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Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 
Геологийн бодлогын газрын даргын 
албан тушаалд томилогдох 
ажилтныг 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 40 
дүгээр зүйл, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2017 оны 12 дугаар 
сарын 28-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 
 Батболдын Мөнхтөрийг Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 
Геологийн бодлогын газрын даргын 
албан тушаалд  томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга /Б.Нандинжаргал/-д 
санал болгох тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов. 

2 Үндсэн хуулийн цэц, Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам,  Барилга, хот 
байгуулалтын яам, Газар зохион 
байгуулалт, геодези зураг зүйн 
газар, Гадаадын иргэн, харьяатын 
газар зэрэг 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 зүйлийг үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2017 оны 12 
дугаар сарын 28-ны өдрийн 
хуралдаанаас: 

1. Төрийн албаны 
зөвлөлөөс 2017 оны 12 дугаарын 11-
14-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан 



төрийн албаны мэргэшлийн 
шалгалтад тэнцсэн 1 дүгээр 
хавсралтад дурдсан нэр бүхий 3 
иргэнийг “ахлах түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д, 2 
дугаар хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 10 иргэнийг  “дэс түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д 
тус тус бүртгэх  

2. Энэхүү тогтоолын нэгд 
заасан “ахлах түшмэлийн ангиллын 
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний нөөц”-д бүртгэгдсэн 
иргэдээс хамгийн өндөр оноо авсан 
Эрдэнэбатын Цацралыг Үндсэн 
хуулийн цэцийн Тамгын газрын 
цэцийн гишүүний туслахын албан 
тушаалд нь томилуулахаар нэр 
дэвшүүлэх 

3. Зам, тээврийн хөгжлийн 
яамны төрийн жинхэнэ албан 
тушаалын сул орон тоог нөхөх 
сонгон шалгаруулалтад өрсөлдөж 
энэхүү тогтоолын нэгд заасан “дэс 
түшмэлийн ангиллын төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөц”-д бүртгэгдсэн 
иргэдээс хамгийн  өндөр оноо авсан 
Энхболдын Шаарийбууг Төрийн 
захиргааны удирдлагын газрын 
мэдээллийн сүлжээ, техник хангамж 
хариуцсан мэргэжилтний, 
Ганхуягийн Очхүүг Төмөр зам, 
далайн тээврийн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 
хөлөг онгоцны бүртгэл хариуцсан 
мэргэжилтний, Доржийн 
Бямбасүрэнг Агаарын тээврийн 
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 
хэлтсийн агаарын тээврийн эдийн 
засгийн зохицуулалт хариуцсан 
мэргэжилтний албан тушаалд нь 
томилуулахаар тус тус  нэр 
дэвшүүлэх 



4. Тогтоолын хоёр, гуравт 
дурдсан нэр бүхий 4 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 
томилох эрхий бүхий албан 
тушаалтанд үүрэг болгох 

5. Тогтоолын биелэлтэд 
хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн 
албаны зөвлөлийн Ажлын алба 
/Д.Баатарсайхан/-нд даалгах тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 

3 Сүхбаатар, Дорнод, Ховд, Увс 
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 зүйлийг үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2017 оны 12 
дугаар сарын 28-ны өдрийн 
хуралдаанаас: 

1. Дорнод аймаг дахь 
Салбар зөвлөлөс 2017 оны 12 
дугаарын сарын 07-11-ний өдрүүдэд 
зохион байгуулсан Төрийн жинхэнэ 
албаны мэргэшлийн шалгалтад 
тэнцсэн 1 дүгээр хавсралтад 
дурдсан нэр бүхий 27 иргэнийг  “Дэс 
түшмэлийн ангиллын төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөц”-д, 2 дугаар 
хавсралтад дурдсан нэр бүхий 12 
иргэнийг “Туслах түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д 
тус тус 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 4 иргэнийг тус тусын 
өрсөлдсөн албан тушаалд нь 
томилуулахаар нэр дэвшүүлэх 

3. Тогтоолын хоёрт 
дурдсан нэр бүхий 12 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, нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтаар нөхөгдөөгүй 
ажлын байруудыг хуулийн хүрээнд 
нөхөх арга хэмжээ авах, сонгон 
шалгаруулалтын үйл ажиллагааг 
олон нийтэд нээлттэй мэдээллэх, 
иргэдэд сургалт, зөвлөгөө өгч 
ажиллахыг Төрийн албаны 
зөвлөлийн  Дорнод аймаг дахь 
Салбар зөвлөл /П.Бат-Өлзий/-д 
үүрэг болгох 

4. Тогтоолын биелэлтэд 
хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн 
албаны зөвлөлийн Ажлын алба 
/Д.Баатарсайхан/-нд 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 үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2017 оны 12 
дугаар сарын 28-ны өдрийн 
хуралдаанаас: 

1. Сүхбаатар аймаг дахь 
Салбар зөвлөлөөс 2017 оны 12 
дугаарын сарын 07-11-ний өдрүүдэд 
зохион байгуулсан Төрийн жинхэнэ 
албаны мэргэшлийн шалгалтад 
тэнцсэн 1 дүгээр хавсралтад 
дурдсан нэр бүхий 49 иргэнийг  “Дэс 
түшмэлийн ангиллын төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөц”-д, 2 дугаар 
хавсралтад дурдсан нэр бүхий 12 
иргэнийг “Туслах түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д 
тус тус 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 15 иргэн, “Туслах 
түшмэлийн ангиллын  төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн 
иргэдээс дөрөвдүгээр хавсралтад 
дурдсан хамгийн өндөр оноо авсан 
нэр бүхий 8 иргэнийг тус тусын 
өрсөлдсөн албан тушаалд нь 
томилуулахаар нэр дэвшүүлэх 

3. Тогтоолын хоёрт 
дурдсан нэр бүхий 23 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, нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтаар нөхөгдөөгүй 



ажлын байруудыг хуулийн хүрээнд 
нөхөх арга хэмжээ авах, сонгон 
шалгаруулалтын үйл ажиллагааг 
олон нийтэд нээлттэй мэдээллэх, 
иргэдэд сургалт, зөвлөгөө өгч 
ажиллахыг Төрийн албаны 
зөвлөлийн Сүхбаатар аймаг дахь 
Салбар зөвлөл /Ч.Энхцэцэг/-д үүрэг 
болгох 

4. Тогтоолын биелэлтэд 
хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн 
албаны зөвлөлийн Ажлын алба 
/Д.Баатарсайхан/-нд 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 үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2017 оны 12 
дугаар сарын 28-ны өдрийн 
хуралдаанаас: 

1. Увс аймаг дахь Салбар 
зөвлөлөөс 2017 оны 12 дугаарын 
сарын 07-11-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулсанТөрийн жинхэнэ албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 1 
дүгээр хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 5 иргэнийг  “Дэс түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д, 2 
дугаар хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 14 иргэнийг “Туслах 
түшмэлийн ангиллын төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөц”-д тус тус 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 2 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 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, нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтаар нөхөгдөөгүй 
ажлын байруудыг хуулийн хүрээнд 
нөхөх арга хэмжээ авах, сонгон 
шалгаруулалтын үйл ажиллагааг 
олон нийтэд нээлттэй мэдээллэх, 
иргэдэд сургалт, зөвлөгөө өгч 
ажиллахыг Төрийн албаны 
зөвлөлийн Увс аймаг дахь Салбар 
зөвлөл /С.Батжаргал /-д үүрэг болгох 

4. Тогтоолын биелэлтэд 
хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн 
албаны зөвлөлийн Ажлын алба 
/Д.Баатарсайхан/-нд 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 үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2017 оны 12 
дугаар сарын 28-ны өдрийн 
хуралдаанаас: 

1. Ховд аймаг дахь 
Салбар зөвлөлөөс 2017 оны 12 



дугаарын сарын 04-07-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулсанТөрийн жинхэнэ 
албаны мэргэшлийн шалгалтад 
тэнцсэн 1 дүгээр хавсралтад 
дурдсан нэр бүхий 7 иргэнийг  “Дэс 
түшмэлийн ангиллын төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөц”-д, 2 дугаар 
хавсралтад дурдсан нэр бүхий 20 
иргэнийг “Туслах түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д 
тус тус 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 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, нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтаар нөхөгдөөгүй 
ажлын байруудыг хуулийн хүрээнд 
нөхөх арга хэмжээ авах, сонгон 
шалгаруулалтын үйл ажиллагааг 
олон нийтэд нээлттэй мэдээллэх, 
иргэдэд сургалт, зөвлөгөө өгч 
ажиллахыг Төрийн албаны 



зөвлөлийн  Ховд аймаг дахь Салбар 
зөвлөл /Б.Ганболд /-д үүрэг болгох 

4. Тогтоолын биелэлтэд 
хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн 
албаны зөвлөлийн Ажлын алба 
/Д.Баатарсайхан/-нд даалгах тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов 

4 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 12 дугаар 
сарын 28-ний өдрийн хуралдаанаас:  

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  тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов. 

5 Нийслэлийн Худалдан авах 
ажиллагааны газарт хийсэн хяналт, 

 



шалгалтын дүн танилцуулах 

 
 
 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН  
АЖЛЫН АЛБА 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


