
                                                                              НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН  
“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 
 
2020 оны 12 сарын 21-ний өдөр                                                                                                                                                            Улаанбаатар хот 

                                                                                                                                                                                                                      

 
д/д 

 
 

 
Хөтөлбөрт тусгагдсан  

арга хэмжээ 

 
Хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 

 
  Хэрэгжилт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Албан хаагчдын цалин, 
хөлс урамшууллын 
системийг 
боловсронгуй болгож 
ажлын үр дүнг дүгнэх, 
шагнаж урамшуулах 
журам боловсруулж 
мөрдөх 

1.1. Монгол Улсын Засгийн 
газраас баталсан 
цалингийн сүлжээг 
баримтлан албан 
хаагчдын цалинг тухай бүр 
шинэчлэн тогтоож 
мөрдөнө. 

 

Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн 
сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 472 дугаар тогтоолыг үндэслэн газрын 
даргын 2020 оны 01 сарын 24-ний өдрийн А/03 дугаар тушаалаар албан 
хаагчдын цалин нэмэгдлийг шинэчлэн баталсан.  

1.2. Байгууллагын төрийн 
захиргааны албан 
хаагчдын төрийн алба 
хаасан хугацааны 
нэмэгдэл олгох асуудлыг 
шийдвэрлэх 

Дотоод аудитор Т.Ариунцэцэгт төрийн албан хаасан хугацааны нэмэгдлийг 
шинээр олгож, Дотоод аудитор Г.Шижиртуяагийн төрийн алба хаасан 
хугацааны нэмэгдлийг ахиулсан. 

1.3. Байгууллагын төрийн 
захиргааны албан 
хаагчдад зэрэг дэв шинээр 
олгох, ахиулах асуудлыг 
дээд газарт уламжлах, 
шийдвэрлүүлэх 

Ахлах дотоод аудитор Н.Наранчимэг, Дотоод аудитор Т.Ариунцэцэг, Архив, 
бичиг хэргийн ажилтан Б.Баярмаа нарын нийт 3 албан хаагчийн цалингийн 
шатлалыг ахиулсан ба Захиргааны хэлтсийн дарга Я.Сарансүх, Ахлах дотоод 
аудитор Н.Наранчимэг, Б.Отгонцэрэн, Дотоод аудитор О.Баярмагнай, 
Б.Солонгожаргал, Ононбайгаль, Мягмарзаяа, Хулан нарын нийт 8 албан 
хаагчийн албан тушаалын зэрэг дэвийг ахиулах, Дотоод аудитор 
Т.Ариунцэцэгийн албан тушаалын зэрэг дэвийг шинээр олгохоор нийт 9 албан 
хаагчийн саналыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлж, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/452 дугаар захирамжийг үндэслэн газрын 
даргын 04 сарын 15-ны өдрийн А/12 дугаар тушаалаар Захиргааны хэлтсийн 
дарга Я.Сарансүх, Ахлах дотоод аудитор Н.Наранчимэг, Б.Отгонцэрэн, Дотоод 
аудитор О.Баярмагнай, Б.Солонгожаргал, Б.Ононбайгаль, Б.Мягмарзаяа, 



Г.Хулан, Г.Шижиртуяа, Л.Батзориг, Ч.Одгэрэл нарын 11 албан хаагчийн зэрэг 
дэвийг ахиулж, Дотоод аудитор Т.Ариунцэцэгт зэрэг дэв шинээр олгосон. 

1.4. Албан хаагчдын 
ажлын үр дүн, 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний 
үнэлгээгээр улирал бүр 
урамшуулал олгох 
асуудлыг шийдвэрлэх 

Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн албан хаагчид шагнал олгох, ажлын 
гүйцэтгэлийн үнэлгээ, улирлын ажлын үр дүнг үндэслэн мөнгөн урамшуулал 
олгох тухай” 5 дугаар тогтоолын дагуу 2020 оны эхний хагас жилийн 
хөдөлмөрийн гэрээний болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, 
нийт 25 албан хаагчид 15,931,078 төгрөгийн урамшуулал олгосон. 

1.5.Тэмдэглэлт өдрүүдийг 
тохиолдуулан хариуцсан 
ажилдаа амжилт гарган 
ажиллаж байгаа албан 
хаагчдыг төрийн дээд 
одон, медаль, салбарын 
болон бусад байгууллагын 
шагналаар шагнах 
асуудлыг шийдвэрлүүлэх 

Нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 381 жилийн ойн өдрийг тохиолдуулан 
Нийслэлийн Засаг даргын шагналд 2 албан хаагч, Нийслэлийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын шагналд 1 албан хаагчийн тодорхойлон 10 дугаар сарын 
26-ны өдрийн 01/244, 01/245 дугаар албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн боловч 
цаг үеийн нөхцөл байдал /коронавируст цар тахал/-аас шалтгаалан шагналын 
материалыг хүлээн аваагүй болно.  
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Албан хаагчдын 
нийгмийн баталгааг 
хангах зорилгоор 
байгууллагын 
хөдөлмөрийн дотоод 
журамд заасан 
дэмжлэг, тэтгэмж, 
тусламжид шаардагдах 
хөрөнгө, нөөцийг 
байгууллагын төсөвт 
жил бүр тусгуулан 
хэрэгжүүлнэ 
 

2.1. Албан хаагчдын улсад 
болон төрд ажилласан 
жилийг тооцон, түүнд 
үндэслэн ээлжийн амралт 
олгох хугацааг тогтоож, 
хуваарийг батлуулж, 
ээлжийн амралтыг олгох, 
амралтын тооцоо хийх 
ажлыг зохион байгуулах 

Албан хаагчдын улсад болон төрд ажилласан жилийг тооцон, түүнд үндэслэн 
ээлжийн амралт олгох хугацааг тогтоож, хэлтэс тус бүрээс ээлжийн амралтын 
хуваарийн саналыг авсны дагуу газрын даргын 2020 оны 03 сарын 27-ны өдрийн 
А/11 дүгээр тушаалаар нийт 22 албан хаагчийн ээлжийн амралтын хуваарийг 
баталж, амралтын тооцоог тулган, албан хаагч тус бүрт амралтын мэдэгдэх 
хуудсыг гардуулсан. 

2.2. Байгууллагын 
Хөдөлмөрийн дотоод 
журамд заасан хүндэтгэн 
үзэх шалтгаантай болон 
бие даан мэргэжил 
эзэмших, мэргэшлийн 
зэрэг ахиулах сургалтад 
хамрагдаж байгаа албан 

“Улсын салбарын дотоод аудитын аргачлал” сургалтад 1,350,000 төгрөг, 
“Хүүхэд хүмүүжил, эерэг арга” сургалтад 50,000 төгрөг, Захиргааны хэлтсийн 
дарга Я.Сарансүхийн хуульчийн үргэлжилсэн сургалтад 85,000 төгрөг, Аудит, 
хяналт шалгалтын Ахлах дотоод аудитор Н.Наранчимэгийн Монголын 
мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтын мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх 
сунгах сургалтад 440,000 төгрөг, Байгууллагад Чанарын удирдлагын тогтолцоо 
/ISO 9001 стандарт/ нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд нийт албан хаагчдад зориулсан 



хаагчдад дэмжлэг үзүүлж, 
цалинтай чөлөө олгох 
асуудлыг тухай бүр 
шийдвэрлэх 
 

сургалтад 475,000 төгрөг, нийт 2,400,000 төгрөгийг албан хаагчдын мэдлэг 
чадварыг дээшлүүлэх сургалтад зарцуулсан байна. 
Мөн магистрын зэрэг авахаар ХААИС-д суралцсан Дотоод аудитор 
Б.Солонгожаргал, Мандах дээд сургуульд суралцсан Дотоод аудитор 
Ч.Одгэрэл нарт суралцах боломжоор хангаж тухай бүр цалинтай чөлөөг 
олгосон. Удирдлагын академийн Төрийн удирдлагын сургуульд магистрын 
зэрэг ахиулах сургалтад Архив, бичиг хэргийн ажилтан Т.Туяад Лхагва гараг 
бүр, төрийн жинхэнэ албанд анх томилогдсон албан хаагчдыг мэргэшүүлэх 
дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж байгаа хууль, эрх зүй, хүний нөөцийн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мягмардуламд Мягмар гараг бүр тус тус 
цалинтай чөлөө олгож, суралцах боломжоор ханган байгууллагын зүгээс 
дэмжсэн. 

2.3. Албан хаагчдад нөхөх 
төлбөр, тэтгэвэр тэтгэмж, 
буцалтгүй тусламж олгох 
асуудлыг Төрийн албаны 
тухай хууль болон 
байгууллагын 
Хөдөлмөрийн дотоод 
журамд заасны дагуу 
тухай бүр шийдвэрлэх 
 

Байгууллагын нэг удаагийн тэтгэмж, урамшууллын зардалд 2020 онд 
13,520,000.0 төгрөгийн төсөв батлагдсан. Албан хаагчдын ажлын идэвх 
санаачлагыг дээшлүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллах сонирхлыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу  төрсөн аав нь 
хүндээр өвдсөн Архив, бичиг хэргийн ажилтан Б.Баярмаад 840,000, төрийн 
албан хаагчийн ажлаас чөлөөлөгдсөний тэтгэмжид Эрсдэлийн удирдлагын 
хэлтсийн дарга Б.Батзориг, Санхүүгийн аудитын хэлтсийн дарга Ч.Гүрбазар 
нарт тус тус 3,136,959 төгрөг, өндөр насны тэтгэвэрт гарсан Гүйцэтгэл, 
нийцлийн аудитын хэлтсийн дарга асан Ж.Жамбалдоржид цагаан сар болон 
ахмадын баярт хүндэтгэл үзүүлж тус бүр 100,000 төгрөг, шинэ байранд орсон 
Ахлах дотоод аудитор Б.Мөнгөнцэцэг, Дотоод аудитор Ч.Одгэрэл, Г.Хулан нарт 
тус бүр 500,000 төгрөг, Бадминтоны улсын аварга болж амжилт үзүүлсэн 
Дотоод аудитор З.Рэнцэнхандад 400,000 төгрөг, хүүхдийн баярыг тохиолдуулан 
байгууллагын 21 албан хаагийн 16 наснаас доош насны 32 хүүхдэд бэлэг 
1,035,600 төгрөг, нийт 10,349,518 төгрөгийг төрийн албан хаагчийн 1 удаагийн 
буцалтгүй тусламж, урамшуулал олгосон. 
Албан хаагчдыг амны хаалт, гар ариутгах бодисоор хангаж, коронавируст 
халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэх, бага насны хүүхэдтэй албан хаагчдыг 
хүүхдээ харж, асрах боломжоор хангах зорилгоор бага насны хүүхэдтэй 
эхчүүдийг цахимаар ажиллуулах, эргүүлээр ажиллахаас чөлөөлөх, ажлын 
ачааллыг бууруулах зэргээр урамшуулал дэмжлэг үзүүлэв. 



Мөн Дотоод аудитын хорооны ээлжит хурлаар ДАХ-ны гишүүдийн урамшуулал, 
дотоод аудиторуудын гадаад, дотоод сургалтын зардал, нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх зэрэгт зориулж 87,360,000 төгрөгийн төсөв батлуулсан. 
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Ажлын байрны орчин 
нөхцлийг шат 
дараалалтай 
сайжруулах 

3.1. Албан хаагчдын 
ажиллах нөхцлийг 
сайжруулах тав тухтай 
орчинг бий болгохын тулд 
өрөө тасалгааны 
агааржуулалт, 
чийгшүүлэлт, гэрэлтүүлэг, 
цэвэрлэгээний чанарыг 
дээшлүүлэх, өрөө 
тасалгааг цэцэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

Цаг үеийн нөхцөл байдал /Коронавируст цар тахал/-аас шалтгаалан өрөөнд 
ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийлгэсэн. Мөн Нийслэлийн Нийтлэг 
үйлчилгээний газраас өдөр бүр коридорыг ариутгал, халдваргүйжүүлэх ажил 
хийгдэж байна. 

3.2. Албан үүргээ 
гүйцэтгэхэд шаардлагатай 
тоног төхөөрөмж, эд 
хогшил, техник хэрэгслийн 
хэрэгцээг судлан тогтоож, 
шаардагдах хөрөнгийг жил 
бүрийн төсөвт тусгах 
замаар шийдвэрлэх 

Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын нийт албан хаагчдад 25,795,384 төгрөгийн 
үнэ бүхий 13 зөөврийн комьпютерийг холбогдох зөвшөөрлийн дагуу худалдан 
авч аудитын үйл ажиллагаанд хэрэглэж байна. Мөн 528,000 мянган төгрөгийн 
цаг бүртгэлийн нүүрээр таних төхөөрөмжийг COVID-19-ийн улмаас холбогдох 
зөвшөөрлийн дагуу худалдан авч хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. Мөн 7,380,500.0 
төгрөгийн бичиг хэрэг болон бараа материал худалдан авч албан 
хэрэгцээндзарцуулсан. 
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Албан хаагчдын эрүүл 
мэндийг хамгаалах, 
урьдчилан сэргийлэх, 
тэдэнд бие бялдар, гоо 
зүйн төлөвшил олгох 
 

4.1. Албан хаагчдыг жил 
бүр гуравдугаар шатлалын 
эмнэлэгт урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт 
хамруулах  

Албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношилгоонд 
хамруулах зардлыг 2020 оны төсөвт 4,540,000 төгрөгийг суулгасан бөгөөд 
тайлант онд коронавируст халдварт өвчин тархсантай холбоотойгоор эрүүл 
мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үзлэгт хамруулах боломжгүй болсон. Албан 
хаагчдыг коронавируст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор байгууллагын 
албан хаагчид гадуур болон албан өрөөндөө амны хаалтыг зүүж байна. 
Байгууллагын үүдний хэсэгт 2 төрлийн гар ариутгагч /спирт, бактери устгагч 
саван/-ийг тогтмол хэрэглэх зориулалтаар байрлуулж, өрөө тасалгааны шалыг 
ариутгагч бодисоор угааж, албан хаагчдыг халдварт өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Мөн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
зөвлөмжийг байгууллагын мэдээллийн болон сургалтын самбарт тус тус 
байршуулсан. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/166,  “Уриалга гаргах, 



халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай А/168 дугаар 
захирамж, “Маскаа зүүе, гараа угаая” аян зэрэг цаг үеийн нөхцөл байдалтай 
уялдуулж халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар гаргаж байгаа Улс, 
нийслэлийн Онцгой комиссын шийдвэрийг тухай бүр албан хаагчдад 
танилцуулах, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 
Мөн 5 хүртэлх насны хүүхэд нь томуу, томуу төст өвчнөөр өвчилсөн 3 албан 
хаагчид хүүхэд асрах 5 хоногийн цалинтай чөлөө, хүндээр өвдсөн төрсөн 
эгчийгээ асрахад дэмждэг үзүүлж Ахлах аудитор Д.Нансалмаад 1 сарын 

цалинтай чөлөө олгосон. 
4.2. Албан хаагчдын 
чөлөөт цагаар төрөл 
бүрийн уралдаан тэмцээн 
зохион байгуулах, биеийн 
тамир спортоор хичээллэх 
нөхцөл бололцоог хангах, 
тэднийг идэвхтэй 
оролцуулах /Спорт 
хамтлагийн жилийн 
төлөвлөгөө, батлагдсан 
удирдамжийн дагуу/ 
 

Монгол Улсын Сангийн яам, нийслэлийн Дотоод аудитын газар, дүүргүүдийн 
дотоод аудитын албадын “Дотоод аудит-2020” уламжлалт спортын нөхөрсөг 
тэмцээнийг Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газар 
2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр Налайх дүүрэгт зохион байгуулсан. 
Энэхүү тэмцээн гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, дартс гэсэн 3  төрлөөр зохион 
байгуулагдсан бөгөөд нийслэлийн Дотоод аудитын газар идэвхтэй оролцсон. 
Тэмцээнд сагсан бөмбөгийн тэмцээнд 2 дугаар, гар бөмбөг, дартсын төрөлд тус 
бүр 3 дугаар байр эзэлсэн. Тэмцээний нийлбэр дүнгээр 2 дугаар байранд орсон 
амжилтыг үзүүлсэн. Гар бөмбөгийн төрөлд Б.Мөнгөнцэцэг, Ж.Сайханбаяр, 
Б.Сэргэлэн, С.Цолмон, Л.Батзориг, З.Рэнцэнханд, сагсан бөмбөгийн төрөлд 
Ж.Сайханбаяр, Л.Батзориг, Б.Мөнгөнцэцэг, Т.Туяа, Б.Мягмаржав, 
З.Рэнцэнханд, Б.Сэргэлэн, дартсын төрөлд Ч.Одгэрэл, Ж.Сайханбаяр, 
Б.Тэмүүжин, О.Баярмагнай, Г.Хулан нарын тамирчид амжилттай оролцсон. 
 

4.3. Албан хаагч бүрт 
ажлын байран дахь 
дасгал, хөдөлгөөнийг 
тогтмол цагт хийж 
хэвшүүлэх 
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Засгийн газраас 
хэрэгжүүлж байгаа орон 
сууцны хөнгөлөлттэй 
зээлийн хөтөлбөр, 
төрийн албан хаагчийн 
орон сууцны хөтөлбөрт 
байгууллагын албан 
хаагчдыг хамруулах, 

5.1. Албан хаагчдын орон 
сууцны судалгааг 
төрөлжүүлэн гаргаж, 
хашаа байшин худалдан 
авах, шинээр барих, 
нөхцлийг сайжруулахад 
дэмжлэг үзүүлэх талаар 
судалж, санал 
боловсруулах 

Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 5.9-д заасны дагуу шинэ байранд 
орсон Ахлах дотоод аудитор Б.Мөнгөнцэцэг, Дотоод аудитор Ч.Одгэрэл, 
Г.Хулан нарт тус бүр 500,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. 



хамрдагдах боломжийг 
нэмэгдүүлэх 

5.2. Албан хаагчдыг орон 
сууцны болон бусад зээл 
авахад нь шаардлагатай 
тодорхойлолт, мэдээллийг 
гаргаж өгөх 

Банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад нийт 8 албан хаагчийн шаардлагатай 
тодорхойлолтыг тухай бүр гарган өгсөн. 

 
 

 

 

ТАНИЛЦСАН:  
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