
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ /2018 он/ 

  

Зорилт № Үйл ажиллагаа Шалгуур 

үзүүлэлт 

Зорилтот 

түвшин (Тоо 

хэмжээ, хувь) 

Хүрсэн 

түвшин (Хэрэгжилтийн 

хувь, тоо хэмжээ) 

Зарцуулсан 

хөрөнгө, эх 

үүсвэр гүйцэтгэлээр 

(мян.төг) 

  

Тайлбар 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Хүний 

нөөцийг 

чадавхжуулах 

1 Албан 

хаагчдын 

мэдлэг, 

мэргэжлийг 

дээшлүүлэх 

чиглэлээр 

зохион 

байгуулсан 

гадаад, 

дотоодын 

сургалт 

Дотоод 

сургалтын тоо 
     10-аас дээш  

Хариуцсан ажлын 
чиглэлээр 35 удаагийн 
сургалтад давхардсан 
тоогоор 252 ажилтныг  
хамруулсан.  
Хэрэгжилт: 100 % 

   

Албан 
хаагчдын 

хамрагдсан 
байдал 

64 албан хаагч 

  

Гадаад 

сургалтад 

албан 

хаагчдын 
хамрагдсан 

байдал 

20 хувиас дээш 

Нийт 10 удаагийн  
сургалтад 11 албан хаагч 
хамрагдсан 

Япон улс-1 
БНХАУ-5 
БНСУ-3 
Энэтхэг улсад-1 
Хэрэгжилт: 100 % 

 

Зохион 
байгуулагч 

талын 
зардлаар  

2 Мэргэшсэн, 

туршлагатай 

хүний нөөцийг 

бүрдүүлэх 

3 болон 

түүнээс дээш 

жил ажилласан 

мэргэшсэн 

боловсон 

хүчний 

үзүүлэлт 

60 хувиас дээш 

Тайлант хугацаанд 

Удирдлагын академид 1 

албан хаагч, 

мэргэшүүлэх сургалтад 6 

албан хаагч хамрагдаж 

мэргэжлээ дээшлүүлсэн. 

3 болон түүнээс дээш 

жил ажилласан 63 албан 

хаагч 

   

Засгийн 

газрын 

тэтгэлгээр  



Хэрэгжилт: 100 % 

Хэсгийн дундаж: 100%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Албан 

хаагчдын 

нийгмийн 

баталгааг 

хангах 

3 Цалин хөлс, 

шагнал, 

урамшууллын 

тогтолцоог 

хэрэгжүүлэх 

Шагнал, 

урамшуулалд 

хамрагдсан 

албан 

хаагчдын тоо 

Гүйцэтгэлээр 

Байгууллагын албан 
хаагчдын нийгмийн 
асуудлыг шийдвэрлэх 
ажлын хүрээнд Сар 
шинийн баярыг 
тохиолдуулан 
байгууллагаас өндөр 
насны тэтгэвэрт гарсан 
нийт 26 ахмадыг хүлээн 
авч хүндэтгэл үзүүлсэн. 
1764000 төгрөг, 2017 оны 
үйл ажиллагааны үр 
дүнгийн мөнгөн 
шагналын 8000000 
төгрөгийг 64 албан 
хаагчдад, олон улсын 
хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах өдөр буюу эх 
үрсийн баярыг 
тохиолдуулан нийт 
албан хаагчдын гэр бүлд 
1,332,500 төгрөгийн 
бэлэг, шинээр гэр бүл 
болсон 2 албан хаагчид 
400.000 төгрөг,  6 албан 
хаагчид 1,250,000 
төгрөгийн мөнгөн 
тусламж, нас барсан 
албан хаагчийн ар гэрт 
1.720.755 төгрөгийн нэг 
удаагийн буцалтгүй 
тусламжийг газрын 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

14.467.255 

 

 

 

 

 

 

 

Газрын 

хөдөлмөрийн 

дотоод 

журмын 

дагуу  



 

даргын тушаалаар олгов. 
Шагналд  25 албан 
хаагчийг тодорхойлсон. 

Хэрэгжилт: 100 % 

Албан хаагчдын 

үйл 

ажиллагааны 

үнэлгээ, 

ажилласан жил, 

ур чадварыг 

харгалзан олгох 

нэмэгдэл, зэрэг 

дэв, 

шатлал  ахиулах 

Гүйцэтгэлээр 

 

2018 онд: 

Газрын даргын Б/01 

дүгээр тушаалаар 10 

албан хаагчийн 

цалингийн шатлалыг 

нэмэгдүүлсэн.  

Зэрэг дэв -0    

 

Хэрэгжилт: 100 % 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

4 

Албан 

хаагчдын 

ажлын 

байрны 

хэвийн 

нөхцөлийг 

бүрдүүлсэн 

байдал 

Ажлын байрны 

таатай орчны 

сэтгэл 

ханамжийн 

санал асуулга 

Сэтгэл ханамж 50 

хувиас дээш 

 

Ажлын байрны нэг хүнд 

ноогдох талбайн хэмжээ 

хүрээлцээ муутай  

50 хувь   

   . 

Албан хаагчдад 

сар бүр олгох 

хоол, унааны 

зардлыг 

нэмэгдүүлэх 

    Хоол 3100 төгрөг 

Унаа 500 төгрөг 

  

65 албан хаагч  

Хэрэгжилт: 100 % 

 

 2.808.000 

  

 

5 

Албан 

хаагчдын 

эрүүл 

мэндийг 

Эрүүл мэндийн 

урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг 

Жилд 1-ээс 

доошгүй удаа 

  

НЗДТГ-аас зохион 

байгуулсан эрүүл 

мэндийн урьдчилан 

     



 
 

БОЛОВСРУУЛСАН: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.УЯНГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

хамгаалах, 

урьдчилан 

сэргийлэх 

сэргийлэх үзлэг, 

шинжилгээнд  -1 удаа 

 

Албан хаагчдын 
хамрагдалт 100 хувь 

  

100 хувь 

    

Хэсгийн дундаж: 100%     

Үнэлгээний дундаж хувь: 100 хувь    


