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№ 
Нийгмийн баталгааг хангах 

гол үзүүлэлтүүд 
 

Хугацаа Хариуцах эзэн Хэрэгжилт 

Нэг:Төрийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, ур чадвар, санал санаачилгыг харгалзан цалин хөлс, тэтгэмж 
урамшууллын уян хатан, ил тод шударга тогтолцоог бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд:   

1.1 

Албан хаагчдын ажиллах 
нөхцөл, нийгмийн баталгааг 
хангах асуудлыг төрийн 
албаны тухай хууль болон 
бусад холбогдох хууль 
тогтоомжийн хүрээнд 
хэрэгжүүлнэ 

Тухай бүр  БТХ  
Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг 2019 онд 
үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаа. 

1.2 

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

Тухай бүр  НХЭГ 

Төрийн албаны тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.2.2, 57.2.4, 62 
дугаар зүйлийн 62.1.3, Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоол, 
Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2016 оны А/635 дугаар захирамж, Хөдөлмөрийн дотоод 
журмын 2.1.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Газрын даргын 2019 оны 
А/03 дугаар тушаалын дагуу Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
газрын ажилтан, албан хаагчдын албан тушаал, албан тушаалын 
зэрэглэл, шатлал, цалин, нэмэгдлийн хувь хэмжээг шинэчлэн 
баталсан.  
Мөн Засгийн газрын 2019 оны 275, 277 дугаар тогтоолын дагуу 4 
удирдах албан тушаалтны албан тушаалын зэрэглэлийг шинэчлэн 
газрын даргын тушаалаар батлуулсан.  

1.3 

Төрийн захиргааны албан 
хаагчийн алба хашсан 
хугацааны нэмэгдэл олгох, 
албан тушаалын зэрэг дэв 
шинээр олгох, ахиулах, 

Тухай бүр  НХЭГ 

УИХ-ын 2019 оны 21 дүгээр тогтоолоор батлагдсан“Төрийн 
захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдлийг олгох 
журам”-ын дагуу Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлд зэрэг дэв 
шинээр олгуулах болон зэрэг дэв ахиулах албан хаагчдын судалгааг 
хүргүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Зэрэг дэв, түүний 



 

 

төрийн үйлчилгээний албан 
хаагчид ур чадварын 
нэмэгдэл олгох асуудлыг 
шийдвэрлэнэ.  

нэмэгдэл олгох тухай” А/491 дүгээр захирамжийн дагуу Сургалт, 
судалгааны хэлтсийн дарга С.Нямдорж, эрх зүй, хүний нөөц 
хариуцсан мэргэжилтэн Т.Одонтогоо нарт зэрэг дэвийг шинээр 
олгож, Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга Г.Ганзориг, 
мэргэжилтэн С.Уугантуяа. Н.Одонтуяа, Б.Сайнжаргал нарын зэрэг 
дэвийг ахиулж, нэмэгдлийг Газрын даргын 2019 оны А/26 дугаар 
тушаалын дагуу 2019.05.01-ний өдрөөс олгож эхлээд байна. 
Мөн Газрын даргын 2019 оны А/41 дүгээр тушаалын дагуу төрийн 
захиргааны албан хаагчдын зэрэг дэвийн нэмэгдлийн хувь болон 
төрийн албан хаасан хугацааны нэмэгдлийг шинэчлэн олгуулсан. 

1.4 

Албан хаагчдын цалинг 
нэмэгдүүлэх, бууруулах 
асуудлыг тухайн албан 
тушаалтны үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтэд өгсөн 
үнэлгээ, байгууллагын 
Хөдөлмөрийн дотоод журмыг 
үндэслэн шийдвэрлэж, цол, 
эрдмийн зэрэг, зэрэг дэв, 
мэргэшлийн зэрэг, ур 
чадварын болон ажилласан 
жил, үр дүнгийн шагналын 
нэмэгдлийг тогтмол олгоно. 

Тухай бүр  НХЭГ 

Албан хаагчдын 2019 оны ажлын үр дүнг харгалзан Нийслэлийн 
Засаг даргын 2019 оны “Зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай” 
А/491 дүгээр захирамжийн дагуу 6 албан хаагчдад зэрэг дэв шинээр 
олгох, ахиулах асуудлыг шийдвэрлүүлсэн.  

1.5 

Албан хаагчийн ажлын үр 
дүнгээр мөнгөн урамшуулал 
олгохоос гадна бусад 
хэлбэрээр урамшуулах 
боломжийг судалж, албан 
тушаал ахиулах, төрийн 
захиргааны албан тушаалын 
зэрэг дэв хугацаанаас нь 
өмнө олгуулах, Төр засгийн 
шагналаар шагнуулах, 
гадаад оронд сургалтад 
хамруулах, туршлага 
судлуулах зэргээр хууль 
тогтоомжид нийцүүлэн 

Тухай бүр  НХЭГ 

Салбартаа үр бүтээлтэй, үр дүн гарган ажиллаж байгаа албан 
хаагчдыг тэмдэглэл баяр ёслолын өдрүүдийг тохиолдуулан шагнал 
тодорхойлж, албан хаагчдыг шагнаж урамшуулсан.  өдрийг 
тохиолдуулан салбартаа үр бүтээлтэй ажилласан 

- Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга Г.Ганзориг, 
мэргэжилтэн С.Уугантуяа нарыг Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яамны “Хөдөлмөрийн салбарын тэргүүний 
ажилтан” тэмдгээр,  

- Мэргэжилтэн Д.Эрдэнэбилэг, Д.Очирсүрэн нарыг ХХҮЕГ-ын 
даргын “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр,  

- Мэргэжилтэн Л.Норов, ахлах мэргэжилтэн Д.Баясгалан нарыг 
Нийслэлийн Засаг даргын шагнал “Нийслэлийн тэргүүний 
ажилтан” цол тэмдгээр, 

- Мэргэжилтэн Б.Сайнжаргал, Б.Болормаа нарыг Монголын 



 

 

урамшуулна.  залуучуудын холбооны “Тэргүүний залуу” 
- Мэргэжилтэн Н.Сарантунгалагийг Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын “Хүндэт тэмдгээр”,  
- Мэргэжилтэн Д.Отгонтуяаг Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын “Хүндэт үнэмлэх-ээр,  
- Сургалт, судалгааны хэлтсийн дарга С.Нямдоржийг Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр,  
- Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойн медалиар мэргэжилтэн 

Д.Эрдэнэбилэг,С.Уугантуяа, Д.Энхмандах, Т.Одонтогоо, 
Х.Нямбаяр нар тус тус шагнуулсан. 

- Мэргэжилтэн Т.Одонтогоог Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын 
яамны “Жуух бичиг”-ээр,  

- Ажилтан О.Гэрэлцогтыг Нийслэлийн Засаг даргын “Жуух 
бичиг”-ээр тус тус тодорхойлж, шагнуулсан.  

Тайлант хугацаанд давхардсан тоогоор нийт 18 албан хаагч 
салбарын болон бусад шагналаар шагнагдсан байна. 

1.6 

Албан хаагчдын ээлжийн 
амралт, нөхөх төлбөр, 
тэтгэвэр тэтгэмж, буцалтгүй 
тусламж олгох асуудлыг 
Төрийн албаны тухай хууль 
болон холбогдох бусад 
шийдвэр, байгууллагын 
Хөдөлмөрийн дотоод журамд 
заасны дагуу шийдвэрлэнэ. 

Тухай бүр  БТХ 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1, 79.2, 79.5, 
Төрийн албаны тухай хуулийн 61 дүгээр дугаар зүйлийн 61.1.6, 
Хөдөлмөрийн дотоод журмын 9.3.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэл 
болгон Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2019 оны 
А/02 дугаар тушаалаар албан хаагчдын 2019 ээлжийн амралтын 
хуваарийг баталж, тус хуваарийн дагуу албан хаагчид ээлжийн 
амралтаа эдэлж эхлээд байна.   
Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан албан хаагчдад мөнгөн 
тусламж олгох ажлын хүрээнд: 

- Мэргэжилтэн Т.Аззаяад /шинээр хүүхэд төрүүлсэн/-100.000 
төгрөг,  

- Мэргэжилтэн Н.Одонтуяад /хадам аав нь нас барсан/-200.000 
төгрөг,  

- Мэргэжилтэн Н.Одонтуяад /шинээр хүүхэд төрүүлсэн/-100.000 
төгрөг,   

- Мэргэжилтэн С.Уугантуяад /хадам аав нь нас барсан/-200.000 
төгрөг,  

- Мэргэжилтэн Б.Болормаад  /шинээр хүүхэд төрүүлсэн/-
100.000 төгрөг,  

- Ажилтан О.Гэрэлцогтод /түлээ нүүрсний үнийн хөнгөлөлт/-
200.000 төгрөг,  



 

 

- Мэргэжилтэн Д.Энхмандахад /түлээ нүүрсний үнийн 
хөнгөлөлт/-200.000 төгрөгийг буюу 7 албан хаагчид 1.100.000 
төгрөгийг нэг удаагийн тэтгэмж, урамшууллын зардлаас 
олгуулсан байна. 

Хөдөлмөрийн дотоод журам болон бусад холбогдох хууль 
тогтоомжийг үндэслэн: 

- Мэргэжилтэн Б.Сайнжаргал,  
- Мэргэжилтэн С.Уугантуяа,  
- Мэргэжилтэн Б.Болормаа,  
- Мэргэжилтэн Д.Батдулам,  
- Хэлтсийн дарга Г.Ганзориг,  
- Ажилтан О.Гэрэлцогт,  
- Мэргэжилтэн Д.Эрдэнэбилэг,  
- Мэргэжилтэн Д.Энхмандах,  
- Мэргэжилтэн Н.Сарантунгалаг,  
- Ахлах мэргэжилтэн Т.Аззаяа нарын 10 албан хаагчид 

цалинтай чөлөө, мэргэжилтэн Х.Долгормаад цалингүй чөлөө, 
Т.Аззаяа, Н.Одонтуяа, Б.Болормаа нарт хүүхэд асрах чөлөөг 
олгуулсан ба нийт 14 албан хаагчид цалинтай болон 
цалингүй, хүүхэд асрах чөлөөг тус тус олгосон.  

1.7 

Албан үүргээ гүйцэтгэж байх 
үед нь хүчирхийлэх, 
заналхийлэх, доромжлох, 
гүтгэх болон хууль бус 
үйлдэл, үйл ажиллагаанаас 
төрийн албан хаагч, түүний 
гэр бүлийг хамгаална. 

Тухай бүр  НХЭГ  Энэ тухай мэдээлэл ирээгүй болно 

1.8 

Цалингийн нэмэгдэл, 
суутгал, шимтгэл зэргийг нэг 
бүрчлэн тусгасан мэдээллийг 
сар бүр тухайн ажилтан авч, 
цалингийн цэсэнд 
баталгаажуулалт хийнэ. 

Сар бүр  Нягтлан бодогч  
Сар бүрийн эцэст цалингийн цэсний задаргааг албан хаагч тус 
бүрээр нягтлан бодогчоос гаргуулан цалингийн нэмэгдэл, суутгал, 
шимтгэл зэргийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй авч байна. 

Хоёр. Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нөхцөл бололцоог орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн сайжруулах зорилтын зорилтын 
хүрээнд:  

2.1 Албан хаагчдын Тухай бүр  Хөдөлмөрийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан тухай 



 

 

хөдөлмөрийн бүтээмж, ажил, 
үйлчилгээний чанарыг 
дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн 
эрүүл ахуй, аюулгүй 
нөхцөлийг хангах, өрөө 
тасалгааг аятай, тохитой 
орчин үеийн жишигт 
нийцүүлэн тохижуулж, 
ажиллах нөхцөлийг 
сайжруулна.  

харилцаа, 
хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал 
эрүүл ахуй 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

бүр ажлын байрны эмх цэгц, аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр заавар 
зөвлөмж өгч байна. мөн байгууллагын мэдээллийн самбарт ХАБЭА 
булан ажиллуулж, шинэ мэдээ, мэдээллээр тогтмол шинэчилж 
байна. 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл мэндийн төвтэй хамтран 2019 оны 02 дугаар сард 
зохион байгуулсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
асуудал хариуцсан ажилтны мэргэшүүлэх сургалт”-д мэргэжилтэн 
Б.Болормаа, О.Гэрэлцогт нар амжилттай хамрагдан сертификат 
авсан.  

2.2 

Гүйцэтгэж байгаа албан 
үүргийнх нь шинж байдлыг 
харгалзан зохих журмын 
дагуу албаны унаа хэрэглэх, 
ажилдаа ирэх, буцах нийтийн 
тээврийн унааны зардлын 
зохих хэсгийг олгоно.  

Тухай бүр  Нягтлан бодогч  
Албан хаагчид ажлын шаардлагаар гадуур ажилласан тохиолдолд 
холбогдох зардлаас шатахууны талон авч, мөн сар бүрийн үндсэн 
цалин дээр унаа хоолны нэмэгдлийг авч байна. 

2.3 

Төрийн албан хаагчийн 
ажлын байрны 
тодорхойлолт, хөдөлмөрийн 
гэрээнд тухайн албан 
тушаалд шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж, эд хогшил, 
техник хэрэгслийг тодорхой 
зааж, түүний дагуу бүрэн 
хангана.  

Тухай бүр  

БТХ  

Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.4, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолоор баталсан “Албан 
тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”-ын 5.1 дэх 
заалтыг тус тус удирдлага болгон Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
газрын даргын 2019 оны А/28 дугаар тушаалаар албан хаагчдын 
албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг 
байгуулагдсан. 

Ажлын хэсэг газар, хэлтсийн дарга нарын албан тушаалын 
тодорхойлолтыг боловсруулан Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 
ерөнхий газарт хүргүүлэн Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 72 
дугаар тогтоолоор Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын албан 
тушаалын тодорхойлолтыг 13 хавсралтаар, Бодлого төлөвлөлтийн 
хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолтыг 18 дугаар 
хавсралтаар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн даргын албан 
тушаалын тодорхойлолтыг 19 дүгээр хавсралтаар, Сургалт, 
судалгааны хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолтыг 20 
дугаар хавсралтаар тус тус батлах тухай зөвшөөрлийг олгуулж, 
Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2019 
оны А/215 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 



 

 

газрын даргын албан тушаалын тодорхойлолтыг, Нийслэлийн 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2019 оны А/43 дугаар 
тушаалаар хэлтсийн дарга нарын албан тушаалын тодорхойлолтыг 
тус тус баталсан. Дээрх шийдвэрийн дагуу газар, хэлтсийн дарга 
нарын албан тушаалын тодорхойлолт Төрийн албаны зөвлөлөөр 
албан ёсоор батлагдсан. Газрын албан хаагчдын албан тушаалын 
тодорхойлолтыг боловсруулах ажлыг хийж ХХЕГ-т газарт хүргүүлсэн 
бөгөөд албан хаагчдын тушаалын тодорхойлолтод хууль тогтоомжид 
заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, байгууллагын болон нэгжийн 
дотоод ажилд оролцох, удирдлагаас хууль ёсны хүрээнд өгсөн үүрэг 
даалгаврыг биелүүлэх тухай зорилт 4-т тусгаж, үүний дагуу 
байгууллагын эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтын талаар үүрэг 
хариуцлагыг нарийн заасан.  

Мөн Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1037 дугаар захирамжийг 
дагуу “Нэг өрх Нэг ажлын байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Хөдөлгөөнт биржийн албан 
хэрэгцээнд автомашин худалдан авч албан хэрэгцээнд ашиглаж 
байна. 

2.4 

Дэвшилтэт шинэ тоног 
төхөөрөмж, технологийг 
ажил албандаа нэвтрүүлэх, 
цаасгүй технологи бий 
болгох, шинэ арга барилыг 
байнга эрэлхийлж 
хэрэгжүүлнэ.  

Тухай бүр  

НХЭГ 

Нийслэлийн дотоод удирдлагын “UB ERP” системд холбогдох 
мэдээллийг оруулах үүрэг чиглэлийн дагуу байгууллагын цаг 
бүртгэлийн төхөөрөмжийг “UB ERP” системд бүрэн холбож,  
системийг үйл ажиллагаандаа ашиглах, албан хаагчдын хэрэглээг 
жигдрүүлэх арга хэмжээг авч ажиллаа.  
Албан хаагчид сургалтад хамрагдах болон бусад шалтгааны улмаас 
гадуур ажиллах тохиолдолд харьяа нэгжийн даргаас системээр 
холбогдох зөвшөөрөл авч байна. Мөн байгууллагын албан хаагчдын 
мэдээллийг системийн хүний нөөцийн удирдлага дэд цэсэнд 
оруулсан бөгөөд мэдээлэлд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг тухай бүр 
хийж, баяжуулан ажиллаж байна.  
Мөн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар болон 
түүний харьяа газар, нэгжийн албан хаагчдын дотоод үйл 
ажиллагаанд https://ework.hudulmur-halamj.gov.mn/-сайтыг ашиглаж 
байгаа бөгөөд байгууллагын албан хаагчид 100 хувь ашиглаж байна. 
Тус газар нь төрийн үйлчилгээг ил тод, шуурхай, хүнд сурталгүй 

хүргэх зорилгоор үйл ажиллагаагаа дараах байдлаар цахим хэлбэрт 

https://ework.hudulmur-halamj.gov.mn/-сайтыг


 

 

шилжүүлэн ажиллалаа. Үүнд: 

✓ Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар болон 
түүний салбар, нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг 
https://ework.hudulmur-halamj.gov.mn/feed -ийг бүрэн ашиглаж байна.  

✓ Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад “UB ERP” 
дотоод удирдлагын системийг нэвтрүүлэх ажлыг Нийслэлийн 
Мэдээллийн технологийн газраас зохион байгуулж,  нийт албан 
хаагчиддаа “UB ERP” дотоод системийн нэвтрүүлэлтийн талаар 
мэдээлэл өгч, нэвтрэх эрхийг нээж, системийг байгууллагын 
хэмжээнд бүрэн ашиглаж байна. 

✓ Хөдөлмөр, 
✓ Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн  нэгдсэн сан “LMIS” 
✓ Мониторингийн “L-Monitoring” 
✓ Нийслэлийн цахим программ UB smart ERP 
✓ Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан буюу 

www.ublegal.mn 
✓ Хүний нөөцийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлангийн  

hr.csc.gov.mn нэгдсэн систем 
✓ Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем 

https://www.tender.gov.mn/ гэх мэт.  
✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын “khodolmor-surgalt” 
✓ Цагийн ажлын байрны “oyutanajil.mn” зэрэг цахим сүлжээг нийт 

албан хаагчид өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглаж хэвшсэн.  
Иргэдэд үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг шуурхай, 

хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газрын http://ubbirj.ub.gov.mn/ сайт, фэйсбүүк, твиттер хуудсуудыг 

тогтмол ажиллуулж байна.  

2.5 

Төрийн албан хаагчдын 
үдийн амралтын үеэр богино 
хугацаанд алжаал тайлах, 
амрах өрөө тасалгаатай байх 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  

Тухай бүр НХЭГ 
Тус нөхцөлийг бүрдүүлэх өрөөний хүрэлцээ хангамж бүрдээгүй 
байна. 

Гурав. Ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдрах дадал хэвшлийг төлөвшүүлэх 
зорилтын хүрээнд:  

https://ework.hudulmur-halamj.gov.mn/feed
http://www.ublegal.mn/
https://www.tender.gov.mn/
http://ubbirj.ub.gov.mn/


 

 

3.1 

Байгууллагын ажилтан, 
албан хаагчдыг эрүүл 
мэндийн үзлэгт нэгдсэн 
журмаар оруулах 

Тухай бүр  
БТХ 
ССХ  
ХЭХ 

Төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 11-р сарын 20-30-ны өдрүүдэд 
ажилтан, албан хаагчдыг амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэг 
оношилгоонд /шүд/ хамруулахаар “Эм Ди Эл” ХХК-ийн “Альфадент” 
шүдний эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан үзлэг, 
оношилгоо хуваарийн дагуу хийгдсэн.   

3.2 

Нарийн мэргэжлийн үзлэг, 
шинжилгээ хийлгэх, 
эмчлүүлэх шаардлагатай 
ажилтнуудыг тухай бүр 
эмчилгээ сувилгаа хийлгэх, 
үзлэг шинжилгээнд 
хамрагдахад нь дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Тухай бүр  НХЭГ  

Засгийн газрын 2019 оны “Амьсгалын замын цочмог томуу, томуу 
төст өвчний дэгдэлттэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний 
тухай” 31 дүгээр тогтоолын дагуу хүүхдээ асрах шаардлагатай албан 
хаагчдад цалинтай чөлөөг тухай бүр олгосон бөгөөд өөрийн болон 
гэр бүлийн гишүүдийн эрүүл мэндийн байдлын улмаас чөлөө хүссэн, 
эмнэлгийн магадалгаа ирүүлсэн албан хаагчдад тухай бүр холбогдох 
чөлөөг олгож шийдвэрлэсэн.   

3.3 

Ажлын байранд дээр албан 
хаагчдад эрүүл мэндийн 
анхан шатны тусламж 
үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх, 
витаминжуулах, эрүүл 
мэндийн 5 сорилд 
хамруулах, эрүүл аж төрөх 
ёсны мэдлэг олгох 
тогтолцоог бүрдүүлж, ажлын 
байран дахь дасгалыг өдөр 
бүр хийж хэвшүүлэх  

Тухай бүр  
БТХ 
ССХ  
ХЭХ 

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гишүүн орнууд жил бүрийн 05 
дугаар сарын 31-ний өдрийг тамхины эсрэг өдөр болгон тэмдэглэн 
ирсэн уг өдрийг угтан “Тамхины хор хөнөөл, тамхины хяналтын 
хуулийн хэрэгжилт” сэдвийн хүрээнд албан хаагчдад сургалт зохион 
байгуулсан. 
 

3.4 

Албан хаагчдын бие бялдрыг 
чийрэгжүүлэх зорилгоор 
Спорт, урлагийн арга 
хэмжээг дэмжин ажиллах, 
зохион байгуулах 

Тухай бүр  
БТХ 
ССХ  
ХЭХ 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 дугаар зарлигийн 
хэрэгжилтийг ханган, “Хүн амын бие бялдрын хөгжилт, 
чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилын сарын аян”-ны хүрээд тус 
Газрын 9 албан хаагчаас бие бялдрын түвшин тогтоох сорил авч, 
мэдээг холбогдох сайтад шивж, нэгтгэсэн.  

3.5 

Идэвхтэй амралт, явган 
болон тойрон аялал зохион 
байгуулах, хамт олноороо 
архи, тамхи, хорт зуршлаас 
татгалзах зэрэг эрүүл зан 
үйлийг төлөвшүүлэх  

Тухай бүр  
БТХ 
ССХ  
ХЭХ 

Бүх нийтийн биеийн тамир, спортыг дэмжих зорилгоор жил бүрийн 
тавдугаар сарын гурав дахь долоо хоногийн бямба 
гарагийг “Автомашингүй өдөр” болгон тэмдэглэдэг бөгөөд 
“Улаанбаатар марафон” олон улсын гүйлтийн тэмцээн 2019.05.18-нд  
 зохион байгуулагдаж тус арга хэмжээнд байгууллагын 4 албан хаагч 
амжилттай оролцсон. 

3.6 Эрүүл аж төрөх ёс, эрүүл Тухай бүр  БТХ Ажил мэргэжил, судлалын үндэсний хүрээлэнтэй хамтран 2019.10.02 



 

 

мэндээ хамгаалах мэдлэг 
олгох чиглэлээр нарийн 
мэргэжлийн эмч, 
мэргэжилтэнг урьж, яриа 
таниулга хийнэ 

ССХ  
ХЭХ 

өдөр зохион байгуулсан “Стрессээ даван туулах аргад суралцах нь” 
сэдэвт сэтгэл зүйн сургалтад байгууллагын нийт албан хаагчид 
оролцсон. 

3.7 

Ажилтан, албан хаагчид 
хагалгаа хийлгэх, эмчилгээ, 
сувилгаанд удаан 
хугацаагаар хамрагдах, 
түүнчлэн эх орондоо 
боломжгүйн улмаас 
зайлшгүй гадаад улс оронд 
хийлгэх шаардлагатай 
эмнэлгийн шинжилгээ, 
өвчний онош тодруулахад 
буцалтгүй тусламжийн 
тодорхой хувийг холбогдох 
хууль, тогтоомж, батлагдсан 
төсөвт нийцүүлэн 
шийдвэрлэнэ 

Тухай бүр  БТХ 

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газрын ажилтан Н-ийн гэрт гал 
гарсаны улмаас өөрөө хүнд гэмт авч, гэр оронгүй болсон тул тус 
ажилтны ар гэрт байгууллагын албан хаагчид сэтгэлийн хандив 
болгон мөнгөн тусламж үзүүлсэн. 
Мөн Хэнтий аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газрын 
мэргэжилтэн М-ын эмчилгээний зардалд зориулан албан хаагчид 
150.000 төгрөгийн мөнгөн хандив өргөсөн. 

Дөрөв. Албан хаагчдын амьдрах нөхцөлийг сайжруулах, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих зорилтын хүрээнд: 
 

4.1 

Төрийн албан хаагчийн 
амьдарч буй орчин нөхцөл, 
гэр бүлийн гишүүдийнх нь 
боловсрол, эрүүл мэнд, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн 
байдал зэрэг мэдээллийг 
агуулсан судалгаатай 
ажиллана 

Тухай бүр  БТХ 

        Тус газар нь хүүхдийг аливаа эрсдэлд өртөх, эрх нь 
зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн 
бүх хэлбэрийг үл тэвчих нийгмийн хандлагыг өөрчлөх, 
төлөвшүүлэхэд ажлаа чиглүүлэн ажиллаж байна.  
     Мөн байгууллага дээрээ “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийг 5 хүний 
бүрэлдэхүүнтэйгээр Газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны 
өдрийн А/46 дугаар тушаалаар байгуулж, албан хаагчдынхаа хүүхэд, 
гэр бүл рүү чиглэсэн ажлуудыг зохион байгуулах, хэвшүүлэхээр 
төлөвлөн ажиллаж байна. 
Засгийн газрын 2018 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг 
хангуулах зорилгоор хүүхдийг  аливаа эрсдэлд өртөх, эрх нь 
зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн 
бүх хэлбэрийг үл тэвчих нийгмийн хандлагыг төлөвшүүлэх  хүүхэд, 



 

 

гэр бүл  рүү чиглэсэн тодорхой ажил зохион байгуулах үүрэг бүхий 
байгууллагын “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийг газрын даргын 2018 оны А/46 
дугаар тушаалаар 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан бөгөөд тус 
зөвлөлийн 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн 
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газартай хамтран Сургуулийн нийгмийн 
ажилтнуудын нийгэмлэгийн тэргүүн Б.Мөнхжаргалыг урьж 2019 оны 
03 дугаар сарын 22-ны өдөр “Хүүхэд хүмүүжүүлэн сургах ухааны 
уламжлал ба шинэчлэл” сэдвээр албан хаагчдад зориулан сургалт 
зохион байгууллаа. 
Мөн Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан 
албан хаагчдын хүүхдийн судалгаа гаргаж 40 хүүхдэд бэлэг 
гардуулсан. 

4.2 

Албан хаагчдын орон сууцны 
судалгааг нарийвчлан гаргах 

Тухай бүр  БТХ 

“Гранд луу” ХХК-иас ирүүлсэн орон сууцны танилцуулгыг албан 
хаагчдад танилцуулж, ипотекийн зээлд хамрагдах хүсэлтэй албан 
хаагчдын саналыг Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Д.Энхтөрд 
хүргүүлсэн.  

4.3 

Албан хаагчдын зуслангийн 
газрын судалгаа гаргах, 
цаашид эзэмшүүлэх, 
өмчлүүлэх ажлыг судлах  

Тухай бүр  БТХ 
Албан хаагчдын зуслангийн газар болон эзэмших, өмчлөхийн газрын 
дэлгэрэнгүй судалгааг гаргасан. Уг судалгаанд үндэслэн албан 
хаагчдад газар эзэмшүүлэх асуудлыг судална. 

4.4 

Ажилтан, албан хаагчдыг 
харилцагч банкуудаас цалин 
болон орон сууцны зээл 
авахад байгууллагаас 
дэмжлэг үзүүлнэ.  

Тухай бүр  БТХ 
Тайлант хугацаанд 2 албан хаагчийн цалингийн зээлийн 
тодорхойлолтыг гэрээт банканд гаргаж өгсөн байна.  

4.5 

Гэр болон галлагаатай 
байшинд амьдардаг албан 
хаагчид түлээ, нүүрс 
худалдан авахад нь 
тодорхой хэмжээний 
тусламж үзүүлнэ Тухай бүр  БТХ 

Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 
62 дугаар тогтоол 2019.05.15-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй 
холбогдуулан сайжруулсан түлшний эрэлт нийлүүлэлт, түгээлт 
борлуулалт, нөөцлөлтийн тэнцвэрт байдлыг хангах ажлын хүрээнд 
тус газрын гэр хороололд амьдардаг, сайжруулсан түлш хэрэглэх 
албан хаагчдын  судалгааг НЗДТГ-т хүргүүлсэн бөгөөд цаашид 
судалгаанд хамрагдсан албан хаагчдад шаардлагатай сайжруулсан 
түлшийг “Таван толгой” ХХК-тай гэрээ байгуулж худалдан авах үйл 
ажиллагааг зохион байгуулж ажиллана.  
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, Хөдөлмөрийн 
дотоод журмын 11.2.6, 11.3.2  дахь заалтыг тус тус үндэслэл болгон 



 

 

ажилтан О.Гэрэлцогт, мэргэжилтэн Д.Эрдэнэбилэг нарт түлээ, 
нүүрсний үнийн хөнгөлөлт болгон тус бүр 200.000 төгрөгийн тэтгэмж 
олгосон.  

4.6 

Гэр бүлийн гишүүдийн дотор 
тусгай арчилгаа шаарддаг 
хүүхэд, өндөр настан, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 
байдаг тохиолдолд тухайн 
ажилтанд гэр бүлийн 
гишүүнээ асрахад нь 
зориулан ажлын цагийн 
хөнгөлөлтийг боломжит 
хэлбэрээр олгоно 

Тухай бүр  БТХ 
Тус газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг албан хаагч тус бүрээс 
санал авч, газрын даргын 2018 оны А/49 дугаар тушаалаар 
шинэчлэн баталсан. 

4.7 

Ажилтан өөрөө болон 
ажилтны төрсөн эцэг, эх, 
хадам эцэг эх, эхнэр, нөхөр, 
хүүхэд, төрсөн ах эгч, дүү, 
эмээ өвөө, ач зээ нас барах, 
салбарт ажиллаж байгаад 
тэтгэвэрт гарсан ахмад 
настан нас барвал гэр бүлд 
нь буцалтгүй тусламжийг 
байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журамд нийцүүлэн 
олгоно  

Тухай бүр  БТХ 

Төрийн албаны тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1.1, 
Хөдөлмөрийн дотоод журмын 10.3.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Одонтуяа, 
С.Уугантуяа нарын хадам аав нас барсан тул тус бүр 200.000 /хоёр 
зуун мянган/ төгрөгийн мөнгөн тусламжийг төгрөгийг нэг удаагийн 
тэтгэмж, урамшууллын зардлаас гаргах асуудлыг шийдвэрлэж, 
олгуулсан. 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 35, 104 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн 
мэргэжилтэн Н.Одонтуяа, Б.Болормаа нарт жирэмсний болон 
амаржсаны 120 хоногийн тэтгэмж, Төрийн албаны тухай хуулийн 61 
дүгээр зүйл, Хөдөлмөрийн дотоод журмын 10.3.9 дэх заалтыг тус тус 
үндэслэн шинээр хүүхэд төрүүлсний тэтгэмж тус бүр 100.000 
төгрөгийн мөнгөн тусламж олгосон.  

4.8 

Ажилтны ар гэрт гачигдал 
гарах, биеийн эрүүл мэндийн 
байдлын улмаас эмчлүүлэх, 
сувилуулах, эцэг эхийн 
насны ой тэмдэглэх, ажилтан 
өөрөө буюу үр хүүхэд нь 
хурим хийх, диплом, эрдмийн 
зэрэг хамгаалах зэрэг 
хүндэтгэн үзэх шалтгаантай 

Тухай бүр  БТХ 

Төрийн албаны тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1.1, 61.1.10, 
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.1, Хөдөлмөрийн 
дотоод журмын 9 дүгээр зүйлийн 9.2.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 
Хөдөлмөрийн дотоод журам болон бусад холбогдох хууль 
тогтоомжийг үндэслэн мэргэжилтэн Б.Сайнжаргал, С.Уугантуяа, 
Б.Болормаа, Д.Батдулам, Хэлтсийн дарга Г.Ганзориг, О.Гэрэлцогт, 
Д.Эрдэнэбилэг, Д.Энхмандах, Н.Сарантунгалаг, Ахлах мэргэжилтэн 
Т.Аззаяа нарын 10 албан хаагчид Газрын даргын тушаалын дагуу 
цалинтай чөлөө олгосон.  



 

 

тохиолдолд байгууллагын 
хөдөлмөрийн дотоод журамд 
нийцүүлэн цалинтай чөлөө 
олгох  

4.9 

Өндөр насны тэтгэвэрт гарч 
байгаа төрийн жинхэнэ 
албан хаагчдад төрийн 
албаны тухай хуулийн дагуу 
нэг удаагийн тэтгэмж олгоно 

Тухай бүр  БТХ 
Мэргэжилтэн Л.Норов 2020 онд өндөр насны тэтгэвэртээ гаргах тул 
холбогдох зардлыг 2020 оны төсөвт тусгуулна. 

4.1
0 

Шинээр гэр бүл болж байгаа 
болон залуу гэр бүлийг 
дэмжих үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлнэ 

Тухай бүр  БТХ Тухай бүрт шийдвэрлэж ажиллана. 

4.1
1 

Байгууллага, хамт олноороо 
болон гэр бүлийн хамтаар 
аялах дотоодын аялал 
зугаалгыг зохион байгуулах, 
хүүхдүүдийг зуны амралтаар 
нь зусланд амруулах талаар 
холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран ажиллана 

Тухай бүр  
БТХ 
ССХ  
ХЭХ 

2019 оны 06 дугаар сард хамт олноороо Өвөрхангай, Архангай 
аймгуудын байгалын үзэсгэлэнт газруудаар 3 хоног аялсан.  

Тав. Албан хаагчдын сонирхол, хэрэгцээ, сэтгэл зүйн хандлагад нийцүүлж чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хамт олны 
эвсэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд:  

5.1 

Удирдах, гүйцэтгэх, туслах 
албан тушаалтны хоорондын 
харилцаа хандлагын хэв 
маягийг анхаарч, удирдах 
албан тушаалтнууд тодорхой 
хугацаанд албан хаагчидтай 
ганцаарчилсан болон 
хэсэгчилсэн уулзалт зохион 
байгуулах зэргээр ажлын 
байран дахь сэтгэл 
ханамжийн аятай нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ 

Тухай бүр  
БТХ 
ССХ  
ХЭХ 

Байгууллагын албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг 
ханган ажиллаж байна. Ажлын байрны таатай орчныг ажилтнуудаас 
авсан сэтгэл ханамжийн судалгаагаар 85-аас дээш хувьтай байна. 

 

5.2 Байгууллага, хамт олны дунд Тухай бүр  БТХ Нийслэлийн ЗДТГ, “Тэнхлэг студи”-тэй хамтран 9 дүүргийн 



 

 

найрсаг, бие биенээ 
хүндэтгэсэн орчин, албан 
хаагчдын зөв харилцаа, 
хандлага, соёлыг 
төлөвшүүлэх, сайн 
туршлагыг дэмжих, 
дэлгэрүүлэх арга хэмжээ 
авна 

ССХ  
ХЭХ 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, нийслэлийн холбогдох 
агентлагууд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ажилтнуудын дунд 
ХАБЭА-н хуулиар “АХА” тэмцээн зохион байгууллаа.  
Шинээр томилогдсон албан хаагчдад байгууллагын үйл ажиллагаа 
болон төрийн албан хаагчийн ёс зүй эрхэмлэх зүйлийн талаар тухай 
бүрт танилцуулан ажиллаж байна.  

5.3 

Залуу ажилтнуудын санал 
санаачилгыг дэмжиж, төрийн 
үйлчилгээнд шинэ арга 
барил, хэв шинжийг 
нэвтрүүлэх, тэднийг 
чадавхжуулах, идэвхжүүлэх, 
багаар ажиллах, урамшуулах 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ 

Тухай бүр  
БТХ 
ССХ  
ХЭХ 

Төрийн албанд шинээр ажилд томилогдсон залуу ажилчдыг 
чадваржуулах, багаар ажиллах чадварт сургах ажилд бусад 
мэргэжилтнүүд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. 

5.4 

Салбарт олон жил 
ажилласан албан хаагчдыг 
алдаршуулан, ахмад, залуу 
үеийн холбоо, төрийн 
залгамж чанарыг хангахад 
тэдний туршлага, арга 
зүйгээс нэвтрүүлнэ 

Тухай бүр  
БТХ 
ССХ  
ХЭХ 

Тухай бүрт шийдвэрлэж ажиллана. 

5.5 

Баяр ёслол, амралтын 
өдрүүдийг хамт олноороо 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх, аялал 
зугаалга, урлаг спортын арга 
хэмжээ зохион байгуулах 
зэргээр ажилтнуудын чөлөөт 
цагийг үр бүтээлтэй 
өнгөрүүлэх, зөв уур 
амьсгалыг төлөвшүүлэх 
нөхцөл бололцоогоор 
хангана  

Тухай бүр  
БТХ 
ССХ  
ХЭХ 

Албан хаагчдын дунд амралтын өдрүүдийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, 
хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сагсан 
бөмбөг, гар бөмбөг, боулинг зэрэг төрлөөр нөхөрсөг арга хэмжээг 
зохион байгуулж байна. 

5.6 
Ажлын бүтээмж, шинэ санал 
санаачилгыг өрнүүлэх, 

Тухай бүр  
БТХ 
ССХ  

Нийслэлийн хэмжээнд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг 
2019.04.24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулахтай холбогдуулан, 



 

 

дэмжих, хөгжүүлэх зорилгоор 
албан хаагчдын дунд ажлын 
байрны орчин, нөхцөл, 
байгууллагын маркетинг, үйл 
ажиллагааг сайжруулах 
чиглэлээр болзолт уралдаан 
зарлаж, шалгаруулах, 
урамшуулах арга хэмжээг 
зохион байгуулах 

ХЭХ нийслэлийн Засаг даргын 2019.04.08-ны А/275 дугаар захирамж, 
Газрын даргын 2014.04.17-ны өдрийн А/14 дүгээр тушаалын 
хэрэгжилтийг ханган, 04 дүгээр сарын 08-26-ны өдрүүдэд Гамшгаас 
хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллаж, 
тус байгууллагын албан хаагчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ Гамшгаас 
хамгаалах иж бүрэн сургуулийн арга хэмжээнд орж ажиллалаа 
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                                                                   НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН 

                                                                    ГАЗРЫН ДАРГА                          П. БАТХҮЛЭГ  
 
 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗРЫН 
АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, 

 НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР  
 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь заалт, Төрийн албаны тухай хуулийн 27-32 дугаар зүйл, Хөдөлмөр, 
халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/268 дугаар тушаал, Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дотоод журам 
болон төрийн албан хаагчтай холбоотой хууль тогтоомж, эрхийн акт нь энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулан баталж, хэрэгжүүлэх эрх зүйн 
үндэслэл болно.   

Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилго 

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль дахь төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангахтай холбогдсон заалтуудыг 
хэрэгжүүлэх, ажиллах урам зориг, хүсэл эрмэлзлийг бий болгох, ажилдаа үр бүтээлтэй, тогтвор суурьшилтай ажиллах, албан тушаалын бүрэн 
эрхээ хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.  

Ажилтнуудын ажиллах таатай орчныг бүрдүүлж, тэдний эрүүл мэндэд байнга анхаарч, ажил, амралтын зохистой харьцааг тогтоох, 
чөлөөт цагийг зохистой өнгөрүүлэхэд  хөтөлбөр чиглэгдэнэ.   



 

 

Гурав.Хөтөлбөрийн зарчим, хэрэгжүүлэх хугацаа 

3.1 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зарчим  

3.1.1 Төрийн алба, төрийн албан хаагчтай холбоотой хууль тогтоомжийн хүрээнд ажиллах; 
3.1.2 Төрийн албан хаагч нэг бүрийг хамруулах  
3.1.3 Ил тод, нээлттэй хэрэгжүүлэх 
3.1.4 Бодитой байх 
3.1.5 Өөрийн нөөц бололцоог бүрэн дайчлах  

3.2 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаа 

• 2017-2018 онд хэрэгжүүлнэ 

• Тухай бүр шинэчлэн боловсронгуй болгоно 

Дөрөв. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл 

 
4.1  Төрийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, ур чадвар, санал санаачилгыг харгалзан цалин хөлс, тэтгэмж 
урамшууллын уян хатан, ил тод шударга тогтолцоог бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд:   

4.1.1 Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах асуудлыг төрийн албаны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль 
тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ.  

4.1.2 Засгийн газраас баталсан цалингийн сүлжээг баримтлан албан хаачдын цалин тухай бүр шинэчлэн тогтоож мөрдөнө.  

4.1.3 Төрийн захиргааны албан хаагчийн албан хашсан хугацааны нэмэгдэл олгох, албан тушаалын зэрэг дэв шинээр олгох, ахиулах, 
төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох асуудлыг шийдвэрлэнэ.  

4.1.4 Албан хаагчдын ээлжийн амралт, нөхөх төлбөр, тэтгэвэр тэтгэмж, буцалтгүй тусламж олгох асуудлыг Төрийн албаны тухай хууль 
болон холбогдох бусад шийдвэр, байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.  

4.1.5 Албан үүргээ гүйцэтгэж байх үед нь хүчирхийлэх, заналхийлэх, доромжлох, гүтгэх болон хууль бус үйлдэл, үйл ажиллагаанаас 
төрийн албан хаагч, түүний гэр өүлийг хамгаална.  

4.1.6 Цалингийн нэмэгдэл, суутгал, шимтгэл зэргийг нэг бүрчлэн тусгасан мэдээллийг сар бүр тухайн ажилтан авч, цалингийн цэсэнд 
байталгаажуулалт хийнэ.  

4.2 Салбарын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нөхцөл бололцоог орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн сайжруулах зорилтын зорилтын 
хүрээнд:  



 

 

4.2.1  

4.1.4 Мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн уралдаан, тэмцээнийг зохион байгуулах; 

 4.2 Төрийн албан хаагчийн ажлын байрны нөхцөл, хангамжийг сайжруулна: 

  4.2.1 төрийн албан хаагчийн ажлын байран дахь хөдөлмөрлөх нөхцөлийн эрүүл ахуйн стандартыг холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагаар тогтоолгон дүгнэлт гаргуулж, Засгийн газраас баталсан  /Засгийн газрын 2002 оны 120 дугаар тогтоол/ өрөөний талбайн 
хэмжээ, тавилга хэрэгсэл, эрүүл ахуйн шаардлагыг ханган ажиллах;  

  4.2.2 ажлын байрны засвар үйлчилгээний судалгаа гарган, үе шаттай засвар  тохижилт хийх;  

  4.2.3 ажилтныг албан зайлшгүй шаардлага, яаралтай ажлын үед хот дотор дуудлагын унаагаар үйлчлэх;  

 4.3 Төрийн албан хаагчийн үр дүнтэй ажиллах бололцоог хангаж, байнгын идэвхтэй үйл ажиллагааг дэмжинэ: 

  4.3.1 Интернет, дотоод сүлжээний байнгын тасралтгүй ажиллагааг бий болгох; 

  4.3.2  албан ажлын хэрэгцээнд шаардлагатай өдөр тутмын сонин , сэтгүүл, хууль зүйн үндэсний төвөөс гаргадаг  эрх зүйн авлагуудыг 
захиалах; 

   4.3.3 төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаанд шаардагдах эрх зүйн баримт бичгийн гарын авлагыг жил бүр хэвлүүлэн төрийн албан 
хаагчдад өгөх; 

  4.3.4 ажилтныг өдрийн цайны цагийг боловсон өнгөрөөх, харилцан мэдээлэл солилцох, энэ хөтөлбөрийн 4.3.2-т заасан хэвлэл, ном 
сэтгүүлийг ашиглах, номын фондтой болох зорилгоор өрөө тохижуулах асуудлыг судлан шийдвэрлэх; 

 4.4 Төрийн албан хаагчийн амьдралын нөхцлийг сайжруулах, тусламж дэмжлэг үзүүлнэ: 

  4.4.1 Ажилтны хүсэлтийг үндэслэн дэмжлэг үзүүлэх; 

 4.5 Биеийн болон сэтгэхүйн эрүүл мэндийг хамгаалах: 

  4.5.1 ХАБЭА-н тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу төрийн албан хаагчийг нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх 
үзлэгт жилд 2 удаа хамруулах, үүнтэй холбогдон гарах зардлыг байгууллага хариуцах;  

  4.5.2 “Эрүүл агаар эм” сэдэвт идэвхтэй амралт, явган болон тойрон аяллыг жилд 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулах; 

  4.5.3 албан хаагчийн спорт, биеийн тамирын арга хэмжээг тогтмолжуулах; 



 

 

  4.5.4 “Эрүүл аж төрөх ёс” сэдвийн хүрээнд нарийн мэргэжлийн эмчийг урьж, улиралд 1 удаа албан хаагчдад яриа, таниулга хийх; 

  4.5.5 “Өвчлөхөөс өрсөе” витаминжуулалтын аянг жилд 1-ээс доошгүй удаа зохион байгуулах;  

  4.5.6 Албан хаагчдад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах боломжийг бүрдүүлэх;  

  4.5. 7 Ажлын байранд дасгал хөдөлгөөнийг тогтмолжуулах; 

Тав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зам 

 Төрийн нэгдсэн бодлогоор гүйцэтгэх; 

 Өөрийн байгууллагын боломжийг ашиглах;  

 Ижил төстэй байгууллагуудтай харилцан ажиллах; 

 Мэргэжлийн байгууллагатай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх; 

 Гадаад хамтын ажиллагааны боломжийг нэмэгдүүлэх; 

 Хамт олны санаачлалыг өрнүүлэх; 

Зургаа. Хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт 

  6.1  Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг Нийслэлийн хөдөлмөрийн газрын дарга удирдах ба зохион байгуулалт, хэрэгжилтийг удирдлагын 
зөвлөл хариуцна 

  6.2 Хөтөлбөрийг газрын удирдлага, албан хаагч, төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын болон хандивлагч байгууллагуудын 
оролцоонд тулгуурлан хэрэгжүүлнэ 

  6.3  Хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийг удирдлагын зөвлөл жилийн эцэст гаргаж, нийт албан хаагчид болон 
удирдлагад танилцуулна 

Долоо. Хөтөлбөрийн санхүүжилт 

  7.1 Нийслэлийн хөдөлмөрийн газрын төсөвт тусгагдсан нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж, тусламж, урамшууллын зардал 

  7.2 Гадны байгууллагын төсөл хэрэгжүүлэх, хандивлагчдын туслалцааг авах зэрэг замаар санхүүжүүлэх боломжийг судална 

Найм. Хөтөлбөрийн үр дүн 



 

 

  8.1 Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг 2015 онд хэрэгжүүлснээр газрын төрийн албаны 
хүний нөөцийн чадамж боловсрол, ажлын дадлага, туршлагатай мэргэшсэн ажилтнаар бүрдэж, тэдгээрийг албан тушаалын чиг үүргээ аливаа 
нөлөөллөөс ангид хэрэгжүүлэх нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, үр дүнтэй ажиллах орчин нөхцлийг бий болгож, мэргэжлийн ур чадварыг 
нь дээшлүүлэн, амьдралын баталгаат нөхцөл нь сайжирч төрийн үйл ажиллагааны тасралтгүй чанар, байнгын идэвхтэй үйл ажиллагаа 
хангагдана. 

 

---oOo--- 

 

 

 

 

БАТЛАВ. 
       НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗРЫН  

ДАРГА    Г.ГЭРЭЛМАА 
 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗРЫН 
 АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
2017 оны 07 дугаар сарын 08 

 

№ 
Нийгмийн баталгааг хангах гол 

үзүүлэлтүүд  
Хугацаа  Хариуцах эзэн 

Үр дүнг 
дүгнэх 

хугацаа  

1 
Ажилтан, албан хаагчдын ажлын 
байр, ажиллах нөхцлийг 
сайжруулах  

2015-2016 НХГ Жил бүр 

2 

Ажилтан, албан хаагчдыг 
мэргэжлийн дагуу мэдлэг 
боловсролоо ахиулахад нь 
байгууллагын зүгээс туслалцаа 

Жилдээ НХГ, хүний нөөц Жил бүр  



 

 

үзүүлэх 

3 

Байгууллагын дотоод удирдлагын 
цогц системийг байршуулах  

2015  

НХГ, Статистик, 
тайлан мэдээ 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Жил бүр 

4 

Цайны өрөө бий болгон иж бүрэн 
тохижуулж, цайлах,  амрах  таатай  
орчныг  бүрдүүлэх 

2015-2016 НХГ, нярав Жил бүр  

5 

Ажлын байр, хөдөлмөрийн 
нөхцлөөс хамааруулж ажлын 
хувцсаар хангах  

Жилдээ НХГ, нярав Жил бүр 

6 
Ажилтнуудад тогтоосон хугацаанд 
хөдөлмөрийн хөлс олгох  Сар бүр НХГ, нябо Жил бүр 

7 

Албан хаагчдын ээлжийн амралтын 
хуваарийг оны эхэнд баталж 
хуваарийн дагуу эдлүүлэх   Жилдээ 

НХГ, дотоод ажил 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 
Жил бүр 

8 

Ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн 
асуудал болох орон сууцны 
хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах, 
орон сууц худалдан авах нөхцөлд 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх  

Тухай бүр  

НХГ, хүний нөөц, 
дотоод ажил 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

Жил бүр  

9 
Байгууллагын ажилтан, албан 
хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт 
нэгдсэн журмаар оруулах 

Жилдээ  НХГ Жил бүр  

10 

“Өвчлөхөөс өрсөе” 
витаминжуулалтын аян зохион 
байгуулах  

Жилдээ  НХГ Жил бүр  

11 
Спорт, урлагийн арга хэмжээг 
дэмжин ажиллах 

Тухай бүр НХГ, ССА дарга Жил бүр 

12 Ажилтан, албан хаагчидтай үр Жил бүр ХЭА Оны эцэст 



 

 

дүнгийн гэрээ байгуулж, 
байгууллагын үйл ажиллагааны 
үүргийг тодорхой зааж биелүүлэх  

ССА 

13 

Ажилтанд Төрийн албаны тухай 
хууль, Засгийн газрын шийдвэрийг 
үндэслэн тэтгэмж, тусламж, нөхөн 
олговрыг олгохдоо дотоод журмыг 
баримтлан ажиллах  

Тухай бүр НХГ Жил бүр 

14 

Төрийн албан хаагчийн цалинг 
Засгийн газраас тогтоосон 
цалингийн сүлжээгээр, зэрэг дэв, 
удаан жилийн нэмэгдэл олгоно  

I улирал  

Хүний нөөц, Нябо, 
Хөдөлмөрийн 

харилцаа эрх зүйн 
асуудал 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Жил бүр  

 
ХЯНАСАН: 

ХЭЛТСИЙН ДАРГА   Г.ГАНТҮШИГ 
 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАСАН: 
МЭРГЭЖИЛТЭН   Т.ОДОНТОГОО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


