
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2016 ОНЫ ХОРИНДОЛДУГААР ХУРАЛДААН  
 
Хуралдаан 2016 оны есдүгээр сарын 15-ны 14 цаг 22  минутад  эхэлж, 16 цаг  28 
минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн газрын 11 
дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д болж, нийт 2 цаг 06 минут үргэлжлэв.  
 

 
№ 

 
Хэлэлцсэн асуудал 
 

 
Гарсан шийдвэр 
 

 
1 

 
Гадаад харилцааны яам, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яам, Хүнс, хөдөө аж 
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын яам, Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн даргын албан тушаалд 
томилогдох удирдах ажилтны сонгон 
шалгаруулалтын тайлан, уг албан 
тушаалд томилогдох ажилтанд дүгнэлт 
гаргах тухай 
 

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 35 
дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар 
зүйлийн  351.1.4, Засгийн газрын тухай 
хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.8 дугаар 
зүйл, Яамны эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, 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 
2016 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, дүгнэлтийг 
үндэслэн: 

Дамдинсүрэнгийн Даваасүрэнг 
Гадаад харилцааны яамны Төрийн 
нарийн бичгийн даргын албан тушаалд 
томилогдох төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэж, уг 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Монгол Улсын Засгийн 
газарт санал болгох тухай Монгол 
Улсын төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов.  

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар 
зүйлийн  351.1.4, Засгийн газрын тухай 
хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.8 дугаар 
зүйл, Яамны эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, 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 
2016 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, дүгнэлтийг 
үндэслэн: 

Гунгаагийн Баясгаланг Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн даргын албан тушаалд 
томилогдох төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэж, уг 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Монгол Улсын Засгийн 
газарт санал болгох тухай Монгол 
Улсын төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов. 

 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 35 
дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар 
зүйлийн  351.1.4, Засгийн газрын тухай 
хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.8 дугаар 
зүйл, Яамны эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, 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 
2016 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, дүгнэлтийг 
үндэслэн: 

Гомбосүрэнгийн Өнөрбаярыг 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 
албан тушаалд томилогдох төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах ажилтны 
нөөцөд бүртгэж, уг албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Монгол 
Улсын Засгийн газарт санал болгох 
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 



дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар 
зүйлийн  351.1.4, Засгийн газрын тухай 
хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.8 дугаар 
зүйл, Яамны эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, 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 
2016 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, дүгнэлтийг 
үндэслэн: 

Ганболдын Нандинжаргалыг Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн 
нарийн бичгийн даргын албан тушаалд 
томилогдох төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэж, уг 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Монгол Улсын Засгийн 
газарт санал болгох тухай Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов. 
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Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн 
дарга, Ашигт малтмал, газрын тосны 
газрын дарга зэрэг албан тушаалд 
томилогдох удирдах ажилтны ажлын 
байрыг нийтэд, нээлттэй зарлах тухай 
  

 
Монгол Улсын сайд, Засгийн 

газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 
Ж.Мөнхбатын 2016 оны 9 дүгээр сарын 
09-ний өдрийн ХЭГ/1504 тоот албан 
бичгээр ирүүлсэн захиалгыг хэлэлцээд, 
Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтыг  2016 оны 9 дүгээр 
сарын 15-наас Төрийн албаны 
зөвлөлийн цахим хуудсаар нийтэд 
нээлттэй зарлаж, 2016 оны 10 дугаар 
сарын 18-ны өдөр зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэлээ.   

 
2016 оны 9 дүгээр сарын 08-ны 

өдрийн ХЭГ/1493 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн захиалгыг хэлэлцээд, Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт 
малтмал, газрын тосны газрын даргын 
албан тушаалд томилогдох удирдах 



ажилтны нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтыг 2016 оны 9 дүгээр 
сарын 15-наас Төрийн албаны 
зөвлөлийн цахим хуудсаар нийтэд 
нээлттэй зарлаж, 2016 оны 10 дугаар 
сарын 18-ны өдөр зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэлээ.   
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Хэнтий аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
нарийн бичгийн дарга, Орхон аймгийн 
Засаг даргын Тамгын газрын дарга зэрэг 
албан тушаалд томилогдох удирдах 
ажилтны ажлын байрыг нийтэд, нээлттэй 
зарлах тухай   

  
      
    

 
  
 

 

 
Хэнтий аймгийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга 
Л.Батсайханы 2016 оны 9 дүгээр сарын 
07-ны өдрийн 183 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн захиалгыг хэлэлцээд, Хэнтий 
аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтыг 2016 оны 9 дүгээр 
сарын 15-наас Төрийн албаны 
зөвлөлийн цахим хуудсаар нийтэд 
нээлттэй зарлаж, 2016 оны 10 дугаар 
сарын 18-ны өдөр зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэлээ.   

 
Орхон аймгийн Засаг дарга 

Д.Батлутын 2016 оны 9 дүгээр сарын 
06-ны өдрийн 1/2481 тоот албан 
бичгээр ирүүлсэн захиалгыг хэлэлцээд, 
Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилогдох удирдах ажилтны нээлттэй 
сонгон шалгаруулалтыг  2016 оны 9 
дүгээр сарын 15-наас Төрийн албаны 
зөвлөлийн цахим хуудсаар нийтэд 
нээлттэй зарлаж, сонгон 
шалгаруулалтыг 2016 оны 10 дугаар 
сарын 18-ны өдөр зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэлээ.   
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Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх Салбар 
зөвлөлийн даргыг томилох тухай 
 

 
   Улсын Их Хурлын 2009 оны 87 
дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн 
албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны 
дүрэм"-ийн 3.3, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах 



журам”-ын 1.4 дэх заалт, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 09 дүгээр 
сарын 15-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн  :   

1. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
Ажлын албаны Шүүхийн захиргааны 
удирдлагын газрын дарга 
Жамбалдоржийн Сайнхишигийг  2016 
оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 
Төрийн албаны зөвлөлийн тус 
зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлийн 
даргаар томилох.    

2. "Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн ажиллах журам"-д 
заасан чиг үүргийг хууль тогтоомжийн 
хүрээнд хэрэгжүүлж ажиллахыг Салбар 
зөвлөлийн дарга Ж.Сайнхишигт  үүрэг 
болгох 

3. Энэхүү тогтоол гарсантай 
холбогдуулан “Төрийн албаны 
зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
дэргэдэх салбар зөвлөлийн даргыг 
томилох тухай”     Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 40 дүгээр 
тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцох 
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 

 
 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА 
 
 
 
 


