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ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН – Хуралдааны тойм 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНААР 

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛЫН ХӨТӨЛБӨР № 18 
 
Хуралдаан 2013 оны зургадугаар сарын  6-ны өдрийн 14 цаг 11 минутад  эхэлж, 16 
цаг 05 минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн 
газрын 11 дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д болж, нийт 1 цаг 54 минут үргэлжлэв.  
 

 
№ 

 
Хэлэлцсэн асуудал 

 

 
Гарсан шийдвэр 

 

 
1 

 
Хууль зүйн яамны Хуулийн нэгдсэн 
бодлогын газрын даргын албан 
тушаалд томилуулахаар санал 
болгосон албан хаагчид 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 2013 оны 6 дугаар 
сарын 06-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 
 Хууль зүйн яамны Хууль зүйн 
нэгдсэн бодлогын газрын даргын албан 
тушаалд Барсүрэнгийн Баасандоржийг 
томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр 
дэвшүүлж, Хууль зүйн яамны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга Ж.Баярцэцэгт 
санал болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
тогтов. 
 

 
2 

 
Эдийн засгийн хөгжлийн яамны зарим 
удирдах албан тушаалд 
томилуулахаар санал болгосон албан 
хаагчид Төрийн албаны зөвлөлийн 
дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай 
- Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, 

зээл, тусламжийн бодлогын газрын 
дарга  

- Гадаадын хөрөнгө оруулалтын 

 
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 6 дугаар 



зохицуулалт, бүртгэлийн газрын 
дарга 

- Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод 
аудитын газрын дарга 

сарын 06-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

Эдийн засгийн хөгжлийн яамны 
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, зээл, 
тусламжийн бодлогын газрын даргын 
албан тушаалд Данзанноровын 
Болдбаатарыг, Гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын зохицуулалт, бүртгэлийн 
газрын даргын албан тушаалд 
Сэрээтэрийн Жавхланбаатарыг, Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын 
газрын даргын албан тушаалд 
Раднаабазарын Баасанжавыг тус тус 
томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр 
дэвшүүлж, Эдийн засгийн хөгжлийн 
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 
Б.Шинэбаатарт санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гаргахаар  тогтов.  
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Эрчим хүчний яамны зарим газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар 
санал болгосон албан хаагчид Төрийн 
албаны зөвлөлийн дүгнэлт гаргаж, нэр 
дэвшүүлэх тухай 
- Төрийн захиргааны удирдлагын 

газрын дарга 
- Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн 

газрын дарга 
- Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 

газрын дарга 
- Санхүү, хөрөнгө оруулалтын 

газрын дарга 
    

      
Төрийн албаны тухай хуулийн 17 

дугаар зүйлийн 17.1, 17.4, 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 6 дугаар 
сарын 06-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 
 Эрчим хүчний яамны Стратегийн 
бодлого, төлөвлөлтийн газрын даргын  
албан тушаалд Пүрэвдоржийн 
Товуудоржийг, Бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын даргын албан 
тушаалд Цэндсүрэнгийн Баярбаатарыг, 
Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын 
даргын албан тушаалд Сангажавын 
Баярбатыг, Төрийн захиргааны 
удирдлагын газрын даргын албан 
тушаалд Лундаажанцангийн Батсайханыг 
тус тус томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр 
дэвшүүлж, Эрчим хүчний яамны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга Д.Дэлгэрцогтод 



санал болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар  
тогтов.  
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Төрийн захиргааны төв болон нутгийн 
захиргааны байгууллагын зарим албан 
хаагчдад төрийн захиргааны албан 
тушаалын зэрэг дэв олгуулах тухай  

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 20 

дугаар зүйл, “Төрийн захиргааны албан 
тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл 
олгох журмыг батлах тухай” Улсын Их 
Хурлын 1995 оны 73 дугаар тогтоолоор 
баталсан журмын 2, 6 дахь заалт “Төрийн 
захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, 
түүний нэмэгдэл олгох журамд өөрчлөлт 
оруулах тухай” Улсын Их Хурлын 2000 
оны 20 дугаар тогтоолын 1-д заасны 
дагуу төрийн захиргааны тэргүүн болон 
эрхэлсэн түшмэлийн албан тушаалын 
зэрэг дэв олгуулахаар ирүүлсэн саналыг 
хэлэлцээд, хоёр албан хаагчид тэргүүн 
түшмэлийн, 21 албан хаагчид эрхэлсэн 
түшмэлийн зэрэг дэв олгуулах саналыг 
Засгийн газарт уламжлахаар 
шийдвэрлэв. 

      
 
  

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ 

 

 

 

 

 

 


