
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2016 ОНЫ ГУЧИННАЙМДУГААР ХУРАЛДААН  
 
 Хуралдаан 2016 оны арванхоёрдугаар сарын 01-ний 14 цаг 10 минутад  эхэлж, 17 
цаг  29 минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн газрын 11 
дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д болж, нийт 3 цаг 19 минут үргэлжлэв.  
 

 
№ 

 
Хэлэлцсэн асуудал 

 

 
Гарсан шийдвэр 

 

 
1 

Байгаль орчин, аялал, жуулчлалын яамны 
Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын 
газрын дарга, Газар зохион байгуулалт, усны 
нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газрын 
дарга, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод 
аудитын газрын дарга зэрэг албан тушаалд  
томилуулахаар Төрийн албаны зөвлөлийн 
дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай 
 

Төрийн албаны тухай хуулийн 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 дүгээр 
зүйлийн “а”, Сонгон шалгаруулах комиссын 
Д/67 дугаар дүгнэлт, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар  сарын 01-
ний  өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн: 

Чилхаажавын Батсансарыг Байгаль 
орчин, аялал, жуулчлалын яамны Тусгай 
хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Байгаль орчин, аялал, 
жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн 
дарга Ц.Цэнгэлд санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов. 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 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 дүгээр 
зүйлийн “а”, Сонгон шалгаруулах комиссын 
Д/68 дугаар дүгнэлт, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар  сарын 01-
ний  өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн: 

 Гэндэнжавын Нямдавааг Байгаль 
орчин, аялал, жуулчлалын яамны Газар 
зохион байгуулалт, усны нэгдсэн бодлого 
зохицуулалтын газрын даргын албан 
тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 
Байгаль орчин, аялал, жуулчлалын яамны 



Төрийн нарийн бичгийн дарга Ц.Цэнгэлд 
санал болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 
 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 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 дүгээр 
зүйлийн “а”, Сонгон шалгаруулах комиссын 
Д/69 дүгээр дүгнэлт, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар  сарын 01-
ний  өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн: 

Тогоохүүгийн Алтангэрэлийг Байгаль 
орчин, аялал, жуулчлалын яамны Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Байгаль 
орчин, аялал, жуулчлалын яамны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга Ц.Цэнгэлд санал 
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 

2 Эрчим хүчний яамны Төрийн захиргааны 
удирдлагын газрын дарга, Бодлого, 
төлөвлөлтийн газрын дарга зэрэг албан 
тушаалд томилуулахаар Төрийн албаны 
зөвлөлийн дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх 
тухай 

Төрийн албаны тухай хуулийн 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 дүгээр 
зүйлийн “а”, Сонгон шалгаруулах комиссын 
Д/70 дугаар дүгнэлт, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар  сарын 01-
ний  өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн: 
 Мягмарсүрэнгийн Баярмагнайг 
Эрчим хүчний яамны Төрийн захиргааны 
удирдлагын газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Эрчим 
хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн 
дарга З.Мэндсайханд  санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов. 
 

Төрийн албаны тухай хуулийн 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 дүгээр 
зүйлийн “а”, Сонгон шалгаруулах комиссын 



Д/71 дүгээр дүгнэлт, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар  сарын 01-
ний  өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн: 
 Дэмчигжавын Чимэддоржийг  Эрчим 
хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Эрчим 
хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн 
дарга З.Мэндсайханд  санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов. 

3 Эрүүл мэндийн яамны Эмнэлгийн 
тусламжийн газрын даргын албан тушаалд  
томилуулахаар Төрийн албаны зөвлөлийн 
дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх тухай 

Төрийн албаны тухай хуулийн 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 дүгээр 
зүйлийн “а”, Сонгон шалгаруулах комиссын 
Д/72 дугаар дүгнэлт, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар  сарын 01-
ний  өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн : 

 Ядамсүрэнгийн Буянжаргалыг Эрүүл 
мэндийн яамны Эмнэлгийн тусламжийн 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Эрүүл 
мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн 
дарга Д.Очирбатад   санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов. 

4 Барилга, хот байгуулалтын яамны Барилга, 
барилгын материалын үйлдвэрлэлийн  
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 
даргын албан тушаалд  томилуулахаар 
Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт гаргаж, 
нэр дэвшүүлэх тухай 
 

Төрийн албаны тухай хуулийн 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 дүгээр 
зүйлийн “б”, Сонгон шалгаруулах комиссын 
Д/73 дугаар дүгнэлт, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар  сарын 01-
ний  өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн: 
 Дондовцэрэнгийн Занабазарыг 
Барилга, хот байгуулалтын яамны Барилга, 
барилгын материалын үйлдвэрлэлийн 
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Барилга, хот байгуулалтын 
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 
С.Магнайсүрэнд   санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 



тогтоол гарахаар тогтов. 

5 Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл 
мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 
дэд даргын албан тушаалд  томилуулахаар 
Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт гаргаж, 
нэр дэвшүүлэх тухай 

Төрийн албаны тухай хуулийн 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 дүгээр 
зүйлийн “а”, Сонгон шалгаруулах комиссын 
Д/75 дугаар дүгнэлт, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар  сарын 01-
ний  өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн: 

Гомбожавын Саранг Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл мэнд, 
нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэд 
даргын албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын сайд Н.Номтойбаярт санал 
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 

6 Засгийн газрын тохируулагч агентлаг 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хоёр 
дэд дарга, Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын 
хяналтын газрын дарга, Эрсдлийн 
удирдлага, стратеги төлөвлөлтийн газрын 
дарга зэрэг албан тушаалд  томилуулахаар 
Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт гаргаж, 
нэр дэвшүүлэх тухай 
 

Төрийн албаны тухай хуулийн 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 дүгээр 
зүйлийн “а”, Сонгон шалгаруулах комиссын 
Д/76 дугаар дүгнэлт, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар  сарын 01-
ний  өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн: 
 Галсангийн Сугарбатыг Засгийн 
газрын тохируулагч агентлаг Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газрын дэд даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Монгол Улсын Шадар сайд 
У.Хүрэлсүхэд санал болгох тухай Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов. 
 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 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 дүгээр 
зүйлийн “а”, Сонгон шалгаруулах комиссын 
Д/77 дугаар дүгнэлт, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар  сарын 01-
ний  өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 



тус үндэслэн: 
 Дагийразийн Энхсайханыг  Засгийн 
газрын тохируулагч агентлаг Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газрын дэд даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Монгол Улсын Шадар сайд 
У.Хүрэлсүхэд санал болгох тухай Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гарахаар тогтов. 
 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 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 дүгээр 
зүйлийн “а”, Сонгон шалгаруулах комиссын 
Д/78 дугаар дүгнэлт, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар  сарын 01-
ний  өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн: 

 Сэржмядагийн Сүнчинг Засгийн 
газрын тохируулагч агентлаг Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газрын Эрүүл мэнд, 
боловсрол, соёлын хяналтын газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 
газрын дарга Н.Цагаанхүүд санал болгох 
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 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 дүгээр 
зүйлийн “б”, Сонгон шалгаруулах комиссын 
Д/79 дүгээр дүгнэлт, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар  сарын 01-
ний  өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн: 

Мижидийн Наранбатыг  Засгийн 
газрын тохируулагч агентлаг Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газрын Эрсдлийн 
удирлага, стратеги төлөвлөлтийн газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 
газрын дарга Н.Цагаанхүүд санал болгох 
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 



7 Төрийн албаны зөвлөлийн Татварын 
ерөнхий газрын дэргэдэх Салбар зөвлөлийг 
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 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 

1. Төрийн албаны зөвлөлийн Татварын 
ерөнхий газрын дэргэдэх Салбар зөвлөлийг 
дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулах. 
Үүнд:    
Салбар зөвлөлийн дарга: 

- Татварын ерөнхий газрын дарга, 
Гишүүд:                               

- Дэд дарга  

- Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 
дарга, 

- Татварын хяналт шалгалт, арга зүйн 
газрын дарга,  

- Дотоод аудитын газрын дарга, 

- Хуулийн хэлтсийн дарга,  
Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга  

- Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 
Хүний нөөцийн  асуудал хариуцсан 
татварын улсын ахлах байцаагч. 

2. Татварын ерөнхий газрын дэргэдэх 
Салбар зөвлөлийг арга зүйн удирдлагаар 
хангаж, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж 
ажиллахыг Төрийн албаны зөвлөлийн  
гишүүн  С.Цэдэндамбад үүрэг болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гарахаар тогтов. 

8 Төрийн албаны зөвлөлийн Эрчим хүчний 
яамны дэргэдэх Салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнийг  шинэчлэн  батлах тухай  
 

 Улсын Их Хурлын 2009 оны 87 
дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн 
албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны 
дүрэм"-ийн "Гурав"-ын 3.3, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолоор 
баталсан "Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн ажиллах журам"-ын 1.2 
дахь заалт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 
оны 105 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүний нийтлэг жишиг”, 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 12 



дугаар сарын 01-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн:  

1. Төрийн албаны зөвлөлийн 
Эрчим хүчний яамны дэргэдэх Салбар 
зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 
шинэчлэн батлах.  Үүнд:    
Салбар зөвлөлийн дарга:  

- Төрийн нарийн бичгийн дарга,  
Гишүүд:             

- Ажлын албаны дарга- Төрийн 
захиргааны удирдлагын газрын дарга,  

- Бодлого, төлөвлөлтийн  газрын дарга,  

- Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах  
газрын дарга,  

- Түлшний бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын дарга, 

- Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, дотоод 
аудитын  газрын  дарга,  

Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:     

- Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 
Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн.                                                                                       

2. Энэ тогтоол гарсантай 
холбогдуулан “Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах, 
дарга, нарийн бичгийн дарга нарыг томилох 
тухай” Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 
131 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын 
“Нэг”-ийн 15 дахь хэсэг, мөн тогтоолын 2 
дугаар хавсралтын “Нэг”-ийн 15 дахь 
хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцох  
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 

9 Төрийн албаны зөвлөлийн Хүнс, хөдөө аж 
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны дэргэдэх 
Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг  
шинэчлэн  батлах тухай  
 

Улсын Их Хурлын 2009 оны 87 дугаар 
тогтоолоор баталсан "Төрийн албаны 
зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм"-ийн 
"Гурав"-ын 3.3, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2013 оны 128 дугаар тогтоолоор баталсан 
"Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн ажиллах журам"-ын 1.2 дахь 
заалт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 
105 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүний нийтлэг жишиг”, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар 
сарын 01-ний өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн:  

1. Төрийн албаны зөвлөлийн Хүнс, 
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны 
дэргэдэх Салбар зөвлөлийг дараах 
бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн батлах  



Үүнд:    
Салбар зөвлөлийн дарга:    

- Төрийн нарийн бичгийн дарга,   
Гишүүд:     

- Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга , 

- Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 
дарга, 

- Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын дарга,  

- Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны 
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 
газрын дарга,  

- Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод 
аудитын газрын дарга, 

- Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
Мал эмнэлэг, үржлийн газрын дарга,  

- Хуулийн хэлтсийн дарга,                             
Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:  

- Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 
Хүнийн нөөц, сургалт, шагналын 
асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.                                                                                          

2. Энэ тогтоол гарсантай 
холбогдуулан “Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах, 
дарга, нарийн бичгийн дарга нарыг томилох 
тухай” Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 
131 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын 
“Нэг”-ийн 11 дэх хэсэг, мөн тогтоолын 2 
дугаар хавсралтын “Нэг”-ийн 10 дахь 
хэсгийн “Хүний нөөц, шагналын асуудал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Мандахын 
Чулуунцэцэг;” гэснийг  “Төрийн албаны 
зөвлөлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны 
дэргэдэх салбар зөвлөлийн нэр, 
бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай” 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 107 
дугаар тогтоол, “Төрийн албаны зөвлөлийн 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны дэргэдэх 
салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн  даргыг 
томилж, тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” 
мөн Зөвлөлийн 2015 оны 63 дугаар 
тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцох  
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов. 
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