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

АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 

2020 оны 02 сарын 10-ны өдөр                                                                                                                                        Улаанбаатар хот 
                                                                                                                                                                                                                      

 
д/д 

 
 

 
Хөтөлбөрт тусгагдсан  

арга хэмжээ 

 
Хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 

 
Хэрэгжүүлэх  

хугацаа 

 
Шаардагдах 

төсөв 

 
Хариуцах нэгж 

/ажилтан/ 

 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 

  Захиргааны 
хэлтэс 

/хүний нөөцийн 
мэргэжилтэн/ 

 
жилдээ 

 

-- 

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

 
тухай бүр 

 
-- 

Захиргааны 
хэлтэс 

/хүний нөөцийн 
мэргэжилтэн/ 

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

 
I-р 

улирал 
 

 

-- 

Захиргааны 
хэлтэс 

/хүний нөөцийн 
мэргэжилтэн/ 

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

 
улирал бүр 

 
 

 

-- 

 

 
Захиргааны хэлтэс, 

нэгжүүд 
 
 



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 

 
 

тухай бүр 

 
Захиргааны 

хэлтэс 
/хүний нөөцийн 
мэргэжилтэн/ 

2 

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 
 

 
 

жилдээ 

 

-- 

  
Захиргааны  

хэлтэс 
/хүний нөөцийн 

мэргэжилтэн/ 

2.2. Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод 
журамд заасан хүндэтгэн үзэх шалтгаантай 
болон бие даан мэргэжил эзэмших, 
мэргэшлийн зэрэг ахиулах сургалтад 
хамрагдаж байгаа албан хаагчдад дэмжлэг 
үзүүлж, цалинтай чөлөө олгох асуудлыг тухай 
бүр шийдвэрлэх 
 

 
 

тухай бүр 

 

-- 

 
Захиргааны 

хэлтэс 
/хүний нөөцийн 
мэргэжилтэн/ 

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 
 

 
жилдээ 

 
 
 

 

13,520,000 

 
Захиргааны  

хэлтэс, нэгжүүд 
 
 

3 

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 

 
 

жилдээ 

 
 

-- 

 
Захиргааны 

хэлтэс, нэгжүүд 

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

 
 

жилдээ 

 
 

39,000,000 

 
Захиргааны 

хэлтэс, нэгжүүд 



тусгах замаар шийдвэрлэх 

4 

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  

 
II-р 

улирал 
 

 

5,000,000 

 
Захиргааны  

хэлтэс, нэгжүүд 

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/ 
 

 
жилдээ 

 

 

-- 

 
Захиргааны  

хэлтэс, нэгжүүд 

4.3. Албан хаагч бүрт ажлын байран дахь 
дасгал, хөдөлгөөнийг тогтмол цагт хийж 
хэвшүүлэх 
 

 
жилдээ 

 
-- 

Захиргааны  
хэлтэс, нэгжүүд 

5 
Засгийн газраас хэрэгжүүлж 
байгаа орон сууцны 
хөнгөлөлттэй зээлийн 
хөтөлбөр, төрийн албан 
хаагчийн орон сууцны 
хөтөлбөрт байгууллагын 
албан хаагчдыг хамруулах, 
хамрдагдах боломжийг 
нэмэгдүүлэх 

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

 
тухай бүр 

 
-- 

 
Захиргааны  

хэлтэс, нэгжүүд 

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

 
тухай бүр 

 
-- 

Захиргааны  
хэлтэс, нэгжүүд 

 
 

ХЯНАСАН: 

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН 
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