
 
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2016 ОНЫ ДӨЧИНХОЁРДУГААР ХУРАЛДААН  
 
 Хуралдаан 2016 оны арванхоёрдугаар сарын 28-ны 11 цаг 10 минутад  
эхэлж, 12 цаг  50 минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим 
(Засгийн газрын 11 дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д болж, нийт 1 цаг 40 минут 
үргэлжлэв.  
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Хэлэлцсэн асуудал 

 

 
Гарсан шийдвэр 
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Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг  сонгон 
шалгаруулж,  дүгнэлт гаргасан Комиссын ажлын тайлан 
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Монгол Улсын Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл мэнд, 
нийгмийн даатгалын 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 12 
дугаар сарын 28-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/56 дугаар дүгнэлтийг үндэслэн: 

Дондовын Зоригтыг Монгол 
Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг Эрүүл мэнд, нийгмийн 
даатгалын ерөнхий газрын даргын 
албан тушаалд томилогдох төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах ажилтны 
нөөцөд бүртгэж, уг албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлэн Монгол 
Улсын Засгийн газрын гишүүн, 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд 
Н.Номтойбаярт санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 
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Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 
спортын яамны Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 
дарга, Биеийн тамир, спортын 
бодлогын газрын дарга зэрэг 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 12 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн хуралдааны шийдвэр, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/58 дугаар дүгнэлтийг үндэслэн: 
 Сүрэнчулууны Чинбатыг 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 
спортын яамны Биеийн тамир, спортын 
бодлогын газрын даргын албан 
тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах ажилтны нөөцөд 
бүртгэж, уг албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлэн 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 
спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн 
дарга Б.Баярсайханд санал болгох 
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 
 
  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 12 дугаар 
сарын 28-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэр, Сонгон шалгаруулах 
комиссын 2016 оны НСШ/57 дугаар 
дүгнэлтийг үндэслэн: 
 1.Зөвөөгийн Энхболд, Түдэвийн 
Цэрэнбадрал нарыг Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухаан, спортын яамны 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод 
аудитын газрын даргын албан тушаалд 
томилогдох төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх 



2.Зөвөөгийн Энхболдыг 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 

спортын яамны Хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 

даргын албан тушаалд томилуулахаар 

нэр дэвшүүлж, Боловсрол, соёл, 

шинжлэх ухаан, спортын яамны Төрийн 

нарийн бичгийн дарга Б.Баярсайханд 

санал болгох тухай Монгол Улсын 

Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 

гарахаар тогтов. 
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Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 

Геологийн бодлогын газрын дарга, 

Уул уурхайн бодлогын газрын дарга, 

Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газрын 

дарга зэрэг 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 12 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн хуралдааны шийдвэр, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/59 дүгээр дүгнэлтийг үндэслэн: 
 1.Доржрэнцэнгийн Ганбат, 
Батболдын Мөнхтөр, Намсрайн 
Мөнхбилэг нарыг Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яамны Геологийн 
бодлогын газрын даргын албан 
тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах ажилтны нөөцөд 
бүртгэх 

2.Доржрэнцэнгийн Ганбатыг Уул 

уурхай, Хүнд үйлдвэрийн яамны 

Геологийн 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. 

 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 12 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн хуралдааны шийдвэр, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/60 дугаар дүгнэлтийг үндэслэн: 
 1.Жамъянгийн Ганбаатар, 
Бямбаагийн Уужим-Ухаан, Гантулгын 
Ганбаяр нарыг Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яамны Уул уурхайн 
бодлогын газрын даргын албан 
тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах ажилтны нөөцөд 
бүртгэсүгай. 

2. Жамъянгийн Ганбаатарыг Уул 

уурхай, Хүнд үйлдвэрийн яамны Уул 

уурхайн  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. 

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 12 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн хуралдааны шийдвэр, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/61 дүгээр дүгнэлтийг үндэслэн: 
 1.Бандийн Баатарсүх, 
Цэрэнжавын Одхүү, Даваажавын 
Даваадорж, Доржийн Батхүү нарыг Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Хүнд 
үйлдвэрийн бодлогын газрын даргын 
албан тушаалд томилогдох төрийн 



жинхэнэ албаны удирдах ажилтны 
нөөцөд бүртгэх 

2.Бандийн Баатарсүхийг Уул 

уурхай, Хүнд үйлдвэрийн яамны Хүнд 

үйлдвэрийн  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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Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 

үйлдвэрийн яамны Хөнгөн 

үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг 

зохицуулах газрын дарга, Хүнсний 

үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг 

зохицуулах газрын дарга зэрэг 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 12 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн хуралдааны шийдвэр, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/62 дугаар дүгнэлтийг үндэслэн: 
 1.Банзайн Батхүү, Мэндбаярын 
Мөнхбаясгалан нарыг Хүнс, хөдөө аж 
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Хөнгөн 
үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын даргын албан 
тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах ажилтны нөөцөд 
бүртгэх 

2.Банзайн Батхүүг Хүнс, хөдөө 

аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны 

Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын 

хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 

даргын албан тушаалд томилуулахаар 

нэр дэвшүүлж, Хүнс, хөдөө аж ахуй, 

хөнгөн үйлдвэрийн яамны Төрийн 

нарийн бичгийн дарга Л.Баяртулгад 

санал болгох тухай Монгол Улсын 

Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 

гарахаар тогтов.  

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 12 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн хуралдааны шийдвэр, Сонгон 
шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/63 дугаар дүгнэлтийг үндэслэн: 
 Тогоогийн Гантогтохыг Хүнс, 

хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 

яамны Хүнсний  үйлдвэрийн бодлогын 

хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 

даргын албан тушаалд томилогдох 

төрийн жинхэнэ албаны удирдах 

ажилтны нөөцөд бүртгэж, уг албан 

тушаалд томилуулахаар нэр 

дэвшүүлэн Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 

үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн 

бичгийн дарга Л.Баяртулгад санал 

болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 

албаны зөвлөлийн тогтоол гарахаар 

тогтов.  

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН  
АЖЛЫН АЛБА 

 


