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ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ 

САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН 

 

2019.01.07         Сүхбаатар сум 

 

Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд: Монгол Улсын Засгийн газраас 

зарласан “Хариуцлагын жил”, аймгийн Засаг даргын 2016 оны “Ажлын хариуцлага, ажлын 

цаг ашиглалтыг сайжруулж, төрийн үйлчилгээний шуурхай байдлыг хангуулах талаар авах 

зарим арга хэмжээний тухай” 05 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс 2018 онд “Хүний нөөцийн удирдлагыг 

хэрэгжүүлж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх” жил бодлогын зорилт дэвшүүлж, 

хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.  

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны жилийн эцсийн үйл 

ажиллагааны тайланг Төрийн албаны зөвлөлийн 2014 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 

126 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажил 

дүгнэх үзүүлэлт”-ийн дагуу холбогдох баримт материалыг үзүүлэлт № хавсралтаар 

баримтжуулан тайлагнаж байна.     

  Нэг.Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө, стратегийг 

тодорхойлж, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулсан ажил үр дүн: 

“Сэлэнгэ аймгийн Тогтвортой хөгжлийн зорилт-2030” бодлогын баримт бичгийн 

төслийг боловсруулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн 

болоод байна. Тус бодлогын баримт бичгийн “Засаглалын бодлого”-ын бүлэгт хүний 

нөөцийн холбогдолтой зорилт арга хэмжээг тодорхойлон тусгаад байна. “Тогтвортой 

хөгжлийн зорилт-2030” бодлогын баримт бичгийг боловсруулахад аймгийн үе үеийн  

удирдлагууд, Засгийн газрын Хэрэг Эрхлэх газар, яамдууд, ерөнхий газрууд, аймгийн 

иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчид, сумдын Засаг дарга, нийт сумдаас санал, хэлтэс, 

агентлагууд эрдэмтэд, зөвлөх, боловсрол соѐл урлагийн газар, нийт сургууль цэцэрлэг 

залуучуудын байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн газрууд, улс төрийн нам эвслээс саналыг авч 

нэгтгэн төслийн явцыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 10 дугаар хуралдаанаар 

хэлэлцсэн бөгөөд Монгол Улсын бүсчлэл хөгжлийн бодлого баримт бичгийг хэлэлцэж 

байна. 

  Сэлэнгэ аймгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн тэргүүлэх зорилт, аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын стратегийн зураглалын “Мэргэшсэн чадварлаг төрийн байгууллага” болох 

үндсэн зорилтыг Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 

үйл ажиллагаатай уялдуулан жилбүрийн үйл ажиллагааныхаа 

төлөвлөгөөг тодотгон боловсруулж, хэрэгжилтийг  удирдлага, 

зохион байгуулалтаар ханган ажиллаж байна.  

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд иргэдийн хэрэгцээ 

шаардлагыг хангахад чиглэсэн, хөгжлийн өөрчлөлт, нөхцөл 

байдалд уян хатан ханддаг, идэвхтэй, санаачлагатай, ѐс 
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зүйтэй бөгөөд манлайлагч төрийн албан хаагч, суралцагч 

байгууллага бүхий төрийн албыг орон нутагт төлөвшүүлэх 

зорилгоор 2018-2022 он хүртэл хэрэгжүүлэх “Суралцагч 

байгууллага-Төрийн албаны манлайлал” аймгийн хөтөлбөрийг 

аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 

батлуулж, хөтөлбөрийн төлөвлөгөө нь 5 зорилтын хүрээнд                 

43 ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлж биелэлтийг тооцон ажиллаж 

байна. 

Төрийн зорилт чиг үүргийг чанартай, шуурхай хэрэгжүүлэх 

үүднээс төрийн албан хаагчийн ажиллах таатай орчин, урам зориг, хүсэл эрмэлзлэлийг бий 

болгоход чиглэгдсэн хөдөлмөрийн харилцаан дахь урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн аргад 

тулгуурласан олон талт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх замаар ажиллах нөхцөл, нийгмийн 

баталгааг хангахад чиглэсэн 2018-2024 он хүртэл хэрэгжүүлэх “Төрийн албан хаагчийн 

ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа” аймгийн хөтөлбөрийг аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулж, хөтөлбөрийн төлөвлөгөө нь                           

5 зорилтын хүрээнд 27 ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлж биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. 

 

  Хоѐр.Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 

үр дүн: 

Аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл нь 2018 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд нийт 6 зорилтын хүрээнд 38 ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусган 96.4 

хувийн биелэлттэйгээр хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. Үзүүлэлт №2 хавсаргав. 

Мөн аймгийн хэмжээнд “Хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, сахилга 

хариуцлагыг дээшлүүлэх жил” болгон зарлаж, 7 чиглэлийн 21 ажил арга хэмжээг 

төлөвлөн хэрэгжүүллээ. Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийн 8 

хавтсыг бүрдүүлж, тогтоол, тэмдэглэл, албан бичиг, заавар журам, төрийн албан хаагчийн 

сургалтын баримт материалыг ангилан цэгцэлж жил бүрийн эцэст архивлах ажлыг хийж 

гүйцэтгэлээ.  

Гурав. Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, гарсан шийдвэр, 

шийдвэрийн хэрэгжилт тооцсон байдал, хуралдааны тэмдэглэлийг албажуулсан 

байдал: 

Тайлант онд Төрийн албаны 

зөвлөлийн салбар зөвлөл нь тайлант 

хугацаанд 10 удаа хуралдаж, 26 асуудлыг 

хэлэлцэж, холбогдох шийдвэрүүдийг 

гаргаж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж 

ажиллалаа. Үүнд: Төрийн жинхэнэ албан 

тушаалын сул орон тоог нөөцөөс нөхөх, 

удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын 

дүн, “Төрийн албаны тэргүүний ажилтан”-

аар тодорхойлогдсон төрийн албан 
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хаагчдын материалыг хэлэлцэж уламжлах, салбар зөвлөлд хандсан өргөдөл гомдлыг хянан 

шийдвэрлэх, өргөдөл гомдлыг магадлан шалгасан дүгнэлтийг тус тус хэлэлцэж, 41 тогтоол 

гарган, төр төсвийн байгууллагад нийт 166 албан бичиг хүргүүллээ. 

Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, гарсан шийдвэрийн талаар 

хурлын тэмдэглэлийг тухай бүр хөтлөн баталгаажуулж, мэдээ, мэдээллийг аймгийн албан 

ѐсны цахим хуудсанд байршуулан иргэдэд мэдээллэх ажлыг тогтмолжууллаа. 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 

 2018 оны хуралдааны тойм 

 

№ 

Салбар 

зөвлөлийн 

хуралдаан 

Хуралдаан 

болсон 

огноо 

Хэлэлцсэн асуудлын 

тухай 
Шийдвэрлэлт 

1 Төрийн 

албаны 

зөвлөлийн 

салбар 

зөвлөлийн 

хуралдаан 

№01 

2018.01.25 1.2018 оныг “Хүний 

нөөцийн удирдлагыг 

хэрэгжүүлж, сахилга, 

хариуцлагыг дээшлүүлэх 

жил” болгон зарлах тухай 

2.Зарласан жилийн 

төлөвлөгөөг батлах тухай 

3.2018 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөг 

батлах тухай 

 

1. 2018 оныг “Хүний нөөцийн 

удирдлагыг хэрэгжүүлж, 

сахилга, хариуцлагыг 

дээшлүүлэх жил”болгон 

зарлахаар тогтож Төрийн 

албаны зөвлөлийн салбар 

зөвлөлийн тогтоол гарган 

сумдын Засаг даргын Тамгын 

газар, хэлтэс агентлагуудад 

хүргүүлж хэрэгжилтэд хяналт 

тавьж ажиллахаар тогтов. 

2.Салбар зөвлөлийн 

гишүүдийн саналыг тусган 

нийт 6 арга хэмжээний 

хүрээнд 38 ажил, арга 

хэмжээний төслийг батлахаар 

тогтов. 

2 Төрийн 

албаны 

зөвлөлийн 

салбар 

зөвлөлийн 

хуралдаан 

№02 

2018.03.06 1.Төрийн албаны 

зөвлөлийн салбар 

зөвлөлд ирүүлсэн 

өргөдлийн тухай 

а/Сүхбаатар сумын иргэн 

Н.Гантуяагийн өргөдлийг 

шалгасан ажлын    

хэсгийн дүгнэлтийн тухай        

б/Аймгийн Мэргэжлийн 

хяналтын газрын улсын 

хяналтын байцаагч 

а/Сүхбаатар сумын иргэн 

Н.Гантуяад ТАЗСЗ-ийн албан 

бичгээр хариуг хүргүүлж, 

өмнөх албан тушаалд нь 

эгүүлэн томилохоор тогтов. 

Аймгийн Мэргэжлийн 

хяналтын газрын улсын 

хяналтын байцаагч 

Н.Оюундарийн өргөдлийн 

дагуу ажлын хэсэг томилон 

ажиллуулахаар болов.    
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Н.Оюундарийн өргөдөл 

   в/Аймгийн Хөдөө аж 

ахуйн тасгийн малын 

эрүүл мэнд хариуцсан 

мэргэжилтэн 

М.Гантуяагийн өргөдөл 

г/Ерөө сумын Ц.Уртнасан 

нарын 4 иргэний өргөдөл 

д/Орхонтуул сумын 

Рашаант тосгоны 

байцаагч 

Ч.Байгалмаагийн өргөдөл 

2.”Төрийн албаны 

тэргүүний ажилтан” цол 

тэмдгээр шагнуулах 

тухай 

а/Нийгмийн даатгалын 

хэлтсийн дарга 

С.Отгонжаргал 

 б/Шаамар сумын ИТХ-ын 

нарийн бичгийн дарга 

Ш.Цогтбаатар 

в/Сант сумын ЗДТГ-ын 

дарга А.Одхүү 

г/Цагдаагийн газрын 

ахмад ажилтан 

Л.Тунгалаг 

3.Мэргэжлийн хяналтын 

газрын Эрүүл мэнд, 

боловсрол, хүнсний 

хяналтын хэлтсийн 

даргын албан тушаалд 

нэр дэвшүүлэхээр 

ирүүлсэн материалыг 

хэлэлцэх тухай 

а/Тариалан ургамлын үр 

хорио цээрийн хяналтын 

улсын байцаагч  

А.Бямбадорж 

б/Мал үржлийн хяналтын 

улсын байцаагч 

в/ Сүхбаатар сумын Хөдөө аж 

ахуйн тасгийн малын эрүүл 

мэнд хариуцсан мэргэжилтэн 

М.Гантуяагийн өргөдлийн 

дагуу ажлын хэсэг томилон 

ажиллуулахаар болов. 

г/Ерөө сумын Ц.Уртнасан 

нарын 4 иргэний өргөдлийн 

дагуу ажлын хэсэг  томилон 

ажиллуулахаар болов. 

д/Орхонтуул сумын Рашаант 

тосгоны Эрүүл мэнд, 

нийгмийн даатгалын байцаагч 

Ч.Байгалмаагийн өргөдлийн 

дагуу ажлыг хэсэг томилон 

ажиллуулахаар болов. 

2.Төрийн албаны тэргүүний 

ажилтан цол тэмдгээр 

шагнуулахаар тодорхойлсон 

Нийгмийн даатгалын 

хэлтсийн дарга 

С.Отгонжаргал, Шаамар 

сумын ИТХ-ын нарийн 

бичгийн дарга Ш.Цогтбаатар, 

Сант сумын ЗДТГ-ын дарга 

А.Одхүү, Цагдаагийн газрын 

ахмад ажилтан Л.Тунгалаг 

нарын шагналын баримт 

бичгийн бүрдлийг ханган 

Төрийн албаны зөвлөлд 

уламжилахаар тогтов. 

3.Мэргэжлийн хяналтын 

газрын Эрүүл мэнд, 

боловсрол, хүнсний хяналтын 

хэлтсийн даргын албан 

тушаалд нэр дэвшүүлэхээр 

ирүүлсэн Тариалан ургамлын 

үр хорио цээрийн хяналтын 

улсын байцаагч  

А.Бямбадорж, Мал үржлийн 

хяналтын улсын байцаагч 



 

5 

 

Ү.Цэндсүрэн Ү.Цэндсүрэн нарын 

баталгаажсан ажлын байрны 

тодорхойлолт, нэр дэвшүүлэх 

болсон хамт олны хурлын 

тэмдэглэлийг ирүүлэх албан 

тоотыг хүргүүлэхээр 

шийдвэрлэв.  

3 Төрийн 

албаны 

зөвлөлийн 

салбар 

зөвлөлийн 

хуралдаан 

№03 

2018.04.04 1.Төрийн албаны 

зөвлөлийн салбар 

зөвлөлд ирүүлсэн 

өргөдлийн тухай 

a/Цагааннуур сумын 

иргэн Б.Ганхуягаас 

ирүүлсэн өргөдлийн 

тухай 

б/Орхонтуул сумын 

Рашаант тосгоны 

байцаагч 

Ч.Байгалмаагийн 

өргөдлийг шалгасан 

ажлын хэсгийн 

дүгнэлтийн тухай 

в/Ерөө сумын Газрын 

даамал Ариунбаттай 

холбоотой өргөдлийг 

шалгасан ажлын хэсгийн 

дүгнэлтийн тухай 

2.Төрийн албаны 

мэргэшлийн шалгалтын 

нөөцөөс нөхөх арга 

хэмжээнд материал 

ирүүлсэн иргэдийн 

тухай 

а/Газрын харилцаа 

барилга хот 

байгуулалтын газрын 

Барилга угсралт, 

техникийн хяналт 

хариуцсан мэргэжилтний 

албан тушаалд 

Лхагвасүрэнгийн Мөнх-Од 

а/Цагааннуур сумын ЗДТГ-ын 

дарга Н.Цэдэндамбад ТАЗСЗ-

ийн албан бичгээр өргөдлийг 

шилжүүлэхээр болов. 

б/ Орхонтуул сумын Рашаант 

тосгоны Эрүүл мэнд, 

нийгмийн даатгалын байцаагч 

Ч.Байгалмаагийн өргөдлийн 

харьяалалын дагуу ажлын 

хэсэг томилогдон ажиллахаар 

тогтов. 

в/ Ерөө сумын Газрын даамал 

Э.Ариунбаттай холбоотой 

өргөдлийг хариуг ТАЗСЗ-ийн 

албан бичгээр хариуг 

хүргүүлэхээр болов. 

2.Төрийн захиргааны албан 

тушаалын сул орон тоог 

нөөцөөс нөхөх арга 

хэмжээний дагуу Газрын 

харилцаа барилга хот 

байгуулалтын газрын Барилга 

угсралт, техникийн хяналт 

хариуцсан мэргэжилтний 

албан тушаалд 

Лхагвасүрэнгийн Мөнх-Од, 

Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газрын Хүрээлэн 

буй орчны бохирдол, байгаль 

орчинд нөлөөлөх байдлын 

үнэлгээ, химийн бодисын 

асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний албан тушаалд 

Жаргалын Нямцэцэг, 
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б/Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газрын 

Хүрээлэн буй орчны 

бохирдол, байгаль 

орчинд нөлөөлөх 

байдлын үнэлгээ, химийн 

бодисын асуудал 

хариуцсан мэргэжилтний 

албан тушаалд Жаргалын 

Нямцэцэг  

в/Алтанбулаг сумын 

Засаг даргын Тамгын 

газрын Хөдөө аж ахуйн 

тасгийн мал зүйчийн 

албан тушаалд 

Жамбаагийн Өлзийбат, 

Базарсадын Бямбаа 

г/Сүхбаатар сумын Засаг 

даргын Тамгын газрын 

Байгаль хамгаалагчийн 

албан тушаалд 

Эрдэнэбатын Ариунчимэг 

д/Орхонтуул сумын Газар 

зохион байгуулагчийн 

албан тушаалд 

Хишигмаагийн Болортуяа 

е/Цагааннуур сумын 

Засаг даргын Тамгын 

газрын Хөдөө аж ахуйн 

тасгийн мал эмчийн 

албан тушаалд  

Батчулууны Бямба-Очир 

ѐ/Баянгол сумын Засаг 

даргын Тамгын газрын 

Төрийн сангийн 

мэргэжилтний албан 

тушаалд Ганболдын 

Итгэл 

Алтанбулаг сумын Засаг 

даргын Тамгын газрын Хөдөө 

аж ахуйн тасгийн мал зүйчийн 

албан тушаалд Базарсадын 

Бямбаа, Орхонтуул сумын 

Газар зохион байгуулагчийн 

албан тушаалд 

Хишигмаагийн Болортуяа, 

Цагааннуур сумын Засаг 

даргын Тамгын газрын Хөдөө 

аж ахуйн тасгийн малын 

эмчийн албан тушаалд  

Батчулууны Бямба-Очир, 

Баянгол сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын Төрийн 

сангийн мэргэжилтний албан 

тушаалд Ганболдын Итгэл 

нарын материалыг 

хэлэлцүүлэн албан тушаалын 

шаардлага хангаж байгаа 6 

иргэнийг нэр дэвшүүлэхээр 

тогтов.  

 Сүхбаатар сумын Засаг 

даргын Тамгын газрын 

Байгаль хамгаалагчийн албан 

тушаалд Эрдэнэбатын 

Ариунчимэг нөөцөөс нөхөх 

арга хэмжээний хугацаа 

дууссаны дараа материалаа 

ирүүлсэн, Алтанбулаг сумын 

Засаг даргын Тамгын газрын 

Хөдөө аж ахуйн тасгийн мал 

зүйчийн албан тушаалд 

Жамбаагийн Өлзийбат нь 

Төрийн албаны мэргэшлийн 

шалгалтад тэнцээгүй байсан 

тул 2 иргэний материалыг 

буцаан хүргүүлэхээр болов. 

4 Төрийн 

албаны 

зөвлөлийн 

2018.04.16 1.Төрийн жинхэнэ 

албаны удирдах 

ажилтны сонгон 

1.Сүхбаатар сумын ИТХ-ын 

нарийн бичгийн даргын албан 

тушаалд Тамирын 
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салбар 

зөвлөлийн 

хуралдаан 

№04 

шалгаруулалтын дүнг 

хэлэлцэх тухай 

а/Сүхбаатар сумын ИТХ-

ын нарийн бичгийн 

даргын албан тушаалд 

Тамирын Пүрэвсүрэн 

б/Сүхбаатар сумын ИТХ-

ын нарийн бичгийн 

даргын албан тушаалд 

Лувсанбаатарын 

Наранжаргал 

в/Хушаат сумын ИТХ-ын 

нарийн бичгийн даргын 

албан тушаалд 

Жамьяндэвийн 

Алтанцэцэг 

г/Зүүнбүрэн сумын ИТХ-

ын нарийн бичгийн 

даргын албан тушаалд 

Жандалсүрэнгийн 

Нямсүрэн 

д/Сайхан сумын ИТХ-ын 

нарийн бичгийн даргын 

албан тушаалд 

Энхболдын Батмөнх 

Пүрэвсүрэн, Хушаат сумын 

ИТХ-ын нарийн бичгийн 

даргын албан тушаалд 

Жамьяндэвийн Алтанцэцэг, 

Зүүнбүрэн сумын ИТХ-ын 

нарийн бичгийн даргын албан 

тушаалд Жандалсүрэнгийн 

Нямсүрэн, Сайхан сумын 

ИТХ-ын нарийн бичгийн 

даргын албан тушаалд 

Энхболдын Батмөнх нарыг 

нэр дэвшүүлэхээр тогтов. 

Сүхбаатар сумын ИТХ-ын 

нарийн бичгийн даргын албан 

тушаалд Лувсанбаатарын 

Наранжаргалыг нөөцөд 

бүртгэхээр тогтов.  

 

5 Төрийн 

албаны 

зөвлөлийн 

салбар 

зөвлөлийн 

хуралдаан 

№05 

2018.05.25 1.Хүдэр сумын Засаг 

даргын Тамгын газрын 

даргын албан тушаалд 

томилогдох ажилтны 

сонгон шалгаруулалтын 

дүнг хэлэлцэх тухай 

а/Ганхуягийн Цэрэндамба 

б/Лхаасүрэнгийн 

Баяржавхлан 

в/Гантөмөрийн Ганчимэг 

1.Хүдэр сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын даргын албан 

тушаалд Ганхуягийн 

Цэрэндамбыг нэр 

дэвшүүлэхээр болж, 

Лхаасүрэнгийн Баяржавхлан, 

Гантөмөрийн Ганчимэг нарыг 

нөөцөд бүртгэхээр тогтов. 

 Төрийн 

албаны 

зөвлөлийн 

салбар 

зөвлөлийн 

хуралдаан 

2018.07.02

  

1.Төрийн жинхэнэ 

албаны удирдах 

ажилтны сонгон 

шалгаруулалтын дүнг 

хэлэлцэх тухай 

Баянгол сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын даргын албан 

тушаалд Батсүхийн 

Эрдэнэбаатарыг нөөцөд 

бүртгэж нэр дэвшүүлэхээр 

тогтов. 
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№06 -Баянгол сумын Засаг 

даргын Тамгын газрын 

даргын албан тушаалд 

Батсүхийн Эрдэнэбаатар 

 Төрийн 

албаны 

зөвлөлийн 

салбар 

зөвлөлийн 

хуралдаан 

№07 

2018.09.27 1.Дүгнэлт гаргах тухай 

-Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын Нийгмийн 

бодлогын хэлтсийн 

даргын албан тушаалд 

Батсуурийн Энхбат 

-Сүхбаатар боомт дахь 

Хилийн мэргэжлийн 

хяналтын албаны Төрийн 

захиргаа, эрсдлийн 

удирдлагын хэлтсийн 

даргын албан тушаалд 

Энхтөгсийн Нарангэрэл 

Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын Нийгмийн 

бодлогын хэлтсийн даргын 

албан тушаалд Батсуурийн 

Энхбат, Сүхбаатар боомт 

дахь Хилийн мэргэжлийн 

хяналтын албаны Төрийн 

захиргаа, эрсдлийн 

удирдлагын хэлтсийн даргын 

албан тушаалд Энхтөгсийн 

Нарангэрэл нарт дүгнэлт 

гаргахаар тогтов. 

 Төрийн 

албаны 

зөвлөлийн 

салбар 

зөвлөлийн 

хуралдаан 

№08 

2018.11.15 1.Төрийн албаны 

зөвлөлийн салбар 

зөвлөлд ирүүлсэн 

өргөдлийн тухай 

а/Санхүүгийн хяналт 

аудитын албаны 

санхүүгийн хяналт 

шалгалтын улсын ахлах 

байцаагч 

Ш.Мөнхжаргалаас 

ирүүлсэн өргөдлийн 

тухай 

2.Төрийн жинхэнэ 

албаны удирдах 

ажилтны сонгон 

шалгаруулалтын дүнг 

хэлэлцэх тухай 

а/Биеийн тамир спортын 

газрын даргын албан 

тушаалд Улаанхүүгийн 

Батмөнх 

б/Баянгол сумын Соѐлын 

төвийн эрхлэгчийн албан 

Санхүүгийн хяналт аудитын 

албаны санхүүгийн хяналт 

шалгалтын улсын ахлах 

байцаагч Ш.Мөнхжаргалаас 

ирүүлсэн өргөдөлд ажлын 

хэсэг томилогдохоор болов. 

Биеийн тамир спортын 

газрын даргын албан 

тушаалд Улаанхүүгийн 

Батмөнх, Баянгол сумын 

Соѐлын төвийн эрхлэгчийн 

албан тушаалд Бямбаагийн 

Ууганжаргал нарыг нэр 

дэвшүүлэв. 

Стандарт, хэмжил зүйн 

хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 

З.Мандахыг Төрийн албаны 

тэргүүний ажилтан цол 

тэмдэгээр шагнахаар 

тодорхойлж материалыг 

Төрийн албаны зөвлөлд 

хүргүүлэхээр тогтов. 

Мэргэжлийн хяналтын газрын 
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тушаалд Бямбаагийн 

Ууганжаргал 

3.”Төрийн албаны 

тэргүүний ажилтан” цол 

тэмдгээр шагнуулах 

тухай 

а/Стандарт, хэмжил зүйн 

хэлтсийн ахлах 

мэргэжилтэн З.Мандах 

4.Удирдах ажилтны 

сонгон шалгаруулалт 

зарлах тухай 

а/Мэргэжлийн хяналтын 

газрын Эрүүл мэнд, 

боловсрол, хүнсний 

хяналтын хэлтсийн 

даргын албан тушаалд 

Хүний нөөц эрх зүйн 

асуудал хариуцсан ахлах 

мэргэжилтэн 

Т.Биндэръяа, Ургамал, 

хамгаалал хорио цээрийн 

байцаагч А.Бямбадорж 

б/Мэргэжлийн хяналтын 

газрын Төрийн захиргаа, 

эрсдлийн удирдлагын 

хэлтсийн даргын албан 

тушаалд Төрийн 

захиргаа, эрсдлийн 

удирдлагын хэлтсийн 

даргын үүргийг түр орлон 

гүйцэтгэгч Д.Баттүвшин, 

Хүнсний чанар, 

стандартын хяналтын 

улсын байцаагч 

Ц.Эрдэнэжав 

5.Төрийн жинхэнэ албан 

хаагчдын үйл 

ажиллагаа, мэргэшлийн 

түвшинг үнэлэх ажлын 

талаар мэдээлэл өгөх 

Эрүүл мэнд, боловсрол, 

хүнсний хяналтын хэлтсийн 

даргын албан тушаалд 

Ургамал, хамгаалал хорио 

цээрийн байцаагч 

А.Бямбадорж, Төрийн 

захиргаа, эрсдлийн 

удирдлагын хэлтсийн даргын 

албан тушаалд Төрийн 

захиргаа, эрсдлийн 

удирдлагын хэлтсийн даргын 

үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

Д.Баттүвшин нарыг нэр 

дэвшүүлж холимог 25 

сорилын шалгалтад 

оруулахаар тогтов. 

Төрийн жинхэнэ албан 

хаагчдын үйл ажиллагаа, 

мэргэшлийн түвшинг үнэлэх 

ажлын талаар Төрийн албаны 

зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 

дарга Ө.Сувдаа мэдээлэл 

өглөө. 
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 Төрийн 

албаны 

зөвлөлийн 

салбар 

зөвлөлийн 

хуралдаан 

№09 

2018.12.18 1.Төрийн албаны 

мэргэшлийн шалгалтын 

дүнг хэлэлцэх тухай 

 

2018 оны 12 дугаар сарын 13-

ны өдөр зохион 

байгуулагдсан төрийн албаны 

мэргэшлийн шалгалтад 24 

байгууллагын 57 албан 

тушаалд 173 иргэн бүртгүүлж 

нийт 68 иргэн тэнцсэнээс, 43 

иргэн дэс түшмэлийн 

ангиллын, 25 иргэн туслах 

түшмэлийн ангиллын төрийн 

жинхэнэ албан тушаалд нэр 

дэвшсэнийг Төрийн албаны 

зөвлөлд уламжилахаар 

тогтов. 

 Төрийн 

албаны 

зөвлөлийн 

салбар 

зөвлөлийн 

хуралдаан 

№10 

2018.12.24 1.Удирдах ажилтны 

сонгон шалгаруулалт 

дүнг хэлэлцэх тухай 

а/Мэргэжлийн хяналтын 

газрын Эрүүл мэнд, 

боловсрол, хүнсний 

хяналтын хэлтсийн 

даргын албан тушаалд 

А.Бямбадорж  

б/Мэргэжлийн хяналтын 

газрын Төрийн захиргаа, 

эрсдлийн удирдлагын 

хэлтсийн даргын албан 

тушаалд Төрийн 

захиргаа, эрсдлийн 

удирдлагын хэлтсийн 

даргын албан тушаалд 

Д.Баттүвшин 

Мэргэжлийн хяналтын газрын 

Эрүүл мэнд, боловсрол, 

хүнсний хяналтын хэлтсийн 

даргын албан тушаалд 

А.Бямбадорж, Төрийн 

захиргаа, эрсдлийн 

удирдлагын хэлтсийн даргын 

албан тушаалд Төрийн 

захиргаа, эрсдлийн 

удирдлагын хэлтсийн даргын 

албан тушаалд Д.Баттүвшин 

нарын шалгалтын дүнтэй 

танилцаж Төрийн албаны 

зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 

дүгнэлт гаргахаар тогтов. 
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Дөрөв. Орон нутаг, салбарын хэмжээнд хууль, журам, заавар, төрийн албаны 

стандартыг хэрэгжүүлэх болон бүрэн эрхт хамаарах асуудлаар арга зүйн зөвлөмж 

өгсөн байдал, үр дүн: 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг Эрхлэх 

газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн 

даргын 2018 оны 265, 72 дугаар хамтарсан 

тушаалаар баталсан удирдамжийн дагуу  

төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үйл 

ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлын 

талаарх сургалтыг аймгийн Засаг дарга, Засаг 

даргын Тамгын газрын дарга, Төрийн албаны 

зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дарга, нар 

сумдын Засаг дарга, хэлтэс, агентлагийн дарга 

нарт хийж үүрэг чиглэл өгч ажилласан. 

 

  Төрийн албаны удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмжийн заалт 

бүрээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 

байна. 5 бүлэг 32 заалттайгаар хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна. Үзүүлэлт №4-ийн 

хавсралт 

 

ГОУХАН, ЭТИС хөтөлбөр, Орон нутгийн цогц хөгжил-Түншлэл /ICDP/ төслөөс 

“Төрийн албан хаагчдын чадавхийг бэхжүүлэх” зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд аймгийн 

ЗДТГ-ын хүсэлтээр хуульч О.Алтангэрэлийг урьж, Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн 

найруулга/ хуулиар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжилтнүүд, Мэргэжлийн 

хяналтын газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Татварын хэлтэс, Нэгдсэн эмнэлэг, 

агентлагуудын хүний нөөцийн мэргэжилтнүүд нийт 171 төрийн албан хаагчдыг хамарсан 

сургалтыг зохион байгуулсан. 

  Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн 

найруулга/ хуулийн сургалтыг 2018 онд нийт 

6 удаа зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 

262 албан хаагч хамрагдсан. 

Төрийн албаны тухай хуулийн /шинэчилсэн 

найруулга/ сургалтыг зохион байгуулах 

богино хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулан 

хэрэгжилтийг хангаж ажиллалаа. Аймгийн 

ЗДТГ-ын даргын болон Хууль, эрх зүйн 

хэлтсийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд шинээр батлагдсан хууль, 

тогтоомжуудаар сургалт, сурталчилгааны ажил, арга хэмжээ зохион байгуулж ажилласан. 

Мөн аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/23 тоот захирамжаар Хууль эрх зүйн албан бус 

сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж байна.   
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 “Төрийн албаны 

удирдах ажилтны 

улсын зөвлөгөөн”-

ий оролцогчдоос улс 

түмэндээ хандсан 

андгайг аймгийн 

Засаг даргын 

Тамгын газар, 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, аймгийн Засаг даргын эрхлэх 

асуудлын хүрээний агентлагуудын төлөөллөөс бүрдсэн төрийн 20 

албан хаагчаар өргүүлэх арга хэмжээг төрийн жинхэнэ албан 

хаагчдын тангараг өргөх арга хэмжээтэй нэгтгэн зохион 

байгууллаа. Мөн андгайг бүх төр, төсвийн байгууллагын албан хаагчдын өрөө тасалгаанд 

хэвлэн байршууллаа. 

 

  Сэлэнгэ аймгийн “Төрийн аудитын газраас Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай 

хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудит”-ын тайланг үндэслэн аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газраас гүйцэтгэл сайжруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан, аймгийн 

Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газарт 

хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангуулж байна.   

  Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн тогтоолыг  

аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 8-р сарын 28-ны өдрийн 2/420, 2/421 тоотоор 

сум, агентлаг, ОНӨААТҮГ-ын дарга нарт хүргүүлж, нийт албан хаагчдад танилцуулж, 

хэрэгжүүлж ажиллах талаар чиглэл өгсөн. Тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргаар батлуулж, хэрэгжилтийн тайлан мэдээг сар бүрийн       

30-ны байдлаар авч, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. Аймгийн Засаг даргын 

захирамжаар “Удирдах ажилтны мэдээллийн цаг” арга хэмжээг 5-р сараас эхлэн сар бүр 

зохион байгуулж, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, ОНӨААТҮГ-ын 

удирдлагууд оролцож, тухайн сард хийж хэрэгжүүлсэн ажил арга хэмжээ, цаг үеийн 

ажлынхаа талаар танилцуулж, аймгийн удирдлагуудаас төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх, 

холбогдох хууль, журам, заавар, төрийн албаны стандартын хэрэгжилтийг сайжруулах, 

ажлын цаг ашиглалт, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх талаар тухай бүр үүрэг чиглэл өгч, үр 

дүнг тооцон ажиллаж байна. Удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг 

хангалтгүй биелүүлсэн, холбогдох хууль тогтоомж зөрчсөн нийт 44 байгууллагын 

удирдлагад аймгийн Засаг даргын захирамжаар, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

даргын тушаалаар 11 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулж, аймгийн ТЕЗ-ийн 2017 

оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын дүнгээр зөрчилтэй санал 

дүгнэлттэй байгууллагуудын дарга, нягтлан бодогчидтой уулзалт хэлэлцүүлэг хийж, 

цаашид үйл ажиллагаагаагаа сайжруулах талаар чиглэл өгч, 28 албан тушаалтанд арга 

хэмжээ авсан. Энэ тогтоол  гарснаас хойш буюу 8-р сарын 22-ноос  хойш  аймгийн Засаг 
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даргын захирамжаар Орхон бүсийн сум дундын Ойн ангийн даргад үндсэн цалинг 3 сарын 

хугацаагаар 10 хувиар бууруулах, Ерөөгийн бүсийн сум дундын Ойн ангийн дарга С.Бат-

Амгаланг ажлаас халах, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын тушаалаар 2 албан хаагчид 

цалингийн  арга хэмжээ авсан. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, 

сумдын ЗДТГ-ын хэмжээнд 18 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан. 

 Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 9-р сарын 10-ны өдрийн “Төрийн албаны 

сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг шалгах тухай” А/341 тоот захирамжаар аймгийн ажлын хэсгийг Аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газрын дарга, аймгийн Цагдаагийн газрын дарга, Тагнуулын газрын дарга 

нараар ахлуулсан 3 ажлын хэсгийг бүх сумдад ажиллуулж, тайланг аймгийн Засаг даргын 

зөвлөлийн 2018 оны 10-р сарын 1-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэж, зөвлөмж гаргаж 

хүргүүлсэн. Мөн  энэхүү шалгалтыг аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний газар, 

хэлтэс, албад болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудад хийгээд 

байна.  Мөн аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас нийт албан хаагчдыг хамруулсан 

гэнэтийн шалгалтыг 2018 оны 8-р сарын 27-ны өдөр зохион байгуулж, шалгалтын мөрөөр 

холбогдох нэгжүүдэд үүрэг чиглэл өгч, тодорхой арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан 

ажиллаж байгаа бөгөөд “Сахилга хариуцлага” хавтсыг ажилтан бүрт нээж, Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2017 оны Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 01 тоот албан 

даалгавар, 2018 оны Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 258-р 

тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2016 оны “Ажлын хариуцлага, ажлын цаг ашиглалтыг 

сайжруулж, төрийн үйлчилгээний шуурхай байдлыг хангуулах талаар авах зарим 

арга хэмжээний тухай” 05 тоот албан даалгавар, тухайн төрийн албан хаагчийн ажлын 

байрны тодорхойлолтод заагдсан үндсэн үйл ажиллагааг багтаасан гарын авлагыг 

тараалаа. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагийн дарга, сумдын 

Засаг даргын Тамгын газрын түвшинд шалгалтыг зохион байгуулсан байна. 

Байгууллагын ажил, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, 

төрийн албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалт, хөдөлмөрийн 

бүтээмж, ѐс зүй, харилцааны соѐл, үйлчилгээний шуурхай байдлыг 

дээшлүүлэх зорилгоор аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа нийт төр, төсвийн байгууллагууд, орон нутгийн өмчит аж 

ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудад “Соёлтой харилцаа-

Шуурхай үйлчилгээ 2017-2020” хөдөлгөөнийг өрнүүлж, үр дүнг 

тооцох тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг 

хангах, үргэлжлүүлэн зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллаж 

байна. 
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 Тав. Орон нутаг, салбарын хэмжээнд хууль, журам, заавар, төрийн албаны 

стандартын хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн байдал, үр дүн: 

 

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны “Ажлын 

хариуцлага, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулж 

төрийн үйлчилгээний шуурхай байдлыг хангуулах 

талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 05 дугаар 

албан даалгаварт:  

 

 

 

 

   

 

  

 

талаар заалт тусган хэрэгжилт, үр дүнг жил тооцон 

ажиллаж байна. 

 

  Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 258-р тогтоолын хэрэгжилт, аймгийн Засаг 

даргаас сумдын Засаг даргатай 2018 онд хамтран ажиллах гэрээний явц, үр дүнг үнэлэх 

зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2018 оны 9-р сарын 10-ны өдрийн А/341 тоот 

захирамжаар 3 ажлын хэсэг 17 сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын 

Тамгын газар, төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудаар 9-р сарын 10-18-ны 

өдрүүдэд ажиллаж шалгалтын үр дүнд илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, сумын төрийн 

ажил, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар үүрэг чиглэлийг өглөө.                                               

Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газраас төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх үйл 

ажиллагаа, төрийн албаны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 16 удаагийн 

зөвлөмж, чиглэлийг хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс зарласан “Хүний нөөцийн удирдлагыг 

хэрэгжүүлж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх жил” -ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан сум, агентлаг хүргүүлэн хэрэгжилтийг хагас, бүтэн 

жилээр үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  

  Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн зарласан жилийн хүрээнд төрийн 

албан хаагчийн хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх 

зорилгоор сумдын Засаг даргын Тамгын газар, хэлтэс, агентлагаас санаачлан зохион 

байгуулсан шинэлэг ажил арга хэмжээнээс тоймловол: 

 

 

 

 

Төсвийн ерөнхийлөн болон шууд захирагч нар төрийн 
жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын 
сонгон шалгаруулалтад тэнцэж хамгийн өндөр оноо 
авч нэр дэвшигдсэн иргэнийг зохих хууль журмын 
дагуу томилж, Төрийн албаны зөвлөл болон салбар 
зөвлөлийн тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажиллах 
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Байгаль, орчин аялалын жуулчлалын газар: Ажлын 

байрны эмх цэгц, төрийн албан хаагчийн хувцаслалт, 

харилцааны соѐл, ѐс зүйн асуудалд онцгой анхаарч “Ёс зүйн 

зөрчилгүй цэвэрч нямбай хамт олон аяныг 2018 оны 10 

дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны 

өдрийг хүртэл 2 сарын хугацаанд зохион байгуулсан.  

Статистикийн хэлтэс: Төрийн албаны үйлчилгээнд 

цахим үйлчилгээг нэвтрүүлж, статистикийн мэдээг 

хэрэглэгчдэд нээлттэй, хялбар хүргэх зорилгоор хэлтсийн 

үйл ажиллагаанд QR-кодыг шинээр нэвтрүүлж эхэллээ.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар: 

Албан хэргийг стандартын дагуу хөтөлж эмх цэгцтэй байлгах 

зорилгоор 2018 оны байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан ажил үйлчилгээг албан хаагч нарын ажлын байрны 

тодорхойлолтод үндэслэн хуваарилан, календарчилсан 

төлөвлөгөөг албан тасалгаа бүрт А4 форматаар хэвлэж 

байршуулсан.  

 

 

 

 

 

 

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар: Төрийн албан 

хаагчдын үр дүнгийн гэрээг 51 албан хаагчтай, Хөдөлмөрийн 

гэрээг 26 ажилтантай байгуулж төрийн албан хаагчийн сахилга 

хариуцлагыг дээшлүүлж төрийн үйлчилгээг түргэн  шуурхай ил тод 

нээлттэй, ашиг сонирхолын зөрчилгүй ажиллах үүднээс 

”Хариуцлагын гэрээ”-г сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан 29 

мэргэжилтэн, ахмадын сувиллын 16 гэрээт ажилтантай тус тус байгуулсан.   
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  Зургаа. Төрийн байгууллагаас төрийн албан хаагчийн сургалтын 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар зохион байгуулсан ажил, үр дүн, Төрийн албан 

хаагчийг давтан сургах хэрэгцээг судлан хэрэгжүүлсэн ажил, үр дүн: 

  Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 143 тоот тогтоолоор батлагдсан 

“Суралцагч байгууллага-Төрийн албаны манлайлал” аймгийн хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн 

албан хаагчийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, шаардлагатай сургалтыг ажлын байран 

дээр нь зохион байгуулах замаар орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, давтан 

сургах ажил, арга хэмжээг нутгийн захиргааны бүх шатны байгууллагуудад зохион 

байгуулахад бодлого зохицуулалт, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэн ажиллалаа.  

  Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01-р сарын 12-ны өдрийн А/07 дугаар захирамжаар 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын "Сургалтын баг"-ийг 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

байгуулж, жилийн сургалтын төлөвлөгөөг албан хаагчдын эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн 

боловсруулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.                                              

           Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын санаачилгаар "Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг 

дээшлүүлэх" аймгийн хөтөлбөрийг боловсруулан аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 

хэлэлцүүлэн батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.            

 Мөн аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдаас 2017 оны санал асуулга авч, 

2018 оны сургалтын төлөвлөгөөнд тусгах саналыг авч сургалтын хэрэгцээнд үндэслэн 2018 

оны сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулж 94,1 хувийн биелэлтэйгээр хэрэгжилтийг ханган 

ажиллаж байна. Цаашид агентлаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газруудын сургалтын 

төлөвлөгөөг албан хаагчдынхаа эрэлтэд нийцүүлэн жил бүр батлан хэрэгжүүлэх, үр дүнг 

тооцох ажлыг тогтмолжуулж, 2018 онд давхардсан тоогоор аймгийн хэмжээнд сумдын 

төрийн албан хаагчдаас давхардсан тоогоор мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 342, 

мэргэшүүлэх сургалтанд 472, богино хугацааны зорилтот сургалтанд 1614, ажлын байран 

дээрх сургалтанд 4733 албан хаагчдыг хамруулсан бол агентлагийн төрийн албан 

хаагчдаас мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 210, мэргэшүүлэх сургалтанд 89, богино 

хугацааны зорилтот сургалтанд 361, ажлын байран дээрх сургалтанд 863 албан хаагч тус 

тус  хамрагдаж, мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлээд байна. 
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Тайлант хугацаанд зохион байгуулагдсан томоохон хэмжээний сургалтаас 

дурьдвал: 

2018 оны 04 дүгээр сарын 09-нд өдөр 

ЗДТГ-аас Германы олон Улсын 

хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн 

Эрдэс баялаг түүхий эдийн иж бүрэн 

санаачлага хөтөлбөрийн газартай 

хамтран МУИС-ийн профессор 

Н.Бурмаа, Ч.Ундрам, Г.Цэрэн, 

Б.Болд-Эрдэнэ, Ц.Батболд, 

Б.Батмөнх нараар “Төрийн албан 

хаагчдын чадавхийг бэхжүүлэх” 

хэсэгчилсэн сургалтуудыг зохион байгуулав. Сургалтад аймгийн ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд, 

аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын ажилтан албан хаагчид 

хамрагдлаа.  

2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр  

Германы Олон Улсын хамтын ажиллагааны 

нийгэмлэгийн ЭТИС хөтөлбөрөөс “Орон нутгийн 

тогтвортой хөгжлийн институт” ТББ-тай хамтран 

Чанарын шинэчилсэн стандарт “MNS 

ISO9001:2016” рүү шилжих сургалтыг зохион 

байгууллаа. Тус сургалтад аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын 70 гаруй төрийн албан хаагчид 

хамрагдсан. 

 

 

 

“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” 

төсөлтэй хамтран “Ногоон ОФФИС”, “Уур 

амьсгалын өөрчлөлт ба Экологийн ул мөр”, 

“Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо” 

“Ногоон оффисыг нэвтрүүлэх чиглэл алхамууд” 

зэрэг сэдэвт сургалтад хамрагдлаа. 

 
2018 оны 05 дугаар сарын 16-нд “JCI”Олон 

Улсын байгууллагын Дархан-Уул аймаг дахь 

салбар сургалтын төвөөс “Ажлын байран дахь аз 

жаргал” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан. 
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2018 оны 05 дугаар сарын 22-нд өдөр тус аймгийн Эрүүл мэндийн газраас “Хүний хөгжил-

Эрүүл мэнд” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. 

2018 оны 06 дугаар сарын 15-16-ны 

өдрүүдэд Германы Олон Улсын хамтын 

ажиллагааны нийгэмлэгийн ЭТИС 

хөтөлбөрөөс “Орон нутгийн тогтвортой 

хөгжлийн институт” ТББ-тай хамтран 

Чанарын шинэчилсэн стандарт “MNS 

ISO9001:2016” , “Эрсдлийн удирдлага” сэдэвт 

сургалтыг зохион байгууллаа.  

 

 

Хөвсгөл, Дундговь, Баянхонгор аймгийн 

Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид 

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

ISO 9001:2008 стандартыг төрийн 

үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн байдалтай 

танилцан харилцан ярилцаж, туршлага 

солилцох арга хэмжээг зохион байгууллаа. 

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, Сэлэнгэ 

аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан 

шатны шүүх, ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн 

сан “Эрх зүйн боловсрол” академи 

хамтран “Захиргааны ерөнхий хууль”-ийн 

сургалт, хэлэлцүүлгийг аймгийн 22 агентлаг, 17 сум, 6 тосгоны төрийн захиргааны албан 

хаагч нарт явууллаа. Энэ удаагийн сургалтыг тус сангийн урилгаар хүрэлцэн ирсэн ХБНГУ-

ын судлаач, доктор, МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн хүндэт доктор Юрген Харбих 

удирдан явууллаа. 

 

Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтсээс “Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааг 

дээшлүүлэх нь” сургалтыг аймгийн хэмжээний төсөвт 

байгууллагын нягтлан бодогчид болон төрийн 

сангийн мэргэжилтэн, санхүүгийн албадын дарга 

нарыг хамруулан зохион байгууллаа.  
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Аймгийн “Багийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн 2018 оны 51 тоот тогтоолоор батлуулж, хэрэгжилтийг 

эхлүүлээд байна.  

Мөн 2018 оны 6-р сарын 22-ны өдөр Түнхэл, Бугант, Номгон тосгодыг сум болгох 

асуудлыг хэлэлцэн холбогдох дээд шатны байгууллагад уламжлах, тосгодод тулгамдаж 

буй асуудлуудыг тодотгон, түүнийг шийдвэрлэх, төрийн албан хаагчдын харилцан туршлага 

судлах боломжийг бүрдүүлж, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Тосгодын 

тулгамдсан асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга замууд” хэлэлцүүлэгийг Бугант тосгонд 

зохион байгуулсан. 

Аляскийн Их сургуулийн бизнес, 

Нийтийн бодлогын сургуулийн багш 

Проф.Др.Жон Даффи, МУИС-ийн Олон 

улсын харилцаа, Нийтийн удирдлагын 

сургуулийн Нийтийн удирдлагын 

тэнхимийн эрхлэгч Проф.Др.Н.Бурмаа, 

багш Б.Баттогтох, МУИС-ийн Бизнесийн 

сургуулийн багш Ш.Цэрэндулам, Хуульч 

О.Алтангэрэл нар манай аймагт 10 дугаар 

сарын 18-наас 19-ний өдрүүдэд “Төрийн 

хяналт, хариуцлага”, “Тогтвортой хөгжлийн зорилт-сорилт, боломж Олон улсын 

туршлагаас”, “Хүний нөөцийн менежментийн төлөвлөлт”, “Үр дүнтэй төрийн захиргааны 

арга хэрэгслүүд”, “Төрийн албан тухай хууль”, Төрийн албан хаагчийн манлайлал”, “Багийн 

менежмент” сэдвүүдээр аймгийн Тамгын газрын мэргэжилтнүүд, Мэргэжлийн хяналтын 

газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Татварын хэлтэс, Нэгдсэн эмнэлэг, агентлагуудын хүний 

нөөцийн мэргэжилтнүүд нийт 171 төрийн албан хаагчдыг хамарсан 2 өдрийн сургалтыг 

зохион байгуулсан. 

Шинээр үүсгэж буй ”e-khutuch” 

цахим хуудасны туршилтын явц байдлын 

талаар төрийн албан хаагчид, иргэдэд 

таниулан сурталчлах сургалт аймгийн төвд 

явагдлаа. Монгол Улсын Засгийн газрын 

2018 оны 50 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг 

дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 

хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газраас  Хууль зүйн 

үндэсний хүрээлэнтэй хамтран энэхүү 

сургалтыг зохион байгууллаа.  
Энэ удаагийн сургалтын ач холбогдол 

нь шинээр бий болгож байгаа хууль зүйн 
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зөвлөгөө, мэдээлэл сурталчилгааны ”e-khutuch” цахим хуудасны баяжилтийг тогтмол 

хугацаанд байршуулж байх хүмүүсийг чадавхжуулах, олон нийтэд тус цахим хуудсаар 

дамжуулан эрх зүйн мэдээ мэдээллийг нэгтгэн төвлөрүүлж, төрийн байгууллагын 

үйлчилгээг иргэдэд хүндрэл чирэгдэлгүй хүргэх оршиж байна.Энэхүү цахим хуудас нь 

иргэдэд хууль зүйн мэдээллийг тогтмол хугацаанд хамгийн ойлгомжтой хэлбэрээр хүргэж 

байхаас гадна иргэдийн асуусан асуултанд тухай бүр хариулж зөвлөгөө өгч байна. 

2018 оны 10 дугаар сарын 04 нд манай аймагт Дархан-Уул, Орхон, Төв, Хөвсгөл, 

Булган аймгуудыг хамруулсан “Үндэсний болон салбарын жендэрийн бодлого төлөвлөлт, 

түүнийг орон нутагт хэрэгжүүлэх нь” төвийн бүсийн сургалт амжилттай болж өндөрлөлөө. 

Сургалтыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Жендэрийн үндэсний хороо, Азийн 

хөгжлийн банктай хамтран зохион байгуулав. 
Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр жендэрийн 

тэгш байдлыг дэмжих “Салбар орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого 

төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техникийн туслалцааны төслийн хүрээнд жендэрийн эрх тэгш 

байдлыг хангах аймгийн жишиг хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх 2 аймгийн нэг нь 

манай аймаг. Аймгийн зүгээс энэхүү хөтөлбөрийг иргэний нийгмийн байгууллагуудын 

холбоогоор дамжуулан Сэлэнгэ аймгийн жендэрийн нөхцөл байдал, институцийн дүн 

шинжилгээ, үнэлгээг гаргаж тэрхүү үнэлгээнд үндэслэн “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг 

хангах дэд хөтөлбөр”-ийг боловсруулаад байна.  

 
  Долоо. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах асуудлаар зохион байгуулсан ажил үр дүн: 

 

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 22 

агентлагт нийт 456 суурин, 172 зөөврийн компьютер, 226 

хэвлэгч машин, 28 scanner, 21 проектор,  мөн  17 сумын 

Засаг даргын Тамгын газарт 292 суурин, 113 зөөврийн 

компьютер, 186 хэвлэгч, 21 скайнер, 22 проектор, 31 

хувилагч машин тус тус хэрэглэгдэж байгаа нь төрийн 

албан хаагчид өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хэвийн 

явуулах нөхцөл боломжоор бүрэн хангагдаад байна. 

  Аймгийн хэмжээнд төрийн албан хаагчдад зориулсан хурал болон сургалт зохион 

байгуулахад шаардлагатай хурлын их танхимын тоног төхөөрөмжийг аймгийн 2018 оны 

төсөвт суулган тоног төхөөрөмжийг шинэчилсэн. Мөн аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

албан хэрэг хөтлөлтийг цахимжуулах ажлын хүрээнд бичиг хэргийн эрхлэгчид 

шаардлагатай тоног төхөөрөмж болох хурдан скайнертай болсон.   

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэмжээнд Миний ажлын байр-миний гэр 

хөдөлгөөнийг өрнүүлж, ажилчдын ажиллах таатай нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх үүднээс 

дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна.  



 

21 

 

 Өрөөнүүдийн засвар үйлчилгээнд 7.5 

сая төгрөг /Албан өрөөнүүдийн 

засвар үйлчилгээ/ 

 Албан хаагчдын компьютер тоног 

төхөөрөмжийн шинэчлэлийн ажил 

 Нийтийн эзэмшлийн талбайн дрож, 

хивс 

 Гадна гэрэлтүүлэгийн ажил   

  Байгууллагын мэдээллийн самбар, шилэн хаалт хийх зэрэг ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэсэн.  

  Миний ажлын байр-миний гэр 

хөдөлгөөний хүрээнд ажлын байрны эмх, цэгц 

ажлын байран дээрх цэвэр цэмцгэр байдлыг 

бий болгох, бичиг баримтаа  цэгцлэх, хэлтэс 

болгонд бичиг баримтын сейф шкаф авч 

өгсөн. Ингэснээр ажлын байрны эмх цэгц, 

ажлын байран дээрх ажлын бүтээмж 

дээшилсэн байна. Хөдөлгөөний хүрээнд 

ажлын байрны ойр орчим болон, хариуцсан 

газар талбайг цэвэрлэн тохижуулж, мод бут 

сөөг суулгаад байна. Ажлын тав тухтай орчныг бүрдүүлэх хүрээнд тусгал нь муудсан 

гэрлүүдийг сольж, ажилчдын тав тухтай ажил, нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж 

байна. 

Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар суманд аймгийн ИТХ, Засаг даргын дэмжлэгтэйгээр нэгэн шинэ 

орон сууц баригдаж ашиглалтанд орлоо. Монгол Улсын БААТАР Ж.Нэхийтийн нэрэмжит 

дэд хурандаа В.Намхайнямбуу захирагчтай Хилийн 0101 дүгээр ангийн хамт олон 

“Хилчдийн нийгмийн хамгаалал 2024” 

хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн удирдлагуудын 

дэмжлэгтэйгээр албан хаагчдынхаа нийгмийн 

асуудлыг шийдвэрлэх, орон сууцны фондыг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор 14 айлын орон сууцыг 

ашиглалтанд оруулж албан ѐсоор нээлтээ 

хийлээ.   Ийнхүү хилчин шалгагчид ар гэртээ 

санаа зовохгүй ажил албаа гүйцэтгэж, ая тухтай 

тохилог орчин нөхцөлд амьдрах боломж нөхцөл 

бүрдэж байна.  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт хил хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаа, хилчдийн ахуй 

нөхцлийг дэмжих зорилт туссаны дагуу УИХ-ын гишүүн Н.Оюундарь, аймгийн ИТХ-ын дарга 

Г.Бямбаа, Засаг дарга Ш.Оргил нарын мөнгөн дэмжлэг, “Сэлэнгэ АЗЗА” ОНӨААТҮГ, 
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“Сэлэнгэ Титан”ХХК, “Халиун Уул”ХХК зэрэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хэрэгцээт эд 

материалын дэмжлэгтэйгээр Х.Дамдинсүрэн захирагчтай хилийн 0243 дугаар ангийн Номт 

заставт 8 айлын орон сууц ашиглалтанд орлоо. 
 

Япон Улсын Элчин сайдын яамны 

“Өвсний үндэс” хөтөлбөрөөс Сэлэнгэ аймгийн 

Сүхбаатар сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн 

барилгын их засварын ажлыг гүйцэтгэх 

хамтран ажиллах гэрээнд Япон Улсын Элчин 

сайд болон Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга 

Ш.Оргил нар гарын үсэг зурлаа. Энэхүү гэрээ 

нь  засварын ажлын бүх зардлыг Япон Улсын 

Элчин сайдын яамны “Өвсний үндэс” 

хөтөлбөрөөс хариуцах бөгөөд аймаг орон 

нутгийн зүгээс удирдлага зохион 

байгуулалтаар хангаж ажиллахаар харилцан 

тохиролцсоны дагуу ажлыг бүрэн гүйцэтгэж 

ашиглалтанд орууллаа. 

  Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газраас төрийн үйлчилгээний хамгийн эхний 

нэгж болох багийн Засаг дарга нараа дэмжсэн 

үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа. 

Сэлэнгэ аймаг 56 багтай. Үүнээс 6 нь баг, тосгон 

гэсэн давхар нэршилтэй.  

Багуудын үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, 

хөгжүүлэх үүднээс аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газраас “Багийн хөгжил” хөтөлбөрийг 

аймгийн ИТХ-аар батлуулан хэрэгжүүлж эхлээд 

байгаа. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн 2018 оны 

төсөвт орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар аймаг, сумдын 

Засаг даргын Тамгын газар, тосгодын Захирагчийн алба, 

багийн Засаг дарга нарын үйл ажиллагааг дэмжихээр 56 

суурин шинэ компьютер олгохоор тусгаж тоног 

төхөөрөмжийг олгосон. 

Мөн багийн Засаг дарга нарт Засгийн газрын Хэрэг 

эрхлэх газраас олгосон зөөврийн компьютерийг албан 

хэрэгцээнд нь дэмжлэг болгож хүлээлгэн өглөө. Мөн сумдын Засаг даргын Тамгын 

газрын дарга, багийн Засаг дарга нарыг эрүүл мэндийн нарийвчилсан үзлэг 

шинжилгээнд хамруулсан. 
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Засаг даргын нэрэмжит спортын 5 

төрөлт тэмцээнийг төрийн албан 

хаагчдын бие бялдарыг хөгжүүлэх, 

нийтийн биеийн тамирыг дэлгэрүүлэх 

зорилгоор уламжлал болгон зохион 

байгуулагддаг энэхүү тэмцээн энэ жил 2 

үе шаттайгаар зохион байгуулагдсан. 

Тэмцээний 1-р шат болох аймгийн Засаг 

даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 

агентлагууд, албан хаагчдын дунд 

зохион байгуулагдаж байгаа энэ 

удаагийн  тэмцээнд нийт 500 гаруй төрийн албан хаагчид хурд хүч авхаалж самбаагаа 

сорин өрсөлдлөө.  

 

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын нэрэмжит 

спортын 5 төрлийн тэмцээний 2-р шат 

болох сумдын төрийн албан хаагчдын дунд 11-р 

сарын 23-25 ны өдрүүдэд Сэлэнгэ аймгийн 

Сүхбаатар суманд амжилттай зохион 

байгуулагдаж өндөрлөлөө. Тус тэмцээнд 17 

сумын 500 гаруй төрийн албан хаагчид шатар, 

ширээний теннис, олс таталт, сагсан бөмбөг, 

волейбол гэсэн спортын 5 төрөлд хурд хүч авхаалж самбайгаа сорин өрсөлдөж шилдгүүдээ 

тодруулав. Тэмцээнийг багийн нийлбэр дүнгээр Сүхбаатар сум тэргүүлж, Сайхан, Мандал 

сумд удааллаа.  

 

Төрийн албанд олон жил идэвх зүтгэл, үр бүтээлтэй 

ажилласан төрийн албан хаагчид Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн зарлигаар “Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан 

тугийн одон”-оор 4, “Алтан гадас одон”-оор 27, “Хөдөлмөрийн 

хүндэт медаль”-аар 47,  Цэргийн гавьяаны одонгоор 9, 

Цэргийн хүндэт медалиар 5 төрийн албан хаагч шагнагдсан 

байна. 
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Монгол Улс тунхагласны баярын өдрийг 

тохиолдуулан аймгийн хэмжээнд Тºðèéí 

àëáàíû ìýðãýøëèéí øàëãàëò ºã÷ òýíöýí 

ººðñäèéí ýðõýëæ áóé àëáàí òóøààëûí ÷èã 

¿¿ðýã, ò¿¿íä òàâèãäàõ øààðäëàãûã õàíãàí 

àæèëëàæ байгаа 18 байгууллагын 40 òºðèéí 

çàõèðãààíû àëáàí õààã÷èéí òàíãàðàã 

өргөж, төрийн жинхэнэ албан хаагч боллоо.  

Энэ удаагийн тангараг өргөх ѐслол 

өмнөх жилүүдээс ялгарах онцлог нь 17 сумын төрийн албан хаагчид аймгийн төвдөө 

ирж нэгдсэн байдлаар зохион байгуулагдсан явдал юм. Төрийн алтан соѐмбот тугандаа 

мөргөн адис авч, тангарагийн хуудсанд гарын үсгээ зурсан төрийн захиргааны албан 

хаагчдад зориулсан “Сургамж, зөвлөмж” уулзалт зохион байгуулагдлаа. Энэхүү 

уулзалтын хүндэт зочноор аймгийн ИТХ-ын дарга асан, төр захиргааны ахмад зүтгэлтэн 

Ж.Санжжав уригдаж шинэ залуу төрийн албан хаагчдад арга туршлагаасаа хуваалцан, 

санал бодлоо солилцлоо.   

   

 Улс орны ирээдүй болсон залуу үеийнхэнд 

эх оронч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, төр Улсаа 

эрхэмлэн дээдлэх, эх орон ард түмнийхээ 

өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан, 

шударгаар амьдрах, үндэсний үнэт өв соѐл, 

түүхээрээ бахархах үзлийг төлөвшүүлэх 

зорилгоор “МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ 

АНДГАЙ” өргөх ѐслолын үйл ажиллагаа 

зохион байгуулагдлаа. 16 нас хүрч Улс эх 

орондоо хүчээ өгөх шинэхэн иргэдийнхээ 

төлөөлөлд иргэний үнэмлэхийг нь гардуулан өглөө. Энэ өдөр Монгол Улсын иргэний 

андгайг сурлага, урлаг, спортоороо манлайлагч 100 сурагч өргөн “БАТЛАМЖ” дурсгалын 

зүйл гардан авлаа. 
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 Найм. Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны 

сонгон шалгаруулалт, нэр дэвшүүлсэн ажиллагаа, ил тод, нээлттэй байдлыг 

хангасан байдал, үр дүн: 
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон 

шалгаруулалтыг тайлант хугацаанд 10 удаа орон нутгийн “Сэлэнгийн мэдээ” сонин, 

аймгийн www.selenge.gov.mn болон Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn цахим 

хуудсаар нийтэд зарланзохион байгууллаа. Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 

тухай бүр Төрийн албаны зөвлөлд хүсэлт гарган цахим хэлбэрээр явуулж, Төрийн албаны 

зөвлөлд шууд дамжуулах арга хэмжээг авч ажилласан. 

Ерөө, Түшиг, Мандал сумын “Нархан”, Сайхан 

сумын Номгон тосгон, Сүхбаатар сумын “Хөгжилтэй 

долоон одой” Шаамар сумын 2 дугаар цэцэрлэг нийт 6 

цэцэрлэгийн эрхлэгч,  Сант, Зүүнбүрэн, Мандал сумын 

бүрэн дунд 4 дүгээр сургууль нийт 3 сургуулийн 

захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон 

шалгаруулалтад 12 иргэн бүртгүүлж Түшиг, Мандал 

сумын “Нархан”, Сайхан сумын Номгон тосгон, 

Сүхбаатар сумын “Хөгжилтэй долоон одой” нийт 4 

цэцэрлэгийн эрхлэгч,  Сант, Мандал сумын бүрэн дунд 4 дүгээр сургууль нийт 2 сургуулийн 

захирлын албан тушаалд тэнцэж 6 иргэн  

томилогдсон. 

Ерөө, Шаамар сумын 2 дугаар 

цэцэрлэгийн эрхлэгч, Зүүнбүрэнсургуулийн 

захирал, Мандал сумын Түнхэл тосгон, Баянгол 

сумын соѐлын төвийн эрхлэгчийн албан 

тушаалд томилогдох ажилтны сонгон 

шалгаруулалтад 5 иргэн бүртгүүлж, Ерөө, 

Шаамар сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн 

эрхлэгчийн албан тушаалд 2 иргэн томилогдсон. 

Сүхбаатар, Зүүнбүрэн, Сайхан, Хушаат сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

нарийн бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад                   

10 иргэн бүртгүүлж, 4 иргэн ажлын байранд томилогдож, 1 иргэн нөөцөд бүртгэгдсэн. 

Хүдэр сумын Засаг даргын Тамгын 

даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны 

сонгон шалгаруулалтад 3 иргэн бүртгүүлж, 2 

иргэн нөөцөд бүртгэгдэж хамгийн өндөр оноо 

авсан нэг хүнийг Төрийн албаны зөвлөлийн 

салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэж 

холбогдох албан тушаалд нэр дэвшүүлснээр 

Хүдэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 

http://www.selenge.gov.mn/
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даргын албан тушаалд томилогдон ажиллаж байна.  

2018 оны 06 дугаар сард зохион байгуулагдсан Баянгол сумын Засаг даргын Тамгын 

даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад 1 иргэн бүртгүүлж, 1 

иргэн нөөцөд бүртгэгдсэн иргэнийг Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 

хуралдаанаар хэлэлцэж холбогдох албан тушаалд нэр дэвшүүлснээр Баянгол сумын Засаг 

даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдон ажиллаж байна. 

 

 

 

 

 2018 оны 10 дугаар сард зохион 

байгуулагдсан аймгийн Биеийн тамир спортын 

газрын даргын албан тушаалд 2 иргэн 

бүртгүүлж, тэнцсэн нэг иргэнийг Биеийн тамир 

спортын газрын даргын албан тушаалд 

томилсон. 

 

Мөн Зүүнбүрэн сумын сургуулийн захирал, Ерөө сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч, Мандал 

сумын Түнхэл, Хэрх тосгон, Баянгол сумын соѐлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд 

томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад 6 иргэн бүртгүүлж, Зүүнбүрэн сумын 

сургуулийн захирал, Баянгол сумын соѐлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд тэнцсэн 

иргэнийг нэр дэвшүүлэн томилсон. 2018 оны 11 сард Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны 

цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад иргэн 

оролцож тэнцсэн. 12 сард зохион байгуулагдсан Ерөө сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч, Мандал 

сумын Түнхэл, Хэрх тосгоны соѐлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох 

ажилтны сонгон шалгаруулалтад Ерөө сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд 1 

иргэн бүртгүүлж шалгалтад тэнцээгүй байна.  

  

 Ес. Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалт, нэр 

дэвшүүлсэн ажиллагаа ил тод, нээлттэй байдлыг хангасан байдал, үр дүн: 
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   Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг ил тод, 

нээлттэй, шударга шуурхай зохион байгуулах нөхцөл боломжийг дээшлүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэхээр орон нутгийн төсвөөс Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд сүүлийн 

үеийн 40 зөөврийн компьютер олгосноор шалгалтад оролцогчдод цаг хугацаа, хэмнэсэн 

төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэхэд бодит дэмжлэг 

боллоо.  

 

Тайлант хугацаанд Төрийн албаны 

мэргэшлийн шалгалтыг 2 удаа цахим 

хэлбэрээр зохион байгууллаа. 2018 

оны 5 дугаар сарын 04-ний өдөр 

зохион байгуулагдсан төрийн албаны 

мэргэшлийн шалгалтад 25 

байгууллагын 48 албан тушаалд 105 

иргэн бүртгүүлж 36 иргэн тэнцэж, 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2018 оны 58 

дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ 

албан тушаалд анх орох иргэдийн нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдлээ. Тухайн өрсөлдсөн 

ажлын байрандаа хамгийн өндөр оноо авч нэр дэвшсэн 9 иргэн дэс түшмэлийн ангиллын, 

11 иргэн туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилогдон ажиллаж 

байна. Мөн 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулагдсан төрийн албаны 

мэргэшлийн шалгалтад 24 байгууллагын 57 албан тушаалд 173 иргэн бүртгүүлж 68 иргэн 

тэнцэж, Төрийн албаны зөвлөлийн 2018 оны 161 дүгээр тогтоолоор төрийн жинхэнэ албан 

тушаалд анх орох иргэдийн нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдлээ. Тухайн өрсөлдсөн ажлын 

байрандаа хамгийн өндөр оноо авч нэр дэвшсэн 43 иргэн дэс түшмэлийн ангиллын, 25 

иргэн туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилогдон ажиллаж 

байна. 

 Арав. Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний болон удирдах ажилтны 

нөөцийн сан бүрдүүлж, түүгээр үйлчилсэн байдал, үр дүн: 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалын давхардсан тоогоор 49 сул ажлын байрыг Төрийн 

албаны зөвлөлийн болон аймгийн албан ѐсны цахим хуудсаар ил тод нээлттэй байдлаар 

зарлан Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 

жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөц бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөөцөөс нөхөх 

арга хэмжээний дагуу 2018 оны 03 дугаар сарын 26-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулан                        

5 ажлын байрны тавигдах шаардлагыг хангасан 5 иргэн бүртгүүлснийг Төрийн албаны 

зөвлөлийн салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн тухайн ажлын байранд нь 

томилуулахаар нэр дэвшүүлэх ажлыг зохион байгууллаа. 

  Төрийн жинхэнэ албан тушаалын удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны 

сонгон шалгаруулалтад нөөцөд бүртгэлтэй 3 иргэн байна. 

Аймгийн хэмжээнд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцэж, төрийн жинхэнэ 

албанд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэлтэй 96 иргэн байна. Монгол Улсын 
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Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1-ийг баримтлан өрсөлдсөн албан 

тушаалдаа хамгийн өндөр оноо авч томилогдсон 20 иргэн, орон нутгийн харъяаллын дагуу 

нөөцөд бүртгэгдэн бусад аймаг, нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллагын төрийн 

жинхэнэ албан тушаалд томилогдон холбогдох баримт материалыг нь хүргүүлсэн 14 иргэн, 

нөөцөөс нөхөн томилсон 5 иргэнд төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний 

нөөцийн сангийн мэдээллээр үйлчилсэн. 

  Арван нэг. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцийн сан бүрдүүлж, түүгээр 

үйлчилсэн байдал, үр дүн: 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалын нөөцийн санд бүртгэлтэй байгаа иргэдийн 

хүсэлтээр төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилогдох нийт 26 иргэнд төрийн жинхэнэ 

албан тушаалд анх орох иргэдийн нөөцөд бүртгэлтэй байгаа тухай Төрийн албаны 

зөвлөлийн тогтоолыг үндэслэн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн тодорхойлолт 

гаргаж өгсөн байна. 

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцийн сангийн судалгаа: 

№ 

Шалгалт 

болсон 

огноо 

Сул ажлын 

байрны 

тоо 

Тэнцсэн 

хүний 

тоо 

1-ээр гарсан 

хүний тоо 

Нөөцөөс 

нөхсөн 
Шилжүүлсэн 

Нөөцөд 

бүртгэлтэй 

хүний тоо 

1 2017.10.06 32 93 18 5 21 49 

2 2018.05.04 48 36 20 8 6 2 

3 2018.12.13 57 68 22 1 0 45 

 
Нийт дүн 137 197 60 18 31 96 

 

  

 Арван хоѐр. Төсвийн шууд захирагч, менежер, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр 

дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх ажлыг мэргэшлийн удирдлагаар хангаж, үр дүнг 

тооцсон байдал: 

 

  Сумд, хэлтэс, агентлагийн 2017  

оны жилийн эцсийн үйл ажиллагаанд 

хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 

дүн болон аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газраас зарим сум, агентлагт 

ажилласан ажлын хэсгүүдийн 

дүгнэлтийг үндэслэн сумдын Засаг 

дарга, агентлагийн дарга нарт чиглэл 

хүргүүлж ажилласан. 
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  Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 134 дүгээр тогтоолоор батлагдсан төсвийн шууд 

захирагчийн, менежерийн, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах 

заавар, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааныүр дүн, мэргэшлийн түвшинг 

үнэлж дүгнэх журмын дагуу гэрээ байгуулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэх явцад мэргэшил, арга 

зүйн удирдлагаар хангаж, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллалаа. 

 Аймгийн Засаг даргаас агентлагийн дарга нартай байгуулсан 2017 оны үр дүнгийн 

гэрээний хэрэгжилтийн үнэлгээгээр “А” буюу “маш сайн” үнэлгээтэй 20, “В” буюу “сайн” 

үнэлгээтэй 1, дунджаар 93.3 хувийн хэрэгжилттэй дүгнэгдсэн бол аймгийн Засаг даргаас 

сумын Засаг дарга нартай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилтийн үнэлгээгээр 

64.6-78.0 хувийн гүйцэтгэлтэй буюу дундаж 

үнэлгээ нь 70.5 хувьтай үнэлэгдсэн. 

Сэлэнгэ аймгийн удирдах ажилтны 

зөвлөгөөнийг 2018 оны 02-р сарын 06-ны 

өдрүүдэд аймгийн Засаг даргын эрхлэх 

асуудлын хүрээний газар, хэлтэс албад, 

сумдын Засаг дарга, ОНӨААТҮГ-ын 

удирдлагууд, ойн ангийн дарга, нийгмийн 

салбарын үйлчилгээний байгууллагын дарга, 

сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарыг хамруулан өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион 

байгуулсан. 

 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга буюу төсвийн шууд захирагчийн 2018 

оны үр дүнгийн гэрээгээр нийт ажил үйлчилгээ 129, тусгай захиалгат ажил үйлчилгээ 17, 

манлайллын 6 зорилтыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн хэрэгжилтийг ханган ажилласныг 

аймгийн Засаг дарга буюу Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас гэрээний биелэлтийг 90.2 

хувьтай “маш сайн” гэж үнэллээ. 

Аймгийн Засаг даргын сайдтай байгуулсан гэрээний талаар 1 өгүүлбэр нэмэх 

Нийт ___ сайдтай гэрээ байгуулж дунджаар ___ хувийн гүйцэтгэлтэй байна 

Төсвийн шууд захирагчийн шийдвэрээр төрийн албан хаагчид өөрийн харьяалах 

нэгжийн менежертэй үр дүнгийн гэрээ байгуулан түүний хэрэгжилтэдулирал бүр хяналт 

тавьж хагас, бүтэн жилээр Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсээс гэрээний 

биелэлтэдхяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнгийн гэрээний үнэлгээнд санал дүгнэлт өгдөг 

ажлыг хэвшүүлсэн. 

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 29 дүгээр тогтоолоор төрийн албан хаагчдын 

албан тушаалын зэрэглэл, цалингийн шатлал ахиулахыг 2017-2019 онд түр зогсоох 

болсонтой холбогдуулан 2017 оны төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт, 

үйл ажиллагаа мэргэшлийн түвшний үнэлгээгээр хангалттай үнэлгээ авсан ахлах, дэс, 

туслах түшмэлийн ангиллын 97 төрийн захиргааны албан хаагчдын материалыг нэгтгэн 

боловсруулсан боловч одоогоор шийдвэрлээгүй байна. 
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Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв олгосон байдлыг 

сүүлийн 10 жилийн байдлаар үзүүлбэл: 

Төрийн 

захиргааны 

албан 

тушаалын 

ангилал 

2008 

он 

2009 

он 

2010 

он 

2011 

он 

2012 

он 

2013 

он 

2014 

он 

2015 

он 

2016 

он 

 

 

2017 

он 

Ахлах түшмэл 7 3 6 6 3 2 10 5 7 7 

Дэс түшмэл 23 25 42 43 62 48 60 39 69 53 

Туслах түшмэл 21 11 22 20 25 37 27 40 23 50 

Нийт дүн 51 39 70 69 90 88 97 84 99 110 

 

Арван гурав. Ёс зүйн хороог арга зүйн удирдлагаар хангаж Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн хэм хэмжээг сахиулах асуудлаар зөвлөгөө өгч, ажилласан байдал, 

үр дүн:  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 

захиргааны албан хаагчийн ѐс зүйн дүрэм”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 129 дүгээр 

тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын А/13 дугаар 

тушаалаар ѐс зүйн хороог шинэчлэн, тайлант онд хийж хэрэгжүүлэх ажлуудын төлөвлөгөөг 

батлан хэрэгжилтийг хангаж ажиллалаа.  

Аймгийн хэмжээнд аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газарт 13, аймгийн Засаг 

даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс агентлагуудад 12, нийт 25 ѐс зүйн хороо 

томилогдон ажиллаж байна. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны А/34 

дүгээр тушаалаар Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соѐн гэгээрүүлэх, ажлын сахилга 

хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор “Ёс зүйн зөрчилгүй хамт олон” аяныг аймгийн хэмжээнд 

зохион байгуулсан. Төрийн албаны болон төрийн албан хаагчтай холбоотой хууль 

тогтоомж, стандартыг мөрдөж, ѐс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллаж байна. 

Ёс зүйн хороо нь сум, агентлагуудын ѐс зүйн хороодоос төрийн захиргааны албан 

хаагчийн ѐс зүйн зөрчлийн мэдээгээр 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 16 төрийн 

албан хаагчид ѐс зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн үйлдэлд арга хэмжээ авч ажиллалаа. 

  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Ёс зүйн хорооноос Зүүнбүрэн, Түшиг, Шаамар, 

Ерөө, Алтанбулаг сумын төр, төсвийн байгууллагуудад ажиллаж буй төрийн албан 

хаагчдад ѐс зүйн талаар сургалт зохион байгуулж, арга зүйн заавар зөвлөмж өгч 

ажилласан. Үзүүлэлт №13-т хавсаргав. 

  Арван дөрөв.Өргөдөл, гомдол, маргаан, ѐс зүйн зөрчлийн шийдвэрлэлт, үр 

дүн, түүний мэдээг хагас бүтэн жилээр ирүүлсэн байдал: 

Аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд Төрийн албатай холбоотой 

асуудлаар төрийн 20 албан хаагчийн өргөдөл, гомдол ирснийг бүртгэн холбогдох хууль, 

журмын дагуу тухай бүр нь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн гишүүдээр 
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ахлуулсан ажлын хэсэг томилон дүгнэлт гаргуулж, салбар зөвлөлийн хуралдаанаар 

хэлэлцэн хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж ажиллалаа. Үзүүлэлт №14-д хавсаргав. 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд 

хандсан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт: 

№ Өргөдөл 

гаргагчийн нэр 

Өргөдлийн утга Шийдвэрлэсэн байдал 

1 Ч.Байгалмаа Сахилгын шийтгэлээ 

хүлээн зөвшөөрөхгүй 

байгаа тухай 

Орхонтуул сумын Рашаант тосгоны Эрүүл 

мэнд, нийгмийн даатгалын байцаагч 

Ч.Байгалмаад ТАЗСЗ-ийн 2018 оны 48 

дугаар албан бичгээр хариуг хүргүүлсэн. 

2 Б.Бямбадорж Ажилд орох тухай Цагааннуур сумын иргэн Б.Бямбадоржид 

Малын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал 

хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоон 

дээр тухайн албан тушаалд тавигдах 

шаардлагыг хангасан тул Цагааннуур 

сумын Засаг даргын Тамгын газарт 

ТАЗСЗ-ийн 2018 оны 09 дүгээр албан 

бичгээр томилох саналыг хүргүүлсэн. 

3 Л.Байгалмаа Тушаал шалгуулах 

тухай 

Сүхбаатар сумын иргэн Л.Байгалмаад 

ТАЗСЗ-ийн 2018 оны 30 дугаар албан 

бичгээр Иргэний хэргийн анхан шатны 

шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх талаар 

хариуг хүргүүлсэн. 

4  

Н.Гантуяа 

Албан тушаал, 

цалингийн шатлал 

бууруулсан тухай 

Сүхбаатар сумын иргэн Н.Гантуяад 

ТАЗСЗ-ийн 2018 оны 33 дугаар албан 

бичгээр хариуг хүргүүлж, өмнөх албан 

тушаалд нь эгүүлэн томилсон. 

5 П.Ганзул Ажилд орох тухай Тухайн албан тушаалд мэргэжил нь 

таарахгүй болохыг мэдэгдсэн. 

6 Б.Дашдэлэг Ажилд авахгүй байгаа 

тухай 

Ерөө сумын иргэн Б.Дашдэлэгд ТАЗСЗ-

ийн 2018 оны 29 дүгээр албан бичгээр 

хариуг хүргүүлж мэргэжил нь тухайн 

албан тушаалд тавигдах шаардлага 

хангахгүй байгаа талаар мэдэгдсэн. 

7 Р.Лхагвадорж Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

байдлын талаар 

Хүдэр сумын иргэн Р.Лхагвадорж 

өргөдлөө буцаах хүсэлт гаргасан. 

8 Ц.Уртнасан 

нарын 4 иргэн 

Үндэслэлгүй албан 

бичиг явуулсан талаар 

Ерөө сумын Ц.Уртнасан нарын 4 иргэн 

өргөдлөө буцаах тухай хүсэлт гаргасныг 

шийдвэрлэсэн. 
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9 Н.Оюундарь Ажлын байр сэлгэн 

ажиллуулах болсон 

тухай 

Сүхбаатар сумын иргэн Н.Оюундарьд 

ТАЗСЗ-ийн 2018 оны 60 дугаар албан 

бичгээр хариуг хүргүүлсэн. 

10 Б.Ганхуяг Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн 

талаар 

Цагааннуур сумын ЗДТГ-ын дарга 

Н.Цэдэндамбад ТАЗСЗ-ийн 2018 оны 47 

дугаар албан бичгээр өргөдлийг 

шилжүүлж, өргөдөлд холбогдох төрийн 

албан хаагчид Зөрчлийн тухай хуулиар 

арга хэмжээ авч хариуг хүргүүлсэн. 

11 Б.Алтанцэцэг Шийдвэр шалгуулах 

тухай 

Шаамар сумын иргэн Б.Алтанцэцэгийн 

өргөдлийг шалгаж, хариуг хүргүүлсэн. 

12 Н.Хишиг Цалингийн ангилал, 

зэрэглэлийн тухай 

Сүхбаатар сумын иргэн Н.Хишигт ТАЗСЗ-

ийн  2018 оны 56 дугаар албан бичгээр 

хариуг хүргүүлж, цалинг нэмэгдүүлэх 

боломжгүй талаар мэдэгдсэн. 

13 Ц.Болормаа Гэр бүлийн хүмүүс 

төрийн албанд цуг 

ажиллаж байгаа 

талаар 

Алтанбулаг сумын иргэн Ц. Болормаад 

ТАЗСЗ-ийн 2018 оны 76 дугаар албан 

бичгээр хариуг хүргүүлсэн.  

14 С.Эрдэнэтуяа Төрийн албаны 

мэргэшлийн 

шалгалттай холбоотой 

ажлын байрны 

байршлын тухай 

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт 

өгсөн ажлын байрны байршлын талаарх 

мэдээллийг иргэн С.Эрдэнэтуяад өгсөн.  

15 Ц.Болормаа Өргөдлийн хуулбар 

гаргуулах тухай 

Өргөдлийг хуулбарлан иргэн 

Ц.Болормаад өгсөн. 

16 У.Энхбат Ажлаас чөлөөлөгдсөн 

шийдвэрийг хүлээн 

зөвшөөрөхгүй байгаа 

тухай 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 

дэргэдэх салбар зөвлөлд хандахыг 

зөвлөсөн. 

 

17 Б.Оюун Төрийн албан 

хаагчийн үйл 

ажиллагаатай 

холбоотой 

Ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж 

өргөдөл дурдсан асуудлууд нотлогоогүй 

тул хариуг хүргүүлсэн. 

18 Гантуяа Удирдах албан 

тушаалтны үйл 

ажиллагаатай 

холбоотой 

ТАЗСЗ-ийн тогтоолоор ажлын хэсэг 

томилогдон ажиллаж удирдах албан 

тушаалтны буруутай үйл ажиллагаа 

нотлогдоогүй талаарх хариуг хүргүүлсэн. 

19 Д.Жаргалсайхан Хушаат сумын Засаг 

даргын Тамгын газрын 

албан хаагчдын үйл 

ТАЗСЗ-ийн тогтоолоор ажлын хэсэг 

томилогдон ажиллаж Хушаат сумын Засаг 

даргад шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлж 
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ажиллагаатай 

холбоотой асуудлаар 

ажиллахыг зөвлөсөн. 

20 Б.Өлзийсайхан Төрийн үйлчилгээний 

удирдах ажилтны 

сонгон 

шалгаруулалттай 

холбоотой асуудлаар 

Төрийн үйлчилгээний удирдах ажилтныг 

сонгон шалгаруулах журмын дагуу 

явагдсан талаарх хариуг хүргүүлсэн. 

  

Арван тав. Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны нээлттэй байдал, үйл ажиллагааг 

сурталчилсан байдал, үр дүн: 

  Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд төрийн байгууллагаас хийж 

хэрэгжүүлж буй ажил арга хэмжээг аймгийн “www.selenge.gov.mn” цахим хуудсанд 

байршуулж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын сар тутмын “Өргөн Сэлэнгэ” сэтгүүлээр 

дамжуулж иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулж байна. Сэтгүүлийн дугаар бүрт төрийн 

үйлчилгээний үйл ажиллагааны талаар иргэдээс мэдээлэл авах утас, хаяг, хариу 

мэдээллийг тогтмол нийтэлж 17 сум, 6 тосгонд тухай бүр хуваарилан иргэдэд түргэн 

шуурхай хүргэх ажлыг зохион байгуулж хэвшлээ.  

 
 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 

мэдээллийн самбарт Монгол Улсын Төрийн албаны 

зөвлөл, Салбар зөвлөлийн шийдвэр, цаг үеийн мэдээ, 

мэдээлэл, төрийн албан хаагчдын тоо бүртгэлийн 

талаар болон хийж хэрэгжүүлж буй ажил арга 

хэмжээний мэдээллийг байршуулж сурталчлах ажлыг 

тогмолжуулаад байна.  

Мөн төвийн “Зууны мэдээ” сонин, Монголын 

үндэсний болон TV-9 телевиз орон нутгийн, “Сэлэнгийн 

мэдээ”, “Шинэ гэгээ” сонин “Миний Монгол” кабелийн телевиз, зэрэг хэвлэл мэдээллийн 



 

34 

 

хэрэгслэлээр Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс явуулж буй цаг үеийн ажил арга 

хэмжээний талаар ярилцлага өгч, нийтэд мэдээллэх ажлыг зохион байгуулсан.   

Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газраас иргэдэд мэдээ, мэдээллийг цаг 

алдалгүй шуурхай хүргэх, төрийн байгууллагуудын иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний 

талаарх бүхий л мэдээллийг багтаасан, санал, өргөдөл, гомдлоо төрийн байгууллагуудад 

цахимаар гаргах боломж бүхий ухаалаг утсанд зориулсан “Нээлттэй Сэлэнгэ” 

аппликэйшнаар дамжуулан төрийн албаны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны 

талаарх мэдээллийг иргэдэд шуурхай хүргэж, төрийн албан хаагчтай холбоотой өргөдөл 

гомдлыг хүлээн авч байна.  

   Арван зургаа. Төрийн албан хаагчийн тайлан мэдээ ирүүлсэн байдал: 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс аймгийн хэмжээний төр, төсвийн 

байгууллагын нийт төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг суурилагдсан 

программын дагуу хийх заавар зөвлөмжийн талаар холбогдох ажилтнуудад сургалт зохион 

байгуулж, тоо бүртгэл явуулах хуваарь гарган ажилласнаар төрийн албан хаагчийн 

бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг хугацаанд нь чанартай сайн хийж гүйцэтгэн аймгийн 

хэмжээнд 6050 /бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлангийн 2017 оны дүнгээр/ төрийн албан 

хаагчийн бүртгэлбүхий нэгдсэн мэдээллийн санбүрдүүллээ. Аймагт үйл ажиллагаа явуулж 

буй аймгийн Гаалийн газрын 154, Цагдаагийн газрын 276 төрийн албан хаагчийн мэдээлэл 

харьяалах дээд шатны байгууллагадаа нэгтгэгдсэн болно. 

 Мэдээллийн санг ашиглан төрийн албан хаагчдад шаардлагатай төрийн албан 

хаагчийн биеийн байцаалт, бусад холбогдох шаардлагатай тоо баримт, мэдээллээр хангаж 

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 байршуулж мэдээллээ. 

2018 оны “Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлийн мэдээ”-г хүний нөөцийн 

системийн мэдээллийн программ хангамжийн талаар төр, төсвийн нийт байгууллагуудын 

дотоод ажил, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтнуудад заавар зөвлөгөө өгч 

мэргэшил арга зүйн удирдлагаар хангасан. 

  Арван долоо. Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх асуудлаар 

хэрэгжүүлсэн шинэлэг ажил, үр дүн: 

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2018 оны 1 дүгээр сарын 15-19-

ний өдрүүдэд аймгийн Засаг даргын орлогч Ж.Сайнцог, Б.Нарантуяа, Хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга Д.Лувсандагва, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 

дарга М.Нарантуяа нараар ахлуулсан 4 ажлын хэсэг нийт 8 сум, 8 агентлагт зөвлөн туслах, 

хяналт шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулж, ажлын хэсгийн дүгнэлтүүдийг үндэслэн ажил 

сайжруулах чиглэл өглөө. 
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 2018 оны Засгийн газрын “Хариуцлагын жил”, аймгийн “Хөрөнгө оруулалтын үр 

ашгийг нэмэгдүүлэх жил”, Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн “Хүний нөөцийн 

удирдлагыг хэрэгжүүлж, сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх жил”, аймгийн ЗДТГ-ын “Шинэ 

санал, санаачлагыг дэмжих жил”-ийн зорилтуудыг хэрэгжүүлж, аймгийн Засаг даргын 

захирамжаар “Удирдах ажилтны мэдээллийн цаг” арга хэмжээний хуваарь оролцох 

байгууллагуудыг баталгаажуулан 6 удаа зохион байгуулсан. Тус арга хэмжээгээр 

байгууллагын удирдлагууд цаг үеийн ажил байдлын талаар мэдээлэл бэлтгэж, аймгийн 

удирдлагуудаас байгууллагын дарга нарт салбарын хэмжээнд хууль, журам, заавар, 

төрийн албаны стандартын хэрэгжилтийн талаар тухай бүр үүрэг чиглэл өгч, үр дүнг 

тооцож байна. 

Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэстэй хамтран Төрийн албаны 

зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит оруулах ажлыг зохион 

байгуулж байна. 

“Орон нутгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажилтнуудын чадавхийг 

сайжруулах нь” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Монгол Улсын 

Засгийн газрын Хэрэг Эрхлэх газар, Удирдлагын академи, Хувь хүний хөгжлийн 

институттай хамтран аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагийн хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээний чиг үүргийг хариуцсан ажилтнууд, сумдын Засаг даргын Тамгын 

газрын дарга, Тосгодын захирагч нар нийт 60 гаруй хүнийг хамруулсан.  

Тус сургалтаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Төрийн албаны 

зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дарга Ө.Сувдаа “Нутгийн захиргааны байгууллагын 

бодлого төлөвлөлт, хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах 

асуудлууд” сэдвээр оролцогчдод илтгэл тавьж хэлэлцүүлэг хийсэн. Мөн тус сургалттай 

хамтатган 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр аймагт тэргүүлсэн Хүдэр сумын Засаг 

даргын Тамгын газрын үйл  ажиллагаатай сумдын Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарыг 

туршлага судлах ажлыг зохион байгуулсан.  

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/458 тоот захирамжаар “Төрийн болон нутгийн 

захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, хугацаатай 
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тайлан мэдээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-д тусгасан Төрийн албаны тухай 

хуулийн хэрэгжилт аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудад 

дунджаар 84.0 хувь, Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн шийдвэрийн хэрэгжилт 

дунджаар 78.0 хувь, Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт дунджаар 79.0 хувийн 

биелэлттэйгээр дүгнэгддсэн бол сумын Засаг даргын Тамгын газар Төрийн албаны тухай 

хуулийн хэрэгжилт дунджаар 72.8 хувь, Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 

шийдвэрийн хэрэгжилт дунджаар 72.8 хувь, Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт дунджаар 

79.0 хувьтай байна.  

Арван найм. Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар олон нийтийн 

/иргэдийн/ үнэлгээ: 

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/458 тоот захирамжаар батлагдсан “Төрийн болон 

нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, 

хугацаатай тайлан мэдээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-аар аймгийн Засаг 

даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газрынтөрийн 

үйлчилгээний чанар хүртээмж, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаа, мэдлэг 

чадвар, болон төр засгаас баримтлаж буй бодлого шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлж буй 

байдалд иргэдийн санал дүгнэлтийг авах, хэрэглэгчийн үнэлгээг тодорхойлохоор 

шийдвэрлэсэн.  

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2017 оны 302 дугаар 

тушаалаар батлагдсан “Хэрэглэгчийн үнэлгээний ерөнхий удирдамж”-ийг хэрэгжүүлж, 

“Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо”-той хамтран аймгийн хэмжээнд Хэрэглэгчийн үнэлгээг 

тооцох ажлыг зохион байгуулсан. Хэрэглэгчийн үнэлгээнд нийт 600 иргэнийг хамруулж, 

хэрэглэгчийн үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 

боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

Цаашид хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүнг сайжруулах, бодитой 

гаргах үүднээс, мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллахаар чиглэл баримтлан 

аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт зорилт, арга 

хэмжээг тусган  иргэдийн оролцоог бүх талаар ханган ажиллаж байна. 

  Арван ес. Салбар зөвлөлийн хагас, бүтэн жилийн тайлан ирүүлсэн байдал: 

  Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны хагас жилийн үйл 

ажиллагааны тайланг 2018 оны 6 дугаарын 27-ны өдрийн 87 дугаар албан бичгээр, жилийн 

эцсийн тайланг 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 04 дугаар албан бичгээр Төрийн 

албаны зөвлөлийн 2014 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 126 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажил дүгнэх  20 үзүүлэлт”-ийн 

дагуу боловсруулж хугацаанд нь хүргүүлсэн.   

 Хорь. Төрийн албаны зөвлөлөөс өгсөн хугацаатай үүрэг даалгаврын 

биелэлт: 

Тайлант хугацаанд Төрийн албаны зөвлөлөөс судалгаа, тайлбар ирүүлэх тухай 

хугацаатай албан бичиг 10, салбар зөвлөлийн чиг үүрэгтэй холбоотой тогтоол, заавар, 

зөвлөмж 5 ирснийг бүртгэн холбогдох арга хэмжээг авч, хугацаанд нь тайлагнах ажлыг 

зохион байгууллаа.  
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Төрийн албаны зөвлөлөөс 2018 онд ирсэн  

албан бичгийн шийдвэрлэлт: 

№ Огноо Дугаар Хаанаас 

ирсэн 

Бичгийн утга 

 

Хэрэгжилт 

 Хугацаатай тайлан мэдээний тухай 

 

1 2018.02.06 136 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Хууль тогтоомж 

хэрэгжүүлэх 

тухай 

Сумдын Засаг дарга, хэлтэс, 

агентлагийн дарга нарт хууль 

тогтоомжийг хэрэгжүүлж 

ажиллах талаар ТАЗСЗ-ийн 

2018 оны 24 дүгээр албан 

бичгээр хүргүүлсэн. 

2 2018.02.13 161 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Өргөдөл 

шилжүүлэх 

тухай 

ТАЗСЗ-ийн 2018 оны 25 дугаар 

албаг бичгээр иргэний 

өргөдлийн хариуг хүргүүлсэн.  

3 2018.04.10 324 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Материал 

хүргүүлэх тухай 

ТАЗСЗ-ийн 2018 оны 65 дугаар 

албан тоотоор Газрын 

харилцаа барилга хот 

байгуулалтын газарт 

материалыг хүргүүлсэн 

4 2018.05.11 480 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Салбар 

зөвлөлүүдийн 

2017 оны үйл 

ажиллагааг 

үнэлсэн тухай 

Үйл ажиллагаандаа тусгаж 

ажилласан. 

 2018.05.25 545 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Гомдол 

шилжүүлэх 

тухай 

ТАЗСЗ-ийн 2018 оны 85 дугаар 

албан бичгээр хариуг 

хүргүүлсэн 

5 2018.05.30 569 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Судалгаа авах 

тухай 

Албан хаагчдын судалгааг 

2018оны 6 дугаар сарын 6-ны 

өдөр info@csc.gov.mn цахим 

хаягаар хүргүүлсэн. 

6 2018.06.08 613 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Материал 

ирүүлэх тухай 

С.Алтаннур, Р.Батзаяа нарын 

төрийн албаны мэргэшлийн 

шалгалтын материалыг ТАЗСЗ-

ийн 2018 оны 82 дугаар албан 

бичгээр хүргүүлсэн. 

7 2018.06.20 687 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Тайлан мэдээ 

ирүүлэх тухай 

Төрийн албаны зөвлөлийн 

салбар зөвлөлийн 2018 оны 

хагас жилийн үйл ажиллагааны 

тайланг 2018 оны 6 дугаарын 

mailto:info@csc.gov.mn
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27-ны өдрийн 87 дугаар албан 

бичгээр тайланг хугацаанд нь 

хүргүүлсэн.  

8 2018.07.04 738 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Зөрчил арилгах 

тухай 

ТАЗСЗ-ийн 2018 оны 60 дугаар 

албан бичгийг залруулж 

аймгийн Мэргэжлийн хяналтын 

газар албан тоотоор 

хүргүүлсэн. 

9 2018.08.14 868 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Журмын 

төсөлд санал 

авах тухай 

Журмын төсөлтэй танилцаж 

ТАЗСЗ-ийн албан тоотоор 

саналыг боловсруулан 

хүргүүлсэн 

10 2018.10.08 1033 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Материал 

хүсэх тухай 

Ц.Лхагвасүрэнгийн 

 төрийн албаны мэргэшлийн 

шалгалтын материалыг ТАЗСЗ-

ийн албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Тогтоол, заавар, зөвлөмжийн талаар: 

1 2018.05.30 570 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Тогтоол 

хүргүүлэх тухай 

Холбогдох байгууллага, албан 

тушаалтанд хүргүүлж, 

хэрэгжилтэд хяналт тавьж 

ажиллаж байна. 

2 2018.07.26 819 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Мэдэгдэл 

хүргүүлэх тухай 

Нутгийн захиргааны болон 

харьяа байгууллагуудад 

ТАЗСЗ-ийн албан тоотоор 

хүргүүлж, хяналт тавьж 

ажиллаж байна. 

3 2018.07.26 820 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Үүрэг болгох 

тухай 

Сум, агентлагуудад ТАЗСЗ-ийн 

албан тоотоор хүргүүлж, хяналт 

тавьж ажиллаж байна. 

4 2018.08.02 835 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Мэдэгдэл 

хүргүүлэх тухай 

Нутгийн захиргааны болон 

харьяа байгууллагуудад 

ТАЗСЗ-ийн албан тоотоор 

хүргүүлж, хяналт тавьж 

ажиллаж байна. 

5 2018.12.25 161 Төрийн 

албаны 

зөвлөл 

Тогтоол 

хүргүүлэх тухай 

Холбогдох байгууллага, албан 

тушаалтанд хүргүүлж, 

хэрэгжилтэд хяналт тавьж 

ажиллаж байна. 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 


