
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2016 ОНЫ ГУЧИНЗУРГААДУГААР ХУРАЛДААН  
 
 Хуралдаан 2016 оны арваннэгдүгээр сарын 17-ны 14 цаг 10  минутад  эхэлж, 17 цаг 
17 минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн газрын 11 дүгээр 
байрны 301 тоот өрөө)-д болж, нийт 3 цаг 07 минут үргэлжлэв.  
 

 
№ 

 
Хэлэлцсэн асуудал 
 

 
Гарсан шийдвэр 
 

 
1 

 
УИХ-ын Тамгын газрын  Дотоод аудитын 
албаны дарга, Хууль, эрх зүйн хэлтсийн 
дарга, Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга, 
Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга, 
Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 
хэлтсийн дарга, Хэвлэл мэдээлэл, олон 
нийттэй харилцах хэлтсийн дарга зэрэг 
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/42 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 

Ядамсүрэнгийн Баттогтохыг Улсын 
Их Хурлын Тамгын газрын  Дотоод аудитын 
албаны 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/43 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Эрдэнийн Түвшинжаргалыг Улсын 
Их Хурлын Тамгын газрын  Хууль, эрх зүйн 
хэлтсийн 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/44 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Шарын Нарантуяаг Улсын Их 
Хурлын Тамгын газрын  Гадаад 
харилцааны хэлтсийн 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/45 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Цэнджавын Борхүүг Улсын Их 
Хурлын Тамгын газрын  Мэдээллийн 
технологийн хэлтсийн 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/46 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 



оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Бэрэнбаралын Эрдэнэбилэгтийг 
Улсын Их Хурлын Тамгын газрын 
Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 
хэлтсийн 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 “б, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/47 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн : 
 Содномдаржаагийн Батбаатарыг 
Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хэвлэл 
мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн 
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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Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 
дарга,  Хүрээлэн буй орчин, байгалийн 
нөөцийн удирдлагын газрын дарга, Ойн 
бодлого зохицуулалтын газрын дарга зэрэг 
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/49 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Ханджавын Батжаргалыг Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын яамны Төрийн 
захиргааны удирдлагын газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн 
дарга Ц.Цэнгэлд 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/50 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Мажигийн Тунгалагийг Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн 
бодлого зохицуулалтын газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн 
дарга Ц.Цэнгэлд 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/51 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Дамбаагийн Даваасамбыг Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын яамны Хүрээлэн 
буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын яамны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга Ц.Цэнгэлд санал 
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов.  
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Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
Татварын ерөнхий газрын Төрийн 
захиргааны удирдлагын газрын дарга,  
Татварын орлогын газрын дарга, Татвар 
төлөгчтэй харилцах газрын дарга, Татварын 

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 



хяналт шалгалт, арга зүйн газрын дарга, 
Дотоод аудитын газрын дарга, Улсын 
төсвийн орлого, хяналтын газрын дарга 
зэрэг албан тушаалд тус тус томилуулахаар 
Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт гаргаж, 
нэр дэвшүүлэх тухай 
 

журам”-ын 14 дүгээр зүйлийн “б”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/54 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Бавуудоржийн Алтансүхийг 
Татварын ерөнхий газрын Төрийн 
захиргааны удирдлагын газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Татварын ерөнхий газрын дарга 
Л.Зоригтод 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 “б”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/55 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Дамдинпүрэвийн Цогтжаргалыг 
Татварын ерөнхий газрын Татварын 
орлогын газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Татварын 
ерөнхий газрын дарга Л.Зоригтод 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 “б”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/56 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Дэнсмаагийн Цогзолмааг Татварын 
ерөнхий газрын Татвар төлөгчтэй харилцах 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Татварын 
ерөнхий газрын дарга Л.Зоригтод 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 “б”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/57 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн : 
 Сумъяадашийн Баясгаланг 
Татварын ерөнхий газрын Татварын хяналт 
шалгалт, арга зүйн даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Татварын 
ерөнхий газрын дарга Л.Зоригтод 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 “б”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/58 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн : 
Дондогийн Сайханчулууныг Татварын 
ерөнхий газрын Дотоод аудитын газрын  
даргын албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Татварын ерөнхий газрын дарга 
Л.Зоригтод 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 “б”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/59 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 

Нацагдоржийн Бямбааг Татварын 



ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого, 
хяналтын газрын  даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Татварын 
ерөнхий газрын дарга Л.Зоригтод санал 
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов.  
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Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах 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 дүгээр зүйлийн “б”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/53 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Эрдэнийн Энхтуяаг Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яамны Бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах 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 
захиргааны удирдлагын 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 дүгээр зүйлийн “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/52 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Бадамын Махбалыг Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн захиргааны 
удирдлагын 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.  

6  
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Ажлын албаны 
Шүүхийн хүний нөөцийн газрын  даргын 
албан тушаалд томилуулахаар Төрийн 
албаны зөвлөлийн дүгнэлт гаргаж, нэр 

 
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 



дэвшүүлэх тухай 
 

жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах 
журам”-ын 14 дүгээр зүйлийн “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/48 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 
оны 11 дүгээр  сарын 17-ны  өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Санжмятавын Энхбаярыг Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны 
Шүүхийн хүний нөөцийн газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга 
Т.Мэндсайханд санал болгох тухай Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов.  
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Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын  албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны ажлын байрыг нийтэд, 
нээлттэй зарлах тухай  
 

Баянхонгор аймгийн Засаг дарга 
Г.Батжаргалын 2016 оны 11 дүгээр сарын 
07-ны өдрийн 1а/870 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын албан тушаалд 
томилогдох удирдах ажилтны нээлттэй 
сонгон шалгаруулалт зарлуулах захиалгыг 
хэлэлцээд, 2016 оны 11 дүгээр сарын 17-
ны өдрөөс Төрийн албаны зөвлөлийн 
цахим хуудсаар нийтэд нээлттэй зарлаж, 
сонгон шалгаруулалтыг зохион 
байгуулахаар шийдвэрлэлээ.   
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Засгийн газрын тохируулагч агентлаг 
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн 
газрын Мэдээллийн технологийн бодлого 
зохицуулалтын хэлтсийн Систем нэгтгэлийн 
албаны даргын  албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны ажлын байрыг нийтэд, 
нээлттэй зарлах тухай  
     

 
Засгийн газрын тохируулагч 

агентлаг Харилцаа холбоо, мэдээллийн 
технологийн газрын дарга Б.Чинбатын  
2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 
1/176 тоот албан бичгээр ирүүлсэн 
Мэдээллийн технологийн бодлого 
зохицуулалтын хэлтсийн Систем 
нэгтгэлийн албаны даргын албан тушаалд 
томилогдох удирдах ажилтны нээлттэй 
сонгон шалгаруулалт зарлуулах асуудлыг 
хэлэлцээд хойшлуулахаар шийдвэрлэв.   
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Санхүүгийн зохицуулах хороо, Гадаадын 
иргэн, харьяатын газрын төрийн жинхэнэ 
албан тушаалын сул орон тоог нөхөх 
мэргэшлийн шалгалтын дүн  

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 
дугаар зүйлийн 17.3,  Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 86 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд 
анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах 
журам”-ын 8 дугаар зүйлийг  баримталж, 
2016 оны 11 дүгээр сарын 01-08-ны 
өдрүүдэд 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 2016 оны 11 дүгээр 
дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн   : 

1. Санхүүгийн зохицуулах 
хорооны сул орон тоог нөхөх төрийн 
жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтад 
тэнцсэн нэгдүгээр хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 441 иргэнийг “Дэс түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалд 
анх орох иргэний нөөц”-д  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 хоёрдугаар 
хавсралтад дурдсан нэр бүхий 1 иргэнийг 
өрсөлдсөн албан тушаалд нь 
томилуулахаар нэр дэвшүүлэх 

3. 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 
томилохыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 
Ажлын албанд үүрэг болгох 

4. Энэхүү тогтоолын 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн 
С.Цэдэндамбад даалгах тухай Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов. 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 17 

дугаар зүйлийн 17.3,  Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 86 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд 
анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах 
журам”-ын 8 дугаар зүйлийг  баримталж, 
2016 оны 11 дүгээр сарын 04, 08-ны 
өдрүүдэд 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 2016 оны 11 дүгээр 
дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн   : 



1. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг Гадаадын иргэн, харьяатын 
газрын төрийн жинхэнэ албан тушаалын 
сул орон тоог нөхөх төрийн жинхэнэ 
албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 
нэгдүгээр хавсралтад дурдсан нэр бүхий 7 
иргэнийг “Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний 
нөөц”-д  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 хоёрдугаар хавсралтад 
дурдсан нэр бүхий нэг иргэнийг өрсөлдсөн 
албан тушаалд нь томилуулахаар нэр 
дэвшүүлэх 

3. 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 томилохыг 
Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дарга 
Д.Мөрөнд үүрэг болгох 

4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн албаны 
зөвлөлийн гишүүн С.Цэдэндамбад даалгах 
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов 
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Төрийн албаны зөвлөлийн Эрүүл мэндийн 
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 2013 оны 
105 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүний нийтлэг жишиг”  Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 11 дүгээр 
сарын 17-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн :  

1. Төрийн албаны зөвлөлийн 
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Салбар 
зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 
шинэчлэн батлах Үүнд:   
Салбар зөвлөлийн дарга:   



- Тус яамны Төрийн нарийн бичгийн 
дарга,   

Гишүүд:      

- Тус яамны Төрийн захиргааны 
удирдлагын газрын дарга  

- Тус яамны Бодлого, төлөвлөлтийн 
газрын дарга 

- Тус яамны Нийгмийн эрүүл мэндийн 
газрын дарга  

- Тус яамны Эдийн засаг, санхүүгийн 
хэлтсийн дарга 

- Тус яамны Төрийн захиргааны 
удирдлагын газрын Хуулийн  хэлтсийн 
дарга 

Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:         

- Тус яамны Төрийн захиргааны 
удирдлагын газрын хүний нөөцийн 
хөгжил  хариуцсан мэргэжилтэн                                           

2. Энэ тогтоол гарсантай 
холбогдуулан Төрийн албаны зөвлөлийн 
2013 оны 131 дүгээр тогтоолын 2 дугаар 
хавсралтын “Нэг”-ийн 16 дахь хэсэг, 
“Төрийн албаны зөвлөлийн Эрүүл мэндийн 
яамны дэргэдэх салбар зөвлөлийн нэрийг 
өөрчилж, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах 
тухай” Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 
193 дүгээр тогтоол, “Төрийн албаны 
зөвлөлийн Эрүүл мэнд, спортын яамны 
дэргэдэх салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн  
даргыг томилох тухай” Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2015 оны 194 дүгээр тогтоол, 
“Төрийн албаны зөвлөлийн Эрүүл мэнд, 
спортын яамны дэргэдэх салбар зөвлөлийн 
даргыг томилох тухай” мөн Зөвлөлийн 2016 
оны 66  дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй 
болсонд тооцох тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов. 
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Төрийн албаны зөвлөлийн Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын 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 2013 оны 
105 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 



бүрэлдэхүүний нийтлэг жишиг”,  “Тогтоолын 
хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай” мөн 
Зөвлөлийн 2016 оны 118 дүгээр тогтоол, 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 11 
дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн:  

1. Төрийн албаны зөвлөлийн 
Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх 
салбар зөвлөлийг дараах 
бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн батлах  
Үүнд:   
Салбар зөвлөлийн дарга:                        

- Тус газрын дарга, 
Гишүүд:              

- Төрийн албаны төв байгууллагын 
төлөөлөл 

- Тус газрын дэд дарга  

- Тус газрын Захиргааны удирдлагын 
газрын дарга,  

- Тус газрын Бодлого, төлөвлөлт, хамтын 
ажиллагааны газрын дарга 

- Тус газрын Захиргааны удирдлагын 
газрын Хүний нөөцийн чиглэлийн ахлах 
мэргэжилтэн, 

- Тус газрын Захиргааны удирдлагын 
газрын хуулийн зөвлөх, өргөдөл гомдол 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,  

- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 
Захиргааны удирдлагын хэлтсийн  
дарга, 

Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 

- Захиргааны удирдлагын газрын Хүний 
нөөцийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн.                              

2. Энэ тогтоол гарсантай 
холбогдуулан Төрийн албаны зөвлөлийн 
2013 оны 131 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр 
хавсралтын “Хоёр”-ын 1 дэх хэсэг, мөн 
тогтоолын 2 дугаар хавсралтын “Хоёр”-ын 2 
дахь хэсэг, “Төрийн албаны зөвлөлийн 
Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх 
салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт 
оруулах тухай” Төрийн албаны зөвлөлийн 
2015 оны 56 дугаар тогтоол, “Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 
даргыг өөрчлөн томилох тухай” мөн 
Зөвлөлийн 2015 он 36 дугаар тогтоол, 
“Төрийн албаны зөвлөлийн Онцгой 
байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх салбар 
зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг томилж, 



тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” мөн 
Зөвлөлийн 2015 оны 128 дугаар тогтоолыг 
тус тус  хүчингүй болсонд тооцох  тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов 
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Бусад асуудал /Төрийн албаны зөвлөлийн 
Орхон аймаг дахь Салбар зөвлөлийн  
бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн 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 дугаар 
сарын 17-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн:  

1. Төрийн албаны зөвлөлийн Орхон 
аймаг дахь Салбар зөвлөлийг дараах  
бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн батлахҮүнд:    

Салбар зөвлөлийн дарга 
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
дарга, 

 Гишүүд:               

- Аймгийн ИТХ Тэргүүлэгчдийн нарийн 
бичгийн дарга  

- Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Төрийн захиргааны удирдлагын 
хэлтсийн дарга  

- Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга, 

- Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга 

-  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод 
аудитын хэлтсийн дарга  

- Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга 

- Аймгийн Аудитын газрын дарга  

- Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 
дарга, 

- Аймгийн Шүүхийн Тамгын газрын дарга  
Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:    

- Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн 

2. Энэ тогтоол гарсантай 
холбогдуулан “Аймаг, нийслэл дэх Төрийн 



албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах, дарга, 
нарийн бичгийн дарга нарыг томилох тухай” 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 141 
дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын 
“Нэг”-ийн 12, мөн тогтоолын 2 дугаар 
хавсралтын “Хоёр”-ын 12 дахь хэсгийг тус 
тус хүчингүй болсонд тооцох  тухай Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов 

 
 
 
 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН  
АЖЛЫН АЛБА 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


