
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2016 ОНЫ ХОРИНДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН  
 
Хуралдаан 2016 оны наймдугаар сарын 25-ны 15 цаг 05  минутад  эхэлж, 16 цаг 48 минут 
хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн газрын 11 дүгээр байрны 
301 тоот өрөө)-д болж, нийт  1 цаг 43 минут үргэлжлэв.  
 

 
№ 

 
Хэлэлцсэн асуудал 
 

 
Гарсан шийдвэр 
 

 
1 

 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын 
яам, Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн 
бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны ажлын байрыг нийтэд, 
нээлттэй зарлах тухай 

 

 
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын 

Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ж.Мөнхбатын 
2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн 
ХЭГ/1357 тоот албан бичгээр Боловсрол, 
соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Эрчим 
хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд томилогдох удирдах 
ажилтны нээлттэй сонгон шалгаруулалт 
зарлуулах захиалга ирүүлснийг хэлэлцээд, 
2016 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 
эхлэн, ажлын 21 хоног Төрийн албаны 
зөвлөлийн цахим хуудсаар нийтэд,  
нээлттэй зарлаж, сонгон шалгаруулалтыг 
2016 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр 
зохион байгуулахаар шийдвэрлэлээ. 

 
2 

 
Засгийн газрын тохируулагч агентлаг 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 
даргын албан тушаалд томилогдох удирдах 
ажилтны ажлын байрыг нийтэд, нээлттэй 
зарлах тухай  
 

 
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын 

Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ж.Мөнхбатын 
2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн 
ХЭГ/1349 тоот албан бичгээр Засгийн 
газрын тохируулагч агентлаг Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газрын даргын албан 
тушаалд томилогдох удирдах ажилтны 
нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлуулах 
захиалга захиалга ирүүлснийг хэлэлцээд, 
2016 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 
эхлэн, ажлын 21 хоног Төрийн албаны 
зөвлөлийн цахим хуудсаар нийтэд,  
нээлттэй зарлаж, сонгон шалгаруулалтыг 
2016 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр 
зохион байгуулахаар шийдвэрлэлээ. 
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Говьсүмбэр, Хэнтий, Төв, Увс, Дорноговь 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 
албан тушаалд томилогдох удирдах 
ажилтны ажлын байрыг нийтэд, нээлттэй 
зарлах тухай  
 

 
Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга 

Г.Батсуурийн 2016 оны 7 дугаар сарын 29-
ний өдрийн А/911 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн Говьсүмбэр аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газрын даргын  
 Хэнтий аймгийн Засаг дарга 
Н.Ганбямбын 2016 оны 8 дугаар сарын 09-
ний өдрийн 9/930 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн Хэнтий аймгийн Засаг даргын,  

Төв аймгийн Засаг дарга 
Ж.Батжаргалын 2016 оны 8 дугаар сарын 
15-ны өдрийн 01/1078 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын,   

Увс аймгийн Засаг дарга 
Д.Батсайханы 2016 оны 8 дугаар сарын 18-
ны өдрийн 1/736 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын,  

Дорноговь аймгийн Засаг дарга 
Т.Энхтүвшингийн 2016 оны 8 дугаар сарын 
17-ны өдрийн 1/1185 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн Дорноговь аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын зэрэг албан 
тушаалд томилогдох удирдах ажилтны 
нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлуулах 
захиалга ирүүлснийг хэлэлцээд, 2016 оны 8 
дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн, ажлын 
21 хоног Төрийн албаны зөвлөлийн цахим 
хуудсаар нийтэд,  нээлттэй зарлаж, сонгон 
шалгаруулалтыг 2016 оны 9 дүгээр сарын 
27-ны өдөр зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэлээ. 
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Увс аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн 
бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны ажлын байрыг нийтэд, 
нээлттэй зарлах тухай  
 

 
Увс аймгийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
дарга Э.Насанбатын 2016 оны 8 дугаар 
сарын 02-ны өдрийн 208 тоот албан 
бичгээр Увс аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын 
албан тушаалд томилогдох удирдах 
ажилтны нээлттэй сонгон шалгаруулалт 
зарлуулах захиалга ирүүлснийг хэлэлцээд  
2016 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 
эхлэн, ажлын 21 хоног Төрийн албаны 
зөвлөлийн цахим хуудсаар нийтэд,  
нээлттэй зарлаж, сонгон шалгаруулалтыг 
2016 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр 
зохион байгуулахаар шийдвэрлэлээ. 

   



5 Хүний Эрхийн Үндэсний комиссын Захиргаа 
хамтын ажиллагааны хэлстийн даргын албан 
тушаалд томилогдох удирдах ажилтны 
ажлын байрыг нийтэд, нээлттэй зарлах тухай 

Хүний эрхийн үндэсний комиссын 
Ажлын албаны дарга А.Дашдэлэгийн 2016 
оны 8 дугаар сарын 09-ний өдрийн 1/474 
тоот албан бичгээр Хүний эрхийн үндэсний 
комиссын Ажлын албаны Захиргаа, хамтын 
ажиллагааны хэлтсийн даргын албан 
тушаалд томилогдох удирдах ажилтны 
нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлуулах 
захиалга ирүүлснийг хэлэлцээд, 2016 оны 8 
дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн, ажлын 
21 хоног Төрийн албаны зөвлөлийн цахим 
хуудсаар нийтэд,  нээлттэй зарлаж, сонгон 
шалгаруулалтыг 2016 оны 9 дүгээр сарын 
27-ны өдөр зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэлээ. 
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УИХ-ын гишүүнээр 2008-2012 онд ажиллаж 
байсан Д.Очирбат, Дундговь аймгийн ИТХ-
ын даргаар 2012-2016 онд ажиллаж байсан 
С.Буджав нарыг төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөцийн 
жагсаалтад бүртгэх тухай  
  

 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 17.11, 
Улсын Их Хурлын 2002 оны 73 дугаар 
тогтоол, иргэн Д.Очирбатын хүсэлт, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 8 дугаар 
сарын 25-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр 
2008-2012 онд сонгогдон ажиллаж байсан 
Дагвадоржийн Очирбатыг төрийн жинхэнэ 
албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн 
жагсаалтад бүртгэх тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөл тогтоол гаргахаар 
тогтов. 
 

Төрийн албаны тухай хуулийн 17.11, 
Улсын Их Хурлын 2002 оны 73 дугаар 
тогтоол, иргэн С.Буджавын хүсэлт, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 8 дугаар 
сарын 25-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

Дундговь аймгийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын даргаар 2012-2016 
онд сонгогдон ажиллаж байсан Сандагийн 
Буджавыг төрийн жинхэнэ албан тушаалд 
анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад 
бүртгэх тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөл тогтоол гаргахаар тогтов. 
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Зарим яам, агентлагийн дэргэдэх Төрийн 
албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийг татан 
буулгах тухай  

Төрийн албаны тухай хуулийн 35 
дугаар зүйлийн 35.1.3, “Яамдын зохион 
байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар 
батлах тухай” Засгийн газрын 2016 оны 3,  
“Засгийн газрын агентлагийн талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн 
газрын 2016 оны 4 дүгээр тогтоол, Улсын 



Их Хурлын 2009 оны 87 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны дүрэм”-ийн 3.3, 4.4.дэх хэсэг,  
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 08 
дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн:    

1. Төрийн албаны зөвлөлийн 
Хөдөлмөрийн яам, Аж үйлдвэрийн яам, Хүн 
амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, 
Тахарын ерөнхий газар, Улсын бүртгэл, 
статистикийн ерөнхий газар, Гааль, 
татварын ерөнхий газрын дэргэдэх салбар 
зөвлөлүүдийг 2016 оны 08 дүгээр сарын 01-
ний өдрөөс татан буулгах  

2. Энэ тогтоол гарсантай 
холбогдуулан “Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах, 
дарга, нарийн бичгийн дарга нарыг томилох 
тухай” Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 
131 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын 
“Нэг”-ийн 12 дахь хэсэг, мөн тогтоолын 2 
дугаар хавсралтын “Нэг”-ийн 11 дэх хэсэг, 
“Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл 
байгуулах, салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнийг батлах тухай” Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2014 оны 25, “Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 
даргыг томилох тухай” Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2014 оны 26, “Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн 
бичгийн даргыг томилох тухай” Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2014 оны 45, “Төрийн 
албаны зөвлөлийн Тахарын ерөнхий 
газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай” 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 34, 
“Төрийн албаны зөвлөлийн Хөдөлмөрийн 
яамны дэргэдэх салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай” 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 47, 
“Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн даргыг томилох тухай” Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2015 оны 78, “Төрийн 
албаны зөвлөлийн Аж үйлдвэрийн яамны 
дэргэдэх салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн 
даргыг томилох тухай” Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2015 оны 79, “Төрийн албаны 
зөвлөлийн Аж үйлдвэрийн яамны дэргэдэх 
салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өөрчлөн 
батлах тухай” Төрийн албаны зөвлөлийн 
2015 оны 198,  “Төрийн албаны зөвлөлийн 



Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын 
яамны дэргэдэх салбар зөвлөлийн нарийн 
бичгийн даргыг томилох тухай” Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 04, Төрийн 
албаны зөвлөлийн Улсын бүртгэл, 
статистикийн ерөнхий газрын дэргэдэх 
салбар зөвлөлийн даргыг томилох тухай”  
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 07, 
Төрийн албаны зөвлөлийн Улсын бүртгэл, 
статистикийн ерөнхий газрын дэргэдэх 
салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг 
томилох тухай”  Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 08, “Төрийн албаны зөвлөлийн 
Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий 
газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийг 
байгуулж, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай”  
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 09,  
“Төрийн албаны зөвлөлийн Гааль, 
татварын ерөнхий газрын дэргэдэх салбар 
зөвлөлийг байгуулж, бүрэлдэхүүнийг 
батлах тухай” Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 17, “Төрийн албаны зөвлөлийн 
Гааль, татварын ерөнхий газрын дэргэдэх 
салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг 
томилох тухай”  Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 18, “Төрийн албаны зөвлөлийн 
Гааль, татварын ерөнхий газрын дэргэдэх 
салбар зөвлөлийн даргыг томилох тухай”  
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 26, 
“Төрийн албаны зөвлөлийн Хөдөлмөрийн 
яамны дэргэдэх салбар зөвлөлийн даргыг 
томилох тухай” Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 27,  “Төрийн албаны зөвлөлийн 
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын 
яамны дэргэдэх салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай” 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 48, 
“Төрийн албаны зөвлөлийн Хүн амын 
хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны 
дэргэдэх салбар зөвлөлийн даргыг томилох 
тухай” Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 
217 дугаар тогтоолуудыг тус тус хүчингүй 
болсонд тооцох.    

3.  Татан буугдсан салбар 
зөвлөлүүдийн үйл ажиллагаанд хэрэглэж 
байсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөл”-ийн 28 /ХАХНХЯ/, 57 /ХЯ/, 61 
/ТахЕГ/, 62 /АҮЯ/, 63 /УБСЕГ/, 64 /ГТЕГ/ 
дугаартай тэмдгүүдийг хүлээн авч, Салбар 
зөвлөлийн бичиг, баримтуудыг Архивын 
хуулийн дагуу тухайн яам, агентлагуудын 



архивт хүлээлгэн өгүүлэх ажил зохион 
байгуулахыг Ажлын алба /даргын албан 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Н.Энхцэцэг/ -
нд үүрэг болгох тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөл тогтоол гаргахаар 
тогтов. 
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Төрийн албаны зөвлөлийн  Ажлын албаны 
даргыг чөлөөлөх,  уг албан тушаалд 
томилогдох удирдах ажилтны ажлын байрыг 
нийтэд, нээлттэй зарлах тухай  
 

Төрийн албаны тухай хуулийн 34 
дүгээр зүйлийн 34.1З,  Улсын Их Хурлын 
2009 оны 87 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Төрийн албаны зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны дүрэм”–ийн 3.5, Улсын Их 
Хурлын 2016 оны 25 дугаар тогтоолыг тус 
тус үндэслэн: 

С.Цэдэндамба нь Төрийн албаны 
зөвлөлийн орон тооны гишүүнээр 
томилогдсон тул түүнийг Зөвлөлийн Ажлын 
албаны даргын албан тушаалаас  2016 оны 
08 дугаар сарын 03-ны өдрөөс чөлөөлөх 
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөл тогтоол гаргахаар тогтов. 

 

 
9 
 

 
Бусад асуудал /Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газрын Захиргаа, хүний нөөцийн газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар 
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 жинхэнэ албаны 
удирдах албан тушаалд томилогдох 
ажилтныг сонгон шалгаруулах комиссын 13  
дугаар дүгнэлтийг үндэслэн  Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 08 дугаар 25-
ны  өдрийн хуралдаанаас: 

 Дашдаваагийн Ганболдыг Засгийн 
газрын Хэрэг эрхлэх газрын Захиргаа, 
хүний нөөцийн газрын даргын албан 
тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 
Тэргүүн дэд дарга Ш.Солонгод санал 
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов. 

 

 
 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА 


