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1. 

 
 
 
 
 
1.1. Салбарын хэмжээнд төрийн 
албаны шинэтгэл, төрийн боловсон 
хүчний бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах  

1.1.1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ерөнхий газрын төв, орон нутгийн 
удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг 
зохион байгуулж, ШШГЕГ-ын 2018 
оны үйл ажиллагааны үр дүнг 
хэлэлцэж, 2019 оны зорилтыг 
бататгах; 

          Салбар зөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөг 
2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр батлан, үйл ажиллагаандаа 
мөрдөн ажиллаж байна.     
        ШШГЕГ-ын даргын 2019.01.14-ний өдрийн А/11 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 
төв, орон нутгийн удирдах ажилтнуудын нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөнийг 
2019 оны 01 дүгээр сарын 23-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, 2018 оны 
үйл ажиллагааны дүн, цаашид анхаарах асуудлыг хэлэлцэн, ШШГБ-ын 
2019 оны зорилтоо тодорхойлон баталгаажуулсан.    
    Тус нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөний үеэр ШШГЕГ-ын дарга харьяа 45 анги, 
байгууллагын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталсан.  

1.1.2. Төрийн албаны тухай болон 
бусад хууль тогтоомж, Төрийн 
албаны зөвлөлийн шийдвэр, өгсөн 
үүргийн биелэлтийг зохион 
байгуулах; 

Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний  
жил” болгосонтой холбогдуулан  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын хэмжээнд 2019 оныг “Сахилга, хариуцлага, ёс зүй, 
мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх” жил болгон зарлаж харьяа газар, 
хэлтэс, хорих анги, салбар нэгжүүд ШШГЕГ-ын хэмжээнд дэвшүүлсэн 
зорилтыг хэрэгжүүлэн, алба хаагчдын сахилга, хариуцлага, дэг журмыг 
чангатгах, хууль, эрх зүйн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, харилцаа 
хандлагыг өөрчлөх зорилгоор өөрийн анги, байгууллагынхаа онцлогт 
нийцүүлэн тодорхой зорилт, уриалга гарган, хэрэгжилтийг хагас, бүтэн 
жилээр дүгнэн тооцож ажилласан. Тухайлбал: 

-Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талуудыг ил тод, нээлттэй 
мэдээллээр хангах зорилгоор  cdea.gov.mn цахим хаягт хандан төлбөр 
төлөлт, авалтын талаарх мэдээллийг хүлээн авах програм хангамжийн 
хөгжүүлэлт хийж, 2019 онд 1360 төлбөр авагч, төлбөр төлөгчид цахим 
санд нэвтрэх эрх олгосон. Мөн ажлыг хөнгөвчлөх, шуурхай явуулахаар гар 
утсанд зориулан “ШГА талууд” нэрээр аппликейшн боловсруулан appstore, 
playstore-т татан авах аргачилсан зааврыг цахим сайтад байршуулж, 2019 
оны 9 дүгээр сараас үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. 



            Төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэн үүрэг даалгаврын биелэлтийг 
ШШГЕГ-ын даргын болон ЗУГ-ын 2019.03.13-ны өдрийн 2а/949, 
2019.03.22-ны өдрийн 01/1081, 2019.03.28-ны өдрийн 2а/1163, 2019.05.22-
ны өдрийн 2а/2128, 2019.06.28-ны 2а/2789, 2019.11.19-ний 01/4999, 
2019.11.25-ны өдрийн 01/5056, 2019.12.25-ны 01/5490 дүгээр албан 
бичгээр тус тус хүргүүлсэн. 

1.1.3. Төрийн албаны тухай болон 
бусад хууль тогтоомж, төрийн 
албаны стандартын хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах талаар харьяа 
нэгжүүдэд арга зүйн зөвлөгөө өгөх, 
үр дүнг тооцох; 

Хүний нөөцийг сонгох, нөөц бүрдүүлж, сул орон тоог нөхөх, хүний 
нөөцийн шилжилт хөдөлгөөнтэй холбогдолтой асуудлаар анги, 
байгууллагад 8 удаа үүрэг чиглэл, зааварчилгааг өгч ажилласан.  

 
2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн “Зарим хорих анги, 

шийдвэр гүйцэтгэх газар, салбар нэгжийн цахилгаан эрчим хүчний 
аюулгүй байдалд үзлэг хийх тухай” удирдамжийн дагуу 401, 405, 407, 409, 
421, 429, 441, 461 дүгээр нээлттэй, хаалттай хорих ангиуд, Үйлдвэр, аж 
ахуйн барилгын хэсэг, Сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллага, Төв аймаг 
дахь Шийдвэр гүйцэтгэх газар, Налайх дүүрэг дэх Шийдвэр гүйцэтгэх 
тасаг, нийт 12 нэгжийн цахилгаан шугам сүлжээний аюулгүй байдалд 
үзлэг хийж нөхцөл байдлыг удирдлагуудад танилцуулан үзлэгт 
хамрагдсан нэгжүүдэд холбогдох зөвлөмжийг боловсруулан хүргүүлсэн. 

 
Шүүхэд төлөөлөх эрх хэрэгжүүлэх,  хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх 

гэрээгээр төлөөлж буй этгээдийг ажиллагаанд оролцуулах, төлбөрөөс 
зайлсхийсэн, захиргааны шүүхийн шийдвэр биелүүлээгүй хариуцагчийг 
нийтэд мэдээлэх, зөрчлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа, төлбөр төлөгч-
хуулийн этгээдээс төлбөр гаргуулах ажиллагаатай холбоотой 19 зөвлөмж, 
аргачлалыг харьяа нэгжид хүргүүлж, биелэлтийг  хангуулан ажилласан. 
               АТГ-ын Олон нийтийн төвийн сургалтад ШШГЕГ-ын 34, хотын 
бүсийн анги байгууллагуудаас 326, нийт 360 албан хаагчийг хуваарийн 
дагуу хамруулсан. 
 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, хорих анги, хэлтэс, 
салбар нэгжийн дотоод хяналт шалгалт, хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг 
хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтнуудад зориулсан мэргэшүүлэх 
сургалтад 50 эрх бүхий албан тушаалтан,  “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр туршлага судалсан нь сэдэвт” семинарт 11, эрх бүхий албан 
тушаалтан нарт зохион байгуулах сургалтад 16, АТГ-аас Төрийн албаны 
зөвлөлтэй хамтран 10 дугаар сард орон нутагт явагдсан бүсчилсэн 
сургалтад 16 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтсийн 129 албан хаагч 
тус тус хамрагдсан. 
 



 Азийн сантай хамтран зохион байгуулсан “Ил тод, ёс зүйтэй, 
хариуцлагатай Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага” сэдэвт 
хэлэлцүүлэгт ШШГБ-ын хэмжээнд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийгдэж буй үйл ажиллагааны талаарх 
мэдээлэл хийн хэлэлцүүлсэн. 
  Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулан “Шударга ёс ба 
олон нийтийн итгэл” сэдэвт хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөнд 
холбогдох эрх бүхий алба хаагчдыг  оролцуулж “Авлигын гэмт хэрэг 
үйлдэж хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэгдсэн этгээдэд тавих хяналт, 
тулгамдсан асуудал” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлсэн.  

ШШГБ-ын төв, орон нутгийн удирдах ажилтны нэгдсэн сургалт, 
зөвлөгөөн дээр удирдах албан тушаалтнуудад ХЗДХЯ-ны Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын албаны дарга 
Л.Нямгэрэлийг урьж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
баримталж буй бодлого, хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл хийлгэсэн.  
              Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын “Эмэгтэйчүүдийн 
зөвлөл”-ийг ШШГЕГ-ын даргын 2019.07.05-ны өдрийн А/127 дугаар 
тушаалаар байгуулан, “Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл”-ийн ажлын төлөвлөгөөг 
баталж, хотын бүсийн анги, байгууллагуудын 100 эмэгтэй алба хаагчдыг 
оролцуулсан Эмэгтэйчүүдийн анхдугаар зөвлөгөөнийг 2019 оны 11 дүгээр 
сарын 29-ний өдөр зохион байгуулсан. 
              Тус зөвлөгөөний үеэр өрх толгойлсон 2 эмэгтэй алба хаагчид 5 
ханатай гэр, 3 алба хаагчид мөнгөн тусламж олгож, тэргүүний 15 алба 
хаагчийг шагнаж урамшуулсан нь тэдний урам зоригийг сэргээсэн  арга 
хэмжээ болсон. 
 

    Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын “Эрдэм 
шинжилгээний хурал зохион байгуулах тухай” 2019.02.25-ны өдрийн А/39 
дүгээр тушаалын хүрээнд Дотоод хэргийн их сургуультай хамтран 
“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, чиг 
хандлага” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 
12-ны өдөр тус сургуулийн хичээлийн төв байрны “Эрдэм” танхимд зохион 
байгууллаа. 

   Тус эрдэм шинжилгээний хуралд “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хөгжил”, “Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын хөдөлгөөнд хийсэн дүн шинжилгээ” 
/2017-2018 оны байдлаар/, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 
хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийн онол, практикийн зарим асуудал”, 
“Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтэд анхаарах нь”, “Ахлагчийн сургуулийн харуул 



хамгаалалтын албаны ажилтан бэлтгэх мэргэжлийн сургалтад хийсэн дүн 
шинжилгээ”, “Ахлагч бүрэлдэхүүний нөөцийг бүрдүүлэхэд анхаарах зарим 
асуудал” зэрэг илтгэлүүдийг хэлэлцүүлсэн бөгөөд  шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ерөнхий газар болон түүний харьяа анги, байгууллагын албан 
хаагчид, Дотоод хэргийн их сургуулийн багш, судлаачид, Төрийн албаны 
зөвлөл, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, бусад байгууллагын нийт 100 
гаруй төлөөлөл оролцсон. 
 Эрдэм шинжилгээний хурлаас гарсан санал-дүгнэлтэд тулгуурлан 
нийтлэг санал-зөвлөмжийг боловсруулан үйл ажиллагаандаа тусган 
хэрэгжүүлэн ажиллаж  байна. 
 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас “Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллагын эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны 
хэрэгжилт, чиг хандлага” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлыг 2019 оны 11 
дүгээр сарын 13-ны өдөр зохион байгуулсан. 
 Хэлэлцүүлгийн үеэр оролцогчдын санал, шүүмжийг дүгнэн хуулийн 
хэрэгжилтийг нөхцөл байдалтай уялдуулан шинэчлэх, мөн мэргэжлийн 
байгууллагатай хамтран хорих болон хорихоос өөр төрлийн ял 
шийтгэгдсэн этгээдүүдэд сургалт зохион байгуулах үйл ажиллагааг 
өргөтгөх, “нийтэд тустай ажил хийлгэх журам”-ыг шинэчлэх зэрэг 
асуудлаар зөвлөмж гаргахаар шийдвэрлэсэн. 

1.1.4. Төрийн жинхэнэ алба 
хаагчдын үйл ажиллагаа, 
мэргэшлийн түвшний үнэлгээний 
талаар авч хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах; 

Төрийн жинхэнэ алба хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн 
түвшинг үнэлэх ажлын үр дүнг үндэслэн ШШГЕГ-ын системийн хэмжээнд 
2019 онд зохион байгуулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлан, 
хүргүүлсний дагуу харьяа хорих анги, байгууллагууд тусгай төлөвлөгөө, 
хөтөлбөр гарган Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны шинэ хууль, 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай болон бусад хуулиуд, компьютерийн 
програм, мэдээлэл технологийн шинэчлэлийн чиглэлээр алба хаагчдад 
сургалт зохион байгуулж, алба хаагчдын хувийн ажлын хавтсыг жигдлэн 
цэгцэлж жигдрүүлсэн байна. 

    Алба хаагчдын мэргэшлийн ур чадвар, сахилга хариуцлагыг 
дээшлүүлэх, гарч болзошгүй зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, 
зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг илрүүлэх, цаашдын хандлагыг 
тодорхойлох, давтан зөрчил гаргасан алба хаагчдыг хамт олныг хамт 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэх, ёс зүйтэй, сахилга баттай алба хаагчдыг 
сайшаах зорилгоор “Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн”, “Харуулчдын 
зөвлөгөө”-ийг зохион байгуулж удаа дараа зөрчил гаргасан алба хаагчийг 
авч хэлэлцэн анхааруулга, зөвлөгөө өгч, ямар нэгэн төрлийн зөрчил 



дутагдалгүй ажилласан  алба хаагчдыг шагнаж урамшуулах зэрэг арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж ажилласан байна. 

Хоёр. Төрйн албаны хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилт 

2. 2.1. Байгууллагыг мэргэшсэн, 
чадварлаг хүний нөөцөөр хангах 

2.1.1. Байгууллагын 2019 оны 
сургалтын төлөвлөгөөг батлуулж, 
алба хаагчдыг давтан, мэргэшүүлэх, 
богино хугацааны сургалтыг зохион 
байгуулах, хэрэгцээг тодорхойлох; 

 - Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 09 
дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/169 дүгээр тушаалаар батлагдсан “2019 онд 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах 
мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр”-ийн хүрээнд дараах сургалтууд зохион 
байгуулагдсан. Үүнд: 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын удирдах ажилтны 
нэгдсэн зөвлөгөөн сургалтад 81 удирдах албан тушаалтан; 
      - Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 01 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/05 дугаар тушаалаар Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх  газар, хорих анги, хэлтэс, салбар нэгжийн  дотоод хяналт 
шалгалт, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хариуцсан эрх бүхий албан 
тушаалтнуудад зориулсан мэргэшүүлэх сургалтад 54 алба хаагч; 

  - ХСИС-ийн Ахлагчийн сургуультай хамтран харьяа хорих анги, 
салбар нэгжид энгийнээр томилогдон ажиллаж байгаа 69 алба хаагч; 
      -  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 04 
дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/54 дүгээр тушаалаар хорих ангийн харуул 
хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга нарын мэргэшүүлэх 
сургалтад  29 алба хаагч;  
      -  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 04 
дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/60 дугаар тушаалаар хорих анги, 
байгууллагын сэтгэл зүйчдийн  мэргэшүүлэх сургалтад 17 алба хаагч; 
      - Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, Дотоод 
хэргийн их сургуулийн захирлын хамтарсан  2019 оны 04 дүгээр сарын 16-
ны өдрийн А/70, А/74 дүгээр тушаалаар  удирдах ажилтны нөөцөд 
авагдсан алба хаагчдад зориулсан “Удирдах ажилтны манлайлал, ёс зүй” 
сэдэвт албан тушаалын дамжааны сургалтад  30 алба хаагч; 
    -  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 04 
дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/81 дүгээр тушаалаар  хорих анги, 
байгууллагын сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил 
хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулсан  мэргэшүүлэх сургалтад 59 алба 
хаагч; 
    -  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 05 
дугаар сарын 09-ний өдрийн А/89 дүгээр тушаалаар хорих анги, 
байгууллагын нийгмийн ажилтнуудад  зориулсан  мэргэшүүлэх сургалтад 
48 алба хаагч; 



            
             - Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 05 
дугаар сарын 20-ны өдрийн А/94 дүгээр “Хөтөлбөр батлах тухай” 
тушаалын дагуу хотын бүсийн хорих анги, байгууллагын 3-5 жил 
ажилласан харуул хамгаалалтын ажилтнуудын мэргэшүүлэх давтан 
сургалтад 21 алба хаагч; 
     - Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 06 
дугаар сарын 04-ний өдрийн А/106 дугаар тушаалаар  хорих анги, 
байгууллагын тоо бүртгэлийн ажилтнуудад зориулсан  мэргэшүүлэх 
сургалтад 73 алба хаагч;  
 - Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 
дугаар сарын 21-ний өдрийн А/189 дүгээр тушаалаар хорих анги, 
байгууллагын цагдан хорих байрны дарга, ахлах төлөөлөгч, төлөөлөгч 
нарын мэргэшүүлэх сургалтад 114 алба хаагч;  
 - Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 11 
дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/193 дугаар тушаалаар хорих анги, 
байгууллагын холбоо, мэдээллийн технологийн инженер, холбоочин, дүрс 
бичлэгийн ажилтнуудад зориулсан  мэргэшүүлэх сургалтад  133 алба 
хаагч; 
 - Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 11 
дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/205 дугаар тушаалаар хорих анги, салбар 
нэгжид шинээр томилогдон ажиллаж байгаа алба хаагчдад цэргийн 
хэргийн мэдлэг олгох давтан сургалтад 82 алба хаагч тус тус хамрагдсан. 
 

 Удирдлагын академийн тэргүүн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц 
сургалтад 1,   эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад 4, ахлах 
түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад 5 алба хаагч; 
           Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар “Азийн сан”-тай хамтран 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын ёс зүй, 
хандлагыг хөгжүүлэх чиглэлээр ёс зүйн “Сургагч багш” бэлтгэх сургалтад 
11 алба хаагч тус тус хамрагдсан.  
 
 2019 оны 03 дугаар сарын “Харуул хамгаалалтын албаны 
ажилтан” бэлтгэх сургалтад 91 /эрэгтэй–71, эмэгтэй–20/ сонсогч тэнцэн 
суралцсан бөгөөд 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн “Гэрчилгээ 
олгох тухай” Б/01 дүгээр тушаалаар амжилттай суралцан төгсч 89 сонсогч 
“Чадамжийн гэрчилгээ” гардан авсан бөгөөд нийт 78 сонсогч ШШГЕГ-ын 
даргын тушаалаар албан тушаалд томилогдлоо. 
  



              Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Харуул хамгаалалтын 
албаны ажилтан” бэлтгэх сургалтад 102 /эрэгтэй 96, эмэгтэй 16/ сонсогч 
суралцсан бөгөөд 2019 оны 09 дүгээр сарын 06-07-ны өдрүүдэд  409 
дүгээр хаалттай хорих анги, Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангиудад 
хорих анги болон цагдан хорих байрны онцлог, харуул хамгаалалтын үйл 
ажиллагаатай танилцуулах зорилгоор танилцах дадлагад хамруулж, нийт 
93 сонсогч  ШШГЕГ-ын даргын тушаалаар албан тушалд томилогдлоо.  
 
   Оросын Холбооны Улсын их, дээд сургууль, удирдлагын 
академид 17 алба хаагч суралцаж байна. Үүнд: докторантурын сургалтад 
Омск хотын Цагдаагийн академид 1, Москва хотын Удирдлагын академид 
1, магистрантурт 1,  бакалаврын сургалтад Екатеринбург хотын их 
сургуульд 4, Москва хотын их сургуульд 6, Уфа хотын их сургуульд 4 алба 
хаагч тус тус суралцаж байна. 
 
 Хууль сахиулахын их сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилд 
бакалаврын сургалтад 155, эчнээгийн 3 жилийн ангид 69, эчнээгийн 5 
жилийн ангид 56, магистрын сургалтад 16, удирдлагын сургалтад 17, 
докторантурт 11 алба хаагч тус тус суралцаж байна. 
 
 ШШГЕГ-ын даргын 2019.01.10-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалаар 
ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны харьяа Екатеринбург хотын Хууль зүйн 
дээд сургуульд суралцаж буй 4 сонсогчийн үйлдвэрлэлийн дадлагыг 409, 
421, 457, 461 дүгээр нээлттэй, хаалттай хорих ангиудад, Дотоод хэргийн 
их сургуулийн Удирдлагын академид суралцаж буй 2 албан хаагчийн 
“Оператив дадлага”-ыг ШШГЕГ-т хийлгэсэн. 
 
              Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 09 
дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/163 дугаар тушаалаар Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллагын захиалгаар ОХУ-ын Екатеринбург хот дахь Дотоод 
хэргийн яамны Хууль зүйн сургуульд суралцаж буй ахлагч Ц.Мөнх-
Эрдэнийг 423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид, ахлагч 
О.Төртүшигийг 401 дүгээр хаалттай хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэгт, ахлагч 
Б.Нямлхагвыг 409 дүгээр хаалттай хорих ангид, ахлагч М.Уянгыг 457 
дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид тус тус 2019 оны 09 дүгээр сарын 
02-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 29-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд 
үйлдвэрлэлийн дадлагад хамруулсан. 
 
             



            Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын дунд 
2019-2020 онд зохион байгуулах сургалтын хөтөлбөрийн төслийг Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2019 оны 11 дүгээр 
сарын 06-ны өдрийн ээлжит 19 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. 
 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 11 
дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/197 дугаар тушаалаар "Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдад 2019-2020 онд зохион байгуулах 
сургалтын хөтөлбөр”-ийг батлуулан, нийт анги, байгууллагуудад хүргүүлж, 
сар бүр сургалтын тайлан мэдээг авч нэгтгэн, үүрэг чиглэл өгч, удирдлага 
зохион байгуулалтаар ханган ажиллаж  байна. 

2.1.2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын алба хаагчдын 
нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах; 

            Алба  хаагчдын ая тухтай, хэвийн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх, 
эрүүл мэндийг хамгаалах, амьдралын түвшин, ахуй нөхцлийг дээшлүүлэх, 
амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, ахмад настны нийгмийн 
хамгааллыг сайжруулах, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зорилгоор ШШГЕГ-
ын даргын тушаалаар “ШШГБ-ын алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийг батлан 2016-2020 онд 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, чиглэл гарган ажиллаж байна. 
 
            ШШГЕГ-ын харьяа анги, байгууллагууд тус хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллажээ. 
Тухайлбал, 
 
 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд алба 
хаагчдын албан хэрэгцээнд зориулж 554 ширхэг тавилгыг худалдан 
авахад 138.799.200, 113 ширхэг компьютер техник хэрэгслийг шинэчлэхэд 
148.350.282 төгрөгийг тус тус зарцууллаа. 
 
 Архангай, Баян-Өлгий, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Өмнөговь, 
Завхан, Хөвсгөл аймаг дахь ШШГГ, 415, 417, 421, 429, 439, 441, 461 
дүгээр нээлттэй, хаалттай хорих ангиуд, Сургалт-хүмүүжлийн тусгай 
байгууллага, Хархорин сум дахь ШШГХ-423 дугаар нээлттэй, хаалттай 
хорих анги, Говьсүмбэр аймаг дахь ШШГГ-425 дугаар нээлттэй хорих анги, 
Орхон аймаг дахь ШШГГ-437 дугаар нээлттэй хорих анги, “Хэрэмт цамхаг” 
УТҮГ, БХЗХТБАА нь алба хаагчдын албан хэрэгцээнд ашиглагдах тавилга, 
техник тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, албан өрөөнд засвар үйлчилгээ, 
тохижилтын ажлыг хийсэн байна. 
 
  



            Үүнээс гадна Говь-Алтай аймаг дахь ШШГГ байгууллагын гадна 
хэсэгт сүүдрэвч барих, Дархан-Уул аймаг дахь ШШГГ-445 дугаар нээлттэй 
хорих анги албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, 
ажлын бус цагаар ном унших таатай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор 
“Хөгжлийн төв”-ийг шинээр нээжээ. 
 
              Алба хаагчдын амьдралын түвшин, ахуй нөхцөлийг дээшлүүлэх 
зорилтын хүрээнд:  
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны 
өдрийн 24 дүгээр “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн 
сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн  тогтоох тухай” тогтоолын дагуу 57 нэгжид нийт 
1532,6 сая төгрөгийн цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулын зардал, 124,2 сая 
төгргийн  НДШ-н зардлын зохицуулалтыг хийсэн. 
 

Тэтгэвэрт гарсан 75 алба хаагчид 2692,1 сая төгрөгийн нэг 
удаагийн тэтгэмжийн тооцоог нийгмийн даатгалаар баталгаажсан 
цалингийн цэс, холбогдох материалд үндэслэн тооцоолж олгосон. 

 
Албан үүргээ гүйцэтгэж байгаад нас барсан 3 албан хаагчдын ар 

гэрт 107,4 сая төгрөг олгосон.  Мөн нэг удаагийн буцалтгүй тусламжинд 60 
албан хаагчид болон ар гэрт нь 72,5 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж 
олгосон. 

 
Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулиар Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх ерөнхий газрын батлагдсан төсөвт багтаан “Төрөөс иргэдэд 
олгох тэтгэмж, урамшуулал” буюу гадаадад суралцагчдын зардлаас 
гадаадын их, дээд сургуулийн бакалавр, адъюнктур, доктарантурт 
суралцаж буй 21 албан хаагчдад  2019 оны 12-р сард  цолны мөнгө, 
тэтгэлэг, замын зардалд  130,0 сая төгрөг олгоод байна. 
 
 Монгол Улсын ЗГ-ын 2018 оны 382 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Төрийн алба хаагчид докторын зэрэг, профессор цолны нэмэгдэл олгох 
журам”-ын дагуу 3 албан хаагчид эрдмийн зэргийн нэмэгдлийг олгож 
байна. 
 
 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 2984 цэргийн албан 
хаагчдад 29 нэр төрлийн 1855,0 сая төгрөгийн цэргийн дүрэмт хувцас, 
хэрэглэлийн нэгдсэн хангалтыг эдэлгээний хугацаа тооцон олгоод байна. 



 
Хорих анги, байгууллагын удирдлагууд ШШГБ-ын “Хөдөлмөрийн 

дотоод журам”-д заасны дагуу болон албан хаагчдын хуримтлалын 
сангаас ар гэрийн гачигдал, амьдралын түвшин, ахуй амьдралыг нь 
харгалзан алба хаагчдад тухай бүр мөнгө, хүн хүчний болон эд 
материалын дэмжлэг, туслалцаа үзүүлдэг байна. Тухайлбал, 

Архангай аймаг дахь ШШГГ алба хаагчдыг хөнгөлттэй үнээр 
аймгийн Багшийн сургуулийн дотуур байрыг хөнгөлттэй үнээр түрээслэх 
боломжийг олгосон.  

Дорнод аймаг дахь ШШГГ 10-аас дээш жил ажилласан 8 албан 
хаагчийн дэд бүтэцтэй хувийн сууц барих газрын асуудлыг орон нутгийн 
засаг захиргааны байгууллагаар шийдвэрлүүлсэн. 

Хархорин сум дахь ШШГХ-423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих 
ангийн 4  албан хаагчид сумын газрын албанаас амины орон сууц барих 
0.05 га газар олгуулсан. 

Баян-Өлгий аймаг дахь ШШГГ 1 албан хаагчид 875.000, Өмнөговь 
аймаг дахь ШШГГ 1 албан хаагчид 500.000, Сүхбаатар аймаг дахь ШШГГ 
1 албан хаагчид 300.000, Завхан аймаг дахь ШШГГ 1 албан хаагчид 
900.000, Увс аймаг дахь ШШГГ 1 албан хаагчид 350.000, 433 дугаар 
хаалттай хорих анги 5 албан хаагчид 848.000, Хөвсгөл аймаг дахь ШШГГ 9 
албан хаагчид 1.050.000, Ховд аймаг дахь ШШГГ-457 дугаар нээлттэй 
хорих анги 1 албан хаагчид 150.000, 439 дүгээр хаалттай хорих анги 1 
албан хаагчийн байшин барих ажилд 600.000, ар гэрт нь гачигдал гарсан 1 
албан хаагчид 1.157.633, 417 төгрөгийн мөнгөн тусламж, 415 дугаар 
хаалттай хорих анги 8 албан хаагчид  дансны үнээр хонь, 429 дүгээр 
хаалттай хорих анги болон Баривчлах төв албан хаагчид түлээний мод, 
нүүрс олгох тус тус олголоо. 

              Алба хаагчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр 
2019 онд дараах бүтээн байгуулалтын ажлыг хийсэн. Үүнд: 
  439 дүгээр хаалттай хорих ангийн “12 айлын орон сууц” нь 
10м*14м хэмжээтэй, 1 давхар 140м2 талбайтай, 222,0 сая төгрөгийн 
төсөвт өртөгөөр баригдахаар батлагдсан бөгөөд 2018 онд 4 айлын 2 
барилгын ажил 100 хувийн гүйцэтгэлтэй баригдаж ашиглалтанд оруулж, 
2019 оны 2 дугаар улиралд багтаан бүрэн ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.  
  Хөвсгөл аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар “35 айлын 7 
давхар орон сууц” нь 30м*15м хэмжээтэй, 1 давхар 450м2 талбайтай 
баригдахаар батлагдан “Шидэт гал” ХХК-тай гэрээ байгуулан барилгын 



ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар барилга угсралтын 
гүйцэтгэл 75 хувьтай, 2020 оны 2 дугаар улиралд багтаан ашиглалтад 
хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөн ажиллаж байна.  

 Байгууллагын алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, 
нийгмийн баталгааг сайжруулах, ХЗДХС-ын 2019.01.30-ны өдрийн А/20 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын албан 
хаагч бүрт-орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 
11-р хороо, Зайсанд байгууллагын өөрийн хүчээр 158 айлын 1блок, 16 
давхар 1100м.кав талбайтай төмөр бетон, бүрэн цутгамал орон сууцны 
зориулалттай барилгын нил хавтан суурь, зоорийн давхар, 1-5-р давхрын 
угсралтын ажлыг богино хугацаанд шуурхай гүйцэтгэсэн. 
 ШШГЕГ болон “ХААН” банкны 2016 онд байгуулсан “Хамтран 
ажиллах гэрээ”-ний дагуу тус банк нь албан хаагчдад цалингийн зээлийг 
хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгох, банкны үйлчилгээ, багцыг тухайн үед 
мөрдөгдөж буй Зээлийн бодлого, Хэрэглээний зээлийн журам, Орон 
сууцны зээлийн журам, Зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний дагуу санал 
болгон үйлчилж байна.  

2.1.3. Төрийн албан хаагчийн үр 
дүнгийн гэрээг байгуулах, дүгнэх 
асуудлаар байгууллагын хэмжээнд 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, 
удирдлагаар хангах;  

           ШШГЕГ-ын даргын 2019.01.14-ний өдрийн А/11 дүгээр тушаалаар 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын төв, орон нутгийн удирдах 
ажилтнуудын нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөнийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-
25-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан бөгөөд нийт 81 удирдах албан 
тушаалтан хамрагдлаа. Тус нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөний үеэр 45 анги, 
байгууллагын дарга нарын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталсан.  
 
            Харьяа анги, байгууллагуудын 2019 оны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний биелэлтийн явцад улирал тутам хяналт шинжилгээ 
хийлгэн, дүнг нэгтгэн дүгнэж, цаашид эрчимжүүлэх, анхаарах арга 
хэмжээний талаар үүрэг чиглэл зөвлөмж өгч ажилласан. 
 
            Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 37, 38 дугаар тогтоол, 
Засгийн газрын ХЭГ-ын даргын  2019 оны А/47 дугаар тушаалын дагуу 
байгууллагын болон Төрийн жинхэнэ алба хаагчийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг боловсруулах, батлах, тайлагнах, дүгнэх заавар, журмын 
талаар ШШГЕГ-аас цахим сургалт мэдээлэл зохион байгуулж, зохих 
зөвлөмж чиглэл өгч ирлээ. 
 
            Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан 
хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг болохтой холбогдуулан ШШГЕГ-ын даргын 



тушаалаар “Ажлын хэсэг” байгуулан, харьяа хорих анги, байгууллагуудад 
шалган туслах арга хэмжээг 2019 оны 06, 09, 10 дугаар сард тус тус 
зохион байгуулж үр дүнг тооцсон. 
 

 
2.2. Алба хаагчдын сахилга, ёс зүй, 
ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх 
талаар 

2.2.1. Алба хаагчдын гаргасан 
сахилга, ёс зүйн зөрчилд дүгнэлт 
хийж, судлан харьяа нэгжүүдэд 
зөвлөмж хүргүүлэх; 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, хорих анги, салбар нэгжүүд нь “Сахилга, 
ёс зүйн салбар хороо”-г шинэчлэн байгуулж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
батлан, түүнийгээ хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Харьяа хорих анги, байгууллагуудын Сахилга, ёс зүйн хорооны 
2019 оны эхний хагас жилийн ажлын тайланг нэгтгэн дүгнээд цаашид 
анхаарах зүйлийн талаар ШШГЕГ-ын даргын 2019.06.26-ны өдрийн 
01/2734 дүгээр албан бичгээр үүрэг өгч, сахилга, ёс зүйн зөрчилийн 
талаар сар бүр мэдээ ирүүлж байхаар шийдвэрлэсэн. Энэ үүргийн дагуу 
анги, байгууллагууд 2019 оны 07 дугаар сараас хойш сар бүр сахилга, ёс 
зүйн зөрчил гаргасан алба хаагчдад ногдуулсан шийтгэлийн талаар мэдээ 
ирүүлж хэвшсэн. 

Анги, байгууллагуудын Сахилга, ёс зүйн хорооны 2019 оны жилийн 
эцсийн ажлын тайланг нэгтгэн ШШГЕГ-ын даргыад танилцуулсан. 

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар хариуцсан ажилдаа 
хариуцлагагүй хандаж, сахилгын зөрчил гаргасан 122 алба хаагчид 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тушаалаар сахилгын шийтгэл 
ногдуулж, 789 алба хаагчид хорих анги, газар, салбар нэгжийн даргын 
тушаалаар, нийт 911 буюу нийт алба хаагчдын 30.0 хувь нь сахилгын 
шийтгэл ногдуулсан байна. 

ШШГЕГ-ын даргын тушаалаар сахилгын шийтгэл ногдуулсан алба 
хаагчдыг тоог 2019 оны мөн үетэй харьцуулахад 28.6 хувиар буурсан, 
хорих анги, газар, салбар нэгжийн даргын тушаалаар сахилгын шийтгэл 
ногдуулах алба хаагчдын тоо 59.3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  
              Цаашид алба хаагчдын сахилга, ёс зүй, үүрэг гүйцэтгэлтийн 
байдалд тавих хяналт, шаардлагаа өндөржүүлэх, тэдний дунд зохиох арга 
хэмжээг эрчимжүүлэх талаар тодорхой үүрэг чиглэл өгч ажиллаж байна. 

2.2.2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллага болон төрийн алба 
хаагч хооронд гарсан маргааныг 
хүлээн авч, шийдвэрлэх; 

             Төрийн албаны зөвлөлийн 2019.05.20-ны өдрийн “Өргөдөл хянан 
шийдвэрлүүлэх тухай” 586 дугаар албан бичгээр иргэн П.Болормаагийн 
“Албан тушаалаас чөлөөлж, цэргийн алба хаасны хувь тэнцүүлсэн 
тэтгэвэр тогтоолгох тухай” ШШГЕГ-ын даргын 2019.04.10-ны өдрийн б/477 
дугаар тушаалыг эс зөвшөөрч гаргасан гомдлыг судлан, хариуг 
2019.05.30-ны өдрийн 01/2312 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. 



2.3. “Ил тод байдлыг хангах шалгуур 
үзүүлэлтийг батлах тухай” Засгийн 
газрын 2009 оны 143 дугаар 
тогтоолын хэрэгжилтийг хангах 
ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг 
тооцох  

2.3.1. Алба хаагчийг үйл 
ажиллагааны үр дүн, мэргэжлийн 
түвшингээр нь сонгон шалгаруулж, 
удирдах албан тушаалд дэвшүүлэх, 
хүний нөөцийн сан бүрдүүлэх; 

              ШШГЕГ-ын харьяа байгууллагуудын сул орон тоонд ар гэрийн 
аргагүй байдал, өөрийн хүсэлтийг үндэслэн 405 алба хаагчийг шилжүүлэн 
томилох, болзол шаардлага хангасан 204 алба хаагчийг албан тушаалд 
дэвшүүлэн томилсон. 

              Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад анх ажилд орох 18, 
удирдах ажилтны 10, гүйцэтгэх албан тушаалтны 22 алба хаагч болон 
иргэнийг нөөцөд бүртгэн сан бүрдүүлээд байна.           

2.3.2. Төрийн тусгай албан тушаалд 
анх орох иргэнээс авах мэргэшлийн 
шалгалтыг Хууль сахиулахын их 
сургуультай хамтран зохион 
байгуулах;   

               Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн сул 
орон тоог нөхөх, ахлагч бүрэлдэхүүний нөөц бүрдүүлэх зорилгоор харуул 
хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалтыг 2019 онд 2 удаа зохион 
байгуулсан. 
              2019 оны “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх 1 
дүгээр ээлжийн сургалтад 91 /эрэгтэй–71, эмэгтэй–20/ сонсогч тэнцэн 
суралцаж, амжилттай төгссөн 89 сонсогчид “Чадамжийн гэрчилгээ” 
олгосон бөгөөд нийт 78 сонсогчийг ШШГЕГ-ын даргын тушаалаар албан 
тушаалд томилсон. 
  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Харуул хамгаалалтын 
албаны ажилтан” бэлтгэх 2 дугаар ээлжийн сургалтад 102 /эрэгтэй 96, 
эмэгтэй 16/ сонсогч суралцсан бөгөөд 2019 оны 09 дүгээр сарын 06-07-ны 
өдрүүдэд  409 дүгээр хаалттай хорих анги, Цагдан хорих 461 дүгээр 
хаалттай ангиудад хорих анги болон цагдан хорих байрны онцлог, харуул 
хамгаалалтын үйл ажиллагаатай танилцуулах зорилгоор танилцах 
дадлагад хамруулж, нийт 93 сонсогчийг  ШШГЕГ-ын даргын тушаалаар 
албан тушаалд томиллоо.  

2.3.3. Төрийн жинхэнэ албанд анх 
орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх, 
нөхөн хангалтыг хийх; 

             ДХИС-ийн Ахлагчийн сургуулийн харуул хамгаалалтын ажилтан 
бэлтгэх сургалтыг төгссөн 171 сонсогчид Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын ажилтан, Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөх 
ажлыг зохион байгуулж ажилласан.  

Гурав. Төрийн захиргааны хөгжлийн бодлого, удирдлага, мэдээллийн тогтолцоо 

3. 

3.1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын хэмжээний төрийн 
албан хаагчтай холбоотой мэдээ, 
тайлан, судалгааг Төрийн албаны 
зөвлөлөөс баталсан загвар, 
графикийн дагуу гаргаж, хүргүүлэх 

3.1.1. Төрийн албан хаагчийн 
бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 
мэдээллийг гаргах талаар харьяа 
нэгжийн хүний нөөцийн ажилтнуудад 
арга зүйн зөвлөгөө өгөх, тайланг авч 
нэгтгэх; 

             Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын бүрэлдэхүүн 
хөдөлгөөний мэдээг сар, улирал, жилээр гаргаж, нэгтгэн удирдлагад 
танилцуулан ажилласан. 
             Төрийн алба хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний програм ашиглах, 
зохих баяжилтыг тухай бүрт нь тусгах, мэдээг үнэн зөв гаргах чиглэлээр 
цахим болон биечилсэн сургалт зохион байгуулсны зэрэгцээ Хүний 
нөөцийн хэлтсийн болон ЗУГ-ын даргын албан бичгээр тодорхой үүрэг, 
зөвлөмж өгч, биелэлтийг хангуулан ажилласан. 

            



3.1.2. Салбар зөвлөлийн тайлан, 
мэдээг тогтоосон хугацаанд 
хүргүүлэх; 

             Төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэн 2019.06.25-ны өдрийн 765 
дугаар албан бичгийн дагуу Салбар зөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны 
хагас жилийн тайланг 2019.06.28-ны өдрийн 2а/2789 дүгээр албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 

3.1.3. Салбар зөвлөлд ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, үр 
дүн, түүний мэдээг хүргүүлэх; 

              2019 онд Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд өргөдөл, 
гомдол ирээгүй болно. 

3.2. Төрийн албаны зөвлөлийн 
“Цахим хуудас”-аар Салбар 
зөвлөлийн үйл ажиллагаа, 
үйлчилгээг олон нийтэд ил тод, 
нээлттэй хүргэн сурталчлах, 
холбогдох мэдээллийг түүнд 
байршуулах ажлыг зохион байгуулах 

3.2.1. Сул орон тооны захиалгад 
тулгуурлан төрийн жинхэнэ албан 
тушаалын сул орон тоог нөхөх тухай 
зарлалыг цахим хуудаст 
байршуулах, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр сурталчилж, нээлттэй ил 
тод байдлыг хангах; 

              Сул орон тооны мэдээллийг  7 хоног тутам гаргаж удирдах албан 
тушаалтнуудад танилцуулсан.   
               Харьяа хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх газар, салбар нэгжид 
байгаа эмнэлгийн албан тушаалын сул орон тооны сонгон 
шалгаруулалтын зарыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр, мөн оны 03 
дугаар сарын 11-ний өдөр, 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр, 05 дугаар сарын 
03-ны өдөр, 06 дугаар сарын 21-ний өдөр, 07 дугаар сарын 05-ны өдөр, 08 
дугаар сарын 02-ны өдөр, 08 дугаар сарын 13-ны өдөр, 09 дүгээр сарын 
08-ны өдөр байгууллагын вэб сайтад, мөн 2019 оны 05 дугаар сарын 26-
ны өдөр “Монголын эмч нарын нэгдсэн групп” мэдээллийн санд тус тус 
байршуулсан.  

  
  Дөрөв. Төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого, хуулийн хэрэгжилтийн мониторинг-үнэлгээ, хяналт шалгалт 

4. 

4.1. Төрийн албаны шинэчлэлийн 
бодлого стратеги, хүний нөөцийн 
бодлогын хэрэгжилтийн явц үр дүнд 
хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, 
түүний үр дүнг дээшлүүлэх талаар 
санал, зөвлөмж гаргаж холбогдох 
нэгж, этгээдэд хүргүүлэх 

4.1.1 Хяналт шинжилгээ хийх 
чиглэл, төлөвлөгөөг гарган 
батлуулж, зохих журмын дагуу хийх, 
санал зөвлөмж боловсруулан, 
харьяа нэгжүүдэд хүргүүлэх; 

               Салбар зөвлөл, Хүний нөөцийн хэлтэстэй хамтран харьяа хорих 
анги, байгууллагуудын алба хаагчдын гаргасан сахилгын зөрчил болон 
түүнд ногдуулсан шийтгэлийн төрөл, зөрчил үйлдэгчдийн нас, боловсрол, 
албан тушаал зэрэг байдлаар 2019 оны эхний 5 сард судалгаа, шинжилгээ 
хийн дүгнэж ШШГЕГ-ын удирдлагуудад танилцуулсан.  
                ШШГЕГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу ШШГЕГ-ын 
2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн байдалд 
ХШҮДАХэлтсээс хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ хийн, төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхэд анхаарах зүйлийн талаар зөвлөмж гаргасан. 

4.1.2. Гүйцэтгэлийн хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээг 441 дүгээр 
нээлттэй хорих анги, Ховд аймаг 
дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
газар-457 дугаар нээлттэй, хаалттай 
хорих ангид хийж дүнг зөвлөлийн 
хуралдаанд хэлэлцүүлэх; 

    Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2019 оны 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2.26-д тусгагдсаны дагуу дараах ангиудад 
гүйцэтгэлийн хяналт хийж, ШШГЕГ-ын даргад илтгэх хуудсаар 
танилцуулав. Үүнд:   

 
- 441 дүгээр нээлттэй хорих ангид 2019 оны 3 дугаар сарын 19-ний 

өдрөөс 22-ны өдрүүдэд гүйцэтгэлийн хяналт хийж, 2018 онд өгсөн 
зөвлөмжийн биелэлт 80.65 хувь буюу 4 оноотой дүгнэгдсэн.  

- ШШГЕГ-ын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр 
баталсан удирдамжийн дагуу Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр 



гүйцэтгэх газар-457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид 10 дугаар 
сарын 22-24-ний өдрүүдэд гүйцэтгэлийн хяналт хийж, 2018 онд өгсөн 
зөвлөмжийн биелэлт 88 хувь буюу 4.4 оноотой “Хангалттай” дүгнэгдсэн.  

4.1.3. Чиг үүргийн дүн шинжилгээг 
Шийдвэр гүйцэтгэх алба, Хорих ял 
эдлүүлэх албанд зохион байгуулж, 
дүнг зөвлөлийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэх; 

             Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019.01.08-ны 
өдрийн А/02 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу дараах хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийлээ. Үүнд: 
             Хорих ял эдлүүлэх албаны үйл ажиллагаанд 2019 оны  04 дүгээр 
сарын 16-25-ны өдүүдэд чиг үүргийн шинжилгээ хийхэд нийт  79.1 хувь 
буюу 3.9 оноотой дүгнэгдсэн бөгөөд гарсан зөрчил, дутагдлыг арилгах 
чиглэлээр 10 заалт бүхий зөвлөмжийг тус албанд 2019 оны 05 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн 01/2024 дүгээр албан бичгээр хүргүүлж, хэрэгжилтийг 
ханган ажилласан. 
 
 Шийдвэр гүйцэтгэх албаны үйл ажиллагаанд чиг үүргийн хяналт-
шинжилгээг батлагдсан удирдамжийн дагуу 2019 оны 8 дугаар сарын 26-
29-ний өдрүүдэд хийж, нийт 81 хувь буюу 4 оноотой дүгнэгдсэн бөгөөд 
цаашид эрчимжүүлэх шаардлагатай байгаа арга хэмжээний талаар 
анхааруулж, гарсан зөрчил, дутагдлыг засаж, сайжруулах чиглэлээр 14  
заалт бүхий  зөвлөмжийг  тус албанд 2019 оны 09 дүгээр сарын 09-ний 
өдрийн 01/3829 дүгээр албан бичгээр хүргүүлэв.  
 
              Тус албаны зөвлөмжийн мөрөөр хийсэн ажилд гүйцэтгэлийн 
хяналт хийхэд зөвлөмжийн биелэлт 86.4 хувь буюу 4.3 оноотой 
дүгнэгдсэн. 

4.2. Албан тушаалын  
тодорхойлолтыг Төрийн албаны 
тухай хуульд заасны дагуу Төрийн 
албаны зөвлөлөөс баталсан тусгай 
шаардлагад нийцүүлэн батлах, 
хувийн хэргийн баяжилтад хавсаргах  

4.2.1. Шинээр батлагдсан бүтэц, 
зохион байгуулалтын хүрээнд албан 
тушаалын тодорхойлолтыг 
шинэчлэн болон шинээр 
боловсруулж батлуулах; 

              Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль шинэчлэгдэн 2019 оны 
01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан тус 
хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.4 дэх заалтын хүрээнд албан тушаалын 
тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах “Ажлын хэсэг”-ийг Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019.02.04-ний өдрийн А/28, 
ажлын байрны шинжилгээ хийх “Ажлын хэсэг”-ийг 2019.02.13-ны өдрийн 
А/30 дугаар тушаалаар тус тус байгуулан ажиллуулсан. 
 
   Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах, ажлын байрны 
шинжилгээ хийх ажлын хэсгийн гишүүд 2 удаа хуралдсан бөгөөд харьяа 
алба, газар, хэлтсүүд чиг үүргийн дагуу ажлын байрны шинжилгээ хийж 
дүнг ШШГЕГ-ын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. 
 
   Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон алба, хорих 
анги, салбар нэгжийн батлагдсан орон тоо, албан тушаалын ангилал, 



зэрэглэл, ажлын байранд шинжилгээ хийсэн дүнг үндэслэн нийт 383 
албан тушаалын тодорхойлолтыг МУ-ын Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 
оны 03 дугаар тогтоолын дагуу шинэчлэн боловсруулж зөвшөөрөл 
авахаар 2019.05.30-ны өдрийн 01/23311 дүгээр албан бичгээр Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэн зөвшөөрөл авсны дагуу ШШГЕГ-ын 
даргын 2019.06.27-ны өдрийн А/126 дугаар тушаалаар батлан харьяа 
нэгжүүдэд хүргүүлэн, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. 

4.2.2. “Төрийн албан хаагчийн 
хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ын 
дагуу нийт албан хаагчдын хувийн 
хэрэгт баяжилт хийх; 

             “Төрийн алба хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ыг мөрдөн 
2019 оны 01 дүгээр 02-ны өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр 
хүртэл удирдлагаас гаргасан тушаал, шийдвэр болон алба хаагчийн 
өргөдөл, шилжсэн, халагдсан, чөлөөлөгдсөн, тэтгэвэрт гарсан, шилжүүлэн 
томилсон, сахилгын арга хэмжээ авсан нийт 31418 хуудас баримт 
материалыг холбогдох алба хаагчдын хувийн хэрэгт хавсарган зохих 
баяжилтыг хийсэн. 
 
               Алба хаагчийн өргөдөл 1666, албан тушаалд томилсон 565, 
дэвшүүлэн томилсон 163, түр орлон гүйцэтгэгчээр томилсон 68, албан 
тушаал бууруулан томилсон 6, цол бууруулан томилсон 2, ажил түр 
хавсран гүйцэтгүүлэх 6, сахилгын шийтгэл ногдуулсан 85, сахилгын 
шийтгэл хугацааны өмнө арилгасан 50, чөлөө олгосон 64, хүүхэд асрах 
чөлөө олгосон 89, шилжүүлэн томилсон 174, тушаал хүчингүй болгосон 2, 
тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 1, түр чөлөөлсөн 4, буцалтгүй 
тусламж олгосон 15, цалин нэмэгдэл тогтоож олгосон 93, цэргийн цол 
олгосон 488, цэргийн цол сэргээсэн 31, шагнасан 703, бүтцээр чөлөөлж, 
томилсон 219, хөдөлмөрийн аварга 23, хамгийн хамгийн 5, ажил 
мэргэжлийн аварга 10, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаал 44, 
нэгжийн даргын тушаал 272, ДХИС-ийн захирлын сургалт зохион байгуулж 
гэрчилгээ олгох  143, тэтгэвэр тогтоолгох 62, албан тушаалаас 
чөлөөлөгдсөн 262, халагдсан 17, нас барсан 2, бусад байгууллагын 
мэдэлд шилжүүлсэн 6, цэргийн цолоор шагнасан 3, албан тушаал 
эрхэлсэн түдгэлзүүлсэн 1, тушаал нөхөн гаргах 1, гүйцэтгэх ажлын 
нэмэгдэл 1, алба хаагчийн тодорхойлолт санал хүсэлт, албан бичиг бусад 
материал нийт 25837 албан хаагчийн хувийн хэрэгт баяжилт хийсэн.  
 
            Шинээр албан тушаалд томилогдсон 235 алба хаагчийн хувийн 
хэрэг нээн товъёог хөтөлж, харъяа газар, анги, алба нэгжид байршуулсан.                                                                     

Тав. Дотоод зохион байгуулалт, чадавхийг бэхжүүлэх 
5. 5.1. Салбар зөвлөлийн 

хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, 
5.1.1. Салбар зөвлөлийн 
хуралдааны тэмдэглэлийг 

           Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл 13 удаа хуралдаж, удирдах албан 



гарсан шийдвэр, шийдвэрийн 
хэрэгжилт, хуралдааны шийдвэрийг 
албажуулсан байдал 

албажуулж, гаргасан шийдвэрийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих; 

тушаалтны томилгоо болон бусад асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, 
холбогдох саналыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад хүргүүлж ажилласан 
байна. 
 
            Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, гарсан 
шийдвэр, шийдвэрийн хэрэгжилтийг тооцон ажилласан бөгөөд 
хуралдааны тэмдэглэлийг тухай бүр хөтөлж, албажуулсан. 

 
   
 
 
 

ШШГЕГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


