ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН
2018 ОНЫ АРВАН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН
Хуралдаан 2018 оны есдүгээр сарын 06-ны 14 цаг 05 минутад эхэлж, завсарлаж,
16 цаг 05 минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн газрын 11
дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д 2 цаг 00 минут үргэлжлэв.
Хэлэлцсэн асуудал
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Гарсан шийдвэр

Төрийн албаны тухай хуулийн 35
Төрийн албаны зөвлөлөөс БСШУСЯ-нд дугаар зүйлийн 35.1.2,
39 дүгээр
хийсэн хяналт, шалгалтын дүн
зүйлийн 39.5, 39.6, Улсын Их Хурлын
2009 оны 87 дугаар тогтоолоор
баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн
үйл ажиллагааны дүрэм”-ийн “хоёр”-ын
2.2.1 дэх хэсгийг үндэслэн Төрийн
албаны зөвлөлийн 2018 оны 09 дүгээр
сарын 06-ны өдрийн хуралдаанаар
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан,
спортын яаманд хяналт, шалгалт хийсэн
дүнг хэлэлцээд:
Нэг. Боловсрол, соёл, шинжлэх
ухаан, спортын яамны хүний нөөцийн
бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд
Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийг
баримтлахгүй байна гэж дүгнэх
Хоёр. Төрийн албаны тухай
хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үүднээс
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан,
спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн
дарга /Б.Баярсайхан/-д дараах үйл
ажиллагааг зохион байгуулах талаар
ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөө гарган
ажиллаж, зөрчлийг арилгахыг даалгах.
Үүнд:
1. Монгол Улсын Их Хурлын 2003
оны
13
дугаар
тогтоолоор
баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны
удирдах албан тушаалд томилогдох
ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”ын 14-ийн “в”-д заасны дагуу шалгалт
өгөөгүй энэхүү тогтоолын 1 дүгээр
хавсралтад дурдсан 4 албан тушаалын
томилгоог хууль тогтоомжид нийцүүлэн,
сул ажлын байрыг нээлттэй сонгон
шалгаруулалтаар зохион байгуулах
захиалгыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 14-

ний өдрийн дотор Төрийн албаны
зөвлөлд ирүүлэх,
2. Энэхүү тогтоолын 2 дугаар
хавсралтад дурдсан 2 албан тушаалын
томилгоог Монгол 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”, “б”-д заасны
дагуу сул ажлын байрыг
"дүгнэлт
гаргуулах сонгон шалгаруулалт"-аар
нөхөх саналыг
2018 оны 09 дүгээр
сарын 14-ний өдрийн дотор Төрийн
албаны зөвлөлд ирүүлэх
3. Төрийн жинхэнэ албаны
удирдах албан тушаалд томилогдох
ажилтны
сонгон шалгаруулалтад
ороогүй Инновацийн хэлтсийн даргын
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Долгорын
Жаргалмаа,
Гадаад
харилцааны хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Дэлгэрийн
Гарди нарын тушаалын томилгоог хууль
тогтоомжид нийцүүлэн, ажлын байрыг
нээлттэй сонгон шалгаруулалт зохион
байгуулж нөхөх ажлыг 2018 оны 10
дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор
Төрийн албаны зөвлөлийн Боловсрол,
соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны
дэргэдэх
салбар
зөвлөл
зохион
байгуулах,
4. Төрийн жинхэнэ албаны
удирдах албан тушаалд томилогдох
ажилтны
сонгон шалгаруулалтад
ороогүй төрийн захиргааны удирдах
албан тушаалд томилсон Шинжлэх
ухаан технологийн бодлогын газрын
даргын албан үүргийг түр орлон
гүйцэтгэгч Сономдаржаагийн Мөнхбат,
Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Насангийн
Отгонбаяр нарын албан тушаалд урьд
нь ажиллаж байсан иргэд Нийслэл дэх
захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл
мөн Биеийн тамир спортын газрын
даргын албан үүргийг түр орлон
гүйцэтгэгч,
Энэбишийн
Мөнхбилэг
Хуулийн хэлтсийн даргын албан үүргийг
түр
орлон
гүйцэтгэгч
Буриадын
Оюунсүрэн нарын албан тушаалд урьд

нь ажиллаж байсан иргэд Төрийн
албаны зөвлөлд гомдол гаргасан тул
дээрх албан тушаалтнуудын ажлын
байранд
сонгон
шалгаруулалт
явуулахыг
маргаан
эцэслэн
шийдвэрлэгдэх
хүртэл
хугацаанд
түдгэлзүүлэх, Монгол Улсын Их Хурлын
2003 оны 13 дугаар тогтоолоор
баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны
удирдах албан тушаалд томилогдох
ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”ын дагуу шалгалт өгөөгүй томилсон
шийдвэрийг
хууль
тогтоомжид
нийцүүлэх
5.Төрийн албаны тухай хуулийн
17 дугаар зүйлийг зөрчин төрийн албанд
анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалт
өгөөгүй 15 иргэнийг төрийн захиргааны
гүйцэтгэх албан тушаалд томилсон
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан,
спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн
даргын албан үүргийг түр орлон
гүйцэтгэгчийн холбогдох шийдвэрүүд
/тогтоолын
3
дугаар
хавсралтад
дурдсан/-ийг хуульд нийцүүлж, сул
ажлын
байрны
нээлттэй
сонгон
шалгарулалт
зохион
байгуулах
захиалгыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 14ний дотор Төрийн албаны зөвлөлд
ирүүлэх
6.Төрийн албаны зөвлөлийн 2013
оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан
“Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах
албан тушаалд томилогдох ажилтныг
сонгон шалгаруулах журам”-д заасны
дагуу Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан,
спортын салбарын харьяа /тогтоолын 4
дүгээр
хавсралтад
дурдсан/
байгууллагын 30 захирлын томилгоог
хууль тогтоомжид нийцүүлэн, сул ажлын
байрыг
нээлттэй
сонгон
шалгаруулалтыг 2018 оны 10 дугаар
сарын 15-ны өдрийн дотор Төрийн
албаны зөвлөлийн Боловсрол, соёл,
шинжлэх
ухаан,
спортын
яамны
дэргэдэх
салбар
зөвлөл
зохион
байгуулах,
7. Авлигтай тэмцэх газар Хувийн
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг
хянаж үзээд хязгаарлалтай дүгнэлт
гаргасныг үл харгалзан томилсон болон

төрийн албаны шалгалт өгсөн боловч,
Төрийн албаны зөвлөлийн санал
дүгнэлтгүйгээр томилогдон /5 дугаар
хавсралтад дурдсан/ албан хаагчдын
зөрчлийн 2018 оны 10 дугаар сарын 01ний дотор арилгаж хуульд нийцүүлэх
8. Төрийн албаны зөвлөлийн
2004 оны 18 дугаар тогтоолоор
баталсан "Төрийн албан хаагчийн
хувийн хэрэг хөтлөх журам", Төрийн
албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр
тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ
албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр
дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж, дүгнэх
журам”-ыг баримталж ажиллах, Ажлын
хэсгээс
өгсөн
зөвлөмжийн
дагуу
зөрчлийг арилгах,
9. Яамны үндсэн чиг үүрэгт
хамаарах ажлыг "Ажил гүйцэтгэх гэрээ"
байгуулах замаар хэрэгжүүлж байгаа
явдлыг таслан зогсоох,
10. Хууль тогтоомжийн дагуу
томилогдсон албан үүргээ хэрэгжүүлж
байгаа төрийн албан хаагчийг өөрөөс нь
үл шалтгаалах нөхцөлөөр хууль ёсны
эрх ашгийг нь хөндөлгүй, төрийн албан
мэргэшсэн тогтвортой байх зарчмыг
хэрэгжүүлж ажиллах
11.Яам, түүний харьяа бусад
байгууллагуудад төрийн албаны тухай
хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилтийн
хяналт, шалгалтыг үргэлжлүүлэн хийж,
илэрсэн зөрчлийг арилгах.
Гурав. Төрийн албаны зөвлөлийн
2013 оны 60 дугаар тогтоолоор
баталсан "Төрийн үйлчилгээний албаны
удирдах албан тушаалд томилогдох
ажилтныг сонгон шалгаруулах журам"-д
заасны дагуу Боловсрол соёл шинжлэх
ухаан спортын сайдын эрхлэх асуудлын
хүрээний харьяа /тогтоолын 4 дүгээр
хавсралтад дурдсан/ байгууллагын 30
захирлын /төсвийн шууд захирагч/
томилгоог 2018 оны 10 дугаар сарын 15ны өдрийн дотор хууль тогтоомжид
нийцүүлэн
нээлттэй
сонгон
шалгаруулалтаар нөхөхийг Боловсрол
соёл, шинжлэх ухаан спортын сайд
Ц.Цогзолмаад зөвлөх
Дөрөв.Энэхүү
тогтоолоор
даалгасан үйл ажиллагааг зохион
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Төрийн албаны зөвлөлөөс
хийсэн хяналт, шалгалтын дүн

байгуулж, зөрчлийг арилгасан талаар
хийсэн ажлын тайланг 2018 оны 10
дугаар сарын 20-ны дотор Төрийн
албаны
зөвлөлд
танилцуулахыг
Боловсрол
соёл,
шинжлэх
ухаан
спортын яамны Төрийн нарийн бичги йн
дарга /Б.Баярсайхан/-д үүрэг болгох
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов.
Төрийн албаны тухай хуулийн 35
ЭМЯ-нд дугаар зүйлийн 35.1.2,
39 дүгээр
зүйлийн 39.5, 39.6, Улсын Их Хурлын
2009 оны 87 дугаар тогтоолоор
баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн
үйл ажиллагааны дүрэм”-ийн “хоёр”-ын
2.2.1 дэх хэсгийг үндэслэн Төрийн
албаны зөвлөлийн 2018 оны 9 дүгээр
сарын 06-ны өдрийн хуралдаанаар
Эрүүл мэндийн яаманд хяналт, шалгалт
хийсэн дүнг хэлэлцээд:
Нэг. Төрийн албаны тухай хууль
тогтоомж, стандартыг Эрүүл мэндийн
салбарын хүний нөөцийн бодлогыг
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд дагаж
мөрдөхгүй байна гэж дүгнэх.
Хоёр.
Хууль
тогтоомжийг
хэрэгжүүлэх
үйл
ажиллагааг
эрчимжүүлж, дор дурдсан зөрчлүүдийг
арилгах төлөвлөгөө гарган ажиллахыг
Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн
бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон
гүйцэтгэгч Э.Содномжамцад даалгах.
Үүнд:
1. Төрийн
жинхэнэ
албаны
удирдах албан тушаалд томилогдох
ажилтны
нээлттэй
сонгон
шалгаруулалтад ороогүй Л.Оюунхандыг
Бодлого төлөвлөлтийн газрын даргын,
Б.Цогтбаатарыг Төрийн захиргааны
удирдлагын газрын даргын албан
үүргийг
түр
орлон
гүйцэтгэгчээр
томилсон Эрүүл мэндийн яамны Төрийн
нарийн бичгийн даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгчийн 2018 оны А/95
дугаар тушаалын 23 дахь хэсэг, 2018
оны Б/145 дугаар тушаалыг тус тус
хуульд нийцүүлж, “Төрийн жинхэнэ
албаны
удирдах
албан
тушаалд
томилогдох
ажилтныг
сонгон
шалгаруулах журам”-ын 14-ийн “В”-д
заасны дагуу сул ажлын байрны

нээлттэй сонгон шалгаруулалт зохион
байгуулах захиалгыг 2018 оны 09 дүгээр
сарын 14-ний өдрийн дотор Төрийн
албаны зөвлөлд ирүүлэх,
2. Төрийн
жинхэнэ
албаны
удирдах албан тушаалд томилогдох
ажилтны "дүгнэлт гаргуулах сонгон
шалгаруулалт"-д
ороогүй
Д.Оюунчимэгийг
Эм
үйлдвэрлэл
технологийн газрын даргын, Т.Энхзаяаг
Нийгмийн эрүүл мэндийн газрын даргын
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр
томилсон Эрүүл мэндийн яамны Төрийн
нарийн бичгийн даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгчийн 2018 оны А/95
дугаар тушаалын 81 дэх хэсэг, 2018 оны
Б/276
дугаар
тушаалыг
хуульд
нийцүүлж, “Төрийн жинхэнэ албаны
удирдах албан тушаалд томилогдох
ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”ын 14-ийн “А”, “Б”-д заасны дагуу
“дүгнэлт
гаргуулах
сонгон
шалгаруулалт”-аар нөхөх саналыг 2018
оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн
дотор Төрийн албаны зөвлөлд ирүүлэх,
3. Төрийн
жинхэнэ
албаны
удирдах албан тушаалд томилогдох
ажилтны
нээлттэй
сонгон
шалгаруулалтад ороогүй Т.Батбилэгийг
Эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн
хэлтсийн даргын албан үүргийг түр
орлон гүйцэтгэгчээр, З.Балдандугарыг
Уламжлалт анагаах ухааны хэлтсийн
даргын албан үүргийг түр орлон
гүйцэтгэгчээр, Авлигатай тэмцэх газрын
хяналт шалгалтаар холбогдох хууль
тогтоомж зөрчиж томилогдсон нь
тогтоогдсон
Д.Өнөболдыг
Хөрөнгө
оруулалтын хэлтсийн даргын албан
тушаалд томилсон Эрүүл мэндийн
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн
2018 оны А/95 дугаар тушаалын 35, 65,
49 дэх хэсгийг тус тус хуульд нийцүүлж,
“Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан
тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон
шалгаруулах журам”-ын 14-ийн “В”-д
заасны дагуу сул ажлын байрны
нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг 2018
оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн
дотор Төрийн албаны зөвлөлийн Эрүүл

мэндийн
яамны дэргэдэх
салбар
зөвлөлөөс зохион байгуулах,
4. Төрийн
жинхэнэ
албаны
удирдах албан тушаалд томилогдох
ажилтны “дүгнэлт гаргуулах сонгон
шалгаруулалт”-д ороогүй 4 иргэнийг
төрийн захиргааны удирдах албан
тушаалд томилсон Эрүүл мэндийн
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн
холбогдох шийдвэрүүд /тогтоолын 1
дүгээр
хавсралтад/-ийг
хуульд
нийцүүлж, “Төрийн жинхэнэ албаны
удирдах албан тушаалд томилогдох
ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”ын 14-ийн “А”, “Б”-д заасны дагуу
“дүгнэлт
гаргуулах
сонгон
шалгаруулалт”-аар сул ажлын байрыг
нөхөх ажлыг 2018 оны 10 дугаар сарын
15-ны өдрийн дотор Төрийн албаны
зөвлөлийн Эрүүл мэндийн яамны
дэргэдэх салбар зөвлөлөөс зохион
байгуулах,
5. Төрийн албаны тухай хуулийн
17 дугаар зүйлийг зөрчин төрийн албанд
анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалт
өгөөгүй 11 иргэнийг төрийн захиргааны
гүйцэтгэх албан тушаалд томилсон
Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн
бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон
гүйцэтгэгчийн холбогдох шийдвэрүүд
/тогтоолын
2
дугаар
хавсралтад
дурдсан/-ийг хуульд нийцүүлж, сул
ажлын
байрны
нээлттэй
сонгон
шалгаруулалт
зохион
байгуулах
захиалгыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 14ний өдрийн дотор Төрийн албаны
зөвлөлд ирүүлэх,
6. Төрийн албаны тухай хуулийн
17 дугаар зүйлийн 17.4 дэх заалтыг
зөрчин төрийн жинхэнэ албан тушаалд
анх
орох
иргэний
нөөцөөс
нэр
дэвшүүлээгүй
5
иргэнийг
Төрийн
захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалд
томилсон Эрүүл мэндийн яамны Төрийн
нарийн бичгийн даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгчийн шийдвэрүүд
/тогтоолын 3 дугаар хавсралт/-ийг
хуульд нийцүүлж, “Төрийн жинхэнэ
албан тушаалд анх орох иргэний
нөөцийг бүрдүүлэх журам"-ын дагуу сул

ажлын байрыг нөхөх саналыг 2018 оны
09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор
Төрийн албаны зөвлөлд ирүүлэх,
7. Төрийн албаны тухай хуулийн
24 дүгээр зүйлийн 24.1.1-д заасны дагуу
төрийн жинхэнэ албанаас чөлөөлөгдсөн
Б.Хишигбаярыг
Эрүүл
мэндийн
байгууллагын
гүйцэтгэлийн
хяналт
шинжилгээ,
үнэлгээ
хариуцсан
мэргэжилтний
үүргийг
түр
орлон
гүйцэтгэгчээр томилсон Эрүүл мэндийн
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн
2018 оны А/95 дугаар тушаалын 92 дахь
хэсгийг 2018 оны 09 дүгээр сарын 14ний өдрийн дотор хүчингүй болгож сул
ажлын байрыг энэхүү тогтоолын 5-д
заасны дагуу нөхөх,
8. Засгийн газрын 2011 оны 62
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн
жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэх журам”-ын “дөрөв”
дүгээр бүлгийн 4.3-д заасныг зөрчиж
Эрүүл
мэндийн
даатгалын
санхүүжилтийн
бодлого,
төлөвлөлт
хариуцсан
ахлах
мэргэжилтэн
О.Батбаяр, Эрүүл мэндийн салбарын
хүний нөөцийг бэлтгэх, мэргэжлийн үйл
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн Д.Баярмаа,
Эрүүл мэндийн боловсрол, эрүүл
мэндийг дэмжих асуудал хариуцсан
мэргэжилтний
үүргийг
түр
орлон
гүйцэтгэгч
Ж.Дөлгөөн нарт албан
тушаал хавсран гүйцэтгэсний 40 хувийн
нэмэгдэл олгосон Эрүүл мэндийн яамны
Төрийн нарийн бичгийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2018
оны Б/147, 2018 оны Б/281, 2018 оны
Б/282 дугаар тушаалуудыг 2018 оны 09
дүгээр сарын 14-ний өдрөөс эхлэн
хүчингүй болгох,
9. Эрүүл
мэндийн
даатгалын
санхүүжилтийн
бодлого,
төлөвлөлт
хариуцсан
ахлах
мэргэжилтэн
О.Батбаяр,
Эмнэлгийн
яаралтай
тусламж,
сувилахуйн
тусламж
үйлчилгээний асуудал хариуцсан ахлах
мэргэжилтэн
С.Алтанбагана
нарын
хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан
мэдүүлгийг 2018 оны 09 дүгээр сарын

14-ний өдрийн дотор Авлигатай тэмцэх
газраар хянуулах,
10. Албан
хаагчдын
хувийн
хэргийн бүрдэлт, баяжуулалт хангалтгүй
байгаа тул Төрийн албаны зөвлөлийн
2004 оны 18 дугаар тогтоолоор
баталсан "Төрийн албан хаагчийн
хувийн хэрэг хөтлөх журам"-ын "Хоёр",
"Гурав", "Дөрөв" дэх бүлэгт заасны
дагуу бүрдүүлж баяжуулах,
11. Төрийн албаны зөвлөлийн
2012 оны 134 дүгээр тогтоолын 3 дугаар
хавсралтаар баталсан “Төрийн жинхэнэ
албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр
дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж, дүгнэх
журам”-ын
“нэг”-ийн
1.8-д
заасан
хугацаанд албан хаагчдын гэрээг
байгуулж, "тав"-д заасны дагуу гэрээний
биелэлтийг тайлагнаж, дүгнэж хэвших,
12. Харьяа
байгууллагуудтай
харилцах
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтний
үүргийг
түр
орлон
гүйцэтгэгч
П.Лувсандагва, Эрүүл
мэндийн
салбарын
мэдээллийн
технологийн өгөгдлийн сангийн бодлого
төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтний
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Баттулга,
Эмнэлгийн
тусламж
үйлчилгээний
чанар, хүртээмжийн асуудал хариуцсан
ахлах мэргэжилтний үүргийг түр орлон
гүйцэтгэгч Б.Уянга нар нь төрийн албан
хаагчийн 2018 оны үр дүнгийн гэрээ
байгуулаагүй тул Төрийн албаны
зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр
тогтоолын
3
дугаар
хавсралтаар
баталсан “Төрийн жинхэнэ албан
хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн,
мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх
журам”-ын “хоёр”-ын 2.4-т заасны дагуу
2018 оны 09 дүгээр сарын 14-ний
өдрийн дотор хариуцлага тооцох,
13. Гурван
шатны
шүүхийн
шийдвэрээр С.Төгсдэлгэрийг Хяналт
шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын
газрын даргын, Ц.Янжмааг Гадаад
хамтын ажиллагааны хэлтсийн даргын
албан тушаалд эгүүлэн тогтоосон
шүүхийн шийдвэрийг 2018 оны 09
дүгээр сарын 14-ний
өдрийн дотор
хэрэгжүүлж, тус тусын албан тушаалд
томилох,

14. Эмнэлгийн
тусламжийн
газрын дарга, Төрийн сангийн дотоод
хяналт хариуцсан мэргэжилтэн, Харьяа
байгууллагуудтай харилцах асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн,
Барилга,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт,
зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн,
Сайдын багцын тооцооны нягтлан
бодогчийн албан тушаалд ажиллаж
байсан албан хаагчид нь ажлаас
чөлөөлсөн тухай эрх бүхий албан
тушаалтны шийдвэрийг эс зөвшөөрч
захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл
гаргасан
тул
маргааныг
эцэслэн
шийдвэрлэх хүртэл хугацаанд уг ажлын
байруудыг нөхөх сонгон шалгаруулалт
зохион байгуулахыг түр хугацаагаар
түдгэлзүүлэх,
15. Төрийн сангийн дотоод хяналт
хариуцсан
мэргэжилтний
албан
тушаалд Э.Мөнгөнчимэгийг, Барилга,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт,
зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтний
албан
тушаалд
Г.Бат-Эрдэнийг,
Эмнэлгийн тусламжийн газрын даргын
албан тушаалд М.Баттүвшинг, Харьяа
байгууллагуудтай харилцах асуудал
хариуцсан
мэргэжилтний
албан
тушаалд
П.Лувсандагвыг
хууль
тогтоомж зөрчин томилсон Эрүүл
мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн
даргын албан үүргийг түр орлон
гүйцэтгэгчийн 2018 оны А/95 дугаар
тушаалын 47, 52, 54 дэх хэсэг, 2018 оны
Б/285
дугаар
тушаалыг
хуульд
нийцүүлэх,
16. Эрүүл мэндийн яамны харьяа
байгууллагуудад төрийн албаны тухай
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгах
ажлыг үргэлжлүүлэн хийж, илэрсэн
зөрчлийг арилгах 2018 оны 10 дугаар
15-ны өдрийн дотор арилгах
17. Эм хангамжийн байгууллагын
тусгай
зөвшөөрлийн
асуудалд
хариуцсан ахлах мэргэжилтний ажлын
байрны тодорхойлолтыг Төрийн албаны
зөвлөлийн 2004 оны 34 дүгээр
тогтоолоор баталсан "Төрийн албаны
зөвлөлийн
"Ажлын
байр/
албан
тушаалын/-ны
тодорхойлолт
боловсруулах заавар" -ын "нэг"-ийн 11,
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хоёр дахь хэсгийг баримтлан ажлын
байрны
чиг
үүрэг,
шаардлагад
нийцүүлэн шинэчлэн батлуулж, мөрдөх
18. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлж,
зөрчил арилгасан тухай тайланг 2018
оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн
дотор
Төрийн
албаны
зөвлөлд
танилцуулах,
Гурав. Төрийн албаны зөвлөлийн
2013 оны 60 дугаар тогтоолоор
баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны
удирдах албан тушаалд томилогдох
ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”ын дагуу сонгон шалгаруулалтад
ороогүй 12 иргэнийг Эрүүл мэндийн
яамны харьяа байгууллагын захирал
/төсвийн шууд захирагч/-ын албан
тушаалд томилсон
шийдвэрүүд /4
дүгээр хавсралт/-ийг 2018 оны 10 дугаар
сарын 15-ны өдрийн дотор хууль
тогтоомжид
нийцүүлэхийг
Эрүүл
мэндийн сайд Д.Сарангэрэлд зөвлөх
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов.
Төрийн албаны тухай хуулийн 35
Төрийн албаны зөвлөлийн Оюуны өмч, дугаар зүйлийн 35.1.3, Засгийн газрын
улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2018 оны 175 дугаар тогтоол, Улсын Их
дэргэдэх Салбар зөвлөлийг татан Хурлын 2009 оны 87 дугаар тогтоолоор
буулгах тухай
баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн
үйл ажиллагааны дүрэм”-ийн 3.3,
4.4.дэх хэсгийг тус тус үндэслэн, Төрийн
албаны зөвлөлийн Оюуны өмч, улсын
бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэдэх
салбар
зөвлөлийг
татан
буулгах
асуудлыг Төрийн албаны зөвлөлийн
2018 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн
хуралдаанаар хэлэлцээд:
1. Төрийн албаны зөвлөлийн
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий
газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийг 2018
оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрөөс
эхлэн татан буулгах
2.Төрийн
албаны
зөвлөлийн
“Төрийн албаны зөвлөлийн салбар
зөвлөлийг
Оюуны
өмч,
улсын
бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэд
байгуулж, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай”
2016 лны 11 дүгээр сарын 11-ний
өдрийн 161 дүгээр тогтоолыг хүчингүй
болсонд тооцох
3.
Салбар
зөвлөлийг
татан
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буулгасантай
холбогдуулан
үйл
ажиллагаанд хэрэглэж байсан “Төрийн
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл”-ийн
68 дугаартай тэмдгийг хураан авч,
холбогдох шийдвэр, бичиг баримтуудыг
Архивын хуулийн дагуу байгууллагын
архивт хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион
байгуулахыг Төрийн албаны зөвлөлийн
гишүүн С.Цэдэндамбад даалгах тухай
Монгол
Улсын
Төрийн
албаны
зөвлөлийн тогтоол гарахаар тогтов.
Монгол Улсын Их Хурлын 2009
Төрийн албаны зөвлөлийн Боловсрол, оны 87 дугаар тогтоолоор баталсан
соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны "Төрийн
албаны
зөвлөлийн
үйл
дэргэдэх салбар зөвлөлийг байгуулах ажиллагааны дүрэм"-ийн "Гурав"-ын 3.3,
тухай
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”-ийг үндэслэн Төрийн албаны
зөвлөлийн
салбар
зөвлөлийг
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан,
спортын яамны дэргэд байгуулах
саналыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2018
оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн
хуралдаанаар хэлэлцээд:
1. Төрийн албаны зөвлөлийн
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан,
спортын
яамны
дэргэдэх
салбар
зөвлөлийг 2018 оны 09 дүгээр сарын 06ны өдрөөс дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр
байгуулсугай. Үүнд:
Салбар зөвлөлийн дарга:
- Төрийн нарийн бичгийн дарга
Гишүүд:
- -Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч
агентлаг Соёл, урлагийн газрын
дарга
- Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч
агентлаг Биеийн тамир, спортын
газрын дарга
- Ерөнхий боловсролын бодлогын
газрын дарга
Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн
дарга
- Яамны хүний нөөцийн бодлого,
мэдээллийн сан, салбар зөвлөл,

төрийн
албаны
стандартын
хэрэгжилт
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 жинхэнэ албанд
анх
орох
иргэний
мэргэшлийн
шалгалтыг
зохион
байгуулж,
нэр
дэвшүүлэх, 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 Төрийн албаны зөвлөлийн
гишүүн С.Цэдэндамбад тус тус үүрэг
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн
албаны зөвлөлийн тогтоол гарахаар
тогтов.
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН
АЖЛЫН АЛБА

