
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2017 ОНЫ АРВАННАЙМДУГААР  ХУРАЛДААН  
 
 Хуралдаан 2017 оны зургаадугаар сарын 29-ний 10 цаг 15 минутад  эхэлж, 
10 цаг 45 минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн 
газрын 11 дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д 30  минут үргэлжлэв.  
 

 
№ 

 
Хэлэлцсэн асуудал 

 

 
Гарсан шийдвэр 

 

1 Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, Төв, 
Хөвсгөл, Увс, Хэнтий аймгийн 
нутгийн захиргааны байгууллагын 
төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул 
орон тоо 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 зүйл, Дорнод аймаг дахь 
Салбар зөвлөлийн 2017 оны 06 
дугаар сарын 19-ны өдрийн 75 тоот 
албан бичгээр ирүүлсэн шалгалтын 
дүн, төрийн албаны мэргэшлийн 
шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөцөд бүртгүүлэх тухай Төв 
комиссын саналыг хэлэлцсэн Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2017 оны 06 
дугаар сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 

1. Төрийн жинхэнэ албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 
нэгдүгээр хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 21 иргэнийг “дэс түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д, 
10 иргэнийг “туслах түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д 
бүртгэх 

2. Энэхүү тогтоолын нэгд 
заасан “Дэс түшмэлийн ангиллын  
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн 
иргэдээс гуравдугаар хавсралтад 



дурдсан хамгийн өндөр оноо авсан 
нэр бүхий 10 иргэн, “Туслах 
түшмэлийн ангиллын  төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн 
иргэдээс дөрөвдүгээр хавсралтад 
дурдсан хамгийн өндөр оноо авсан 
нэр бүхий 4 иргэн, нийт 14 иргэнийг 
тус тусын өрсөлдсөн албан тушаалд 
нь томилуулахаар нэр дэвшүүлэх 

3. Тогтоолын хоёрт 
дурдсан нэр бүхий 14 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 
томилуулах арга хэмжээ авахыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн  Дорнод 
аймаг дахь Салбар зөвлөл /П.Бат-
Өлзий/-д үүрэг болгох 

4. 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 зүйл, Дундговь аймаг дахь 
Салбар зөвлөлийн 2017 оны 06 
дугаар сарын 21-ний өдрийн 98 тоот 
албан бичгээр ирүүлсэн шалгалтын 
дүн, төрийн албаны мэргэшлийн 
шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөцөд бүртгүүлэх тухай Төв 
комиссын саналыг хэлэлцсэн Төрийн 



албаны зөвлөлийн 2017 оны 06 
дугаар сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 

1. Төрийн жинхэнэ албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 
нэгдүгээр хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 18 иргэнийг “дэс түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д, 2 
иргэнийг “туслах түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д 
бүртгэх 

2. Энэхүү тогтоолын нэгд 
заасан “Дэс түшмэлийн ангиллын  
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн 
иргэдээс гуравдугаар хавсралтад 
дурдсан хамгийн өндөр оноо авсан 
нэр бүхий 6 иргэн, туслах түшмэлийн 
ангиллын  төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний  нөөц”-д  
бүртгэгдсэн иргэдээс хамгийн өндөр 
оноо авсан нэр бүхий 2 иргэн, нийт 8 
иргэнийг тус тусын өрсөлдсөн албан 
тушаалд нь томилуулахаар нэр 
дэвшүүлэх 

3. Тогтоолын хоёрт 
дурдсан нэр бүхий 8 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 
томилуулах арга хэмжээ авахыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн  Дундговь 
аймаг дахь Салбар зөвлөл 
/О.Чулуунбат/-д үүрэг болгох 

4. 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 зүйл, Өвөрхангай аймаг 
дахь Салбар зөвлөлийн 2017 оны 06 
дугаар сарын 19-ний өдрийн 70 тоот 
албан бичгээр ирүүлсэн шалгалтын 
дүн, төрийн албаны мэргэшлийн 
шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөцөд бүртгүүлэх тухай Төв 
комиссын саналыг хэлэлцсэн Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2017 оны 06 
дугаар сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 

1. Төрийн жинхэнэ албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 
нэгдүгээр хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 11 иргэнийг “дэс түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д, 
22 иргэнийг “туслах түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д 
бүртгэх 

2. Энэхүү тогтоолын нэгд 
заасан “Дэс түшмэлийн ангиллын  
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн 
иргэдээс гуравдугаар хавсралтад 
дурдсан хамгийн өндөр оноо авсан 
нэр бүхий 8 иргэн, туслах түшмэлийн 
ангиллын  төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний  нөөц”-д  
бүртгэгдсэн иргэдээс дөрөвдүгээр 
хавсралтад дурдсан хамгийн өндөр 
оноо авсан нэр бүхий 7 иргэн, нийт 
15 иргэнийг тус тусын өрсөлдсөн 
албан тушаалд нь томилуулахаар 



нэр дэвшүүлэх 
3. Тогтоолын хоёрт 

дурдсан нэр бүхий 15 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 
томилуулах арга хэмжээ авахыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн  
Өвөрхангай аймаг дахь Салбар 
зөвлөл /Ц.Ганболд/-д үүрэг болгох 

4. 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 зүйл, Төв аймаг дахь 
Салбар зөвлөлийн 2017 оны 06 
дугаар сарын 19-ний өдрийн 147 
тоот албан бичгээр ирүүлсэн 
шалгалтын дүн, төрийн албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 
иргэдийг төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөцөд 
бүртгүүлэх тухай Төв комиссын 
саналыг хэлэлцсэн Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2017 оны 06 дугаар 
сарын 29-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 

1. 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, 
12 иргэнийг “туслах түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д 
бүртгэх 

2. Энэхүү тогтоолын нэгд 
заасан “Дэс түшмэлийн ангиллын  
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн 
иргэдээс гуравдугаар хавсралтад 
дурдсан хамгийн өндөр оноо авсан 
нэр бүхий 4 иргэн, “туслах 
түшмэлийн ангиллын  төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн 
иргэдээс дөрөвдүгээр хавсралтад 
дурдсан хамгийн өндөр оноо авсан 
нэр бүхий 6 иргэн, нийт 10 иргэнийг 
тус тусын өрсөлдсөн албан тушаалд 
нь томилуулахаар нэр дэвшүүлэх 

3. Тогтоолын хоёрт 
дурдсан нэр бүхий 10 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 
томилуулах арга хэмжээ авахыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн  Төв 
аймаг дахь Салбар зөвлөл 
/Ч.Сарангэрэл/-д үүрэг болгох 

4. 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 зүйл, Хөвсгөл аймаг дахь 
Салбар зөвлөлийн 2017 оны 06 
дугаар сарын 09-ний өдрийн 3/1320 
тоот албан бичгээр ирүүлсэн 
шалгалтын дүн, төрийн албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 
иргэдийг төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөцөд 
бүртгүүлэх тухай Төв комиссын 
саналыг хэлэлцсэн Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2017 оны 06 дугаар 
сарын 29-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 

1. Төрийн жинхэнэ албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 
нэгдүгээр хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 36 иргэнийг “дэс түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д, 
21 иргэнийг “туслах түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д 
бүртгэх 

2. Энэхүү тогтоолын нэгд 
заасан “Дэс түшмэлийн ангиллын  
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн 
иргэдээс гуравдугаар хавсралтад 
дурдсан хамгийн өндөр оноо авсан 
нэр бүхий 3 иргэн, туслах түшмэлийн 
ангиллын  төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний  нөөц”-д  
бүртгэгдсэн иргэдээс дөрөвдүгээр 
хавсралтад дурдсан хамгийн өндөр 
оноо авсан нэр бүхий 3 иргэн, нийт 6 
иргэнийг тус тусын өрсөлдсөн албан 
тушаалд нь томилуулахаар нэр 
дэвшүүлэх 

3. Тогтоолын хоёрт 
дурдсан нэр бүхий 6 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 
томилуулах арга хэмжээ авахыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн  Хөвсгөл 
аймаг дахь Салбар зөвлөл /Х.Ган-
Очир/-д үүрэг болгох 

4. 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 зүйл, Увс  аймаг дахь 
Салбар зөвлөлийн 2017 оны 06 
дугаар сарын 19-ний өдрийн 60 тоот 
албан бичгээр ирүүлсэн шалгалтын 
дүн, төрийн албаны мэргэшлийн 
шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөцөд бүртгүүлэх тухай Төв 
комиссын саналыг хэлэлцсэн Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2017 оны 06 
дугаар сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 

1. Төрийн жинхэнэ албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 
нэгдүгээр хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 29 иргэнийг “дэс түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д, 
15 иргэнийг “туслах түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д 
бүртгэх 

2. Энэхүү тогтоолын нэгд 
заасан “Дэс түшмэлийн ангиллын  
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 



орох иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн 
иргэдээс гуравдугаар хавсралтад 
дурдсан хамгийн өндөр оноо авсан 
нэр бүхий 4 иргэн, туслах түшмэлийн 
ангиллын  төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний  нөөц”-д  
бүртгэгдсэн иргэдээс дөрөвдүгээр 
хавсралтад дурдсан хамгийн өндөр 
оноо авсан нэр бүхий 9 иргэн, нийт 
13 иргэнийг тус тусын өрсөлдсөн 
албан тушаалд нь томилуулахаар 
нэр дэвшүүлэх 

3. Тогтоолын хоёрт 
дурдсан нэр бүхий 13 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 
томилуулах арга хэмжээ авахыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн  Увс 
аймаг дахь Салбар зөвлөл 
/С.Батжаргал/-д үүрэг болгох 

4. 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 зүйл, Хэнтий аймаг дахь 
Салбар зөвлөлийн 2017 оны 06 
дугаар сарын 23-ний өдрийн 82тоот 
албан бичгээр ирүүлсэн шалгалтын 
дүн, төрийн албаны мэргэшлийн 
шалгалтад тэнцсэн иргэдийг төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 



иргэний нөөцөд бүртгүүлэх тухай Төв 
комиссын саналыг хэлэлцсэн Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2017 оны 06 
дугаар сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 

1. Төрийн жинхэнэ албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 
нэгдүгээр хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 27 иргэнийг “дэс түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д, 
44 иргэнийг “туслах түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д 
бүртгэх 

2. Энэхүү тогтоолын нэгд 
заасан “Дэс түшмэлийн ангиллын  
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн 
иргэдээс гуравдугаар хавсралтад 
дурдсан хамгийн өндөр оноо авсан 
нэр бүхий 3 иргэн, туслах түшмэлийн 
ангиллын  төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний  нөөц”-д  
бүртгэгдсэн иргэдээс дөрөвдүгээр 
хавсралтад дурдсан хамгийн өндөр 
оноо авсан нэр бүхий 11 иргэн, нийт 
14 иргэнийг тус тусын өрсөлдсөн 
албан тушаалд нь томилуулахаар 
нэр дэвшүүлэх 

3. Тогтоолын хоёрт 
дурдсан нэр бүхий 14 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 
томилуулах арга хэмжээ авахыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн  Хэнтий 
аймаг дахь Салбар зөвлөл / 
Ж.Ганбаатар/-д үүрэг болгох 

4. Тогтоолын хэрэгжилтэд 



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

2 Зарим албан хаагчдыг " Төрийн 
албаны тэргүүний ажилтан" цол 
тэмдгээр шагнах тухай  

Улсын Их Хурлын 2009 оны 
87 дугаар тогтоолоор баталсан 
"Төрийн албаны зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны дүрэм"-ийн 2.2.9, 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 
71 дүгээр тогтоолоор баталсан 
"Төрийн албаны тэргүүний ажилтан 
цол, тэмдгээр шагнах журам"-ын 3.3 
дахь заалт, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2017 оны 06 дугаар 
сарын 29-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн:  

1. Нутгийн захиргааны 
байгууллагад тогтвор суурьшилтай, 
үр бүтээлтэй ажиллаж, төр засгийн 
бодлого шийдвэрийг орон нутагт 
сурталчлан хэрэгжүүлэх, иргэдэд 
хүргэх төрийн ажил үйлчилгээг 
мэргэшил, арга зүйн удирдлагаар 
хангах, албан үүргээ үнэнч шударга, 
идэвх санаачлагатай гүйцэтгэж, 
амжилт гарган төрийн албаны үйл 
хэрэгт бодитой хувь нэмэр оруулсан 
энэхүү тогтоолын хавсралтад нэр 
дурдсан төрийн албан хаагчдыг 
Монгол Улсын “Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан” цол, тэмдгээр 
шагнах 

2. "Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан" цол, тэмдгээр 
шагнагдсан хүн бүрт уг шагналыг 
дагалдах мөнгөн шагнал (хоёр зуун 
мянган төгрөг)-ыг шагнуулахаар нэр 
дэвшүүлсэн тухайн байгууллага 
Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 71 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар 
баталсан “Төрийн албаны тэргүүний 
ажилтан цол, тэмдгээр шагнах 
журам”-ын 4.2-т заасны дагуу 
шийдвэрлэх   



3. Шагнагдсан нийт төрийн 
албан хаагчдад баяр хүргэж, ажлын 
амжилт хүсэх 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 2.2.9, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 71 дүгээр 
тогтоолоор баталсан "Төрийн 
албаны тэргүүний ажилтан цол, 
тэмдгээр шагнах журам"-ын 3.3 дахь 
заалт, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний 
өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн:  

1. Төрийн албаны чиг 
үүрэг, албан үүргээ үнэнч шударга, 
идэвх санаачлагатай, үр бүтээлтэй 
гүйцэтгэж, тогтвортой амжилт гарган 
төрийн албаны үйл хэрэгт бодитой 
хувь нэмэр оруулсан энэхүү 
тогтоолын хавсралтад нэр дурдсан 
төрийн албан хаагчдыг Монгол 
Улсын “Төрийн албаны тэргүүний 
ажилтан” цол, тэмдгээр шагнах 

2. "Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан" цол, тэмдгээр 
шагнагдсан хүн бүрт уг шагналыг 
дагалдах мөнгөн шагнал (хоёр зуун 
мянган төгрөг)-ыг шагнуулахаар нэр 
дэвшүүлсэн тухайн байгууллага 
Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 71 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар 
баталсан “Төрийн албаны тэргүүний 
ажилтан цол, тэмдгээр шагнах 
журам”-ын 4.2-т заасны дагуу 
шийдвэрлэх   

3. Шагнагдсан нийт төрийн 
албан хаагчдад баяр хүргэж, ажлын 
амжилт хүсэх 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 2.2.9, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 71 дүгээр 
тогтоолоор баталсан "Төрийн 
албаны тэргүүний ажилтан цол, 
тэмдгээр шагнах журам"-ын 3.3 дахь 
заалт, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний 
өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн:  

1. Төрийн чиг үүргийг 
хууль тогтоомжийн дагуу иргэдэд 
шуурхай хүргэж, нутгийн захиргааны 
байгууллагыг бэхжүүлэх, төрийн 
албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэхэд 
идэвх санаачлага, үр бүтээлтэй 
ажиллаж төрийн албаны үйл хэрэгт 
болон нийслэлийн хөгжил 
цэцэглэлтэд бодитой хувь нэмэр 
оруулсан энэхүү тогтоолын 
хавсралтад нэр дурдсан төрийн 
албан хаагчдыг Монгол Улсын 
“Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” 
цол, тэмдгээр шагнах 

2. "Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан" цол, тэмдгээр 
шагнагдсан хүн бүрт уг шагналыг 
дагалдах мөнгөн шагнал (хоёр зуун 
мянган төгрөг)-ыг шагнуулахаар нэр 
дэвшүүлсэн тухайн байгууллага 
Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 71 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар 
баталсан “Төрийн албаны тэргүүний 
ажилтан цол, тэмдгээр шагнах 
журам”-ын 4.2-т заасны дагуу 
шийдвэрлэх   

3. Шагнагдсан нийт төрийн 
албан хаагчдад баяр хүргэж, ажлын 
амжилт хүсэх 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 2.2.9, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 71 дүгээр 
тогтоолоор баталсан "Төрийн 
албаны тэргүүний ажилтан цол, 
тэмдгээр шагнах журам"-ын 3.3 дахь 
заалт, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний 
өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн:  

1. Төрийн албаны тусгай 
чиг үүргийг хууль тогтоомжийн 
хүрээнд хэрэгжүүлэн, улс орны 
батлан хамгаалах, эдийн засгийн 
аюулгүй байдлыг хангах, бататган 
бэхжүүлэхэд мэргэшил, арга зүйн 
удирдлагаар хангаж төрийн албаны 
чиг үүрэг, албан үүргээ үнэнч 
шударга, идэвх санаачлагатай, үр 
бүтээлтэй гүйцэтгэж, тогтвортой 
амжилт гарган төрийн албаны үйл 
хэрэгт бодитой хувь нэмэр оруулсан 
энэхүү тогтоолын хавсралтад нэр 
дурдсан төрийн албан хаагчдыг 
Монгол Улсын “Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан” цол, тэмдгээр 
шагнах 

2. "Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан" цол, тэмдгээр 
шагнагдсан хүн бүрт уг шагналыг 
дагалдах мөнгөн шагнал (хоёр зуун 
мянган төгрөг)-ыг шагнуулахаар нэр 
дэвшүүлсэн тухайн байгууллага 
Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 71 дүгээр 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар 
баталсан “Төрийн албаны тэргүүний 
ажилтан цол, тэмдгээр шагнах 
журам”-ын 4.2-т заасны дагуу 
шийдвэрлэх   

3. Шагнагдсан нийт төрийн 
албан хаагчдад баяр хүргэж, ажлын 
амжилт хүсэх 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 2.2.9, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 71 дүгээр 
тогтоолоор баталсан "Төрийн 
албаны тэргүүний ажилтан цол, 
тэмдгээр шагнах журам"-ын 3.1.11. 
дэх заалт, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний 
өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн:  

1. Ардын Их Хурлын 
депутат, Монгол Улсын Үндсэн хууль 
болон Төрийн албаны тухай анхны 
хуулийг санаачлагчдын нэг Төрийн 
албаны зөвлөлийн Зөвлөх 
Содномын Батмөнх Таны төрийн 
албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх, 
мэргэшүүлэхэд мэргэшил, арга зүй, 
удирдах ажлын арвин туршлагаасаа 
хойч үедээ харамгүй зориулан 
төрийн албаны тогтвортой байдал, 
залгамж чанарыг эрхэмлэн дээдэлж, 
үлгэр дууриалал үзүүлж ажилласныг 
тань онцгойлон үнэлж Таныг Монгол 
Улсын “Төрийн албаны тэргүүний 
ажилтан” цол, тэмдгээр шагнах 

2. "Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан" цол, тэмдгээр 
шагнагдсан С.Батмөнхөд уг 
шагналыг дагалдах мөнгөн шагнал 
(хоёр зуун мянган төгрөг)-ыг Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
2017 оны төсвийн зохих хэсгээс 
гарган олгох 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 2.2.9, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 71 дүгээр 



тогтоолоор баталсан "Төрийн 
албаны тэргүүний ажилтан цол, 
тэмдгээр шагнах журам"-ын 3.1.11. 
дэх заалт, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2017 оны 06 дугаар сарын  29-ний 
өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн:  

1. Төрийн албаны чиг 
үүрэг, албан үүргээ үнэнч шударга, 
идэвх санаачлагатай, үр бүтээлтэй 
гүйцэтгэж, тогтвортой амжилт гарган 
төрийн албаны үйл хэрэгт бодитой 
хувь нэмэр оруулсан Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын 
газрын Ёслол, гадаад харилцааны 
асуудал эрхэлсэн зөвлөх 
Ёндонжугнайн Өнөборгилыг Монгол 
Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 25 
жилийн ойг тохиолдуулан Монгол 
Улсын “Төрийн албаны тэргүүний 
ажилтан” цол, тэмдгээр шагнах 

2. "Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан" цол, тэмдгийг 
дагалдах мөнгөн шагнал (хоёр зуун 
мянган төгрөг)-ыг Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 
71 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр 
хавсралтаар баталсан “Төрийн 
албаны тэргүүний ажилтан цол, 
тэмдгээр шагнах журам”-ын 4.2-т 
заасны дагуу тухайн байгууллагаас 
олгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гарахаар 
тогтов. 

 

3 Бусад асуудал /нөөцөд бүртгэх тухай 
Д.Зүмбэрэллхам/ 

Төрийн албаны тухай хуулийн 
17.11, Улсын Их Хурлын 2002 оны 73 
дугаар тогтоол, иргэн Дорждамбын 
Зүмбэрэллхамын хүсэлт, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2017оны 06 
дугаар сарын 29-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 

Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн даргаар 2008 оны 12 
дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2013 



оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр 
хүртэлх хугацаанд томилогдон 
ажиллаж байсан Д.Зүмбэрэллхамыг 
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний нөөцийн жагсаалтад 
бүртгэх тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
тогтов. 

 
     

    
 
 
 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН  
АЖЛЫН АЛБА 

 
 
 


