
           
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ,  НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН 

 ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   
              

Д/Д № Хийгдэх ажлууд Хугацаа Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх үр дүн Хэрэгжилт  
Хувь 

 

 Нэг: Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн “Төрийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр 
дүн, ур чадвар, санал санаачилгыг харгалзан цалин хөлс, урамшууллын тогтолцоог бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд” 

1. 1.1 Албан хаагчид олгох үндсэн 
цалин, нэмэгдэл хөлс, 
нэмэгдлийн хэмжээг 
холбогдох хууль тогтоомжийг 
үндэслэн тогтоох  
 

Тухай бүр Холбогдох хууль 
тогтоомжид 
нийцсэн байна. 

Холбогдох хууль 
тогтоомжид 
нийцүүлэн 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Албан хаагчдын үндсэн цалин, 
нэмэгдэл хөлс, нэмэгдлийн хэмжээг 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
тооцон олгож байна. 

100 

2. 1.2 Албан хаагчид улирлын 
ажлын үр дүнг үнэлж, дүгнэн 
мөнгөн урамшуулал олгох  
 

Улирал 
бүр 

Улирлын ажлын үр 
дүнгээр “бүрэн 
хангалттай”, 
“хангалттай” 
үнэлгээ авсан 
албан хаагчид. 
 

Холбогдох хууль 
тогтоомжид 
нийцүүлэн 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Тус байгууллагын албан хаагчид 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг харьяа 
хэлтсийн даргаар батлуулж 1 дүгээр 
улирлын хэрэгжилтийг 4 дүгээр сард 
дүгнүүлсэн. Тус байгууллагын бүтэц 
орон тоо 33 орон тоотой батлагдснаас 
2020 оны төсөв  28 хүний орон 
тоотойгоор цалингийн сан батлагдсан 
учир албан хаагчдад мөнгөн 
урамшуулал олгох цалингийн сан 
хүрэлцээгүй. 

30 

 
 

3. 

 
 

1.3 

Төрийн онцгой чухал буюу 
онц түвэгтэй албан 
даалгавар  биелүүлсэн, 
төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагаа, төрийн 
үйлчилгээг сайжруулах 
чиглэлээр шинэ санал, 
санаачилга гаргаж 
хэрэглээнд нэвтрүүлсэн 
төрийн албан хаагчдыг 
шагнаж урамшуулах, Засгийн 
газрын болон төрийн дээд 
шагналд тодорхойлох, 
шагнал гардуулах 

Тухай бүр Холбогдох хууль 
тогтоомж, 
хөдөлмөрийн 
дотоод журмын 
шалгуур 
үзүүлэлтийг 
хангасан байна. 

Холбогдох хууль 
тогтоомжид 
нийцүүлэн 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Хугацаа болоогүй 

ХБ 



хүндэтгэлийн арга хэмжээг 
зохион байгуулах 

 
4. 

 
1.4 

Албан хаагчийн оюуны 
бүтээл болон бүтээлч санал 
санаачлагыг дэмжих 
 

Тухай бүр Бүтээл нь 
батлагдсан байна. 

Эх бэлтгэх, 
хэвлэх, 
олшруулах, олон 
нийтэд 
сурталчилах 
ажилд дэмжлэг 
үзүүлэх 

Тайлант хугацаанд оюуны бүтээл 
туурвисан албан хаагч байхгүй байна. 
Хамт олны хэмжээнд 1 бүтээлч ажлыг 
санаачлан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 
ажлын явц 10 хувьтай байна. 

30 

5. 1.5 Албан хаагч байгууллагын 
болон өөрийн зардлаар 
мэргэжил эзэмших, 
мэргэшүүлэх сургалтанд 
хамрагдах, магистр, 
докторантурт суралцах 
тохиолдолд чөлөө олгох 

Тухай бүр Тавигдах 
шаардлагад 
нийцсэн байна. 

Холбогдох хууль 
тогтоомжид 
нийцүүлэн 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Тус байгууллагын 4 албан хаагч Газар 
зохион байгуулагчийн магистрын 
онлайн ангид суралцаж байна. Мөн  
мэргэшсэн инженерийн багц цагийн 
сургалтад 2 албан хаагч суралцсан. 

100 

 Хоёр: Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн  “Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэж тусламж, тэтгэмж, дэмжлэг, нөхөн олговор олгох зорилтын хүрээнд” 

6. 2.1 Албан хаагч нь эрүүл 
мэндийн шалтгааны улмаас 
өвдөж, эмчлүүлэх 
тохиолдолд санхүүгийн 
тусламж үзүүлэх 

Тухай бүр Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд нийцсэн 
байна. 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд 
нийцүүлэн 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод 
журмын 5.8.4.8-д “эрүүл мэндийн 
шалтгааны улмаас өвдөж, эмчлүүлэх 
тохиолдолд санхүүгийн тусламж 
үзүүлэх” заалт тусгагдсан. Тайлант 
хугацаанд эрүүл мэндийн шалтгаанаар 
тусламж үзүүлсэн тохиолдол гараагүй 
болно. 

100 

7. 2.2 Албан хаагчийн ахуй 
амьдрал, ар гэрт гачигдал 
тохиолдвол буцалтгүй 
тусламж үзүүлэх 
 

Тухай бүр Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд нийцсэн 
байна. 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд 
нийцүүлэн 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод 
журмын 5.8.4.1-д тусгагдсны дагуу 
албан хаагчдын ар гэрт нь гарсан 
гачигдалд 2020 оны эхний хагас жилд 
400,000 төгрөгний буцалтгүй тусламж 
олгосон. 

100 

8. 2.3 Албан хаагч өндөр насны 
тэтгэвэр, эрдмийн зэрэг цол 
хамгаалсан, 50 нас хүрсэн 
тохиолдолд хүндэтгэл 
үзүүлэх  
 

Тухай бүр Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд нийцсэн 
байна. 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд 
нийцүүлэн 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод 
журмын 5.8.4.9-д “Албан хаагч өндөр 
насны тэтгэвэр, эрдмийн зэрэг цол 
хамгаалсан, 50 нас хүрсэн тохиолдолд 
хүндэтгэл үзүүлэх” талаар заалт 

100 



тусгагдсан ба тайлант хугацаанд дээрх 
тохиолдол гараагүй болно. 

9. 2.4 Албан хаагч гэрлэх, 
хүүхэдтэй болох, хүүхэд 
үрчлэн авах, хурим хийхэд 
хүндэтгэл үзүүлэх, чөлөө 
олгох 
 

Тухай бүр Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд нийцсэн 
байна. 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд 
нийцүүлэн 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод 
журмын 5.8.4.4-д “Албан хаагч гэрлэх, 
хүүхэдтэй болох, хүүхэд үрчлэн авах, 
хурим хийхэд хүндэтгэл үзүүлэх, чөлөө 
олгох” заалт тусгагдсан ба тайлант 
хугацаанд 1 албан хаагчид 100,000 
төгрөгний дэмжлэг үзүүлсэн. 

100 

10. 2.5 Албан хаагчид сар бүр унаа, 
хоолны мөнгөн олговорын 
зохих хэсгийг олгох 

Тухай бүр Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд нийцсэн 
байна. 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд 
нийцүүлэн 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Байгууллагын дотоод журамд заасны 
дагуу албан хаагчдад хоол унааны 
мөнгийг өдрийн 1000 төгрөгөөр  
тооцож сар бүр олгодог. Түлшний 
хөнгөлөлтийг 4 дүгээр улиралд олгоно.  

70 

11. 2.6 Албан хаагчдыг ажлын 
зайлшгүй шаардлагаар долоо 
хоногийн амралтын өдөр, 
нийтээр амрах баярын өдөр 
илүү цагаар ажиллуулсан бол 
албан хаагчийг ажлын өдөр 
нөхөн амруулах эсхүл 
Хөдөлмөрийн тухай хуульд 
заасан нэмэгдүүлсэн цалин 
хөлс олгох  

Жилдээ Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд нийцсэн 
байна. 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд 
нийцүүлэн 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Албан хаагчдын ажил, амралтын цаг, 
илүү цагаар ажилласан зохицуулалтыг 
хөдөлмөрийн дотоод журмын 5.4 дэх 
хэсэгт тусгасан.  
Албан хаагчдыг ажлын зайлшгүй 
шаардлагаар амралтын өдөр 
ажиллуулсан тохиолдол байхгүй 
болно. 

100 

12. 2.7 Ээлжийн амралтаараа 
өөрийн, эсхүл эхнэр (нөхөр)-
ийн төрсөн нутагт явсан бол 
ирэх, очих замын зардлыг 
эсхүл дотоодын сувилалд 
сувилуулсан бол ирэх, очих 
замын зардлыг олгох. 

 
 

Жилдээ 
 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд нийцсэн 
байна. 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд 
нийцүүлэн 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Тайлант хугацаанд Төрийн албаны 
тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1.6 
дахь заалтын дагуу албан хаагчдад 
нөхөх төлбөр гараагүй болно. 100 

13. 2.8 Төрийн албан хаагчид өвлийн 
улирлын бэлтгэлээ хангахад 
зориулж нөхөн төлбөр олгох 
 

III-р 
улирал 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд нийцсэн 
байна. 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд 
нийцүүлэн 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод 
журмын 5.8.4.2-д “Нийт 
ажилтны  өвлийн түлш халаалтад 
зориулж  нүүрс, түлээний  үнийг жилд 
нэг удаа олгоно.” гэж тусгагдсан. 2019 
онд түлшний хөнгөлөлт 9,1 сая 
төгрөгийг олгосон байна. 

ХБ 



14. 2.9 Агентлагийн албан хаагчдад 
зуслангийн зориулалтаар 
газар олгох, хашаа барих, дэд 
бүтэц, төлөвлөлтийн 
асуудлыг шийдвэрлэж, 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх  
ажлыг зохион байгуулах 

 
 

II-р 
улирал  

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журамд нийцсэн 
байна. 

Агентлаг, 21 
аймгийн ГХБХБГ, 
нийслэлийн 
ГЗБА-тай 
хамтран зохион 
байгуулах 
 

Тухайн байгууллагын санал, 
санаачлагын хүрээнд зохион 
байгуулах 

 

 Гурав: Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн “Салбарын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл 
бололцоог орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн сайжруулах зорилтын хүрээнд” 

 

 
 
15. 

 
 
3.1 

Өөрийн байргүй түрээсийн 
байр, ажлын байрны 
шаардлага хангахгүй 
байранд үйл ажиллагаа 
явуулж буй аймгуудын 
Газрын харилцаа, барилга, 
хот байгуулалтын газар 
болон Нийслэл, дүүргийн 
Газар зохион байгуулалтын 
албаны байрыг засварлах, 
шинээр байр барьж 
ашиглалтад оруулах, 
тэдгээрийн санхүүжилтийг 
судлаж, шийдвэрлүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

Жилдээ Төсвийн тооцоог 
гаргасан байх 

Ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлж, 
ажиллах 
нөхцөлийг 
сайжруулах 

 Тус байгууллагын лабораторийн 
барилгын ажлын зураг төсвийг 2017 
онд “Проект Сити” ХХК-аар хийлгэж, 
магадлалаар баталгаажуулсан. 2018, 
2019, 2020 оны улсын төсвийн төсөлд 
лабораторийн барилга барих саналыг 
хүргүүлсэн боловч хөрөнгийн асуудал 
шийдвэрлэгдээгүй болно. 
Аймгийн ЗДТГ-ын байранд 6 өрөөг 
түрээслэдэг.  

ҮБ 

16.  
3.2 

Албан хаагчдын 
хөдөлмөрийн бүтээмж, ажил 
үйлчилгээний чанарыг 
дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн 
эрүүл ахуй, аюулгүй 
нөхцөлийг хангах, өрөө 
тасалгааг аятай, тохитой 
орчин үеийн оффисын 
стандартын жишигт 
нийцүүлэн тохижуулах  

Жилдээ Төсвийн тооцоог 
гаргасан байх 

Ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлж, 
ажиллах 
нөхцөлийг 
сайжруулах 

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг 
сайжруулах зорилгоор Барилга, хот 
байгуулалтын хэлтсийн албан 
хаагчдын өрөөг 1,5 сая төгрөгний 
засвар үйлчилгээ хийж тохижуулсан.  
 

100 

 
17. 

 
3.3 

Албан үүргээ гүйцэтгэж байх 
үед нь хүчирхийлэх, 
заналхийлэх, доромжлох, 
гүтгэх болон бусад хууль бус 

Жилдээ Төрийн албан хаагч 
ёс зүйн болоод 
ашиг сонирхлын 
зөрчилөөс 

Хууль 
тогтоомжийн 
хүрээнд үйл 

Албан үүргээ гүйцэтгэж байх үед нь 
хүчирхийлэх, заналхийлэх, 
доромжлох, гүтгэх болон бусад хууль 
бус үйлдэл, үйл ажиллагаанаас төрийн 

100 



үйлдэл, үйл ажиллагаанаас 
төрийн албан хаагчийг 
хамгаалах 

урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

ажиллагаа 
явуулсан байна. 

албан хаагчийг хамгаалах заалт 
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод 
журамд тусгагдсан. Энэ асуудлаар 
2020 оны эхний хагас жилд ямар нэгэн 
байдлаар санал, гомдол гараагүй. 

 
18. 

 
3.4 

Албан хаагчдын үдийн 
завсарлагын үеэр үдийн 
хоол, цай уух өрөө 
тасалгаагаар хангах 

Жилдээ Албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл, ая 
тухтай байдал, 
сэтгэл ханамжийг 
нэмэгдүүлэх 

Албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл 
хангагдсан 
байна. 

Аймгийн ЗДТГ-ын байранд 6 өрөөг 
түрээслэдэг. Өрөө тасалгаа хүрэлцээ 
муу. ҮБ 

 Дөрөв: Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн  “Ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, 
өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдрах дадал хэвшлийг төлөвшүүлэх зорилтын хүрээнд” 
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4.1. 

Албан хаагчдыг жилд нэг 
удаа эрүүл мэндийн 
урьдчилсан үзлэг, эмнэлгийн 
оношилгоонд хамруулах, 
холбогдох байгуулагуудтай 
хамтран ажиллах  
 

 
 

Жилдээ 
 

Магадлан 
итгэмжлэгдсэн 
эмнэлгээр 
үйлчилгээ үзүүлэх 

Эмнэлгийн 
тусламж, 
үйлчилгээ авсан 
байна. 

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод 
журмын 6.1.2.6-д тусгагдсны дагуу жил 
бүр албан хаагчдаа эрүүл мэндийн 
үзлэгт хамруулж хэвшсэн. 2020 оны 
эрүүл мэндийн үзлэгийг 3 дугаар 
улиралд зохион байгуулахаар 
төлөвлөсөн. 

ХБ 
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4.2 

Албан хаагдын бие бялдрыг 
чийрэгжүүлэх зорилгоор 
тэдний дунд спортын 
уралдаан тэмцээн зохион 
байгуулах, долоо хоног бүр 
спорт зааланд тоглуулах, 
бүжиг, иог, бясалгал зэрэг 
төрөл бүрийн урлаг, биеийн 
тамир, спортын арга хэмжээг 
зохион байгуулах 

 
 

Жилдээ 
 

Хөдөлмөрийн 
бүтээмж, эв нэгдэл, 
эрүүл зан үйлийг 
төлөвшүүлэх 

Судалгаа, 
мэдээлэлд 
түшиглэн, 
жендерийн эрх 
тэгш байдлыг 
хангасан байна. 

Албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрүүлэх,  бие бялдрыг 
чийрэгжүүлэх зорилгоор долоо хоног 
бүрийн Лхагва гарагт спорт зааланд 
тоглож, албан хаагчдыг 100 хувь 

хамруулдаг. 
100 
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4.3 

Албан хаагчдын гэр бүл, 
залуу гэр бүлийг дэмжих 
зорилго бүхий “Эцэг эхийн 
зөвлөл”, “Соёл, спорт, эрүүл 
мэндийн зөвлөл”-ийг 
ажиллуулах, дэмжлэг үзүүлэх 

 
 

Жилдээ 
 

Гэр бүл, хүүхдийн 
хөгжил, хүмүүжлийн 
талаар сургалт, 
зөвлөгөөн, өдөрлөг 
бусад арга хэмжээг 
зохион байгуулах 

Хөдөлмөрийн 
бүтээлч 
хандлага, гэр 
бүлийн эв 
нэгдэл, эрүүл 
мэнд сайжирсан 
байна. 

Тус байгууллагын “Эцэг эхийн зөвлөл”, 
“Соёл хамтлаг”-ийг байгууллагын 
даргын 2018 оны тушаалаар 
байгуулсан. Албан хаагчдын гэр бүлд 
чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг 3,4 
дүгээр улиралд зохион байгуулахаар 
төлөвлөсөн. 

ХБ 

 Тав: Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн “Албан хаагчдын сонирхол, хэрэгцээ, сэтгэл 
зүйн хандлагад нийцүүлж чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хамт олны эвсэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд” 
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5.1 

Байгууллага, хамт олны дунд 
найрсаг, бие биенээ 
хүндэтгэсэн орчин, албан 
хаагчдын зөв харилцаа, 
хандлага, соёлыг 
төлөвшүүлэх, сайн туршлагыг 
дэмжих, дэлгэрүүлэх арга 
хэмжээг зохион байгуулах 

Жилдээ 
 

Нэгжийн удирдах 
албан тушаалтан 
харъяалах нэгжийн 
албан хаагч нартай 
ганцаарчилсан 
болон хэсэгчилсэн 
уулзалт зохион 
байгуулах 

Залуу албан 
хаагчдын санал 
санаачилгыг 
дэмжиж, төрийн 
үйлчилгээнд 
шинэ арга барил, 
хэв шинжийг 
нэвтрүүлсэн 
байна. 

Зөв харилцаа хандлага, соёлыг 
төлөвшүүлэх, сайн туршлагыг дэмжих 
чиглэлээр албан хаагчдын 
санаачилсан долоо хоног бүрийн 
даваа гарагийг “Зангиатай өдөр” 
болгон зарлаж албан хаагчид зангиа 
зүүж, хувцаслалтаар жигдэрдэг. 

100 
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5.2 

Байгууллага, олон нийтийн 
арга хэмжээ зохион 
байгуулах үүрэг бүхий “Соёл, 
спорт, эрүүл мэндийн зөвлөл” 
ажиллах бөгөөд 
байгууллагын албан 
хаагчдын эрүүл мэндийг 
хамгаалах, чийрэгжүүлэх 
спорт, урлагийн арга хэмжээг 
зохион байгуулах 

Жилдээ 
 

Жилийн төлөвлөгөө 
гаргаж ажиллах 

Нийтээр 
тэмдэглэх баяр 
ёслол, 
тэмдэглэлт ой,  
ажилтнуудын 
чөлөөт цагийг үр 
бүтээлтэй 
өнгөрүүлсэн 
байна. 
 

Байгууллагын даргын тушаалаар 
“Соёл хамтлаг”-ийг байгуулсан ба уг 
ажлын хэсэг албан хаагчдын эрүүл 
мэндийг хамгаалах, чийрэгжүүлэх 
спорт, урлагийн арга хэмжээг зохион 
байгуулдаг. Долоо хоног бүрийн 
мягмар гарагийн өглөө цэвэр агаарт 
гүйдэг. Мөн Лхагва гараг бүр спорт 
зааланд тоглодог боловч цаг үеийн 
байдалтай холбогдуулан түр 
хугацаанд дээрх арга хэмжээг зохион 
байгуулаагүй. Цаашид албан хаагчдын 
эрүүл мэндийг хамгаалах, 
чийрэгжүүлэх зорилгоор фитнесс, 
йогоор хичээллэсэн албан хаагчдын 
төлбөрийг хөнгөлөх саналыг  
удирдлагад танилцуулсан. 

100 

 Зургаа: Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн  “Албан хаагчийн гэр бүлийг дэмжих 
зорилтын хүрээнд” 
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6.1 

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн 
эрхийг хамгаалах өдрийг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх 
 

I-р улирал Төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан ажлыг 
зохион байгуулах 

Нийт 
эмэгтэйчүүд 
хамрагдсан 
байна. 

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг 
хамгаалах өдрийг угтан байгууллагын 
эрэгтэй албан хаагчид эмэгтэй албан 
хаагчдад хүндэтгэл үзүүлсэн. 

100 

 
25. 

 
6.2 

Эх үрсийн баярын өдрийг 
тохиолдуулан албан 
хаагчдын 0-16 хүртэлх насны 
хүүхдүүдэд бэлэг өгөх 

II-р 
улирал 

Хүүхдүүдийн 
судалгааг үнэн, зөв 
гаргасан байх 

0-16 хүртэлх 
насны хүүхдүүд 
хамрагдсан 
байна. 

Төрийн албаны тухай хууль, 
байгууллагын дотоод журмын дагуу 
албан хаагчдын хүүхдүүдийг 
“Хүүхдийн баяр”, “Шинэ жил”-ийн 
баяраар хүлээн авч хүндэтгэл 
үзүүлдэг.  Олон улсын хүүхдийн эрийг 

100 



хамгаалах өдрөөр 1,014,900  төгрөгний 
бэлгийг хүүхдүүдэд гардуулсан.   
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6.3 

Албан хаагчдын ар гэрт 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн 
байдаг бол тэдгээрийг 
нийгмийн харилцаанд 
оролцох, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр 
зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх  
 

Жилдээ Судалгааг үнэн, зөв 
гаргасан байх. 

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэдэд 
хөдөлмөр 
эрхлэх, нийгмийн 
үйлчилгээнд 
эрх тэгш оролцох 
боломжийг 
бүрдүүлсэн 
байна. 

Албан хаагчдын ар гэрт хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүн байхгүй. 

100 
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6.4 

Орон нутагтай хамтран зах 
зээлийн үнээс хямд жимс, 
хүнсний ногоо, мах, сүү, 
цагаан идээгээр хангах ажлыг 
зохион байгуулах 

Жилдээ Агентлаг, 21 
аймгийн ГХБХБГ, 
нийслэлийн ГЗБА-
тай хамтран зохион 
байгуулах 

Тухайн 
байгууллагаас 
гаргасан санал, 
санаачлагын 
хүрээнд зохион 
байгуулсан 
байна. 

Хугацаа болоогүй 

ХБ 

Дундаж хувь 90 
Хугацаа болоогүй 5 
Үнэлэх боломжгүй 2 

 

 
 
 

 
Хэрэгжилт гаргасан: 

ГАЗРЫН ТӨЛБӨР, ҮНЭЛГЭЭ, ТАТВАРЫН  
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                       Д.БОЛОРЧИМЭГ 

 
 

 

 

 

 

 


