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ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ 

САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН                                           

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

2019.06.26        Сүхбаатар сум 

 

2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөх Төрийн албаны 

тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн хэрэгжилт, дагалдан гарах дүрэм, журам, 

Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” Засгийн 

газрын 2018 оны “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 

258 дугаар тогтоол, Төрийн албаны зөвлөлийн 01 албан даалгавар, 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 2019 оныг “Төрийн албаны шинэчлэлийг 

хэрэгжүүлж, ѐс зүй, харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх” жил болгон зарлаж, 

дэвшүүлсэн бодлогын зорилтын хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.  

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2019 оны хагас жилийн үйл 

ажиллагааны тайланг, Төрийн албаны зөвлөлийн 2014 оны 126 дугаар тогтоолоор 

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

ийн дагуу тайлагнаж байна. 

  

 Нэг.Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө, 

стратегийг тодорхойлж, хэрэгжилтийг зохион байгуулсан ажил, үр дүн: 

“Сэлэнгэ аймгийн Тогтвортой хөгжлийн зорилт-2030” бодлогын баримт 

бичгийн төслийг боловсруулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар 

хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгоод байна. Тус бодлогын баримт бичгийн “Засаглалын 

бодлого”-ын хүрээнд “Суралцагч байгууллага-төрийн албаны манлайллыг бүх 

шатанд хэрэгжүүлж ѐс зүй, хариуцлагыг эрхэмлэсэн засаглалыг орон нутагт 

бүрдүүлнэ” гэсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4 багц арга хэмжээг шалгуур үзүүлэлт, 

хүрэх үр дүнгээр тодорхойлон тусгаад байна. “Тогтвортой хөгжлийн зорилт-2030” 

бодлогын баримт бичгийг боловсруулахад аймгийн үе үеийн удирдлагууд, Засгийн 

газрын Хэрэг Эрхлэх газар, яамдууд, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

Төлөөлөгчид, нийт сумд, хэлтэс, агентлагууд эрдэмтэд, залуучуудын байгууллага, 

төсөл хөтөлбөрийн газрууд, улс төрийн нам эвслээс саналыг авч нэгтгэн төсөл 

боловсруулалтын явцыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 10 дугаар хуралдаанд 

өргөн барьж хэлэлцүүлсэн. 

  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 

ажиллагаатайгаа уялдуулан жил бүрийн төлөвлөгөөнд тусган, хэрэгжилтийг  

удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган ажиллаж байна.  
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 Хоѐр.Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт, үр дүн: 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл 2019 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд 6 зорилтын хүрээнд 35 ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөж, эхний хагас жилийн байдлаар 76.0 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 

Салбар зөвлөл 2019 оныг аймгийн хэмжээнд “Төрийн албаны 

шинэчлэлийг хэрэгжүүлж, ѐс зүй, харилцаа, хандлагыг дээшлүүлэх жил” 

болгон зарлаж, 8 чиглэлийн 27 ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.  

Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийн 14 хавтсыг 

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

сургалтын баримт материалыг ангилан цэгцэлж жил бүрийн эцэст архивлах ажлыг 

тогтмолжууллаа.  

 

Гурав. Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, гарсан 

шийдвэр, шийдвэрийн хэрэгжилт тооцсон байдал, хуралдааны 

тэмдэглэлийг албажуулсан байдал: 

 Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар 
зөвлөл нь тайлант 
хугацаанд 4 удаа 
хуралдаж, 18 асуудлыг 
хэлэлцсэн.  

Үүнд:Төрийн 

албаны зөвлөлийн 

салбар зөвлөлийн, үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөө, зарласан 

жилийн төлөвлөгөгө 

батлах,  Төрийн албан 

хаагчийн зэрэг дэв олгох 

тухай, төрийн албан хаагчийн материалыг хэлэлцэж уламжлах, салбар зөвлөлд 

хандсан өргөдөл гомдлыг хянан шийдвэрлэх, өргөдөл гомдлыг магадлан шалгасан 

дүгнэлт, салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны тухай зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж,                  

8 тогтоол гарган, төр төсвийн байгууллагад 55 албан бичиг хүргүүллээ. 

Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, гарсан шийдвэр, 

хурлын тэмдэглэлийг тухай бүр баталгаажуулж, мэдээ, мэдээллийг аймгийн албан 

ѐсны цахим хуудсанд байршуулан иргэдэд мэдээллэх ажлыг тогтмолжууллаа. 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 

 2019 оны хуралдааны тойм 

 

№ 
Салбар 

зөвлөлийн 
хуралдаан 

Хуралдаан 
болсон 
огноо 

Хэлэлцсэн асуудлын 
тухай 

Шийдвэрлэлт 

1. Төрийн 
албаны 

2019.01.18 1.2019 оныг “Төрийн 
албаны шинэчлэлийг 

1.2019 оныг “Төрийн 
албаны шинэчлэлийг 
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зөвлөлийн 
салбар 
зөвлөлийн 
хуралдаан 
№01 

хэрэгжүүлж, ѐс зүй, 
харилцаа хандлагыг 
дээшлүүлэх жил” болгон 
зарлах тухай 
2.Зарласан жилийн 
төлөвлөгөөг батлах тухай 
3.2019 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
батлах тухай 
 

хэрэгжүүлж, ѐс зүй, 
харилцаа хандлагыг 
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 35 ажил, арга 
хэмжээний төслийг 
батлахаар тогтов. 

2. Төрийн 
албаны 
зөвлөлийн 
салбар 
зөвлөлийн 
хуралдаан 
№02 

2019.03.18 1.Төрийн захиргааны 
албан хаагчдад зэрэг дэв 
олгуулах тухай 
 

1. Төрийн захиргааны 
албан хаагчдад зэрэг 
дэв олгуулах тухай 
асуудлыг хэлэлцэж 207 
төрийн захиргааны 
албан хаагчдад зэрэг 
дэв олгохоор аймгийн 
Засаг даргын зөвлөлийн 
хурлаар оруулахаар 
тогтов. 

3. Төрийн 
албаны 
зөвлөлийн 
салбар 
зөвлөлийн 
хуралдаан 
№03 

2019.04.12   1.Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлд 
ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 
тухай 
 а/“Ажлаас үндэслэлгүй 
халагдсан тухай” Хушаат 
сумын иргэн Б.Нарангэрэл 
б/Сүхбаатар сумын Засаг 
даргын Тамгын газрын 
даргатай холбоотой 
асуудлаар Сүхбаатар 
сумын иргэн Н.Гантуяа 
в/“Ажлаас үндэслэлгүй 
халагдсан тухай” 
Алтанбулаг сумын иргэн 
Г.Март 
г/“Сонгон шалгаруулалтын 
тухай” Баянгол сумын 
иргэн Д.Ууганмаа 
 

а/“Ажлаас үндэслэлгүй 
халагдсан тухай” Хушаат 
сумын иргэн 
Б.Нарангэрэлийн 
өргөдлийн дагуу ажлын 
хэсэг томилон 
ажиллуулахаар болов. 
б/Сүхбаатар сумын Засаг 
даргын Тамгын газрын 
даргатай холбоотой 
асуудлаар Сүхбаатар 
сумын иргэн 
Н.Гантуяагийн өргөдлийн 
дагуу ажлын хэсэг 
томилон ажиллуулахаар 
болов. 
в/“Ажлаас үндэслэлгүй 
халагдсан тухай” 
Алтанбулаг сумын иргэн 
Г.Мартын өргөдлийн дагуу 
ажлын хэсэг томилон 
ажиллуулахаар болов. 
г/“Сонгон шалгаруулалтын 
тухай” Баянгол сумын 
иргэн Д.Ууганмаагийн 
өргөдлийн дагуу ажлын 
хэсэг ажиллаж, ТАЗСЗ-
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ийн 2019 оны 41 тоот 
албан бичгээр шалгалтыг 
ил тод нээлттэй зохион 
байгуулсан тухай хариуг 
хүргүүлсэн 

4. Төрийн 
албаны 
зөвлөлийн 
салбар 
зөвлөлийн 
хуралдаан 
№04 

2018.06.10

  
1.Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлд 
ирүүлсэн өргөдлийг 
шалгасан ажлын хэсгийн 
дүгнэлтийн тухай  
а/Хушаат сумын иргэн 
Б.Нарангэрэл 
б/Сүхбаатар сумын иргэн 
Н.Гантуяа 
в/Сүхбаатар сумын иргэн 
Ч.Насанбат 
2.Төрийн албаны 
зөвлөлийн чиглэлийн дагуу 
хийх ажлын төлөвлөгөөний 
төсөл 

а/Хушаат сумын иргэн 
Б.Нарангэрэлд ТАЗСЗ-ийн 
2019 оны 51 тоот албан 
бичгээр ажлаас 
чөлөөлөгдсөн нь 
үндэслэлтэй гэж үзэж  
хариуг хүргүүлсэн 
б/Сүхбаатар сумын иргэн 
Н.Гантуяад ТАЗСЗ-ийн 
2019 оны 49 тоот албан 
бичгээр өргөдөлд дурдсан 
асуудлууд нотлогдоогүй 
тул Тамгын газрын даргад 
цаашид анхаарч ажиллах 
талаар үүрэг чиглэлийг 48 
тоот албан бичгээр тус тус 
хүргүүлсэн 
в/Сүхбаатар сумын иргэн 
Ч.Насанбатад ТАЗСЗ-ийн 
2019 оны 34 тоотоор 
ажлаас чөлөөлөгдсөн нь 
үндэслэлгүй гэж үзэн 
хариуг хүргүүлсэн. 
2.Удирдамжийн 12 
үзүүлэлтийн дагуу 
төлөвлөгөө, бэлтгэл 
ажлын төлөвлөгөө 
гаргахаар тогтов. 

 

  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 Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран Төрийн албаны 

тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг дагалдан гарах, дүрэм журмуудын 

хэрэгжилтийг хангах зорилгоор аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн 

эрхлэх асуудлын хүрээний газар, хэлтэс, албадын давхардсан тоогоор 900 

гаруй төрийн албан хаагчдад “Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах 

нийтлэг журам”, “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, 

сэлгэн ажиллуулах эрх зүйн зохицуулалт”, “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан 

үүргийг түр орлон гүйцэтгэх эрх зүйн зохицуулалт”, “Төрийн албаны ерөнхий 

шалгалт өгөх болзол, журам”, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”, 

“Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам”, “Төрийн жинхэнэ албаны нөөц 

бүрдүүлэх журам”, “Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн”, “Төрийн 

албан хаагчийн ѐс зүй, сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах эрх зүйн 

зохицуулалт”, “Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн 
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эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам” сэдэвт 

сургалтыг зохион байгуулсан. 

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 төр, төсвийн нийт 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, ажиллагааг үргэлжлүүлэн зохион 

байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

  

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

албаны стандартын хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн 

байдал, үр дүн: 

 

 
 Аймгийн  Засаг  даргын 2019 оны 05 дугаар  сарын 14-ний өдрийн А/176 дугаар 

захирамжаар батлагдсан “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт,  архив, 

албан  хэрэг хөтлөлтийн  улсын  үзлэг”-ийг аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын 

газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, төр, төсвийн 

байгууллагуудад хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа. Байгууллагуудын ажил 

үйлчилгээ, төрийн албаны тухай хуулийг дагалдан гарсан дүрэм, журмуудын 

хэрэгжилт, гаргасан тушаал, шийдвэр, хүний нөөцийн томилгоо, сул орон тоо, ѐс 

зүйн зөвлөлүүдийн үйл ажиллагаа, төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг бүрдэл, 

төрийн албан хаагчийн ажиллах орчин нөхцөл, архив бичиг хэргийн үзлэгт бэлтгэж 

байгаа бэлтгэл байдалтай танилцлаа.  

 

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

  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 албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс зарласан “Төрийн албаны 

шинэчлэлийг хэрэгжүүлж, ѐс зүй, харилцаа, хандлагыг дээшлүүлэх жил” -

ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан сум, агентлаг 

хүргүүлэн хэрэгжилтийг бүтэн жилээр үр дүнг тооцохоор ажиллаж байна. 

   

 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: 

  Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд мэдлэг чадвартай 

мэргэшсэн төрийн албан хаагчдаар иргэдэд төрийн 

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 батлууллаа. Энэхүү хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэхүйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 5 зорилтын 

хүрээнд 43 ажил, арга хэмжээтэйгээр төлөвлөн 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

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 туслалцаа үзүүлэн 

ажиллалаа.  

  Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 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 иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж, 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.            

  Агентлаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газруудын сургалтын төлөвлөгөөг 

албан хаагчдынхаа эрэлтэд нийцүүлэн жил бүр батлан хэрэгжүүлэх, үр дүнг 

тооцох ажлыг тогтмолжуулсан. 
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Тайлант хугацаанд зохион байгуулагдсан томоохон хэмжээний 

сургалтаас дурьдвал: 

 

2019 оны 03 дугаар сарын 19-ны 

өдөр Худалдаа үйлдвэрлэлийн 

бакалавр, Төрийн удирдлагын 

мастер, Сургагч багш 

Б.Батцэцэг “Эерэг сэтгэлгээ 

хандлагын боловсрол” сэдэвт 

сургалтыг зохион байгуулж 

Сүхбаатар сум дахь төр, төсвийн 

байгууллагын 400 гаруй төрийн 

албан хаагчдыг хамруулсан. 

Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газраас Төрийн 

албаны зөвлөл, Архивын 

ерөнхий газартай хамтран 

сумдын Засаг даргын Тамгын 

газар, аймгийн Засаг даргын 

эрхлэх асуудлын хүрээний 

агентлагууд, төр, төсвийн 

байгууллагын удирдлагууд, 

архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтнуудад зориулсан “Архив, албан хэрэг 

хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэг”-ийн 

бэлтгэл хангахад анхаарах асуудлууд, Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын хүрээнд батлагдан гарсан хууль тогтоомжийн талаарх сургалтыг 2019 

оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр зохион байгуулж, 400 гаруй төрийн албан 

хаагчдыг хамрууллаа.  
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Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2019 оны 04 дүгээр сарын 

17-ны өдрийн 150 дугаар тогтоол, 

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 

2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны 

өдрийн А/46 дугаар захирамжийн 

дагуу 2019 онд "Төрийн 

байгууллагын ажлын зохион 

байгуулалт, архив, албан хэрэг 

хөтлөлтийн улсын үзлэг" улсын 

хэмжээнд зохион байгуулахтай холбогдуулан Архивын ерөнхий газартай хамтран 

2019 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан "Төрийн байгууллагын 

ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг"-ийн дүгнэх 

үзүүлэлт, анхаарах асуудлын талаарх цахим сургалтад аймгийн ИТХ-ын Ажлын 

алба, аймгийн ЗДТГ-ын алба хаагчид, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, 

аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагууд, төр, төсвийн 

байгууллагын удирдлагууд,архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан нийт 150 гаруй 

ажилтнуудыг хамруулсан сургалтыг 

зохион байгууллаа. 

Хүний эрхийн үндэсний комиссын 

гишүүн, хууль зүйн ухааны доктор 

П.Оюунчимэг тэргүүтэй ХЭҮК-ын 

Гомдол, хяналт шалгалтын хэлтсийн 

дарга Т.Тамир, ХЭҮК-ын реферэнт 

Х.Цэцэгээ, Г.Золзаяа нарын 

бүрэлдэхүүнтэй ажлын баг 05 дугаар 

сарын 23-24-ны өдөр ажиллалаа. Хүний 

эрхийн үндэсний комиссоос Монгол 

Улсын таван цэгт бүсчилсэн сургалтыг 

явуулахаар төлөвлөгөөндөө тусгасны 

дагуу энэхүү төвийн бүсийн сургалтыг 

манай аймагт явуулж байна. Сургалтын 

гол зорилго нь Монгол Улсад мэргэшсэн 

төрийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, 

төрийн байгууллага дотор жендерийн 

тэгш байдлыг бий болгоход төрийн албан 

хаагчдын хүлээх үүрэг, хариуцлагыг 

тайлбарлан таниулахад чиглэгдэж байв. 
Түүнчлэн төрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын жендер ба хүний 

эрхийн мэдлэг, чадавхийг бэхжүүлэхэд гол зорилгоо хандуулж байгаа юм. “Хүний 

эрхийн ерөнхий ойлголт, хүний эрхэд суурилсан хандлага”, “Жендерийн үндсэн 

ойлголт, онол, хандлага”, “Жендерийн тэгш байдлын үзэл баримтлал, түүний олон 

улсын эрх зүйн зохицуулалт”, “Жендерийн асуудлаарх гомдол”, Жендерийн 

ялгаварлан гадуурхалт”, “жендерт суурилсан хүчирхийлэл”, “Байгууллага дахь 
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жендерийн тэгш байдал” зэрэг сургалтуудад төр, төсвийн байгууллагын 100 гаруй 

төрийн албан хаагчид хамрагдлаа.    

2019 оны 06 дугаар сарын 13-14-

ны өдрүүдэд  Төрийн албаны 

зөвлөлийн гишүүн Д.Баатарсайхан, 

Маргаан хянан шалгах газрын өргөдөл 

гомдол хариуцсан мэргэжилтэн 

Г.Нансалмаа, Хүний нөөцийн 

удирдлага, аудитын газрын 

мэргэжилтэн Б.Чойжилгарав нарын 

бүрэлдэхүүнтэй Төрийн албаны 

зөвлөлийн ажлын хэсэг ажилласан. Төрийн албаны зөвлөлөөс төрийн байгууллага, 

Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай танилцах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, 

Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, Төрийн албаны 

тухай хууль, дагалдан гарсан журам, дүрэм, зааврыг төрийн албан хаагчдад 

сурталчлан таниулах зорилгоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон зарим 

агентлаг, сумдад ажиллаж, аймгийн салбар зөвлөлийн ажилтай танилцсан.  

Аймгийн хэмжээний 

400 гаруй төрийн албан 

хаагчдад “Албан тушаалын 

тодорхойлолт боловсруулах 

нийтлэг журам”, “Төрийн 

жинхэнэ албан хаагчийг өөр 

албан тушаалд шилжүүлэх, 

сэлгэн ажиллуулах эрх зүйн 

зохицуулалт”, “Төрийн 

жинхэнэ албан хаагчийн 

албан үүргийг түр орлон 

гүйцэтгэх эрх зүйн 

зохицуулалт”, “Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам”, “Төрийн 

албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”, “Төрийн албан тушаалд шатлан 

дэвшүүлэх журам”, “Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам”, “Төрийн 

албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн”, “Төрийн албан хаагчийн ѐс зүй, сахилгын 

шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах эрх зүйн зохицуулалт”, “Төрийн жинхэнэ 

албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай 

маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам” сэдэвт сургалтыг зохион 

байгуулсан. 
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Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний чуулганд оролцлоо. 

Хөдөлмөр нийгмийн 

хамгааллын яам, 

Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл мэндийн 

төв, Мэргэжлийн хяналтын 

ерөнхий газар, Нийгмийн 

даатгалын ерөнхий газар, 

Монголын үйлдвэрчний 

эвлэлийн холбоо, 

Монголын ажил олгогч 

эздийн нэгдсэн холбоо 

хамтран “ХӨДӨЛМӨРИЙН 

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ 

АХУЙН ҮНДЭСНИЙ 

ЧУУЛГАН”-ыг төрийн ордонд зохион байгуулсан. Аймаг орон нутгаа төлөөлөн 

Сэлэнгэ аймгийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аймгийн салбар 

зөвлөлийн дарга Ө.Сувдаа “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар 

хороо, зөвлөлийн үйл ажиллагаа, цаашдын зорилт хамтын ажиллагаа”-ны талаар 

Сэлэнгэ аймгийн туршлагын талаар илтгэл тавилаа.  

 

“Жендэрт суурилсан 

хүчирхийллийн судалгаа”-ны үр 

дүнг танилцуулах сургалт 

зохион байгуулагдлаа 

 

2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны 

өдөр “Жендэрт суурилсан 

хүчирхийллийн судалгаа”-ны үр дүнг 

аймаг, орон нутгийн удирдлага, 

бодлого боловсруулагч, хэрэглэгч 

нарт түгээх, үр дүнд үндэслэн 

бодлого, төлөвлөлтөө хийхэд 

хөшүүрэг болох, Монгол Улс дахь жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, гэр бүлийн 

хүчирхийллийн талаар мэдээлэл өгөх зорилготой сургалт зохион байгуулагдлаа. 

Сургалтад аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Э.Оюунболд, Засаг 

даргын орлогч Ж.Сайнцог, Үндэсний статистикийн хорооны ахлах статистикч 

Н.Должинсүрэн, Э.Гантуяа, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Статистикийн 

хэлтэс, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, Эрүүл мэндийн газар, 

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Боловсрол соѐл урлагийн газар, 

Цагдаагийн газрын нэгжийн дарга, мэргэжилтнүүд, сумдын статистик болон жендэр 

хариуцсан мэргэжилтнүүд, сургуулийн нийгмийн ажилтнууд, аймгийн жендэрийн 

салбар хорооны гишүүд, багийн Засаг дарга, нийгмийн ажилтан, өрхийн эрүүл 



 

11 

 

мэндийн төв, иргэний нийгмийн байгууллагын холбоо, хэвлэл мэдээллийн 

ажилтнууд хамрагдлаа. 

Долоо. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах асуудлаар зохион байгуулсан ажил үр 

дүн: 

Төрийн албан хаагчийн ажиллах таатай орчин, урам 

зориг, хүсэл эрмэлзлэлийг хөдөлмөрийн харилцаан дахь 

урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн аргад тулгуурласан олон 

талт үйл ажиллагаагаар хэрэгжүүлэх замаар ажиллах 

нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангахад чиглэсэн 2018-2024 

онд хэрэгжүүлэх “Төрийн албан хаагчийн ажиллах 

нөхцөл, нийгмийн баталгаа” аймгийн хөтөлбөрийн 

биелэлтийн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 

   

 

 

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын 

хүрээний 22 агентлагт нийт 462 

суурин,195 зөөврийн компьютер, 229 хэвлэгч 

машин, 31 скайнер, 31 проектор,  17 сумын 

Засаг даргын Тамгын газарт 297 суурин, 

118 зөөврийн компьютер, 191 хэвлэгч,                      

24 скайнер, 21 проектор, 33 хувилагч машин тус 

тус хэрэглэгдэж байгаа нь төрийн албан хаагчид өдөр тутмын үйл 

ажиллагаагаа хэвийн явуулах цахим техник хэрэгслийн нөхцөл боломжоор бүрэн 

хангагдаад байна. 

  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын их танхимд орон нутгийн 2018 

оны төсвийн санхүүжилтээр аймгийн хэмжээнд төрийн албан хаагчдад зориулсан 

хурал, зөвлөгөөн сургалт зохион байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж, 

техник хэрэгслэлийг шинэчлэн суурилуулсан. Аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын албан хэрэг хөтлөлтийг цахимжуулах ажлын хүрээнд тоног төхөөрөмжийн 

хүчин чадлыг шаардлагын хэмжээнд хүргэн нэмэгдүүллээ. 
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Аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 
шийдвэрээр “Сэлэнгэ 
орон сууц”        
ОНӨААТҮГ-ыг байгуулсан бөгөөд төрийн албан хаагчдыг орон сууцжуулах, орон 
сууцаар хангах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор 2019 онд 120 айлын орон сууцыг 
барихаар барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Барилгын ажлын явц 30 хувьтай байна. 
Уг орон сууцанд төрийн үйлчилгээний албан хаагчид буюу эмч, багш нар болон 
хууль сахиулах болон төрийн тусгай албаны албан хаагчдыг эхний ээлжинд 
хамруулахаар төлөвлөж, холбогдох судалгаа мэдээллийг бүрдүүлж, гэрээ 
байгуулах ажил хийгдэж байна. 
 
"Сэлэнгэ орон сууц" ОНӨААТҮГ-ын 6,1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар хийгдэж байна. 

 

  Хүдэр сумын Засаг 

даргын Тамгын газрын 

байранд өргөтгөл барилаа. 

Улсын төсвийн 300 гаруй сая 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 

баригдсан энэ өргөтгөл 2 давхар, 

доороо автомашины граштай. 

Сумын Засаг даргын Тамгын 

газрын хуучин байр 40 гаруй 

жилийн насжилттай, орон сууцны 

зориулттай барилга юм. Шинэ 

өргөтгөл албан байгууллагын стандартын дагуу баригдаж тохилог орчныг 

бүрдүүлсэн. Ийнхүү Хүдэр сумын 

төрийн албан хаагчид төрийн 

үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй 

хүргэх, ард иргэд ая тухтай 

тохилог орчноос төрийн үйлчилгээ 

авах боломж нөхцөлийг бүрдүүлж 

чадлаа. 
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 “Aмьдралын хөтөч”-ажил олгогч, ажил хайгч иргэнд зориулсан өрөөг 

тохижууллаа. 

Сэлэнгэ аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар “Ажил олгогч, ажил 

хайгч иргэнд зориулсан зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх “Амьдралын хөтөч” өрөөг шинээр 

тохижуулан ажиллуулж эхэллээ.  

Иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд ганцаарчилж ярилцах хэрэгцээ шаардлага багагүй гарч 

байгаа бодит нөхцөл байдалд тулгуурлан иргэндээ, байгууллагатаа илүү ойртож 

ажиллах үүднээс энэхүү өрөөг шинээр гаргасан байна.  

“Амьдралын хөтөч” өрөөг Европын холбооны санхүүжилттэй “Монгол Улсад ажлын 

байрыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх SECIM төсөл”-ийн дэмжлэгтэйгээр 

тохижуулсан.  

 

Сэлэнгэ Засаг даргын 

нэрэмжит спортын 8 төрөлт 

тэмцээнийг зохион 

байгууллаа. Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2009 оны 05 тоот 

тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, 

төр, төсвийн байгууллагын 

ажилтан албан хаагчид, иргэдийн 

дунд нийтийн биеийн тамирыг 

хөгжүүлэх, бие бялдарыг 

чийрэгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, ажлын бүтээмжийг 

нэмэгдүүлэх, байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэхэд энэхүү 

тэмцээний зорилго оршиж байгаа бөгөөд энэ жил ажлын байрны дасгал, усанд 

сэлэлт, дартс гэсэн төрлүүд нэмж, 8 төрөл болгон өргөжүүлж зохион байгууллаа. 

   

Найм. Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох 

ажилтны сонгон шалгаруулалт, нэр дэвшүүлсэн ажиллагаа, ил тод, 

нээлттэй байдлыг хангасан байдал, үр дүн: 
 

Цагааннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга болон Хушаат, 

Сайхан сумын Номгон тосгоны ЕБС-ийн захирал, Ерөө сумын цэцэрлэгчийн 

эрхлэгч, Мандал сумын Хэрх, Түнхэл тосгон, Орхон сумын соѐлын төвийн 

эрхлэгчийн албан тушаалын сул орон тооны захиалгыг нэгтгэн хүргүүлээд байна. 

 

 Ес. Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний мэргэшлийн 

шалгалт, нэр дэвшүүлсэн ажиллагаа ил тод, нээлттэй байдлыг хангасан 

байдал, үр дүн: 

Тайлант хугацаанд төрийн албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалт 

зохион байгуулагдаагүй болно. Аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газар, 

аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудаас дэс 

түшмэлийн-44, туслах түшмэлийн-26 нийт 70 сул ажлын байрны орон 

тооны захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд ирүүлээд байна.   
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Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 33 дугаар зүйлд 

заасны дагуу ерөнхий шалгалтыг улсын хэмжээнд 10 дугаар сард зохион 

байгуулагдах тул бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 

  Арав. Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний болон 

удирдах ажилтны нөөцийн сан бүрдүүлж, түүгээр үйлчилсэн байдал, үр 

дүн: 

Аймгийн хэмжээнд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад тэнцэж, төрийн 

жинхэнэ албанд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэлтэй 96 иргэн байна. 

Монгол Улсын 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 5 иргэн, нөөцөөс нөхөн томилсон 2 

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 8 иргэнд төрийн 

жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэдийн нөөцөд бүртгэлтэй байгаа тухай Төрийн 

албаны зөвлөлийн тогтоолыг үндэслэн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 

зөвлөлийн тодорхойлолт гаргаж үйлчилсэн. 

 

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 
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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 2018 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. 

  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. 

  Сэлэнгэ аймгийн удирдах 

ажилтны зөвлөгөөнийг 2019 оны 01-р 

сарын 25-ны өдөр 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 байгуулж, 

өнгөрсөн ажлаа дүгнэж, ирэх оны 

бодлогоо, чиглэлээ тодорхойллоо. 

Аймгийн Засаг даргаас агентлагийн дарга нартай байгуулсан 2018 оны үр 

дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн үнэлгээгээр “А” буюу “маш сайн” үнэлгээтэй 11, 

“В” буюу “сайн” үнэлгээтэй 10, дунджаар 92.2 хувийн хэрэгжилттэй дүгнэгдсэн 

бол аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг дарга нартай байгуулсан хамтран ажиллах 

гэрээний хэрэгжилтийн үнэлгээгээр 57.1-66.4 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 
 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. 
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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 биелэлтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үр 

дүнгийн гэрээний үнэлгээнд санал дүгнэлт гаргаж үр дүнг тооцох ажлыг 

хэвшүүлсэн. 

2018 оны төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт, үйл 

ажиллагаа мэргэшлийн түвшний үнэлгээгээр хангалттай үнэлгээ авсан ахлах, дэс, 

туслах түшмэлийн ангиллын 207 төрийн захиргааны албан хаагчдад аймгийн Засаг 

даргын 2019 оны А/95 тоот захирамжаар төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг 

дэвийг шинээр болон ахиулан олгосон. 

 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв олгосон байдлыг 

сүүлийн 10 жилийн байдлаар үзүүлбэл: 

Төрийн 

захиргааны 

албан 

тушаалын 

ангилал 

2009 

он 

2010 

он 

2011 

он 

2012 

он 

2013 

он 

2014 

Он 

2015 

он 

2016 

он 

 

 

2017 

он 

 

 

2019 

он 

Ахлах 

түшмэл 
3 6 6 3 2 10 5 7 
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Дэс түшмэл 25 42 43 62 48 60 39 69 53 112 

Туслах 

түшмэл 
11 22 20 25 37 27 40 23 

  50 83 

Нийт дүн 39 70 69 90 88 97 84 99 110 207 

 

 

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 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

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

Аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газарт 18, аймгийн Засаг даргын эрхлэх 

асуудлын хүрээний хэлтэс агентлагуудад 22 нийт 30 ѐс зүйн зөвлөл шинэчлэгдэн 

ажиллаж байна.  

Сайхан сумын Засаг даргын Тамгын газрын ѐс зүйн зөвлөлөөс төрийн 

захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын мэдлэг, ѐс зүйн талаарх 

ойлголт хандлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Төрийн албан хаагчийн ѐс зүй”, 

“Төрийн албаны шинэтгэл”, “Манлайлал” сэдвийн хүрээнд сургалт, хэлэлцүүлгийг 

2019 оны 03 дугаар сард зохион байгуулж 3 байгууллагын 95 албан хаагч 

хамрагдсан байна.  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран , 

Архивын ерөнхий газартай хамтран сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн 

Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагууд, төр, төсвийн байгууллагын 
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удирдлагууд, ажилтнуудад зориулсан “Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулга”-ын хүрээнд батлагдан гарсан хууль тогтоомжийн талаарх сургалтыг 

2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр зохион байгуулж, 400 гаруй төрийн албан 

хаагчдыг хамрууллаа.  

2019 оны хагас жилийн байдлаар ѐс зүйн зөвлөлүүдийн мэдээлснээр төрийн 

албан хаагчийн ѐс зүйтэй холбоотой зөрчил, дутагдал гараагүй байна. 

   

  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 12 өргөдөл, гомдол ирснийг бүртгэн холбогдох хууль, 

журмын дагуу тухай бүр нь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 

гишүүдээр ахлуулсан ажлын хэсэг томилон дүгнэлт гаргуулж, салбар зөвлөлийн 

хуралдаанаар хэлэлцэн хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж ажиллалаа. 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд 

хандсан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт: 

№ Өргөдөл 
гаргагчийн нэр 

Өргөдлийн утга Шийдвэрлэсэн байдал 

1  
Т.Одонцэцэг 

Жавхлант сумын ЗДТГ-ын 
даргын үйл ажиллагаатай 
холбоотой асуудлаар 

ТАЗСЗ-ийн 2019 оны 27 тоотоор 
өргөдөлд дурдсан асуудлууд 
нотлогдоогүй талааар албан бичгийг 
хүргүүлсэн 

2 Ж.Нямсүрэн Сумын ИТХ-ын 
тэргүүлэгчдийн албан 
тушаалаас чөлөөлөхгүй 
байгаа тухай 

АИТХ-ын нарийн бичгийн даргын 
2019 оны 25 тоот албан бичгээр 
давхар албан тушаал эрхлэх нь 
үндэслэлтэй гэж үзэн хариуг 
хүргүүлсэн 

3 Д.Бадраа Шалгалтын материал авах 
тухай 

Нөөцөд бүртгэлтэй байх хугацаа 
дууссан тул ТАЗ-ийн 2016 оны 
тогтоолыг хуулбарлан өгсөн 

4 Ч.Бадамцэцэг Ажлын байранд томилохгүй 
байгаа тухай 

ТАЗСЗ-ийн 2019 оны 27 тоотоор 
өргөдөлд нөөцөд бүртгэлтэй 
болохыг мэдэгдсэн. 

5 Ч.Насанбат 
Т.Болор 

Шийдвэр шалгуулах тухай ТАЗСЗ-ийн албан тоотоор эгүүлэн 
ажилд нь томилох тухай албан 
бичгийг хүргүүлсэн 

6 С.Наранцэцэг Төрийн алба хаасан хугацаа 
тооцуулах тухай 

ТАЗСЗ-ийн 2019 оны 28 албан 
тоотоор төрийн алба хаасан 
хугацаанд ажилласан жилийг 
оруулах тухай албан бичгийг 
хүргүүлсэн 

7 Г.Март Ажлаас чөлөөлөгдсөн тухай ТАЗСЗ-ийн тогтоолоор ажлын хэсэг 
томилогдон ажилласан ажилд нь 
эгүүлэн томилсон 

8 Б.Ууганмаа Сонгон 
шалгаруулалтын тухай 

ТАЗСЗ-ийн 2019 оны 41 тоот албан 
бичгээр шалгалтыг ил тод нээлттэй 
зохион байгуулсан тухай хариуг 
хүргүүлсэн 
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9 Б.Нарангэрэл Ажлаас халагдсан тухай ТАЗСЗ-ийн 2019 оны 51 тоот албан 
бичгээр ажлаас чөлөөлөгдсөн нь 
үндэслэлтэй гэж үзэж  хариуг 
хүргүүлсэн 

10 Н.Гантуяа Сүхбаатар сумын ЗДТГ-ын 
даргын үйл ажиллагаатай 
холбоотой асуудлаар 

ТАЗСЗ-ийн 2019 оны 49 тоот албан 
бичгээр өргөдөлд дурдсан 
асуудлууд нотлогдоогүй тул Тамгын 
газрын даргад цаашид анхаарч 
ажиллах талаар үүрэг чиглэийг 48 
тоот албан бичгээр хүргүүлсэн 

11 Р.Насанжаргал Ажлаас чөлөөлөхгүй байгаа 
тухай 

Нийгмийн даатгалын ерөнхий 
газрын дэргэдэх салбар зөвлөлд 
хандахыг зөвлөсөн 

12 Ч.Насанбат Ажилд авахгүй байгаа тухай ТАЗСЗ-ийн 2019 оны 34 тоотоор 
ажлаас чөлөөлөгдсөн нь 
үндэслэлгүй гэж үзэн 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, Moнголын үндэсний радио олон нийтийн телевиз зэрэг хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслэлээр Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс явуулж буй 

цаг үеийн ажил арга хэмжээний талаар ярилцлага өгч, нийтэд мэдээллэх ажлыг 

зохион байгуулсан.   
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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 програмын 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 бүртгэл бүхий нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүллээ. Аймагт үйл 

ажиллагаа явуулж буй аймгийн Гаалийн газрын 118, Цагдаагийн газрын 216 

төрийн албан хаагчийн мэдээлэл харьяалах дээд шатны байгууллагадаа 

нэгтгэгдсэн болно. 

 Мэдээллийн санг ашиглан төрийн албан хаагчдыг 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”, хүний 

нөөцийн системийн мэдээллийн программ хангамжийн талаар төр, төсвийн 
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байгууллагуудын дотоод ажил, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтнуудад 

заавар зөвлөгөө өгч мэргэшил арга зүйн удирдлагаар хангасан. 

Байгууллагын хүний нөөцийн системд нэвтрэх эрх бүхий албан 

тушаалтнуудад цахим хурал хийлээ 

 

  Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 

255 тоот албан бичгээр ирүүлсэн чиглэлийн 

дагуу Хүний нөөцийн нэгдсэн системийн 

мэдээллийг тухай бүр тогтмол  шинэчилж 

байх талаар төр, төсвийн байгууллагуудын 

хүний нөөцийн системд нэвтрэх эрх бүхий 

албан тушаалтнуудад  цахим хурал хийж 

үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа.  

   Арван долоо. Салбар зөвлөлийн 

үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх асуудлаар 

хэрэгжүүлсэн шинэлэг ажил, үр дүн: 

 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөх Төрийн албаны 

тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн хэрэгжилт, дагалдан гарах дүрэм, журам, 

Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” Төрийн 

албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн “Төрийн албаны шинэчлэлийг 

хэрэгжүүлж, ѐс зүй харилцаа, хандлагыг дээшлүүлэх жил”, зорилтуудыг 

хэрэгжүүлж, аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Удирдах ажилтны мэдээллийн 

цаг” арга хэмжээний хуваарь оролцох байгууллагуудыг баталгаажуулан 3 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. 

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран Төрийн албаны 

тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг дагалдан гарах, дүрэм журмуудыг 

сурталчлан таниулах, хэрэгжилтийг хангах зорилгоор аймаг, сумдын Засаг даргын 

Тамгын газар, аймгийн эрхлэх асуудлын хүрээний газар, хэлтэс, албадын 

давхардсан тоогоор 900 гаруй төрийн албан хаагчдад “Албан тушаалын 

тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”, “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр 

албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах эрх зүйн зохицуулалт”, “Төрийн 

жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх эрх зүйн зохицуулалт”, 

“Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам”, “Төрийн албаны тусгай 

шалгалт өгөх болзол, журам”, “Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам”, 

“Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам”, “Төрийн албан хаагчийн ажлын 

гүйцэтгэл, үр дүн”, “Төрийн албан хаагчийн ѐс зүй, сахилгын шийтгэл ногдуулах, 

түүнд гомдол гаргах эрх зүйн зохицуулалт”, “Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон 

төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан 

шийдвэрлэх журам” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан. 
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Арван найм. Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар олон 

нийтийн /иргэдийн/ үнэлгээ: 

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 2019 оны 03 дугаар 21-24-ний өдрүүдэд 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 Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, сумдын Засаг 

даргын Тамгын газрын төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж, нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын үйл ажиллагаа, төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадвар, болон төр 

засгаас баримтлаж буй бодлого шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлж буй байдалд 

иргэдийн санал дүгнэлтийг авах, хэрэглэгчийн үнэлгээг тодорхойлохоор 

шийдвэрлэснийг хэрэгжүүлэн ажиллаж хэвшсэн.  

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 2019 оны хагас жилийн үйл 

ажиллагааны тайланг 2018 оны 6 дугаарын 28-ны өдрийн 55 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.  
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Хорь. Төрийн албаны зөвлөлөөс өгсөн хугацаатай үүрэг даалгаврын 

биелэлт: 

Тайлант хугацаанд Төрийн албаны зөвлөлөөс судалгаа, тайлбар ирүүлэх 

тухай хугацаатай албан бичиг 9 ирснийг бүртгэн холбогдох арга хэмжээг авч, 

хугацаанд нь тайлагнах ажлыг зохион байгууллаа.  

 

Төрийн албаны зөвлөлөөс 2019 онд ирсэн  

албан бичгийн шийдвэрлэлт: 

№ Огноо Дугаар Хаанаас 
ирсэн 

Бичгийн утга 
 

Хэрэгжилт 

1 2018.12.21 1429 Төрийн 
албаны 
зөвлөл 

Тайлан 
ирүүлэх тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
2019.01.10-ны өдрийн 
04 тоот албан 
бичгээр хариуг 
хүргүүлсэн. 

2 2019.01.18 83 Төрийн 
албаны 
зөвлөл 

Санал авах 
тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
2019.01.28-ны өдрийн 
14 тоот албан 
бичгээр хариуг 
хүргүүлсэн 

3 2019.03.06 255 Төрийн 
албаны 
зөвлөл 

Мэдээлэл 
шинэчлэх 

тухай 

Бүрэлдэхүүн 
хөдөлгөөний 
тайлангийн 
мэдээллийг утсаар 
хүргүүлсэн. 

4 2019.03.11 275 Төрийн 
албаны 
зөвлөл 

Албан 
даалгаврын 

хэрэгжилтийг 
хангаж 

ажиллах тухай 

ТАЗСЗ-ийн 
2019.03.27-ны өдрийн 
32 тоот албан 
бичгээр хариуг 
хүргүүлсэн. 

5 2019.04.29 495 Төрийн 
албаны 
зөвлөл 

Сургалтад 
оролцуулах 

тухай 

Аймгийн ИТХ-ын 
нариын бичгийн 
дарга Э.Оюунболд, 
аймгийн ЗДТГ-ын 
дарга Ө.Сувдаа нар 
оролцсон. 

6 2019.05.16 573 Төрийн 
албаны 
зөвлөл 

Судлагаа 
ирүүлэх тухай 

Төрийн албаны 
салбар зөвлөлийн 45 
тоот албан бичгээр 
хариуг хүргүүлсэн. 

7 2019.06.04 674 Төрийн 
албаны 
зөвлөл 

Чиглэл өгөх 
тухай 

Хугацаа болоогүй 

8 2019.06.21 754 Төрийн 
албаны 
зөвлөл 

Сургалтад 
оролцуулах 

тухай 

Хугацаа болоогүй 

9 2019.06.25 765 Төрийн 
албаны 
зөвлөл 

Хагас жилийн 
тайлан, мэдээ 
ирүүлэх тухай 

Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн 2019 ны 
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06 дугаар сарын 28-
ны 55 дугаар албан 
бичгээр ТАЗСЗ-ийн 

2019 оны хагас 
жилийн тайланг 

хүргүүлсэн. 

 

ДҮГНЭЛТ: 

Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг хэрэгжүүлэх түүнийг 

дагалдан гарсан дүрэм журмуудыг судлах, нэг мөр ойлголттой болох, чиглэлээр 

шат дараалан сургалтыг зохион байгуулж, сум, агентлагийн түвшинд ажиллаж буй 

төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын үйл ажиллагааг 

үнэлж дүгнэх ажлыг газар дээр нь зохион байгуулж, мэргэшил арга зүйгээр хангах 

ажлыг гол чиглэлээ болгож ажиллалаа. 

 

 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 


