
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2016 ОНЫ ГУЧИНХОЁРДУГААР ХУРАЛДААН  
 
 Хуралдаан 2016 оны аравдугаар сарын 12-ны 14 цаг 15  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 13 минут үргэлжлэв.  
 

 
№ 

 
Хэлэлцсэн асуудал 
 

 
Гарсан шийдвэр 
 

 
1 

 
Гадаадын иргэн, харьяатын газрын даргын 
албан тушаалд томилогдох удирдах 
ажилтны сонгон шалгаруулалтын тайлан, уг 
албан тушаалд томилогдох ажилтанд 
дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай 
 

  
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар зүйлийн  
351.1.6, Засгийн газрын тухай хуулийн 183 
дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Засгийн 
газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Улсын Их 
Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
албан тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”-ын 32, 39 
дүгээр зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон шалгаруулах 
комиссын 2016 оны НСШ/31 дүгээр 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн: 

Дашдоржийн Мөрөнг  Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гадаадын 
иргэн, харьяатын газрын 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.  

 
2 

 
Татварын ерөнхий газрын даргын албан 
тушаалд томилогдох удирдах ажилтны 
сонгон шалгаруулалтын тайлан, уг албан 
тушаалд томилогдох ажилтанд дүгнэлт 
гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай 
 

 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 35 
дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар зүйлийн  
351.1.6, Засгийн газрын тухай хуулийн 183 
дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Засгийн 
газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Улсын Их 
Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
албан тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”-ын 32, 39 
дүгээр зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 



хуралдааны шийдвэр, Сонгон шалгаруулах 
комиссын 2016 оны НСШ/32 дугаар 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн: 

Лувсандашийн Зоригийг Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Татварын 
ерөнхий газрын 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. 
  

 
3 

 
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий 
газрын даргын албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын 
тайлан, уг албан тушаалд томилогдох 
ажилтанд дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх 
тухай  
 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар зүйлийн  
351.1.6, Засгийн газрын тухай хуулийн 183 
дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Засгийн 
газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Улсын Их 
Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
албан тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”-ын 32, 39 
дүгээр зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон шалгаруулах 
комиссын 2016 оны НСШ/33 дугаар 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн: 

Рэнцэнгийн Содхүүг Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг Оюуны өмч, улсын 
бүртгэлийн газрын 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.  

 

 
4 

 
Төрийн өмчийн хороо, бодлого 
зохицуулалтын газрын даргын албан 
тушаалд томилогдох удирдах ажилтны 
сонгон шалгаруулалтын тайлан, уг албан 
тушаалд томилогдох ажилтанд дүгнэлт 
гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай 
 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар зүйлийн  
351.1.6, Засгийн газрын тухай хуулийн 183 
дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Засгийн 
газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Улсын Их 
Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
албан тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”-ын 32, 39 
дүгээр зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 



2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон шалгаруулах 
комиссын 2016 оны НСШ/31 дүгээр 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн: 

Цэвээндоржийн Ням-Осорыг 
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
Төрийн өмчийн, бодлого зохицуулалтын 
газрын 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. 

 
5 

 
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 
ерөнхий газрын даргын албан тушаалд 
томилогдох удирдах ажилтны сонгон 
шалгаруулалтын тайлан, уг албан тушаалд 
томилогдох ажилтанд дүгнэлт гаргаж, нэр 
дэвшүүлэх тухай 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар зүйлийн  
351.1.6, Засгийн газрын тухай хуулийн 183 
дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Засгийн 
газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Улсын Их 
Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
албан тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”-ын 32, 39 
дүгээр зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон шалгаруулах 
комиссын 2016 оны НСШ/35 дугаар 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн: 

Батжаргалын Нямдавааг Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, 
халамж үйлчилгээний ерөнхий газрын 
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.  

 
6 

 
Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн 
газрын даргын албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын 
тайлан, уг албан тушаалд томилогдох 
ажилтанд дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх 
тухай  
 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар зүйлийн  
351.1.6, Засгийн газрын тухай хуулийн 183 
дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Засгийн 
газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Улсын Их 
Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
албан тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”-ын 32, 39 



дүгээр зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон шалгаруулах 
комиссын 2016 оны НСШ/36 дугаар 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн: 

1. Очирбатын Алтансүх, 
Банзрагчийн Цэрэн нарыг Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газрын даргын 
албан тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх 

Очирбатын Алтансүхийг Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Монгол Улсын Засгийн газарт 
санал болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов 

 
7 

 
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн 
газрын даргын албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын 
тайлан, уг албан тушаалд томилогдох 
ажилтанд дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх 
тухай  
 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар зүйлийн  
351.1.6, Засгийн газрын тухай хуулийн 183 
дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Засгийн 
газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Улсын Их 
Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
албан тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”-ын 32, 39 
дүгээр зүйл,  Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон шалгаруулах 
комиссын 2016 оны НСШ/37 дугаар 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн: 
 Баатаржавын Чинбатыг Засгийн 
газрын тохируулагч агентлаг Харилцаа 
холбоо, мэдээллийн технологийн газрын 
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.  

 
9 

 
Биеийн тамир, спортын газрын даргын албан 
тушаалд томилогдох удирдах ажилтны 
сонгон шалгаруулалтын тайлан, уг албан 
тушаалд томилогдох ажилтанд дүгнэлт 
гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай 
 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар зүйлийн  
351.1.6, Засгийн газрын тухай хуулийн 183 
дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Засгийн 
газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Улсын Их 



Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
албан тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”-ын 32, 39 
дүгээр зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон шалгаруулах 
комиссын 2016 оны НСШ/39 дүгээр 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн: 

1. Цэрэнжанхарын Шаравжамц, 
Доржсүрэнгийн Жаргалсайхан, Батсүхийн 
Баттүшиг  нарыг Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг  Биеийн тамир, 
спортын газрын даргын албан тушаалд 
томилогдох төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх 

2. Цэрэнжанхарын Шаравжамцыг 
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг  
Биеийн тамир, спортын газрын газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Монгол Улсын Засгийн газарт 
санал болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 

 
10 

 
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 
албан тушаалд томилогдох удирдах 
ажилтны сонгон шалгаруулалтын тайлан, уг 
албан тушаалд томилогдох ажилтанд 
дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай 
    

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар зүйлийн  
351.1.6, Засгийн газрын тухай хуулийн 183 
дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Засгийн 
газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Улсын Их 
Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
албан тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”-ын 32, 39 
дүгээр зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэр, Сонгон шалгаруулах 
комиссын 2016 оны НСШ/40 дүгээр 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн: 

1. Лувсансамбуугийн Бямбасүрэн, 
Сэдбазарын  Манлай, Пүрэвжалын  
Болдхуяг нарыг Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг  Иргэний нисэхийн 
ерөнхий газрын даргын албан тушаалд 
томилогдох төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх 

2. Лувсансамбуугийн Бямбасүрэнг 
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг   
Иргэний нисэхийн ерөнхий даргын албан 
тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 
Монгол Улсын Засгийн газарт санал болгох 



тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов.  

 
11 

 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 
бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын 
албан тушаалд томилогдох удирдах 
ажилтны сонгон шалгаруулалтын тайлан, уг 
албан тушаалд томилогдох ажилтанд 
дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай  
 

 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 35 
дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар зүйлийн  
351.1.8, Монгол Улсын Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3, 
Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах 
журам”-ын 32, 39 дүгээр зүйл, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 10 дугаар 
сарын 12-ны өдрийн хуралдааны шийдвэр, 
Сонгон шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/43 дугаар дүгнэлтийг тус тус 
үндэслэн: 

Тогмидын Гантөмөрийг Улаанбаатар 
хотын ерөнхий менежер бөгөөд 
Захирагчийн ажлын албаны даргын албан 
тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэж, 
уг албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболдод 
санал болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов.  
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Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын албан тушаалд томилогдох удирдах 
ажилтны сонгон шалгаруулалтын тайлан, уг 
албан тушаалд томилогдох ажилтанд 
дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай  
 

  
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар зүйлийн  
351.1.8, Монгол Улсын Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3, 
Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах 
журам”-ын 32, 39 дүгээр зүйл, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 10 дугаар 
сарын 12-ны өдрийн хуралдааны шийдвэр, 
Сонгон шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/41 дүгээр дүгнэлтийг тус тус 
үндэслэн: 

Магнайдоржийн Отгонбаярыг 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын албан тушаалд томилогдох төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд 
бүртгэж, уг албан тушаалд томилуулахаар 
нэр дэвшүүлж, Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 



С.Батболдод санал болгох тухай Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов. 
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Нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн 
бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох 
удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын 
тайлан, уг албан тушаалд томилогдох 
ажилтанд дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх 
тухай  
 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар зүйлийн  
351.1.8, Монгол Улсын Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3, 
Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах 
журам”-ын 32, 39 дүгээр зүйл, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 10 дугаар 
сарын 12-ны өдрийн хуралдааны шийдвэр, 
Сонгон шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/42 дугаар дүгнэлтийг тус тус 
үндэслэн: 

Мягмарсүрэнгийн Буяндэлгэрийг 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн 
даргын албан тушаалд томилогдох төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд 
бүртгэж, уг албан тушаалд томилуулахаар 
нэр дэвшүүлж, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Ц.Сандуйд 
санал болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 
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Говь-Алтай, Ховд аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын албан тушаалд 
томилогдох удирдах ажилтны сонгон 
шалгаруулалтын тайлан, уг албан тушаалд 
томилогдох ажилтанд дүгнэлт гаргаж, нэр 
дэвшүүлэх тухай  
 

  
 Төрийн албаны тухай хуулийн 35 
дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар зүйлийн  
351.1.8, Монгол Улсын Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3, 
Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах 
журам”-ын 32, 39 дүгээр зүйл, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 10 дугаар 
сарын 12-ны өдрийн хуралдааны шийдвэр, 
Сонгон шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/45 дугаар дүгнэлтийг тус тус 
үндэслэн: 

1. Чандагийн Бат-Эрдэнэ, 
Төмөрийн  Гантулга нарыг Говь-Алтай 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын албан тушаалд томилогдох төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд 
бүртгэх 



2. Чандагийн Бат-Эрдэнийг Говь-
Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Говь-Алтай 
аймгийн Засаг дарга С.Гансэлэмд санал 
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 

дугаар зүйлийн 35.1.6, 351 дугаар зүйлийн  
351.1.8, Монгол Улсын Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3, 
Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах 
журам”-ын 32, 39 дүгээр зүйл, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 10 дугаар 
сарын 12-ны өдрийн хуралдааны шийдвэр, 
Сонгон шалгаруулах комиссын 2016 оны 
НСШ/44 дүгээр дүгнэлтийг тус тус 
үндэслэн: 

1. Батсүхийн Ганболд, Батсүхийн 
Алтанбадралт нарыг Ховд аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газрын даргын албан 
тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх. 

2. Батсүхийн Ганболдыг Ховд 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Ховд аймгийн Засаг дарга  
Д.Галсандондогт санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов. 
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Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 
дэргэд Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар 
зөвлөл байгуулж, бүрэлдэхүүнийг батлах 
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 1.2, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2013 оны 105 дугаар 
тогтоолоор баталсан "Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүний нийтлэг жишиг", Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 10 дугаар 
сарын 12-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн:  
 1. Төрийн албаны зөвлөлийн 



Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 
дэргэдэх Салбар зөвлөлийг 2016 оны 10 
дугаар сарын 12-ны өдрөөс дараах 
бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулах Үүнд:    

Салбар зөвлөлийн дарга:  Төрийн нарийн 
бичгийн дарга 
Гишүүд:   

- Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 
дарга, 

- Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга , 

- Хүн амын хөгжлийн газрын дарга, 

- Хуулийн хэлтсийн дарга,  

- Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын 
ерөнхий газрын дарга,  

- Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 
ерөнхий газрын дарга,  

- Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
газрын дарга,  

Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга: 

- Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 
Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн  

2. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
яамны дэргэдэх Салбар зөвлөлийг арга 
зүйн удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагаанд 
хяналт тавьж ажиллахыг Орон тооны 
гишүүн  С.Цэдэндамбад үүрэг болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов. 

 
 
 
 
 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН  
АЖЛЫН АЛБА 

 
 
 
 

 

 

 

 


