
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2015 ОНЫ ТАВДУГААР ХУРАЛДААН  
 
Хуралдаан 2015 оны хоёрдугаар сарын 05-ны 14 цаг 15 минутад  эхэлж, 16 цаг 42 минут 
хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн газрын 11 дүгээр байрны 
301 тоот өрөө)-д болж, нийт 2 цаг  27 минут үргэлжлэв.  
 

 
№ 

 
Хэлэлцсэн асуудал 

 

 
Гарсан шийдвэр 

 

 
1 

 
Зарим яамдын Төрийн нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын 
тайлан, уг албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтанд дүгнэлт гаргуулах 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 32, 39 дүгээр 
зүйлүүдийг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2015 оны 02 дугаар сарын 
05-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг 
үндэслэн: 

1. Даваагийн Нямхүүг Аж 
үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд томилогдох төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд 
бүртгэх 

2. Нөөцөд бүртгэгдсэн Даваагийн 
Нямхүүг Аж үйлдвэрийн яамны Төрийн 
нарийн бичгийн даргын албан тушаалд 
томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр дэвшүүлж, 
Монгол Улсын Засгийн газарт санал болгох 
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 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 32, 39 дүгээр 
зүйлүүдийг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2015 оны 02 дугаар сарын 
05-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг 
үндэслэн: 

1. Жалавсүрэнгийн Бат-Эрдэнэ, 
Даваахүүгийн Наранпүрэв нарыг Зам 
тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд томилогдох төрийн 



жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд 
бүртгэх. 

2. Нөөцөд бүртгэгдсэн 
Жалавсүрэнгийн Бат-Эрдэнийг Зам тээврийн 
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын албан 
тушаалд томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр 
дэвшүүлж, Монгол Улсын Засгийн газарт 
санал болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 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 32, 39 дүгээр 
зүйлүүдийг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2015 оны 02 дугаар сарын 
05-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг 
үндэслэн: 

1. Даваасүрэнгийн Артаг, 
Чимэддоржийн Батзориг нарыг Уул уурхайн 
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын албан 
тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх. 

2. Нөөцөд бүртгэгдсэн 
Даваасүрэнгийн Артагийг Уул уурхайн яамны 
Төрийн нарийн бичгийн даргын албан 
тушаалд томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр 
дэвшүүлж, Монгол Улсын Засгийн газарт 
санал болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 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 32, 39 дүгээр 
зүйлүүдийг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2015 оны 02 дугаар сарын 
05-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг 
үндэслэн: 

1. Сандагийн Магнайсүрэн, 
Доржготовын Ууганбаатар нарыг 
Хөдөлмөрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд томилогдох төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд 
бүртгэх. 

2. Нөөцөд бүртгэгдсэн Сандагийн 
Магнайсүрэнг Хөдөлмөрийн яамны Төрийн 



нарийн бичгийн даргын албан тушаалд 
томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр дэвшүүлж, 
Монгол Улсын Засгийн санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гаргахаар 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 32, 39 дүгээр 
зүйлүүдийг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2015 оны 02 дугаар сарын 
05-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг 
үндэслэн: 

1. Намсрайн Ариунболд, 
Цээпилийн Ганбат, Дамдинбазарын 
Батмагнай нарыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын албан 
тушаалд  томилогдох төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх 

2. Нөөцөд бүртгэгдсэн 
Н.Ариунболдыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны 
Төрийн нарийн бичгийн даргын албан 
тушаалд томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр 
дэвшүүлж, Монгол Улсын Засгийн газарт 
санал болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов. 
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"Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангах талаар авсан арга 
хэмжээ, ахиц дэвшил, үр дүн" сэдвээр 
Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн 
газрын даргын  сонсгол сонсож  хэлэлцэх 

 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 13 

дугаар зүйлийн 13.1.1, 35 дугаар зүйлийн 
35.1.2, 35.1.3, 39 дүгээр зүйлийн 39.6,  
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн 
байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 
8.3.1,  Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны 87 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 
албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм”-
ийн 4.4 дэх заалтыг тус тус баримтлан 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 02 
дугаар сарын 05-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

1. Газрын харилцаа, геодези, 
зураг зүйн газар нь Төрийн албаны тухай 
хууль, бусад хууль тогтоомж, стандартыг 
хэрэгжүүлэх ажлыг хангалтгүй зохион 
байгуулсан гэж дүгнэх.  

2. Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангалтгүй зохион байгуулсан 
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, 



Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын 
дарга А.Хүрэлшагайд холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцохыг 
Засгийн газарт санал болгох. 

3. Газрын харилцаа, геодези, зураг 
зүйн газарт төрийн албаны тухай хууль 
тогтоомж, стандартыг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаанд илэрсэн зөрчлийг арилгуулах 
талаар арга зүйн зөвлөмж хүргүүлэн, хяналт 
тавьж, хэрэгжилтийн тайланг Төрийн албаны 
зөвлөлд 2015 оны 03 дугаар сарын 30-ны 
дотор ирүүлэхийг Төрийн албаны зөвлөлийн 
Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх 
салбар зөвлөл  
/Р.Эрдэнэбүрэн/-д үүрэг болгох  

3. Энэхүү тогтоол, Ажлын хэсгийн 
дүгнэлтийг холбогдох албан тушаалтанд 
хүргүүлж, хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын 
албаны дарга С.Цэдэндамбад үүрэг болгох 
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов. 

 

 
 
 
 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ 
 
 
 
 
 
 
 


