
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2016 ОНЫ ГУЧДУГААР ХУРАЛДААН  
 
Хуралдаан 2016 оны есдүгээр сарын 29-ний 14 цаг 15  минутад  эхэлж, 16 цаг  47 
минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн газрын 11 
дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д болж, нийт 2 цаг 32 минут үргэлжлэв.  
 

 
№ 

 
Хэлэлцсэн асуудал 
 

 
Гарсан шийдвэр 
 

 
1 

 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 
спортын яам, Эрчим хүчний яам, Эрүүл 
мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны сонгон 
шалгаруулалтын тайлан, уг албан 
тушаалд томилогдох ажилтанд дүгнэлт 
гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай  
 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар 
зүйлийн  351.1.4, Засгийн газрын тухай 
хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.8 дугаар 
зүйл, Яамны эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, Улсын Их 
Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах албан тушаалд томилогдох 
ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-
ын 32, 39 дүгээр зүйлүүдийг тус тус 
баримталж, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны Сонгон шалгаруулах 
комиссын 2016 оны НСШ/19 дүгээр 
дүгнэлтийг үндэслэн: 

1. Содномдаржаагийн Батбаатар, 
Жанчивдоржийн Болормаа, 
Балжиннямын Баярсайхан, 
Жамсранжавын Даваадулам нарыг 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 
спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд томилогдох 
төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
ажилтны нөөцөд бүртгэх 

2. Б.Баярсайханыг Боловсрол, 
соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны 
Төрийн нарийн бичгийн даргын албан 
тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 
Монгол Улсын Засгийн газарт санал 
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гарахаар 
тогтов. 



 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар 
зүйлийн 351.1.4, Засгийн газрын тухай 
хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.8 дугаар 
зүйл, Яамны эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, Улсын Их 
Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах албан тушаалд томилогдох 
ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-
ын 32, 39 дүгээр зүйлүүдийг тус тус 
баримталж, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/21 дүгээр дүгнэлтийг үндэслэн:  

1. Цэвэгбатын Энхбаяр, Хасагийн 
Алтайсайхан, Дагвадоржийн Очирбат, 
Ядамын Амаржаргал нарыг Эрүүл 
мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд томилогдох 
төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
ажилтны нөөцөд бүртгэх 

3. Д.Очирбатыг Эрүүл мэндийн 
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Монгол Улсын Засгийн 
газарт санал болгох тухай Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов. 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар 
зүйлийн 351.1.4, Засгийн газрын тухай 
хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.8 дугаар 
зүйл, Яамны эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, Улсын Их 
Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах албан тушаалд томилогдох 
ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-
ын 32, 39 дүгээр зүйлүүдийг тус тус 
баримталж, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон 



шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/20 дугаар дүгнэлтийг үндэслэн:  

1. Загджавын Мэндсайхан, 
Дарамжавын Батсайхан нарыг Эрчим 
хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд томилогдох 
төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
ажилтны нөөцөд бүртгэх 

2. З.Мэндсайханыг Эрчим хүчний 
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Монгол Улсын Засгийн 
газарт санал болгох тухай Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов. 
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Засгийн газрын тохируулагч агентлаг 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 
даргын албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны сонгон 
шалгаруулалтын тайлан, уг албан 
тушаалд томилогдох ажилтанд дүгнэлт 
гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай  
 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар 
зүйлийн  351.1.6, Засгийн газрын тухай 
хуулийн 183 дугаар зүйлийн 2 дахь 
хэсэг, Засгийн газрын агентлагийн эрх 
зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн 8.1, Улсын Их Хурлын 2003 
оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
албан тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”-ын 32, 39 
дүгээр зүйлүүдийг тус тус баримталж, 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 9 
дүгээр сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/22 дугаар дүгнэлтийг үндэслэн: 
дүгнэлтийг үндэслэн:  

Намсрайн Цагаанхүүг Засгийн 
газрын тохируулагч агентлаг 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 
даргын албан тушаалд томилогдох 
төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
ажилтны нөөцөд бүртгэж, уг албан 
тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 
Монгол Улсын Засгийн газарт санал 
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гарахаар 
тогтов. 



 
3 

 
Хүний Эрхийн Үндэсний комиссын 
Захиргаа хамтын ажиллагааны хэлстийн 
даргын албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны сонгон 
шалгаруулалтын тайлан, уг албан 
тушаалд томилогдох ажилтанд дүгнэлт 
гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай  
 

 
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 32, 39 дүгээр зүйлүүдийг тус тус 
баримталж, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/23 дугаар дүгнэлтийг үндэслэн: 

Гантөмөрийн Золжаргалыг Хүний 
эрхийн үндэсний комиссын Ажлын 
албаны Захиргаа, хатын ажиллагааны 
хэлтсийн даргын албан тушаалд 
томилогдох төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэж, уг 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Хүний эрхийн үндэсний 
комиссын Ажлын албаны даргад санал 
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гарахаар 
тогтов. 

 
4 

 
Дорноговь Төв, Хэнтий, Увс, Говьсүмбэр 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын, Увс аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын 
албан тушаалд томилогдох удирдах 
ажилтны сонгон шалгаруулалтын тайлан, 
уг албан тушаалд томилогдох ажилтанд 
дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай  

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар 
зүйлийн  351.1.8, Монгол Улсын Засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар 
зүйлийн 33.3, Улсын Их Хурлын 2003 
оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
албан тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”-ын 32, 39 
дүгээр зүйлүүдийг тус тус баримталж, 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 9 
дүгээр сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/27 дугаар дүгнэлтийг үндэслэн: 

Батцэнгэлийн Ганзоригийг 
Дорноговь аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын албан тушаалд 
томилогдох төрийн жинхэнэ албаны 



удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэж, уг 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Дорноговь аймгийн Засаг 
дарга Т.Энхтүвшинд санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар 
зүйлийн  351.1.8, Монгол Улсын Засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар 
зүйлийн 33.3, Улсын Их Хурлын 2003 
оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
албан тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”-ын 32, 39 
дүгээр зүйлүүдийг тус тус баримталж, 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 9 
дүгээр сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/25 дугаар дүгнэлтийг үндэслэн:  

Чулуунбатын Сарангэрэлийг Төв 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын албан тушаалд томилогдох 
төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
ажилтны нөөцөд бүртгэж, уг албан 
тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 
Төв аймгийн Засаг дарга Ж.Батжаргалд 
санал болгох тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов.  

 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар 
зүйлийн  351.1.8, Монгол Улсын Засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар 
зүйлийн 33.3, Улсын Их Хурлын 2003 
оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
албан тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”-ын 32, 39 
дүгээр зүйлүүдийг тус тус баримталж, 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 9 



дүгээр сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/24 дүгээр дүгнэлтийг үндэслэн:  

Жигжидийн Ганбаатарыг Хэнтий 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын албан тушаалд томилогдох 
төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
ажилтны нөөцөд бүртгэж, уг албан 
тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 
Хэнтий аймгийн Засаг дарга 
Н.Ганбямбад санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов.  
 

Төрийн албаны тухай хуулийн 35 
дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар 
зүйлийн  351.1.8, Монгол Улсын Засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар 
зүйлийн 33.3, Улсын Их Хурлын 2003 
оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
албан тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”-ын 32, 39 
дүгээр зүйлүүдийг тус тус баримталж, 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 9 
дүгээр сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/26 дугаар дүгнэлтийг үндэслэн:  

Сэмжидийн Батжаргалыг Увс 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын албан тушаалд томилогдох 
төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
ажилтны нөөцөд бүртгэж, уг албан 
тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 
Увс аймгийн Засаг дарга Д.Батсайханд 
санал болгох тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов. 

 
 Төрийн албаны тухай 

хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 



дугаар зүйлийн  351.1.8, Монгол Улсын 
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 
түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 
дугаар зүйлийн 33.3, Улсын Их Хурлын 
2003 оны 13 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах албан тушаалд томилогдох 
ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-
ын 32, 39 дүгээр зүйлүүдийг тус тус 
баримталж, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/28 дугаар дүгнэлтийг үндэслэн:  

Хүдэрийн Дашзэвэгийг Увс 
аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд томилогдох 
төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
ажилтны нөөцөд бүртгэж, уг албан 
тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 
Увс аймгийн Увс аймгийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга 
Э.Насанбатад санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 

 
5 

 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 
орон нутгийн асуудал хариуцсан дэд 
даргын албан тушаалд томилуулахаар 
Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт 
гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай 
     
     

 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 17 
дугаар зүйлийн 17.4, 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 
“б”-д заасныг тус тус баримталж, 
төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан 
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулах комиссын 26 дугаар 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн  Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 9 дүгээр 
сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаас: 
 Ургамалын Бямбасүрэнг Монгол 
Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газрын Орон нутгийн асуудал 
хариуцсан дэд даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Монгол 



Улсын Засгийн газарт санал болгох 
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 
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Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаад 
харилцааны яам, Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яам,  Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яамны дэргэдэх Салбар 
зөвлөлийн даргыг томилох тухай 
 

  Улсын Их Хурлын 2009 оны 87 
дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн 
албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны 
дүрэм"-ийн 3.3,  “Яамдын зохион 
байгуулалтын бүтэц, орон тооны 
хязгаарыг батлах тухай” Засгийн газрын 
2016 оны 3 дугаар тогтоол, “Ажилд 
томилох тухай” Засгийн газрын  2016 
оны 105 дугаар тогтоол, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 09 дүгээр сарын 
29-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг 
тус тус үндэслэн  :   

1. Гадаад харилцааны яамны 
Төрийн нарийн бичгийн дарга 
Дамдинсүрэнгийн Даваасүрэнг 2016 
оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 
Төрийн албаны зөвлөлийн тус яамны 
дэргэдэх  салбар зөвлөлийн даргаар 
томилох    

2. "Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн ажиллах журам"-д 
заасан чиг үүргийг хууль тогтоомжийн 
хүрээнд хэрэгжүүлж ажиллахыг Салбар 
зөвлөлийн дарга Д.Даваасүрэнд үүрэг 
болгох 

3. Энэ тогтоол гарсантай 
холбогдуулан “Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнийг батлах, дарга, нарийн 
бичгийн дарга нарыг томилох тухай” 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 
131 дүгээр тогтоолын 2 дугаар 
хавсралтын “Нэг”-ийн 5 дахь заалтын 
“Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн дарга -яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Дамбын Ганхуяг” гэсэн 
хэсэг,  “Төрийн албаны зөвлөлийн 
Гадаад хэргийн яамны дэргэдэх салбар 
зөвлөлийн даргыг томилох тухай” 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 
138 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй 
болсонд тооцох тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 



гарахаар тогтов. 
Улсын Их Хурлын 2009 оны 87 

дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн 
албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны 
дүрэм"-ийн 3.3, “Яамдын зохион 
байгуулалтын бүтэц, орон тооны 
хязгаарыг батлах тухай” Засгийн газрын 
2016 оны 3 дугаар тогтоол, “Ажилд 
томилох тухай” Засгийн газрын  2016 
оны 105 дугаар тогтоол, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 09 дүгээр сарын 
29-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг 
тус тус үндэслэн  :   

1. Хууль зүй, дотоод яамны 
Төрийн нарийн бичгийн дарга 
Гунгаагийн Баясгаланг 2016 оны 09 
дүгээр сарын 29-ний өдрөөс Төрийн 
албаны зөвлөлийн тус яамны дэргэдэх  
салбар зөвлөлийн даргаар томилох     

2. "Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн ажиллах журам"-д 
заасан чиг үүргийг хууль тогтоомжийн 
хүрээнд хэрэгжүүлж ажиллахыг Салбар 
зөвлөлийн дарга Г.Баясгаланд үүрэг 
болгох 

3. Энэ тогтоол гарсантай 
холбогдуулан “Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнийг батлах, дарга, нарийн 
бичгийн дарга нарыг томилох тухай” 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 
131 дүгээр тогтоолын 2 дугаар 
хавсралтын “Нэг”-ийн 12 дахь заалтын 
“Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн дарга -яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Жигмиддашийн 
Баярцэцэг,” гэсэн хэсгийг хүчингүй 
болсонд тооцох тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов. 

Улсын Их Хурлын 2009 оны 87 
дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн 
албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны 
дүрэм"-ийн 3.3, “Яамдын зохион 
байгуулалтын бүтэц, орон тооны 
хязгаарыг батлах тухай” Засгийн газрын 



2016 оны 3 дугаар тогтоол, “Ажилд 
томилох тухай” Засгийн газрын  2016 
оны 105 дугаар тогтоол, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 09 дүгээр сарын 
29-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг 
тус тус үндэслэн  :   

1. Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Лхагвасүрэнгийн 
Баяртулгыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 
29-ний өдрөөс Төрийн албаны 
зөвлөлийн тус яамны дэргэдэх  салбар 
зөвлөлийн даргаар томилох    

2. "Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн ажиллах журам"-д 
заасан чиг үүргийг хууль тогтоомжийн 
хүрээнд хэрэгжүүлж ажиллахыг Салбар 
зөвлөлийн дарга Л.Баяртулгад үүрэг 
болгох 

3. Энэ тогтоол гарсантай 
холбогдуулан “Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнийг батлах, дарга, нарийн 
бичгийн дарга нарыг томилох тухай” 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 
131 дүгээр тогтоолын 2 дугаар 
хавсралтын “Нэг”-ийн 10 дахь заалтын 
“Төрийн албаны зөвлөлийн Хүнс, Хөдөө 
аж ахуйн яамны дэргэдэх салбар 
зөвлөлийн дарга -Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Намсрайн Ариунболд,” 
гэсэн хэсэг, “Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн даргыг томилж, 
тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 60 
дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй 
болсонд тооцох тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов. 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА 

 
 
 
 

 


