
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН – Хуралдааны тойм 

 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНААР 

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛЫН ХӨТӨЛБӨР №26 
 
Хуралдаан 2013 оны 9 дүгээр  сарын  26-ны өдрийн 14 цаг 14 минутад  эхэлж,16 
цаг 26 минут хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны танхим (Засгийн 
газрын 11 дүгээр байрны 301 тоот өрөө)-д болж, нийт 2 цаг 12 минут үргэлжлэв.  
 

 
№ 

 
Хэлэлцсэн асуудал 

 

 
Гарсан шийдвэр 

 

 
1 

 
Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай  
/Б.Эрдэнэбатыг төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах ажилтны нөөцөөс 
хасах/ 
 

 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 35 
дугаар зүйлийн 35.1.3 дахь заалт, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2013 оны 9 дүгээр 
сарын 26-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

1. “Нөөцийн жагсаалтад 
бүртгэх, нэр дэвшүүлэх тухай” Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2013 оны 05 дугаар 
сарын 20-ны өдрийн 92 дугаар тогтоолын 
1 дэх хэсгийн “Цэрэнтүндэвийн Ганболд” 
гэсний дараах “Бат-Очирын Эрдэнэбат” 
гэсэн нэрийг хасч, мөн тогтоолын 
хоёрдугаар хэсгийг хүчингүй болсонд 
тооцох. 

2. Энэ тогтоолыг Өвөрхангай 
аймгийн Засаг дарга Д.Тогтохсүрэн, иргэн 
Б.Эрдэнэбат нарт хүргүүлэхийг Ажлын 
албаны дарга С.Цэдэндамбад үүрэг 
болгох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
тогтов. 
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Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын албан тушаалд  
уг албан тушаалын нөөцөөс 
Ц.Ганболдыг томилуулахаар Төрийн 
албаны зөвлөлийн дүгнэлт гаргаж, нэр 
дэвшүүлэх тухай 

       
Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 

дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд 
томилогдох ажилтныг сонгон 
шалгаруулах журам”-ын 32, 39 дүгээр 
зүйлүүдийг тус тус баримталж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2013 оны 9 дүгээр 
сарын 26-ны өдрийн хуралдааны 



шийдвэрийг үндэслэн: 
Цэрэнтүндэвийн Ганболдыг 

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын албан тушаалд 
томилуулахаар төрийн жинхэнэ албаны 
удирдах ажилтны нөөцөөс нэр дэвшүүлэн 
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга 
Д.Тогтохсүрэнд санал болгох тухай 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 
тогтоол гаргахаар тогтов. 
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Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул 
орон тоог нөхөх төрийн албаны 
мэргэшлийн шалгалтын дүнгийн тухай 

- УИХ-ын Тамгын газар 
    
 
    

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 17 

дугаар зүйлийн 17.3,  Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 86 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ 
албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн 
шалгалт авах журам”-ын 8 дугаар зүйлд 
заасныг баримталж, 2013 оны 9 дүгээр 
дугаар сарын 23-ны өдөр Монгол Улсын 
Их Хурлын Тамгын газрын ажлын байрны 
сул оорон тоог нөхөх төрийн албаны 
мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийг 
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох 
иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэх 
тухай Төв комиссын саналыг хэлэлцсэн  
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 9 
дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн: 

1. Монгол Улсын Их Хурлын 
Тамгын газрын Макро эдийн засгийн 
асуудал хариуцсан референтийн ажлын 
байрны сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн 
шалгалтад тэнцсэн Лхагваагийн 
Дансранбавуу, Нарантунгалагийн Одмаа 
нарыг төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох иргэний нөөцийн жагсаалтад тус тус 
бүртгэх 

2. Энэхүү тогтоолын  нэгдүгээр  
зүйлд заасан төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд анх орох иргэний нөөцийн 
жагсаалтад бүртгэгдсэн иргэдээс хамгийн 
өндөр оноо авсан иргэн Лхагваагийн 
Дансранбавууг Макро эдийн засгийн 
асуудал хариуцсан референтийн албан 
тушаалд томилуулахаар Монгол Улсын 
Их Хурлын Тамгын газарт нэр дэвшүүлэх  



3. Энэхүү тогтоолын  
хоёрдугаар зүйлд заасан 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 16.2.1-д  заасан шаардлагыг 
баримтлан, тухайн албан тушаалд 
томилуулахыг Монгол Улсын Их Хурлын 
Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн 
дарга Б.Болдбаатарт үүрэг болгосугай. 

Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн албаны 
зөвлөлийн гишүүн Т.Хадхүүд даалгах 
тухай Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн тогтоол гаргахаар тогтов 
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Эрүүл мэндийн яамны  дэргэдэх 
Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд 
өөрчлөлт оруулах тухай 
    

 
Улсын Их Хурлын 2009 оны 87 дугаар 
тогтоолоор баталсан "Төрийн албаны 
зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм"-ийн 
"Гурав"-ын 3.3, Эрүүл мэндийн яамны 
2013 оны 2/3547 тоот албан бичгээр 
ирүүлсэн санал, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар 
тогтоолоор баталсан "Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах 
журам"-ын 1.2 дахь хэсэгт заасныг  
баримталж, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2013 оны 9  дүгээр сарын 26-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн: 
1. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх 
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулах. Үүнд:   

1) Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн дарга-Төрийн нарийн 
бичгийн дарга 

2) Нарийн бичгийн дарга: -Төрийн 
захиргааны удирдлагын газрын 
Хүний нөөцийн асуудал
 хариуцсан мэргэжилтэн, 

3) Гишүүд:  
- Төрийн захиргааны 

удирдлагын газрын дарга,  
- Бодлогын хэрэгжилтийг 



зохицуулах газрын дарга,  
- Бодлого, төлөвлөлтийн газрын 

дарга,  
- Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, 

дотоод аудитын газрын дарга, 
- Эрүүл мэндийн байгууллагын 

удирдлага, хөгжлийн хэлтсийн 
дарга,  

- Эрүүл мэндийн хөгжлийн 
төвийн захирал,  

- Хуулийн мэргэжилтэн. 
2. Энэхүү тогтоол батлагдсантай 
холбогдуулан Төрийн албаны зөвлөлийн 
2013 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 
131 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр 
хавсралтын "Нэг"-ийн 16, мөн тогтоолын 2 
дугаар хавсралтын "Нэг"-ийн 16 дугаар 
заалтуудыг  тус тус хүчингүй болсонд 
тооцох тухай Монгол Улсын Төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол гаргахаар 
тогтов. 
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Зарим Салбар зөвлөлийн дарга, 
нарийн бичгийн даргыг томилох тухай  
- Татварын ерөнхий газрын дэргэдэх 

Салбар зөвлөлийн дарга 
- Тагнуулын ерөнхий  газрын 

дэргэдэх Салбар зөвлөлийн 
нарийн бичгийн дарга 

- Хил хамгаалах ерөнхий газрын 
дэргэдэх Салбар зөвлөлийн 
нарийн бичгийн дарга 

 

 
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, 1.4-т заасныг баримталж, 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 9 
дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуралдааны 
шийдвэрийг үндэслэн нь:  
1. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг Татварын ерөнхий газрын 
дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулах. Үүнд: 

1) Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн дарга: Татварын ерөнхий 
газрын дэд дарга,  

2) Нарийн бичгийн дарга: Татварын 
ерөнхий газрын Төрийн захиргаа, 
удирдлагын газрын хүний нөөцийн 
мэргэжилтэн, татварын улсын 



байцаагч  
3) Гишүүд:  

- Төрийн захиргаа, удирдлагын 
газрын дарга,  

- Хууль, эрх зүйн хэлтсийн 
дарга,  

- Татварын удирдлага, хамтын 
ажиллагааны газрын дарга,  

- Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, 
дотоод аудитын газрын дарга.  

2. Татварын ерөнхий газрын дэргэдэх 
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн даргаар тус газрын дэд дарга 
Чойжилдоржийн Жигжидийг томилох. 
3. Салбар зөвлөлийн ажлыг хууль, 
тогтоомж, холбогдох дүрэм, журамд чанд 
нийцүүлэн гүйцэтгэхийг Салбар 
зөвлөлийн дарга Ч.Жигжидэд даалгах. 
3. Энэхүү тогтоол батлагдсантай 
холбогдуулан Төрийн албаны зөвлөлийн 
2013 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 
131 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр 
хавсралтын "Хоёр"-ын 10 дахь хэсгийг 
хүчингүй болсонд тооцох тухай  Монгол 
Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар тогтов. 

 
 Улсын Их Хурлын 2009 оны 87 
дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн 
албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны 
дүрэм"-ийн "Гурав"-ын 3.3-т заасныг 
баримталж, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2013 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн:  

1. Засгийн газрын тохируулагч 
агентлаг Тагнуулын ерөнхий газрын 
дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн 
даргаар тус газрын Хүний нөөцийн 
хэлтсийн дарга Отгонбаатарын Адъяаг 
томилох.  

2. Энэхүү тогтоол гарсантай 
холбогдуулан Төрийн албаны зөвлөлийн 
2013 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 
131 дүгээр тогтоолын 2 дугаар 
хавсралтын "Хоёр"-ын 12 дахь заалтын 



"...Сүхбаатарын Сэргэлэн" гэсэн хэсгийг 
хүчингүй болсонд тооцох.  

3. Салбар зөвлөлийн ажлыг 
хууль, тогтоомж, холбогдох дүрэм, 
журамд чанд нийцүүлэн гүйцэтгэхийг 
Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 
О.Адъяад даалгах тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар тогтов. 

 
 Улсын Их Хурлын 2009 оны 87 
дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн 
албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны 
дүрэм"-ийн "Гурав"-ын 3.3-т заасныг 
баримталж, Төрийн албаны зөвлөлийн 
2013 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 
хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн:  

1. Засгийн газрын тохируулагч 
агентлаг Хил хамгаалах ерөнхий газрын 
дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн 
даргаар тус газрын Хүний нөөцийн 
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, дэд 
хурандаа Хаянхярваагийн Гантулгыг 
томилох.  

2. Энэхүү тогтоол гарсантай 
холбогдуулан Төрийн албаны зөвлөлийн 
2013 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 
131 дүгээр тогтоолын 2 дугаар 
хавсралтын "Хоёр"-ын 5 дахь заалтын 
"...Жамбалсүрэнгийн Нямдорж" гэсэн 
хэсгийг хүчингүй болсонд тооцох.  

3. Салбар зөвлөлийн ажлыг 
хууль, тогтоомж, холбогдох дүрэм, 
журамд чанд нийцүүлэн гүйцэтгэхийг 
Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 
Х.Гантулгад даалгах тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар тогтов. 

 
Төрийн албаны зөвлөлийн орон 

тооны бус гишүүн, УИХ-ын Тамгын газрын 
ерөнхий нарийн бичгийн дарга 
Б.Болдбаатар УИХ-ын чуулганы 
хуралдаан үргэлжлэн хуралдах гэж 
байгаа тул үлдсэн асуудлуудад санал 



өгөөд 15 цаг 40 минутад хуралдааны 
танхимаас гарч явав. 
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Төрийн захиргааны төв байгууллагын 
зарим албан хаагчдад төрийн 
захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв 
олгуулах тухай 

 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 20 
дугаар зүйл, “Төрийн захиргааны албан 
тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл 
олгох журмыг батлах тухай” Улсын Их 
Хурлын 1995 оны 73 дугаар тогтоолоор 
баталсан журмын 2, 6 дахь заалт “Төрийн 
захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, 
түүний нэмэгдэл олгох журамд өөрчлөлт 
оруулах тухай” Улсын Их Хурлын 2000 
оны 20 дугаар тогтоолын 1-д заасны 
дагуу төрийн захиргааны тэргүүн болон 
эрхэлсэн түшмэлийн албан тушаалын 
зэрэг дэв олгуулахаар ирүүлсэн саналыг 
хэлэлцээд, нэг албан хаагчид тэргүүн 
түшмэлийн, гурван албан хаагчид 
эрхэлсэн түшмэлийн зэрэг дэв олгуулах 
саналыг Засгийн газарт уламжлахаар 
шийдвэрлэв. 
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Төрийн албаны институтийн бүтэц 
зохион байгуулалт, бэлгэ тэмдгийг 
батлах тухай   
 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 34 

дүгээр зүйлийн 34.13. дах заалт, Төрийн 
албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны 
дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.8. дах заалт, 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 66 
дугаар тогтоолын 3 дугаар зүйлийн 3.1 
дэх заалтыг тус тус үндэслэн: 

1. Төрийн албаны Институтийн 
орон тооны дээд хязгаарыг нэгдүгээр 
хавсралтаар батлах тухай Монгол Улсын 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 
гаргахаар тогтов. 
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Завхан, Говь-Алтай, Ховд аймагт 
хийсэн шалган зааварлах ажлын 
тайлан   

 
Завхан, Говь-Алтай, Ховд аймагт хийсэн 
шалган зааварлах ажлын тайланг сонсож 
хэлэлцээд: 
1. Дээрх аймгуудын Засаг дарга нарт: 

a. Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
болон гүйцэтгэх албан тушаалын сул 
орон тоог нөхөж, төрийн жинхэнэ 
албан тушаалтныг томилохдоо 
Төрийн албаны тухай хуулийн 
холбогдох заалт, УИХ-ын 2003 оны 
13 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Төрийн жинхэнэ албаны удирдах 
албан тушаалд томилогдох 
ажилтныг сонгон шалгаруулах 
журам”-ыг, төрийн жинхэнэ албан 
хаагчийн албан үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэгчийг томилохдоо Засгийн 
газрын 2011 оны 62 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Төрийн 
жинхэнэ албан хаагчийн албан 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам”-
ын холбогдох заалтуудыг тус тус 
баримтлах 

b. Хууль бус шийдвэрүүдээ цуцлахыг 
Зөвлөмж болгох 

2. Дээрх аймгууд дахь Төрийн албаны 
зөвлөлийн Салбар зөвлөлд: 

a. Төрийн албаны тухай хууль, “Төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах албан 
тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”, 
“Удирдах албан тушаалын нөөц 
бүрдүүлэх” болон “Төрийн жинхэнэ 
албан тушаалд анх орох иргэний 
нөөцийг бүрдүүлэх” журмуудыг чанд 
мөрдөж, нөөцөөс нэр дэвшүүлэх, 
төрийн захиргааны албанд 
томилогдсон иргэнийг нөөцөөс хасах 
ажиллагааг журмын дагуу хийх 

b. Гаргасан зөрчлөө 2013 оны 10 
дугаар сарын 30-ны дотор арилгаж, 
хариу мэдэгдэх  

c. Ажлын байрны сул орон тоо гарсан 
тохиолдолд бүртгүүлэх, нөөцөөс 
нөхөх, төрийн жинхэнэ албан 



хаагчдын мэдээллийг тогтмол 
ирүүлж байх асуудлаар Төрийн 
захиргааны албан хаагч бүхий 
байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт 
мэдээлэл, арга зүйн зөвлөмж 
хүргүүлж ажиллах 

d. Салбар зөвлөлийн 2013 онд 
төлөвлөсөн ажил, мэргэшлийн 
шалгалт, томилгоотой холбогдсон 
асуудлаар иргэдээс ирүүлсэн 
өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлттэй 
танилцаад, хүргүүлсэн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж ажиллах 

e. Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн 
хөдөлгөөний тайланд төрийн албан 
хаагчийн мэдээллийг оны эцэст 
бөөнөөр нь шивж оруулж ажлын 
ачааллыг нэмэгдүүлдэг байдлыг 
зогсоож, тухай бүр оруулж 
хэвшүүлэх 

f. Албан даалгаврын биелэлтэд хяналт 
тавьж ажиллахыг референт 
Ц.Насанжаргалд үүрэг болгох нь 
зүйтэй гэж үзэв.  
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