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192.475
/100%/

Төрийн үйлчилгээ 
132.660 /68.9%/

Төрийн улс төр 
3.430 /1.8%/

Төрийн захиргаа 
18.952 /9.8%/

Төрийн тусгай 
37.433 /19.5%/

ТӨРИЙН НИЙТ АЛБАН ХААГЧДЫН ТОО 
/албан тушаалын ангиллаар/ 



115.301

(59,9%)

77.174

(40,1%)

Төрийн албан хаагчдын жендер



Төрөөс хийхээр, эсвэл хийхгүй
байхаар сонгосон зүйлийг
төрийн бодлого гэнэ.

Томас дай
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лдаагүй бодлого
адварлаг ажилтан
йдасгүй иргэд
мьдралын баталгаа

АЧААны хүндийг үүрэх



1994.12.30

2002.06.28

2008.05.06

2017.12.07

• Иргэдэд хүрэх төрийн үйлчилгээг 
сайжруулах

• Нийгмийн баталгааг сайжруулах

• Эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх

• Төрийн албан хаагчдын эрх ашгийг 
хамгаалах

Төрийн албаны тухай хуулийн хөгжил



 Төрийн алба тогтворгүй

 Төрийн албан хаагчдын эрх ашиг зөрчигдсөн

 Улс төрийн нөлөө хүчтэй

 Төрийн албаны чадавхи суларсан

 Иргэдийн төрд итгэх итгэл буурсан



 Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тогтохсүрэн нарын 12 
гишүүн Төрийн албаны тухай хууль 2019 оны 01 дүгээр 
сарын 01-ний өдрөөс - 52 хоног



Шинэ

Ойлголтоор
Хандлага
Соёл
Арга барил
Ур чадвар
Шаардлага
Үр дүн
Бүрэлдэхүүн

Төрийн албаны тухай хууль

 Хууль 

• Уламжлалаа хадгалсан

• Нийт зүйл, заалтын 50%-
аас дээш өөрчлөгдөн, 
шинэчлэн найруулсан

• 23 /7/ бүлэг, 77 /41/ зүйлтэй

• Бүтэц    Агуулга

• Зарчим - Хэм хэмжээ 
тогтоосон

• Хэм хэмжээ зөрчвөл 
хариуцлага тооцох



 АНУ-ын ерөнхийлөгч Эндрью Жэксон 1828 он

 Төрийн албанд томилох, халах, болон бусад шийдвэрийг гаргахдаа ажил
горилогч эсвэл ажилтан улс төрийн дээд удирдагчдын улс төрийн
зорилгыг дэмждэг эсэх, тэднийг сонгогдоход хүчин зүтгэсэн эсэхийг
харгалзах явдал нийтлэг болсон – ОЛЗ хуваах тогтолцоо

 1881 онд сонгогдсон Жэймс Гарфилд ерөнхийлөгчийг албан тушаалдаа
тавиагүйд гомдсон Чарлес гэгч хороосон

 1883 Пендлетоны АНУ-ын орчин үеийн төрийн албаны эхлэл тавигдсан, 
улс орон нь хөгжих үндэс болсон

 Улс төр ба Төрийн захиргааг зааглах олон улсын чиг хандлага



 Ж.Гарфилд /1881/

 АНУ-ын ерөнхийлөгч, Пендлетоны хууль

 Мерит

 өрсөлдөөнт шалгалт, чадвар, чадамж, мэргэшсэн,
тогтвортой байх, төвийг сахих, бүтээмжтэй, үр дүнтэй

 Карьер

 шатлан дэвшүүлэх

Практик шаардлага, олон улсын туршлага



Иргэдийн сэтгэл ханамжийн түвшингээс
төрийн ажлын чанар тодорхойлогдоно.

/Платон МЭӨ 428/



 Чингис хаан 

 Түшмэл эрдэнэ нь – Төрийн ажлыг зөн совингоороо мэдэж,
асуулгүйгээр ажил хэргийг чадварлагаар удирдан биелүүлдэг. Төрдөө
үнэнч, эгэл ардыг дээрэлхэхгүй, дээдсийг хуурахгүйгээр ажил үйлсээ
номын дагуу бүтээдэг ажээ.
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Төрийн албаны зөвлөл, цэргийн 
албаны зөвлөл /1268 он/

Үнэнч байдал
Үүргээ биелүүлэх
Шуурхай хэрэгжүүлэх

Хянах, шалгах



Нээлттэй 
зарлах

Өрсөлдөөнт
шалгаруулалт

Шатлан 
дэвшүүлэх
(карьер)

Төвийг 
сахисан

Тухайн албан
тушаалын
шалгалт

Тухайн албан 
тушаалын сургалт 

үр дүн 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭ ҮЗЭЛ 
БАРИМТЛАЛ



Хуулийн гол өөрчлөлт

 Чадахуйн зарчим /мерит/

 сонгон шалгаруулж томилох, чөлөөлөх, ажлыг нь үнэлэх,
дэвшүүлэх, шагнаж урамшуулахдаа хувь хүний мэдлэг,
боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар, туршлага, ажлын үр
дүнд тулгуурлана Танил тал, нам

 Карьерын буюу шатлан дэвшүүлэх зарчим

 Сул орон тоо гарсан тохиолдолд байгууллагын болон холбогдох
бусад байгууллагын албан хаагчдаас шатлан дэвшүүлнэ



Хуулийн гол өөрчлөлт

 Албан тушаалын тусгай шаардлага хангасан хүнийг 
томилно

Ангилал Ажилласан жилийн шаардлага Сургалт 

ТА-нд Доод ангилалын албан тушаалд

Тэргүүн 
түшмэл 

16-аас 
доошгүй жил 

Эрхэлсэн түшмэлийн албан тушаалд 
8-аас доошгүй жил 

мэргэшүүлэх 
багц 

сургалтад 
хамрагдаж, 

төгссөн байх

Эрхэлсэн 
түшмэл 

12-оос 
доошгүй жил 

Ахлах түшмэлийн албан тушаалд 4-
өөс доошгүй жил 

Ахлах 
түрмэл 

8-аас 
доошгүй жил 

Дэс түшмэлийн албан тушаалд 4-өөс 
доошгүй жил 

Дэс 
түшмэл 

- 4-өөс доошгүй жил 

Туслах 
түшмэл 

- -



Хуулийн гол өөрчлөлт

 Хариуцлага

 Хуульд заасан шаардлага, нөхцөлийг зөрчиж томилгоо хийвэл ТАЗ
зөрчсөн эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрийг хүчингүй
болгож, буруутай албан тушаалтныг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх
мэдэгдлийг томилох эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ

 Төрийн албан хаагчийг сонгон шалгаруулж томилоход улс төрийн
албан тушаалтан, улс төрийн нам, эвслийн удирдах болон гүйцэтгэх
албан тушаалтан, бусад этгээдийн зүгээс аливаа хэлбэрээр
нөлөөлөх, дарамт, шахалт үзүүлсэн бол огцруулах үндэслэл болно.

 Төрийн жинхэнэ албан хаагч улс төрийн намын гишүүн байх, улс
төрийн нам, хөдөлгөөн, улс төрийн намын дэргэдэх төрийн бус
байгууллагын үйл ажиллагаанд хуулиар зөвшөөрснөөс бусад
тохиолдолд аливаа хэлбэрээр оролцвол төрийн албанаас халах хүртэл
хариуцлага тооцно.



Хуулийн гол өөрчлөлт

 Хариуцлага

 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг хууль бусаар төрийн албанаас
чөлөөлсөн, түр чөлөөлсөн, халсныг төрийн албаны зөвлөл эсхүл шүүх
тогтоосон бол төрд учруулсан хохирлыг уг шийдвэрийг гаргасан
буруутай албан тушаалтнаар нөхөн төлүүлнэ.

 Төрийн албаны зөвлөл шүүхийн шийдвэрийн биелэлтийн талаар
бүртгэл хөтөлж, төрд учруулсан хохирлын нөхөн төлөлтөд хяналт
тавьж, нөхөн төлөгдөөгүй тохиолдолд төрийг төлөөлж шүүхэд
нэхэмжлэл гаргана.



Төрийн албанд мэдлэг чадвартай, ашиг сонирхлын
зөрчилгүй, зарчимч, хариуцлагатай, ёс зүйтэй, үнэнч
хүмүүсийг авч тогтвортой ажиллуулах нөхцлийг
бүрдүүлэх шаардлагатай байна.



Ард иргэд төрийн бүх шатанд ажиллаж байгаа
албан хаагчдаас сахилга хариуцлага, ёс зүйг
эрхэмлэн, хариуцсан ажилдаа сэтгэл, зүтгэлтэй,
санаачилгатай байхыг хүсэж, хүлээж байна.



• Төрийн албан хаагч даруу байх ёстой.
• Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил



Удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөнийг зохион байгуулав /805/



Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, 
мэргэшлийн түвшинг үнэлж сургалтын хэрэгцээг тодорхойлов 
/44576/



Улсын дундаж
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Төрийн 
албаны 
чанар

Төрийн албаны 
хүртээмж

Төрийн 
албаны үр 
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Төрийн 
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Олон нийтийн хяналтын талаарх зохицуулалт
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Төрийн албан 
тушаалд 
шатлан 

дэвшүүлэх

Төрийн 
үйлчилгээний 

албан 
хаагчийн ёс 

зүй

Төрийн 
албаны 

зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүн

Олон 
нийтийн 
хяналт

Шинэлэг зохицуулалт



Төрийн хүний ухаанаар хандахыг зөвлөж байна. 



Хөндлөнгөөс нөлөөлөх, шахалт дарамт үзүүлэх, зүй 
бус, хууль бус оролцоог таслан зогсоо



Улс төрийн болон захиргааны ажил, албан тушаал тус тусдаа 
байхыг шинэ хуулиар тодорхой зохицуулсан



Хийх ёстой үйлдлийг хийхгүй байна гэдэг хууль зөрчиж буй 
хэрэг



Засаг дарга нар тамгын газрынхаа үйл ажиллагаанд дэмжлэг 
үзүүлж хамтран ажиллах нь чухал



Иргэд болон төрийн албан хаагчдыг алагчилж явуулахгүй, 
талцуулж хагаралдуулахгүй, адил тэгш шудрага зарчимч хандах


