
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2017 ОНЫ ДОЛДУГААР ХУРАЛДААН  
 
 Хуралдаан 2017 оны хоёрдугаар сарын 22 -ны 14 цаг 15 минутад  эхэлж, 15  цаг 11 
минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн газрын 11 дүгээр 
байрны 301 тоот өрөө)-д болж, 1 цаг 56  минут үргэлжлэв.  
 

 
№ 

 
Хэлэлцсэн асуудал 
 

 
Гарсан шийдвэр 
 

1 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулах Комиссын товч тайлан танилцуулах 

 
2 

Батлан хамгаалах яамны Төрийн 
захиргааны удирдлагын 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/9 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар  сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 
 Доржжүгдэрийн Мөнх-Очирыг 
Батлан хамгаалах яамны Төрийн 
захиргааны удирдлагын газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Батлан хамгаалах яамны 
Төрийн нарийн бичгийн дарга 
/Х.Батбилэг/-д санал болгох тухай 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар 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/10 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 
 Дорждэрэмийн Ганхуягийг 
Батлан хамгаалах яамны Хяналт-



шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Батлан 
хамгаалах яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга / Х.Батбилэг/-д санал  
болгох тухай Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гаргахаар тогтов.  
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Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, 
эрсдэлийн удирдлагын газрын дарга, 
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 
дарга, Төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
газрын дарга, Хууль, эрх зүйн 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/11 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 

 Нямсамбуугийн Нарангэрэлийг 
Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, 
эрсдэлийн удирдлагын газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Сангийн яамны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга /Б.Нямаа/-д санал 
болгох тухай Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гаргахаар 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/12 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн:  

Хуушааны Энхбаатарыг Сангийн 
яамны Төрийн захиргааны удирдлагын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Сангийн 
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 
/Б.Нямаа/-д санал болгох тухай Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
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/13 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн:  

Зоригийн Мөнх-Оргилыг Сангийн 
яамны Төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Сангийн 
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 
/Б.Нямаа/-д санал болгох тухай Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
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/14 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 

 Пүрэвбаатарын Билгүүнийг 
Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар 
нэр дэвшүүлж, Сангийн яамны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга /Б.Нямаа/-д санал 
болгох тухай Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гаргахаар тогтов.  
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Барилга, хот байгуулалтын яамны Хот 
байгуулалт, газрын харилцааны 
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/30 дугаар дүгнэлт, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар 
сарын 22-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн: , 

Баатарын Гүнболдыг Барилга, 
хот байгуулалтын яамны Хот 
байгуулалт, газрын харилцааны 



бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Барилга, 
хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга /С.Магнайсүрэн/-д санал 
болгох тухай Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гаргахаар тогтов. 
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Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод 
аудитын газрын дарга, Бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах 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 “б”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/28 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 

 Цэрэнжавын Одхүүг Уул уурхай, 
хүнд үйлдвэрийн яамны Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга /Г.Нандинжаргал/- 
д санал болгох тухай Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 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/29 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн:  

Даваажавын Даваадоржийг Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 
Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга /Г.Нандинжаргал/- 
д санал болгох тухай Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов. 
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Эрчим хүчний яамны Түлшний 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 “а”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/27 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн:  

Нанзадын Болдхүүг Эрчим 
хүчний яамны Түлшний бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Эрчим хүчний яамны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга /З.Мэндсайхан/- д 
санал болгох тухай Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов. 

 Үндэсний статистикийн хорооны Тамгын 
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/15 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн:  

Чимэдцэрэнгийн Цэвэгдоржийг 
Үндэсний статистикийн хорооны Тамгын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Үндэсний 
статистикийн хорооны дарга 
/А.Ариунзаяа/-д санал болгох тухай 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар тогтов.  

 Засгийн газрын тохируулагч агентлаг 
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө 
газрын Өрсөлдөөний бодлого, зохицуу-
лалтын 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/16 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 



үндэслэн:  
Чогсомжавын Цоодолыг Засгийн 

газрын тохируулагч агентлаг Шударга 
өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын 
Өрсөлдөөний бодлого, зохицуулалтын 
газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар нэр дэвшүүлж, Шударга 
өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын 
дарга /Б.Лхагва/-д санал болгох тухай 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар тогтов. 

 Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 
газрын Захиргаа, хууль зүйн хэлтсийн 
дарга, Төрийн өмчийн бүртгэл, хяналтын 
хэлтсийн дарга, Мэдээллийн 
технологийн албаны 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/17 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 

 Бадамжунайн Гавааг Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн 
өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 
Захиргаа, хууль зүйн хэлтсийн даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газрын дарга /Ц.Ням-
Осор/-д санал болгох тухай Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
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/18 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн:  

Цэрэнбалтавын Түвшинзаяаг 
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 
газрын Төрийн өмчийн бүртгэл, 
хяналтын хэлтсийн даргын албан 
тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 



Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 
газрын дарга /Ц.Ням-Осор/-д санал 
болгох тухай Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гаргахаар 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/19 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 

 Нүрэнзэдгомбын Цэрэнсамбууг 
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 
газрын Захиргаа, хууль зүйн хэлтсийн 
Мэдээллийн технологийн албаны 
даргын албан тушаалд томилуулахаар 
нэр дэвшүүлж, Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газрын дарга  /Ц.Ням-
Осор/-д санал болгох тухай Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
тогтов.  

 Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 
Газрын тосны салбарын асуудал 
хариуцсан орлогч дарга, Эрдэс баялгийн 
салбарын асуудал хариуцсан орлогч 
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/20 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн : 

Лхамаасүрэнгийн Раднаасүрэнг 
Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 
Газрын тосны салбарын асуудал 
хариуцсан орлогч даргын албан 
тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 
/Ц.Дашдорж/-д санал болгох тухай 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар 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/21 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 

 Мижиддоржийн Энхжаргалыг 
Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 
Эрдэс баялгийн салбарын асуудал 
хариуцсан орлогч даргын албан 
тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 
/Ц.Дашдорж/-д санал болгох тухай 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар тогтов. 

 Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын 
ерөнхий газрын Тамгын газрын дарга, 
Нийгмийн даатгалын бодлогын 
хэрэгжилт, судалгааны газрын дарга, 
Санхүү бүртгэлийн газрын дарга, Эрүүл 
мэндийн даатгалын бодлогын хэрэгжил-
тийн 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 “б”, Сонгон 
шалгаруулах комиссын Д/22 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн:  

Батболдын Батхуягийг Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл 
мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий 
газрын Тамгын газрын даргын албан 
тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын 
ерөнхий газрын дарга /Д.Зоригт/-д санал 
болгох тухай Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гаргахаар 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/23 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн:  



 Цэнд-Аюушийн Ганцэцэгийг 
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын 
ерөнхий газрын Нийгмийн даатгалын 
бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар 
нэр дэвшүүлж, Эрүүл мэнд, нийгмийн 
даатгалын ерөнхий газрын дарга 
/Д.Зоригт/-д санал болгох тухай Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
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/24 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн : 

Бумчанагийн Даваахүүг Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл 
мэнд, нийгмийн даатгалын  ерөнхий 
газрын Санхүү, бүртгэлийн газрын 
даргын албан тушаалд томилуулахаар 
нэр дэвшүүлж, Эрүүл мэнд, нийгмийн 
даатгалын ерөнхий газрын дарга 
/Д.Зоригт/-д санал болгох тухай Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
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/25 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 

 Ичинхоролын Энхбатыг Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл 
мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий 
газрын Эрүүл мэндийн даатгалын 
бодлогын хэрэгжилтийн газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 



дэвшүүлж, Эрүүл мэнд, нийгмийн 
даатгалын ерөнхий газрын дарга 
/Д.Зоригт/-д санал болгох тухай Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
тогтов. 

 Гадаадын иргэн, харьяатын газрын 
Хангалт, үйлчилгээний 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/26 дугаар 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 

Ядамсүрэнгийн Эрдэнэсайханыг 
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
Гадаадын иргэн, харьяатын газрын 
Хангалт, үйлчилгээний газрын даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Гадаадын иргэн, харьяатын 
газрын дарга /Д.Мөрөн/- д санал болгох 
тухай Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гаргахаар тогтов. 

 Цаг уур, орчны шинжилгээний 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/31 дүгээр 
дүгнэлт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 
оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг тус тус 
үндэслэн: 

 Батаагийн Баттулгыг Цаг уур, 
орчны шинжилгээний газрын дэд даргын 
албан тушаалд томилуулахаар нэр 
дэвшүүлж, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайд /Д.Оюунхорол/-д 
санал болгох тухай Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов. 

 Архангай, Дорноговь, Дорнод аймгийн 
нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн 
жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо 
нөхөх мэргэшлийн шалгалтын дүн 

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 зүйл, 



2017 оны 02 дугаар сарын 09-10-ны 
өдөрүүдэд Архангай 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 2017 оны 02 дугаар 
сарын 22-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн : 

1.Төрийн жинхэнэ албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 1 
дүгээр хавсралтад дурдсан нэр бүхий 85 
иргэнийг  “Дэс түшмэлийн ангиллын 
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний нөөц”-д,  2 дугаар 
хавсралтад дурдсан нэр бүхий 23 
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 
гуравдугаар хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 7 иргэнийг, “Туслах түшмэлийн 
ангиллын  төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний  нөөц”-д  
бүртгэгдсэн иргэдээс хамгийн өндөр 
оноо авсан дөрөвдүгээр хавсралтад 
дурдсан нэр бүхий 7 иргэн, нийт 14 
иргэнийг тус тусын өрсөлдсөн албан 
тушаалд нь томилуулахаар нэр 
дэвшүүлэх 

3. Энэхүү тогтоолын хоёр дахь 
хэсэгт дурдсан нэр бүхий 14 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 
Архангай аймаг дахь Салбар зөвлөл 
/Ж.Ганбаатар/-д үүрэг болгох 

4.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж ажиллахыг Төрийн албаны 
зөвлөлийн гишүүн С.Цэдэндамба 



даалгах тухай 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 зүйл, 
2017 оны 02 дугаар сарын 09-10-ны 
өдөрүүдэд Дорнод 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 2017 оны 02 дугаар 
сарын 22-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 

1.Төрийн жинхэнэ албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 1 
дүгээр хавсралтад дурдсан нэр бүхий 45 
иргэнийг  “Дэс түшмэлийн ангиллын 
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний нөөц”-д,  2 дугаар 
хавсралтад дурдсан нэр бүхий 21 
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 
гуравдугаар хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 7 иргэнийг, “Туслах түшмэлийн 
ангиллын  төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний  нөөц”-д  
бүртгэгдсэн иргэдээс хамгийн өндөр 
оноо авсан дөрөвдүгээр хавсралтад 
дурдсан нэр бүхий 5 иргэн, нийт 12 
иргэнийг тус тусын өрсөлдсөн албан 
тушаалд нь томилуулахаар нэр 
дэвшүүлэх. 

3. Энэхүү тогтоолын хоёр дахь 
хэсэгт дурдсан нэр бүхий 14 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 
Дорнод аймаг дахь Салбар зөвлөл 
/П.Бат-Өлзий/-д үүрэг болгох 

4.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж ажиллахыг Төрийн албаны 
зөвлөлийн гишүүн С.Цэдэндамба 
даалгах тухай 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 зүйл, 
2017 оны 02 дугаар сарын 09-10-ны 
өдөрүүдэд Дорноговь 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 2017 оны 02 дугаар 
сарын 22-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн : 

1.Төрийн жинхэнэ албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 1 
дүгээр хавсралтад дурдсан нэр бүхий 
103 иргэнийг  “Дэс түшмэлийн ангиллын 
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний нөөц”-д,  2 дугаар 
хавсралтад дурдсан нэр бүхий 34 
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 
гуравдугаар хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 10 иргэнийг, “Туслах түшмэлийн 
ангиллын  төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний  нөөц”-д  
бүртгэгдсэн иргэдээс хамгийн өндөр 
оноо авсан дөрөвдүгээр хавсралтад 
дурдсан нэр бүхий 12 иргэн, нийт 22 
иргэнийг тус тусын өрсөлдсөн албан 
тушаалд нь томилуулахаар нэр 



дэвшүүлэх 
3. Энэхүү тогтоолын хоёр дахь 

хэсэгт дурдсан нэр бүхий 14 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 
Хэнтий аймаг дахь Салбар зөвлөл 
/Б.Ганзориг/-д үүрэг болгох 

4.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж ажиллахыг Төрийн албаны 
зөвлөлийн гишүүн С.Цэдэндамба 
даалгах тухай Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов. 
  

 
 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН  
АЖЛЫН АЛБА 

 
 


