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НЭГ. ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ 

 

Салбар Зөвлөлийн үндсэн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтын талаар: 

 

Сэлэнгэ аймгаас 2020 оныг “Иргэний хөгжлийг дэмжих жил”, Төрийн 

албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс 2020 оныг“Гүйцэтгэлийн удирдлагыг 

хэрэгжүүлж, хүний нөөцийг бэхжүүлэх жил” болгон зарлаж, дэвшүүлсэн бодлогын 

зорилтын хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.  

Сэлэнгэ аймгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн тэргүүлэх зорилт, аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газрын стратегийн зураглалын “Мэргэшсэн чадварлаг төрийн 

байгууллага” болох үндсэн зорилтыг Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл үйл 

ажиллагаатай уялдуулан жил бүрийн төлөвлөгөөнд тусган, хэрэгжилтийг  удирдлага, 

зохион байгуулалтаар ханган ажиллаж байна. 

 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл нь тайлант хугацаанд 15 удаа 

хуралдаж 25 асуудлыг хэлэлцлээ. Үүнд:Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн, 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, зарласан жилийн төлөвлөгөгө батлах,  Төрийн албан 

хаагчийн зэрэг дэв олгох тухай, төрийн албан хаагчийг төрийн албаны тэргүүний 

ажилтан цол тэмдгээр шагнуулахаар ирүүлсэн материалыг хэлэлцэж уламжлах, 

салбар зөвлөлд хандсан өргөдөл гомдлыг хянан шийдвэрлэх, сонгон 

шалгаруулалтын дүнг хэлэлцэх, салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүн, тайлан 

мэдээг хүргүүлэх тухай зэрэг асуудлыг хэлэлцэж,28тогтоолыг гаргаж, төр төсвийн 

байгууллагад 119албан бичгийг хүргүүлсэн. 

 Тайлант онд Төрийн албаны Зөвлөлд хандан ирүүлсэн 14өргөдөл, гомдлыг 

хүлээн авч 14өргөдлийг шийдвэрлэн хугацаанд нь хариуг хүргүүлж ажиллалаа.  

Төрийн албаны Зөвлөлийн 2020 оны 

3 дугаар сарын 12-ны өдрийн “Зохион 

байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай” 

01, 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн “Төрийн 

албанд ѐс зүй, сахилга хариуцлагыг 

сайжруулах тухай” 02,  10 дугаар сарын 28-

ны өдрийн “Төрийн албаны хууль 

тогтоомжийг хэрэгжүүлэх тухай 03,  11 

дүгээр сарын 05-ны өдрийн “Сургалтын 

бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай” 04 тоот 

зөвлөмжүүдийг харъяа нэгж, 

байгууллагуудад хүргүүлж, аймгийн цахим 



хуудсанд байршуулан хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж 

байна.  

Мөн Төрийн албаны Зөвлөл, Төрийн албаны зөвлөлийн 

Сэлэнгэ аймаг дахь Салбар зөвлөлөөс зохион байгуулж буй 

ажил, арга хэмжээний талаарх мэдээллийгаймгийн цахим 

хуудас болон аймаг, сумдын Facebook хуудсаар дамжуулан 

түгээх, сурталчлах ажлыг тогтмол зохион байгуулж ажиллалаа.  

Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу 7 дугаар 

сарын 1-ний өдрөөс орон нутагт Төрийн албаны зөвлөлийн 

Салбар зөвлөлийн орон тооны Нарийн бичгийн даргыг 

ажиллуулж, ажиллах нөхцөл өрөө, техник тоног төхөөрөмжөөр 

бүрэн хангалаа.  
 

ХОЁР.ҮНДСЭН ХЭСЭГ 

Төрийн албаны хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн талаар 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2020 оны 6 дугаар сарын 

22-ны өдрийн  59  тушаалаар төрийн болон нутгийн төрийн 

байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцаж, өндөржүүлсэн 

бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд төрийн 

албаны хэвийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хангаж, төрийн 

үйлчилгээг иргэдэд хүргэж буй байдал, Төрийн албаны 

тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлж, 

мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх үүрэг бүхий Төрийн 

албаны зөвлөлийн гишүүн Д.Зүмбэрэллхамын ахалсан 

Төрийн албаны зөвлөлийн Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын 

дарга Б.Оюуннасан, Сонгон шалгаруулалтын газрын референт 

М.Алтанбагана,Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын ажилтан 

Ц.Алтанзул, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй 

төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төслийн зөвлөх З.Цолмонбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэй 

ажлын хэсэг 2020 оны 7 дугаар сарын 1, 2-ны өдрүүдэд манай аймагт ажиллалаа.  

 Ажлын хэсэг аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газрын дарга, 

нэгжийн дарга, аймгийн Засаг 

даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 

газар хэлтсийн дарга нар, нийт 35 

албан хаагчдад Төрийн албаны 

шинэтгэл ба шинэ хандлага, сахилга 

хариуцлага, Төрийн захиргааны 

байгууллагад бодлогын инновацийг 

туршин нэвтрүүлэх санаачилгын 

танилцуулга, сургамж, зөвлөмж, Төрийн албаны тухай шалгалт авах хялбаршуулсан 



журам, Төрийн албаны хүний нөөцийн талаарх дүрэм журмын хэрэгжилтийн талаар 

мэдээлэл хийж, асуулт, хариулт санал хүсэлтийг сонсох хэлэлцүүлгийг зохион 

байгуулж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын томилдог 6 

агентлагийн хүний нөөцийн томилгоо, бусад шийдвэртэй танилцаж, мэргэжил, арга 

зүйн зөвлөгөө өглөө.  

 Мөн сумдын Засаг даргын 

Тамгын газрын дарга нартай  цахим 

уулзалтыг хийсэн бөгөөд уулзалтад 17 

сумын Засаг даргын Тамгын газрын 

дарга нар бүрэн оролцож, Төрийн 

албаны тухай хууль тогтоомж, түүнтэй 

нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмын 

хэрэгжилтийг хангахад тулгамдаж 

байгаа асуудлаар санал хүсэлтийг 

сонсож, зөвлөмж чиглэлийг өгч 

ажиллалаа. 

2020 оны 5-р сарын 25-26-ны өдрүүдэдАймгийн 

Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу 

сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 

2020 оны эхний хагас жилийн ажлын үр дүн, 

Монгол Улсын Засгийн газар, аймгийн Засаг 

даргын цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулж 

гаргасан бодлого шийдвэр, “Ковид-19” 

короновирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх 

талаар гаргасан тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 

болон аймгийн Засаг даргын “Сахилга 

хариуцлагыг дээшлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 2016 оны 05 тоот 

албан даалгаврын хэрэгжилтийг шалгуур үзүүлэлт бүрээр шалгаж, үнэлэлт өгөх 

ажлыг зохион байгуулж,2020 оны 5 дугаар сард 

Мандал, Баянгол сумын Засаг даргын Тамгын 

газар, төр төсвийн байгууллагуудыг хамруулж, 

үнэлэлт дүгнэлт өглөө. 

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:  

 

 

 

 

 

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 



заалтыг тусган хэрэгжилт, үр дүнг жил бүр тооцон ажиллаж байна. 

Тайлант хугацаанд Төрийн албаны Зөвлөлийн Сэлэнгэ аймаг дахь 

Салбар зөвлөлийн 2020оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 06 тоот 

“Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага, дэг журмыг 

чангатгах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоол, аймгийн Засаг 

дарга, Засаг даргын Тамгын газраас төрийн үйлчилгээг иргэдэд 

хүргэх үйл ажиллагаа, төрийн албаны хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 4 удаагийн зөвлөмж, чиглэлийг 

хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллалаа.  

   

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

зохион байгуулсан ажлын талаар 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн 

салбар зөвлөлөөс аймгийн хэмжээний 

төр, төсвийн байгууллагын нийт 

төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн 

хөдөлгөөний тайланг суурилагдсан 

програмын дагуу хийх заавар 

зөвлөмжийн талаар холбогдох 

ажилтнуудад сургалт зохион 

байгуулж, тоо бүртгэл явуулах 

хуваарь гарган ажилласнаар төрийн 

албан хаагчийн бүрэлдэхүүн 

хөдөлгөөний тайлангхугацаанднь чанартай сайн хийж гүйцэтгэн аймгийн хэмжээнд 

5956/бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлангийн 2019 оны дүнгээр/ төрийн албан хаагчийн 

бүртгэлбүхий нэгдсэн мэдээллийн санбүрдүүллээ. Аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй 

аймгийн Гаалийн газрын 118, Цагдаагийн газрын 216, Онцгой байдлын газрын 96 

төрийн албан хаагчийн мэдээлэл харьяалах дээд шатны байгууллагадаа нэгтгэгдсэн 

болно. 

2019 оны “Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлийн мэдээ”, хүний 

нөөцийн системийн мэдээллийн программ хангамжийн талаар төр, төсвийн 

байгууллагуудын дотоод ажил, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтнуудад 

заавар зөвлөгөө өгч мэргэшил, арга зүйн удирдлагаар хангасан. 

 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.  

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар  төр, төсвийн байгууллагуудын удирдах 

албан тушаалтны жендэрийн судалгааг гаргахад Аймгийн ИТХ-ын дарга, нарийн 

бичгийн дарга  нарын 2 албан тушаалтны 1 нь эмэгтэй, аймгийн Засаг дарга, Засаг 

даргын орлогч нарын 3 албан тушаалтны 1 нь эмэгтэй, аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын дарга, нэгжийн дарганарын 8 албан тушаалтны 4 нь эмэгтэй, аймгийн Засаг 



даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 24 агентлагийн удирдах албан тушаалтны 7 нь 

эмэгтэй, 17 сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга нарын 10 

нь эмэгтэй, сумын  Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын 10 нь эмэгтэй, сургууль, 

цэцэрлэг, соѐлын төв, нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төв зэрэг төрийн үйлчилгээний 

126 байгууллагын удирдах албан тушаалтны 88 нь эмэгтэй байгаа бөгөөд нийт 196  

удирдах албан тушаалтны 121 буюу 61,7 хувийг  эмэгтэйчүүд эзэлж байна.  

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 

ээлжит сонгуулийн үр дүнгээр Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-д 37 төлөөлөгч сонгогдсноос 

МАН-аас 23 төлөөлөгч буюу 62.16 хувь, АН-аас 14 төлөөлөгч буюу 37.84 хувийг эзэлж 

байгаа бөгөөд хүйсийн байдлаар эрэгтэй 32, эмэгтэй 5 төлөөлөгч сонгогдсон байна.  

Орон нутгийн Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын хувьд 

аймгийн Засаг дарга улиран томилогдсон бол17 сумын Засаг даргаас Мандал, Орхон, 

Орхонтуул, Сүхбаатар  зэрэг 4 сумын Засаг дарга улиран томилогдож, 13 сумын 

Засаг дарга нар шинээр томилогдлоо.  

 

Төрийн албаны ерөнхий ба тусгай шалгалтыг зохион байгуулсан талаар: 

Улсын хэмжээнд 2020 оны 11 дүгээр сарын 4-өөс 9-ний өдрүүдэд болсон 

Төрийн албаны Ерөнхий шалгалтыг аймагтаа амжилттай зохион байгууллаа. Төрийн 

албаны Зөвлөлөөс ирүүлсэн чиглэлийн дагуу Төрийн албаны Зөвлөлийн Сэлэнгэ 

аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2020 оны 10-р сарын 14-ний өдрийн 28 дугаар 

тогтоолоор Ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах салбар комиссыг 7, техникийн 

ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилж, шалгалтыг зохион байгуулах бэлтгэл 

ажлын төлөвлөгөөг гарган, хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.   

Шалгалтын төв комиссоос өгсөн 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, 

Тагнуулын газар, Нэгдсэн эмнэлэг, “Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ” ХХК,  

Мэдээлэл холбооны газар, дулааны станцын дарга нарыг салбар комиссын хуралд 

оролцуулж, хамтран ажиллах чиглэлээр  холбогдох үүрэг чиглэлийг өгсөн. Ингэснээр 

шалгалтын өдрүүдэд ямар нэгэн доголдол саатал, зөрчил дутагдал үүсээгүй бөгөөд 

аймгийн Нэгдсэн эмнэлгээс хуваарийн дагуу 3 эмч мэргэжилтэн, Онцгой байдлын 

газраас 6 албан хаагч, Цагдаагийн байгууллагаас 3 албан хаагч, Тагнуулын 

байгууллагаас 2 ажилтан, ”Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК-иас 12 

ажилтан биечлэн, аймгийн Холбооны газарт байнгын жижүүр томилогдон 

ажилласан.Мөн хууль тогтоомжид заасны дагуу шалгалтын үйл ажиллагааг 

хөндлөнгөөс ажиглах ажиглагчийг ажиллуулах үйл ажиллагааг аймгийн цахим 

хуудсаар нээлттэй зарласан бөгөөд аймгийн Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах 

нийгэмлэгийн тэргүүн Б.Уранчимэг, иргэний төлөөлөл Сүхбаатар сумын 7 дугаар 

багийн иргэн Ц.Оюунбадам нар шалгалтын өдрүүдэд бүрэн ажиллаж, шалгалтын үйл 

явцын сэтгэгдлийг аймгийн цахим хуудсанд ярилцлага өглөө.  



Аймгийн хэмжээнд шалгалтад орохоор нийт 472 иргэн бүртгэгдсэнээс 353 иргэн 

хуваарийн дагуу шалгалтад хамрагдаж, ирц 74,7 хувьтай, шалгалтад оролцогч 

иргэнээс 105 иргэн буюу 29,7 хувь нь тэнцлээ.  

Шалгалтад оролцогчдоос 2020 оны 11 

дүгээр сарыг 6-ны өдрийн 13:00 

цагийн ээлжид шалгалтад хамрагдсан 

Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын иргэн 

Батбаярын БИЛГҮҮН төрийн албаны 

шалгалтын авбал зохих нийлбэр 100 

онооноос “100 оноо” авсан нь Улсын 

хэмжээний анхдагч үзүүлэлт боллоо 

 

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 2018.05.04 36 20 9 6 1 

2 2018.12.13 68 22 20 15 11 

3 2019.12.05 40 - 18 6 16 

4 
2020.11.06-

08 
105 - - - 105 

 
Нийт дүн 249 42 47 27 133 

  

Салбар зөвлөлд ирүүлсэн сул орон 

тооны захиалгыг үндэслэн төрийн захиргааны 

удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын 

тусгай шалгалтыг 4 удаа зохион байгууллаа. 

Удирдах албан тушаалын тусгай шалгалтад 8 

албан тушаалын сул орон тоо зарлагдсанаас 

4, гүйцэтгэх албан тушаалын 28 сул орон тоо 

зарлагдаж, 9 сул орон тоог нөхөж, Төрийн 

албаны Зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 

тогтоолоор нэр дэвшүүллээ.  

Төрийн үйлчилгээний байгууллагын удирдах албан тушаалын сул орон тоог 

нөхөх шалгалтыг 2020 онд 3 удаа зохион байгуулж, 6 албан тушаалын сул орон тоог 

нөхөх арга хэмжээг авлаа. Үүнд: 2020 оны 1 дүгээр сард зохион байгуулагдсан 

Хушаат, Сайхансумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар, Номгон тосгоны сургуулийн 

захирал, Ерөө сумын 1 дүгээр, Алтанбулаг сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч, 



Орхон, Мандал сумын Түнхэл, Хэрх тосгоны 

Соѐлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд 

албан тушаалд 7 иргэн бүртгүүлж, эхний 

шатанд тэнцсэн 3 иргэн дараагийн шатны 

босго оноонд хүрээгүйгүйгээс сул орон тоог 

нөхөөгүй. 2020 оны 5 дугаар сард Хушаат, 

Мандал, Сайхансумын ерөнхий 

боловсролын 2 дугаар, Номгон тосгоны 

сургуулийн захирал, Ерөө сумын  1 дүгээр, 

Цагааннуур, Зүүнбүрэн сумын цэцэрлэг, 

Алтанбулаг сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн 

эрхлэгч, Орхон, Мандал сумын Түнхэл, Хэрх тосгоны Соѐлын төвийн эрхлэгчийн 

албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг дахин зарласан бөгөөд 16 иргэн бүртгүүлж, 

Мандал, Сайхансумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар, Номгон тосгоны сургуулийн 

захирлын албан тушаалд тэнцсэн иргэдийг нэр дэвшүүлсэн. Мөн 6 дугаар сард 

Хушаат сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, Ерөө сумын 1 дүгээр, 

Цагааннуур, Зүүнбүрэн сумын цэцэрлэг, Алтанбулаг сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн 

эрхлэгч, Орхон, Мандал сумын Түнхэл, Хэрх тосгоны Соѐлын төвийн эрхлэгчийн 

албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулсан ба 7 иргэн бүртгүүлж, 

Хушаат сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, Цагааннуур, Алтанбулаг 

сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалд тэнцсэн иргэдийг нэр 

дэвшүүлсэн.  

 

Төрийн албан хаагчийн ѐс зүйг дээшлүүлэх, дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх талаар: 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Ёс зүйн зөвлөлөөс Зүүнбүрэн, Түшиг, 

Шаамар, Ерөө, Алтанбулаг, Сайхан сумдад ажиллаж буй төрийн албан хаагчдад ѐс 

зүйн талаар сургалт зохион байгуулж, арга зүйн заавар  зөвлөмжийг өгч, төрийн 

байгууллагуудын сургалтын төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлж байна.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

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

аймаг, сумдынЗасагдаргынТамгынгазар, 

аймгийнЗасагдаргынэрхлэхасуудлынхүрээнийхэлтэс, агентлаг, төр төсвийн 

байгууллагад нийт113ѐсзүйн зөвлөл ажиллажбайна.  

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар ѐс зүйн зөрчлийн мэдээг аймгийн хэмжээнд 

нэгтгэн үзэхэд нийт 16 зөрчил бүртгэгдсэнээс байгууллагын ѐс зүйн зөвлөлөөс 6 

албан хаагчид уучлал гуйхыг үүрэг болгож, 8 албан хаагчид сануулах сахилгын 

шийтгэл ногдуулах арга хэмжээ авч, 2 зөрчлийг ѐс зүйн зөрчил гаргаагүйд тооцсон 

байна. 

Төрийн албан хаагчдыг ѐс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соѐн 

гэгээрүүлэх, ажлын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор “Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүй” сэдэвт сургалтыг 17 сум, 22 агентлагт зохион байгуулж, “Төрийн 



албан хаагчийн эрхэмлэх есөн зүйл”, Ёс зүйн дүрэм, журмыг албан хаагчиддаа 

сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгууллаа. 

Төрийн албаны зөвлөлөөс НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Монгол Улсад 

мэргэжлийн  иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төслийн дэмжлэгтэйгээр 

2020 оны 9 дүгээр сарын 10-14-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион 

байгуулагдсан “Төрийн албан хаагчдын Ёс зүйн Зөвлөлийн нэгдсэн зөвлөгөөн”-д 

Мандал сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Д.Байгалмаа, аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газрын Ёс зүйн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, хүний нөөцийн 

мэргэжилтэн Б.Ариундэлгэр, аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн ѐс зүйн зөлөлийн орлогч, 

байгууллагын соѐл, үйлчилгээний албаны ахлах ажилтан Б.Мөнхцэцэг, Сүхбаатар 

сумын 1-р 12 жилийн сургуулийн ѐс зүйн хорооны нарийн бичгийн дарга, бага ангийн 

сургалтын менежер Г.Хишигдэлгэр нарыг оролцуулсан. Зөвлөгөөнд цахимаар 

хамрагдах тухай албан тоотыг харъяа 

нэгж, байгууллагуудад хүргүүлж, аймаг, 

сумдын Засаг даргын Тамгын газар, 

аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын 

хүрээний газар хэлтэс, албад, сумдын  төр, 

төсвийн байгууллагуудын ажилтан албан 

хаагчдыг оролцуулах арга хэмжээг авч 

ажиллалаа.  

 

 

Төрийн албаны хүний нөөцийг чадавхижуулах, сургалтыг  

зохион байгуулсан талаар: 

 

  Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын 

хүрээнд мэдлэг чадвартай мэргэшсэн төрийн албан хаагчдаар иргэдэдтөрийн 

үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй үзүүлэх,хэрэгцээ шаардлагын үүднээс манлайлагч 

суралцагч байгууллага бүхий төрийн албыг орон нутагт төлөвшүүлэх зорилгоор 2018-

2022 онд хэрэгжүүлэх “Суралцагч байгууллага-Төрийн албаны манлайлал” 

аймгийн хөтөлбөрийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 

батлуулсан. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөг5 зорилтын хүрээнд 43 ажил, 

арга хэмжээтэйгээртөлөвлөн, 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 

туслалцаа үзүүлэн ажиллалаа.  



  2020 оны 2 дугаар улиралд хөтөлбөрийн 2 жилийн явц үр дүнгийн тайланг 

аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар 

хэлэлцүүлсэн бөгөөд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 75.8 хувьтай байна. 

 

  Төрийн албан хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг 

дээшлүүлэх зорилгоор Төрийн албаны тухай хууль, түүнтэй 

нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмыг багтаасан “Төрийн алба III” 

номыг гаргаж, төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаанд ашиглаж 

байна.  

Тайлант ондУдирдлагын академийн 2020 оны сургалтын 

төлөвлөгөөнд Эрхэлсэн, ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалт, Мэргэшүүлэх 

дунд хугацааны давтан сургалт, Төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчдын 

мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалт, Төрийн албанд сүүлийн 1 жилийн дотор 

томилогдон ажиллаж байгаа албан хаагчдын мэргэшүүлэх багц сургалтуудыг зохион 

байгуулахаар төлөвлөж, Эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалт-3, Ахлах 

түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалт-48, Мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан 

сургалт-11, Төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчдын мэргэшүүлэх дунд 

хугацааны сургалт-8 төрийн албанд сүүлийн 1 жилийн дотор томилогдон ажиллаж 

байгаа албан хаагчид-19 албан хаагчид Удирдлагын академийн зайн сургалтад 

хамрууллаа.  

 

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газар, Удирдлагын академи хамтран 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

нэгжийн дарга, мэргэжилтнүүд, Сумдын 

ЗДТГ-ын дарга нар,аймгийн  Засаг даргын 

эрхлэх асуудлын хүрээний газар, хэлтэс 

албадын хүний нөөцийн асуудал 

хариуцсан мэргэжилтнүүдийг хамруулсан 

2 өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа. 

Сургалтыг Удирдлагын академийн багш М.Мөнхбаяр, доктор Ж.Алтайбаатар нар 

 “Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах хэрэгцээ, 

шаардлагыг тодорхойлох нь” 

 “Төрийн захиргааны байгууллагад сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, 

хэрэгжүүлж байгаа өнөөгийн байдал” 

 “Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүй, 

сургалтын хөтөлбөрийн жишиг загвар” 

 “Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх нь” 

 “Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөрт үнэлгээ хийх” 

зэрэг сэдвүүдээр онол, дадлага ажлыг хослуулан явууллаа.  



 

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

танхимын бус цахим хэлбэрээр явуулж байна.  

  2020 онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 14 удаагийн цахим хурал, 

зөвлөгөөн, сургалтыг сум, агентлагийн  удирдлагууд, холбогдох мэргэжилтнүүдтэй 

хийсэн байна.    

  Сум, агентлаг, төрийн байгууллагуудын хэмжээнд сургалтын төлөвлөгөөг 

боловсруулж, төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах зорилгоор сургалт, зөвлөгөөн, 

семинарт хамруулж байгаагаас гадна  дотоодын сургалтыг тогтмол зохион байгуулж 

байна.   

  Тухайлбал:Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар ажлын байран 

дээр албан хаагчдыг сургах, хувь хүнийг хөгжүүлэх зорилгоор “Сургалт хөгжлийн баг”-

ийг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, 

тайлагнах арга зүй”,“Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн тухай”,“Төрийн 

захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ѐс зүйн дүрэм” зэрэг төрийн албаны 

тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой сургалтууд, хувь хүнийг хөгжлийг 

дээшлүүлэх чиглэлээр“Амжилт”, “Цаг, түүний үнэ цэнэ, “Та хадгаламжтай юу” гэх 

зэрэг сэдвийн хүрээнд бүх ажилтан албан хаагчдыг хамруулсан сургалтыг зохион 

байгуулсан.  

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарШүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 

даргын 2019 оны “Сургалт зохион байгуулах тухай”А/197 дугаар тушаалын дагуу 

газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/61 дүгээр тушаалаар 

сургалт зохион байгуулах  хөтөлбөрийг “Төрийн албан хаагчийн  богино болон дунд 

хугацааны сургалт”, “Гадаад хэлний мэдлэг, хэрэглээний чадварыг дээшлүүлэх 

сургалт”, “Бие бялдарын бэлтгэлжилтийг хангах сургалт”, “Шинээр батлагдсан хууль 

журам заавар, нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх сургалт” гэсэн үндсэн 4 хэсэгт танхимын 

98 цаг, бие даалтын 42 цаг, нийт 140 цагийн хичээлийг төлөвлөж , сургалтын 

төлөвлөгөөнд заасны дагуу 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2020 оны 05 

дугаар сарын 07-ны өдрийг дуусталх хугацаанд албаны сургалтыг явуулж, 2020 оны 

05 дугаар сарын 11-ний өдөр онолын болон бие бялдарын бэлтгэлжилтийн 

шалгалтыг авч дууссан. 

 Албаны сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулахын тулд 2019 оны 10 дугаар 

сарын 05-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн Биеийн тамир спортын газартай спорт заал 

ашиглах гэрээний дагуу хоног бүрийн Лхагва гаригт 2 цагаар, 2019 оны 11 дүгээр 

сарын 19-ний өдөр Сэлэнгэ аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвтэй 



“Англи хэлний анхан шатны сургалт”-ыг 7 хоног бүрийн Лхагва гаригт 2 цагийн 

хугацаатай  зохион байгуулж хамтран ажиллах гэрээг тус тус байгуулсан.  

  Баруунбүрэн сумын Засаг даргын Тамгын газар, төр төсвийн байгууллагууд 

хамтран давхардсан тоогоор мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад 11, мэргэшүүлэх 

сургалтад 16, богино хугацааны сургалтад 68, ажлын байран дахь сургалтанд 154 

төрийн албан хаагч хамруулсан байна. Ерөнхий боловсролын сургууль нь  хичээлийн 

жилийн эхэнд багшийн хөгжлийн төлөвлөгөөг батлан багш нараас хэрэгцээт 

сургалтын судалгааг авч үндсэн болон төвлөрсөн сургалтад хамрагдахад нь дэмжлэг 

үзүүлж, энэ хичээлийн жилд 4 багш магистрын сургалтанд хамрагдан Боловсрол 

судлалын магистр болсон байна.Сумын Засаг даргын Тамгын газар“Хангайн бүсийн 

бүтээмж хөгжлийн төв”-ийн гүйцэтгэх захирал Ш.Ганбаттай хамтран "Төрийн 

бүтээмжийн удирдлага" сэдэвт сургалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр 

сумын төр төсвийн байгууллагын удирдлагууд, төрийн албан хаагчид нийт 26 хүнийг 

хамруулан 7 сэдвийн хүрээнд 8 цагийн сургалтыг явуулсан.  

 

Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг 

хангах талаар: 

Төрийн албан хаагчийн ажиллах таатай орчин, урам зориг, 

хүсэлэрмэлзлэлийгхөдөлмөрийнхарилцаандахь 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. 

Төрийн албан хаагчдад олгосон цалин, тусламж, дэмжлэг 

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн хэмжээнд нийт төрийн албан 

хаагчдад 50637,1 сая төгрөгийн цалин урамшуулал, 55,7 сая төгрөгийн нэг удаагийн 

буцалтгүй тусламж, тэтгэмж, өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон албан хаагчдад 

562,0 сая төгрөгийн тэтгэмж олгосон байна. 

  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь 2020 онд нийт 2072436,9 мянган 

төгрөгийн төсөв батлуулан зарцуулсан байна. Үүнээс төрийн албан хаагчдад 

хамааралтай зарим зардлыг түүвэрлэвэл: Төрийн албан хаагчдын цалин хөлсөнд 

1006032,7 мянга, албан хаагчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор хоол, 

унааны хөнгөлөлтөд 15606,4 мянга, буцалтгүй тусламж, тэтгэмж, урамшуулалд 

70104,8 мянга, өндөр настны тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж 69007,3 мянга, төрийн 

үйлчилгээний ажилтнуудын нормын хувцасны зардалд 5068,0 мянга, гадаад албан 

томилолтын зардалд 824,5 мянга, дотоод албан томилолтын зардалд 36095,1 мянган 

төгрөгийг тус тус зарцуулсан байна. 

 

  2020 онд аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын 

эрхлэх асуудлын хүрээний газар хэлтэс албадын нийт 160 төрийн албан хаагчид 

зэрэг дэвийг шинээр болон ахиулан олгосон байна. Үүнд: Ахлах түшмэлийн 29, дэс 

түшмэлийн 88, туслах түшмэлийн 43 албан хаагч хамрагдсан байна.  



   

 Аймгийн Засаг даргын эрхлэх 

асуудлын хүрээний 22 агентлагт нийт 

538суурин, 254зөөврийн компьютер, 271хэвлэгч 

машин,48 скайнер, 49проектор,  17 сумын Засаг 

даргын Тамгын газарт337суурин, 153 зөөврийн 

компьютер, 191 хэвлэгч, 24 скайнер, 21проектор, 

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 

айлынорон сууцыгашиглалтанд оруулж, нээлтийн үйл 

ажиллагааг 7 дугаар сард зохион байгууллаа. Энэ үеэр  

байранд хамрагдаж буй албан хаагчдаас хамгийн залуу 

гэр бүлийг шалгаруулан аймгийн Онцгой байдлын 

газрын гал сөнөөгч М.Анхбаярт аймгийн Засаг даргын 

зүгээс хөргөгч бэлэглэлээ. Энэхүү 120 айлын орон сууцанд Сэлэнгэ аймагт үйл 

ажиллагаа явуулж буй 43 төсөвт байгууллагын 120 албан хаагч хамрагдаж байгаа 

бөгөөд төрийн албан хаагчид хүүгүй, урьдчилгаа төлбөргүйгээр орон сууцтай болж 

байгаагаараа онцлог байна. 
 

Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газарт хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдийг 

үйлчилгээ авах нөхцлийг 

бүрдүүлэх, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй ажилтныг 

тэргэнцэртэй шилжих хөдөлгөөн хийж, саадгүй ажиллуулах 

зорилгоор стандартын шаардлага хангасан шат, зам, гарцыг байгуулах, ажлын өрөөг 

томруулах, нэг давхарт шилжүүлэх асуудлыг “Аймаг хөгжүүлэх сан”-гаас шийдвэрлэж, 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байрны гадна шатыг налууболгон өөрчиллөө.  

 

Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг 

сайжруулах зорилгоор аймгийн “Татварын 

хэлтэс”-ийн барилгыг 2020 онд Улсын төсвийн 1,2 

тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барьж, 

ашиглалтад оруулахад бэлэн болгоод байна. Мөн 



“Мандал сумын Засаг даргын Тамгын газар”-ынбарилгын дотор сантехник, 1 дүгээр 

давхарын угтах хэсэг, 3 дугаар давхарын хурлын заалыг 134,0 сая төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалтаар хийж,  ажиллах орчин нөхцлийг сайжрууллаа.  

 

Сум орон нутагт ажиллаж амьдарч байгаа 

байгаль хамгаалагчдын ажиллах нөхцлийг 

сайжруулах, байгалийн нөөц баялгийн ажиглалт 

судалгаа хийх, хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт 

хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, 

зорилгоор Мандал сумын Байгаль орчны 

хяналтын тасагт хяналт шалгалтын цэгт ашиглах 

иж бүрэн зөөврийн чингэлэгт чиргүүлийг Байгаль 

хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын 35,5 сая төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалтаар шийдвэрлэж, Ерөө сумын Бугант тосгон, Орхон, Түшиг, Цагааннуур 

сумдын байгаль хамгаалагчдад тус бүр 1 нийт 5 ширхэг мотоциклийг хүлээлгэн өгч, 

ажиллах нөхцөл боломжоор хангаж ажиллалаа.  
 

ГУРАВ.БУСАД 
 

 

 

Шинэлэг, онцлог ажил арга хэмжээний талаар  
 

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хэрэгжиж 

буй Төвлөрлийг Сааруулах бодлогын дэмжлэг төслийн 

санхүүжилтээр Монгол Улсын хуульд заасан чиг үүргийг орон 

нутагт хэрэгжүүлэх явцад үүсч буй нөхцөл байдлыг 

тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх зорилгоор хүчин төгөлдөр 

мөрдөгдөж буй эрх зүйн хүрээнд орон нутгийн засаг 

захиргааны болон нутгийн удирдлагын байгууллагад 

ногдуулсан чиг үүргүүд, түүнийг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, төсөв 

санхүүгийн талаар Сэлэнгэ аймгийн жишээн дээр судалгааны 

ажлыг хийж,  “Орон нутагт хэрэгжүүлэхээр заасан чиг үүргүүд, 

тэдгээрийн хэрэгжилт, хүндрэл бэрхшээл, шийдвэрлэх арга замууд” номыг 

хэвлүүллээ. 
 

Аймгийн төв Сүхбаатар суманд төрийн албан хаагчдын 120 айлын орон сууцны 

барилгын барьж,ашиглалтанд оруулж, эхний ээлжинд 80  төрийн албан хаагч орон 



сууцандаа орж тав тухтай амьдрах нөхцөл бүрдсэн. 

Тус аймагт Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн 

Барилга, хот байгуулалтын сайд Х.Мөнхбаатар, 

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Цэдэвсүрэн 

нар орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагаатай танилцлаа.  

 

 

Аймгийн “Гадаад харилцааг эдийн засагжуулах 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Америкийн Нэгдсэн Улсын 

Элчин сайдын яамны 100 хувийн хөрөнгө 

оруулалтаар 50 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийг шинээр 

барьж,  ашиглалтанд орууллаа. Ингэснээр тохилог 

орчинд хүүхэд багачууд сурч хөгжих нөхцөл бүрдэж, 

төрийн албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөл 

сайжирлаа.  

 

Монгол Улсын Засгийн газрын  89 

дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын 

баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 

байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, 

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 

2017 оны 302 дугаар тушаалаар батлагдсан 

“Хэрэглэгчийн үнэлгээний ерөнхий удирдамж”, 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”-ыг тус тус удирдлага болгон хэрэглэгчийн үнэлгээ 

авах ажлыг сонгогдсон сум тосгодод нэгэн зэрэг зохион байгуулсан. 

 Үнэлгээнд Хараагийн бүсийн төв Мандал сум, Хэрх тосгоны  400 иргэн, Орхоны 

бүсийн төв Сайхан сум, Номгон тосгоны 400 иргэн, Бэлчирийн бүсийн төв Сүхбаатар 

сумын 300 иргэн, ОХУ-тай хил залгаа Алтанбулаг сумын 100 иргэн, жижиг, дунд 

үйлдвэрлэл, өрхийн аж ахуй хөгжсөн Шаамар сум, Дулаанхаан тосгоны 100 иргэн 

нийт 5 сум, 3 тосгоны 1300 иргэнийг хамруулсан. 

Хэрэглэгчийн үнэлгээний нийт санал 

асуулгын үр дүнг тооцон үзэхэд салбар, 

чиг үүргийн дундаж нь 4.21 оноо буюу 

58.94 хувь, үйлчилгээний чанар 

хүртээмжийн үнэлгээ 4.3 оноо буюу 25.8 

хувь байна. Дундаж хувийг тооцон үзвэл 

ерөнхий сэтгэл ханамж 4.25 оноо буюу 

84.74 хувь байна. 



Аймгийн төв Сүхбаатар сум дахь "Үйлчилгээний нэгдсэн 

төв"-д  "Гэрэгэ системс" киоск машиныг 2020 оны 06 

дугаар сард байршууллаа. Гэрэгэ системс киоск 

машиныг үйлчилгээнд  нэвтрүүлснээр иргэд 8 төрлийн 

үйлчилгээ буюу жолоочийн хариуцлагын даатгал, улсын 

бүртгэлийн үйлчилгээний төлбөр, хураамж, 1072 

хувьцааны данс нээх, Автомашины торгууль, Авто 

машины татвар, Авто тээврийн хэрэгслийн үзлэг 

оношилгоо,Орон нутгийн автобусны билет захиалга, бүх үүрэн телефоны нэгж, дата, 

ярианы төлбөрийн үйлчилгээг  нэг дороос авах боломж бүрдсэн. 

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Харилцаа холбоо, мэдээллийн 

технологийн газартай хамтран төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх төрийн 

үйлчилгээний нэгдсэн портал системийг нэвтрүүлэх сургалтыг 2020 оны 05, 07 дугаар 

сард 2 дугаар ээлжээр зохион байгуулж  сургалтанд оролцсон 17 сумын 17 албан 

хаагчийг хамруулж, 15 нэр төрлийн 79,7 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн 

өгсөн. Ингэснээр Төрийн үйлчилгээг операторийн хэлбэрээр үзүүлэх цахим 

үйлчилгээгаймгийн хэмжээний бүх сумандаа нэвтрүүлсэн анхны аймаг болсон бөгөөд 

2020 онд  54 төрлийн  лавлагааг нэг дороос олгох боломж бүрдэж, тайлант хугацаанд 

9166 иргэнд үйлчилсэн байна. 

 

“Цахим эрх зүйн хөтөч”-ийн мэдээллийн булангийн үйл ажиллагааг 

тогтмолжуулж, өргөжүүлэхэд сум, тосгодыг зөвлөгөө 

дэмжлэгээр ханган 2020 оны жилийн эцсийн 

байдлаар бүх сум тосгодод “Цахим эрх зүйн хөтөч” 

буланг шинээр тохижуулан, ашиглалтад оруулаад 

байна. Мөн “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг 

дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 

ажлын хүрээнд эрх зүйн хөтөчөөр бэлтгэгдсэн 

иргэдтэй гэрээ байгуулж, үйл ажиллагаа явуулахад нь 

удирдлага, арга зүйгээр хангаж ажиллах талаар аймгийн Засаг дарга, сумдын Засаг 

дарга нартай 2020 онд хамтран ажиллах гэрээнд тусган, үүрэг чиглэл өгч 

хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Нээлттэй нийгэм 

форумтай хамтран 2020 оны 08 дугаар сарын 23-28-ны өдрүүдэд Шаамар, 

Цагааннуур, Түшиг, Ерөө сумд, Дулаанхаан тосгоны Эрх зүйн хөтөчийн үйл 

ажиллагаанд мониторинг хийгээд байна.  

 
 

Жендэр, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 

 

 “Жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого ба төсөвлөлт” сэдэвт  орон нутгийн төрийн 

албан хаагчдад зориулсан сургалтыг 2020 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдөр зохион 

байгууллаа.  



“Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 

үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд манай аймаг 

2017 онд “Жендэрийн эрх тэгш байдлын 

хангах аймгийн дэд хөтөлбөр”-өө батлаж, 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Энэ удаагийн чадавхжуулах сургалтыг 

Жендэрийн үндэсний хороо, Азийн Хөгжлийн 

Банктай хамтран Ядуурлыг бууруулах Японы 

сангийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй 

техникийн туслалцааны төслийн  хүрээнд 

зохион байгуулж, 17 сумын 

төрийн байгууллагуудын 160 

гаруй албан хаагчид 

хамрагдлаа. Мөн 

Жендэрийн үндэсний хороо, 

аймгийн Статистикийн хэлтэстэй хамтран"Сэлэнгэ аймгийн 

жендерийн статистиk өврийн дэвтэр ном"-ыг 2020 оны 12-р сард 

хэвлүүлэн үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

 

2020 оны 1-р улиралд нийт 274 төрийн албан хаагчийн ХАСХОМ-ийг хуулийн 

хугацаанд бүрэн мэдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, мэдээ тайланг Авлигатай тэмцэх 

газарт хугацаанд нь хүргүүлсэн. Энэ онд шинээр томилогдсон 31 албан тушаалтны 

ХАСУМ-ийг хянуулж, ХАСХОМ-ийг хугацаанд бүрэн мэдүүлэх ажлыг зохион байгуулж 

ажиллалаа.  

Авлигатай тэмцэх газраас 

ирүүлсэн 2020 оны “Арга хэмжээ зохион 

байгуулах тухай” 01/12528 албан 

тоотын дагуу “Зөв зөвд, шударга зөв” 

сэдэвт соѐн гэгээрүүлэх ажлыг цахим 

хэлбэрээр зохион байгууллаа.  

“Зөв зөвд шударга зөв” сэдэвт 

соѐн гэгээрүүлэх ажлыг хүрээнд 

Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн 

ирүүлсэн шторк, теле зохиомж зэрэг 

контентийг аймаг, сумдын цахим 

фэйсбүүк хуудсууд, байгууллагуудын цахим хуудсуудаар дамжуулан иргэд олон 

нийтэд цахим хэлбэрээр түгээж, Авлигын эсрэг хууль тогтоомжоор Төрийн албан 

хаагч танаа, харандааны адал явдал, “Ашиг сонирхолын зөрчил гэж юу вэ?”,“АТГ-

Авлига, ашиг сонирхолын зөрчлийн тухай хуульд хэн хамаарах вэ?”, “АТГ-Төрийн 

албан хаагчдын шударга байдал, ѐс зүй, бэлэг, шан харамж”, “Авилгын эсрэг хууль 

тогтоомжийн тухай” цахим сургалтуудыг зохион байгуулж, Авлигатай тэмцэх газраас 

бэлтгэн хүргүүлсэн инфографик, нийтлэл зэрэг контентуудыг 22 агентлаг, 17 сум, 6 



тосгодод 10 хоногийн турш 4 төрлийн 23 мэдээг3-5 удаагийн давтамжтайгаар 

нэвтрүүлж, нийт 889 иргэнд 100 гаруй ширхэг тараах материалыг  тарааж, 

сурталчиллаа. 

 

Улсын Их Хурлын болон орон нутгийн сонгуулийг зохион 

байгуулсан талаар 

 

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 

сонгуулийн 13 дугаар тойргийн хороонд нийт 23 

нэр дэвшигч бүртгэгдэж, Сэлэнгэ аймгийн 13 

дугаар сонгуулийн хорооны харъяалагдах нутаг 

дэвсгэрийн хэмжээнд 17 сумын сонгуулийн 

хороонд  89, 56 санал авах байранд 494, нийт 

583 төрийн албан хаагч ажиллалаа. Үүнээс: 

аймаг сонгуулийн хорооны 9 гишүүний нь 5 буюу 

55,5 хувь нь эмэгтэй, сумын  сонгуулийн хорооны 

89  гишүүний 68 нь буюу 76,4 хувь нь эмэгтэй 

байна.  

56 хэсгийн хороо, санал авах байранд  

эмч, эмнэлгийн ажилтан216, цагдаагийн алба хаагч189, онцгой байдлын алба 

хаагч28, Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн 70 ажилтан, мэдээлэл 

технологийн даамал 79, Тагнуулын газрын 5, нийт 587 төрийн албан хаагчид 

ажиллалаа. 

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийниргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын 2020 оны 

сонгуульд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 30 тойрогт нийт 88, 17 сумын 56 

тойрогт 827 нэр дэвшигч бүртгэгдэж, Сэлэнгэ аймгийн Сонгуулийн хорооны 

харъяалагдах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд аймгийн Сонгуулийн хороо 9, 17 сумын 

сонгуулийн хороонд  91, 63 хэсгийн хороонд 537, нийт 637 хүн ажиллалаа.  

63 хэсгийн хороо, санал авах байранд эмч, эмнэлгийн ажилтан 63, цагдаагийн 

алба хаагч 272 алба хаагч ажиллаж байгаагаас 126 нь хэсгийн хороодын 

хамгаалалтад, онцгой байдлын алба хаагч 35, Улсын бүртгэлийн байгууллагын 

итгэмжлэгдсэн 65 ажилтан, мэдээлэл технологийн даамал 86, Тагнуулын газрын 5 

ажилтан ажиллалаа.  

 

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

ажиллагааг хангасан талаар 

 
Сэлэнгэ аймагт 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр коронавируст халдварын 

анхны тохиолдол бүртгэгдэж, Сүхбаатар суманд 211, Мандал суманд 3, Алтанбулаг 

суманд 2, нийт 216 тохиолдол батлагдаад байна. Батлагдсан тохиолдлын ойрын 

1447, дам 935, нийт 2382 хавьтлыг тогтоон ажиллаж, 2021 оны 1-р сарын 8-ны 

байдлаар нийт голомтын өвчлөлийн нийт 208 иргэн эдгэрсэн бөгөөд сувилалын 

хяналтад 13 иргэн, гэрийн ажиглалтад 10 иргэн,  бүрэн эдгэрч хяналтаас гарсан 



185иргэн байна. Эрүүл мэндийн яамнаас томилогдсон 42 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

шинжилгээний баг Сүхбаатар сумын хэмжээнд өрх тус бүрээс нэг иргэнийг PCR 

шинжилгээнд хамруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж 12 дугаар сарын 11, 12-ны өдөр 

нийт  4649 иргэн шинжилгээнд хамрагдаж бүгд “сөрөг” гарсан.  

Тусгаарлан ажиглах байр, гэрийн тусгаарлалтад байгаа иргэдийг хянах, шалган 

нэвтрүүлэх цэг болон хөл хорионы дэглэм сахиулахад цагдаагийн байгууллагын 137, 

онцгой байдлын байгууллагын 71, эрүүл мэндийн байгууллагын 40, нутгийн 

захиргааны байгууллагын 175, нийт 423 ажилтан, албан хаагч, 211 техник 

хэрэгсэлтэйгээр үүрэг гүйцэтгэж ажиллалаа. Эрсдлийн хүнд нөхцөлд ажиллаж буй 

албан хаагчдад аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр урамшууллыг олгосон бөгөөд 

давхардсан тоогоор 669 албан хаагчид 113,6 сая төгрөгийн урамшууллыг олгосон 

байна.  

Нөхцөл байдалтай уялдуулан аймаг, орон нутгийн зүгээс 

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 

шилжсэнтэй холбогдуулан зорчигч, тээврийн хэрэгслийн 

хөдөлгөөн, бүх шатны боловсролын байгууллагын хичээл, 

сургалтын болон  зарим төрлийн үйл ажиллагааг түр зогсоож, 

цагийн хязгаарлалт тогтоох арга хэмжээг хэрэгжүүлж, төрийн 

албан хаагчдыг  цахимаар ажиллуулах арга хэмжээ авч 

ажиллалаа.  Төрийн зарим байгууллагуудад QR кодыг уншуулж 

байршлаа тэмдэглэн үйлчилгээ авах нөхцлийг хангаж ажиллалаа.  

Татварын Ерөнхий газраас худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа 

эрхэлж байгаа нийт бизнес эрхлэгчдийг албан татвар төлөгчөөр бүрэн бүртгэлжүүлж 

QR код бүхий наалт нааж, и-баримтыг нийт татвар төлөгчдөд олгох ажлыг Сэлэнгэ 

аймгийн хэмжээнд нэвтрүүлэх арга хэмжээг авч аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

бизнес эрхлэгч 2300 татвар төлөгчийн QR кодыг цахим төлбөрийн баримтын 

системтэй холбох ажлыг эхлүүлж, 2084 татвар төлөгчийн мэдээллийг холбосон. 

Цахим төлбөрийн QR кодыг 383 татвар төлөгчид наан байршуулснаас 230 татвар 

төлөгч төлбөрийн баримт олгож 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 өндөржүүлэх 

үүднээс аймгийн Засаг даргын 50шийдвэрийг гарган хэрэгжилтэд хяналт тавин 

ажиллаж, хорио цээрийн нөхцөлд төрийн байгууллагуудын хэвийн үйл ажиллагааг 

хангахад анхаарч төрийн албан хаагчдыг богиносгосон цагаар болон цахим 

хэлбэрээр  ажиллуулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх арга хэмжээг авлаа. 

 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газартай хамтран төрийн 

үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал системийг 

нэвтрүүлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, нийт сумдад опеаторын 

үйлчилгээг амжилттай нэвтрүүлсэн. 



 Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг байнга сайжруулах арга хэмжээ авч  

“Төрийн албан хаагчийн орон сууц” хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүллээ.  

 Дэлхий нийтийн хэмжээнд тархсан 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. Эдгээр сул орон тоог нөхөх 

ажлыг 2021 онд шуурхай зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.  

 

ТАВ. САНАЛ 
 

 Хүний нөөцийн системээс аймгийн хэмжээний төрийн албан хаагчдын 

бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний мэдээлэл, тоо баримтыг харах, хянах, Төрийн 

албаны зөвлөлийн тайлангийн хавсралт судалгааг уг системээс татах 

боломжийг бүрдүүлэх 

 Төрийн албаны Зөвлөлийн Яам, газрын дэргэдэх Салбар зөвлөл аймаг, 

нийслэл дэх Салбар зөвлөлийн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхой 

болгох.Тухайлбал: Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй босоо удирдлагатай 

зарим байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын зэрэг дэвийг олгох, сул орон 

тоог нөхөх тусгай шалгалтыг зохион байгуулах зэрэг асуудлууд аймагт 

хамааран хийгдэж байна. Үүнийг дээд шатны газрын дэргэдэх Салбар зөвлөлд 

хандан шийдвэрлүүлдэг байх асуудлыг нэг мөр болгох.  

 

 

 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН СЭЛЭНГЭ АЙМАГ 

ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 


