
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 30 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
Хуралдаан 2013 оны 11 дүгээр сарын  7-ны өдрийн 14 цаг 05 минутад  эхэлж, 14 
цаг 42 минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн 
газрын 11 дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д болж, нийт 37 минут үргэлжлэв.  
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Хэлэлцсэн асуудал 

 

 
Гарсан шийдвэр 

 

 
1 

 
Удирдах албан тушаалд 
томилуулахаар санал болгосон албан 
хаагчдад Төрийн албаны зөвлөлийн 
дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай 
- Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн  яамны 

Төрийн захиргааны удирдлагын 
газрын дарга 

- Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг Худалдан авах 
ажиллагааны газрын Хуулийн 
хэлтсийн дарга 

 
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 2013 оны  11 дүгээр 
сарын 07-ны өдрийн  хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны 
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 
даргын албан тушаалд Гантөмөрийн 
Наранцэцэгт дүгнэлт гарган нэр 
дэвшүүлж,  томилуулахаар Үйлдвэр, 
хөдөө аж ахуйн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Х.Золжаргалд санал 
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
тогтов. 

 
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 2013 оны 11 дүгээр 
сарын 07-ны өдрийн  хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 



агентлаг Худалдан авах ажиллагааны 
газрын Хуулийн хэлтсийн даргын албан 
тушаалд Базарсадын Төмөрбаатарт 
дүгнэлт гарган нэр дэвшүүлж,  
томилуулахаар Худалдан авах 
ажиллагааны газрын дарга Д.Энхжаргалд 
санал болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
тогтов. 
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Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод 
аудитын газрын даргын албан тушаалд 
томилогдох удирдах ажилтны сонгон 
шалгаруулалтын дүнг товч 
танилцуулах, сонгон шалгаруулалтыг 
дахин зарлах тухай   
 

 
Боловсрол, шинжлэх ухааны 

яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 
бөгөөд тус яамны дэргэдэх Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 
дарга Ш.Булга-Эрдэнийн 2013 оны 11 
дүгээр сарын 8-ны өдрийн 2/6783 тоот 
албан бичгээр Боловсрол, шинжлэх 
ухааны яамны Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод аудитын газрын даргын 
албан тушаалд томилогдох удирдах 
ажилтны ажлын байранд нээлттэй сонгон 
шалгаруулалт дахин зарлуулах тухай 
захиалга Төрийн албаны зөвлөлд ирсний 
дагуу сонгон шалгаруулалтыг 2013 оны 
11 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс эхлэн, 
Төрийн албаны зөвлөлийн цахим 
хуудсаар нийтэд нээлттэй зарлаж, сонгон 
шалгаруулалтыг 2013 оны 11 дүгээр 
сарын 26-27-ны өдөр зохион 
байгуулахаар тогтлоо. 
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Зарим иргэдийг төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөцөөс  
хасах 
 

 

      
 
      

 
 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ 
 



 
 
 
 
 

 

 


