
2019  он 

МОНГОЛ УЛСЫН  

ТӨРИЙН АЛБАНЫ  

ЗӨВЛӨЛ  



Төрийн албаны шалгалт, сонгон шалгаруулалт, нөөц 

Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг 

Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцаа 



15 жил 

2017 он 2008 он 2002 он 1994 он 



ЧАДАХУЙН /МЕРИТ/ ЗАРЧИМ 
ТАТХ /3.1.3, 23, 26/ 

АХЛАХ ТҮШМЭЛ:  

ТА-нд 8-аас  

доошгүй жил,  

үүнээс ДТ-ийн  

албан тушаалд 

 4-өөс доошгүй  

жил ажилласан 

 байх  

ТЭРГҮҮН ТҮШМЭЛ:  

ТА-нд 16-аас доошгүй  

жил, үүнээс ЭТ-ийн  

албан тушаалд  

8-аас доошгүй  

жил ажилласан байх  

ЭРХЭЛСЭН ТҮШМЭЛ:  

ТА-нд 12-оос доошгүй  

жил, үүнээс АТ-ийн 

албан тушаалд 4-өөс 

 доошгүй  

жил ажилласан байх  

АХЛАХ 

 ТҮШМЭЛ 

ДЭС  

ТҮШМЭЛ  

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ  

ЭТ 

ТТ 

• Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд 

тавигдах тусгай шаардлага; 
• Албан тушаалын тодорхойлолт. 



МУ-ын Ерөнхийлөгч 

Улсын Их Хурал 

Засгийн газар 

Төрийн албаны зөвлөл 

ЗГ, ТАЗ хамтран  

3 

9 

23 

9 

3 

47 

БАТЛАН ГАРАХ ДҮРЭМ, ЖУРАМ 

39 



ТӨРИЙН АЛБАНЫ 

ЗӨВЛӨЛ 

Хяналт, 

шалгалт 

Төрд 

учируулсан 

хохирлыг 

нөхөн 

төлүүлэх 

ТАЗ-ийн 

шийдвэрийн 

биелэлтийг 

ханнгуулах 

Гомдол, 

маргаан 

хянан 

шийдвэрлэх 

Шүүхэд 

нэхэмжлэл 

гаргах 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ   

ХАРИУЦЛАГЫГ 

НЭХЭЖ АЖИЛЛАНА 



ТӨРД УЧРУУЛСАН  ХОХИРЛЫГ НӨХӨН 

ТӨЛҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ 

• Төрийн жинхэнэ албан 
хаагчийг хууль бусаар 
төрийн албанаас 
чөлөөлсөн, түр 
чөлөөлсөн, халсан 
маргааныг хянан 
шийдвэрлэх 

Төрийн албаны 
зөвлөл  

• Шүүхийн шийдвэрийн 
биелэлтийн талаар 
бүртгэл хөтлөх 

• Төрд учруулсан 
хохирлын нөхөн 
төлөлтөд хяналт тавих 

• Төрийг төлөөлж шүүхэд 
нэхэмжлэл гаргах 

Шүүх  • Хууль бусаар 
халсантай 
холбогдуулан 
төрд учирсан 
хохирлыг нөхөн 
төлөх 

Буруутай албан 
тушаалтан 



 

 

А. Төрийн албаны тухай 
хууль тогтоомж 
 
а. Төрийн албаны тухай 
хууль 
б. Салбарын хууль 
тогтоомж 
в. Бусад хууль тогтоомж 
дүрэм журам  
 

Б. ТАТХ-ийн 3.1.3-т заасан 
чадахуйн зарчим /мерит/ 

 
Төрийн албанд: 
-Сонгон шалгаруулах 
-Томилох 
-Чөлөөлөх / халах 
-Дэвшүүлэх / бууруулах 
-Шагнах / шийтгэх 
-Урамшуулах / зэмлэх 

В. Төрийн албан хаагчийн 
баталгаа 

 
-Нийгмийн баталгаа 
-Нэмэгдэл баталгаа 
-Эрх зүйн баталгаа 
 
 

 
 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АУДИТ 

“АЛБАН ДААЛГАВАР” 

 

-ТАЗ-ийн санаачлагаар, Иргэний гомдол, мэдээллээр, тэмдэглэлээр, 

-Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, -Санал, зөвлөмж /УИХ, ЗГ/,  

Мэргэшил арга зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ 

 



ЁС ЗҮЙ  ҮР ДҮН 

Хувь хүний  

ѐс зүй 

Мэргэжлийн 
ѐс зүй 

Байгууллагын 
соѐл 



ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН  

ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ  

 Төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн соѐл нь 

тухайн байгууллагад мөрдөж буй албан 

харилцааны ѐс зүйгээр дамжин илэрдэг. 

 Албан харилцаанд мөрдөх тодорхой дэг 

журам, зан үйлийн нийлбэр цогц.  



Хууль, ѐс зүйн болон 
сахилгын дүрэм  

Ёс зүйн хороо  

Бодлого, журам  

Байгууллагын хяналт 
шинжилгээ 

Сургалтын үйл ажиллагаа 
явуулах  

2010 

он 

2019.01.

01 



1994 www.yoszui@csc.gov.mn 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН 

ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН МЭДЭЭ 

http://www.yoszui@csc.gov.mn


 Үйлчлэх хүрээ, 

 Ёс зүйн хэм хэмжээ 

 Ёс зүйн зөрчлийг хүлээн 

авах үндэслэл 

 Ёс зүйн зөрчилтэй 

холбоотой гомдол, 

мэдээллийг хянан шалгах 

 Ёс зүйн зөрчилд хүлээлгэх 

хариуцлага,  

 Ёс зүйн хороо, 

 Байгуулах албан хаагчдын 

тоо, 

 

 

 Үйлчлэх хүрээ, 

 Ёс зүйн хэм хэмжээ 

 Ёс зүйн зөрчлийг хүлээн 

авах үндэслэл, 

 Ёс зүйн зөрчилтэй 

холбоотой гомдол, 

мэдээллийг хянан шалгах 

 Ёс зүйн зөрчилд хүлээлгэх 

хариуцлага,  

 Ёс зүйн зөвлөл, 

 Байгуулах албан хаагчдын 

тоо, 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 

ТОГТООЛ 

ӨӨРЧЛӨЛТ 



Төрийн захиргааны  

болон үйлчилгээний 

албан хаагчийн ѐс  

зүйн дүрэм  
/ЗГ 2019.33/ 

ТАТХ-ийн 40 дүгээр зүйл: 

Үйлчлэх хүрээ: 

Төрийн захиргааны  

болон үйлчилгээний  

албан хаагчид  

хамаарна 

Сахин мөрдөх  

35  ѐс зүйн хэм  

хэмжээ 
Ёс зүйн  

зөрчил,   

хариуцлага 

ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ 
/3-7 гишүүн, хугацаа  

3 жил/ 

хариуцлага  

хүлээлгэсэн  

шийдвэрийг  

тухайн ТАХ-ийн  

хувийн хэрэгт  

тэмдэглэж,  

байгууллагын  

дотоод сүлжээнд  

байршуулан  

мэдээлэх 

1 5 

4 
3 

2 

үргэлжлэл 



үргэлжлэл 

Хугацаа: 14 хоног +14 хоног 

Тухайн албан хаагчийн 

 дээд шатны албан  

тушаалтан, эсхүл уг  

байгууллагад дотоод  

хяналт, шалгалт 

 хариуцсан нэгж, албан  

тушаалтан ажилладаг  

бол тэрхүү нэгж, албан  
тушаалтан 

Шалгалтын дүнг байгууллагын  

удирдлага танилцуулан 

ЁС ЗҮЙН  

ЗӨВЛӨЛД 
Гомдол Мэдээлэл 

хэвлэл,  

мэдээллийн  

хэрэгсэл, олон  

нийтийн сүлжээнд 

нийтлэгдсэн  

мэдээллийн  

мөрөөр 

Тухайн  

байгууллагын 

дотоод  

хяналтаар 

Тухайн байгууллагын  

төрийн албан хаагчийн  

тоо 25 хүрэхгүй бол 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Төрийн албан хаагч энэ дүрэмд заасан ѐс зүйн хэм 

хэмжээ, шаардлагыг зөрчсөн нь сахилгын зөрчлийн 

шинжтэй болох нь шалгалтаар тогтоогдвол шалгалтын 

дүнг байгууллагын удирдлагад танилцуулан Төрийн 

албан хаагчийн ѐс зүйн зөвлөлд хүргүүлнэ. 



уучлал гуйхыг үүрэг болгох; 

сануулах; 

Ёс зүйн зөвлөлийн тогтоол: 
Тогтоолд уучлал гуйх 

хэлбэрийг тодорхойлсон 

байна.  

тогтоолыг зөрчил 

гаргасан албан хаагчид 

танилцуулна. 

Ёс зүйн зөвлөл тухайн албан 

хаагчид ѐс зүйн хариуцлага 

хүлээлгэх үндэслэл 

тогтоогдоогүй гэж үзвэл 

гомдол, мэдээлэл гаргасан 

иргэн, байгууллагад энэ тухай 

бичгээр хариу өгнө 

төрийн албан хаагчид 

хариуцлага хүлээлгэсэн 

шийдвэрийг тухайн төрийн 

албан хаагчийн хувийн хэрэгт 

тэмдэглэж, байгууллагын дотоод 

сүлжээнд байршуулан мэдээлнэ 



Ёс зүйн 
зөрчил  

• ТАТХ-ийн 48 дугаар зүйл 

• Авлигын эсрэг хууль,  

• Нийтийн албанд нийтийн  

болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг сонирхл

ын зөрчлөөс урьдчилан сэр

гийлэх тухай хууль,  

• Холбогдох бусад хууль  

тогтоомж 

ХАРИУЦЛАГА 



www.yoszui@csc.gov.mn 

Монгол Улсын Их Хуралд Төрийн албаны зөвлөлд: 

• төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн хэм хэмжээний 

хэрэгжилт, зөрчлийн талаархи дүгнэлт, цаашид авах 

арга хэмжээний санал; 

• Мэдээ өгөх хүнэгт. 

Гомдол, маргаан: 

http://www.yoszui@csc.gov.mn


• ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ, 

• ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ,  

Төрийн албаны шалгалт, сонгон шалгаруулалт 

“Төрийн албаны ерөнхий 
шалгалт авах болзол журам” 

“Төрийн жинхэнэ албаны 
нөөц бүрдүүлэх журам” 

“Төрийн албаны тушаалд 
шатлан дэвшүүлэх журам” 

“Төрийн албаны тусгай 
шалгалт өгөх болзол журам” 

ТАЗ 2019/14 

ТАЗ 2019/16 

ТАЗ 2019/17 

ТАЗ 2019/15 



ТАЗ 2019.03.25 №17 

• төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхэлж байгаа албан хаагчийн нөөц; 

• төрийн жинхэнэ албаны ерөнхий шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөц; 

• ТАТХ-ийн 16.3,  

• ТАТХ-ийн 46.6,  

• ТАТХ-ийн 62.1.4, Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

д заасны дагуу цэргийн тэтгэвэр тогтоолгож /дээд офицер, офицер,  

    ахлагч/ төрийн жинхэнэ албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн иргэний нөөц; 

• эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр нөхөр (эхнэр) нь өөр орон нутаг, 

    гадаад улс, олон улсын байгууллагад шилжин ажиллах болсон, эсхүл  

    гэр бүлийн хүнд өвчтэй аль нэг гишүүнээ асрах зайлшгүй шаардлагын  

     улмаас төрийн жинхэнэ албанаас чөлөөлөгдсөн  албан хаагчийн нөөц;  

• төрийн зардлаар их, дээд сургуульд суралцуулж төгссөн иргэн /цэрэг,  

    цагдаа, тагнуул, онцгой байдал, шүүхийн шийдвэр, шүүх шинжилгээ,  

    хилийн болон дотоодын цэрэг г.м/-ий нөөц.    

 



Төрийн жинхэнэ албаны нөөцийн бүртгэл, хөдөлгөөнийг дараах  

байдлаар хөтөлнө. Үүнд. 

•нөөцийн сангийн нэгдсэн бүртгэл, хөдөлгөөнийг Төрийн албаны  

     зөвлөлийн Ажлын алба,  

•энэ журмын 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7-д заасан нөөцийн бүртгэл,  

    хөдөлгөөнийг Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын алба, бусад  

     нөөцийн бүртгэл, хөдөлгөөнийг харьяалах Салбар зөвлөл,   

•салбар зөвлөлгүй төрийн байгууллагын нөөцийн бүртгэл,  

    хөдөлгөөнийг тухайн байгууллага. 



• Салбар зөвлөл болон төрийн байгууллагууд нь төрийн жинхэнэ  

албан хаагчийн нөөцийн бүртгэл, хөдөлгөөнд өөрчлөлт орсон мэдээг 

тухай бүр Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албанд  ирүүлэх  

үүрэгтэй.   

• Салбар зөвлөл нь нөөцийн бүртгэл, хөдөлгөөний тайланг тухайн  

оны 07 дугаар сарын 01, дараа оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн  

дотор гаргаж Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албанд хүргүүлнэ.   

• Салбар зөвлөлгүй төрийн байгууллага нөөцийн бүртгэл  

хөдөлгөөний тайланг энэ журмын 3.5-д заасан хугацаанд Төрийн  

албаны зөвлөлийн Ажлын албанд хүргүүлнэ.  

 

НӨӨЦИЙН САН НЬ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН 

УЛСЫН НЭГДСЭН ТОО БҮРТГЭЛИЙН  

БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ  



Аж үйлдвэрийн хөгжил 
дэвшил 

төрийн алба, төрийн албан 

хаагчтай холбогдсон 

бүртгэл, судалгаа, 

мэдээллийн нэгдсэн 

тогтолцооны бүрэлдэхүүн 

хэсэг 

Дэлхийд өрсөлдөх чадвар 
болон ажлын байр бий болгох 

1 2 

4 3 

төрийн албан тушаал эрхэлсэн 

байдал, боловсрол, мэргэжил, 

мэргэшил, ур чадвар, 

туршлага, ажлын үр дүнтэй 

холбогдсон мэдээллийг 

агуулсан судалгаа, лавлагааны 

үндсэн баримт бичиг  

Хувийн хэрэгт бүрдүүлсэн 

мэдээлэл нь төрийн албан 

хаагчийг албан тушаалд томилох, 

дэвшүүлэх, шагнаж урамшуулах, 

хариуцлага хүлээлгэх зэрэг 

асуудлаар эрх бүхий этгээд 

шийдвэр гаргахад тулгуурлах 

үндэслэл, эх сурвалж  

Төрийн албаны хаагчийг өөр 

байгууллагад шилжүүлэх, 

сэлгэн ажиллуулахад түүний 

хувийн хэргийг тухайн 

байгууллагад  нь шилжүүлж 

өгнө 

байгууллагын 

хүний нөөцийн 

асуудал 

эрхэлсэн нэгж  

(албан 

тушаалтан) 

эрхэлнэ  



Албан тушаалын баталгаажсан тодорхойлолт 

Төрийн албан хаагчийн анкет  

Хувь хүний намтар  

Бүтээлийн жагсалт 

Ажил байдлын тодорхойлолт 

Төрийн жинхэнэ албанд орсон тухай нотлох баримт бичиг 

Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжлийн диплом, мэргэшүүлэх багц 
сургалтын гэрчилгээний хуулбар 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Цээж зураг (4х6 см), Албан тушаалын карт, Илтгэх хуудас 

7 

8 



ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ 

Хувийн хэрэгтэй танилцах явцад баримт бичгийг 

засварлах, нэмж бичих, хувийн хэргээс баримт бичиг авах, 

нэмж хийх, баримт бичиг зөвшөөрөлгүй хуулбарлаж авах, 

хувийн хэргийг бусдад дамжуулахыг хориглоно. 



Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцаа 

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд 
шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах: 

ТАЗ&ЗГ (34/31) 

1.ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ: 
• Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан ажлын зайлшгүй шаардлага 

/ТАТХ-ийн 44.1/-ыг үндэслэн түүнтэй тохиролцон төрийн албаны нэг 

байгууллагаас нөгөө байгууллагад тэдгээрийн удирдлагын хооронд 

харилцан тохиролцсоны дагуу шилжүүлэн ажиллуулж болно.   

• тухайн байгууллагад 10 ба түүнээс дээш жил нэг албан тушаалд 

ажиллаж байгаа албан хаагчийг удирдлагын санаачилгаар төрийн 

албаны нэг байгууллагаас нөгөө байгууллагад тэдгээрийн 

удирдлагын хооронд харилцан тохиролцсоны дагуу шилжүүлэн 

ажиллуулж  болно. 

• Гэрч, хохирогчийг хамгаалах арга хэмжээнд хамрагдсан албан 

хаагчийг түүнтэй тохиролцож төрийн нэг байгууллагаас нөгөө 

байгууллагад шилжүүлэн ажиллуулж болно. 

• Төрийн жинхэнэ албан хаагч өөрөө хүсвэл. 

ТОХИРОЛЦСОН ТУХАЙ БАРИМТЫГ БИЧГЭЭР ҮЙЛДЭЖ БАТАЛГААЖУУЛНА 



2.СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ: 

• ТЖАХ-ийг өөрийнх нь зөвшөөрснөөр төрийн байгууллага, эсхүл 

тухайн байгууллагын нэгж хооронд тэдгээрийн удирдлагын 

харилцан тохиролцсоны дагуу сэлгэн ажиллуулж болно,  

    /төрийн жинхэнэ албаны хүрээнд салбар харгалзахгүйгээр/  

Зорилго:  
ТЖАХ-ийг мэдлэг, ур чадварыг үр өгөөжтэй ашиглах, дадлага, 
туршлагыг нь бусдад эзэмшүүлэх, бусдын туршлагаас 
суралцуулах, ажил сайжруулах болон ашиг сонирхлын зөрчил 
үүсэхээс сэргийлэх зорилгоор өөр албан тушаалд сэлгэн 
ажиллуулна.  Хугацаа: 

•3 сараас 2 жил + 1 жил, 

•Байгууллага, нэгж татан буугдсан, өөрчлөн байгуулагдсаны улмаас 

тухайн албан тушаалын орон тоо хасагдсан...???  
•нийгмийн баталгааг анх илгээсэн төрийн байгууллагад ажиллаж 

байсан нөхцөлөөс дордуулахгүй 

СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР ЗӨВШӨӨРСӨН БАРИМТЫГ 

БИЧГЭЭР ҮЙЛДЭЖ БАТАЛГААЖУУЛСАН БАЙНА 



Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийнг түр орлон гүйцэтгэх: 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН 

ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ 
42 дугаар зүйл 

 Ээлжийн амралттай,  

 Эрүүл мэндийн болон бусад шалтгаанаар чөлөөтэй, 

 Дотооод, гадаад албан томилолттай,  

 6 сар хүртэл хугацаагаар мэргэшил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан 

2 жил хүртэл хугацаагаар өндөр хөгжилтэй оронд магистр, докторын  

сургалтад хамрагдсан; 
 Удирдах дээд байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрээр өөр ажил  

үүрэг гүйцэтгэж байгаа; 

 Жирэмсний болон амаржсаны амралттай, хүүхэд асрах чөлөөтэй; 
 Албан хаагчийг албан тушаалаас нь бууруулсан, чөлөөлсөн, түр 

чөлөөлсөн, халсантай холбоотой асуудлаар шүүхийн хүчин төгөлдөр  

шийдвэр гараагүй; 
 Албан хаагчийг албан тушаалаас нь бууруулсан, чөлөөлсөн, түр  

чөлөөлсөн, халсан; 
 Албан хаагч өөр албан тушаалд сонгогдсон буюу томилогдсон; 

 Албан хаагч нас барсан. 

шийдвэрийг эрх бүхий албан тушаалтан 14 хоногийн дотор гаргана. 



ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ 

ЗГ 2019 №09 

2-6 сар хүртэл хугацаагаар түр орлон 
гүйцэтгэсэн ТЖАХ цалингийн зөрүүг 

олгоно 

түр орлон гүйцэтгэх хугацаа нь 6 
сараас дээш үргэлжлэх бол түр орлон 
гүйцэтгэж байгаа албан тушаалын 
цалингийн 40 хүртэл хувийг  

нөөцөд бүртгэгдсэн иргэнийг сонгон 
авч түр орлон гүйцэтгүүлсэн бол 
тухайн албан тушаалын цалинг олгоно 

ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ  

ШИЙДВЭРТ ТУСГАНА  

сул орон тооны албан 

үүргийг түр орлон 

гүйцэтгэх тохиолдолд 

тухайн албан тушаалын 

үндсэн цалингийн зөрүүг 

түр орлон гүйцэтгэсэн 

хугацаагаар тооцож 

олгоно. Албан үүргийг түр 

орлон гүйцэтгэгчийн 

үндсэн цалин, сул орон 

тооны албан тушаалын 

үндсэн цалинтай адил 

буюу түүнээс бага байх 

тохиолдолд энэ журмын 

2.2-т заасныг баримтална. 



1st 2nd 3rd 4th 

ЁС ЗҮЙН 

ЗӨВЛӨЛ 

БАЙГУУЛАХ 

ЁС ЗҮЙН 

ЗӨВЛӨЛИЙН 

АЖИЛЛАХ 

ЖУРАМ 

ТӨРИЙН 

АЛБАН 

ХААГЧИЙН 

ХУВИЙН 

ХЭРГИЙГ 

ШИНЭЧЛЭН 

БҮРДҮҮЛЭХ 

АТТ-ыг 

ШИНЭЧЛЭН 

БАТЛАХ 

/СЗ/ 

ТАТХ-ийн хэрэгжилтийг хангах 





АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 

БАЯРЛАЛАА 


