ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН
2015 ОНЫ ГУЧДУГААР ХУРАЛДААН
Хуралдаан 2015 оны аравдугаар сарын 22-ны 14 цаг 00 минутад эхэлж, 15 цаг 50
минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн газрын 11
дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д болж, нийт 1 цаг 50 минут үргэлжлэв.
№

1

Хэлэлцсэн асуудал

Гарсан шийдвэр

Гадаад хэргийн яамны зарим ажилтныг удирдах
албан тушаалд томилуулахаар Төрийн албаны
зөвлөлийн дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай
- Төрийн захиргааны удирдлагын газрын
захирлын албан тушаалд томилуулахаар
- Хөрш орнуудын газрын захирлын албан
тушаалд томилуулахаар
- Консулын газрын захирлын албан тушаалд
томилуулахаар
- Европ, Америкийн газрын захирлын албан
тушаалд томилуулахаар
- Ёслолын газрын захирлын албан тушаалд
томилуулахаар
- Гадаад сурталчилгаа, мэдээллийн газрын
захирлын албан тушаалд томилуулахаар
- Бодлого төлөвлөлт, зохицуулалтын газрын
захирлын албан тушаалд томилуулахаар

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:
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 “a”-д заасныг тус тус
баримталж, Төрийн албаны зөвлөлийн
2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн:
Түвдэндоржийн
Жанабазарыг
Гадаад хэргийн яамны Хөрш орнуудын
газрын
захирлын
албан тушаалд
томилуулахаар
дүгнэлт
гарган
нэр
дэвшүүлж, Гадаад хэргийн яамны Төрийн
нарийн бичгийн дарга Д.Ганхуягт санал
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн албаны
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов
ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:
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 “a”-д заасныг тус тус
баримталж, Төрийн албаны зөвлөлийн
2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн:
Бат-Очирын Болдыг Гадаад хэргийн
яамны Консулын газрын захирлын албан
тушаалд томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр
дэвшүүлж, Гадаад хэргийн яамны Төрийн
нарийн бичгийн дарга Д.Ганхуягт санал
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн албаны

зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов
ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:
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 “a”-д заасныг тус тус
баримталж, Төрийн албаны зөвлөлийн
2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн:
Мижиддоржийн Цэнгэгийг Гадаад
хэргийн яамны Европ, Америкийн газрын
захирлын албан тушаалд томилуулахаар
дүгнэлт гарган нэр дэвшүүлж, Гадаад
хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн
дарга Д.Ганхуягт санал болгох тухай
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн
тогтоол гаргахаар тогтов
ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:
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 “a”-д заасныг тус тус
баримталж, Төрийн албаны зөвлөлийн
2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн:
Дэмчигийн Тэгшжаргалыг Гадаад
хэргийн яамны Ёслолын газрын захирлын
албан тушаалд томилуулахаар дүгнэлт
гарган нэр дэвшүүлж, Гадаад хэргийн
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
Д.Ганхуягт санал болгох тухай Монгол
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол
гаргахаар тогтов.
ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:
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 “a”-д заасныг тус тус
баримталж, Төрийн албаны зөвлөлийн
2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн:
Хатанбаатарын
Мандахцэцэгийг
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Гадаад
хэргийн
яамны
Гадаад
сурталчилгаа,
мэдээллийн
газрын
захирлын албан тушаалд томилуулахаар
дүгнэлт гарган нэр дэвшүүлж, Гадаад
хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн
дарга Д.Ганхуягт санал болгох тухай
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн
тогтоол гаргахаар тогтов
ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:
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 “a”-д заасныг тус тус
баримталж, Төрийн албаны зөвлөлийн
2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн:
Гомбосүрэнгийн
Амартүвшинг
Гадаад хэргийн яамны Бодлого төлөвлөлт,
зохицуулалтын газрын захирлын албан
тушаалд томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр
дэвшүүлж, Гадаад хэргийн яамны Төрийн
нарийн бичгийн дарга Д.Ганхуягт санал
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн албаны
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов
ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:
Сүхбаатар
аймгийн
нутгийн
захиргааны
Төрийн албаны тухай хуулийн 17
байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын дугаар зүйлийн 17.3,
Төрийн албаны
сул орон тоог нөхөх төрийн албаны мэргэшлийн зөвлөлийн 2013 оны 86 дугаар тогтоолоор
шалгалтын дүнгийн тухай
баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд
анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах
журам”-ын 8 дугаар зүйлийг баримталж,
2015 оны 10 дугаар сарын 08, 09-ний
өдрүүдэд
Сүхбаатар
аймагт
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 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны
өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн:
1. Сүхбаатар аймагт 2015 оны
10 дугаар сарын 08, 09-ний өдрүүдэд
зохион байгуулсан төрийн жинхэнэ албаны
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 1 дүгээр
хавсралтад дурдсан нэр бүхий 10 иргэнийг
“Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ
албан тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д, 2
дугаар хавсралтад дурдсан нэр бүхий 16

иргэнийг “Туслах түшмэлийн ангиллын
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох
иргэний нөөц”-д тус тус бүртгэх
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 3 дугаар
хавсралтад дурдсан нэр бүхий 7 иргэнийг,
“Туслах түшмэлийн ангиллын
төрийн
жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний
нөөц”-д
бүртгэгдсэн иргэдээс хамгийн
өндөр оноо авсан 4 дүгээр хавсралтад
дурдсан нэр бүхий 5 иргэнийг өрсөлдсөн
албан тушаалд нь томилуулахаар тус тус
нэр дэвшүүлэх
3. Энэхүү тогтоолын 3, 4 дүгээр
хавсралтад дурдсан нэр бүхий 12 нэр
дэвшүүлсэн 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-т заасан
шаардлагыг баримтлан, тухайн албан
тушаалд томилуулах арга хэмжээ авахыг
Төрийн албаны зөвлөлийн Сүхбаатар
аймаг дахь салбар зөвлөл /Ч.Лхамсүрэн /-д
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.

3

Зарим албан хаагчдад төрийн захиргааны албан
тушаалын зэрэг дэв олгуулах тухай

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:
Төрийн албаны тухай хуулийн 20
дугаар зүйл, “Төрийн захиргааны албан
тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох
журмыг батлах тухай” Улсын Их Хурлын
1995 оны 73 дугаар тогтоолоор баталсан
журмын 2, 6 дахь заалт, “Төрийн
захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв,
түүний нэмэгдэл олгох журамд өөрчлөлт
оруулах тухай” Улсын Их Хурлын 2000 оны
20 дугаар тогтоолын 1-д заасны дагуу
төрийн захиргааны албан тушаалын
тэргүүн болон эрхэлсэн түшмэлийн зэрэг
дэв
олгуулахаар
ирүүлсэн
саналыг
хэлэлцээд, нэг албан хаагчид тэргүүн

4

Төрийн албаны зөвлөлийн Хөдөлмөрийн яамны
дэргэдэх Салбар зөвлөлийн даргыг томилох
тухай
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Төрийн албаны зөвлөлийн Барилга, хот
байгуулалтын яамны дэргэдэх Салбар зөвлөлийн
даргыг томилох тухай

түшмэлийн, таван албан хаагчид эрхэлсэн
түшмэлийн зэрэг дэв олгуулах саналыг
Засгийн газарт уламжлахаар шийдвэрлэв.
ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:
Улсын Их Хурлын 2009 оны 87
дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн
албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны
дүрэм"-ийн 3.3, Хөдөлмөрийн сайдын 2015
оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 1/2637
тоот албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлт,
Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 10
дугаар сарын 22-ны өдрийн хуралдааны
шийдвэрийг үндэслэн :
1.
Төрийн албаны зөвлөлийн
Хөдөлмөрийн яамны дэргэдэх салбар
зөвлөлийн даргаар тус яамны Төрийн
нарийн
бичгийн
дарга
Равжихын
Эрдэнэбүрэнг 2015 оны 10 дугаар сарын
22-ны өдрөөс эхлэн томилох
2.
Төрийн албаны зөвлөлийн
2013 оны 131 дүгээр тогтоолын 2 дугаар
хавсралтын “Нэг”-ийн 11-д “Сандагийн
Магнайсүрэн”
гэснийг
“Равжихын
Эрдэнэбүрэн " гэж өөрчлөх
3.
"Төрийн албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөлийн ажиллах журам"-д
заасан чиг үүргийг хууль тогтоомжийн
хүрээнд бүрэн хэрэгжүүлж ажиллахыг
Салбар зөвлөлийн дарга Р.Эрдэнэбүрэнд
үүрэг болгох тухай Монгол Улсын Төрийн
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар
тогтов.
ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:
Улсын Их Хурлын 2009 оны 87
дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн
албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны
дүрэм"-ийн 3.3, Барилга, хот байгуулалтын
яамны 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны
өдрийн 1/3043 тоот албан бичгээр ирүүлсэн
хүсэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2015
оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн:
1.
Төрийн албаны зөвлөлийн
Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх
салбар
зөвлөлийн даргаар тус яамны
Төрийн нарийн бичгийн дарга Сандагийн
Магнайсүрэнг 2015 оны 10 дугаар сарын
22-ны өдрөөс эхлэн томилох
2.
Төрийн албаны зөвлөлийн
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Төрийн албаны зөвлөлийн Зэвсэгт хүчний
жанжин штабын дэргэдэх Салбар зөвлөлийн
даргыг томилох тухай
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Төрийн албаны зөвлөлийн Боловсрол, шинжлэх
ухааны яамны дэргэдэх Салбар зөвлөлийн нэр,
бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

2013 оны 131 дүгээр тогтоолын 2 дугаар
хавсралтын “Нэг”-ийн 2-т “Равжихын
Эрдэнэбүрэн”
гэснийг
“Сандагийн
Магнайсүрэн " гэж өөрчлөх
3.
"Төрийн албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөлийн ажиллах журам"-д
заасан чиг үүргийг хууль тогтоомжийн
хүрээнд бүрэн хэрэгжүүлж ажиллахыг
Салбар зөвлөлийн дарга С.Магнайсүрэнд
үүрэг болгох тухай Монгол Улсын Төрийн
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар
тогтов.
ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:
Улсын Их Хурлын 2009 оны 87
дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн
албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны
дүрэм"-ийн 3.3, Зэвсэгт хүчний жанжин
штабын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2015
оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн
10/3534 тоот албан бичгээр ирүүлсэн
хүсэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2015
оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн:
1.
Төрийн албаны зөвлөлийн
Зэвсэгт хүчний жанжин штабын дэргэдэх
салбар зөвлөлийн даргаар тус агентлагийн
дарга, хошууч генерал Дуламсүрэнгийн
Давааг 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны
өдрөөс эхлэн томилох.
2.
Төрийн албаны зөвлөлийн
2013 оны 131 дүгээр тогтоолын 2 дугаар
хавсралтын “Хоёр”-ын 8-д “дэслэгч генерал
Цэрэндэжидийн Бямбажав” гэснийг “хошууч
генерал Дуламсүрэнгийн Даваа" гэж
өөрчлөх.
3.
"Төрийн албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөлийн ажиллах журам"-д
заасан чиг үүргийг хууль тогтоомжийн
хүрээнд бүрэн хэрэгжүүлж ажиллахыг
Салбар зөвлөлийн дарга Д.Даваад үүрэг
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн албаны
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов.
ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:
Улсын Их Хурлын 2009 оны 87
дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн
албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны
дүрэм"-ийн "Гурав"-ын 3.3, Төрийн албаны
зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолоор
баталсан "Төрийн албаны зөвлөлийн
салбар зөвлөлийн ажиллах журам"-ын 1.2
дахь заалтыг баримтлан Төрийн албаны

зөвлөлийн 2015 оны 10 дугаар сарын 29ний
өдрийн
ээлжит
хуралдааны
шийдвэрийг үндэслэн:
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны
131 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын
“нэг”-ийн 7-д “Төрийн албаны зөвлөлийн
Боловсрол,
шинжлэх
ухааны
яамны
дэргэдэх салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн”
гэснийг
“Төрийн
албаны
зөвлөлийн
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны
дэргэдэх салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн”
гэж өөрчилж, бүрэлдэхүүнийг дараах
байдлаар шинэчлэн батлах Үүнд:
1. Төрийн нарийн бичгийн дарга,
2. Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн
газрын дарга,
3. Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах
газрын дарга,
4. Төрийн захиргааны удирдлагын
газрын дарга,
5. Шинжлэх
ухааны
бодлого
зохицуулах газрын дарга,
6. Инноваци,
өндөр
технологийн
газрын дарга,
7. Соёлын бодлого зохицуулах газрын
дарга,
8. Санхүү, эдийн засгийн газрын дарга,
9. Яамны хүний нөөцийн бодлого,
хэрэгжилт
хариуцсан
ахлах
мэргэжилтэн.
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов.

8

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөрөнгө
оруулалтын газар, Худалдан авах ажиллагааны
газрын даргын, Хүн амын хөгжил, нийгмийн
хамгааллын яам, Батлан хамгаалах яамны
Төрийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалд
томилогдох удирдах ажилтны ажлын байрыг
нийтэд, нээлттэй зарлах тухай танилцуулах

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын
Хэрэг эрхлэх газрын дарга С.Баярцогтын
2015 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн
ХЭГ/1887 тоот албан бичггээр Засгийн
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан
авах ажиллагааны газрын даргын,
2015
оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн
ХЭГ/1952 тоот албан бичгээр Батлан
хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн
даргын албан тушаалд тус тус томилогдох
удирдах
ажилтны
нээлттэй
сонгон
шалгаруулалт зарлуулах тухай захиалга
ирүүлснийг хэлэлцээд, маргааныг эцэслэн
шийдвэрлэгдтэл
нээлттэй
сонгон
шалгаруулалт
зохион
байгуулахыг
хойшлуулахаар шийдвэрлэлээ.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын
Хэрэг эрхлэх газрын дарга С.Баярцогтын
2015 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн
ХЭГ/1950 тоот албан бичгээр Засгийн
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөрөнгө
оруулалтын газрын даргын, 2015 оны 10
дугаар сарын 14-ний өдрийн ХЭГ/1952 тоот
албан бичгээр Хүн амын хөгжил, нийгмийн
хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн
даргын албан тушаалд тус тус томилогдох
удирдах
ажилтны
нээлттэй
сонгон
шалгаруулалт зарлуулах тухай захиалга
ирүүлснийг
хэлэлцээд,
сонгон
шалгаруулалтыг 2015 оны 10 дугаар сарын
23-ны өдрөөс эхлэн, Төрийн албаны
зөвлөлийн
цахим
хуудсаар
нийтэд,
нээлттэй зарлаж, сонгон шалгаруулалтыг
2015 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр
зохион байгуулахаар шийдвэрлэлээ.
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Батлан
хамгаалах
яамны
удирдлагын
бүрэлдэхүүнийг
томилсон
томилгоотой
танилцсан Ажлын хэсгийн танилцуулга

Төрийн албаны тухай хуулийн 35
дугаар зүйлийн 35.1.2, 39 дүгээр зүйлийн
39.5 дахь заалтыг тус тус баримтлан
Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 10
дугаар сарын 22-ны өдрийн хуралдааны
шийдвэрийг үндэслэн:
1.
Төрийн
албаны
тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1, Улсын Их
Хурлын 2003 оны 13 тогтоолоор баталсан
“Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон
шалгаруулах журам", “Журам батлах тухай”
Засгийн газрын 2011 оны 62 дугаар
тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ
албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон
гүйцэтгэх журам”-ыг тус тус зөрчин, Батлан
хамгаалах
яамны
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын
дарга, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод
аудитын газрын даргын албан тушаалын
сул ажлын байранд Жамбаагийн Алтансүх,
Түншийн Мөнхнасан нарыг албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгчээр томилсон тус
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015
оны 01 дүгээр сарбын 29-ний өдрийн Б/17,
2015 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн
Б/166 дугаар тушаалуудыг 2015 оны 11
дүгээр сарын
02-ны өдрөөс эхлэн
хүчингүйд тооцох
2.
Төрийн
албаны тухай

хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.6, Улсын
Их Хурлын 2003 оны 13 тогтоолоор
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг
сонгон шалгаруулах журам"-ын 14-ийн “а”,
“б” дэх заалтуудыг зөрчин, Төрийн албаны
зөвлөл
болон
салбар
зөвлөлийн
дүгнэлтгүйгээр тус яамны Гадаад хамтын
ажиллагааны
газрын
даргын
албан
тушаалд Чимэддоржийн Сосорбарамыг,
Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын
Орон
нутгийн
хамгаалалт,
улсын
дайчилгааны хэлтсийн даргын албан
тушаалд Сүндэвийн Ганбямбыг, Төрийн
захиргааны
удирдлагын
газрын
Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн даргын
албан тушаалд Дагвадоржийн Ганхуягийг
томилсон шийдвэрүүдийг холбогдох хууль
тогтоомжид нийцүүлэх ажлыг 2015 оны 11
дүгээр
сарыг
22-ны
дотор
зохион
байгуулахыг томилох эрх бүхий албан
тушаалтанд даалгах
3.
Энэхүү тогтоолын 1 дэх
хэсэгт заасан албан тушаалаас Батлан
хамгаалах
яамны
Төрийн
захиргаа
удирдлагын газрын даргын албан тушаал
томилогдох ажилтныг Төрийн албаны тухай
хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.6, Улсын
Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг
сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу
нээлттэй сонгон шалгаруулж, шалгалтын үр
дүнгээр нэр дэвшүүлэн томилох ажлыг
2015 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн
дотор зохион байгуулахыг эрх бүхий албан
тушаалтанд үүрэг болгох
4.
Тус
яамны
Бодлогын
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын
болон Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ дотоод
аудитын газрын даргын албан тушаалд
"Түр түдгэлзүүлэх" тухай Батлан хамгаалах
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014
оны Б/09 дүгээр тушаал гарсантай
холбогдуулан
Төрийн
албаны
тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1-д заасны
дагуу
албан
үүргийг
түр
орлон
гүйцэтгэгчийг тус тус томилохыг эрх бүхий
албан тушаалтанд зөвшөөрөх
тухай
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн
тогтоол гаргахаар тогтов.
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Бусад асуудал / УИХ-ын Тамгын газрын Судалгаа
шинжилгээний хэлтсийн Архивын эрхлэгчийн
албан тушаалд томилогдох удирдах ажилтны
ажлын байрыг нийтэд, нээлттэй зарлах тухай
танилцуулах/

УИХ-ын Тамгын газрын Судалгаа
шинжилгээний
хэлтсийн
Архивын
эрхлэгчийн албан тушаал нь АА-6 ангилал,
зэрэглэлд хамаарах тул төрийн албанд анх
орох иргэний сонгон шалгаруулалтаар
зарлахаар шийдвэрлэв.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА

