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1.1 Албан хаагчдын 

ажилласан жил, зэрэг 

дэв, шагнал 

урамшуулал олгосон 

судалгааг жил бүр 2-

оос доошгүй удаа 

шинэчлэх 

Албан хаагчдын ажилласан жил, 

зэрэг дэв, шагнал урамшууллын 

судалгааг жил бүр 2 удаа гаргаж 

зэрэг дэвийн нэмэгдлийг 2020 оны 

02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 

04/269 дүгээр албан бичгээр 

хүргүүлсэн.  Засаг даргын Тамгын 

газрын болон хороодын 65 албан 

хаагчдын ажилласан жилийн 

судалгааг төрийн албаны 

зөвлөлийн hr.csc.gov.mn цахим 

системд тухай бүр шинэчлэн 

бүртгэж ажилласан.

Биелэлт

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг жигд сайжруулж, нийгмийн асуудлыг үнэн зөв бодит судалгаанд 

үндэслэн нээлттэй ил тод шийдвэрлэх, төрийн албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй, идэвх санаачилгатай ажиллуулахад 

оршино. 

                  ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ  НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ  ХӨТӨЛБӨРИЙН 

ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

III-р 

улирал 

IV-р 

улирал 

 Зорилт 1                    

Ажилтан албан 

хаагчдыг үр 

бүтээлтэй, 

тогтвор 

суурьшилтай 

ажиллуулах  

Төсөв №

Хөтөлбөрийн 

зорилт 

Хэрэгжүүлэх үйл 

ажилллагаа 

I-р 

улирал 

II-р 

улирал 



1.2 Төрийн албан 

хаагчдын ажлын үр 

дүнг хагас бүтэн 

жилээр дүгнэн үр 

дүнгийн урамшуулал 

олгох 

Тухайн 

жилийн 

цалингийн 

төсөвт 

суулгах  

Төрийн албан хаагчийн ажлын үр 

дүнг харгалзан ажлын гүйцэтгэлийг 

үнэлэхэд Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоол, 

ЗГХЭГ-ын 2019 оны 47 дугаар 

тушаалаар батлагдсан журмын 

дагуу дүгнэж 2020 оны эхний хагас 

жилийн байдлаар Засаг даргын 

Тамгын газрын 78 төрийн албан 

хаагчдыг, 2020 оны жилийн эцсийн 

байдлаар 72 төрийн албан 

хаагчдын ажлыг үнэлж дүгнэн 

урамшуулал олгосон. 

1.3 Хорооны Засаг 

дарга, Зохион 

байгуулагч, Нийгмийн 

ажилтан, хэсгийн 

ахлагч нарын ажлын 

үр дүнг хагас бүтэн 

жилээр дүгнэн  

урамшуулал олгох 

Тухайн 

жилийн 

цалингийн 

төсөвт 

суулгах  

2020 оны эхний хагас жилд 

дүүргийн 21 хороодын төрийн 65 

албан хаагчийг урамшуулсан. 2020 

жилийн эцсийн байдлаар дүүргийн 

21 хороодын 69 төрийн албан 

хаагчдын алын гүйцэтгэлийг үнэлж 

урамшуулал олгосон.

2.1 Албан хаагчдын 

ажлын  үр дүнгийн 

үнэлгээ, ажилласан 

жил, ур чадварыг 

харгалзан зэрэг 

дэвийг нэмэгдүүлэх 

Тухайн 

жилийн 

цалингийн 

төсөвт 

суулгах  

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 

А/452 дугаар захирамжийн дагуу 

Засаг даргын Тамгын газрын 

даргын 2020 оны Б/129 дүгээр 

тушаалаар 16 албан хаагчдад зэрэг 

дэвийн нэмэгдлийг шинэчлэн 

олгосон. 

 Зорилт 1                    

Ажилтан албан 

хаагчдыг үр 

бүтээлтэй, 

тогтвор 

суурьшилтай 

ажиллуулах  

Зорилт 2    

Нийгмийн 

баталгаах 

хангах           



2.2 Орон байрны 

нөхцөлөө 

сайжруулахад нь 

санхүүгийн дэмжлэг 

үзүүлэх 

200 сая 

Засаг даргын Тамгын газар болон 

хороодод тогтвор суурьшилтай 

ажиллаж байгаа төрийн албан 

хаагчдын амьдралын нөхцөл, 

байдлыг харгалзан орон байрны 

нөхцөлөө сайжруулахад нь 

дэмжлэг болгон 2020 онд 20 албан 

хаагчдад 137.000.000 төгрөгийн 

дэмжлэгийг үзүүлсэн.  

2.3 Хороодын хэсгийн 

ахлагч нараас ганц 

бие, өрх толгойлсон 

болон шинээр гэр бүл 

болсон залуу гэр бүлд 

эд хөрөнгийн болон, 

санхүүгийн дэмжлэг 

үзүүлэх 

5 сая 

2020 онд ганц бие, өрх толгойлсон 

болон шинээр гэр бүл болсон 

хэсгийн ахлагч байхгүй болно.

2.4 Байгалийн 

давагдашгүй болон 

гэнэтийн аюул ослын 

улмаас орон гэр, эд 

хөрөнгөө алдсан 

албан хаагчдад  

нөхцөл байдлыг 

судлан үзэж 

санхүүийн дэмжлэг 

үзүүлэх 

2020 онд байгалийн давагдашгүй 

болон гэнэтийн аюул ослын улмаас 

орон гэр, эд хөрөнгөө алдсан албан 

хаагч байхгүй болно.

Зорилт 2    

Нийгмийн 

баталгаах 

хангах           



3.1 Ажилтан албан 

хаагчдыг бие 

бялдрын хөгжил 

чийрэгжүүлэлтийн 

түвшин тогтоох 

сорилд бүрэн 

хамруулах 

Дүүргийн биеийн тамир, спортын 

хороо болон Эрүүл мэндийн төвтэй 

хамтран албан хаагчдыг биеийн 

эрүүл мэндийн сорилд хамруулж 

2020 оны 11 сард албан хаагчдын 

дунд дасгал хөдөлгөөнийг дүүргийн 

гадна талбайд 7 хоногийн 

хугацаатай зохион байгуулж, 

богино хэмжээний алхалтыг 30 

албан хаагчдад зохион байгуулж 

ажилласан.   

3.2 Эрүүл мэндийн 

нэгдэл , нэгдсэн 

эмнэлэгт ЗДТГ-ын 

ажилтан албан 

хаагчид. Хороодын 

Засаг дарга, зохион 

байгуулагч, нийгмийн 

ажилтан, хэсгийн 

ахлагч нарын хэвтэн 

эмчлүүлэх өрөөг засч 

тохижуулан эмчилгээ 

үйлчилгээ үзүүлэх 

 Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, 

Оргил рашаан сувилалд ЗДТГ-ын 

ажилтан албан хаагчид. Хороодын 

Засаг дарга, зохион байгуулагч, 

нийгмийн ажилтан, хэсгийн ахлагч 

нарын хэвтэн эмчлүүлэх өрөөг тус 

тус 1 өрөөг засч тохижуулан 

эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэн 

ажиллаж байна. 

3.3 Хороодын хэсгийн 

ахлагч нарыг амь 

насны даатгалд 

хамруулах 

2020 онд хороодын хэсгийн ахлагч 

нарыг амь насны даатгалд 

хамруулаагүй болно. 

3.4 Албан үүргээ 

гүйцэтгэж байгаад 

гэмтсэн, эрүүл мэнд 

нь хохирсон бол 

эмчилгээний зардлын 

тодорхой хэсгийг 

олгож, дэмжлэг 

2020 онд Засаг даргын Тамгын 

газрын 2 албан хаагчийн гэр бүлд 

эмчилгээний зардалд дэмжлэг 

болгон 3,040,398 төгрөгийн 

дэмжлэгийг үзүүлсэн.  

140,040,398  төгрөг

Зорилт 3 

Албан 

хаагчдын эрүүл 

мэндийг 

хамгаалах

Нийт 
























