
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2018 ОНЫ ХОРИН ХОЁРДУГААР ХУРАЛДААН  
 
 Хуралдаан 2018 оны аравдугаар сарын 01-ний 08 цаг 30 минутад  эхэлж,  18 
цаг 04 минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн 
газрын 11 дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д хуралдав..  
 

 
 

 
Хэлэлцсэн асуудал 

 

 
Гарсан шийдвэр 

 

1 

Батлан хамгаалах  яамны Төрийн 
захиргааны удирдлагын газрын  даргын 
албан тушаалд томилогдох удирдах 
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 14 дүгээр зүйлийн “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/16 дугаар 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар  
сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаас : 

 Өндгөний Эрдэнэ-Очирыг  
Батлан хамгаалах яамны Төрийн 
захиргааны удирдлагын газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Батлан хамгаалах яамны 
Төрийн нарийн бичгийн дарга 
/Х.Батбилэг/-д санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов 
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Сангийн  яамны Төрийн захиргааны 
удирдлагын газрын дарга, Хууль эрх 
зүйн газрын дарга зэрэг албан тушаалд 
томилогдох удирдах 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 14 дүгээр зүйлийн “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/17 дугаар 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар  
сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаас: 

Пүрэвийн Дорждагвыг  Сангийн  
яамны Төрийн захиргааны удирдлагын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Сангийн  
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 
/С.Наранцогт/-д 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 14 дүгээр зүйлийн “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/18 дугаар 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар  
сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаас : 
 Зоригтбаатарын Энхболдыг  
Сангийн  яамны Хууль эрх зүйн газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар 
нэр дэвшүүлж, Сангийн  яамны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга /С.Наранцогт/-д 
санал болгох тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов. 
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Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
яамны Мал аж ахуйн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, 
Малын үржил, бүртгэлийн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга 
зэрэг албан тушаалд томилогдох 
удирдах 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 14 дүгээр зүйлийн “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/19 дүгээр 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар  
сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаас: 

Дамдиндоржийн Батмөнхийг  
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
яамны Мал аж ахуйн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга /Д.Энхбат/-д 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 14 дүгээр зүйлийн “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/20 дугаар 



дүгнэлтийг тус тус үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар  
сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаас: 
 Даваасүрэнгийн Батсүрэнг Хүнс, 
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
яамны Малын үржил, бүртгэлийн 
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Хүнс, 
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 
/Д.Энхбат/-д санал болгох тухай Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов 
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Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 
газрын дэд даргын албан тушаалд 
томилогдох удирдах 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 14 дүгээр зүйлийн “б”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/21 дүгээр 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар  
сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаас: 
 Алтангэрэлийн Дагвадоржийг 
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 
газрын дэд даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Засгийн 
газарт санал болгох тухай Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов 
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Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
газрын дэд даргын албан тушаалд 
томилогдох удирдах 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 14 дүгээр зүйлийн “б”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/22 дугаар 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар  
сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаас: 
 Болдбаатарын Халиуныг Гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 
дэд даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд 
/С.Чинзориг/-д санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов 
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Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө 
газрын Хамтын ажиллагааны газрын 
дарга, Өрсөлдөөний бодлого, 
зохицуулалтын газрын дарга зэрэг 
албан тушаалд томилогдох удирдах 
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 14 дүгээр зүйлийн “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/23 дугаар 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар  
сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаас: 

Шагдарсүрэнгийн Цэрэндуламыг 
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө 
газрын Хамтын ажиллагааны газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар 
нэр дэвшүүлж, Шударга өрсөлдөөн, 
хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга 
/Б.Лхагва/-д 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 14 дүгээр зүйлийн “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/24 дүгээр 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар  
сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаас 

Төмөрийн Батцэцэгийг  Шударга 
өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын 
Өрсөлдөөний бодлого, зохицуулалтын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Шударга 
өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын 
дарга /Б.Лхагва/-д санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов 
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Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 
ерөнхий газрын Ажиллах хүчний 
шилжилт хөдөлгөөний газрын даргын 
албан тушаалд томилогдох удирдах 
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 14 дүгээр зүйлийн “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/25 дугаар 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар  
сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаас: 



 Загарын Буянбадрахыг 
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 
ерөнхий газрын Ажиллах хүчний 
шилжилт хөдөлгөөний газрын даргын 
албан тушаалд  томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний ерөнхий газрын дарга 
/Б.Нямдаваа/-д санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов  
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Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 
Төрийн нарийн бичгийн даргын, Оюуны 
өмчийн даргын албан тушаалд тус тус 
томилогдох удирдах ажилтны ажлын 
байрыг нийтэд, нээлттэй зарлах тухай 

2018 оны 09 дүгээр сарын 21-ний 
өдрийн ХЭГ/2052, 09 дүгээр сарын 26-
ны өдрийн ХЭГ/2093  тоот албан 
бичгээр Оюуны өмчийн газрын дарга, 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 
Төрийн нарийн бичгийн даргын албан 
тушаалд тус тус томилогдох удирдах 
ажилтны нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтыг зарлуулах тухай 
захиалга ирүүлснийг хэлэлцээд, сонгон 
шалгаруулалтыг Төрийн албаны 
зөвлөлийн цахим хуудсаар нийтэд 
нээлттэй зарлаж, сонгон 
шалгаруулалтыг 2018 оны 11 дүгээр 
сарын 05-ны өдөр зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэлээ. 
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БСШУСЯ-нд Хуулийн хэлтсийн даргаар 
ажиллаж байсан Л.Цэдэвсүрэнгээс 
гаргасан маргааныг хянан шийдвэрлэх 
комиссын дүгнэлт танилцуулах 

 

10 

Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг 
зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан 
тушаалтны зэрэглэл тогтоох тухай төсөл 
хэлэлцүүлэх  

Тэмдэглэлд тусгах 
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"УИХ, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, 
Улсын дээд шүүх, Үндсэн хуулийн цэц, 
Улсын ерөнхий прокурорын газар, 
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Төрийн 
албаны зөвлөл, Үндэсний аюулгүй 
байдлын зөвлөл, Сонгуулийн ерөнхий 
хороо, Санхүүгийн зохицуулах хороо, 
Үндэсний статистикийн хороо, Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны 
удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын 
ангилал, зэрэглэл тогтоох тухай төсөл 
хэлэлцүүлэх 

Тэмдэглэлд тусгах 

12 
"Төрийн захиргааны албан тушаалын 
зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох 
журам"-ын төсөл хэлэлцүүлэх 

Тэмдэглэлд тусгах 



13 
"Маргаан хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх 
журам"-ын   төсөл хэлэлцүүлэх 

Тэмдэглэлд тусгах 

14 

"Улс төрийн болон тусгай албан тушаал 
эрхэлдэг төрийн албан хаагч /сум, 
дүүргийн Засаг дарга, аймаг, нийслэл, 
сум, дүүргийн Засаг даргын орлогч, 
зэвсэгт хүчин, хилийн цэрэг ба 
дотоодын цэрэг, онцгой байдал, 
тагнуул, цагдаа, шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллагын тусгай албан 
тушаалаас бусад/-ийн албан тушаалын 
цалингийн хэмжээ, сүлжээ"-нд тусгах 
санал танилцуулах 

Тэмдэглэлд тусгах 
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Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг 
зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан 
тушаалтны зэрэглэлд хамаарах албан 
тушаалтны цалингийн хэмжээ тогтоох 
итгэлцүүрийг өөрчлөх танилцуулах 

Тэмдэглэлд тусгах 

16 
"Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр 
олгох журам"-ын төсөл танилцуулах  

Тэмдэглэлд тусгах 

17 

"Төрийн улс төрийн албан хаагчаас 
бусад төрийн албан хаагч өндөр насны 
тэтгэвэр тогтоолгох үндэслэлээр 
чөлөөлөгдсөн бол үндсэн цалингийн 
дунджаас ажилласан хугацааг нь 
үндэслэн тооцож нэг удаагийн 
буцалтгүй тусламж олгох журам"-ын 
төсөл танилцуулах 

Тэмдэглэлд тусгах 

18 

"Төрийн албан хаагчид энэ хуулийн 
60.2-т заасан нэг удаагийн буцалтгүй 
тусламж олгох нөхцөл, журам"- ын 
төсөл танилцуулах 

Тэмдэглэлд тусгах 

19 
Орон байраар хангахад төрөөс дэмжлэг 
үзүүлэх баталгааг эдлүүлэхтэй 
холбогдсон журам 

Тэмдэглэлд тусгах 

20 
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, 
урамшуулал олгох журам 

Тэмдэглэлд тусгах 

21 
Улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн 
урамшуулал олгох журам 

Тэмдэглэлд тусгах 

21 
"Төрийн албаны сургалтын 
байгууллагын дүрэм"-д тусгах санал 
танилцуулах   

Тэмдэглэлд тусгах 

 
 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН  
АЖЛЫН АЛБА 


