
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 

2017 ОНЫ АРАВДУГААР  ХУРАЛДААН  
 
 Хуралдаан 2017 оны дөрөвдүгээр сарын 20 -ны 14 цаг 07 минутад  эхэлж, 15 
цаг 37 минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн 
газрын 11 дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д болж, 1 цаг 30 минут үргэлжлэв.  
 

 
№ 

 
Хэлэлцсэн асуудал 

 

 
Гарсан шийдвэр 

 

1 Дархан-Уул, Говьсүмбэр 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, Говьсүмбэр аймаг 
дахь Салбар зөвлөлийн 2017 оны 04 
дүгээр сарын 10-ны өдрийн 24 
дүгээр тогтоол, 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 04 дүгээр сарын 
20-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 

1.Төрийн жинхэнэ албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 1 
дүгээр хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 3 иргэнийг  “Дэс түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д,  2 
дугаар хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 13 иргэнийг “Туслах 
түшмэлийн ангиллын төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөц”-д тус тус бүртгэх 

2.Энэхүү тогтоолын нэгд 
заасан “Дэс түшмэлийн ангиллын  
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн 
иргэдээс хамгийн өндөр оноо авсан 



Доржийн Мөнх-Эрдэнийг Говьсүмбэр 
аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 
эмнэлгийн мэргэжилтний 
мэргэжлийн зөвшөөрөл, сургалт, 
эрдэм шинжилгээ хариуцсан 
мэргэжилтний албан тушаалд,  
“Туслах түшмэлийн ангиллын  
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн 
иргэдээс хамгийн өндөр оноо авсан  
Телегенийн Багатгулыг тус аймгийн 
Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын нийгмийн бодлого хариуцсан 
мэргэжилтний албан тушаалд тус тус 
томилуулахаар нэр дэвшүүлэх 

3. Тогтоолын хоёрт дурдсан 
нэр бүхий 2 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 
Говьсүмбэр аймаг дахь Салбар 
зөвлөл /Д.Содном/-д үүрэг болгох. 

4.Тогтоолын хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн 
албаны зөвлөлийн гишүүн 
С.Цэдэндамбад 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 зүйл, Дархан-Уул аймаг 
дахь Салбар зөвлөлийн 2017 оны 03 
дугаар сарын 31-ний өдрийн 16 
дугаар тогтоол, 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 04 дүгээр сарын 
20-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг тус тус үндэслэн: 

1.Төрийн жинхэнэ албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 1 
дүгээр хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 44 иргэнийг  “Дэс түшмэлийн 
ангиллын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д,  2 
дугаар хавсралтад дурдсан нэр 
бүхий 43 иргэнийг “Туслах 
түшмэлийн ангиллын төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөц”-д тус тус бүртгэх 

2.Энэхүү тогтоолын нэгд 
заасан “Дэс түшмэлийн ангиллын  
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн 
иргэдээс гуравдугаар хавсралтад 
дурдсан хамгийн өндөр оноо авсан 
нэр бүхий 10 иргэн, “Туслах 
түшмэлийн ангиллын  төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний  нөөц”-д  бүртгэгдсэн 
иргэдээс дөрөвдүгээр хавсралтад 
дурдсан хамгийн өндөр оноо авсан 
нэр бүхий 4 иргэн, нийт 14 иргэнийг 
тус тусын өрсөлдсөн албан тушаалд 
нь  томилуулахаар нэр дэвшүүлэх 

3. Тогтоолын 3, 4 дүгээр 
хавсралтад 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 Дархан-Уул аймаг дахь 
Салбар зөвлөлд үүрэг болгох 

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

2 Төрийн албаны зөвлөлийн Онцгой 
байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх 
Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 
шинэчлэн батлах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны 
87 дугаар тогтоолоор баталсан 
"Төрийн албаны зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны дүрэм"-ийн "Гурав"-ын 
3.3, “Үйл ажиллагааны стратеги, 
зохион байгуулалтын бүтцийн 
хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах тухай” 
Шадар сайдын 2017 оны 03 дугаар 
тушаал, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2013 оны 128 дугаар тогтоолоор 
баталсан "Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн ажиллах журам"-
ын 1.2 дахь заалт, 2013 оны 105 
дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүний нийтлэг 
жишиг”, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны 
өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус 
тус үндэслэн:  

1. Төрийн албаны 
зөвлөлийн Онцгой байдлын ерөнхий 
газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийг 
дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 
шинэчлэн батлах  Үүнд:  
Салбар зөвлөлийн  дарга:  

- Онцгой байдлын ерөнхий газрын 
дарга 

Гишүүд: 

- Төрийн албаны төв байгууллагын 
төлөөлөл 

- Онцгой байдлын ерөнхий газрын 
дэд дарга /Захиргаа удирдлага, 
санхүү хяналт, хөрөнгө 
оруулалтын асуудал хариуцсан/  

- Захиргааны удирдлагын газрын 
дарга 

- Бодлого, төлөвлөлт, хамтын 



ажиллагааны газрын дарга 

- Захиргааны удирдлагын газрын 
Хүний нөөцийн хэлтсийн дарга 

- Захиргааны удирдлагын газрын 
Хуулийн тасгийн дарга 

- Нийслэлийн Онцгой байдлын 
газрын Захиргааны  удирдлагын 
хэлтсийн  дарга 

Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн 
дарга: 

- Захиргааны удирдлагын газрын 
Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн.                                     

2. Төрийн албаны 
зөвлөлийн тус Газрын дэргэдэх 
Салбар зөвлөлийг удирдах ажилтны 
сонгон шалгаруулалтыг зохион 
байгуулж, дүгнэлт гаргаж нэр 
дэвшүүлэх, албан тушаалын зэрэг 
дэв олгох, албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн удирдлага,  ёс зүй, 
төрийн албатай холбогдон гарсан 
гомдол, маргааныг хянан 
шийдвэрлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 
ажлыг мэргэшил арга зүйн 
удирдлагаар хангаж, хяналт тавьж 
ажиллахыг Төрийн албаны 
зөвлөлийн гишүүн Б.Баатарзоригт, 
Төрийн албанд анх орох иргэний 
мэргэшлийн шалгалтыг зохион 
байгуулж, нэр дэвшүүлэх, төрийн 
албанд анх орох иргэний болон 
төрийн жинхэнэ албаны удирдах, 
гүйцэтгэх албан хаагчийн нөөцийн 
сан бүрдүүлэх, албан хаагчийн 
сургалт хөгжил, ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн баталгааг хангах чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг мэргэшил 
арга зүйн удирдлагаар хангаж, 
хяналт тавьж ажиллахыг гишүүн 
С.Цэдэндамбад  тус тус зөвлөх   

3. Төрийн албаны тухай 
хууль түүнтэй холбогдон гарсан 
дүрэм, журам, стандартыг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, 
санаачилагатай ажиллахыг Төрийн 



албаны зөвлөлийн Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын дэргэдэх салбар 
зөвлөл /Т.Бадрал/-д үүрэг болгох. 

4. Энэ тогтоол гарсантай 
холбогдуулан “Төрийн албаны 
зөвлөлийн Онцгой байдлын ерөнхий 
газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах 
тухай” Төрийн албаны зөвлөлийн 
2016 оны 168 дугаар тогтоолыг 
хүчингүй болсонд тооцох тухай   
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов. 

3 Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын албан 
тушаалд томилогдох удирдах 
ажилтны сонгон шалгаруулалтын 
тайлан, уг албан тушаалд 
томилогдох ажилтанд дүгнэлт гаргах 
эсэх тухай 

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 зүйл, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 
20-ны өдрийн хуралдааны шийдвэр, 
Сонгон шалгаруулах комиссын 2017 
оны НСШ/21 дүгээр дүгнэлтийг тус 
тус үндэслэн: 

1. Чулуунбаатарын 

Энхцэцэг, Мичиджамбын 

Төмөрчулуун нарыг Сүхбаатар 

аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын даргын албан тушаалд 

томилогдох төрийн жинхэнэ албаны 

удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх. 

2. Чулуунбаатарын 

Энхцэцэгийг Сүхбаатар аймгийн 

Засаг даргын Тамгын газрын даргын 

албан тушаалд томилуулахаар нэр 

дэвшүүлж, Сүхбаатар аймгийн Засаг 

дарга /З.Энхтөр/-д санал болгох 

тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 

зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов. 

 
     

    
 



 
 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН  
АЖЛЫН АЛБА 

 

 
 
 
 


