
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2014 ОНЫ 34 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН 
 
Хуралдаан 2014 оны арван хоѐрдугаар сарын 04-ний 14 цаг 05 минутад  эхэлж, 15 
цаг 50 минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн 
газрын 11 дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д болж, нийт 1  цаг 45 минут үргэлжлэв.  
 

 
№ 

 
Хэлэлцсэн асуудал 

 

 
Гарсан шийдвэр 

 

 
1 

 
Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул 
орон тоог нөхөх төрийн албаны 
мэргэшлийн шалгалтын дүнгийн тухай 
- Говьсүмбэр, Ховд, Дорнод аймгуудын 

нутгийн захиргааны байгууллагын сул 
орон тоог нөхөх 

- Татварын ерөнхий газрын сул тоог 
нөхөх   

 
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  
баримталж, 2014 оны 11 дүгээр сарын 13-
25-ны өдрүүдэд Говьсүмбэр, Ховд, 
Дорнод  аймагт зохион байгуулсан төрийн 
албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 
иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд 
анх орох иргэний нөөцөд бүртгүүлэх 
тухай Төв комиссын саналыг хэлэлцсэн  
Төрийн албаны зөвлөлийн 2014 оны 12 
дугаар сарын 4 -ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

1. Говьсүмбэр, Ховд, Дорнод  
аймагт  2014 оны 11 дүгээр сарын 13-25-
ны өдрүүдэд зохион байгуулсан төрийн 
жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтад 
тэнцсэн  1, 2, 3 дугаар хавсралтад 
дурдсан нэр бүхий 183 иргэн /Говьсүмбэр 
аймагт 17, Ховд аймагт 79, Дорнод 
аймагт 87/-ийг  “Дэс түшмэлийн ангиллын 
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөц”-д, 4, 5, 6 дугаар  
хавсралтад дурдсан нэр бүхий 28 иргэн 
/Говьсүмбэр аймагт 11, Ховд аймагт 12, 
Дорнод аймагт 5/-ийг “Туслах түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалд 
анх орох иргэний нөөц”-д тус тус бүртгэх 

2. Энэхүү тогтоолын  нэг дэх 
хэсэгт заасан “Дэс түшмэлийн ангиллын  



төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн иргэдээс 
хамгийн өндөр оноо авсан 7, 8, 9 дүгээр 
хавсралтад дурдсан нэр бүхий  34 иргэн 
/Говьсүмбэр аймагт 8, Ховд аймагт 20, 
Дорнод аймагт 6/-ийг,  “Туслах түшмэлийн 
ангиллын  төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний  нөөц”-д  
бүртгэгдсэн иргэдээс хамгийн өндөр оноо 
авсан 10, 11, 12 дугаар хавсралтад 
дурдсан нэр бүхий  19 иргэн /Говьсүмбэр 
аймагт 3, Ховд аймагт 11, Дорнод аймагт 
5/-ийг өрсөлдсөн албан тушаалд нь 
томилуулахаар тус тус нэр дэвшүүлэх 

3. Энэхүү тогтоолын  7-12 
дугаар хавсралтад дурдсан нэр бүхий 53 
нэр дэвшүүлсэн 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 Говьсүмбэр аймаг 
дахь салбар зөвлөл /Б.Батдэлгэр/-д,   
Төрийн албаны зөвлөлийн Ховд аймаг 
дахь салбар зөвлөл /Б.Батмөнх/-д,  
Төрийн албаны зөвлөлийн Дорнод аймаг 
дахь салбар зөвлөл /П.Бат-Өлзий-д үүрэг 
болгох 

4. Энэхүү тогтоолын 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн 
Т.Хадхүүд даалгах тухай  Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар 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  
баримталж, 2014 оны 11 дүгээр сарын 28-



ны өдөр зохион байгуулсан төрийн 
албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 
иргэдийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд 
анх орох иргэний нөөцөд бүртгүүлэх 
тухай Төв комиссын саналыг хэлэлцсэн  
Төрийн албаны зөвлөлийн 2014 оны 12 
дугаар сарын 04-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн   : 

1. Татварын ерөнхий газрын  
төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул 
орон тоог нөхөх  төрийн жинхэнэ албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн тэнцсэн  
1 дүгээр хавсралтад дурдсан нэр бүхий 
65 иргэнийг “Дэс түшмэлийн ангиллын 
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөц”-д  бүртгэх. 

2. Энэхүү тогтоолын  нэг дэх 
хэсэгт заасан “Дэс түшмэлийн ангиллын 
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн иргэдээс 
хамгийн өндөр оноо авсан 2 дугаар 
хавсралтад дурдсан 1 иргэнийг 
өрсөлдсөн албан тушаалд нь 
томилуулахаар нэр дэвшүүлэх. 

3. Энэхүү тогтоолын  2 дугаар 
хавсралтад дурдсан  нэр дэвшүүлсэн 
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, өрсөлдсөн   албан тушаалд 
томилохыг Татварын ерөнхий газарт  
үүрэг болгох  

4.  Энэхүү тогтоолын 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн 
Т.Хадхүүд даалгах тухай  Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар тогтов. 
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Удирдах ажилтны сонгон 
шалгаруулалтын тайлан, уг албан 
тушаалд томилогдох удирдах 

 
Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 

дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд 



ажилтанд дүгнэлт гаргуулах тухай 
- Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 

агентлаг Цаг уур, орчны 
шинжилгээний газрын дарга  

- Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга  

 

томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулах журам”-ын 32, 39 дүгээр 
зүйлүүдийг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2014 оны 12 дугаар 
сарын 04-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

1. Дониогийн Цогт-Очирыг 
Монгол Улсын Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг Цаг уур, орчны 
шинжилгээний газрын даргын албан 
тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх. 

2. Энэ тогтоолын 1 дэх хэсэгт 
нэр заасан иргэн Дониогийн Цогт-Очирыг 
Монгол Улсын Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг Цаг уур, орчны 
шинжилгээний газрын даргын албан 
тушаалд томилуулахаар дүгнэлт гарган 
нэр дэвшүүлж, Монгол Улсын ерөнхий 
сайд Чимэдийн Сайханбилэгт санал 
болгох тухай  Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
тогтов. 
 
 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 2014 оны 12 дугаар 
сарын 04-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

1. Энэбишийн Оюунболдыг 
Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
нарийн бичгийн даргын албан тушаалд 
томилогдох төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх. 

2. Энэ тогтоолын 1 дэх хэсэгт 
нэр заасан иргэн Энэбишийн 
Оюунболдыг Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
нарийн бичгийн даргын даргын албан 
тушаалд томилуулахаар дүгнэлт гарган 
нэр дэвшүүлж, Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн 



Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга 
Ж.Санжжавт санал болгох тухай  Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар тогтов. 
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УИХ-ын гишүүнээр 1992-1996 онд 
ажиллаж байсан Д.Батбаатарыг төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэх 
тухай 

 

   
Төрийн албаны тухай хуулийн 17.11, 
Улсын Их Хурлын 2002 оны 73 дугаар 
тогтоол, Төрийн албаны зөвлөлийн 2014 
оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн: 
 Монгол Улсын Их Хурлын 
гишүүнээр 1992-1996 онд сонгогдон 
ажиллаж байсан Дааданхүүгийн 
Батбаатарыг төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөцийн 
жагсаалтад бүртгэх тухай  Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар тогтов.  

      

 
4 

 
Батлах хамгаалах яамны Стратегийн 
бодлого төлөвлөлтийн газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар Төрийн 
албаны зөвлөлийн дүгнэлт гаргаж, нэр 
дэвшүүлэх тухай 
    

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар 
зүйлийн 17.1, 35 дугаар зүйлийн 35.1.6 
болон Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 
дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулах журам”-ын 14-ийн “a”-д 
заасныг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2014 оны 12 дугаар 
сарын 04-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 
 Гүрсэдийн Сайханбаярыг Батлан 
хамгаалах яамны Стратегийн бодлого, 
төлөвлөлтийн газрын даргын албан 
тушаалд тус тус томилуулахаар дүгнэлт 
гарган нэр дэвшүүлж, Батлан хамгаалах 
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 
З.Болдбаатарт санал болгох тухай  
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гаргахаар тогтов. 

 

 
5 

 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 
Хууль эрх зүйн газрын даргын албан 
тушаалд томилуулахаар Төрийн 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн 
даргын албан тушаалд томилогдох 



албаны зөвлөлийн дүгнэлт гаргаж, нэр 
дэвшүүлэх тухай 
 

ажилтныг сонгон шалгаруулах захиалгыг 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 
2014 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
ХЭГ/1850 тоот албан бичгээр Төрийн 
албаны зөвлөлд ирүүлснийг хэлэлцээд, 
Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар 
зүйлийн 23.5-д заасныг үндэслэн, Төрийн 
албаны зөвлөл Д.Мөнх-Эрдэнэд дахин 
дүгнэлт гаргалгүй тухайн албан тушаалд 
томилох боломжтой. Энэхүү эрх нь 
томилох эрх бүхий этгээдэд байгаа тухай 
албан тоотыг Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газарт хүргүүлэхээр 
шийдвэрлэлээ.  
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Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны 
Төрийн захиргаа удирдлагын газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар 
Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт 
гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай 

 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар 
зүйлийн 17.1, 35 дугаар зүйлийн 35.1.6 
болон Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 
дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулах журам”-ын 14-ийн “а”-д 
заасныг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2014 оны 12 дугаар 
сарын 04-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 
 Луттөмөрийн Очирсүрэнг Үйлдвэр, 
хөдөө аж ахуйн яамны Төрийн 
захиргааны удирдлагын газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, дүгнэлт гарган,  Үйлдвэр, 
хөдөө аж ахуйн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Х.Золжаргалд санал 
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
тогтов.  
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Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
Иргэний харьяалал, шилжилт 
хөдөлгөөний ерөнхий газрын Дэд 
даргын албан тушаалд томилуулахаар 
Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт 
гаргаж, нэр дэвшүүлэх 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар 
зүйлийн 17.1, 35 дугаар зүйлийн 35.1.6 
болон Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 
дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулах журам”-ын 14-ийн “а”-д 



заасныг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2014 оны 12 дугаар 
сарын 04-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 
 Мятавдоржийн Мөнхбатыг Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Иргэний 
харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний 
ерөнхий газрын дэд даргын албан 
тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 
дүгнэлт гарган, Хууль зүйн сайд 
Х.Тэмүүжинд  санал болгох тухай  Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар тогтов. 
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