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Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн  
36.1. Төрийн албаны стандарт нь төрийн албыг үр дүнтэй удирдах, төрийн 

байгууллага, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулахад 
чиглэнэ.  

36.2. Төрийн албаны стандарт нь төрийн байгууллага чиг үүргээ, төрийн албан 
хаагч албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээний үр ашиг, үр 
нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэсэн менежментийн үйл ажиллагаанд тавих шаардлагыг 
тогтооно  хэмээн хуульчилсан. 

  

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-д “Төрийн бүх шатны 
байгууллагын удирдлагын манлайллыг дээшлүүлэх, бүх нийтийн оролцоо, төр, 
хувийн хэвшлийн түншлэлийг хангасан ил тод, хариуцлагатай засаглалыг үндэсний 
болон орон нутгийн түвшинд бүрдүүлнэ.” гэсэн зорилтыг дэвшүүлсэн.  

  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт: 
• Төрийн бодлогын залгамж чанарыг хадгалах 
• Төрийн байгууллагуудын ажил, үүргийн давхардлыг арилгах 
• Төрийн албан хаагчдын нийгмийн хамгааллыг сайжруулах 
• Төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх 
• Төрийн албаны тогтвортой байдлыг баталгаажуулах 
• Төрийн үйлчилгээнд иргэдийн үнэлгээний картын систем нэвтрүүлэх 
• Төрийн албан хаагчдыг бэлтгэх, сургаж хөгжүүлэх 
• Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх хугацааг 2 дахин бууруулах 

 зэрэг зорилтуудыг Тогтвортой, хариуцлагатай, эрх зүйт төрийг төлөвшүүлэх 
бодлогын хүрээнд тавиад байна.  

  

 Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд зохион 
байгуулж байгаа та бидний хувьд Үндсэн хууль, салбарын холбогдох хууль тогтоомж, 
төрийн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхдээ Төрийн албаны тухай хууль, түүнийг 
дагаж мөрдөхтэй холбоотой стандарт заавар, журмуудыг чанд мөрдөх, гүйцэтгэлийн 
удирдлага, төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, 
сахилга хариуцлага, ажлын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэхэд 
анхаарах шаардлага зүй ёсоор гарна.  

  

Удирдлагын шинжлэх ухаанд байгууллага эрхэм зорилго, бусад зорилтоо 
тодорхойлоод үүсгэн байгуулагдсан тэр мөчөөс эхлэн менежер хяналтын үүргийг 
биелүүлж эхэлдэг. Иймээс байгууллага хэвийн ажиллаж, чиг үүргээ амжилттай 
биелүүлэх гарцаагүй нөхцөл нь хяналт мөн гэж үздэг.  

  

  



 Онолын хувьд хяналтын зорилго нь бодлого, төлөвлөгөөг хэрэгжиж эхлэх үеэс 
нь дуусах хүртэл хугацаанд тухайн бодлого, төлөвлөгөөний үр дүн, үр дагаврын явц 
байдалд ажиглалт, судалгаа шинжилгээ хийж, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны ололтыг 
бататгах, гажуудал, доголдол гарсан тохиолдолд түүний шалтгааныг тогтоосны 
үндсэн дээр засах арга замыг үнэн бодитой тодорхойлон энэ тухай шийдвэр гаргах 
байгууллага, албан тушаалтанд цаг тухайд нь мэдээлэх замаар хүсэн хүлээсэн үр 
дүнд баталгаатай хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.  (Т.Дорж, Ү.Чимэд 
“Менежмент”) 
 

Хяналтын үйл ажиллагаа нь стандарт тогтоох, үр дүнг хэмжих, хэрвээ бодит үр 
дүн тогтоосон стандартаас хэлбэлзэж байвал засварлах үүрэгтэй. Хяналтын 
тогтолцоо 4 гол үе шатаас бүрдэх ба үүнд: 

1. Гүйцэтгэлийн стандартуудыг бий болгох 
2. Бодит гүйцэтгэлийг хэмжих 
3. Гүйцэтгэлийг стандарттай харьцуулах 
4. Хэлбэлзлийг тооцох /арилгах/ 

 

Стандарт гэдэг нь аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зориулалтын оновчтой 
хэм хэмжээ, түүнийг бүтээх үйл явц, арга, гүйцэтгэх болон удирдах ажилтны үүрэг, 
эдлэх эрх, мэргэшил, дадлага, туршлага, чадварт тавих шаардлагыг  шинжлэх ухаан, 
техникийн ололт, тэргүүн туршлага, инновацид үндэслэн   боловсруулсан, холбогдох 
мэргэжилтнүүд  “зөвшилцөлд” хүрч хүлээн зөвшөөрсөн  эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны  ажлын үр дүнг  илэрхийлсэн баримт бичиг бөгөөд  түүнийг дэлхийн улс 
орнууд    сайн дураар  буюу сонгон хэрэглэсээр эдүгээ хүртэл 100 гаруй жил болж 
байна. 
 

Иймээс цаашид үйл ажиллагаа, ажил үйлчилгээндээ Төрийн албаны тухай 
хууль болон бусад хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийг зохион байгуулах зорилгоор 
тогтоол шийдвэр, дүрэм журам, заавраар хэм хэмжээ, стандартыг тогтоож өгсөн эрх 
зүйн баримт бичгүүдийг нягт нямбай судалж, мөрдөж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажиллахыг анхаарвал зохино.  
 

Мөн дүрэм журамд нийтлэг байдлаар зохицуулсан болон төрийн тухайн 
байгууллага өөрийн онцлогт нийцүүлэн журамлахаар тогтоосон хууль тогтоомжийн 
заалтын дагуу байгууллагынхаа үйл ажиллагаа, орон нутгийн хэмжээнд мөрдлөг 
болгох, зохицуулалт хийх зорилгоор заавар, журам, хөтөлбөр төлөвлөгөөг 
боловсруулан эрхэлсэн асуудлаарх бүхий л бодлого, үйл ажиллагаа, түүний 
хэрэгжилтийг хяналтандаа авахыг  даалгаж байна.  
 

Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолын 6 дугаар хавсралт (Төрийн албан 
хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай) 
5.Төрийн байгууллагын захиргаа нь мэргэжлийн өндөр ур чадвар, идэвх санаачилга 
гарган  албан үүргээ тогтмол чанартай сайн  биелүүлж,  ажлын өндөр  амжилт  
гаргасан,  албаны болон төрийн  албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн 
байгууллагын соёл, дэг журмыг сахиж, төрийн байгууллага, албан хаагчийн нэр 
хүндийг  эрхэмлэн дээдэлж,  мэдлэг мэргэжлээ байнга дээшлүүлж байгаа төрийн 
албан хаагчид улирлын ажлын нь үр дүнгээр албан тушаалын  сарын  цалингийн  40 
хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн шагнал олгож болно. Албан хаагчийг 



тийнхүү шагнаж урамшуулах   үзүүлэлт, журмыг төрийн тухайн байгууллага 
боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 
 

Төрийн албаны  тухай хууль 

ЗЗ дугаар зүйл.Төрийн албаны удирдлага 

33.6. Төрийн байгууллага нь дараахь хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ: 
33.6.1. төрийн албан хаагчийн сургалт; 
33.6.2. төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа 

 

Байгууллагын удирдлага, менежерийн хувьд хяналтыг үйл ажиллагааны бүх үе 
шатуудад хэрэглэх, ингэхдээ хяналтын тогтолцоо нь бүх албан хаагчдаар хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн байх, зорилго, стандартын өөрчлөлтийг тусгаж чадах уян хатан байх, 
цаг үеэ олсон байх зарчмыг баримтлах. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх гэдэг нь 
стандарт тогтоох, хяналтын хэм хэмжээг боловсруулахад албан хаагчид өөрсдөө 
оролцож, улмаар хариуцсан ажлаа сайн гүйцэтгэх хариуцлага хүлээдэг байна гэсэн үг 

 

ХХҮЕГ-ын Тамгын газрын зүгээс Төрийн албаны тухай хууль, тогтоомжийн 
хэрэгжилт, Засгийн газрын 2011 оны  311 дүгээр тогтоолоор баталсан “Аж аж нэгж, 
байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг 
журам”, стандартад заасны дагуу төрийн албаны хэм хэмжээг сахиулах, ХХҮЕГ-ын 
Хөдөлмөрийн дотоод журам, бусад дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллах чиглэлээр 
агентлаг, аймаг, дүүргийн ХХҮГ, хэлтэс, харьяа байгууллагуудтай хамтран ажиллах, 
хэрэгжилтэд хяналт тавих чиглэл баримтлана. Жишээ нь:  

• Байгууллагын үйл ажиллагаа, төрийн үйлчилгээг чанартай явуулахад 
шаардлагатай хэм хэмжээ, дүрэм, журмыг дотооддоо боловсруулан баталж, 
мөрдөж буй байдал 

• Байгууллагын үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө, жилийн ажлын 
төлөвлөгөө, байгууллагын төсвийн шууд захирагч, нэгжийн менежер, төрийн 
албан хаагчид үр дүнгийн гэрээ байгуулсан, дүгнэсэн байдал 

• Төрийн алба, төрийн албан хаагчтай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, 
мэдээ, судалгаа, хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт 

• Байгууллага батлагдсан орон тооны дагуу ажиллаж байгаа эсэх, албан 
хаагчдын АБТ нь  байгууллагын нэгжийн зорилт, чиг үүрэгтэй уялдсан байдал 

• “Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр”, байгууллагын албан хаагчдын 
сургалтын хэрэгцээг судалсан байдал, сургалтын хэрэгцээг хангах бодлого, 
стратеги, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 

• Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын 
жагсаалтыг гаргасан байдал, хэрэгжилт 

• Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтөд мэдээллийн технологи, програм 
хангамж нэвтэрсэн байдал 

• Байгууллагын вебсайт MNS 62855:2011 стандарт хангасан байдал 
• Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан боловсруулах, түүнийг үнэлж, дүгнэх 

журам 
• Олон нийтэд мэдээлэл түгээх журам 
• Байгууллагын ёс зүйн хорооны үйл ажиллагаа 
• Байгууллагын дотоод хяналт шалгалт  

  

 “ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАР”-ААС:  



4.3. Баримт бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавих онцлох ажиллагаа: 
4.3.7. Тогтоол, шийдвэр, тушаал, захирамжийн биелэлтийг 19 дүгээр 

хавсралтад заасан хяналтын картад бичнэ. 
 4.3.11. Хууль, УИХ болон УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Засгийн газрын 
хуралдааны тэмдэглэл /цаашид Дээд газрын шийдвэр гэх/-ийг танилцуулах болон 
хэрэгжилтэд тавих хяналтыг дор дурдсан журмаар зохион байгуулна: 

-тогтоол, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ажилтан нь дээд газрын шийдвэрийн 
өөрийн байгууллагад холбогдох бүх заалтыг хяналтанд бүрэн авах ажлыг биечлэн 
хариуцах бөгөөд хяналтын картын хөдөлгөөнийг тухай бүр хийнэ. 

-дээд газрын шийдвэрийн биелэлтийг хугацаанд нь хангуулах ажлыг холбогдох 
зохион байгуулалтын нэгжийн дарга хариуцан зохион байгуулах бөгөөд явцын 
байдалд байнгын хяналт тавьж, ажиллана. 

-дээд газрын шийдвэрийн биелэлт, түүний явцын тухай мэдээг бичиг хэргийн 
ажилтан /тогтоол, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн/ Төрийн захиргааны 
удирдлагын газрын даргад 14 хоног тутамд, байгууллагын даргад 30 хоног тутамд 
танилцуулж байна. 
 

ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН 
ДОТООД ЖУРМААС: 
 

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 

1. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар /цаашид “Ерөнхий газар” 
гэх/-ын хөдөлмөрийн дотоод журмын зорилго нь Ерөнхий газрын үйл ажиллагааны 
зохион байгуулалт, харьяа аймаг, нийслэл, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний байгууллагыг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, .......................... 
 хөдөлмөрийн дэг журмыг тогтоох, түүнийг сахихтай холбогдсон харилцааг 
зохицуулахад оршино. 
 

2.1.5. Аймаг, нийслэл, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн байгууллагын бүтэц, 
орон тоог тухайн оны Төсвийн тухай хуультай уялдуулан Ерөнхий газрын дарга 
батална. 
 

2.1.7. Ерөнхий газрын бүтцийн нэгж болох газар, хэлтэс, төвийн дарга, харьяа 
Хөдөлмөр, халамжийн байгууллагын дарга нар ажлын байрны тодорхойлолт, үр 
дүнгийн гэрээний дагуу Ерөнхий газрын даргын өмнө үүрэг, хариуцлага хүлээнэ. 
 

3.11. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, ХНХ-ын сайд, ХХҮЕГ-ын 
даргын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ, холбогдох хууль, тогтоол шийдвэрийн 
заалтуудыг хяналтад авч, биелэлтийг хангаж ажиллана. 

   
4.1.2. Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар, Халамжийн газар, аймгийн Хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний газрын дэд дарга, хэлтсийн дарга, дүүргийн Хөдөлмөр, 
халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн албаны дарга нарыг Ерөнхий газрын даргатай 
зөвшилцөж, тухайн газар, хэлтсийн дарга томилж, чөлөөлнө. 
 

4.1.3. Төсвийн шууд захирагчид нь Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар, 
Халамжийн газар, аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, дүүргийн 
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн төрийн жинхэнэ албан хаагчаар 



ажиллах иргэний төрийн албан хаагчийн анкет, боловсрол, мэргэжлийн дипломны 
хуулбарын хамт Ерөнхий газрын Тамгын газар /Захиргааны нэгж/-т хүргүүлж, санал, 
дүгнэлт авна. 
 

6.6.5. Аймаг, нийслэл, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн байгууллагын дарга, 
Ахмад настны үндэсний төв, Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв, 
 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төв, БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын үйлчилгээний төвийн дарга нарын ээлжийн амралт эдлэх, чөлөө авах, 
албан томилолтоор ажиллах асуудлыг Ерөнхий газрын даргын тушаалаар 
шийдвэрлэнэ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


