
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2016 ОНЫ ГУЧИНТАВДУГААР ХУРАЛДААН  
 
 Хуралдаан 2016 оны арваннэгдүгээр сарын 10-ны 14 цаг 10  минутад  эхэлж, 16 цаг 
12 минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн газрын 11 дүгээр 
байрны 301 тоот өрөө)-д болж, нийт 2 цаг 02 минут үргэлжлэв.  
 

 
№ 

 
Хэлэлцсэн асуудал 
 

 
Гарсан шийдвэр 
 

 
1 

 
Говьсүмбэр, Архангай аймгийн Засаг даргын 
Тамгын 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  
351.1.8, 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 зүйл, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны НСШ/50 
дугаар дүгнэлт,  Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 

1. Доржнямбуугийн Содном, 
Бадмаарагийн Бат-Орших, Мижидийн 
Наранбат, Дашийн Цэцэгчимэг нарыг 
Говьсүмбэр  аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын албан тушаалд томилогдох 
төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны 
нөөцөд бүртгэх 

2. Доржнямбуугийн Содномыг 
Говьсүмбэр  аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Говьсүмбэр 
аймгийн Засаг дарга Г.Батсуурьд 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 зүйл, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны НСШ/51 
дүгээр дүгнэлт,  Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 

1. Бямбадоогийн Цэрэннадмид, 
Цэндийн Эрдэнэбаяр, Дондовцэрэнгийн 
Занабазар, Эрдэнээгийн Энхтуяа нарыг 
Архангай  аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын албан тушаалд томилогдох 
төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны 
нөөцөд бүртгэх 

2. Бямбадоогийн Цэрэннадмидыг 
Архангай  аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Архангай 
аймгийн Засаг дарга Ц.Мөнхнасанд санал 
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 
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УИХ-ын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн 
асуудал хариуцсан нарийн бичгийн даргын, 
Захиргаа, аж ахуйн асуудал хариуцсан 
нарийн бичгийн даргын албан тушаалд  тус 
тус 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 дүгээр зүйлийн “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/37 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 10-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Дугаржавын Амгаланг Улсын Их 
Хурлын Тамгын газрын  Хууль, эрх зүйн 
асуудал хариуцсан нарийн бичгийн даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Улсын Их Хурлын Тамгын 
газрын  Ерөнхий нарийн бичгийн дарга 
Ц.Цолмонд санал болгох тухай Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов. 
 

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 дүгээр зүйлийн “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/38 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 10-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 



 Пүрэвдоржийн Цэрэнг Улсын Улсын 
Их Хурлын Тамгын газрын Захиргаа, аж 
ахуйн асуудал хариуцсан нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Улсын Их Хурлын Тамгын 
газрын  Ерөнхий нарийн бичгийн дарга 
Ц.Цолмонд санал болгох тухай Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов. 
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Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Хууль зүйн 
бодлогын газрын даргын, Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын  газрын 
даргын албан тушаалд тус тус 
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 дүгээр зүйлийн “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/39 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 10-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Пүрэвжавын Сайнзоригийг Хууль 
зүй, дотоод хэргийн яамны Хууль зүйн 
бодлогын  газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Г.Баясгаланд  санал болгох 
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 

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 дүгээр зүйлийн “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/40 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 10-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Нацагдоржийн Жавхлантөгсийг 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Г.Баясгаланд  санал болгох 
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 
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Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 
дугаар зүйлийн 17.1, 35 дугаар зүйлийн 



Түлшний бодлогын газрын даргын албан 
тушаалд томилуулахаар Төрийн албаны 
зөвлөлийн дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх 
тухай 
 

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 дүгээр зүйлийн “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/39 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 10-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн : 
 Чулуундаваагийн Чулуунбатыг Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Түлшний 
бодлогын газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Г.Нандинжаргалд   санал 
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 
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Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаад 
харилцааны яамны дэргэдэх Салбар 
зөвлөлийн  бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн 
батлах тухай      
      
   

 
 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 
заалт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 
11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн ээлжит 
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн: 

1.Төрийн албаны зөвлөлийн 
Гадаад хэргийн яамны дэргэдэх салбар 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг дараах 
байдлаар шинэчлэн баталсугай. Үүнд: 

Дарга:  

- Төрийн нарийн бичгийн дарга. 
Гишүүд:  

- Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 
захирал, 

- Бодлого, төлөвлөлтийн газрын 
захирал, 

- Хөрш орнуудын газрын захирал 

- Европын газрын захирал, 

- Ази, Номхон далайн орнуудын газрын 
захирал, 

- Америк, Ойрхи дорнод, Африкийн 
газрын захирал, 

- Олон талт хамтын ажиллагааны газрын 
захирал, 

- Гадаад худалдаа, эдийн засгийн 
хамтын ажиллагааны газрын захирал, 

- Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газрын 



захирал, 

- Консулын газрын захирал, 

- Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод 
аудитын газрын захирал. 

Нарийн бичгийн дарга: 

- Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 
дэд захирал 

2.Энэ тогтоол гарсантай 
холбогдуулан Төрийн албаны зөвлөлийн 
2013 оны 131 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр 
хавсралтын “Нэг”-ийн 3 дахь хэсэг, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 3 дугаар 
сарын 28-ны өдрийн 34 дүгээр тогтоолыг 
хүчингүй болгох тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов. 

6 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийг 
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий 
газрын дэргэд байгуулж, бүрэлдэхүүнийг 
батлах тухай      

Улсын Их Хурлын 2009 оны 87 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны 
зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм”-ийн 
3.3, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны  
128 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 
ажиллах журам"-ын 1.2, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 105 дугаар тогтоолоор 
баталсан "Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүний нийтлэг 
жишиг", Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 1. Төрийн албаны зөвлөлийн Оюуны 
өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 
дэргэдэх Салбар зөвлөлийг 2016 оны 11 
дүгээр сарын 10-ны өдрөөс дараах 
бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулах. Үүнд:     
Салбар зөвлөлийн дарга: 

- Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий 
газрын дарга, 

Гишүүд:                                

- Тамгын газрын дарга 

- Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод 
аудитын газрын дарга,  

- Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн 
газрын дарга, 

- Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн дарга, 
Санхүү, аж ахуйн хэлтсйн дарга,  

Нарийн бичгийн дарга      

- Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн. 

2. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн 
ерөнхий газрын дэргэдэх Салбар зөвлөлийг 



арга зүйн удирдлагаар хангаж, үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн  
С.Цэдэндамбад үүрэг болгох тухай   
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов. 

 
 
 
 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН  
АЖЛЫН АЛБА 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


