурлын 2003 оны 
13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулах журам”-ын 32, 34, 39 дүгээр 
зүйлүүдийг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2013 оны 6 дугаар 
сарын 14-ний   өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн : 

1.Галсангийн Болор-Эрдэнийг Увс 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын албан тушаалд томилогдох 
төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны 
нөөцөд бүртгэх 

2.Энэ тогтоолын 1 дүгээрт нэр 
заасан иргэн Галсангийн Болор-Эрдэнийг 
Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар 
дүгнэлт гарган нэр дэвшүүлж, Увс 
аймгийн Засаг дарга Д.Цэндсүрэнд санал 



болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
тогтов. 
 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 
35.1.6 болон Улсын Их Хурлын 2003 оны 
13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулах журам”-ын 32, 34, 39 дүгээр 
зүйлүүдийг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2013 оны 6 дугаар 
сарын 14-ний   өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

1.Сүрэнжавын Бөххүүг Дорноговь 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын албан тушаалд томилогдох 
төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны 
нөөцөд бүртгэх. 

2.Энэ тогтоолын 1 дүгээрт нэр 
заасан иргэн Сүрэнжавын Бөххүүг 
Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр 
дэвшүүлж, Дорноговь аймгийн Засаг 
дарга П.Ганхуягт санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гаргахаар тогтов. 
 

 
2 

 
Зам тээврийн яамны Төрийн 
захиргааны удирдлагын газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар санал 
болгосон албан хаагчид Төрийн 
албаны зөвлөлийн дүгнэлт гаргаж, нэр 
дэвшүүлэх тухай 
 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар 
зүйлийн 17.1, 35 дугаар зүйлийн 35.1.6 
болон Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 
дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулах журам”-ын 14-ийн “а”-д 
заасныг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2013 оны 6 дугаар 
сарын 14-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 
 Зам, тээврийн яамны Төрийн 
захиргааны удирдлагын газрын даргын 
албан тушаалд Пүрэвбаатарын 
Билгүүнийг томилуулахаар дүгнэлт гарган 
нэр дэвшүүлж, Зам, тээврийн яамны 



Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Батзаяад 
санал болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар  
тогтов. 
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Архангай, Говьсүмбэр аймгийн ИТХТ-
ийн нарийн бичгийн даргын албан 
тушаалд томилогдох удирдах  ажилтны 
ажлын байрыг нийтэд, нээлттэй дахин 
зарлахыг эрх бүхий субъектэд 
уламжлах тухай 
 

 
Архангай, Говьсүмбэр аймгийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын 
албан тушаалд томилогдох ажилтны 
сонгон шалгаруулалтын талаар дээрх 
хоёр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн даргад албан 
ёсоор мэдэгдэж, ажлын байрны 
шаардлагыг ирүүлсний дараа дахин 
нийтэд зарлахаар  тогтов.  
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Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул 
орон тоог нөхөх зорилго бүхий төрийн 
албаны мэргэшлийн шалгалтын дүн, уг 
шалгалтанд тэнцсэн иргэдийг төрийн 
жинхэнэ албанд анх орох иргэний 
нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, хамгийн 
өндөр оноо авсан иргэдийг өрсөлдсөн 
албан тушаалд  нэр дэвшүүлэх тухай 
- Мэдээллийн технологи, шуудан, 

харилцаа холбооны газар, Төрийн 
өмчийн хороо, Стандартчлал 
хэмжил зүйн газар  

- Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймаг  
 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 17 

дугаар зүйлийн 17.3,  Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2009 оны 63 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ 
албаны мэргэшлийн шалгалт авах 
журам”-ын 56 дугаар зүйлийг  баримталж, 
2013 оны 06 дугаар сарын 02-09-ний 
өдрүүдэд Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар 
аймагт тус тус зохион байгуулсан Төрийн 
албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 
иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд 
анх орох иргэний нөөцөд бүртгүүлэх 
тухай Төв комиссын саналыг хэлэлцсэн  
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 06 
дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн   : 

1. Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар 
аймагт 2013 оны 06 дугаар сарын 02-09-
ний өдрүүдэд  зохион байгуулсан төрийн 
жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтад 
тэнцсэн  нийт  115 иргэнээс 61  иргэнийг 
“Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний 
нөөц”-д, 54  иргэнийг “Туслах түшмэлийн 
ангиллын  төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний  нөөц”-д 
бүртгэснийг 1, 2, 3, 4, 5, 6  дугаар 
хавсралтаар тус тус  батлах. 

2. Энэхүү тогтоолын  нэг дэх 



хэсэгт заасан “Дэс түшмэлийн ангиллын  
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн иргэдээс 
хамгийн өндөр оноо авсан нэр бүхий  32  
иргэнийг,  “Туслах түшмэлийн ангиллын  
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний  нөөц”-д бүртгэгдсэн иргэдээс 
хамгийн өндөр оноо авсан нэр бүхий 23 
иргэнийг  өрсөлдсөн албан тушаалд нь 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, нэрсийг  7, 
8, 9, 10, 11, 12  дугаар хавсралтаар тус 
тус батлах. 

3. Энэхүү тогтоолын  7-12 
дугаар хавсралтаар баталсан нэр бүхий 
55  иргэнийг “Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн 23 
дугаар зүйлийн 23.5, Төрийн албаны 
тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.1-д  
заасан шаардлагыг баримтлан, тухайн 
албан тушаалд томилуулахыг Хэнтий, 
Дорнод, Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 
даргад үүрэг болгох. 

4. Энэхүү тогтоолын 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн 
Т.Хадхүүд даалгах тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар тогтов. 
  
 Төрийн албаны тухай хуулийн 17 
дугаар зүйлийн 17.3,  Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2009 оны 63 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ 
албаны мэргэшлийн шалгалт авах 
журам”-ын 56 дугаар зүйлийг  баримталж, 
2013 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр 
зохион байгуулсан Мэдээллийн  
технологи, шуудан, харилцаа холбооны 
газар, Төрийн өмчийн хороо, 
Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын сул 
орон тоог нөхөх Төрийн албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг 
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох 



иргэний нөөцөд бүртгүүлэх тухай Төв 
комиссын саналыг хэлэлцсэн  Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2013 оны 06 дугаар 
сарын 14-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн   : 

1. Төрийн жинхэнэ албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн  нийт  43  
иргэнийг “Дэс түшмэлийн ангиллын 
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөц”-д, бүртгэснийг 1 дүгээр 
хавсралтаар  батлах. 

2. Энэхүү тогтоолын  нэг дэх 
хэсэгт заасан “Дэс түшмэлийн ангиллын  
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн иргэдээс 
хамгийн өндөр оноо авсан нэр бүхий  7 
иргэнийг өрсөлдсөн албан тушаалд нь 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, нэрсийг  2  
дугаар хавсралтаар тус тус батлах. 

3. Энэхүү тогтоолын  
хоёрдугаар хавсралтаар баталсан нэр 
бүхий 4  иргэнийг “Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн 23 
дугаар зүйлийн 23.5, Төрийн албаны 
тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.1-д  
заасан шаардлагыг баримтлан тус тусын   
албан тушаалд томилохыг тухайн эрх 
бүхий албан тушаалтанд үүрэг болгох. 

4. Энэхүү тогтоолын 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн 
Т.Хадхүүд даалгах тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар тогтов. 
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Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймагт 
хийсэн шалган зааварлах ажлын 
тайлан   
 

 
1. Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар 

аймагт ажилласан Ажлын хэсэг 
удирдамжид заасан үүрэг даалгаврыг 
амжилттай гүйцэтгэсэн гэж үзэх. 

2. Төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах албан тушаалтныг  томилохдоо 
“Төрийн албаны тухай хуулийн”  35 
дугаар зүйлийн 1.6 дахь заалт, УИХ-ын 



2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан 
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулах журам”-ын 2 дахь заалтын 
9.10 дугаар зүйл, “Төрийн албаны тухай 
хуулийн 17 зүйлийн 17.10 дахь заалт, 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 63 
дугаар тогтоолд үндэслэхийг Хэнтий, 
Дорнод, Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга, 
ЗДТГ-ын дарга нарт сануулж, 2013 оны 7 
дугаар сарын 15-ны дотор зөрчлөө 
арилгахыг үүрэг болгохоор 
шийдвэрлэлээ.    
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