
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН “ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

 

№ 
Үйл ажиллагааны 

чиглэл 
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Үндсэн хэрэгжилт 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын чиг үүрэг, үйл ажиллагааны шинэчлэлд нийцүүлэн ажиллах хүчний 
хэрэгцээ шаардлагыг тодрхойлох 

1 

Байгууллагын албан 
хаагчдын ажлын байрны 
тодорхройлолтын дагуу 
хяналт шинжилгээ хийх 

Газрын удирдлагын хэлтсийн албан 
хаагчид болон ахлах нягтлан 
бодогч, архив бичиг хэргийн эрхлэгч 
нарын ажлын байрны 
тодорхойлолтын дагуу хяналт 
шинжилгээг хийх 

2017 ХШҮ баг 

Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга, 
мэргэжилтнүүд, ахлах нягтлан 
бодогч, архив, бичиг хэргийн 
эрхлэгчийн “Ажлын байрны 
тодорхойлолт”-ын дагуу хяналт 
шалгалтыг байгууллагын хяналт 
шинжилгээний багаар 2017 оны 3 
сарын 31-нд хийлгэсэн. Мөн 2017 
оны 06 сарын 20-ны өдөр  “Ажлын 
байрны тодорхойлолт”-д дахин 
хяналт шалгалтыг хийсэн. /тайланг 
хавсаргав/ 

2 

Барилга, хот байгуулалтын 
хэлтсийн ажлын байрны 
тодорхойлолтын дагуу хяналт 
шинжилгээг хийх 

2017 ХШҮ баг 

Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн 
дарга, мэргэжилтнүүдийн “Ажлын 
байрны тодорхойлолт”-ын дагуу 
хяналт шалгалтыг байгууллагын 
хяналт шинжилгээний багаар 2017 
оны 6 сар 20-ны өдөр хийлгэсэн. 
/тайланг хавсаргав/ 

Хүний нөөцийн эх үүсвэрийг тодорхойлж, хуулийн дагуу ил, тод, шударгаар бүрдүүлэх 

3 Ажлын байранд тавигдах 
болзол, шаардлага, 
шалгуурыг нэг бүрчлэн 
гаргана 

Шинэчлэн тогтоосон бүтэц, орон 
тооны дагуу ГХБХБГ-ын албан 
хаагчдын ажлын байрны 
тодорхойлолтыг шинэчлэн 
боловсруулах  

 
2017 

Хэлтсийн 
дарга, 
Хүний 

нөөцийн 
ажилтан,  

2017 оны 6 сард ГЗБГЗЗГ-ын даргын 
2017 оны А/136 тушаалаар баталсан 
аймгийн ГХБХБГ-ын үйл ажиллагаа,  
удирдамжийн дагуу ГХБХБГ-т хяналт 
шинжилгээг хийсэн.  /тайланг 
хавсрагав/  

4 Шаардлагатай боловсон 
хүчнийг өөрийн болон 

ГХБХБГ-ын сул гарсан орон тоог 
нөхөх журмыг Төрийн албаны 

 
2017 

Хүний 
нөөцийн 

Сүүлийн хагас жилд хийхээр 
төлөвлөн ажиллаж байна. 



харъяа байгууллагаас 
мэдлэг, ур чадвар, 
ажлын үр дүнгээр сонгон 
авч, нөхнө 

зөвлөлийн тогтоолд нийцүүлэн 
боловсруулж мөрдүүлэх 

ажилтан 

5 Сул гарсан орон тоонд өөрийн 
байгууллагын ажилтныг үйл 
ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн 
түвшингээр нь сонгон шалгаруулж 
авах 

 
2017-
2020 

 
ГХБХБГ 

Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга 
Ю.Ариунболдын эрүүл мэнд муу, 
Энэтхэг улсад элэг солиулах 
хагалгаа хийлгэх шаардлагатай 
болсонтой холбогдуулан Газрын 
удирдлагын хэлтсийн даргын үүргийг 
түр орлон гүйцэтгүүлэхээр газрын 
төлбөр, татвар, үнэлгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн Ц.Чулуунцэцэгийг 2016 
оны 10 сарын 6-ны өдрөөс эхлэн  3 
сарын хугацаатай түр томилон 
ажиллуулж байгаад дахин сунгаж, 
Ю.Ариунболд элэг солиулах 
хагалгааг хийлгэсэнтэй холбогдуулан  
Төрийн албаны тухай хуулийн 23.3.1 
дэх заалтын дагуу эмчлүүлж, 
сувилуулахаар түр чөлөөлөгдсөн 
учир Газрын удирдлагын хэлтсийн 
даргаар А.Нармандахыг 2017 оны 3 
сарын 17-ны өдрөөс эхлэн 1 жилийн 
хугацаатай томилогдон ажиллаж 
байгаад 2017.09.12-ны өдөр өвчний 
улмаас нас барсан. 2017.11.06-ны 
өдөр инженер хайгуул, 
мониторингийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн Г.Нямдоржийг газрын 
удирдлагын хэлтсийн даргын албан 
тушаалд түр томилон ажиллуулж 
байна.  Мөн 2017 оны 3 сарын 27-нд 
газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал 
хариуцсан мэрэгжилтэн Б.Баярмаа 
жирэмсний болон амаржсаны 
амралтаа авсантай холбогдуулж 
өөрийн байгууллагын архив, бичиг 



хэргийн эрхлэгчээр ажиллаж байгаа 
Ө.Мягмарсүрэнг тус албан тушаалд 
2017 оны 4 сарын 4-нөөс эхлэн түр 
томилон ажиллуулж байна. Мөн 
архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн сул 
орон тоонд С.Батбилэгийг 2017 оны 4 
сарын 4-нөөс эхлэн түр томилон 
ажиллуулж байна. Мөн зураг төсөл, 
магадлал хариуцсан мэргэжилтэн 
Д.Эрдэнэбаатар өөрийн хүсэлтээр 
ажлаас чөлөөлөгдөж, уг албан 
тушаалд нярваар ажиллаж байсан 
У.Энхбатыг төрийн албаны шалгалт 
зарлах хүртэл түр хугацаагаар 
томилж ажиллуулж байна. Архив 
бичиг хэргийн эрхлэгч С.Батбилэг 
өөрийн хүсэлтээр ажлаас 
чөлөөлөгдөж, уг албан тушаалд 
Ц.Цэнд-Аюуш түр томилогдон 
ажиллаж байна. Мөн инженерийн 
байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн 
Х.Туул нь өндөр насны тэтгэвэр 
тогтоолгох насанд хүрсэн, өөрийн 
хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөх 
хүсэлтээ 30 хоногийн өмнө гаргаж 
2017.10.25-ны өдөр чөлөөлөгдөж, сул 
гарсан орон тоонд төрийн албаны 
сонгон шалгаруулалт зарлах хүртэл 
уг орон тоонд Б.Төмөрийг  түр 
томилон ажиллуулж байна. 

6  
Тухайн ажлын байранд 
тавигдах болзол, 
шаардлагыг илүү сайн 
хангаж байгаа хүнийг ил 
тод, шударгаар, хуулийн 
дагуу сонгон шалгаруулж 

Сул орон тоог өөрийн 
байгууллагаас нөхөх боломжгүй бол 
төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
орох нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдээс 
шалгаруулж авах 

 
2017-
2020 

 
ГХБХБГ 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн 
зураг төсөл, магадлал хариуцсан 
мэргэжилтний ажлын байрыг 
зарлуулахаар аймгийн Төрийн 
албаны салбар зөвлөлд 2017.09.20-ны 
өдөр албан бичгийг хүргүүлж,  салбар 
зөвлөлөөс төрийн албаны нөөцөд 

7 Нөөцөд шаардлага хангасан хүн 
байхгүй бол нийтэд зарлуулж, ил 

 
2017-

 
ГХБХБГ 



авна тод, нээлттэй, шударгаар сонгон 
шалгаруулж авах 

2020 бүртгэгдсэн иргэдээс 2017.11.27-28-ны 
өдрүүдэд  авахаар шийдвэр гарсан 
байна. 

8  
Сэлгэн ажиллуулах 
нөхцлийг бүрдүүлэх 

Сэлгэн ажиллуулах албан 
тушаалын судалгаа гаргах 

2017 Хүний 
нөөцийн 
ажилтан 

Хэрэгжээгүй. 

9 Сэлгэн ажиллуулах журам, гэрээний 
загварыг боловсруулах 

2017 Хүний 
нөөцийн 
ажилтан 

Хэрэгжээгүй. 

Хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх сургалт, хөгжлийн бодлого боловсруулан хэрэгжүүлж, суралцагч байгууллага болох 

 
 

10 

Байгууллагын дотор сургалтын хэрэгцээний шинжилгээ, үнэлгээ хийж шаардагдаж буй мэдлэг, ур чадварыг тодорхойлох, 
сургалт хөгжлийн орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, сургалтын оновчтой тогтолцоог бүрдүүлж, мэдлэг чадвар сайтай албан хаагчийг 
бэлтгэж, суралцагч байгууллага болох, сургалтын явц, үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх тогтолцоог нэвтрүүлэх 
байгууллагын “Сургалтын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлнэ.  

Үр дүнд чиглэсэн гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, үнэлгээ хийх тогтолцоог боловсронгуй болгох 

 
11 

 
 
 
Нийгмийн үнэмлэмжийг 
харгалзан тулгамдсан 
асуудлыг оновчтой 
тодорхойлж, дээрээс 
доош чиглэсэн 
төлөвлөлтийн арга зүйг 
нэвтрүүлэх 

Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын үйл 
ажиллагааны талаар олон нийтийн 
санал асуулгыг бэлтгэх 

 
2017 

ХШҮ баг, 
Хүний 

нөөцийн 
ажилтан 

Хэрэглэгчийн сэтгэл 
ханамжийн судалгааны асуулгыг /15 
асуулгатай/ төслийг боловсруулж, 
аймгийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
дотоод аудитын хэлтсийн чанарын 
менежер, ахлах мэргэжилтэн  
О.Мөнхсүрэнгээр хянуулж, зөвлөгөө 
аван 2017.05.19-наас 2017.11.15-ны 
өдрийг хүртэл иргэдээс сэтгэл 
ханамжийн судалгааг авсан. 
Судалгаанд цахимаар 42 иргэн, 
цаасаар 38 иргэн хамрагдсан байна. 
/тайланг хавсаргав/ 
Санал асуулгын дүнг байгууллагын 
бодлого зорилтод тулгуурлан төрийн 
үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах, төлөвлөлтийг дээрээс 
доош чиглэсэн арга зүйгээр хийх 
ажлыг 2018 онд зохион байгуулан 
хэрэгжүүлнэ. 

 
12 

Дээрх санал асуулгын маягтыг жил 
бүр байгууллагын цахим хуудас 
болон санал хүсэлтийн хайрцгаар 
дамжуулан авч, нийгмийн 
үнэмлэмжийг харьцуулан гаргах  

2017-
2020 

 
ХШҮ баг 

 
 

13 

Санал асуулгын дүн болон төр, 
засаг, өөрийн байгууллагын 
бодлого, зорилтод тулгуурлан 
тухайн жилд шийдвэрлэх 
шаардлагатай асуудлуудыг 
тодорхойлж, түүнд үндэслэн 
төлөвлөлт хийх 

 
 

2017-
2020 

 
ХШҮ баг, 
Газрын 
дарга 

14 Төлөвлөлтийг дээрээс доош 
чиглэсэн арга зүйгээр хийх 

2017-
2020 

ХШҮ баг 



 

 
 
 

15 

 
Тухайн нэгжийн жилийн 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөлттэй төрийн 
албан хаагчийн 
нийлүүлэх ажил 
үйлчилгээ, мэдлэг 
чадвараа дээшлүүлэх 
зорилтыг нягт уялдуулах 
замаар үр дүн гэрээг 
чанаржуулан 
боловсронгуй болгох 

төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн 
гэрээнд тусгагдсан ажил үйлчилгээг 
харъяалах нэгжийн жилийн ажлын 
төлөвлөгөө, ажлын байрны 
тодорхойлолттой нягт уялдуулах 
арга хэмжээ авах 

 
 

2017-
2020 

 
 

ГХБХБГ 

Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга, 
мэргэжилтнүүд, ахлах нягтлан 
бодогч, архив, бичиг хэргийн 
эрхлэгчийн “Ажлын байрны 
тодорхойлолт”-ын дагуу хяналт 
шалгалтыг байгууллагын хяналт 
шинжилгээний багаар 2017 оны 3 
сарын 31-нд хийлгэсэн. Мөн 2017 
оны 06 сарын 20-ны өдөр  “Ажлын 
байрны тодорхойлолт”-д дахин 
хяналт шалгалтыг хийсэн. /тайланг 
хавсаргав/ 
Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн 
дарга, мэргэжилтнүүдийн “Ажлын 
байрны тодорхойлолт”-ын дагуу 
хяналт шалгалтыг байгууллагын 
хяналт шинжилгээний багаар 2017 
оны 6 сар 20-ны өдөр хийлгэсэн. 
/тайланг хавсаргав/ 

 
16 

Ажил үүргээ үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэдлэг, 
ур чадвараа дээшлүүлэх, 
байгууллагын албан хаагчийн ѐс 
зүйн дүрмийг мөрдөж ажиллах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид 
байх талаар үр дүнгийн гэрээнд 
нарийвчлан тусгах 

 
 

2018-
2020 

 
 

ХШҮ баг,  
Хүний 

нөөцийн 
ажилтан 

 
 

Дараа онд хэрэгжилтийг зохион 
байгуулна. 

17  
 
Ажлын гүйцэтгэлийн 
шалгуур үзүүлэлтийг 
оновчтой хэмжээсжүүлж, 
шударга, бодитой үнэлж, 
дүгнэх механизмыг 
бүрдүүлэх 

Үр дүнгийн гэрээний ажил, 
үйлчилгээ, мэдлэг чадвараа 
дээшлүүлэх зорилтын гүйцэтгэлийг 
хэмжих шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
оновчтой дүгнэх 

 
2017-
2020 

 
ХШҮ баг,  

Хүний 
нөөцийн 
ажилтан 

ГЗБГЗЗГ- 6 сард аймгийн ГХБХБГ-ыг 
үнэлэх,  ХШҮ хийх шалгуур 
үзүүлэлтийг боловсруулж энэ 
шалгуур үзүүлэлтийг мөрдөн 
ажиллаж байна. 

18 ажилтны тайланг хамт олны 
хурлаар хэлцүүлэх 

2017-
2020 

ХШҮ баг,  
Хүний 

нөөцийн 

2016 оны сүүлийн хагас жилээс эхлэн 
албан хаагчдын тайланг 
байгууллагын ХШҮ-ний багаар 



ажилтан  дүгнүүлж, хамт олон нь тайланг сууж 
сонсдог болсон. Мөн 2017 онд үр 
дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээг 
хагас, бүтэн жилийн дүгнэж 
байгууллагын хурлаар албан 
хаагчдад танилцуулж хэлэлцсэн. 

19 Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн 
үнэлгээг хамт олондоо эргэж 
мэдээлдэг болох 

2017-
2020 

 
ХШҮ баг 

Байгууллагын ХШҮ баг 3 удаагийн 
ХШҮ-ээр хийсэн тайлангаа 
байгууллагын хурлаар ил тод 
танилцуулж, албан хаагчдын саналыг 
сонсч, албан хаагч бүрт зөвлөмж өгч 
ажилласан. 

20 Ажилтнуудын гүйцэтгэлийн 
үнэлгээнд хяналт шинжилгээ хийх 

2017-
2020 

ХШҮ баг 

Хүний нөөцийн мэдээллийг удирдлагын шийдвэр гаргах хэрэгсэл болгох 

21 Хүний нөөцийн 
мэдээллийн сан үүсгэх 
Able удирдлагын нэгдсэн 
системтэй ажиллах 

Аble удирлагын нэгдсэн системд 
байгаа хуучин хүний нөөцийн 
мэдээллийн санг шинэчлэн 
баяжуулах 

2017-
2020 

Хүний 
нөөцийн 
ажилтан 

2017 оны 3 сарын 24-нд ГХБХБГ able 
удирдлагын нэгдсэн системд 
холбогдсон бөгөөд албан хаагчдад 1 
сарын хугацаатай хүний нөөцийн 
мэдээллээ шинэчлэх ажлыг эхний 
хагас жилд зохион байгуулан 
ажилласан. 

22 Able удирдлагын нэгдсэн системд 
ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх, 
хэвийн ажиллагааг хангах 

2017-
2020 

ГХБХБГ Системд нэвтрэх эрхтэй албан 
хаагчдад эрхийг нээж, ажиллах 
нөхцлийг бүрдүүлж, явцын дунд нь 
сургалтыг практик хэлбэрээр зааж 
зөвлөн туслаж ажилласан. 

Мэдээллийг хүний нөөцийн хөгжил, хөдөлгөөнийг удирдах хэрэгсэл болгох 

 
 

23 

Байгууллагын эрх бүхий 
албан тушаалтныг хүний 
нөөцийн шаардлагатай 
мэдээллээр хангах 

 
Хүний нөөцийн асуудлаар шийдвэр 
гаргахад удирдах албан 
тушаалтныг мэдээллээр хангах 

 
2017-
2020 

 
Хүний 

нөөцийн 
ажилтан 

Хүний нөөцийн асуудлаар он гарсаар 
байгууллагын даргын 7-н тушаал 
/ажилд томилох, чөлөөлөх/ гарч 
тушаалын төслийг боловсруулан 
шийдвэр гаргахад хууль, эрх зүйн 
мэдээллээр хангаж, холбогдох 
зөвлөмжийг өгч ажилласан. Мөн 
байгууллагын 2017-2020 он хүртэл 
хэрэгжүүлэн ажиллах “Хүний нөөцийн 
хөтөлбөр”, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл 



ажиллагааны төлөвлөгөөг  
боловсруулан 2017 оны 4 сарын 10-
ны өдрийн А/13 дугаар тушаалаар 
батлуулж 2017 оны хэрэгжилтийг 
байгууллагын удирдлагад 
танилцуулсан. 

 
24 

Ажилд авах, албан 
тушаал дэвшүүлэх, 
холбогдох бусад 
шийдвэрийг хүний 
нөөцийн мэдээлэлд 
үндэслэн гаргах үйл 
явцыг удирдлагын бүх 
түвшинд хэвшүүлнэ. 

Удирлагыг хүний нөөцийн иж бүрэн 
мэдээллийн санг ашиглах 
бололцоогоор хангах 

2017-
2020 

Хүний 
нөөцийн 
ажилтан 

Байгууллагын даргыг Able 
удирдлагын системд хүний нөөцийн 
мэдээллийг хөтлөн удирдах эрхийг 
өгч, мэдээллийн санг ашиглах 
бололцоог нээж өгсөн. 

 
 

25 

Хүний нөөцийн гаргасан шийдвэрт 
хагас, бүтэн жилээр хяналт 
шинжилгээ хийх  

 
2017-
2020 

 
ХШҮ баг 

 
хэрэгжээгүй 

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах хэрэгсэл болгох  

26 
Гадаад харилцаа, хамтын ажиллаааг өргөжүүлэн гүнзгийрүүлж, 
хөгжлийн хөтөлбөр, төсөл хэрэгжүүлэх, ажилтнуудыг гадаадын 
урт, богино хугцааны сургалтаар системтэй бэлтгэх 

2018-
2020 

ГХБХБГ 
Дараа онд хэрэгжилтийг зохион 

байгуулна. 

 

                         Хэрэгжилт гаргасан: 

Хүний нөөцийн ажилтан:                                        Ч.Анхбаяр 

             2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр 


