
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 
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Д/Д № Хийгдэх ажлууд Хугацаа Шалгуур үзүүлэлт 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. 

Тус байгууллага нийт 30 албан хаагчидтай  
ба 17 албан хаагчдад зэрэг дэв, ур чадвар, 
удаан жил, ажил хавсарсны нэмэгдэл, 
мэргэшлийн зэргийн 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 

ЗГ-ын 2019 оны 5 
дугаар тогтоолоор 
батлагдсан журам, 
ЗГХЭГ-ын 2020 оны 
100 дугаар тушаалд 
нийцсэн байх. 
 

Тус байгууллагын албан хаагчид 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 1 дүгээр улиралд 
харьяа хэлтсийн даргаар батлуулсан. 
Хагас жилийн хэрэгжилтийг 2021 оны 06 
дугаар сард дүгнэсэн ба албан хаагчдад 
урамшууллыг жилийн эцэст олгохоор 
шийдвэрлэсэн.  

ХБ 

 
 
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 хүндэтгэлийн 
арга хэмжээг зохион байгуулах Тухай бүр 

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

2019 онд шинэ санал гарган хэрэгжүүлсэн 
мэргэжилтэн Ж.Элбэгзаяагийн 
тодорхойлолтыг ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлж 
салбарын “Шилдэг мэргэжилтэн”-ээр 
шалгарсан.  
2020 онд шинээр санаачлан хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээнүүдээс 1 арга хэмжээ, 
санаачлагатай ажилласан албан хаагчийг 
шалгаруулж ГЗБГЗЗГ-аас жил бүр 
шалгаруулдаг “Шилдэг ажил”, “Шилдэг 
мэргэжилтэн”-д тодорхойлж холбогдох 
тайлангуудыг харьяа хэлтэст хүргүүлсэн. 
Шинэ санал гарган санаачлагатай 
ажилласан мэргэжилтэн  Ж.Элбэгзаяаг 
БХБЯ-ны Жуух бичиг шагналаар 
шагнуулсан. Мөн тус байгууллагындарга 
Э.Чагнаадоржийг аймгийн ЗДТГ-аас 
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тодорхойлж “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль” 
шагналаар шагнуулсан.   

 
4. 

 
1.4 

Албан хаагчийн оюуны бүтээл болон бүтээлч 
санал санаачлагыг дэмжих 
 

Тухай бүр 

Бүтээл нь батлагдсан 
байна. 

Тайлант хугацаанд оюуны бүтээл 
туурвисан албан хаагч байхгүй байна. 
Газрын харилцааны үйлчилгээ буюу газрын 
дуудлага худалдаа, газар шинээр өмчлөх 
үйл ажиллагааг иргэнд ойртуулах газар 
зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг 
танилцуулах ажлыг боловсронгуй болгох 
зорилгоор тус байгууллагаас “Вертуал 
реалити” технологийг газрын харилцааны 
салбарт нэвтрүүлэх хамт олны саналыг 
дэмжин 2020 онд хэрэгжүүлсэн. Уг 
технологийг ашигласнаар иргэд кадастрын 
зураг хийлгэхгүйгээр Газрын цахим 
биржээр дамжуулан газар дээр нь очсон 
мэт харах боломжийг хангах зорилготой 
юм. 2021 онд аймгийн газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөнд дуудлага 
худалдаагаар олгохоор төлөвлөгдсөн 
газрын байршлуудыг Вертуал 
төхөөрөмжтэй холбох ажлыг зохион 
байгуулж байна.   

70 

 
5. 

 
1.5 

Албан хаагч байгууллагын болон өөрийн 
зардлаар мэргэжил эзэмших, мэргэшүүлэх 
сургалтанд хамрагдах, магистр, докторантурт 
суралцах тохиолдолд чөлөө олгох Тухай бүр 

Сургалтын хөтөлбөр 
төлөвлөгөөнд 
үндэслэнэ. 

Тус байгууллагын 5 албан Дархан-Уул 
аймгийн ХААИС-ийн Газар зохион 
байгуулалтын магистрын онлайн ангид 
суралцаж төгссөн. Мөн  төсөвчний   цахим 
сургалтад 1 албан хаагч хамрагдсан. 
Албан хаагчдын сургалтын зардлыг 
шийдвэрлэсэн.  

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 болон тухайн 
байгууллагын 
“Хөдөлмөрийн дотоод 
журам”-д тусгагдсан 
тохиолдолд 

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 шалтгааны улмаас тусламж 
үзүүлсэн тохиолдол гараагүй байна. Албан 
хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
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баталгааг хангах хөтөлбөрийн 4.4.1 дэх 
хэсэгт тусгагдсны дагуу цаг үеийн нөхцөл 
байдалтай холбоотойгоор албан хаагчдын 
дархлааг дэмжих чацарганы шүүс, витамин 
амин дэм, маск, бээлий, гар ариутгагч  
зэргээр тогтмол хангаж нийт 2,900,000 
төгрөгийг албан хаагчдын эрүүл мэндийг 
хамгаалахад зарцуулаад байна. 

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

Тухай бүр 

Холбогдох хууль 
тогтоомж болон тухайн 
байгууллагын 
“Хөдөлмөрийн дотоод 
журам”-д тусгагдсан 
тохиолдолд 

Уг заалт байгууллагын хөдөлмөрийн 
дотоод журмын 5.8.4.1-д тусгагдсан. 
Тайлант хугацаанд ар гэрт нь гачигдал 
гарсан албан хаагч байхгүй болно.  

100 

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

Тухай бүр 

Холбогдох хууль 
тогтоомж болон тухайн 
байгууллагын 
“Хөдөлмөрийн дотоод 
журам”-д тусгагдсан 
тохиолдолд 

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 тусгагдсан. Тайлант 
хугацаанд өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 
албан хаагч байхгүй. “Албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг 
хангах хөтөлбөр”-ийн 4.3.6 дахь заалт, 
“Сургалт мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 
хөтөлбөр”-ийн 3.3.3 дахь заалтуудад 
тусгагдсны дагуу тогтвор суурьшилтай 
ажиллаж байгаа 4 албан хаагчийн 
магистрын зэрэг хамгаалсан сургалтын 
төлбөрийг шийдвэрлэсэн.   

100 

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

Тухай бүр 

Холбогдох хууль 
тогтоомж болон тухайн 
байгууллагын 
“Хөдөлмөрийн дотоод 
журам”-д тусгагдсан 
тохиолдолд 

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 шинээр хүүхэдтэй болсон 3 
албан хаагчдад нийт 300,000 төгрөгний  
дэмжлэг үзүүлж, цалинтай чөлөө олгосон. 

100 



10. 2.5 Албан хаагчид сар бүр унаа, хоолны мөнгөн 
олговорыг тооцож олгох 

Тухай бүр 

Холбогдох хууль 
тогтоомж болон тухайн 
байгууллагын 
“Хөдөлмөрийн дотоод 
журам”-д тусгагдсан 
тохиолдолд 

Байгууллагын дотоод журамд заасны дагуу 
албан хаагчдад хоол унааны мөнгийг 
өдрийн 1000 төгрөгөөр  тооцож сар бүр 
олгодог.  

100 

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 болон тухайн 
байгууллагын 
“Хөдөлмөрийн дотоод 
журам”-д тусгагдсан 
тохиолдолд 

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 болон тухайн 
байгууллагын 
“Хөдөлмөрийн дотоод 
журам”-д тусгагдсан 
тохиолдолд 

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 болон тухайн 
байгууллагын 
“Хөдөлмөрийн дотоод 
журам”-д тусгагдсан 
тохиолдолд 

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод 
журмын 5.8.4.2-д “Нийт ажилтны  өвлийн 
түлш халаалтад зориулж  нүүрс, 
түлээний  үнийг жилд нэг удаа олгоно” гэж 
тусгагдсан. Албан хаагчдад түлшний 
хөнгөлөлтийг IV улиралд олгоно. 

ХБ 

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

 
 
14. 

 
 
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 барих газрын судалгаа хийж 
дараа оны улсын төсөвт тусгуулах саналыг 
БХБЯ-нд хүргүүлэх 

Жилдээ Ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлж, ажиллах 
нөхцөлийг сайжруулах 

Тус байгууллагын лабораторийн барилгын 
ажлын зураг төсвийг 2017 онд “Проект 
Сити” ХХК гүйцэтгэж, магадлалаар 
баталгаажуулсан. 2018, 2019, 2020, 2021 
оны улсын төсвийн төсөлд лабораторийн 
барилга барих хөрөнгийг тусгах саналыг 
Сангийн яам, БХБЯ, ГЗБГЗЗГазарт удаа 
дараа хүргүүлсэн боловч хөрөнгийн 
асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна. 
Аймгийн ЗДТГ-ын байранд 6 өрөө 
түрээслэдэг.  

ҮБ 

 
15. 

 
3.2 

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, 
хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа 

Жилдээ Төсвийн тооцоог 
гаргасан байх 

Албан хаагчдаас 2020 онд авсан сэтгэл 
ханамжийн судалгаагаар ажилчдын өрөөнд 
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хангах, өрөө тасалгааг оффисын стандартын 
жишигт нийцүүлэн тохижуулах  

засвар үйлчилгээ хийх санал ирүүлсний 
дагуу албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг 
сайжруулах зорилгоор Барилга, хот 
байгуулалтын хэлтсийн албан хаагчдын 
өрөөг 1,5 сая төгрөгний засвар үйлчилгээ 
хийж тохижуулсан.  
2021 онд тус байгууллагын  албан 
хаагчдаас ажлын хувцас авах санал 
гаргасны дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэхэд 
шаардлагатай 2,5 сая төгрөгийн ажлын 
хувцсаар хангасан. Мөн газрын кадастрын 
цахим систем нэвтэрч байгаатай 
холбогдуулан иргэдэд үйлчлэх цахим 
мэдээллийн хэсгийг тохижуулах, тоног 
төхөөрөмж авч байршуулахаар ажиллаж 
байна. 
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3.3 

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

Жилдээ Төрийн албан хаагч ёс 
зүйн болоод ашиг 
сонирхлын зөрчилөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохион 
байгуулах 

Албан үүргээ гүйцэтгэж байх үед нь 
хүчирхийлэх, заналхийлэх, доромжлох, 
гүтгэх болон бусад хууль бус үйлдэл, үйл 
ажиллагаанаас төрийн албан хаагчийг 
хамгаалах заалт байгууллагын 
хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгагдсан. 
Энэ асуудлаар тайлант хугацаанд ямар 
нэгэн байдлаар санал, гомдол гараагүй 
болно. 

100 

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 
 

Эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээ авсан байна. 

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод 
журмын 6.1.2.6, албан хаагчдын нийгмийн 
баталгааг хангах хөтөлбөрийн 4.4.1 дэх 
заалтуудын дагуу албан хаагчдаа жил бүр 
эрүүл мэндийн үзлэгт үе шаттайгаар 
хамруулж хэвшсэн. 2020 онд албан 
хаагчдаа “Seoul hospital” эмнэлэгт эрүүл 
мэндийн үзлэгт хамруулсан.  
Энэ онд албан хаагчдын 70 хувь нь 
короновирусын халдвар авч эдгэрсэн тул 
11 дүгээр сард уушигны эмнэлэгт үзүүлж, 
нөхөн сэргээх эмчилгээ хийлгэхээр 
төлөвлсөн. 

ХБ 
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4.2 

Албан хаагдын бие бялдрыг чийрэгжүүлэх 
зорилгоор ажлын байран дахь дасгал 
хөдөлгөөн, төрөл бүрийн урлаг, биеийн 
тамир, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах 

Жилдээ 
 

Хөдөлмөрийн бүтээмж, 
эв нэгдэл, эрүүл зан 
үйлийг төлөвшүүлэх 

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн 
баталгааг хангах хөтөлбөрт тусгагдсны 
дагуу чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх,  бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, 
эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах арга 
хэмжээг үе шаттайгаар жил бүр зохион 
байгуулдаг. Ковид-19 цар тахал дэгдсэнтэй 
холбогдуулан спорт зааланд чөлөөт цаг 
өнгөрүүлэх арга хэмжээг хязгаарласан 
учир албан хаагчдын гаргасан саналын 
дагуу фитнесс, спинингээр хичээллүүлж, 3 
сарын төлбөр болох  нийт 2,880,000 төгрөг 
зарцуулсан. Албан хаагчид амьдралын зөв 
хэвшил болгож фитнесс, спинингээр 
үргэлжлүүлэн хичээллэж байгаа болно. 

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 
 

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

Тус байгууллагын даргын 2021 оны А/15 
тоот тушаалаар “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийн 
бүрэлдэхүүнийг шинэчилэн байгуулсан ба 
байгууллагын Спорт хамтлаг 2018 онд 
байгуулагдсан. Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газар, Цагдаагийн 
газраас хамтран зохион байгуулсан 
“Хүүхэд бүрийн төлөө хариуцлагатай 
байя” аянд нэгдэж цахим арга хэмжээ, 
уралдаан зохион байгуулж байгууллагын 
цахим пэйж хуудсаар дамжуулан олон 
нийтийг хүүхэд бүрийн төлөө 
хариуцлагатай байхыг уриаллаа.  Уг арга 
хэмжээний хүрээнд байгууллагын нийт 
ажилтан, албан хаагчид гэр бүлийн хамт 
мэндчилгээ дэвшүүлж, гэртээ номын 
булан, тоглоомын булан хийх зэрэг хүүхдэд 
ээлтэй орчин бүрдүүлж мөн хүүхдийн 
аюулгүй байдлыг хангах үүднээс ил задгай 
цахилгааны утсыг монтажлах, цонхоо 
торлох, хашаагаа засах зэрэг ажлыг зохион 
байгуулж, аянд идэвхитэй хамрагдсан. Мөн 
байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын 
дунд Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга, Угийн 

100 



бичиг хөтлөх арга зүй, Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, 
Хүчирхийллийн хэлбэрүүдийг таньж мэдэх 
нь сэдэвт сургалтуудыг цахимаар зохион 
байгуулсан. 

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 
 

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

Зөв харилцаа хандлага, соёлыг 
төлөвшүүлэх, сайн туршлагыг дэмжих 
чиглэлээр долоо хоног бүрийн даваа 
гарагийг “Зангиатай өдөр” болгон зарлах 
санаачилгыг дэмжиж эрэгтэй албан 
хаагчид зангиа зүүж, бүх ажилчид 
хувцаслалтаар жигдэрдэг. Мөн найрсаг 
хамт олон бүрдүүлэх, бие бинээ хүндэтгэх 
зорилгоор хамт олны дунд “Баярлалаа бас 
уучлаарай” арга хэмжээг зохион байгуулж, 
уучлал гуйхыг хүссэн нэгнээс уучлал гуйх, 
баярласан нэгэндээ талархснаа илэрхийлж 
халуун дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлсэн. 

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 
 

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

Албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрүүлэх,  бие бялдрыг 
чийрэгжүүлэх зорилгоор долоо хоног бүр 
спорт зааланд тоглож, албан хаагчдыг 
бүрэн хамруулж хэвшсэн. Ковид-19 цар 
тахал дэгдсэнтэй холбогдуулан спорт 
зааланд чөлөөт цаг өнгөрүүлэх арга 
хэмжээг хязгаарласан.  
Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, 
чийрэгжүүлэх зорилгоор бүх албан хаагдыг 
фитнесс, спиннингээр хичээллүүлж  
төлбөрийг хөнгөлүүлж, байгууллагаас 
2,880,000 төгрөгийг зарцуулсан. 

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 өдрийн хүрээнд “Эцэг эхийн 
зөвлөл”, “Соёл, спорт, эрүүл мэндийн 
зөвлөл”-тэй хамтран хөгжөөнт арга хэмжээ 
зохион байгуулах 
 

I-р улирал Төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан ажлыг 
зохион байгуулах 

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

100 
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6.2 

Эх үрсийн баярын өдрийг тохиолдуулан 
албан хаагчдын 0-16 хүртэлх насны 
хүүхдүүдэд бэлэг өгөх, гэр бүл, хүүхдүүдийн 
дунд уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах. 

II-р улирал Хүүхдүүдийн судалгааг 
үнэн, зөв гаргаж, 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 
хамгаалах өдрөөр 1,100,000  төгрөгний 
бэлгийг хүүхдүүдэд гардуулсан.   

100 
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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. 

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, сүү, цагаан 
идээгээр хангах ажлыг зохион байгуулах 

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

Хүйтний улирал эхэлж байгаатай 
холбогдуулан ажлын өдрийн 11.00 цагт 
аарц, ингэний хоормог, чацаргана зэргийг 
буцалгаж албан хаагчдын дархлааг 
дэмжин ажиллаж байна. 

100 

Дундаж хувь 98,5 
Хугацаа болоогүй 3 
Үнэлэх боломжгүй 1 
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