
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙН  

ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 

НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР 

Зорилт № Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт 
Зүрилтот 

түвшин (Тоо 
хэмжээ, хувь) 

Хүрсэн 
түвшин (Хэрэгж

илтийн хувь, 
тоо хэмжээ) 

Зарцуулсан 
хөрөнгө, эх 
үүсвэр гүй-
цэтгэлээр 
(мян.төг) 

  

Тайлбар /мян.төгрөг/ 

  

1. Хүний 
нөөцийг 
чадавхжу
улах 

1 

Албан хаагчдын 
мэдлэг, 

мэргэжлийг 
дээшлүүлэх 

чиглэлээр зохион 
байгуулсан 

гадаад, дотоодын 
сургалт 

Дотоод сургалтын 
тоо 

5-аас дээш  13 удаа (100%) 

 

2,400.0 

 

 

Албан хаагчдад шаардлагатай 

13 сургалтыг дотоодод зохион 

байгуулсан. “Улсын салбарын 

дотоод аудитын аргачлал” 

сургалтад 1,350.0 мян.төгрөг, 

“Хүүхэд хүмүүжил, эерэг арга” 

сургалтад 50.0 мян.төгрөг, 

Захиргааны хэлтсийн дарга 

Я.Сарансүхийн хамрагдсан 

хуульчийн үргэлжилсэн 

сургалтад 85.0 мян.төгрөг, 

Аудит, хяналт шалгалтын Ахлах 

дотоод аудитор 

Н.Наранчимэгийн хамрагдсан 

Монголын мэргэшсэн нягтлан 

бодогчдын институтын 

мэргэшсэн нягтлан бодогчийн 

эрх сунгах сургалтад 440.0 

мян.төгрөг, Байгууллагад 

Чанарын удирдлагын тогтолцоо 

Албан хаагчдын 
хамрагдсан байдал 

80 хувиас дээш 
 29 албан хаагч 

(100%) 



/ISO 9001 стандарт/ нэвтрүүлэх 

ажлын хүрээнд нийт албан 

хаагчдад зориулсан сургалтад 

475.0 мян.төгрөг, нийт 2,400.0 

мян.төгрөг албан хаагчдын 

мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 

сургалтад зарцуулсан байна. 

Гадаад сургалтад 
албан хаагчдын 
хамрагдсан байдал 

20 хувиас дээш - 
 

Дэлхий даяар тархаад буй цар 
тахал болох (COVID-19)-той 
холбоотойгоор албан хаагчид 
гадаадын сургалтанд 
хамрагдаагүй. 

2 

Мэргэшсэн, 
туршлагатай 

хүний нөөцийг 
бүрдүүлэх 

3 болон түүнээс дээш 
жил ажилласан 
мэргэшсэн боловсон 
хүчний үзүүлэлт 

70 хувиас дээш 

19 албан хаагч                     
(55.1%) 

 

 - 

Нийт 29 албан хаагчаас  тус 
байгууллагад төрийн жинхэнэ 
албан тушаалд 18, төрийн 
үйлчилгээний албан тушаалд 1 
албан хаагч нийт 19 албан 
хаагч нь 3 болон түүнээс дээш 
жил ажилласан байна.  

                                                  Хэсгийн дундаж: 85,1%             

 
    

2. Албан 
хаагчдын 
нийгмийн 
баталгааг 

хангах 

3 

Цалин хөлс, 
шагнал, 

урамшууллын 
тогтолцоог 

хэрэгжүүлэх 

Шагнал, 
урамшуулалд 
хамрагдсан албан 
хаагчдын тоо 

Гүйцэтгэлээр 
 29 албан хаагч 

(100%) 

55,220.5 

 

Сайжруулсан түлшний хяналт 

тавьсан болон коронавирусын 

үед Чингэлтэй дүүргийн 1, 2, 3 

дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, 

Эмээлт, Налайх, Морингийн 

давааны шалган нэвтрүүлэх 

товчоодод эргүүлээр 

батлагдсан хуваарийн дагуу 

2020.02.21-нээс 2020.06.04-ний 

хооронд ажилласан албан 

хаагчдад нийт 17,913.3 төгрөг, 



албан хаагчдын хагас жил 

болон жилийн эцсийн 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 

биелэлтийг үнэлж 31,463.8 

төгрөг, байгууллагын 

Байгууллагын “Шилдгийн 

шилдэг ажилтан”, “Шилдэг 

ажилтан”-ийг шалгаруулж нийт 

3 албан хаагчид 2,097.8 төгрөг, 

хүүхдийн баярыг тохиолдуулан 

байгууллагын 21 албан 

хаагчийн 16 наснаас доош 

насны 32 хүүхдэд бэлэг 1,035.6 

төгрөг, албан хаагчдын гэр бүлд 

шинэ жилийн баярыг 

тохиолдуулан нийт 2,310.0 

төгрөгийн бэлэг,  Бадминтоны 

улсын аварга болж амжилт 

үзүүлсэн Дотоод аудитор 

З.Рэнцэнхандад 400.0 төгрөгийг 

тус тус олгосон байна. 

Албан хаагчдын үйл 
ажиллагааны 
үнэлгээ, ажилласан 
жил, ур чадварыг 
харгалзан олгох 
нэмэгдэл, зэрэг дэв, 
шатлал  ахиулах 

Гүйцэтгэлээр 

 

Давхардсан 
тоогоор 31 албан 

хаагч (100%) 

Нэмэгдлийг 
зохих 

журмын 
дагуу 

олгосон. 

3 албан хаагчийн цалингийн 

шатлал, 11 албан хаагчийн 

зэрэг дэвийг ахиулж, 1 албан 

хаагчид зэрэг дэв шинээр 

олгож,  төрийн алба хаасан 

хугацааны нэмэгдлийг 1 албан 

хаагчид шинээр, 1 албан 

хаагчийн нэмэгдлийг ахиулсан. 

Засгийн газрын 2019 оны 



“Төрийн захиргааны албан 

тушаалын ангилал, зэрэглэл 

батлах тухай” 275 дугаар 

тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах тухай Засгийн газрын 

2020 оны 184 дүгээр тогтоолын 

дагуу ТЗ-5 албан тушаалын 

зэрэглэлээр ажиллаж байсан 10 

албан хаагчийг ТЗ-6, ТЗ-6 албан 

тушаалын зэрэглэлээр ажиллаж 

байсан 4 албан хаагчийг ТЗ-7 

зэрэглэл болгон ахиулсан.   

4 

Албан хаагчдын 
ажлын байрны 

хэвийн нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн 

байдал 

Ажлын байрны 
таатай орчны сэтгэл 
ханамжийн санал 
асуулга 

Сэтгэл ханамж 
80 хувиас дээш 

 60.0%  - 

Байгууллагад чанарын 
удирдлагын тогтолцооны 
стандарт /ISO:9001/ нэвтрүүлэх 
ажлын хүрээнд байгууллагын 
соёлын талаарх судалгааг нийт 
албан хаагчдаас авсан. 

Албан хаагчдад сар 
бүр олгох хоол, 
унааны зардлыг 
нэмэгдүүлэх 

Гүйцэтгэлээр 
29 албан хаагч 

(100%) 
26,276.6  

Албан хаагч нэг бүрт сар тутам 
унааны зардалд 2,841.0 
мян.төгрөг, хоолны зардалд 
23,435.6 мян.төгрөг, нийт 
26,276.6 мян.төгрөгийг 
батлагдсан төсөвт багтаан 
олгож байна.  

5 

Албан хаагчдын 
эрүүл мэндийг 

хамгаалах, 
урьдчилан 
сэргийлэх 

Эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх 

үзлэг 

Жилд 1-ээс 
доошгүй удаа 

 -  4,540.0 
төгрөгийг 

төсөвлөсөн 

  

Албан хаагчдыг эрүүл мэндийн 

урьдчилан сэргийлэх үзлэг 

оношилгоонд хамруулах 

зардлыг 2020 оны төсөвт 

4,540.0 мян.төгрөгийг суулгасан 

бөгөөд тайлант онд 

коронавируст халдварт өвчин 

Албан хаагчдын 
хамрагдалт 

100 хувь -  



 

 

                             

 

тархсантай холбоотойгоор 

эрүүл мэндийн урьдчилсан 

сэргийлэх үзлэгт хамруулах 

боломжгүй болсон.  

Байгууллагын албан хаагчид 

ажлын байранд амны хаалт, гар 

ариутгагчийг тогтмол хэрэглэж 

байгаа бөгөөд байгууллагын 

зүгээс 1 өдөрт маск  3 ширхэг, 

бээлий 2 ширхэгээр хангаж 

байна. 

Гар ариутгал,  дотор, гадна 

орчны цэвэрлэгээ, 

халдваргүйжүүлэлтийг 

сайжруулж, байгууллагын 

дотоодод халдвар хамгааллын 

дэглэмийг чанд сахиж байна. 

Мөн албан хаагчдын дархлааг 

дэмжихэд анхаарч чацаргана, 

аньс, аарцаар хангасан. 

Хэсгийн дундаж: 86.6%     

                                        Үнэлгээний дундаж хувь: 85.9%     


