
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР  
  

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалт, 

“Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.3-т заасныг тус тус 

үндэслэн гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг 

олон нийтэд мэдээлж байна. 

Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар сарын 25-

ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, 

журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна.   

Нэг. Дараах болзол, шаардлагыг хангасан төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа 
албан хаагч, төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд байгаа иргэн шалгалтад бүртгүүлнэ: 

−        Монгол Улсын иргэн байх; 

−        Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр 
ял шийтгүүлж байгаагүй; 

−        Сэтгэцийн өвчин, эмгэггүй; 

−        Хуулийн дагуу цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэн үүргээ 
биелүүлсэн байх; 

−        Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлагыг бүрэн хангасан байх; 

−        Энэ зард тавигдсан “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам” 
болон шаардлага, зөвлөмжтэй танилцсан байх. 

  
Уг албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАЖ 

БАЙГАА АЛБАН ХААГЧ мөн ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛТНЫ НӨӨЦӨД 
БАЙГАА ИРГЭН бүртгүүлэхээр материалаа цахимаар ирүүлэх бөгөөд Шалгалт зохион 
байгуулах комисс ирүүлсэн материалыг судалж, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх 
болзол, журам”-ын 2.3-т заасан ДАРААЛЛЫН ДАГУУ сонгон шалгаруулалтыг зохион 
байгуулна. Үүнд: 

  

➢  Шатлан дэвшүүлэх зарчмын дагуу тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа 
төрийн албан хаагч бүртгүүлж, албан тушаалын тодорхойлолтод заасан 
шаардлагыг хангаж байгаа бол тухайн албан хаагч; 

➢  Тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагч бүртгүүлээгүй 
эсхүл албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаагүй 
тохиолдолд бусад төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаагч; 

➢  Бусад төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаагч бүртгүүлээгүй 
эсхүл албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлага хангаагүй 
тохиолдолд төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд байгаа иргэн тус тус 
сонгон шалгаруулалтад оролцохоор дараалал тогтооно. 

  

Хоёр. Албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага  

            Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдсан боловсрол, 
мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадварын шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд 



ажиллахыг хүссэн төрийн жинхэнэ албан хаагчийг бүртгэнэ. Та хавсаргасан албан 
тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу. 
  

Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, 
нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн үйлчлэх 
хугацааг сунгасантай холбоотойгоор өөрөөс нь үл хамаарах шалтгаанаар мэргэшүүлэх 
багц сургалтад хамрагдаж төгсөөгүй бол, тухайн ангиллын мэргэшүүлэх багц сургалтад 
бүртгэгдсэн тухай Удирдлагын академийн лавлагааг үндэслэж төрийн албаны тусгай 
шалгалтын бүртгэлд хамруулна. 

  
Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар тогтоолын 06 дугаар хавсралтын 

“Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын дэс түшмэл, түүнтэй адилтгах гүйцэтгэх 
албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлагын “Туршлага”  хэсэгт тавигдсан “Туслах 
түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх” гэснийг “Туслах 
түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно” гэж өөрчилсөн тул 
“Туршлага” болон “Мэргэшил” хэсэгт заасан шаардлагыг шаардахгүйгээр төрийн 
албаны тусгай шалгалтын бүртгэлд хамруулах.  

  
Гурав. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг  

  

-     Төрийн албан хаагчийн анкет; 

-     Шалгалтад бүртгүүлэхээр гаргасан хүсэлт; 

-     Иргэний үнэмлэхийн хуулбар; /.pdf/ 

-     Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/ Хэрэв гадаад 
улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат 
орчуулгыг хавсаргах; /.pdf/ 

-     Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар эсхүл Цахим 
лавлагаа, /.pdf/ 

-     Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар; 
/.pdf/ 

-     Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангарагын хуудас” хуулбар; /.pdf/ 

-     Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг; /.pdf/ 

         Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, 
мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ; /.pdf/ 

-     Сүүлийн 12 сарын хугацаанд сахилгын шийтгэл, ёс зүйн хариуцлага хүлээсэн 
эсэх талаарх лавлагаа; /.pdf/ 

-     “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг; /.jpeg/ 

❖  Төрийн албаны тухай хуулийн 26.3-т заасан ажилласан жилийг тогтоосон 
тусгай шаардлагын 50 хувийг хангасан төрийн албан хаагчийн хувьд: 



➢ Томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан тухайн албан 

хаагчийг шатлан 

дэвшүүлэх тухай бичгээр гаргасан санал /.pdf/; 

➢ Томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан тухайн албан 

хаагчийг сүүлийн 

12 сарын хугацаанд сахилгын шийтгэл, ёс зүйн хариуцлага хүлээгээгүй 
тухай бичгээр гаргасан лавлагаа /.pdf/; 

➢ Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр 

дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан 
хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ нь хамгийн дээд үнэлгээ 
авсан байх /A, B, БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ/; 

-     Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд холбогдох баримт. /.pdf/ 

Тайлбар: 

Дээр дурдсан баримт бичгийг нотариатаар баталгаажуулсан байхыг заавал 

шаардахгүй бөгөөд баримт бичгийн үнэн зөвийг хүсэлт гаргасан иргэн өөрөө 

хариуцна. 

Хэрвээ хуурамч, дутуу баримт бичиг бүрдүүлэн төрийн албаны тусгай 

шалгалтад бүртгүүлсэн, оролцсон, нэр дэвшсэн, албан тушаалд томилогдсон 

нөхцөлд үүнээс үүдэн гарах хариуцлагыг буруутай этгээд хүлээнэ. 

Баримт бичгийн эх хувийг зохих шаардлагад нийцүүлэн цахим хэлбэрээр, 

тогтоосон хугацаанд хүргүүлнэ. 

Төрийн албан хаагчийн анкет, шалгалтад бүртгүүлэх тухай хүсэлтэд өөрийн 

гарын үсгээ зурсан байх, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, сахилга шийтгэлийн 

тодорхойлолтод эрх бүхий байгууллагын албан тушаалтан гарын үсэг зурсан байна. 

Шалгалт зохион байгуулах комисс шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт материал 

шаардах эрхтэй болохыг анхаарна уу. 

Дээрх бүрдүүлбэрийн дарааллын дагуу 1 файл болгон хавсаргана уу. 
  

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг хүлээн авах ба бүртгэх 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 141 дүгээр 
тогтоолоор төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын болон төрийн 
үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах шалгалтыг 
хялбаршуулсан горимоор шуурхай зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн болно. 

Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг тухайн албан тушаалын 
сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэний хүсэлт, холбогдох баримт 
бичгийг хуваарийн дагуу цахимаар хүлээн авна. 

Бүртгүүлэхээр ирүүлсэн иргэний хүсэлт, холбогдох баримт бичгийн бүрэн болон 
хүсэлт гаргагч иргэн тухайн албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлагыг хангаж байгаа 
эсэхийг комисс нягтлан шалгаад бүртгэх эсэх тухай шийдвэрийг комисс 
хуралдаанаараа хэлэлцэн гаргах ба бүртгээгүй бол энэ тухай шалтгааныг хүсэлт 
гаргагчид мэдэгдэнэ. 



  

Тав. Сонгон шалгаруулалтын агуулга 

Сонгон шалгаруулалтыг дараах агуулгын хүрээнд хуваарийн дагуу зохион 
байгуулна.  

 1. Тухайн салбар, албан тушаалд хамаарах хууль, эрх зүйн мэдлэг; 

2. Дүн шинжилгээ хийх чадвар; 

3. Асуудал шийдвэрлэх чадвар; 

4. Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвар; 

5. Багаар ажиллах чадвар; 

6. Оролцогчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин. 

  

Зургаа. Анхаарах зүйл. 

  

           Улсын онцгой комиссын шийдвэр, Эрүүл мэндийн яамны зөвлөмжийг мөрдөж 
амны хаалт, нэг удаагийн бээлий, улавч гэх мэт хамгаалах хэрэгслийг авч ирнэ. 

            Шалгалт эхлэхээс 15-аас доошгүй минутын өмнө иргэний үнэмлэхтэйгээ ирж 
суудлаа эзэлсэн байна. 

Зарлагдсан ажлын байр 

№ Байгууллага Дотоод нэгж 

Албан 

тушаалын 

нэршил 

Албан 

тушаалын 

ангилал 

зэрэглэл 

Хариуцсан асуудал 

1 
Эрчим хүчний 

яам 

Эрчим хүчний 

бодлогын 

хэрэгжилтийг 

зохицуулах газар, 

Цахилгааны хэлтэс 

Гүйцэтгэх ТЗ – 7 
Эрчим хүчний системийн хэмжил зүй, стандарчлал, нормчлалын 

бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 

2 
Эрчим хүчний 

яам 

Бодлого төлөвлөлтийн 

газар 
Гүйцэтгэх ТЗ - 9 Эх үүсвэрийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан шинжээч 

3 
Эрчим хүчний 

яам 

Төрийн захиргааны 

удирдлагын газар, 

Хуулийн хэлтэс 

Гүйцэтгэх ТЗ – 7 
Cалбарын төрийн өмчийн төлөөллийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн 

https://www.hh-s3.csc.gov.mn/p/ff1ae15a-3178-4675-a655-1759606ae9c1
https://www.hh-s3.csc.gov.mn/p/175c5c7f-8258-43b2-9ef5-4927a5dd266e
https://www.hh-s3.csc.gov.mn/p/4c82fde0-c8c6-48e0-b6ea-dc9777b6eb35


№ Байгууллага Дотоод нэгж 

Албан 

тушаалын 

нэршил 

Албан 

тушаалын 

ангилал 

зэрэглэл 

Хариуцсан асуудал 

4 
Эрчим хүчний 

яам 

Эрчим хүчний 

бодлогын 

хэрэгжилтийг 

зохицуулах газар, 

Цахилгааны хэлтэс 

Гүйцэтгэх ТЗ - 9 Сэргээгдэх эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан шинжээч 

5 
Эрчим хүчний 

яам 

Эрчим хүчний 

бодлогын 

хэрэгжилтийг 

зохицуулах газар, 

Цахилгааны хэлтэс 

Гүйцэтгэх ТЗ - 10 
Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээ, горимын бодлогын 

хэрэгжилт хариуцсан ахлах шинжээч 

6 
Эрчим хүчний 

яам 

Бодлого төлөвлөлтийн 

газар 
Гүйцэтгэх ТЗ - 9 Стандарчлал, нормчлалын бодлого хариуцсан шинжээч 

7 
Эрчим хүчний 

яам 

Эрчим хүчний 

бодлогын 

хэрэгжилтийг 

зохицуулах газар, 

Дулааны хэлтэс 

Гүйцэтгэх ТЗ – 7 Эх үүсвэрийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 

8 
Эрчим хүчний 

яам 

Төрийн захиргааны 

удирдлагын газар, 

Хуулийн хэлтэс 

Гүйцэтгэх ТЗ – 7 Эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

9 
Эрчим хүчний 

яам 

Хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ, дотоод 

аудитын газар 

Гүйцэтгэх ТЗ – 7 

Хууль, тогтоомж, тушаал шийдвэр, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 

гэрээний хэрэгжилт, өргөдөл гомдлын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

хариуцсан мэргэжилтэн 

10 
Эрчим хүчний 

яам 

Хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ, дотоод 

аудитын газар 

Гүйцэтгэх ТЗ - 9 санхүүгийн дотоод аудит хариуцсан шинжээч 

11 
Эрчим хүчний 

яам 

Хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ, дотоод 

аудитын газар 

Гүйцэтгэх ТЗ – 7 
Барилга байгууламж гамшгаас хамгаалах асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн 

12 
Эрчим хүчний 

яам 

Төрийн захиргааны 

удирдлагын газар, 

хуулийн хэлтэс 

Гүйцэтгэх ТЗ - 10 Хуулийн хэлтсийн ахлах шинжээч 

https://www.hh-s3.csc.gov.mn/p/056362c3-1cc5-4b1b-be80-aeb64b120fed
https://www.hh-s3.csc.gov.mn/p/2fdfca06-7140-4b2b-99a5-0b7662b3c934
https://www.hh-s3.csc.gov.mn/p/c0e7db99-2bac-4428-8e94-af399fb1abcd
https://www.hh-s3.csc.gov.mn/p/00d81c1a-929c-4aae-b40a-c3ea8d774380
https://www.hh-s3.csc.gov.mn/p/806cd78c-33fb-4149-9a7b-d72771b61870
https://www.hh-s3.csc.gov.mn/p/42a5f9bd-cf46-41be-bc87-99833eb8db31
https://www.hh-s3.csc.gov.mn/p/8dd1f0fb-b7f7-40d1-87bf-cdd2ce704aa0
https://www.hh-s3.csc.gov.mn/p/17ab3500-cbb5-4edb-993f-50f3da5999f7
https://www.hh-s3.csc.gov.mn/p/01aa15be-df4f-4f9e-b2db-0d2148fb1529


№ Байгууллага Дотоод нэгж 

Албан 

тушаалын 

нэршил 

Албан 

тушаалын 

ангилал 

зэрэглэл 

Хариуцсан асуудал 

13 
Эрчим хүчний 

яам 

Санхүү, хөрөнгө 

оруулалтын газар, 

Хөрөнгө оруулалт 

үйлдвэрлэлийн хэлтэс 

Гүйцэтгэх ТЗ – 7 Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 

14 
Эрчим хүчний 

яам 

Эрчим хүчний 

бодлогын 

хэрэгжилтийг 

зохицуулах газар, 

Цахилгааны хэлтэс 

Гүйцэтгэх ТЗ – 7 
Цахилгаан түгээх сүлжээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан 

мэргэжилтэн 

 

https://www.hh-s3.csc.gov.mn/p/4717577a-60ad-4634-a221-b128925c38a0
https://www.hh-s3.csc.gov.mn/p/2fb29dc6-222d-4a66-a0a4-f1ea628e4320

