
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2018 ОНЫ ХОРЬДУГААР ХУРАЛДААН  
 
 Хуралдаан 2018 оны есдүгээр сарын 13-ны 14 цаг 15 минутад  эхэлж,  
завсарлаж, 18 цаг 25 минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим 
(Засгийн газрын 11 дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д 4 цаг 10 үргэлжлэв.  
 

 
 

 
Хэлэлцсэн асуудал 

 

 
Гарсан шийдвэр 

 

1 

Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтныг нэр дэвшүүлэх 
тухай 

Төрийн албаны тухай хуулийн 
35 дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дүгээр 
зүйлийн 351.1.8, 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 2018 
оны НСШ/11 дүгээр дүгнэлтийг тус 
тус үндэслэн Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 
13-ны өдрийн хуралдаанаас: 

Баасандоржийн Цэрэндавааг  
Төв аймгийн Засаг  даргын Тамгын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилогдох төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэж, 
уг албан тушаалд томилуулахаар 
нэр дэвшүүлж, Төв аймгийн Засаг  
дарга  /Ж.Батжаргал/-д санал 
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гарахаар 
тогтов. 

2 

Төрийн албаны удирдах ажилтны 
улсын зөвлөгөөнд "Төрийн албан 
хаагчийн мэдээллийн нэгдсэн 
тогтолцоо: 

- "Төрийн албан хаагчийн хувийн 
хэргийг хөтлөх журам" 

- "Төрийн албан хаагчийн улсын 
нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, 
мэдээлэл авах журам"  сэдвээр 
тавих илтгэлийн төсөлтэй 

Тэмдэглэлд тусгах 



танилцах 

4 

Төрийн албаны удирдах ажилтны 
улсын зөвлөгөөнд "Төрийн албан 
хаагчийн ерөнхий болон тусгай 
шалгалт /тухайн албан тушаалын/ 
өгөх болзол, журам" сэдвээр тавих 
илтгэлийн төсөлтэй танилцах 

Тэмдэглэлд тусгах 

5 

Төрийн албаны удирдах ажилтны 
улсын зөвлөгөөнд "Төрийн албан 
хаагчийн хөдөлмөрийн харилцаа- 
маргаан хянан шийдвэрлэх журам" 
сэдвээр тавих илтгэлийн төсөлтэй 
танилцах 

Тэмдэглэлд тусгах 

6 

Төрийн албаны удирдах ажилтны 
улсын зөвлөгөөнд "Төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах, гүйцэтгэх албан 
тушаалд тавигдах тусгай шаардлага, 
албан тушаалын тодорхойлолт 
боловсруулах нийтлэг журам" 
сэдвээр тавих илтгэлийн төсөлтэй 
танилцах 

Тэмдэглэлд тусгах 

7 

Төрийн албаны удирдах ажилтны 
улсын зөвлөгөөнд "Төрийн 
захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн 
хэм хэмжээ" сэдвээр тавих 
илтгэлийн төсөлтэй танилцах  

Тэмдэглэлд тусгах 

8 

Төрийн албаны удирдах ажилтны 
улсын зөвлөгөөнд "Төрийн албаны 
хүний нөөцийн бодлогын шинэчлэл" 
илтгэлийн танилцуулга сэдвээр 
тавих илтгэлийн төсөлтэй танилцах 

Тэмдэглэлд тусгах 

9 

Төрийн албаны удирдах ажилтны 
улсын зөвлөгөөнд "Төрийн албаны 
тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд 
анхаарах асуудлууд" сэдвээр тавих 
илтгэлийн төсөлтэй танилцах 

Тэмдэглэлд тусгах 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН  

АЖЛЫН АЛБА 
 

 

 

 

 

 


