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ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ 

САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2021 ОНЫ  ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН 

 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

2021.06.30                   Сүхбаатар сум 

 

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ 

 

Салбар Зөвлөлийн үндсэн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтын талаар: 

 

Сэлэнгэ аймгаас 2021 оныг “Чанарыг эрхэмлэх жил”, Төрийн албаны 

зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс 2021-2022 оныг “Төрийн албан хаагчдын үндэсний 

бичгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх жил” болгон зарлаж, дэвшүүлсэн бодлогын 

зорилтын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.   

Төрийн албаны тухай хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмын 

хэрэгжилт, Төрийн албаны Зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүдийг сум, байгууллагуудад 

тухай бүр хүргүүлэн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 2021 оны эхний хагас 

жилд Төрийн албаны Зөвлөлийн 2020 оны “Өндөр насны тэтгэвэртэй холбогдох 

зарим асуудлын тухай” 07 тоот зөвлөмж,  2021 оны 01-р сарын 18-ны өдрийн Аймаг, 

нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн үр дүнгээс 

хамааралтайгаар төрийн жинхэнэ албан хаагчийн эрх ашгийг хөндсөн хууль бус 

томилгооны зөрчилтэй холбоотойгоор бүх шатны Засаг дарга нарт хандан гаргасан 

“Мэдэгдэл” зэргийг хүргүүлж холбогдох заавар зөвлөмжийг өгч хэрэгжилтийг 

хангуулах арга хэмжээг авч байна.   

Төрийн албаны Зөвлөлийн Салбар зөвлөл нь тайлант хугацаанд 6 удаа 

хуралдаж 14 асуудлыг хэлэлцлээ. Үүнд:Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 

зөвлөлийн, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, зарласан жилийн төлөвлөгөгө батлах,   

төрийн албан хаагчийг төрийн албаны тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр 

шагнуулахаар ирүүлсэн материалыг 

хэлэлцэж уламжлах, салбар зөвлөлд 

хандсан өргөдөл гомдлыг хянан 

шийдвэрлэх, салбар зөвлөлийн үйл 

ажиллагааны үр дүн, тайлан мэдээг 

хүргүүлэх тухай зэрэг асуудлыг хэлэлцэж, 

3 тогтоолыг гаргасан.  

Төрийн байгууллага, албан 

тушаалтнаас ирүүлсэн 84 албан бичгийг 

хүлээн авч холбогдох арга хэмжээ авч, төр 

төсвийн байгууллагад нийт 89  албан 

бичгийг хүргүүлж ажиллалаа.  

 Тайлант хугацаанд Төрийн албаны Зөвлөлд хандан ирүүлсэн 10 өргөдөл, 

гомдлыг хүлээн авч 9 өргөдлийн хариуг хугацаанд нь хүргүүлээд байна.    
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Төрийн албаны Зөвлөл, Төрийн албаны 

зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь Салбар зөвлөлөөс 

зохион байгуулж буй ажил, арга хэмжээний талаарх 

мэдээллийг аймгийн цахим хуудас болон аймаг, 

сумдын Facebook хуудас болон Төрийн албаны 

Зөвлөлийн Facebook хуудсаар дамжуулан түгээх, 

сурталчлах ажлыг тогтмол зохион байгуулж байна.  
 

 

 

 

ХОЁР.ҮНДСЭН ХЭСЭГ 

 

Төрийн албаны хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн талаар 

 

Сум, агентлагийн үйл ажиллагааны тайланд Төрийн албаны Зөвлөлийн 

шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлсэн байдлын талаар тусгайлсан 1 үзүүлэлтийг 

уламжлал болгон оруулж, 2020 оны жилийн эцсийн тайланг хүлээн авч, хяналт 

шинжилгээ үнэлгээг хийж ажиллалаа.  

Төрийн албаны тухай хуулийн 53 дугаар зүйлд 

заасны дагуу   Монгол Улсын  Засгийн газрын 

2020 оны 216 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, 

хэрэгжилтийг хангах журам”, Засгийн газрын Хэрэг 

эрхлэх газрын 2020 оны 100 дугаар тушаалаар 

батлагдсан “Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах 

аргачлал”-ыг үндэслэн аймгийн Стратеги 

төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсгийг аймгийн 

Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулан байгуулж, 2021 оны 2 дугаар улиралд 

багтаан аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар 

ажиллаж байна.  

 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах  ажлын хэсгийн гишүүдэд зориулсан  арга 

зүйн сургалтыг Удирдагын академитай хамтран зохион байгуулж байгаа бөгөөд 5 

удаагийн сургалт, цахим хэлэлцүүлгийг зохион байгуулаад байна.  

        
 

Төрийн албаны Зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь Салбар зөвлөлөөс Монгол  

Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Төрийн албаны  Зөвлөлтэй хамтран 2021 
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оны  1 дүгээр сарын 20-ны өдөр “ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, НЭГЖИЙН БОЛОН 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

БОЛОВСРУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ НЬ” сэдэвт сургалтыг аймаг, сумдын Засаг даргын 

Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний газар хэлтэс, 

албадын мэргэжилтэн албан хаагчид, төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын 

удирдах албан тушаалтнуудыг хамруулан зохион байгууллаа. Сургалтыг Монгол 

Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын референт С.Нямбаяр, референт 

Д.Бямбадулам нар явуулж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 216, 217, 218 

тоот тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 

100 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн арга зүйн 

мэдээллийг өгсөн нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулахад чиглэсэн чухал 

арга хэмжээ боллоо. Сургалтад 470 гаруй албан хаагч хамрагдаж, гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах арга зүйгээр хангагдлаа. 

 

 
 

   

Төрийн албан хаагчийн тоо, бүртгэл, хүний нөөцийн нэгдсэн системийг хөтлөх талаар 

зохион байгуулсан ажлын талаар 

 

Төрийн албаны Зөвлөлөөс ирүүлсэн чиглэлийн дагуу төрийн албан хаагчийн 

бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг хүний нөөцийн нэгдсэн системд бүрэн байршуулж 

оруулах талаар албан тоотыг хүргүүлж, Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн 

системийн шинэчлэлтэй холбогдуулан Төрийн албаны Зөвлөлөөс 2021 оны 1-р 

сарын 27-ны өдөр зохион байгуулсан цахим сургалтад сум, байгууллагуудын хүний 

нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, холбогдох албан хаагчдыг хамруулах арга 

хэмжээг авч ажиллалаа.  

  Аймгийн хэмжээнд 2020 оны жилийн эцсийн 

байдлаар 209 төрийн байгууллагад 6210 төрийн албан 

хаагч ажиллаж байна.  

 Төрийн албаны салбар зөвлөлийн самбарын 

мэдээллийн хэсэгт аймгийн хэмжээний төрийн албан 

хаагчдын тоон мэдээллийг төрийн албаны ангилал, нас, 

боловсрол, хүйсийн байдлаар графикаар дүрслэн 

байршуулан мэдээлж байна.  
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Төрийн албаны ерөнхий ба тусгай шалгалтыг зохион байгуулсан талаар: 

Улсын хэмжээнд 2021 оны 3 дугаар сард зохион байгуулсан Төрийн албаны 

Ерөнхий шалгалтыг 3 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд аймагтаа амжилттай зохион 

байгууллаа.  

Төрийн албаны Зөвлөлөөс ирүүлсэн чиглэлийн дагуу Төрийн албаны Зөвлөлийн 

Сэлэнгэ аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2021 оны 

3-р сарын 04-ний өдрийн 02 тоот тогтоолоор 

Ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах Салбар 

комиссыг 7, техникийн ажлын хэсгийг 3 албан 

хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй томилж, салбар 

комиссын бүрэлдэхүүнд аймгийн Улсын 

бүртгэлийн хэлтсийн даргыг оролцуулан  

шалгалтыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын 

төлөвлөгөөг 

гарган, хэрэгжүүлж ажиллалаа.   

 

Дээрх албан хаагчдаас гадна Ерөнхий 

шалгалтыг зохион байгуулах талаар ирүүлсэн 

зөвлөмжийн дагуу “Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан 

түгээх сүлжээ” ХК, аймгийн Холбооны газар, 

аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт шалгалт зохион байгуулах 

үеийн цахилгааны хэвийн ажиллагаа, интернетийн 

хурдыг нэмэгдүүлэх, шалгуулагчийн дулааныг үзэх 

эмч мэргэжилтнийг ажиллуулах талаар албан бичгийг хүргүүлснээс гадна Онцгой 

байдлын газар, Цагдаагийн газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Нэгдсэн эмнэлэг, 

“Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ” ХХК,  аймгийн Холбооны газарт албан бичгийг 

хүргүүлж, хамтран ажиллалаа.  Ингэснээр шалгалтын өдрүүдэд ямар нэгэн доголдол 

саатал, зөрчил дутагдал үүсээгүй бөгөөд аймгийн Нэгдсэн эмнэлгээс 1 эмч, Онцгой 

байдлын газраас 4, Цагдаагийн байгууллагаас 2 албан хаагч, ”Дархан Сэлэнгийн 
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цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК-иас 16 ажилтан биечлэн, 

аймгийн Холбооны газарт байнгын жижүүр томилогдон 

ажилласан.  

Дэлхий, улс орны хэмжээнд дэгдсэн КОВИД-19 цар 

тахлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор шалгалтын 

танхимын ариутгал халдваргүйтгэлийг шалгалт бүрийн 

хооронд  тогтмол хийлээ.  

Уг шалгалтад нийт 328 иргэн бүртгэгдсэнээс 254 

иргэн хуваарийн дагуу шалгалтад хамрагдаж, ирц 77,4 

хувьтай, шалгалтад оролцогч иргэнээс 80 иргэн буюу 31,5  

хувь нь тэнцэж, Төрийн албаны Зөвлөлийн 2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 

106 дугаар тогтоолоор нөөцөд бүртгэгдсэн.  

 

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцийн сангийн судалгаа: 

№ 
Шалгалт 

болсон огноо 

Тэнцсэн 

хүний тоо 

1-ээр 

гарсан 

хүний тоо 

Нөөцөөс 

нөхсөн 
Шилжүүлсэн 

Нөөцөд 

бүртгэлтэй 

хүний тоо 

1 2018.12.13 68 22 20 15 11 

2 2019.12.05 40 - 18 6 16 

3 2020.11.06-08 105 - 3 - 102 

4 2021.03.12-13 80 - 4 - 76 

 Нийт дүн 293 22 47 21 205 

  

 Төрийн албаны 2021 оны ерөнхий шалгалтанд тэнцэж, нөөцөд бүртгэгдсэн 

иргэдийн ажил эрхлэлтийн судалгааг хийхэд тус аймгийн нөөцийн жагсаалтад 

бүртгэгдсэн 80 иргэнээс 31 иргэн нь төрийн байгууллагуудын төрийн үйлчилгээний 

болон бусад албан тушаалын сул орон тоонд түр томилогдон ажиллаж байна.  

 Байгууллага албан тушаалтнуудаас ирүүлсэн хууль тогтоомжид заасны дагуу 

жирэмсний болон хүүхэд асрах чөлөөтэй, зургаан сараас дээш хугацаанд суралцах 

болсон шалтгаанаар үүссэн түр орон тоонд Төрийн албаны Зөвлөлийн Сэлэнгэ 

аймгийн нөөцөд байгаа иргэдээс түр томилох хүсэлтийн дагуу 6 байгууллагыг  

нөөцийн мэдээллээр хангаж ажиллалаа.  

  

 Төрийн албаны Зөвлөлийн 2019 оны 14-р тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 

албаны тусгай шалгалт өгөх болзол журам”, 25-р тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 

үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах болзол, 

журам”-ын дагуу төрийн байгууллагуудаас ирүүлсэн сул орон тооны захиалгыг 
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нэгтгэн Төрийн албаны Зөвлөлд хүргүүлэн ажиллаж байна. 2021 оны эхний хагас 

жилд Төрийн албаны Зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 3 удаагийн захиалгаар аймаг, 

сумдын Засаг даргын Тамгын газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Боловсрол, соёл 

урлагийн газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Алтанбулаг чөлөөт бүсийн 

захиргаа, Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтэс, Газрын харилцаа барилга хот 

байгуулалтын газар зэрэг байгууллагуудын төрийн захиргааны удирдах ба гүйцэтгэх 

албан тушаалын 110, боловсролын салбарын төрийн үйлчилгээний байгууллагын 17 

сул орон тооны захиалгыг хүргүүлсэн хэдий ч КОВИД-19 цар тахлын нөхцөл 

байдалтай холбоотойгоор түр хойшлогдоод байна.  

 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг дээшлүүлэх, дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх 

талаар: 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Төрийн  захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм”-ийн дагуу 

аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын 

хүрээний хэлтэс, агентлаг, төр төсвийн байгууллагад нийт 113 ёс зүйн зөвлөл 

ажиллаж, байгууллагын хэмжээнд хийж хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээний 

төлөвлөгөөгөө батлан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар 110 байгууллагаас ёс зүйн зөрчлийн 

мэдээг нэгтгэн үзэхэд нийт 14 зөрчил бүртгэгдсэнээс байгууллагын ёс зүйн 

зөвлөлөөс 6 албан хаагчид уучлал гуйхыг үүрэг болгож, 3 албан хаагчид сануулах 

арга хэмжээ авч, 5 зөрчлийг ёс зүйн зөрчил гаргаагүйд тооцсон байна.Төрийн албаны 

Зөвлөлөөс ирүүлсэн чиглэл, жагсаалтын дагуу Салбар зөвлөлийн харъяа зарим 

төрийн байгууллагуудын эхний хагас жилийн тайлан мэдээг нэгтгэхэд аймаг, сумдын 

Засаг даргын Тамгын газар, тосгоны захирагчийн алба, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, 

соёлын төв зэрэг 110 байгууллагын ёс зүйн зөвлөл 211 сургалтад давхардсан 

тоогоор 4832 албан хаагчийг хамруулсан байна.  

Төрийн албаны Зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь Салбар зөвлөл, аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар хамтран Монгол Улсын Их сургууль, INCOSAD байгууллагын 

байгууллагатай хамтран  2021 оны 6 дугаар сарын 07-ноос 7 дугаар сарын 08-ныг 

дуусталх хугацаанд 5 удаагийн цахим сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэхүү 

сургалтын үйл ажиллагааны эхэнд буюу 6 дугаар сарын 7-ны өдөр  “Төрийн албан 

хаагчийн ёс зүйн онцлог” сэдэвт МУИС-ын Олон улсын харилцаа, нийтийн 

удирдлагын сургуулийн Нийтийн удирдлагын тэнхмийн багш Мягмарын цахим 

сургалтыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулсан бөгөөд сургалтад аймаг, сумдын 

Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын газар, хэлтэс, 

албадын ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн болон төрийн албан хаагчид хамрагдлаа. 

Сургалтад 450 гаруй төрийн албан хаагч хамрагдсан байна.  

 

Боловсрол, соёл, урлагийн газраас  дээрх сургалтыг сургуулийн захирал, 

сургалтын менежер, цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч нарт “Төрийн албан хаагчийн ёс 
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зүй, харилцаа, хандлага, манлайлал” сургалтыг 01 дүгээр сарын 29, 02 дугаар сарын 

01, 02 дугаар сарын 05, 02 дугаар сарын 08-ны өдрүүдэд 4 удаа цуврал хэлбэрээр 

цахимаар зохион байгуулж, байгууллагын удирдлагын манлайлал, ёс зүй, харилцаа, 

хандлага, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх чиглэлээр мэдлэг, чадваруудыг 

эзэмшүүлж, тохиолдлуудыг шинжилж, дүгнэлт гаргуулж, суралцууллаа. Сургалтад 

нийт 216 удирдах ажилтан, давхардсан тоогоор 816 хүн оролцлоо.  

 

 

 

 

Төрийн албаны зөвлөлөөс 2021 оны 2 дугаар 

сарын 22-нд зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн 

ёс зүйн зөвлөлийн гишүүдийг чадавхижуулахад чиглэсэн 

гарын авлага”-ыг танилцуулах сургалтад аймаг, сумдын 

Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх 

асуудлын хүрээний газар, хэлтэс, албадын ёс зүйн 

зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хамруулах арга хэмжээг 

авлаа.  

Төрийн албаны шинэтгэлийн хүрээнд НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрөөс Төрийн 

албаны Зөвлөлтэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад мэргэжлийн иргэн төвтэй 

төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төслөөс  төрийн байгууллагуудын ёс зүйн зөвлөлийг 

чадавхижуулах туршилтын арга хэмжээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ёс 

зүйн зөвлөл сонгондон хамрагдаж, ёс зүйн зөвлөлөөс “Ёс зүйг эрхэмлэе” аяныг 

байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлсэн бөгөөд энэхүү ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион 

байгуулж эхлээд байна.  

Мөн Монгол Улсын Их Хурлын Ёс зүй, сахилга, хариуцлагын байнгын хорооны 

дарга тус аймагт ажиллаж, Төрийн албаны Зөвлөлийн болон аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнтэй уулзалт хийлээ.  

Төрийн албаны Зөвлөлөөс НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран зохион байгуулж 
буй “Цогц чадамжийг нэвтрүүлэх нь-Ёс зүйн зөвлөлийг бэхжүүлэх, хүний нөөцийн 
мэргэжилтнийг чадахижуулах нь” сэдэвт Төвийн бүсийн аймгуудын сургалтыг 
аймагтаа амжилттай зохион байгууллаа. Төвийн бүсийн  Сэлэнгэ, Дархан-Уул, 
Орхон, Булган, Хөвсгөл  аймгуудын төлөөл оролцлоо.  
 

 

 

Төрийн албаны хүний нөөцийг чадавхижуулах, сургалтыг  
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зохион байгуулсан талаар: 

 

Энэ оны хувьд “КОВИД-19” цар тахлын улмаас зөвлөгөөн, сургалт, семинарыг  

танхимын бус цахим хэлбэрээр явуулж байна. 

Төрийн албаны Зөвлөлөөс 2021 оны 1 дүгээр сарын 04-өөс эхлэн долоо хоног 

бүрийн “ПҮРЭВ ГАРАГ”-т уламжлал болгон зохион байгуулж буй цахим сургалтад 

төрийн албан хаагчдыг хамруулж, оролцогчдын мэдээлэл судалгааг тухай бүр авч 

ажиллалаа. Эхний хагас жилд зохион байгуулагдсан “Төрийн байгууллагад зан 

үйлийн менежментийг хэрэгжүүлэх нь”, “Төрийн 

байгууллага дахь ашиг сонирлын зөрчлийг 

зохицуулахад удирдлага ба нийтийн албан тушаалтны 

үүрэг”, “Монгол Улсын Төрийн албан дахь Жендэрийн 

тэгш байдлыг хангах зөвлөмж, түүнийг хэрэгжүүлэх 

гарын авлагыг танилцуулах”,  “Сэтгэл хөдлөлөө удирдах 

нь”, “Албан хаагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх нь”, 

“Харилцан хүндэтгэл, итгэлцэл бүхий орчныг бүрдүүлэх 

нь”, “Өөрчлөлтөд дасан зохицож удирдах нь”, “E-MONGOLIA” цахим системийн 

тухай”, “Орчин үеийн техник, технологийн чиг хандлага, виртуал орчинд ажиллах нь”, 

“Киберь орон зай дахь аюулгүй байдал”, “Төрийн албан хаагчийн ажлын байранд 

тулгамддаг сэтгэлзүйн асуудал-төрийн албаны шинэтгэлийн зарим асуудал”, “Төрийн 

албан хаагч инноваци нэвтрүүлэгч байх нь”, “Зан үйлд нөлөөлөх ухааныг төрийн 

бодлогод ашиглах нь”, “Төрийн албаны тухай болон архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 

тухай хуулийн хэрэгжилт” гэх мэт 20 гаруй удаагийн цахим сургалтад давхардсан 

тоогоор 3800 гаруй төрийн албан хаагчийг хамрууллаа.   

“Суралцагч байгууллага-Төрийн албаны манлайлал” аймгийн хөтөлбөрийн 

хүрээнд сум, агентлагийн хэмжээнд сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулан 

хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд  2021 оны  эхний хагас жилийн байдлаар  өөрсдийн нөөц 

бололцоонд тулгуурлан төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах чиглэлээр нийт 130 

удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 3223 албан хаагчийг 

хамруулснаас гадна аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, холбогдох яам, дээд шатны 

газраас зохион байгуулсан 248 удаагийн сургалтад 2567 төрийн албан хаагчид 

хамрагдсан байна.  

 НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, Монгол Улсын Төрийн албаны Зөвлөл, Лебирал 

эмэгтэйчүүдийн оюуны сангаас хамтран хэрэгжүүлсэн "ТӨРИЙН АЛБАН ДАХЬ 

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН МАНЛАЙЛЛЫН ХӨТӨЛБӨР"-ийн “Төрийн албан хаагч 

эмэгтэйчүүдийн менторшип” хөтөлбөрт  

аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, 

Төрийн албаны Зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг 

дахь Салбар зөвлөлийн дарга Ө.Сувдаа, 

“Насан туршид үлдэх ур чадвар” хөтөлбөрт  

аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны 

удирдлагын хэлтсийн дарга, салбар 
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зөвлөлийн гишүүн Б.Болорзул нар сонгогдон, амжилттай оролцож, ажлын  туршлагаа 

Улсын хэмжээний эмэгтэй төрийн албан хаагчдад танилцууллаа.   

 
  Төрийн албаны Зөвлөлийн “Пүрэв” гарагийн сургалтын арга хэмжээ түр 

завсарласантай холбогдуулан Салбар зөвлөлөөс сургалтын үйл ажиллагааг орон 

нутагтаа үргэлжлүүлэх санаачлагыг гаргаж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, 

Монгол Улсын Их сургууль, “INCOSAD” байгууллагатай хамтран 2021 оны 6 дугаар 

сарын 7-оос 7-р сарын 8-ыг дуустал 5 удаагийн цахим сургалтыг долоо хоног бүрийн 

“ПҮРЭВ” гарагт зохион байгуулахаар төлөвлөж, 6-р сарын  7-нд “Төрийн албан 

хаагчийн ёс зүй, ХYZ нийгмийн үеийнхэн”, 6-р сарын           

17-нд “Илтгэх урлаг”, 6-р сарын 24-нд “Манлайлал, 

карьер төлөвлөлт” сэдвийн хүрээнд тус тус зохион 

байгуулаад байна. 

            Цар тахлын улмаас төрийн албан хаагчид 

болон бусад үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр 

явуулж буй энэ үед төрийн албан хаагчид өөрсдийн 

идэвхи санаачлагаар суралцах үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн ажлын байран 

дээрээ цахим орчимд сургалтад хамрагдах байдал нэмэгдэж байна. Үүнтэй 

холбогдуулан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан ур чадварыг эзэмших, хувь 

хүний хөгжлийн талаарх сургалтуудад өөрсдийн зардлаар суралцаж буй албан 

хаагчдад аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын зүгээр сургалтын зардлын зохих 

хувийн дэмжлэгийг үзүүлж байна. Энэ ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын дарга Ө.Сувдаа өөрийн зардлаар АНУ-ын Харвард Бизнесийн сургуулийн 

Harvard Manage Mentor хөтөлбөрт хамрагдан суралцаж байгаагаас  Тамгын газрын 

төрийн албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусгагдсаны төрийн 

албан хаагчдын ажлын онцлог, сонирхол, сургалтын судалгааг үндэслэн MLC 

TRAINER, IELTS Guide,  MLC training, Melearn, Хувь хүний хөгжлийн "Хамтдаа 

урагшилъя" 21 хоногийн челленж хөтөлбөр зэрэг цахим сургалтад 15 албан хаагчийг 

хамруулаад байна. Дээрх сургалтын зардалд аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 

3,9 сая төгрөгийг зарцууллаа. Энэхүү арга хэмжээг нийт төр, төсвийн 

байгууллагуудад хэрэгжүүлэх талаар чиглэл болгон ажиллаж байна.  
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  Тайлант хугацаанд Удирдлагын академийн сургалтын төлөвлөгөөнд 

тусгагдсаны дагуу эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад 1, ахлах 

түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад 4, мэргэшүүлэх дунд 

хугацааны давтан сургалтад 9, төрийн албанд шинээр 

томилогдсон албан хаагчдын мэргэшүүлэх дунд хугацааны 

сургалтад 6 төрийн албан хаагчийг хамруулаад байна. 

Удирдлагын академиас зохион байгуулсан “Монгол Улсын 

хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилт үнэлгээ” сэдэвт богино 

хугацааны зайн сургалтад аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

2, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний газар, хэлтэс 

албадын 39, сумдын Засаг даргын тамгын газрын 12 төрийн албан хаагчийг 

хамрууллаа.  

  Монол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулсан “Үр 

дүнд суурилсан бодлого, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ” цахим 

сургалтад аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, газар, хэлтэс албадын төрийн 

албан хаагчдыг хамруулах арга хэмжээ авч, 1118 төрийн албан хаагч амжилттай 

хамрагдаж сертифат авсан байна.  

Үндэсний статистикийн хорооноос зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн 

үндэсний бичгийн мэдлэгийг тодорхойлох судалгаа”-г  2021 оны 04 дүгээр сарын 7-

ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 21-ний өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд амжилттай зохион 

байгууллаа. Судалгаанд 6194 төрийн албан хаагчийн нэрс ирсэнээс шалтгаантай 

/жирэмсний амралт, ажлаас гарсан, тэтгэвэрт суусан, нэр давхардсан/ 248 албан 

хаагч, Сэлэнгэ аймгийн харьяат өөр аймагт ажилладаг 170 албан хаагчийн нэрсийг 

хүрээнээс хасуулж, 17 сум 6 тосгоны 239 төрийн байгууллагын 5777 албан хаагчийг 

судалгаанд хамруулж, хамрагдвал зохих албан хаагчдыг 100 хувь хамруулж 

ажиллалаа.  

 

Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг 

хангах талаар: 

Төрийн албан хаагчийн ажиллах таатай орчин, урам зориг, хүсэл 

эрмэлзлэлийг хөдөлмөрийн харилцаан дахь урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн аргад 

тулгуурласан олон талт үйл ажиллагаагаар хэрэгжүүлэх замаар ажиллах нөхцөл, 

нийгмийн баталгааг хангахад чиглэсэн “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, 

нийгмийн баталгаа” аймгийн хөтөлбөрийг батлуулж, 2018-2024 онд хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний төлөвлөгөөг гарган хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 

2021 оны 6 дугаар сард хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 

явц, үр дүнгийн тайлангаймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 

хурлаар хэлэлцүүлсэн бөгөөд аймгийн             ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 40 дүгээр тогтоолоор ХАНГАЛТТАЙ” 

үнэллээ. 



11 

 

Төрийн албан хаагчдад олгосон цалин, тусламж, дэмжлэг 

2021 оны эхний хагас жилийн жилд  Сэлэнгэ аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчийн төсвөөс санхүүжиж буй төрийн байгууллагуудад ажиллаж буй төрийн 

албан хаагчдад 28228,4 сая төгрөгийн цалин урамшуулал, 22,0 сая төгрөгийн нэг 

удаагийн буцалтгүй тусламж, тэтгэмж, өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон албан 

хаагчид 209,4 сая төгрөгийн тэтгэмжийг тус тус олгосон байна. 

Монгол Улсын цол хүртээх, төрийн дээд шагнал, одон медалиар шагнуулахаар 

нэр дэвшүүлэх ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж байгаа бөгөөд 2021 

оны эхний хагас жилийн байдлаар “Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одон”-оор 4 

“Алтан гадас” одонгоор 26,  “Цэргийн гавяаны одон”-оор 3, “Хөдөлмөрийн хүндэт 

медаль”-аар 27 албан хаагч шагнагдсанаас гадна 

Салбарын яам, газрын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр 

33, яамны жуух бичгээр 22 албан хаагч шагнагдлаа.  

 

Аймгийн Засаг 

даргын эрхлэх 

асуудлын хүрээний 

22 агентлагт нийт 549 суурин, 257 зөөврийн 

компьютер, 276 хэвлэгч машин, 48 скайнер, 49 

проектор,  17 сумын Засаг даргын Тамгын 

газарт 337 суурин, 153 зөөврийн компьютер, 191 

хэвлэгч, 24 скайнер, 21 проектор, 33 хувилагч машин тус тус 

хэрэглэгдэж байгаа нь төрийн албан хаагчид өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хэвийн 

явуулах цахим техник хэрэгслийн нөхцөл боломжоор бүрэн 

хангагдаад байна.  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу аймгийн төв 

Сүхбаатар суманд “Төрийн албан хаагчдын 120 айлын 

орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, эхний ээлжинд 80 

айлын орон сууцыг 2020 онд, 40 айлын орон сууцыг 2021 

онд ашиглалтанд оруулж, төрийн албан хаагчдыг хүүгүй, урьдчилгаа төлбөргүйгээр 

орон сууцтай болгох арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн. Энэхүү орон сууцны хөтөлбөрийг 

цаашид үргэлжлүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.   

 

ГУРАВ. БУСАД 

Онцлог ажил, арга хэмжээ 

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Сэлэнгэ аймагт 5 дугаар сарын 13-нд 

ажиллалаа. Энэ үеэр Сэлэнгэ аймгийн газар тариалангийн бүс нутгаар ажилласнаас  

Алтанбулаг сумын хилийн Алтанбулаг боомтын нөхцөл байдал, аймгийн Нэгдсэн 

музей, аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг зэрэг төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай 

танилцлаа. 
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2021 онд Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 

ажлын төлөвлөгөөнд аймгийн төв Сүхбаатар суманд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн 

төвийн барилга, Баруунбүрэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга болон 

зарим сумдад өрхийн эмнэлэг, сургууль цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, их засварын 

ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд Төрийн үйлчилгээний анхан шатны нэгжийн 

үйл ажиллагааг иргэдэд ойртуулж, шуурхай үйлчлэх үүднээс аймгийн төв Сүхбаатар 

сумын 2-р багийн болон өрхийн эмнэлгийн барилгыг 2021 оны эхний хагас жилд 

ашиглалтад орууллаа.  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Харилцаа холбоо, мэдээллийн 

технологийн газартай хамтран төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх төрийн 

үйлчилгээний нэгдсэн портал системийг 2020 оноос эхлэн нэвтрүүлж, төрийн 

үйлчилгээг операторийн хэлбэрээр үзүүлэх цахим үйлчилгээг аймгийн хэмжээний бүх 

сумандаа нэвтрүүлсэн анхны аймаг болсон бөгөөд 2021 оны эхний хагас жилийн 

байдлаар ............. төрлийн лавлагааг нэг дороос олгох боломж бүрдэж, тайлант 

хугацаанд ............................ иргэнд үйлчилсэн байна.   

 
 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуулийг зохион 

байгуулсан талаар 

Аймгийн Сонгуулийн хороо нь Сонгуулийн Ерөнхий хорооны  2021.03.29-ний 

өдрийн “Аймаг нийслэлийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай” 40 дүгээр тогтоолоор 

дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүд нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдаж, 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн дагуу сумын сонгуулийн 

хороо, хэсгийн хороодыг байгуулан ажиллалаа.  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуульд 17 сумын 56 хэсэгт аймаг, 

сумын сонгуулийн хороо, хэсгийн хороонд нийт 675 төрийн албан хаагч, Сонгуулийн 

санал авах байрны хамгаалалтад 112 цагдаагийн 

алба хаагч, 56 хэсгийн хороо тус бүрд 1, аймгийн 

Нэгдсэн эмнэлэг, тусгаарлах байранд 12 буюу нийт 

68 эмч эмнэлгийн ажилтан, Онцгой байдлын газрын 

45 алба хаагч, Улсын бүртгэлийн байгууллагын 

итгэмжлэгдсэн 67 ажилтан, Мэдээлэл, технологийн 

79 даамал, Зоонозын өвчин судлалын төвийн 5, 

Мэргэжлийн хяналтын 

газрын 5 албан хаагч 

буюу нийтдээ 1056 ажилтан тус тус томилогдон 

ажиллалаа. “Сэлэнгэ аймгийн Сонгуулийн хороо” 

фэйсбүүк хаяг, selenge.songuuliinkhoroo@gmail.com е-

мэйл хаягийг тус тус шинээр нээн ажиллуулж, 

сонгуулийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан иргэд, 

сонгогч, нэр дэвшигч, нам, эвсэл, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагууд, төрийн албан хаагчдад Монгол Улсын 

mailto:selenge.songuuliinkhoroo@gmail.com
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Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль тогтоомж, Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, 

Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай, Гамшгаас хамгаалах тухай, Коронавируст халдвар 

/ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт 

үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай зэрэг хуулиуд болон “Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн үед коронавируст халдварын цар 

тахлаас урьдчилан сэргийлэх түр журам”, Сонгуулийн ерөнхий хорооны шийдвэр, 

албан даалгавар, Зоонозын өвчин судлалын төвийн зөвлөмжийн зүйл, заалтуудыг 

тайлбарлан таниулж, хэрэгжилтийг хангуулах арга хэмжээ авч, сумдын сонгуулийн 

хороо, хэсгийн хороодод чиглэл өгч ажиллалаа.  

 

“Ковид-19” цар тахлын үед төрийн албаны хэвийн үйл 

ажиллагааг хангасан талаар 

 

Сэлэнгэ аймагт 2020 оны 11 дүгээр сард коронавируст халдварын анхны 

тохиолдол бүртгэгдсэнээс хойш 2021 оны 6 дугаар сарын 28-ны байдлаар 1221 

тохиолдол бүртгэгдээд байна. Аймгийн хэмжээнд ковидын 12 тасгийг ажиллуулж 

байгаа бөгөөд нийт 385 батлагдсан тохиолдол, 26 ойрын хавьтал эмчлэгдэж байна. 

Эдгээр батлагдсан тохиолдлын дунд жирэмсэн эх 18, 0-17 насны хүүхэд 124 байна.  

Аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Сүхбаатар, Мандал сумдын нэгдсэн эмнэлэг, 

Зоонозын өвчин судлалын төв,  сум тосгодын эрүүл мэндийн төв, хувийн хэвшлийн 

эрүүл мэндийн байгууллагын 1265 эмч, эмнэлгийн ажилчид аймгийнхаа 108,370 хүн 

амд анхан болон лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэн  

ажиллаж байна.  

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх, бэлэн 

байдлыг хангах чиглэлээр Улсын Онцгой комиссын 

хурлын тэмдэглэл, Засгийн газрын шийдвэр, Эрүүл 

мэндийн сайдын тушаал, албан даалгавар, аймгийн 

Засаг даргын захирамж, албан даалгавар, аймгийн 

Онцгой комиссын шийдвэр, Эрүүл мэндийн газрын 

даргын тушаал холбогдох бичиг баримтыг гаргуулан 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Аймаг, сумын Онцгой комиссоос цаг үеийн 

нөхцөл байдлын мэдээ мэдээллийг иргэдэд шуурхай 

хүргэж, эрүүл мэндийн байгууллагыг шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник 

хэрэгслээр хангах арга хэмжээг авч байна.  

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт иж бүрэн тоноглогдсон 2 автомашин, Түнхэл тосгоны 

эрүүл мэндийн төвд иж бүрэн тоноглогдсон 1, Орхонтуул сумын эрүүл мэндийн 

төвийг түргэн тусламжийн автомашин, аймгийн Засаг даргын хөрөнгө оруулалтаар 

аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт сувилагчийн тэргэнцэр 15ш, Түнхэл тосгоны эрүүл 

мэндийн төвд зөөврийн ЭХО аппарат  1 ш, Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлэгт 

томограф аппарат  1 ширхэгийг олгосон. Үүнээс гадна DEVIDA компаниас Сэлэнгэ 

аймагт Эрүүл гэрэгэ цахим системд ашиглах ПОС машин 2ш, Жавхлант сумын эрүүл 
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мэндийн төвд 1ш, Дэлхийн эрүүл мэндийн 

байгууллагаас 24 өрх, сум, тосгоны эрүүл 

мэндийн төвүүдэд Мобайл технологийн иж 

бүрдэлийг дагалдах хэрэгслийн хамт,  30 багийн 

эмч нарт багийн эмчийн цомог, аймгийн Эрүүл 

мэндийн газарт зөөврийн ЭХО 1ш, биохимийн 

анализатори 1ш, зүрхний цахилгаан бичлэгийн 

аппарат 1ш, Халдвар өвчин судлалын үндэсний 

вакцины хөргөгч 2ш, вакцины зөөврийн сав 7 

ширхэгийг тус тус нийлүүлсэн байна.  

Цар тахлын онцгой нөхцөлд ажиллаж буй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг 

шагнуулахаар тодорхойлж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Сэлэнгэ 

аймгийн эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж буй зарим хүмүүсийг  төрийн дээд шагнал, 

одон медалиар шагнах арга хэмжээг 2021 оны 5 дугаар сарын 13-нд зохион 

байгууллаа. “Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одон”-оор Сэлэнгэ аймгийн 

Нэгдсэн эмнэлгийн Сэтгэцийн тасгийн эрхлэгч Ц.Ганчимэг, “Алтан гадас” одонгоор 

Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга П.Сэлэнгэ, 

Аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвийн дарга Н.Эрдэнэбат нарын 9 эмч 

мэргэжилтэн,  “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-аар аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ мэдээллийн хэлтсийн дарга 

Э.Санаа-Амар, аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 

Сүрьеэгийн тасгийн сувилагч Д.Зууннаст нарын 11 

эмч, мэргэжилтнийг тус тус шагналаа.  

Монгол Улсад Онцгой байдлын байгууллага 

үүсэж нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэний 17 жилийн ойн 

баярыг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа идэвх зүтгэл, 

үр бүтээл гарган ажилласан алба хаагчдад төрийн 

одон, медаль болон аймгийн шагналыг гардуулах арга хэмжээг зохион байгууллаа. 

Монгол Улсын төрийн дээд шагнал "Цэргийн гавьяаны одон"-оор Онцгой байдлын 

газрын бэлтгэл дэд хурандаа Д.Түвшинбаатар, Мандал сум дахь Онцгой байдлын 

хэлтсийн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, дэд хурандаа Ш.Одхүү, "Алтан 

гадас одон"-оор ахмад ажилтан Д.Пүрэв, "Цэргийн хүндэт медаль"-аар бэлтгэл дэд 

хурандаа Ж.Жаргалсайхан, Хүдэр сум дахь Эрэн хайх, аврах салбарын дарга, 

хошууч М.Ганбаатар, Мандал сум дахь Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймэр 

унтраах, аврах 19 дүгээр ангийн аврагч, гал сөнөөгч, ахлах ахлагч Г.Гантулга, 

"Шударга журам медаль"-аар Онцгой байдлын газрын гал түймрийн улсын хяналтын 

байцаагч, ахмад Б.Нямдорж нар шагнагдсанаас гадна аймгийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын “Хүндэт тэмдэг” “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр алба хаагчдыг 

шагнаж урамшууллаа.  

Улс, аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрээр цаг үеийн нөхцөл байдалтай 

уялдуулан цар тахлын нөхцөлд төрийн албаны хэвийн үйл ажиллагааг хангах,  бүх 

шатны төр төсвийн байгууллагуудыг 30 хүртэл хувиар ажлын байран дээр ажиллах, 
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бусад албан хаагчдыг цахимаар ажиллуулах нөхцлийг бүрдүүлж, төрийн албаны 

тасралтгүй байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.  

Сум, орон нутгийн шуурхай штаб, шалган нэвтрүүлэх постуудад ажиллаж буй 

тусгай чиг үүргийн байгууллагуудын албан хаагчдын ажлын ачааллыг бууруулах, 

тэнцвэржүүлэх арга хэмжээг авч, сургууль, цэцэрлэгийн төрийн үйлчилгээний албан 

хаагчид  болон төрийн захиргааны албан хаагчдыг хуваарийн дагуу ажиллуулж 

байна.  

 

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ 

 
 

• Дэлхийн хэмжээнд гарсан Ковид-19 цар тахлын өвчлөлтэй холбоотойгоор 

Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой комисс, аймгийн Онцгой комиссоос 

гаргасан шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх, бүх шатанд сахилга хариуцлагыг 

өндөржүүлэн ажиллаж, хорио цээрийн нөхцөлд төрийн байгууллагуудын хэвийн үйл 

ажиллагааг хангахад анхаарч төрийн албан хаагчдыг богиносгосон цагаар болон 

цахим хэлбэрээр  ажиллуулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.  

• Цар тахлын өвчлөлтэй холбоотойгоор Төрийн албаны зөвлөлийн гаргасан 

тогтоол шийдвэр, чиглэлийн дагуу Төрийн албаны тусгай шалгалтууд зохион 

байгуулагдах боломжгүй байснаас шалтгаалан төрийн байгууллагуудад сул орон 

тоо нилээдгүй үүссэн байна.  

• Төрийн албаны хэвийн үйл ажиллагааг хангахад үргэлжлүүлэн анхаарч, цар 

тахлын болон дайилгаанд ажиллаж буй албан хаагчдын нийгмийн баталгааг 

хангахад чиглэсэн бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна.  

ТАВ. САНАЛ 
 

 

 

 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН СЭЛЭНГЭ АЙМАГ  

ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 

 

 

 


