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1. Урамшуулал олгосон талаар
2018 оны жилийн ажлын үр дүнгээр “А”, “В” үнэлэгдсэн 104 албан хаагчыг
цалингийн 70-80 хувийн урамшуулал болох 54.412.516 төгрөгөөр.
1 албан хаагчид 50 насны ойг тохиолдуулан 240.000 төгрөг, 2018 оны ээлжийн
амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй 1 албан хаагчид 1.442.191 төгрөгний урамшил.
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-ын дагуу салбар зөвлөлийн
дарга, нарийн бичигт цалингийн 20-30 хувийн урамшуулал болох 423.970 мянган
төгрөг.
2. Тусламж үзүүлсэн талаар
Эрүүл мэндийн шалтгаанаар Хангалт үйлчилгээний газрын жолооч А.Батбаярт
1 сарын албан тушаалын цалин, Буянт-Ухаа дахь газрын дарга Г.Төгөлдөрт 1 сарын
албан тушаалын цалин, гэр бүлийн гишүүн нь хүндээр өвдөж, байнгын асаргаанд
байдаг 3 албан хаагчид хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 240.000 төгрөгөөр тус тус
тусламж үзүүлсэн.
3. Шагнасан тухай:
Сангийн яамны шагналаар шагнагдсан 4 албан хаагчид дагалдах мөнгөн
шагнал болох 40.000 төгрөгийг олгосон.
2018 онд эрхэлсэн ажилдаа идэвхи зүтгэл гарган, бусдыгаа хошуучлан
ажилласан төвийн 24, орон нутгийн 6 албан хаагчдыг мөнгөн шагнал болон 3.000.000
төгрөг, 7 албан хаагчийг Хүндэт тэмдэг дагалдах 700.000 мянган төгрөг, 11 албан
хаагчийг Хүндэт өргөмжлөл дагалдах 550000 мянган төгрөгийн хамт, Тэргүүний
газраар шалгарсан Зүүн бүс дэх газар 1.000.000 төгрөгөөр шагнасан.
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 1, Үндэсний статистикийн хорооны 1,
Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2 албан хаагчдыг тус тус байгууллагын хүндэт
өргөмжлөл, дагалдах мөнгөн шагналын хамтаар шагнасан.
4. Сахилгын шийтгэл ногдуулсан талаар:
Тайлангийн хугацаанд ажлын алдаа дутагдал гаргасан 1 албан хаагчид
сануулах, 1 албан хаагчид 3 сар албан тушаалын цалинг 20 хувь бууруулах сахилгын
шийтгэл ногдуулдсан байна.
“Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн
тогтоох тухай” Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоолыг үндэслэн Гадаадын иргэн,
харьяатын газрын даргын 2019 оны 1 дүгээр сар 22-ны А/30 дугаар тушаалаар 265
албан хаагчийн цалинг 2019 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс шинэчлэн тогтоосон байна.
Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн үйлчилгээний
албаны албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ын дагуу 2018 оны
арван хоёрдугаар сард 76, 2019 оны нэгдүгээр сард давхардсан тоогоор 73 төрийн

үйлчилгээний албан хаагчид цалингийн 10-25 хувийн ур чадварын нэмэгдэл олгосон
байна.

