
 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 

2019 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдөр          Улаанбаатар хот 

 
Дугаар 24 

 
 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН 
ТОГТООХ ТУХАЙ 

Төрийн албаны тухай хуулийн 57.5 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас 
ТОГТООХ нь: 

1. Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Үндсэн хуулийн цэц, Улсын дээд шүүх, Улсын 
ерөнхий прокурорын газар, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Төрийн албаны зөвлөл, Үндэсний аюулгүй 
байдлын зөвлөл, Сонгуулийн ерөнхий хороо болон тэдгээртэй адилтгах төрийн байгууллагын ажлын 
албаны албан тушаалын цалингийн сүлжээг 1 дүгээр хавсралт, Төрийн захиргааны албан тушаалын 
цалингийн сүлжээг 2 дугаар хавсралт, Төрийн тусгай албан тушаалын цалингийн сүлжээг 3 дугаар 
хавсралт, Шинжлэх ухааны байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн сүлжээг 4 
дүгээр хавсралт, Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын 
төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн сүлжээг 5 дугаар хавсралт, Мэргэжлийн боловсрол олгох 
сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн сүлжээг 6 дугаар хавсралт, Эрүүл мэндийн 
салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн сүлжээг 7 дугаар хавсралт, Соёл, урлагийн 
салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн сүлжээг 8 дугаар хавсралт, Эрүүл мэндийн 
салбараас бусад төрийн үйлчилгээний байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг 
хангахад туслах албан тушаалын цалингийн сүлжээг 9 дүгээр хавсралт, Эрүүл мэндийн салбарын төрийн 
үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах 
албан тушаалын цалингийн сүлжээг 10 дугаар хавсралт, Улс төрийн албан тушаал эрхэлдэг зарим албан 
хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг 11 дүгээр хавсралт ёсоор тус тус шинэчлэн баталж, 2019 
оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй. 

2. Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтооход 
шаардагдах хөрөнгийг холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны батлагдсан төсөвт багтаан 
хэрэгжүүлэхийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгасугай. 

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Зарим албан тушаалын цалингийн жишгийг шинэчлэн 
тогтоох тухай” Засгийн газрын 2012 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 79 дүгээр тогтоолд заасан нийслэл, 
аймаг, дүүрэг, сумын Засаг даргын орлогч нарын албан тушаалын цалингийн жишиг болон “Зарим албан 
тушаалын цалингийн жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 2014 оны 10 дугаар сарын 11-ний 
өдрийн 333 дугаар тогтоол, “Төрийн зарим албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн 
тогтоох тухай” Засгийн газрын 2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 264 дүгээр тогтоолыг 2019 оны 1 
дүгээр сарын 1-ний өдрөөс тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай. 
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Сангийн сайд                                                                             Ч.ХҮРЭЛБААТАР 
 
Хөдөлмөр, нийгмийн 
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Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр 
тогтоолын 2 дугаар хавсралт 

  

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ 

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                  (сард, төгрөгөөр) 

Цалингийн 
сүлжээний 

шатлал 

Албан тушаалын зэрэглэл 

ТЗ-1 ТЗ-2 ТЗ-3 ТЗ-4 ТЗ-5 ТЗ-6 ТЗ-7 ТЗ-8 ТЗ-9 ТЗ-10 ТЗ-11 ТЗ-12 ТЗ-13 ТЗ-14 

1 477434 507442 542123 569465 594803 638906 689597 745358 806694 874164 911273 951239 992197 1009404 

2 503627 535910 573221 602635 629895 677340 731876 791864 857852 930438 970360 1012684 1056715 1075209 

3 529825 564384 604324 635813 664994 715783 774163 838381 909020 986722 1029459 1074333 1121448 1141237 

4 555170 591930 634415 667910 698951 752976 815075 883383 958522 1015663 1047650       

5 580511 619472 664502 700002 732900 790162 855978 928378 1008016 1044602 1065841       

  



 


