
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН 
ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН 

 



Төрийн албаны тухай хуулийн 52 дугаар зүйл “Төрийн 
жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг 

үнэлэх нийтлэг үндэслэл” 

52.2.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан тушаал дэвшүүлэх, цалин 
хөлсийг өөрчлөх, цол, зэрэг дэв олгох, урамшуулах, зохих шатны 

сургалтад хамруулах, албан тушаал бууруулах, хариуцлага хүлээлгэх 
асуудлыг түүний ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үндэслэн шийдвэрлэнэ. 

52.1.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, 
мэргэшлийн түвшинг эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хугацаанд 

зохих журмын дагуу үнэлж дүгнэнэ. 

52.3.Төсвийн байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн ажлын 
гүйцэтгэл, үр дүнг харьяа байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнгээр 

үнэлнэ. 



 СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН  
ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 



 СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

БОЛОВСРУУЛАХ ЖУРАМ 

 



 СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 

Төрөөс 

баримтлах бодлого 

Бүсчилсэн 
хөгжлийн бодлого 

Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 

Aймаг, нийслэлийн хөгжүүлэх 
хэтийн зорилт 

     Монгол  Улсын  хөгжлийн  үзэл  баримтлал  



Стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах, батлах  

• Төсвийн ерөнхийлөн захирагч хууль 
тогтоомжид нийцүүлэн харьяа байгууллагын 
дөрвөн жилийн стратеги төлөвлөгөөг 
боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг 
хариуцан зохион байгуулна. 

Төрийн албаны 
тухай хуулийн 

53.1. 

• Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, яамд 
тухайн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 
стратеги төлөвлөгөөг, аймаг, нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газар тухайн засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн 
стратеги төлөвлөгөө. 

Cтратеги 
төлөвлөгөө 

боловсруулах 
журамд 



Стратеги төлөвлөгөөг боловсруулахад дараахь 
зарчмыг баримтална.  

Үндэсний язгуур эрх ашигт нийцсэн байх 

Нэгдмэл, цогц, харилцан уялдаатай байх 

Төрийн бодлогын залгамж чанарыг хадгалсан байх 

Судалгаа, шинжилгээнд үндэслэсэн байх 

Нөөц бололцоонд үндэслэсэн байх 

Ил тод, нээлттэй байх 



Стратеги төлөвлөгөөг дараахь үе шатын дагуу 
боловсруулна.  

Мандатын 
шинжилгээ 

хийх 

Алсын 
хараа, эрхэм 

зорилгыг 
тодорхойлох 

Дотоод, 
гадаад 
орчны 

шинжилгээ 
хийх 

Стратегийн 
зорилго, 
зорилтыг 

тодорхойлох 

Хэрэгжүүлэх 
үйл 

ажиллагааг 
төлөвлөх 





Стратеги 
төлөвлөгөө дараахь 

бүрдэл хэсэгтэй 
байна. 

Мандат 

Алсын хараа 

Эрхэм 
зорилго 

Орчны 
шинжилгээ 

Стратегийн 
зорилго 

Стратегийн 
зорилт 

Хэрэгжүүлэх 
үйл 

ажиллагаа 

Хавсралт 
буюу 

стратеги 
төлөвлөл-

тийн тайлан 



Стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг  
зохион байгуулах 

 Салбарын болон засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн 
стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг “Байгууллагын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, 
шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам”-ын дагуу  
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөөр зохион байгуулна.   

Cтратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын арга 
хэмжээ, төсөл, хөтөлбөрийг жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусган хэрэгжилтийг зохион 
байгуулна. 

Байгууллагын удирдлага стратеги төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах нөөц (хүн, санхүү, техник)-ийг бэлтгэж зохион 

байгуулна. 
 



Стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан 
дараахь хэсгээс бүрдэнэ. 

Стратегийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний хэрэгжилт 

Үр дүнгийн үзүүлэлт ( хүрэх болон хүрсэн түвшин) 

Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт (хүрэх ба хүрсэн түвшин) 

Стратегийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт 



Стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг үнэлж,  
 стратегийн үр дүнг тооцох 

 
Стратеги 
төлөвлөгөөний 
гүйцэтгэл, үр 
дүнг тооцох 

Стратеги  төлөвлөгөөний  гүйцэтгэл нь  тухайн салбарын 
болон засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид 
харъяалагдах байгууллагуудын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний үр дүнгээр үнэлэгдэнэ. 

Үнэлгээнд үндэслэн тухайн жилийн зорилтот түвшинд хүрч 
чадаагүй үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг сайжруулах, 
алдаа дутагдлыг арилгах арга хэмжээг төлөвлөн дараа 
жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгана.  

Стратеги төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд 2 жил тутам хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх арга 
хэмжээ авна. 



БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
БОЛОВСРУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР 

ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОГТООХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ  



 

• Төсвийн шууд захирагч тухайн жилийн Төсвийн 
тухай хуульд заасан өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээний биелэлтийг 
зохион байгуулах зорилгоор гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
боловсруулан баталж, жил бүрийн 01 дүгээр сарын 01-
ний өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн хооронд 
хэрэгжүүлнэ. 

Төрийн 
албаны 
тухай 

хуулийн 
54.1-т  

 

• Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур 
үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журмыг Засгийн 
газар батална. 

Төрийн 
албаны 
тухай 

хуулийн 
54.2-т  



                   Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөрт 
туссан арга хэмжээ 1 

            Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангахад 
чиглэсэн арга хэмжээ; 2 

         Өмнөх оны төлөвлөгөөнөөс биелэгдээгүй үлдсэн 

цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай  

арга хэмжээ. 
4 

               Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх  
                             арга хэмжээ; 3 

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах  

 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө нь стратеги төлөвлөгөө болон дараахь 

бодлогын баримт бичиг, төлөвлөгөөнд үндэслэнэ: 

 



Бусад нэгжээс 
санал авах 

Удирдлагын 
зөвлөлийн 

хурлаар 
хэлэлцүүлэх 

Төсвийн 
шууд 

захирагчаар 
батлуулах 

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлах  

1 дүгээр 

сарын 15-ны 
дотор 

Захиргаа, хүний 
нөөцийн асуудал 
хариуцсан нэгж  

Аймаг, нийслэл, 
дүүрэг дэх Босоо 

удирдлагатай 
төрийн байгуулага 

Тухайн нутаг дэвсгэрийн 
нэгжийн төсвийн шууд 
захирагчтай хамтран 

батлах 



Зорилт, арга хэмжээ тус бүрээр.  

ухайн жилдээ хэрэгжих боломжтой, тоон ба чанарын утгаар илэрхийлэгдэх, 
хэмжигдэхүйц, үр дүнг харуулах 

агас, бүтэн жилээр.  

Нэгж төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлнэ. 

Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг арга хэмжээ тус бүрээр тусгана. 

Бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөрт үндэслэн өөр арга хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулахгүй,  нэмэлт, өөрчлөлт оруулан хэрэгжүүлнэ. 

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах.  



Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд  
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

 

   Байгууллагын захиргаа, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж 
байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хагас, бүтэн 
жилээр нэгтгэн гаргах бөгөөд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан нэгж, 
албан хаагч гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд эхний хагас жилд явцын хяналт-
шинжилгээ, жилийн эцэст хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.  

   

   Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнг байгууллагын удирдлагын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх бөгөөд хурлаас гарсан дүгнэлт, 
зөвлөмжийг холбогдох газар, хэлтэс, албан хаагчид хүргүүлж ажиллана. 

     Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд санхүүгийн эх үүсвэргүй 
туссан арга хэмжээний биелэлтийг үнэлэхгүй байж болно. 



Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг тайлагнах  

 

1 дүгээр 
сарын 5-ны 

дотор 

• Cум, дүүрэг, аймаг, нийслэл дэх агентлаг, орон нутгийн өмчит хуулийн 
этгээд, орон нутгийн төсөвт үйлдвэрийн газрын төсвийн шууд захирагч 
аймаг, нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчид; 

 

1 дүгээр 
сарын 2-ны 

дотор 

• Tөрийн өмчит хуулийн этгээд, улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын төсвийн 
шууд захирагч харьяалах төрийн захиргааны төв байгууллагын 
төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон Засгийн газрын агентлагийн 
төсвийн захирагчид; 

 

1 дүгээр 
сарын 5-ны 

дотор 

• Засгийн газрын агентлагийн төсвийн шууд захирагч харьяалах төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчид; 



Гүйцэтгэлийн үр дүнг тооцох  

 

  Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө нь “Бодлогын баримт бичгийн 

хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

хийх нийтлэг журам”-ын дагуу байгууллагын жилийн үйл ажиллагааны үр дүнг 

үнэлэх нэг үзүүлэлт болно. 

 

 

  Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд жилийн эцсийн 

байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг байгууллагын хамт олны хурлаар 

хэлэлцэн гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө, дараа жилийн төлөвлөгөөнд санал 

авна.  
 

 

  Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн дүнгээр хангалтгүй 

үнэлгээ авсан нэгжийн удирдлагад “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

нийтлэг журам”-д заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 
 



Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 

	

Xэрэгжүүлэх арга хэмжээ /ямар бодлогын 

баримт бичигт тусгагдсан зорилт, арга 

хэмжээ/ 

Гүйцэтгэлийн 

зорилт, арга 

хэмжээг 
хэмжих 

шалгуур 

үзүүлэлт 
/тоо, хувь, 
чанар.../ 

Тухайн 

жилийн 

хүрэх 

түвшин 

Төсөв, эх 

үүсвэр 

(мян.төг.) 

 

Хариуцах     

нэгж, 

ажилтны 

нэр 

 

Хугацаа   

/сар, 

улирал/ 

1 2 3 4 5 6 

"Нэг. Байгаль орчныг хамгаалах бодлогын 

хэрэгжилтийг хангах" гэсэн байгууллагын 

стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн 

хөтөлбөр, арга хэмжээ:   

     

"1.Байгаль орчныг хамгаалах 

бодлого"  хөтөлбөрийн хүрээнд: 

1.1.Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 

талаарх мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

1.2.Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 

талаарх сурталчилгааг эрчимжүүлэх 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 
“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн  

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж 

батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, 

мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам” 
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Байгууллагын 
стратеги 

төлөвлөгөө 

Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө 

боловсруулах 

Төрийн жинхэнэ 
албан хаагчийн 

гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө 

Гүйцэтгэлийн 
тайлан 

Нэгжийн 

гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөө 

Байгууллагын 

гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөө 
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Үнэлгээ 

Үнэлгээний 
баг 

Үнэлгээний 
түвшин 

Хандлага, 
зан үйл 



Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн тайланг 

 үнэлж дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

Бүрэн хангалттай 

• а.цол, зэрэг дэвийг 
ахиулах; 

• б.төрийн болон салбарын 
шагналд тодорхойлох; 

• в.цол, зэрэг дэвийг 
хугацаанаас өмнө 
ахиулах (3 удаа); 

• г.цалингийн шатлалыг 
алгасуулж нэмэгдүүлэх (3 
удаа); 

• д.албан тушаал 
дэвшүүлэх зорилгоор 
мэргэшүүлэх багц 
сургалтад  хамруулах (3 
удаа) 

Хангалттай 

• а.мөнгөн болон бусад 
хэлбэрийн шагнал, 
урамшуулал олгох 

Хангалтгүй 

• а. сургалтад хамруулах; 

• б. албан тушаалын 
цалинг 6 сар хүртэл 
хугацаагаар 20 хүртэл 
хувиар бууруулах; 

• в. албан тушаал 
бууруулах (3 удаа 
“хангалтгүй” үнэлэгдвэл); 

• г.төрийн албанаас халах 
(3 ба түүнээс дээш удаа 
“хангалтгүй” үнэлэгдвэл). 
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Хууль, эрх зүйн үндэс  

Засгийн газрын Тогтоолын болон журмын төслийг Засгийн газрын 2019 оны 1 

дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн баталсан. 

 

Журмыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай аргачлал, загвар, маягтыг батлан 

мөрдүүлэхийг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад 

үүрэг болгосон.  
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ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ НЬ ХОЁР ҮНЭЛГЭЭНЭЭС БҮРДЭНЭ. 

ТЖАХ-ЫН ХАНДЛАГА, ЗАН ҮЙЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ХАМТ ОЛНООР ҮНЭЛҮҮЛНЭ. 
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Журмыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай аргачлал, загвар, маягтыг 
төслөөр танилцуулбал: 

ХАВСРАЛТ ХАВСРАЛТЫН НЭР 

Хавсралт-1 Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үлгэрчилсэн загвар, 
төлөвлөгөө боловсруулах заавар  

Хавсралт-2 Гүйцэтгэлийн тайлангийн үлгэрчилсэн загвар 

Хавсралт-3 Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх 
“Үнэлгээний хуудас”-ны  үлгэрчилсэн загвар 
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ЗГХЭГ-ын албан хаагчид туршилтаар дээрх загвар, маягтын дагуу  төлөвлөгөөгөө 

боловсруулж батлуулан ажиллаж байна.  

 



 

 

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа! 
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