
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2015 ОНЫ ХОРИН ТАВДУГААР ХУРАЛДААН  
 
Хуралдаан 2015 оны долдугаар сарын 09-ны 14 цаг 05 минутад  эхэлж, 15 цаг 28 
минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн газрын 11 
дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д болж, нийт 1 цаг 23 минут үргэлжлэв.  
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны зарим 
удирдах албан тушаалд 
томилуулахаар Төрийн албаны 
зөвлөлийн дүгнэлт гаргаж, нэр 
дэвшүүлэх тухай 

- Тамгын газрын даргын албан 
тушаалд томилуулахаар  

- Бичил санхүүгийн зохицуулалтын 
газрын Бичил санхүүгийн бодлогын 
хэлтсийн даргын албан тушаалд 
томилуулахаар  

- Хяналт шалгалтын газрын 
Даатгалын хэлтсийн даргын албан 
тушаалд томилуулахаар  

- Хяналт шалгалтын газрын Хөрөнгө 
оруулагч, үйлчлүүлэгчдийн эрх 
ашгийг хамгаалах хэлтсийн даргын 
албан тушаалд томилуулахаар  

- Бүртгэл, зөвшөөрлийн газрын 
даргын албан тушаалд томилогдох 
ажилтныг сонгон шалгаруулж 
дүгнэлт гаргах Комиссын саналыг 
танилцуулах 

 
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 2015 оны 07 дугаар 
сарын 09-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 
 Пушаагийн Алтан-Одыг Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны Тамгын газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар 
дүгнэлт гарган нэр дэвшүүлж, тус 
хорооны Ажлын албаны дарга 
Б.Батсэлэнгэд 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 “a”-д 
заасныг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2015 оны 07 дугаар 
сарын 09-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 
 Эрдэнэбаатарын Мөнхбаярыг 
Санхүүгийн зохицуулах хорооны Бүртгэл, 
зөвшөөрлийн газрын даргын албан 



тушаалд томилуулахаар дүгнэлт гарган 
нэр дэвшүүлж, тус хорооны Ажлын 
албаны дарга Б.Батсэлэнгэд 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 “a”-д 
заасныг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2015 оны 07 дугаар 
сарын 09-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 
 Тодын Ундрамыг Санхүүгийн 
зохиццлах хорооны Бичил санхүүгийн 
зохицуулалтын газрын Бичил санхүүгийн 
бодлогын хэлтсийн даргын албан 
тушаалд томилуулахаар дүгнэлт гарган 
нэр дэвшүүлж, тус хорооны  Ажлын 
албаны дарга Б.Батсэлэнгэд 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 “a”-д 
заасныг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2015 оны 07 дугаар 
сарын 09-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 
 Моломжамцын Өлзийбатыг 
Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хяналт 
шалгалтын газрын Даатгалын хяналтын 
хэлтсийн даргын  албан тушаалд 
томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр 
дэвшүүлж, тус хорооны Ажлын албаны 
дарга Б.Батсэлэнгэд 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 “a”-д 
заасныг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2015 оны 07 дугаар 
сарын 09 -ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 
 Батмөнхийн Болор-Эрдэнийг 
Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хяналт 
шалгалтын газрын Хөрөнгө оруулагч, 
үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах 
хэлтсийн даргын албан тушаалд 
томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр 
дэвшүүлж, тус хорооны Ажлын албаны 
дарга Б.Батсэлэнгэд санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гаргахаар тогтов.  
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Зарим удирдах ажилтны сонгон 
шалгаруулалтын тайлан, дүнг 
хэлэлцээд, тухайн тухайн албан 
тушаалд томилуулахаар Төрийн 
албаны зөвлөлийн дүгнэлт гаргаж, нэр 
дэвшүүлэх тухай  

- Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
дэргэдэх Шүүхийн судалгаа, 
мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн 
захирлын албан тушаалд 
томилуулахаар 

- Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Ажлын 
албаны Шүүхийн захиргааны 
удирдлагын газрын даргын албан 
тушаалд томилуулахаар 

- Орхон аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтын дүнг танилцуулах  

- Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 

    
 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 7 дугаар 
сарын 09-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

1. Цогтсайханы Мандахыг 
Монгол Улсын Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн дэргэдэх Шүүхийн судалгаа, 
мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн 
захирлын, Сүхтөмөрийн Санчирыг 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Ажлын 
албаны Шүүхийн захиргааны удирдлагын 
газрын даргын албан тушаалд тус тус 
томилогдох төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх 

2. Нөөцөд бүртгэгдсэн 



яамны Стратегийн бодлого, 
төлөвлөлтийн газрын даргын албан 
тушаалд томилогдох удирдах 
ажилтны нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтын дүнг танилцуулах  

- Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
яамны Шинжлэх ухааны бодлого 
зохицуулалтын газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар 

- Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
яамны Санхүү, эдийн засгийн 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар 

- Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
яамны Соёлын бодлого 
зохицуулалтын газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар 
       

Ц.Мандахыг Монгол Улсын Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх Шүүхийн 
судалгаа, мэдээлэл, сургалтын 
хүрээлэнгийн захирлын, С.Санчирыг 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Ажлын 
албаны Шүүхийн захиргааны удирдлагын 
газрын даргын албан тушаалд  
томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр 
дэвшүүлж, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга 
Т.Мэндсайханд 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 7 дугаар 
сарын 09-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

1. Жавын Даваасамбууг 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны 
Шинжлэх ухааны бодлого, зохицуулалтын 
газрын даргын, Дамдинбазарын 
Батмагнай, Цоохүүгийн Баярхүү нарыг тус 
яамны Санхүү, эдийн засгийн газрын 
даргын, Дамбын Гантөмөр, Доржийн 
Энхтөгс нарыг Соёлын бодлого, 
зохицуулалтын газрын даргын албан 
тушаалд тус тус томилогдох төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах ажилтны 
нөөцөд бүртгэх 

2. Нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдээс 
Ж.Даваасамбууг Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухааны яамны Шинжлэх ухааны 
бодлого, зохицуулалтын газрын даргын, 
Д.Батмагнайг тус яамны Санхүү, эдийн 
засгийн газрын даргын, Д.Гантөмөрийг 
Соёлын бодлого, зохицуулалтын газрын 
даргын албан тушаалд тус тус 
томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр 
дэвшүүлж, Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухааны яамны Төрийн нарийн бичгийн 



дарга Ш.Булга-Эрдэнэд санал болгох 
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов.  

2015 оны долоодугаар сарын 8-ны 
өдөр зохион байгуулсан Орхон аймгийн 
ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн 
даргын, Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухааны яамны Стратегийн бодлого 
төлөвлөлтийн газрын даргын албан 
тушаалд томилогдох удирдах ажилтны 
сонгон шалгаруулалтад тухайн ажлын 
байранд тавигдах шаардлагыг хангах 
иргэн бүртгүүлээгүй учраас хугацааг 
сунгаж, өмнө ирүүлсэн ажлын байранд 
тавигдах шаардлагын дагуу 2015 оны 
наймдугаар сарын 03-наас дахин зарлаж, 
наймдугаар 25-ны өдөр сонгон 
шалгаруулалтуудыг зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэлээ.  
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Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 
даргын албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны ажлын байранд 
нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлах 
тухай  

      
 

 
Монгол Улсын сайд, Засгийн 

газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 
С.Баярцогтын 2015 оны 6 дугаар сарын 
26-ны өдрийн ХЭГ/1381 тоот албан 
бичгээр Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг  Иргэний нисэхийн ерөнхий 
газрын даргын албан тушаалд 
томилогдох удирдах ажилтны ажлын 
байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт 
зарлуулах захиалга ирүүлснийг 
хэлэлцээд, сонгон шалгаруулалтыг 2015 
оны 8 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн, 
Төрийн албаны зөвлөлийн цахим 
хуудсаар нийтэд нээлттэй зарлаж, сонгон 
шалгаруулалтыг 2015 оны 8 дугаар сарын 
25-ны өдөр зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэлээ. 
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Сангийн яамны Төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын газрын даргын албан 
тушаалд томилогдох удирдах ажилтны 
ажлын байранд нээлттэй сонгон 
шалгаруулалт зарлах тухай  

     

 
Сангийн яамны Төрийн нарийн 

бичгийн дарга Х.Ганцогтын 2015 оны 4 
дүгээр сарын 29-ний өдрийн 11-2/2474 
тоот албан бичгээр Сангийн яамны 
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газрын 
даргын албан тушаалд  томилогдох 



удирдах ажилтны ажлын байранд 
нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлуулах 
захиалга ирүүлснийг хэлэлцээд, сонгон 
шалгаруулалтыг 2015 оны 8 дугаар сарын 
03-ны өдрөөс эхлэн Төрийн албаны 
зөвлөлийн цахим хуудсаар нийтэд 
нээлттэй зарлаж, сонгон шалгаруулалтыг 
2015 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр 
зохион байгуулахаар шийдвэрлэлээ. 
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Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны 
байгууллагын  болон Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөл, Газрын харилцаа, геодези, 
зураг зүйн газрын төрийн жинхэнэ 
албан тушаалын сул орон тоог нөхөх 
төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын 
дүнгийн тухай 

     

 
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, 2015 оны 06 дугаар сарын 22-
23-ны өдрүүдэд Дундговь  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 2015 оны 07 дугаар сарын 09-
ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг 
үндэслэн: 

1. Дундговь аймагт  2015 оны 
06 дугаар сарын 22-23-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулсан төрийн жинхэнэ 
албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн  
1 дүгээр хавсралтад дурдсан нэр бүхий 
18 иргэнийг “Дэс түшмэлийн ангиллын 
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөц”-д,  2 дугаар  хавсралтад 
дурдсан нэр бүхий 14 иргэнийг  “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 3 дугаар 
хавсралтад дурдсан нэр бүхий  3 
иргэнийг,  “Туслах түшмэлийн ангиллын  



төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн иргэдээс 
хамгийн өндөр оноо авсан 4 дүгээр 
хавсралтад дурдсан нэр бүхий  3  
иргэнийг өрсөлдсөн албан тушаалд нь 
томилуулахаар тус тус нэр дэвшүүлэх 

3. Энэхүү тогтоолын  3, 4  
дүгээр хавсралтад дурдсан нэр бүхий 6  
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 Дундговь аймаг дахь 
салбар зөвлөлд тус тус 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, 2015 оны 07 дугаар сарын 02, 
03-ны өдрүүдэд 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 
2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн: 

1. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
Ажлын албаны төрийн жинхэнэ албан 
тушаалын  сул орон тоог нөхөх    төрийн 
жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтад 
тэнцсэн  1 дүгээр хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 33 иргэнийг “Төрийн жинхэнэ албан 



тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д  
бүртгэх. 

2. Энэхүү тогтоолын  нэг дэх 
хэсэгт заасан “Төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д 
бүртгэгдсэн иргэдээс хамгийн өндөр оноо 
авсан  2 дугаар хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий  2  иргэнийг тус тусын өрсөлдсөн 
албан тушаалд нь томилуулахаар нэр 
дэвшүүлэх 

3. 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 
томилохыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга 
Т.Мэндсайханд  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, 2015 оны 07 дугаар сарын 07-
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 2015 оны 07 
дугаар сарын 09-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

1. Газрын харилцаа, геодези, 
зураг зүйн газрын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалын  сул орон тоог нөхөх    төрийн 
жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтад 



тэнцсэн  1 дүгээр хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 4 иргэнийг “Төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д  
бүртгэх 

2. Энэхүү тогтоолын  нэг дэх 
хэсэгт заасан “Төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д 
бүртгэгдсэн иргэдээс хамгийн өндөр оноо 
авсан  2 дугаар хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий  3  иргэнийг тус тусын өрсөлдсөн 
албан тушаалд нь томилуулахаар нэр 
дэвшүүлэх 

3. 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 
томилохыг   Газрын харилцаа, геодези, 
зураг зүйн газрын А.Хүрэлшагайд  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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Зарим албан хаагчид албан тушаалын 
зэрэг дэв олгуулах тухай 
 

Т 
өрийн 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 Тэргүүн болон эрхэлсэн 
түшмэлийн зэрэг дэв олгуулахаар 
ирүүлсэн саналыг хэлэлцээд, хоёр албан 
хаагчид тэргүүн түшмэлийн, долоон 
албан хаагчид эрхэлсэн түшмэлийн зэрэг 



дэв олгуулах саналыг Засгийн газарт 
хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.  
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Зарим хүмүүсийг "Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан" тэмдгээр шагнах 
тухай  
 

 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 

71 дүгээр тогтоолоор баталсан "Төрийн 
албаны тэргүүний ажилтан тэмдгээр 
шагнах журам"-ын 3.3 дахь заалт, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2015 оны 07 дугаар 
сарын 09-ний өдрийн хуралдаанаар 
хэлэлцээд гаргасан шийдвэрийг 
үндэслэн:  

1. Төрийн албаны чиг үүрэг, 
албан үүргээ үнэнч шударга, идэвх 
санаачлагатай, үр бүтээлтэй гүйцэтгэж, 
тогтвортой амжилт гарган төрийн албаны 
үйл хэрэгт бодитой хувь нэмэр оруулсан 
дараах нэр бүхий 18 төрийн албан 
хаагчдыг Монгол Улсын “Төрийн албаны 
тэргүүний ажилтан” тэмдгээр шагнах 

2. Шагнагдсан хүн тус бүрийн 
тэмдгийг дагалдах мөнгөн шагнал (хоёр 
зуун мянган төгрөг)-ыг Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 71 
дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар 
баталсан “Төрийн албаны тэргүүний 
ажилтан тэмдгээр шагнах журам”-ын 4.2-т 
заасны дагуу шагнагдагсдад тухайн 
байгууллагаас олгох  

3. Шагнагдсан нийт төрийн 
албан хаагчдад баяр хүргэж, ажлын 
амжилт хүсэх тухай Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
шийдвэрлэв. 
 

 


