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Сургалтын гол зорилго нь төрийн зорилт, чиг үүргээ хэрэгжүүлэх хангалттай мэдлэг чадвартай

төрийн захиргааны албан хаагч бүхий төрийн захиргааны байгууллагыг төлөвшүүлэхэд оршино. Энэ

зорилго нь төрийн захиргааны суралцагч байгууллагын хөгжлийн түвшин, тэдгээрийн үйл ажиллагааны

чадавхийг дээшлүүлснээр хэрэгжинэ.

Мэдлэг чадвартай албан хаагч нь үйл ажиллагааны чадавхи сайтай төрийн захиргааны албыг

бүрдүүлэхэд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэдэг. Мэдлэг чадвар гэдэгт тодорхой орчинд аливаа чиг үүргийг

гүйцэтгэх хувь хүний чадварыг ойлгоно. Үүнд хувь хүний онолын мэдлэг, ур чадвар, туршлага,

хувийн шинж чанар, үнэт зүйлс багтана.

Мэдлэг чадварыг өөр хоорондоо адилхан ач холбогдол бүхий дараахь 3 төрөлд хуваана:
1. Мэргэжлийн мэдлэг чадвар нь төрийн албан хаагчийн эзэмшсэн тодорхой салбарын мэргэжил

(хуульч, эдийн засагч, агрономч, эмч, багш, инженер, төрийн захиргааны менежер зэрэг)-ээр

тодорхойлогдоно.
2. Нийгмийн мэдлэг чадвар гэдэг нь түнштэйгээ сайтар хамтран ажиллах, байгууллагын

үйлчлүүлэгчтэй харилцах зэрэгт шаардагдах мэдлэг чадвар юм. Үүнд бусадтай харилцах, мэдлэг

болон мэдээллээ хуваалцах чадвар багтана.
3. Үйл ажиллагааны мэдлэг чадвар нь тухайн байгууллагын эрхэлж байгаа тодорхой үйл

ажиллагаатай холбоотой. Үүнд байгууллагын эрхэм зорилго, зорилтуудыг мэдэрч, үйл ажиллагааны

хүрээлэн байгаа орчинг ойлгосны үндсэн дээр аливаа хүний тусгайлан эрхэлж байгаа ажилдаа

мэргэжлийн болон нийгмийн мэдлэг чадварыг ашиглаж чаддаг байх явдал хамаарна.

Төрийн албан хаагч эрхэлсэн ажилтайгаа холбогдсон чиг үүргээ хэрэгжүүлэхийн тулд дээрх мэдлэг

чадваруудыг эзэмшсэн байвал зохино. Үйл ажиллагаа болон байгууллага өөрчлөгдөхийн хэрээр шинэ

мэдлэг чадвар байнга шаардагдана. Төрийн албан хаагчийн эзэмшсэн мэргэжил нь тухайн чиг үүргийг

стандартын шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх баталгаа болж чадахгүй учраас практик туршлага нь мэдлэг

чадвар бий болгоход чухал ач холбогдолтой. Ийм учраас мэдлэг чадвар нь үйл ажиллагааны чиг үүрэгтэй

нягт холбогдсон байна. Төрийн байгууллагын албан тушаалтан бүрийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг нь өөр

хоорондоо харилцан хамааралтай байдаг. Иймд ажилтнууд бие биенээсээ хэт тусгаарлагдмал байх

нь ажлын үр дүнд сөргөөр нөлөөлнө. Тийм учраас хувь хүний, бүлгийн болон байгууллагын аль

алиных нь түвшинд мэдлэг чадвар бий болгох ёстой. Баг (бүх оролцогчид ижил мэдээллийг бүлгээр олж

авах үед)-аар хамтран суралцаж олж авсан шинэ мэдлэг чадвар нь ганцаарчилсан (мэдээллийг бүлгийн

доторхи нэг хүнд өгөх үед) сургалтынхаас илүү үр нөлөөтэй тул сургалтын энэ хэлбэрийг чухалчлан

үзлээ.

Сургалтын зорилго



2016 оны хичээлийн жилийн зорилт:

 Төрийн албан хаагч нэг бүрийн ур 

чадвар, мэргэшлийн түвшинг 

сайжруулах, ажлын бүтээмж, ажил 

хэргийн мэдлэг, ур чадварыг нь 

дээшлүүлэх

 Сум, орон нутгийн хурал, захиргааны 

болон төсөвт байгууллагын бүтэц, 

орон тоо, зохион байгуулалттай 

танилцуулж, улмаар байгууллага, 

албан тушаалтны хоорондын ажлын 

уялдаа, холбоог сайжруулах, үйл 

ажиллагааг нь нягтруулах

 Төрийн албан хаагчийн ажлын 

чанар, үр бүтээл, мэргэшлийн 

түвшин тогтоох шалгалт 

/аттестатчлал/-д бэлтгэх

 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын 

дотоод үйл ажиллагааг сайжруулж 

тогтмолжуулах, өрсөлдөх чадварыг 

дээшлүүлэх

Санамж
Аймгийн Засаг даргы Тамгын

газар, Төрийн албаны зөвлөлийн

салбар зөвлөлөөс 2016 оныг

болгон

зарлаж энэ зорилтоо хэрэгжүүлэх

үүднээс аймгийн эдийн засаг,

нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх

Үндсэн чиглэл”-д

-аар тусган “Ажлын

хэсэг” байгуулагдан ажиллаж

байна.



Нэг. Юуны өмнө сургалтын хөтөлбөртэй сайтар танилцаж сургалт зохион байгуулах албан

тушаалтан /багш/ нарт заах сэдвийг хуваарилан өгч урьдчилан бэлтгүүлэх ёстой. Энэхүү сургалтын онцлог

бол сургагч багш өөрийн хариуцсан албан үүргээ бусдад тайлбарлан таниулах, тэдний санал,

дэмжлэгтэйгээр бодлого, зорилтоо улам бататгах буюу шинэчлэн сайжруулах явдал юм. Тийм учраас нэг

талаас хариуцсан сэдвээ сайн бэлтгэж сургалтыг өндөр түвшинд зохион байгуулж үйл ажиллагааны чиг

үүргээ бусдад бүрэн ойлгуулах, нөгөө талаас сургалтад идэвхитэй хамрагдаж шинэ мэдлэг, чадвар

эзэмших хариуцлагатай үүрэг төрийн албан хаагч нэг бүрт тулгарч байна. Оролцогчид энэхүү сургалт-

семинарын агуулгыг эзэмшсэнээр байгууллага, баг, хамт олны зорилго, зорилтыг бүрэн ухамсарлаж,

өөрийн хариуцсан ажил дээрээ идэвхитэй, итгэлтэй байж, олон төрлийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шинэ

мэдлэгтэй болно.

Хоёр. Сургалтын чанарт багш нар шийдвэрлэх үүрэгтэй. Тийм учраас бага цагт их зүйлийг зааж

мэдүүлэхийн тулд сургалтын төрөл бүрийн аргыг бүрэн ашиглаж мэргэжлийн байгууллага, бусад хүмүүсийн

дэмжлэг, туслалцааг авах хэрэгтэй. Сургалтыг сайн зохион байгуулах нь нэг талаас бусдад мэдлэг олгох,

нөгөө талаас өөрийгөө хамт олонд таниулж буй хэрэг тул онцгой анхаарах шаардлагатай. Тухайн сэдвээр

нэг удаа хичээл заагаад орхих биш байнга баяжуулж хэзээ ч хэрэглэхэд бэлэн байлгах ёстой. Хичээлийг

баталсан хуваарийн дагуу явуулах бөгөөд хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас тасарсан тохиолдолд тухайн

сард нь багтаан заавал нөхөх ёстой.

Гурав. Сургалт зохион байгуулсан баримт материалыг тухайн сэдвийг заасан багш хариуцан

баримтжуулж хадгална. Сургалтын мэдээ тайланг нэгтгэн хагас, бүтэн жилээр гаргаж ТЗУХ-т ирүүлнэ.

Сургалтыг хэрхэн зохион байгуулсан тухай болон сургалтын чанар, үр дүнг сумдын жилийн үйл ажиллагааг

дүгнэх “Ажлын хэсэг” шалгаж үнэлэлт дүгнэлт өгнө. Бүх сумдаас хичээлийн сэдэв тус бүрээс шилдэг

тэргүүний багш шалгаруулж алдаршуулна. Тэдний туршлагыг нийтийн хүртээл болгох ажлыг зохион

байгуулна.

Дөрөв. Сургалт зохион байгуулах /хичээл заах/ ажилд сумын Засаг даргын Тамгын газрын болон

бусад мэргэжилтнүүд бүгд оролцож ажлаа үнэлүүлж, дүгнүүлэх тул уг үнэлгээг төрийн албан хаагчийн ур

чадвар, мэргэшлийн түвшин тогтооход гол үзүүлэлт болгоно.

Сургалт зохион байгуулахад анхаарах зүйл



Сургалтын ерөнхий сэдэв

Сэдэв I - Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагаа – 6 цаг

Сэдэв II - Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, удирлага зохион байгуулалт – 28 цаг

Сэдэв III - Орон нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт – 20 цаг

Сэдэв IV - Нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт – 8 цаг

Сэдэв V - Санхүү, төсвийн бодлого – 4 цаг 

Сэдэв VI - Хууль эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа – 6 цаг 

Сэдэв VII - Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт – 4 цаг

Сэдэв VIII - Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажил – 5 цаг

Сэдэв IX - Цэрэг, иргэний хамгаалалтын бодлого – 3 цаг

Сэдэв X - Бие дааж судлах хууль эрх зүйн актууд – 25 цаг

Нийт 109 цагийн хичээлээс танхимын сургалт 84 цаг, бие даалтын хичээл 25 цаг байна.   



Сэдэв I
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 

үйл ажиллагаа – 6 цаг

Код Сэдэв Зохион байгуулагч Хугацаа

1.1 Сум, багийн хурлын бүтэц, зохион 

байгуулалт 

Сумын ИТХ-ын 

Ажлын албаны дарга

1 цаг

1.2 Хурал, Тэргүүлэгчид, Хурлын дарга, 

тэдгээрийн бүрэн эрх 

Сумын ИТХ-ын 

Ажлын албаны дарга

1 цаг

1.3 Хурал, захиргааны байгууллагын 

хамтын ажиллагаа 

Сумын ИТХ-ын 

Ажлын албаны дарга

2 цаг

1.4 Сум, багийн хурлын шийдвэр, 

тэдгээрийн хэрэгжилт, үр дүн 

Сумын ИТХ-ын 

Ажлын албаны дарга

2 цаг



Сэдэв II
Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, удирдлага 

зохион байгуулалт – 28 цаг

Код Сэдэв
Зохион

байгуулагч

Хуга-

цаа

2.1 Сумын удирдлага, төрийн болон төсөвт байгууллагууд, Засаг 

даргын бүрэн эрх

Тамгын газрын 

дарга

1

2.2 Сумын Засаг даргын Ажлын алба, түүний бүтэц зохион 

байгуулалт, эрх үүргийн тухай

Тамгын газрын 

дарга

1

2.3 Төрийн албаны стандарт, түүнийг хэрэгжүүлэх, хэвшүүлэх 

тухай

Тамгын газрын 

дарга

4

2.4 Байгууллагын төлөвлөлт, тэдгээрийн уялдаа холбоо, 

хэрэгжүүлэх арга барил, үр дүн

Тамгын газрын 

дарга

1

2.5
Ажлын бүтээмж, түүнийг сайжруулах арга зүй

Тамгын газрын 

дарга

1

2.6
Бодлогын судалгаа, бодлогын бичиг баримтын тухай

Тамгын газрын 

дарга

1

2.7 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт Дотоод ажилтан 1

2.8 ТАХ-ийн сургалт хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт Дотоод ажилтан 1

2.9 ТАХ-ийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа хөтөлбөр, 

түүний хэрэгжилт
Дотоод ажилтан 1



Үргэлжлэл

Код Сэдэв
Зохион

байгуулагч

Хуга-

цаа

2.10 Байгууллагын дотоод журам, түүний хэрэгжилтийг хангах 

нь
Дотоод ажилтан 2

2.11 Төрийн албан хаагчдын ур чадвар, мэргэшлийн түвшин
Тамгын газрын 

дарга

3

2.12 Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, гүйцэтгэлийн сахилга
Ёс зүйн хорооны 

дарга

2

2.13 Үр дүнгийн гэрээ, түүний хэрэгжилт
Тамгын газрын 

дарга

3

2.14 Төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийн иж бүрдэл Дотоод ажилтан 1

2.15 Ажлын байрны шинжилгээ, тодорхойлолтын тухай
Тамгын газрын 

дарга

1

2.16 Иргэдийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам
Тамгын газрын 

дарга

2

2.17 Байгууллага, албан хаагчийн тайлан мэдээний тухай
Бичиг хэргийн 

ажилтан

1

2.18 Байгууллагын ил тод байдлын тухай
Тамгын газрын 

дарга

1

2.19 Асуудлыг багаар шийдвэрлэх арга зүй
Тамгын газрын 

дарга

1



Сэдэв III
Орон нутгийн хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлт – 20 цаг

Код Сэдэв Зохион байгуулагч
Хуга-

цаа

3.1
Сумын "Хүнсний бодлого, зохицуулалтын ажил", түүний үр 

дүн
Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг 1

3.2

Сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн бодлого /Мал аж ахуй, 

бэлчээр ус, газар тариалан, мал эмнэлэг, өвөлжилт/, 

зохицуулалтын ажил, үр дүн

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг 5

3.3 Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт

Газрын харилцаа, барилга хот 

байгуулалтын бодлогын 

мэргэжилтэн

1

3.4
Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл, 

түүний  хэрэгжилт
Засаг даргын орлогч 2

3.5
Сумын хөгжлийн индекс тооцох аргачлалын тухай, уг 

аргачлалыг тооцоход мэргэжилтнүүдийн оролцоо
Засаг даргын орлогч 4

3.6
Бүтээн байгуулалт, сум хөгжүүлэх сан, уг сангаас 

хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүд, тэдгээрийн үр дүн
Санхүүгийн албаны дарга 1

3.7
Сумын жижиг дунд үйлдвэрлэл, худалдаа, хоршооны 

бодлого зохицуулалт
Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг 1

3.8
Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх бодлого зохицуулалтын 

ажил, түүний үр дүн

БОУУБ-ын мэргэжилтэн, 

байгаль хамгаалагч
1

3.9
Сумын ногоон байгууламж, түүнийг сайжруулахад 

байгууллага, иргэдийн оролцоо

БОУУБ-ын мэргэжилтэн, 

байгаль хамгаалагч
2

3.10
Аялал жуулчлалын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын 

ажил, үр дүн

БОУУБ-ын мэргэжилтэн, 

байгаль хамгаалагч
1

3.11
Хог хаягдлын менежмент, сумын хэмжээнд уг асуудлыг 

шийдвэрлэх арга зүй

БОУУБ-ын мэргэжилтэн, 

байгаль хамгаалагч
1



Сэдэв IV
Нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт – 8 цаг

Код Сэдэв Зохион байгуулагч
Хуга-

цаа

4.1

Сумын Эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, зохион 

байгуулалт, ерөнхий чиг үүрэг, түүний хэрэгжилт, 

үр дүн, төсөл хөтөлбөр

ЭМТ, Нийгмийн 

бодлогын мэргэжилтэн. 
1

4.2
Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх бодлого, 

зорилт

ЭМТ, Нийгмийн 

бодлогын мэргэжилтэн. 
1

4.3

Сумын сургууль, цэцэрлэгийн  бүтэц, зохион 

байгуулалт, ерөнхий чиг үүрэг, түүний хэрэгжилт, 

үр дүн, боловсролын салбарын шинэчлэл

Нийгмийн бодлогын

мэргэжилтэн, сургууль
1

4.4 Насан туршийн боловсролын чанар хүртээмж

Хариуцсан албан 

тушаалтан, нийгмийн 

бодлогын мэргэжилтэн. 

1

4.5
Сумын соёлын талаар хийж буй ажил, үр дүн 

бүтэц, бүрэлдэхүүн

Соёлын төвийн эрхлэгч, 

Нийгмийн бодлогын

мэргэжилтэн. 

1

4.6
Сумын хүн ам зүй, нийгмийн хамгааллын талаар 

баримталж буй зорилт, үр дүн

Халамжийн болон 

нийгмийн бодлогын

мэргэжилтэн. 

1

4.7
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байр бий 

болгох бодлого, зорилт

Хөдөлмөрийн болон 

нийгмийн бодлогын 

мэргэжилтэн

1

4.8 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай
Хөдөлмөрийн асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн
1



Сэдэв V
Санхүү, төсвийн бодлого – 4 цаг 

Код Сэдэв Зохион байгуулагч
Хуга-

цаа

5.1

Сумын төсвийн бүрдэл, төлөвлөлт, 

орлого, зарлагын дүн, Төрийн сангийн 

үйл ажиллагаа /Санхүүгийн албаны ерөнхий 

чиг үүрэг, бүтэц зохион байгуулалтаас 

эхлэх/

Санхүүгийн албаны 

дарга
1

5.2 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
Санхүүгийн албаны 

дарга
1

5.3 Худалдан авах ажиллагааны тухай
Санхүүгийн албаны 

дарга
1

5.4
Төрийн албан хаагчийн цалингийн бүтэц, 

нэмэгдэл, суутгал, шимтгэлийн тухай

Санхүүгийн албаны 

дарга
1



Сэдэв VI
Хууль эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа – 4 цаг 

Код Сэдэв
Зохион

байгуулагч

Хуга

-цаа

6.1

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлыг 

зохион байгуулах, үр дүнг тооцох арга 

зүй

Эрх зүйн сургагч, 

дотоод ажилтан
2

6.2

Захирамж, тушаал төлөвлөх болон 

захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон 

шийдвэр гаргах журам /ЗГ-2010-119/

Тамгын газрын дарга 2

6.3
Авлигын тухай ойлголт, ТАХ-ийн хөрөнгө 

орлогын мэдүүлэг, нууцын тухай
Тамгын газрын дарга 1

6.4

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай, 

"Архигүй Өмнөговь" хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулсан 

ажил, арга хэмжээ, үр дүн

Цагдаа, хэсгийн 

төлөөлөгч
1



Сэдэв VII
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 

стандарт – 4 цаг

Код Сэдэв Зохион байгуулагч Хуга-цаа

7.1
Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт 

хангалт

Архив, бичиг хэргийн 

ажилтан
1

7.2
Байгууллагын архивын ажлын заавар 

хангалт

Архив, бичиг хэргийн 

ажилтан
1

7.3
Байгууллага, нэгжийн түүх, тэдгээрийг 

баяжуулах тухай

Архив, бичиг хэргийн 

ажилтан
1

7.4
Байгууллагын архив, бичиг хэргийн 

ажилтны мэдээлэл

Архив, бичиг хэргийн 

ажилтан
1



Сэдэв VIII
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ – 5 цаг

Код Сэдэв Зохион байгуулагч
Хуга-

цаа

8.1

Захиргааны байгууллагын хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг 

журмын тухай

Орон тооны бус ХШҮ-ий 

хэсэг
2

8.2
Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө, 

түүнийг боловсруулах арга зүй

Орон тооны бус ХШҮ-ий 

хэсэг 1

8.3

Суманд хэрэгжиж буй бодлого, 

хөтөлбөр, эрх зүйн акт /жагсаалт 

гаргах/, тэдгээрийн хэрэгжилтийг 

зохион байгуулах арга зүй 

Орон тооны бус ХШҮ-ий 

хэсэг 1

8.4

Үйл ажиллагаагаа хэрэглэгчдээр 

үнэлүүлэх арга зүй, үнэлгээнд хийх 

дүн шинжилгээ

Орон тооны бус ХШҮ-ий 

хэсэг 1



Сэдэв IX
Цэрэг, иргэний хамгаалалтын 

бодлого – 3 цаг

Код Сэдэв Зохион байгуулагч
Хуга-

цаа

9.1
Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилт
Тамгын газрын дарга 1

9.2
Иргэний хамгаалалтын бодлого, 

төлөвлөгөө
Тамгын газрын дарга 1

9.3 Бэлэн байдлын дадлага, сургууль Тамгын газрын дарга 1



Хичээлийн нэгдсэн хуваарь – 2016 он





Хичээлийн хуваарь - IY сар

№ Сургалтын чиглэл код Хичээлийн сэдэв, олгох мэдээлэл

сар IV сар

өдөр 1 8 15 22 29

цаг 4 4 4 4 4

1 Нэг. Нутгийн өөрөө 

удирдах 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа

1.1 Сум, багийн хурлын бүтэц, зохион байгуулалт 1 0.5

2 1.2 Хурал, Тэргүүлэгчид, Хурлын дарга, тэдгээрийн бүрэн эрх 1 0.5

3 1.3 Хурал, захиргааны байгууллагын хамтын ажиллагаа 2 0.5

4 1.4 Сум, багийн хурлын шийдвэр, тэдгээрийн хэрэгжилт, үр дүн 2

5

Хоёр. Төрийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа, удирлага 

зохион байгуулалт

2.1
Сумын удирдлага, төрийн болон төсөвт байгууллагууд, Засаг даргын 

бүрэн эрх
1 1

6 2.2
Сумын Засаг даргын Ажлын алба, түүний бүтэц зохион байгуулалт, эрх 

үүргийн тухай
1 1

7 2.3 Төрийн албаны стандарт, түүнийг хэрэгжүүлэх, хэвшүүлэх тухай 4 1

8 2.4
Байгууллагын төлөвлөлт, тэдгээрийн уялдаа холбоо, хэрэгжүүлэх арга 

барил, үр дүн
1 0.5

9 2.7 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт 1 0.5

10 2.8 ТАХ-ийн сургалт хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт 1 0.5

11 2.9
ТАХ-ийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа хөтөлбөр, түүний 

хэрэгжилт
1 0.5

12 2.10 Байгууллагын дотоод журам, түүний хэрэгжилтийг хангах нь 2 1

13 2.11 Төрийн албан хаагчдын ур чадвар, мэргэшлийн түвшин 2 1

14 2.13 Үр дүнгийн гэрээ, түүний хэрэгжилт 3 0.5

15 2.14 Төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийн иж бүрдэл 1 0.5

16 2.16 Иргэдийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам 2 1

17

Гурав. Орон нутгийн

хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлт

3.2
Сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн бодлого /Мал аж ахуй, бэлчээр ус, 

газар тариалан, мал эмнэлэг, өвөлжилт/, зохицуулал-тын ажил, үр дүн
5 1 1

18 3.4
Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл, түүний  

хэрэгжилт
2 1

19 3.5 Сумын хөгжлийн индекс тооцох аргачлалын тухай 4 1

20 3.9
Сумын ногоон байгууламж, түүнийг сайжруулахад байгууллага, иргэдийн 

оролцоо
2 1

21 3.10 Аялал жуулчлалын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын ажил, үр дүн 1 1

22 3.11
Хог хаягдлын менежмент, сумын хэмжээнд уг асуудлыг шийдвэрлэх арга 

зүй
1 0.5

23 Дөрөв. Нийгмийн 

хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлт

4.1
Сумын Эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, зохион байгуулалт, ерөнхий чиг 

үүрэг, түүний хэрэгжилт, үр дүн, төсөл хөтөлбөр
1 1

24 4.2 Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх бодлого, зорилт 1 1

25

Долоо. Архив, албан 

хэрэг хөтлөлтийн 

стандарт

7.4 Байгууллагын архив, бичиг хэргийн ажилтны мэдээлэл 1 1

26 Арав. Бие даалт 10.1 Хууль эрх зүйн актууд /урьдчилсан бэлтгэсэн жагсаалтын дагуу/ 25 5



Хичээлийн хуваарь - Y сар

№ Сургалтын чиглэл код Хичээлийн сэдэв, олгох мэдээлэл

сар V сар

өдөр 6 13 20 27

цаг 4 4 4 4

1

Нэг. Нутгийн өөрөө 

удирдах 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа

1.3 Хурал, захиргааны байгууллагын хамтын ажиллагаа 2 0.5

2
Хоёр. Төрийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа, 

удирлага зохион 

байгуулалт

2.3 Төрийн албаны стандарт, түүнийг хэрэгжүүлэх, хэвшүүлэх тухай 4 1

3 2.6 Бодлогын судалгаа, бодлогын бичиг баримтын тухай 1 1

4 2.12 Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, гүйцэтгэлийн сахилга 2 1

5 2.13 Үр дүнгийн гэрээ, түүний хэрэгжилт 3 0.5

6 2.17 Байгууллага, албан хаагчийн тайлан мэдээний тухай 1 0.5

7 2.19 Асуудлыг багаар шийдвэрлэх арга зүй 1 0.5

8
Гурав. Орон 

нутгийн хөгжлийн 

бодлого, төлөвлөлт

3.2

Сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн бодлого /Мал аж ахуй, 

бэлчээр ус, газар тариалан, мал эмнэлэг, өвөлжилт/, зохицуулал-

тын ажил, үр дүн

5 1

9 3.5 Сумын хөгжлийн индекс тооцох аргачлалын тухай 4 1

10 3.8
Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх бодлого зохицуулалтын ажил, 

түүний хэрэгжилт
1 1

11 Дөрөв. Нийгмийн 

хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлт

4.4 Насан туршийн боловсролын чанар хүртээмж 1 1

12 4.8 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1 1

13 Тав. Санхүү, 

төсвийн бодлого

5.1
Сумын төсвийн бүрдэл, төлөвлөлт, орлого, зарлагын дүн, Төрийн 

сангийн үйл ажиллагаа
1 1

14 5.3 Худалдан авах ажиллагааны тухай 1 1

15

Зургаа. Хууль эрх 

зүйн сургалт, 

сурталчилгаа

6.2
Захирамж, тушаал төлөвлөх болон захиргааны хэм хэмжээ 

тогтоосон шийдвэр гаргах журам /ЗГ-2010-119/
2 1

16 Долоо. Архив, 

албан хэрэг 

хөтлөлтийн 

стандарт

7.1 Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангалт 1 0.5

17 7.2 Байгууллагын архивын ажлын заавар хангалт 1 0.5

18 7.3 Байгууллага, нэгжийн түүх, тэдгээрийг баяжуулах тухай 1 0.5

19

Найм. Хяналт 

шинжилгээ, 

үнэлгээний ажил

8.3
Суманд хэрэгжиж буй бодлого, хөтөлбөр, эрх зүйн акт /жагсаалт 

гаргах/, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах арга зүй 
1 0.5

20

Ес. Цэрэг, иргэний 

хамгаалалтын 

бодлого

9.1 Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 1 1

21 Арав. Бие даалт 10.1 Хууль эрх зүйн актууд /урьдчилсан бэлтгэсэн жагсаалтын дагуу/ 25 5



Хичээлийн хуваарь - YI сар

№ Сургалтын чиглэл код Хичээлийн сэдэв, олгох мэдээлэл

сар VI сар

өдөр 3 10 17 24

цаг 4 4 2 2

1

Нэг. Нутгийн өөрөө 

удирдах 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа

1.4 Сум, багийн хурлын шийдвэр, тэдгээрийн хэрэгжилт, үр дүн 2 1

2 Хоёр. Төрийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа, 

удирлага зохион 

байгуулалт

2.5 Ажлын бүтээмж, түүнийг сайжруулах арга зүй 1 0.5

3 2.13 Үр дүнгийн гэрээ, түүний хэрэгжилт 3 0.5

4 2.18 Байгууллагын ил тод байдлын тухай 1 0.5

5 Гурав. Орон нутгийн 

хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлт

3.2

Сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн бодлого /Мал аж ахуй, 

бэлчээр ус, газар тариалан, мал эмнэлэг, өвөлжилт/, зохицуулал-тын 

ажил, үр дүн

5 1

6 3.5 Сумын хөгжлийн индекс тооцох аргачлалын тухай 4 1

7

Дөрөв. Нийгмийн 

хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлт

4.3
Сумын сургууль, цэцэрлэгийн  бүтэц, зохион байгуулалт, ерөнхий чиг 

үүрэг, түүний хэрэгжилт, үр дүн, боловсролын салбарын шинэчлэл
1 1

8 4.6
Сумын хүн ам зүй, нийгмийн хамгааллын талаар баримталж буй 

зорилт, үр дүн
1 1

9 4.7
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байр бий болгох бодлого, 

зорилт
1 1

10
Тав. Санхүү, 

төсвийн бодлого
5.4 ТАХ-ийн цалингийн бүтэц, нэмэгдэл, суутгал, шимтгэлийн тухай 1 1

11

Зургаа. Хууль эрх 

зүйн сургалт, 

сурталчилгаа

6.1
Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг 

тооцох арга зүй
2 1

12 6.3
Авлигын тухай ойлголт, ТАХ-ийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, нууцын 

тухай
1 1

13 6.4

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай, "Архигүй Өмнөговь" 

хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулсан ажил, арга 

хэмжээ, үр дүн

1 1

14

Ес. Цэрэг, иргэний 

хамгаалалтын 

бодлого

9.2 Иргэний хамгаалалтын бодлого, төлөвлөгөө 1 0.5

15 Арав. Бие даалт 10.1 Хууль эрх зүйн актууд /урьдчилсан бэлтгэсэн жагсаалтын дагуу/ 25 5



Хичээлийн хуваарь – IX сар

№ Сургалтын чиглэл код Хичээлийн сэдэв, олгох мэдээлэл

сар IX сар

өдөр 2 9 16 23 30

цаг 4 4 4 4 4

1

Нэг. Нутгийн өөрөө 

удирдах байгууллагын 

үйл ажиллагаа

1.3 Хурал, захиргааны байгууллагын хамтын ажиллагаа 2 0.5

2 Хоёр. Төрийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа, удирлага 

зохион байгуулалт

2.3 Төрийн албаны стандарт, түүнийг хэрэгжүүлэх, хэвшүүлэх тухай 4 1

3 2.13 Үр дүнгийн гэрээ, түүний хэрэгжилт 3 1

4 2.14 Төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийн иж бүрдэл 1 0.5

5 2.19 Асуудлыг багаар шийдвэрлэх арга зүй 1 0.5

6

Гурав. Орон нутгийн 

хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлт

3.2
Сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн бодлого /Мал аж ахуй, бэлчээр ус, 

газар тариалан, мал эмнэлэг, өвөлжилт/, зохицуулал-тын ажил, үр дүн
5 1

7 3.4 Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл, түүний  хэрэгжилт 2 1

8 3.5 Сумын хөгжлийн индекс тооцох аргачлалын тухай 4 1

9 3.7 Сумын жижиг дунд үйлдвэрлэл, худалдаа, хоршооны бодлого зохицуулалт 1 0.5

10 3.9
Сумын ногоон байгууламж, түүнийг сайжруулахад байгууллага, иргэдийн 

оролцоо
2 1

11 3.11 Хог хаягдлын менежмент, сумын хэмжээнд уг асуудлыг шийдвэрлэх арга зүй 1 0.5

12

Дөрөв. Нийгмийн 

хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлт

4.5 Сумын соёлын талаар хийж буй ажил, үр дүн бүтэц, бүрэлдэхүүн 1 1

13
Тав. Санхүү, төсвийн 

бодлого
5.2 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 1 1

14
Зургаа. Хууль эрх зүйн 

сургалт, сурталчилгаа

6.1
Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг тооцох 

арга зүй
2 1

15 6.2
Захирамж, тушаал төлөвлөх болон захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон 

шийдвэр гаргах журам /ЗГ-2010-119/
2 1

16 Долоо. Архив, албан 

хэрэг хөтлөлтийн 

стандарт

7.1 Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангалт 1 0.5

17 7.2 Байгууллагын архивын ажлын заавар хангалт 1 0.5

18 7.3 Байгууллага, нэгжийн түүх, тэдгээрийг баяжуулах тухай 1 0.5

19

Найм. Хяналт 

шинжилгээ, 

үнэлгээний ажил

8.1
Захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журмын 

тухай
2 2

20 8.2 Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө, түүнийг боловсруулах арга зүй 1 1

21 8.3
Суманд хэрэгжиж буй бодлого, хөтөлбөр, эрх зүйн акт /жагсаалт гаргах/, 

тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах арга зүй 
1 0.5

22 8.4
Үйл ажиллагаагаа хэрэглэгчдээр үнэлүүлэх арга зүй, үнэлгээнд хийх дүн 

шинжилгээ
1 1

23 Ес. Цэрэг, иргэний 

хамгаалалтын бодлого

9.2 Иргэний хамгаалалтын бодлого, төлөвлөгөө 1 0.5

24 9.3 Бэлэн байдлын дадлага, сургууль 1 1

25 Арав. Бие даалт 10.1 Хууль эрх зүйн актууд /урьдчилсан бэлтгэсэн жагсаалтын дагуу/ 25 5



Хичээлийн хуваарь – X сар

№ Сургалтын чиглэл код Хичээлийн сэдэв, олгох мэдээлэл

сар X сар

өдөр 7 14 21 28

цаг 4 4 4 4

1 Нэг. Нутгийн өөрөө 

удирдах 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа

1.1 Сум, багийн хурлын бүтэц, зохион байгуулалт 1 0.5

2 1.2 Хурал, Тэргүүлэгчид, Хурлын дарга, тэдгээрийн бүрэн эрх 1 0.5

3 1.3 Хурал, захиргааны байгууллагын хамтын ажиллагаа 2 0.5

4 1.4 Сум, багийн хурлын шийдвэр, тэдгээрийн хэрэгжилт, үр дүн 2 1

5

Хоёр. Төрийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа, 

удирлага зохион 

байгуулалт

2.3 Төрийн албаны стандарт, түүнийг хэрэгжүүлэх, хэвшүүлэх тухай 4 1

6 2.4
Байгууллагын төлөвлөлт, тэдгээрийн уялдаа холбоо, хэрэгжүүлэх 

арга барил, үр дүн
1 0.5

7 2.5 Ажлын бүтээмж, түүнийг сайжруулах арга зүй 1 0.5

8 2.7 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт 1 0.5

9 2.8 ТАХ-ийн сургалт хөтөлбөр, түүний хэрэгжилт 1 0.5

10 2.9
ТАХ-ийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа хөтөлбөр, түүний 

хэрэгжилт
1 0.5

11 2.10 Байгууллагын дотоод журам, түүний хэрэгжилтийг хангах нь 2 1

12 2.11 Төрийн албан хаагчдын ур чадвар, мэргэшлийн түвшин 2 1

13 2.12 Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, гүйцэтгэлийн сахилга 2 1

14 2.13 Үр дүнгийн гэрээ, түүний хэрэгжилт 3 0.5

15 2.15 Ажлын байрны шинжилгээ, тодорхойлолтын тухай 1 1

16 2.16 Иргэдийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам 2 1

17 2.17 Байгууллага, албан хаагчийн тайлан мэдээний тухай 1 0.5

18 2.18 Байгууллагын ил тод байдлын тухай 1 0.5

19

Гурав. Орон 

нутгийн хөгжлийн 

бодлого, төлөвлөлт

3.1 Сумын "Хүнсний бодлого, зохицуулалтын ажил", түүний үр дүн 1 1

20 3.3 Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт 1 1

21 3.6
Бүтээн байгуулалт, сум хөгжүүлэх сан, уг сангаас хэрэгжүүлсэн 

төсөл, хөтөлбөрүүд, тэдгээрийн үр дүн
1 1

22 3.7
Сумын жижиг дунд үйлдвэрлэл, худалдаа, хоршооны бодлого 

зохицуулалт
1 0.5

23 Арав. Бие даалт 10.1 Хууль эрх зүйн актууд /урьдчилсан бэлтгэсэн жагсаалтын дагуу/ 25 5



Сэдэв X
Бие дааж судлах хууль эрх 

зүйн актууд – 25 цаг

№ Эрх зүйн актын төрөл Тоо

1 Монгол Улсын хууль 36

2 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг 6

3 Улсын Их хурлын тогтоол 7

4 Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 14

5 Монгол Улсын Дээд шүүхийн тогтоол 4

6 Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 5

7 Төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэр 3

8 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол 13

9 Аймгийн Засаг даргын захирамж 13

10 Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол ...

11 Сумын Засаг даргын захирамж ...

12 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаал ...

БҮГД 101 + ...



Нэг. Монгол Улсын хууль

1. Монгол Улсын Үндсэн хууль /1992-01-13/ 

2. МУ-ын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль /1992-5-8/

3. Төрийн бэлэг тэмдгийн тухай хууль /1994-5-20/

4. Монгол Улсын Их Хурлын тухай хууль /2006-01-06/

5. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль /1993-5-6/

6. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хууль/1993-6-5/

7. Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн

нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль /2006-12-15/ 

8. Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай 

хууль /2004-04-15/

9. Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын 

тухай хууль /2004-04-15/

10. Төрийн албаны тухай /2002-06-28/ 

11. Хууль тогтоомжийн тухай /2015-05-29/

12. Авлигын эсрэг хууль /2006-07-06/

13. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль /2003-01-03/

14. Төрийн нууцын тухай хууль /1995-04-18/

15. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай/1996-5-27/

16. Хөдөлмөрийн тухай /1999-05-14/

17. Захиргааны ерөнхий хууль /2015-06-19/

18. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 

хууль /2016-02-04/

19. Төсвийн тухай хууль /2011-12-23/

20. Нийгмийн даатгалын тухай /1994-05-31/

21. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай /2015-1-29/

22. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 

/2008-05-22/

23. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс

урьдчилан сэргийлэх тухай хууль /2012-01-19/

24. Архивын тухай /1998-01-02/

25. Иргэдээс төрийн байгууллага ,албан тушаалтанд

гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай

/1995-04-17/

26. Байгууллагын нууцын тухай хууль /1995-05-16/ 

27. Хувь хүний нууцын тухай хууль /1995-04-21/

28. Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 

хууль /2002-06-27/

29. Татварын ерөнхий хууль /2008-05-20/

30. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль /1995-03-30/

31. Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт 

өдрүүдийн тухай хууль /2003-12-18/

32. Мэдээллийн ил тод байдөл ба мэдээлэл авах 

эрхийн тухай /2011-06-16/

33. Хөгжлийн  бодлого төлөвлөлтийн тухай /2015-11-26/

34. Шилэн дансны тухай /2014-07-01/

35. Нийтийн сонсголын тухай /2015-07-08/

36. Сонгуулийн тухай хууль /2015-12-25/



Хоёр. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 

зарлиг

1. Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам /1995-

109/

2. Монгол Улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнах журам /1999-71/

3. Номын баярын өдөр тэмдэглэх /2012-158/

4. Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай /2010-63/

5. Төрийн тахилгатай уул хайрханы тэнгэрийг тайх төрийн ёслол үйлдэх 

хуваарь /2012-151/

6. Журам батлах тухай (төрийн тахилгатай уул, овооны тэнгэрийг тайх 

ёслолын журам) /2009-32/



Гурав. Улсын Их хурлын 

тогтоол

1. Монгол Улсын Төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги 

/2004-24/

2. Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох 

журам /1995-73/

3. Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албанд нэр 

дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан 

маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам /2003-14/

4. Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий 

бүдүүвчийг батлах тухай /2014-75/

5. Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого /2015-104/

6. Ногоон хөгжлийн бодлого /2014-43/

7. Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө 

орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах хадгалах журам 

/ХЗБХ-2012-05/



Дөрөв. Монгол Улсын Засгийн 

газрын тогтоол

1. Захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг журам

/2013-322/

2. Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг 

зохион байгуулах нийтлэг журам /2011-311/

3. Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан буюу хүндэт тэмдэгийн 

тухай /1997-52/

4. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын орон тооны хязгаарыг тогтоох тухай 

/2009-13/

5. Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам /1995-96/

6. Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр /1999-96/

7. Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, 

зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай /2007-354/

8. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх

журам /2011-62/

9. Улсын тэргүүний сум шалгаруулах болзол /2009-193/

10. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм /2010-288/

11. Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт /2009-143/

12. Дунд хугацааны стратеги батлах тухай /2015-396/

13. Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм 

технологийн жагсаалт (2015-2021 он) /2015-368/

14. ТАХ-ийн сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр /1999-96/



Тав. Монгол Улсын Дээд шүүхийн 

тогтоол

1. Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг 

тайлбарлах тухай /2006-37/

2. Төрийн албаны тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай 

/2010-8/

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай 

/2006-33/

4. Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирд-

лагын тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай /2009-08/



Зургаа. Монгол Улсын Төрийн албаны 

зөвлөлийн тогтоол

1. Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг

үнэлж дүгнэх журам /2012-134/

2. Төрийн жинхэнэ албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, 

журам /2003-02/

3. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам /2010-129/

4. Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх 

журам /2009-99/ (Энэхүү журмын 2.2 дахь заалт хамаарна)

5. Ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолт боловсруулах заавар 

/2004-34/



Долоо. Төрийн захиргааны төв байгууллагын 

шийдвэр

1. Албан томилолтын зардал  /СС-2011-132/

2. Ээлжийн амралт олгох заавар /ЭМНХС-2000-166/

3. Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах тухай /АЕГД-2009-68/



Найм. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

хурлын тогтоол

1. Ус хөтөлбөр /2011-19/

2. Зөв монгол хүүхэд /2013-54/

3. Авъяас хөтөлбөр /2013-64/

4. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах 

хөтөлбөр /2013-66/

5. Соёл урлагийн хөгжил хөтөлбөр /2014-94/

6. Ажилтай, орлоготой эмэгтэйчүүд хөтөлбөр /2014-28/

7. Өрх, гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөр /2015-14/

8. Оны алдартай шалгаруулах журам /2015-15/

9. “Архигүй өмнөговь” хөтөлбөр /2014-40/

10. 40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр /

11. Мод тарьж ургуулсан иргэдэд урамшуулал олгох журам /2011-51/

12. Ойжуулалтын ажилд хандив өгөх тухай /2012-79/

13. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөр 

/2012-25/



Ес. Аймгийн Засаг даргын 

захирамж

1. Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх, худалдаалахгүй өдөр тогтоох тухай /2009-118/

2. Журам батлах тухай (Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай 

зөвшөөрөл олгох журам, зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжид тавигдах үндсэн 

шаардлага) /2007-11-21 №510/ 

3. Өмнөговь аймгийн Засаг даргаас байгууллага, иргэдийг шагнаж урамшуулах журам 

/2011-а/14/

4. Бүх нийтээр мод тарих өдөр тогтоох тухай /2011-а/29/

5. Бүх нийтийн цэвэлэгээний өдөр тогтоох тухай /2011-а/220/

6. Тамхигүй орчин бүрдүүлэх тухай /2013-а/384/

7. Нутгийн захиргааны байгууллагад хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам 

/2014-а/267/

8. Цагийн хязгаар батлах тухай /2015-12-25 а/726/

9. Автомашингүй өдөр болгох тухай /2012-10-11 а/566/

10. Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах тухай /Албан даалгавар-

11. Авлигын эсрэг арга хэмжээний тухай /Албан даалгавар-

12. Журам, шалгуур үзүүлэлт батлах тухай (Тэргүүний сум, баг, агентлаг шалгаруулах 

журам, шалгуур үзүүлэлт) /2015-12-24 а/724/

13. Заган ойг хамгаалах тухай /2011-09-01 а/542/



Арав. Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

хурлын шийдвэр

Тайлбар: Эдгээр эрх зүйн актуудаас төрийн захиргааны 

албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн 

түвшин тогтоох шалгалт /сорил, ярилцлага, эссэ 

бичлэг г.м/-ын асуултуудыг бүрдүүлэх болно 

Арван нэг. Сумын Засаг даргын захирамж

Арван хоёр. Сумын Засаг даргын Тамгын 

газрын даргын тушаал

1. Сумын ИТХ-ын шидвэрээс оруулах

1. Сумын Засаг даргын захирамжаас оруулах

1. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаас оруулах



ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

2016 он

Иргэдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад чиглэсэн, тэдэнд ойр, 

өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд уян хатан ханддаг, чадварлаг, үр дүнд

чиглэсэн, идэвхтэй, санаачилгатай бөгөөд манлайлагч менежер, мэдлэг 

чадвартай албан хаагч бүхий төрийн албыг төлөвшүүлэхийн төлөө ...


