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nHhi ^^capbiH ^eflep flyraap ynaaH6aaTap xot

XeflejiMepniiH aotooa >KypaM LLinH3Hn3H 6aTnax
TyxaM

XeflenMepuMH Tyxafi xyyni/MH 122 flyraap 3Yi7ij-ihi/ih 122.1 flaxb xacar, XeflenMepw/iH 

Tyxai/i 47 flyraap 3ymjihmh 47.1 flax xacar, “Hanai/ixbiH 6apnnrbiH MaTepnanbiH YMJiflBapnan 

TexHonornPiH napK” opoH HyTrui/iH 6mhht a>K axyi/m toolioot Y^riflBspni/iH ra3pbiH aypmui/ih 
5.1.8 flax 3aambir Tyc Tyc yHflacnsH TyLLIAAX Hb:

1. EatiryynjiarbiH Xefleniviepni/iH flcrroofl wypMbir xaBcparrraap hiuhshiish 6aTancyrai/i.
2. LLlnH3Hn3rflC3H wypMbir 2022 ohn  01 flyraap capbiH 03-Hbi eflpeec sxjish flara>K 

Mepflexm/ir hhi/it anSaH xaarMflafl, XefleniviepHi/iH rapasr LunHSMnsH 6ai/iryyrmaxbir 

3axnpraaHbi awmrraH (fl.HoMHH-3pA3Ha)-fl YYP3r 6onrocyrai/i.

3. TymaanbiH xaparwumafl xflHam TaBb>K a>xnnnaxbir Axnax MapraxwiTSH 

(H.riYP3BCYP3H)-fl flaanracyraiX

4. 3 h3xyy Tyrnaan OainarflcaHTaPi xonSorflyynaH ra3pbiH flaprbiH 2020 OHbi 01 flyrsap 

capbiH 02-Hbi eflpuMH A/02 flyraap Tywaanbir xynuHn/Mfl tooi-icyrai/i.



Hanai/ixbiH 6apnnrbiH MaiepnanbiH y^flBapnan, 
TexHonornMH napx OH0TYr-biH flaprbiH^^oHbi 
Q /.. Ayraap capbiH .fr^-Hbi eflpnMH-^%yraap 
TymaanbiH xaBcpam
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Har. HMMTnar YHflacnaji

1.1 “HanawxbiH BapunrbiH MaTepnanbiH y^ABapnan TexHonomiiH napK” 
OH©TYra3pbiH /LlaaLUMfl “6ai/iryynnara” rax/ xeflexiMepuMH aotooa wypMbiH 3opnnro Hb MoHron 
YncbiH yHflcaH xyynb, XeflenMepuMH TyxaM xyynb tyyht3m hmmuyytish rapracaH apx 3ymh 6apnMT 
6nm/ir, yflupflax A33A ra3pbiH 6oflnoro uiMMABapMi/ir 6aMryynnarbiH xaMxoaHA xapar>t<YY-n>K 
a>KnnTHyyflbiH ax<nbiH yanflaa xon6oor 30XMi4yynax, 30xmoh 6aMryynambir 6onoBcpoHryM 
6onrox, flaanracaH YYPrufir SMenyYnax MaflBap, 6yTaanH apra a>KMnnaraar HaBTpyYnax, caxunra 
Aar >xypMbir cafiwpyynax, xyhmm xyhmh 3YMnMMr ma3bx»<yyti3H xer>t<YYnax, 6aMryynnarbiH 
yAnpAJiara, 30xmoh 6aMryynanT, TeneBnenT, xnHanTbiH CMCTeM, aotooa a>KMn, xeAeniviepMMH 
xapurmaar Sai/iryynnarbiH xaM xaivixoaHA xapaDKyy-nsH 30XML;yynaxaA oplumho.

1.2 Bai/iryynnarbiH hmmt awMmaH/LJaamMA “a>KMnTHyyA” rax/ MoHron YncbiH xyynb 
toitoom>k, aHaxYY aotooa wypMbir yAnpAnara 6onroH yh3HM myAapraap xeAenMepne>K, 
apxancaH axwnAaa LUMHa apra 6apnn HaBTpYY-naH xapMyLjnaraTaM, masbxm caHaanunraTaM 
xaHAa>K, parMMr yp OyTaamaM ainurnaH yAnpAnaraac erceH YYP3r AaanraBap, xeAeniviepMMH 
rapaaraap xynaacaH YYPr^r TorroocoH xyraLjaaHA 6nenYYn>K awMnnaHa.

1.3 XeAenMepuMH aotooa >KypaM /LJaawnA "wypaM" rax/ Hb 6ai/iryynnarbiH 
yAnpAnaraac /L4aamMA “a>Knn onrorn” rax/ eepm/iH aotooa Y^ri a>KMnnaraar 30xhoh 
6afiryynaxTafi xon6orAOH \\C3X xeAeniviepMMH xapnni4aar 30xm(yynax apx 3yMH 6apnMT 6nHnr 
M9H.

1.4 >KypMbir xeAenMepm/iH rapaaHA oponMorn axwnTaH, a>Knn onrorn /LJaamMA 
“TanyyA” rax/ Aara>K MepAex 6a aHaxyY >KypMbiH xapaoxunTaA 6aMryynnarbiH yAnpAnara, 
3axnpraaHbi axwnTaH, xapMyunaraTaM axwnTaH 6yp xnHanT T3Bb>K axwnnaHa.

1.5 XeAeniviepMMH rapaaHMM ykacsh  A33P TanyyAbiH xoopoha YYCC3H anuBaa 
acyyAnbir XeAeniviepMMH TyxaPi xyynb, tyyha hmmliyytish rapracaH 6ycaA xyynb, toitoom>k, 
xaMTbiH rapaar YHAsenaH aHa wypMbiH Aaryy lUMMABapnaHa.

1.6 A>Knn onrorHMMr Tyc ra3pbiH Aapra, tyyhmm 33ryMA opnoH axwnnaxaap apx 
onrorACOH an6aH TyiuaanTaH an6aH ecoop TeneenHe. Axwn onrorHMMH Lum/iABap Hb AaprbiH 
Tymaanaap 6aTanraa>KcaH 6aMHa. AnuBaa nur yyP™mh xypssHA aotooa Ŷ n axwnnaraaTaM 
xon6orACOH acyyAnbir ra3pbiH Aapra, a>xnbiH xacar 6onoH toaopxom awMmaHr Tyiuaanaap 
TOMnnoH 30xhoh 6aMryynHa.

1.7 Ta3pbiH Aapra Hb xeAeniviepMMH TyxaM xyynb, 6ycaA xyynb toitoom>k, aHaxYY 
>KypMbir YHAsenaH 6aMryynnarbiH aotooa Y r̂i a>KMnnaraaTaM xon6orACOH acyyAnaap Tymaan 
6onoH 6ycaA 6apnMT 6mhmt rapraHa.

1.8 BawryynnarbiH axwnTHyyA anuBaa acyyAnbir innMABapnYY-nsxssp TymaanbiH 
Tecen, an6aH 6nHnr 6onoBcpyynaxAaa Tecen 6onoBcpyynaH caHan aBax xyyACbir xaBcapraH 
xon6orAOx a>KnnTHyyAaA TaHunqyynaH caHanbir 6yp3H aBCHbi Aapaa Ta3pbiH AapraA 
TaHunpyynaH Lum/iABapnYYnHa.

1.9 X yhmh TerenAep Tymaan, 6ycaA 6apMMT Smhtmmh xapar>KMnTaA 3axMpraaHbi 
a>KMnT3H xnHanT T3Bb>K, xyrauaaTaM YYPsr AaanraBap, TymaanbiH xapaoKMnTMMr ra3pbiH Aapra 
6onoH maapAnaraTaM yeA TYYHMMr opnox axwnTaHA TaHMmiyynHa.

1.10 BaMryynnarbiH a>KMnTaH 6yp a>xnbiH 6aMpHbi hmt YYParr3 ,̂ ax<nbiH OHunorMMr 
TycracaH >KMn, ynMpan, capbiH TeneBnereeTOM, xeAeniviepMMH rapaaTaM a>KMnnax 6a a>KMnT3HTaM 
aA xepeHTMMH 6yp3H xapMyAnarbiH rapaa xmm>k a>KMnnaHa.

1.11 A>KMnTHyyAbiH a>xnbiH 6aMpHbi TOAopxoMnonTbir axnax 6onoH 3axMpraaHbi 
a>KMnT3H 6onoBcpyyn>K Aapraap 6aTnyyncaH 6aMHa. A>KMn YYP3B an6aH Tymaan eepHnerAe>K 
mMHa YYP3r HaiviarAcaH TOXMonAonA a>xnbiH 6afipHbi TOAopxoMnonTOA TyxaM 6yp eepnnenT 
opyyn>K MepAeHe.

1.12 faAaaA xapMnqaa, xaMTbiH a>KMnnaraaHbi HMrnanaap rapaa, xanamiaap



 байгуулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа Монгол улсад үйлчилж байгаа хууль, тогтоомж, 
шийдвэрийг мөрдлөгөө болгон ажиллана.  

1.13 Газар нь дүрмээр хүлээсэн үүргийн дагуу байгууллагын жилийн ажлын 
төлөвлөгөөтэй байна. 

1.14 Ажилтанууд хөдөлмөрийн гэрээтэй ажиллах ба ажилтан албан хаагчидтай 
нууцын гэрээ, эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ хийж ажиллана. 
 
 

Хоёр. Дотоод ажлын зохион байгуулалт 

2.1. Байгууллага долоо хоног бүрийн тогтсон өдөр бүх ажилтны хурал хийж байна. 
Хурлаар өнгөрсөн долоо хоногт гүйцэтгэсэн ажил, удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврын 
биелэлт, явцын талаар ажилтан бүрийн мэдээллийг сонсож, ирэх долоо хоногт гүйцэтгэх 
ажил, үйл ажиллагаа болон арга хэмжээг товлоно. 

2.2. Байгууллагын хурлын тэмдэглэлийг баримтжуулан хадгалах ба хурлаар 
ярилцсан ажил, арга хэмжээ, үүрэг, даалгаврыг ажилтан бүр тэмдэглэж, хэрэгжүүлж 
ажиллана. 

2.3. Төрийн байгууллагийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж, олон нийтийн 
сүлжээ ашиглахгүй ажиллана, мөн албан хаагчид иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас  санал 
өргөдөл гомдлыг хурдан шуурхай хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж ажиллана. 
 
Гурав. Тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэх, хадгалах, хамгаалах, баримт бичиг 

хувилах, олшруулах, албан хэрэг хөтлөх, архивын нэгж болгох 

3.1. Байгууллагын тамга, тэмдгийг дарга барих ба тамга, тэмдэг барих албан 
тушаалтныг товлож, энэ журамд зааж болно.  

3.2. Албан хэргийн хэвлэмэл хуудсыг хэрэглэх, хадгалах, хамгаалах, бичиг 
баримтыг боловсруулах, албан хэрэг хөтлөх, хувилах, олшруулах, архивын нэгж болгох, 
тэдгээрийг албажуулах, ёсчлох үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эрхлэн 
явуулах ба журамд тодотгон тус тусад нь зүйл, хэсэг болгон зааж болно. 

3.3. Албан бичиг болон тушаалд байгууллагыг “Налайхын барилгын материалын 
үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨТҮГ гэж тэмдэглэх болно. 

3.4. Байгууллагын санхүүгийн тамгыг ахлах нягтлан бодогч түшнэ.  
 

Дөрөв. Иргэнийг ажилд авах, ажилтныг ажлаас чөлөөлөх, ажлаас халах, ажил 
хүлээлцэх, ажлын байрыг хадгалах 

 
4.1. Сул байгаа орон тоонд ажилд орохыг хүссэн иргэний хүсэлтийг захиргааны 

ажилтан хүлээн авч,байгууллагын  даргын дэргэдэх зөвлөл  судалсны үндсэн дээр даргад 
танилцуулна. 

4.1.1 Ажилд орохыг хүссэн иргэн дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ. Үүнд: 
а/ Боловсролын үнэмлэх, диплом, сертификат 
б/ Иргэний үнэмлэхний хуулбар 
в/ Анкет, нийгмийн болон эрүүл мэндийн дэвтрийн хуулбар 
г/ Өмнө нь ажиллаж байсан бол байгууллагаас нь олгосон ажил байдлын  

тодорхойлолт 
 д/ Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл, 3-н үеийн намтар 
4.1.2 Ажил олгогч нь энэ журмын 4.1.1 дэх хэсэгт заасан баримт бичгийн бүрдэл 

хангалтгүй тохиолдолд тухайн хүнийг ажилд авахаас татгалзах буюу нэмэлт баримт бичгийг 
шаардах эрхтэй. 

4.1.3. Хөдөлмөрийн гэрээний бэлтгэлийг хангах, хөдөлмөрийн гэрээний гол болон 
бусад нөхцөлийг гэрээнд тусгахаар хэлэлцэх ажлыг даргаас эрх олгосон холбогдох албан 
тушаалтан хариуцан гүйцэтгэж болно. 

4.1.4 Шинээр ажилд орсон ажилтанд байгууллагын дүрэм, эрхэм зорилго, 
хөдөлмөрийн дотоод журам, албан тушаалын тодорхойлолт, ажил үүрэгтэй нь холбогдол 
бүхий хууль тогтоомж, бусад эрх зүйн актууд, цалин, нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшуулал 
бодох журам зэргийг захиргааны ажилтан танилцуулна.  



4.1.5. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 47, 48, 49, 50 дугаар зүйлд заасны 
дагуу байгууллагын дарга нь ажилд орохыг хүссэн тухайн иргэнтэй ярилцлага хийж, даргын 
зөвлөлийн шийдвэрийн үндсэн дээр хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулна. 

4.1.6 Шинээр ажилд орсон ажилтанд түүний эрхлэн гүйцэтгэх ажлын байрны 
тодорхойлолт, хөдөлмөрийн дотоод журам болон үйл ажиллагаанд холбогдолтой хууль 
тогтоомж, гэрээ, журам , тогтоол, шийдвэр, албан тушаалын тодорхойлолт, ажилд авсан 
шийдвэрийг З хоногийн дотор хүлээлгэн  өгөх бөгөөд хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулж  
газрын дарга, захиргааны ажилтан болон тухайн ажилтан гарын үсэг зурж баталгаажуулна. 

4.2  Ажилд томилогдсон өдрөөс хойш  3 хоногийн дотор ажлын байрыг хүлээлгэн 
өгч, хувийн хэрэг хөтөлнө.  

4.3 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 64.2-д зааснаар туршилтаар ажиллуулах 
хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа гурван сараас илүүгүй байх бөгөөд харилцан 
тохиролцсоноор нэг удаа гурван сараас илүүгүй хугацаагаар сунгаж болно. Хэрэв тухайн 
ажилтан ажил үүргээ ур чадварын хувьд чанартай гүйцэтгэвэл ажлын гүйцэтгэлийг 
харгалзан хугацаанаас өмнө үндсэн ажилтнаар томилж болно. 

4.4 Туршилтын хугацаагаар хөдөлмөрийн гэрээтэй ажилласан иргэнийг ажиллах 
хугацааны ажлын үр дүн, мэдлэг, чадвар, идэвхи санаачлага, ажилд хандах хандлага, 
харилцаны соёл, багаар ажиллах чадвар зэргээс нь хамааруулан даргын дэргэдэх 
зөвлөлөөр хэлэлцэн үндсэн ажилтнаар томилох эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ. 

4.5 Туршилтын хугацаанд ажиллах ажилтны сарын цалинг хөдөлмөрийн гэрээнд 
зааснаар бодож олгож болно. 

4.6 Дарга нь мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан, дадлага 
туршлагатай ажилтныг ажилд томилохдоо энэ журмын 4.3, 4.4, дэх заалтыг харгалзалгүй 
шууд үндсэн ажилтнаар томилж болно. 

Ажилтныг ажлаас чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах, ажлын байр хадгалах,  

4.7 Ажилтныг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн  79, 80 дугаар зүйл 
заалтыг удирдлага болгон энэ  журамд заасны дагуу ажлаас чөлөөлж хөдөлмөрийн гэрээг 
дуусгавар болгоно. 

4.8  Ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтанд зохих тэтгэмж олгох эсэх асуудлыг Монгол 
Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлд заалтын дагуу шийдвэрлэнэ.  

4.9 Ажилтныг эрхэлж буй ажил, албан тушаалаас нь чөлөөлөх болон халахдаа 
байгууллагын дарга үндэслэлийг тодорхой дурдан тушаал гаргах бөгөөд ажлаас 
чөлөөлөгдсөн ба халагдсан ажилтан тушаал гарсан өдрөөс хойш ажлын 5 өдөрт багтаан 
ажлаа хүлээлгэн өгч,тооцоо нийлсэн акт үйлдэнэ.  

4.10 Ажлаас өөрчлөгдөх чөлөөлөгдөх, халагдах ажилтан нь хариуцан гүйцэтгэж 
байсан албан хэргийн холбогдох материал, баримт бичиг, техник тоног төхөөрөмж, эд 
зүйлийг байгууллагын даргын тушаалаар байгуулагдсан ажил хүлээлцэх комисст акт 
үйлдэн хүлээлгэн өгнө. 

4.11 Ажилтны ажил үүргээ гүйцэтгээгүй үед ажил, албан тушаалыг хэвээр 
хадгалах нөхцөлийг бүрдүүлэхдээ “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн 60 дугаар зүйлд заасныг  
үндэслэн ажлын байрыг хадгална.  

4.12 Ажилтанг Хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаас гадна сахилгын зөрчлийг 
давтан гаргасан, эсхүл хөдөлмөрийн харилцааг шууд зогсоохоор энэхүү журмын 9.2-д 
заасан сахилгын ноцтой зөрчил гаргасан тохиолдолд ажил олгогчийн санаачлагаар ажлаас 
чөлөөлөх буюу хална. 

4.13 Шаардлагатай тохиолдолд ажилтны албан үүргийг хавсран ажиллах 
асуудлыг шийдвэрлэх бөгөөд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 56.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 
хавсран ажиллаж буй албан тушаалын үндсэн цалингийн 40 хүртэлх хувиар тооцон олгоно.  

 
Тав .Удирдлага , Ажилтны эрх, үүрэг, хориглох зүйл  

 
5.1. Ажилтан нь дор дурдсан эрх эдэлнэ. 
5.1.1. Ажилтан нь хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах, цалин хөлс, тэтгэвэр, 

тэтгэмж авах, амрах, ашиг сонирхлоо хамгаалах, хөдөлмөрийн ба хамтын гэрээ, хэлэлцээрт 
заасан бусад хөнгөлөлт эдэлнэ. 

5.1.2  Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын нөхцөлөөр хангагдах 



5.1.3 Хамт олны хурал, зөвлөгөөнд оролцож ажил сайжруулах, дутагдал, зөрчлийг 
арилгуулах талаар санал, шүүмжлэл гаргах. 

5.1.4  Чөлөөтэй эвлэлдэн нэгдэх замаар эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолоо 
хамгаалах 

5.1.5 Өөрийн үйл ажиллагаатай шууд холбогдолгүй буюу аюулгүй ажиллах нөхцөл 
бүрдээгүй ажлын байранд ажил үүрэг гүйцэтгэх, үүрэг даалгавар авахаас татгалзах.  

5.1.6.  Албан ажлынхаа зэрэгцээ Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 18 
дугаар зүйлд заасан ажил эрхлэх;  

5.1.7 Сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагч уг баримт материалтай 
танилцаад нэмэлт тайлбар хийх;  

5.1.8 Хөдөлмөрийн тухай хууль, энэ журамд заасан үндэслэлээр хөдөлмөрийн 
харилцааг өөрчлөх, дуусгавар болгохыг санаачлах; 

5.2. Ажилтан нь дор дурьдсан үүрэг хулээнэ. 
5.2.1.  Ажилтан нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад 

хууль тогтоомж, энэхүү журмыг мөрдөж, хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны 
тодорхойлолтод заасан үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллана. 

5.2.2   Ажилтан хууль тогтоомжийн дагуу тухайн албан тушаалд тавигдах зарчим, 
шаардлага, ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдлөг болгоно.  

5.2.3.  Ажил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологийн горимыг чанд сахин биелүүлэх, 
ажил олгогчоос өгсөн үүрэг, даалгаврыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж, эрхэлсэн 
ажилдаа идэвх санаачилга гаргаж, албан ажлын мэдлэг, мэргэшил, ур чадвараа байнга 
дээшлүүлж, ажлын цагийг үр бүтээлтэй бүрэн ашиглах; 

5.2.4.  Аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн журам, зааврыг хөдөлмөрийн үйл 
ажиллагаанд чанд дагаж биелүүлнэ. 

5.2.5  Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой харилцагч аж ахуй нэгж 
байгууллага, хувь хүнтэй холбоотой мэдээ мэдээлэл болон бизнесийн ажиллагаатай 
холбогдсон төсөл хөтөлбөрийг нууцлан чанд хадгалах.  

5.2.6   Байгууллагаас гаргасан дүрэм журам, захирлын тушаал, хурлын протокол, 
удирдлага болон удирдах дээд байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг гүйцэтгэлийн 
хугацаанд нь зохих шаардлагын хэмжээнд бүрэн биелүүлж, өгсөн үүрэг даалгаварыг 
шуурхай, цаг хугацаанд нь эргэн танилцуулж байх.  

5.2.7   Байгууллагын үйл ажиллагаа, албан бичиг, санхүүгийн баримт, байгууллагын 
нууцтай холбоотой материал, тамга тэмдгийг найдвартай хадгалах, хариуцаж байгаа эд 
хөрөнгө, бичиг баримтыг агуулж буй байрыг байнга цоожилж сонор сэрэмжтэй ажиллах, 
санаатай болон санамсаргүй үүссэн нөхцөл байдалтай холбоотой хариуцлагыг хүлээж 
хохиролыг барагдуулах.   

5.2.8   Ажил хэрэгч байдлаар хувцаслах.  
5.2.9   Ажилтан бүр архив, хувийн хэргийн баяжилтанд орох материалыг тухай бүр 

үнэн зөв бүрдүүлэн өгөх. Албан хэрэг, бичиг баримт, байгууллагын нууцыг чандлан 
хадгалж, бичиг баримтыг стандартын дагуу боловсруулж, албан хэргийг архивт хугацаанд 
нь хүлээлгэн өгөх; 

5.2.10   Байгууллагын хэмжээнд зохиогдох соёл, урлаг, биеийн тамир, олон нийтийн 
ажил, бүтээлч хөдөлмөрт идэвхитэй оролцох.  

5.2.11. Эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, материалыг хайрлан хамгаалж, хэмнэлттэй 
зарцуулж, өрөө тасалгаа, ажлын байраа эмх цэгцтэй байлгах;  

5.2.12. Ажлын байрны эрүүл ахуй, ариун цэврийг сайжруулах, галын аюулаас 
сэргийлэх болон архидан согтуурах, тамхины хор хөнөөлтэй тэмцэх талаар гарсан хууль, 
дүрэм, журмыг чанд мөрдөн хэрэгжүүлж ажиллах 

5.2.13. Ажилтан нь хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцдаа өөрийн буруугаас 
учруулсан эд хөрөнгийн хохирлыг хуулийн дагуу бүрэн хариуцаж төлж барагдуулах;  

5.2.14. Хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх үедээ байгууллагад өөрийн буруугаас 
хохирол учруулсан ажилтан нь “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн 131 дүгээр зүйлд зааснаас 
бусад тохиолдолд эд хөрөнгийн хязгаарлагдмал хариуцлага хүлээх; 

5.2.15. Ажилтан нь байгууллагын үйл ажиллагаа болон түүнээс хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээний талаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлэл хүргэхдээ даргын 
зөвшөөрлийг заавал авсан байх бөгөөд мэдээлэл нь бодит баримт дээр тулгуурласан байх;  



5.2.16.   Албан үүргээ гүйцэтгэхдээ хэнийг ч ялгаварлаж хандахгүй байхын зэрэгцээ 
хамт ажиллаж байгаа болон бусад хүмүүсийн нэр төр, ажил хэргийн нэр хүндэд 
хүндэтгэлтэй хандах; 

5.3. Ажил олгогч нь дор дурьдсан эрх эдэлнэ. 
5.3.1. Ажил олгогч нь хууль тогтоомжид нийцүүлэн ажилтны төлөөлөгчдийн 

саналыг харгалзан хөдөлмөрийн дотоод журам баталж мөрдүүлэх, ажилтнаас 
хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах, хуульд заасны дагуу 
хариуцлага хүлээлгэх эрх эдэлнэ. 

5.3.2  Ажил олгогч нь бүх ажилтны төлөвлөгөөний биелэлт, шийдвэр, үүрэг 
даалгаварын гүйцэтгэлийг хангуулах, ажлыг зохион байгуулж тэдгээрийн биелэлтийг цаг 
хугацаанд нь шаардах, гаргуулах.  

5.3.3 Зохион байгуулалтын болон бүтцийн өөрчлөлтийг тухайн шаардлага нөхцөлд 
тохируулан өөрчилж мөрдүүлэх. 

5.3.4.   Хөдөлмөрийн тухай хууль, энэ журмын дагуу ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ 
байгуулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, цуцлах. 

5.4. Ажил олгогч нь дор дурьдсан үүрэг хүлээнэ. 
5.4.1.  Ажил олгогч нь ажилтны хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах,ажлын 

байрыг хөдөлмөрийн аюулгүй, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлж ажилтны эрүүл мэндийг 
хамгаалах, хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх 
үүрэгтэй. 

5.4.2. Ажил үүргийн хүрээнд шаардлагатай нөхцөлд ажилтны албан тушаалыг, 
хариуцах ажлыг өөрчлөх ба өөр ажилд шилжүүлэн ажиллуулж болно.  

 
5.4.3.    Албан хаагчийг ажлын байр, бичиг хэргийн хэрэгсэл шаардлагатай тоног 

төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангах; хөдөлмөрийн бүтээмж, ажил, үйлчилгээний чанарыг 
дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй нөхцөлийг хангах, өрөө тасалгааны аятай 
тохитой байдлыг сайжруулах арга хэмжээ авах;  

5.4.4. Ажилтан, албан хаагчдын цалин хөлсийг холбогдох хууль, тогтоомжид 
заасны дагуу тогтоох бөгөөд сард 2 удаа тогтоосон хугацаанд олгох;  

5.4.5. Хөдөлмөрийн сахилга дэг журмыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулж, албан 
хэргийн эмх цэгц, ажлын цаг ашиглалтын байдалд хяналт тавих;  

5.4.6. Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг шат дараатай 
шийдвэрлэх, сурч боловсрох нөхцөлөөр хангах, хууль болон дотоод журамд заагдсан 
хөнгөлөлт үзүүлэх, тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж олгох, нийгмийн баталгааг хангах ажлыг 
зохион байгуулах; 

5.4.7.    Албан хаагчдын ажлыг хагас, бүтэн жилээр дүгнэж, шагнал урамшуулал олгох 
асуудлыг холбогдох дүрэм, журмын дагуу тухайн жилийн батлагдсан төсвийн  хүрээнд 
шийдвэрлэх 

5.4.8. Нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон албан хаагчдын чөлөөт цаг, амралтыг 
зөв зохистой тэмдэглэн өнгөрүүлэх талаар тухай бүр тодорхой арга  хэмжээ авч урлаг уран 
сайхан, биеийн тамир спортын болон эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээг зохион 
байгуулах 

5.4.9. Ажлын байран дахь бүх хэлбэрийн хууль бус дарамт шахалт, ялгавартай 
хандах үйлдлийг таслан зогсоох; 

5.5 Ажилтан, албан хаагчийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйлс:  
5.5.1. Ажил төрлийн холбогдолтой мэдээллийг нуун дарагдуулах замаар 

удирдлагын шийдвэр гаргахад саад учруулахыг хориглоно. 
5.5.2. Ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад олж авсан аливаа мэдээллийг тараах, 

байгууллагаас явуулж буй арга хэмжээнүүдийг албан хаагчийн хувьд гуйвуулан шүүмжлэх, 
үйл ажиллагааг өөрийн санаачилга мэтээр ярьж сурталчлахыг хориглоно   

5.5.3. Байгууллагын нууцын зэрэглэлтэй баримт бичиг, түүнтэй холбоотой 
мэдээллийг бусдад тараах, даргын зөвшөөрөлгүйгээр баримт бичиг авч гарах, бусдад 
дамжуулах, ажлын шугамаар олж авсан үйлчлүүлэгчдийн талаарх мэдээллийг хувийн 
болон бусад этгээдийн ашиг сонирхлын үүднээс ашиглахыг хориглоно. Энэхүү үүрэг нь 
ажилтан ажлаас халагдаж чөлөөлөгдсөнөөс хойш 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй хэвээр 
мөрдөгдөнө.  



5.5.4.    Байгууллагын өмч хөрөнгө, техник хэрэгсэл, эд зүйл, байгууллагын албан 
хэрэгцээний мэдээ, материал, мэдээллийн санг албаны бус зориулалтаар ашиглах;  

5.5.5. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан хориглолт 
хязгаарлалтуудыг зөрчихгүй байх.  

5.5.6. Байгууллагын үнэт цаас, хэвлэмэл хуудас бүхий албан тоот, тушаал шийдвэр 
бусад эрх зүйн актыг тухайн ажил хариуцсан мэргэжилтний буруугаас хаяж үрэгдүүлсэн, 
санаатай буюу санамсаргүйгээр бусдад ашиглуулсны улмаас байгууллагын нэр хүнд, эд 
хөрөнгөнд ноцтой хор хохирол учруулахыг хориглоно.  

5.5.7.  Ажилд орох, ажлаас чөлөөлөгдөх, халагдах, жирэмсэн, амаржсаны чөлөө 
авах зэргээр хөдөлмөрийн харилцаа үүсэх, дуусгавар болсон тохиолдолд захиргааны 
ажилтан мэдэгдэж, Мэдээлэл, технологийн програм руу нэвтрэх эрхээ нээлгэж, цуцлуулах; 
 
                       Зургаа  . Ажил, амралтын цаг, чөлөө 
 

Ажлын цаг 
6.1 “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн  84 дүгаар  зүйлийн 84.1-д заасны дагуу албан 

хаагчдын 7 хоногийн ердийн ажлын цаг 40 цагаас илүүгүй  байна. Ердийн ажлын өдрийн 
үргэлжлэл 8 цагаас илүүгүй байна. Зарим тохиолдолд ажлын өдрийн үргэлжлэлийг долоо 
хоногийн ажлын цагт багтаан зохицуулж болно  

6.2 Ажлын зайлшгүй шаардлагыг харгалзан байгууллагын даргын шийдвэрийг 
үндэслэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн  91 дүгээр зүйлд зааснаас бусад ажилтныг илүү 
цагаар ажиллуулж болно. 

6.3  Байгууллагын ажилтнуудын ажлын цаг 08.00 цагт эхэлж 17.00 цагт дуусна. 
Амрах хооллох завсарлага 12.00-13.00 минутын хооронд байна. 

5.4  Ажилтны цагийн бүртгэлийг захиргааны ажилтан бүртгэж тэмдэглэх ба Ахлах  
мэргэжилтэн бүртгэлд хяналт тавина. 

6.5  Ажлын цагийн бүртгэгдсэн цаг нь тухайн ажилтанд цалин хөлс олгох баримт 
болно. 

6.6  Ажилтан ажиллагсад нь ажил үүргээ ажлын 8 цагтаа багтаан дуусгах үүрэгтэй 
бөгөөд тогтоосон цагаас илүү ажилласан тохиолдолд илүү цагийг тооцохгүй.  

6.7 Ажилтан гүйцэтгэвэл зохих үүрэгт ажлаа гүйцэд биелүүлээгүй, удирдлагаас 
өгсөн үүрэг даалгаврыг товлосон хугацаанд нь хийж гүйцэтгээгүй бол сунгасан цагаар 
ажиллаж гүйцээх үүрэгтэй бөгөөд үүнийг хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан илүү цагаар 
ажилласанд тооцохгүй. Зайлшгүй шаардлагаар захиргааны санаачлагаар илүү цаг 
ажилласан хөлсийг ажилтанд олгоно. Илүү цагийн хөлс нь уг ажилтны өдрийн ажлын цагт 
ногдох хөлсийг 1,5 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээтэй байна. 

 6.8 Ажилтны хүсэлтийг үндэслэн дарга цалинтай эсхүл цалингүй чөлөө олгох 
асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэнэ 

Амралтын цаг 
6.9 Захиргааны ажилтан ажилтнуудаас ирүүлсэн санал болон ажилтнуудын 

ажилласан хугацаанд үндэслэн ээлжийн амралтын хуваарийг гаргаж, даргын тушаалаар 
батлуулан, бүх ажилтнуудын хурлаар танилцуулна.  

6.10 Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй 
ажилтанд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 110.2-д заасны дагуу ажилтантай тохиролцсоны 
дагуу ажил олгогчийн шийдвэрээр мөнгөн урамшуулал олгоно. 

6.11 Долоо хоногийн бямба, ням гарагийг хуулинд заасны дагуу амралтын өдөр гэж 
тооцох бөгөөд мөн нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн баярын өдрүүдэд амарна. 

6.12 Нийтээр амрах болон долоо хоногийн амралтын өдрүүдэд ажлын онцлогоос 
шалтгаалан амрах боломжгүй ажилтныг 7 хоногийн өөр өдөр нөхөж амраана. 

6.13 Ажилтанд ээлжийн амралтын мэдэгдлийг амралт авахаас 5 хоногийн өмнө, 
амралтын олговрыг 3 хоногийн дотор олгоно. 

Чөлөө олгох  
6.14.  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 100 дугаар зүйлд зааснаар хувийн чөлөөг 

хүсэхдээ байгууллагын даргад бичгээр буюу цахимаар хүсэлтээ гаргана. Хүсэлтийн дагуу 
дарга чөлөө олгож болно. Чөлөө хүссэн ажилтны өргөдөл, чөлөөний хуудсыг ахлах нягтлан 
бодогчид захиргааны ажилтан бүртгүүлж тооцоог хийлгүүлнэ.  



6.15 Ажилд ирэх боломжгүй тухайгаа урьдчилан мэдэгдээгүй, гадуур ажлаар 
явснаа мэдэгдээгүй буюу бүртгүүлээгүй, албан ёсны магадлагаагүй бол ажил тасалсанд 
тооцно. 

6.16 Ажилтан өөрөө болон шууд асрамжинд байдаг хүмүүсээ эмнэлэгт үзүүлсэн, 
амбулаториор эмчлүүлсэн, ажлын цагийн дундуур орон сууцанд нь хортон мэрэгчдийн 
устгал ариутгал хийсэн, байгалийн гамшиг, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж гэр орон эд 
хөрөнгөө өөр газарт байршуулах /энэ тохиолдолд зайлшгүй өөрөө гэртээ байх шаардлага 
байсан/ хуулийн байгууллагад гэрч хохирогчоор дуудагдсаны улмаас ажилдаа байгаагүй 
хугацааг зохих байгууллага албан тушаалтанаас олгосон албан ёсны баримт бичиг 
магадлагааг үндэслэн ажил тасалсанд тооцохгүй. Холбогдох бичиг баримтыг 2 хоногийн 
дотор авчирч удирдлагад танилцуулна 

6.17 Ажилтан 3 хоног ба түүнээс дээш 1 сар хүртэлх, мөн 1 сараас дээш хугацааны 
чөлөө хүссэн өргөдлөө даргад танилцуулж шийдвэрлүүлнэ. Энэ тохиолдолд дарга 
шийдвэрлэж, тушаал гаргана. Мөн ажилтан 3-с доош хоногоор чөлөө хүссэхдээ дээд  албан 
тушаалтан болон ахлах мэргэжилтэндээ мэдэгдэж зөвшөөрлийн дагуу чөлөөг авна.  

6.18 Тэтгэмжтэй чөлөө олгох хүсэлт гаргасан ажилтны өргөдлийг үзэж, судалсны 
үндсэн дээр дарга тушаал гаргаж шийдвэрлэнэ.  

6.19 Ээлжийн амралтаа эдлээгүй ажилтны нэг буюу түүнээс дээш өдрийн чөлөөг 
түүний ээлжийн амралтын хугацаанд оруулан тооцож болно.  

6.20 Эмнэлгийн шинжилгээ хийлгэх, өвчтэй байгаа тохиолдолд эмчийн 
магадалгаагаар чөлөө олгоно. Өвчилсөн өдрөө өглөө ажил эхлэхээс өмнө дарга, захирганы 
ажилтанд мэдэгдэж, тухайн ажлын өдөр багтаан эмчийн магадалгааг хүргүүлнэ.  

6.21 Албан хаагч удирдлагаас олгосон чөлөө болон ээлжийн амралтын хугацааг 
харгалзан үзэх шалтгаангүйгээр хэтрүүлсэн бол ажил тасалсанд тооцож хариуцлага 
хүлээлгэнэ.  

6.22 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 137, 138, 139, дүгээр  зүйлүүдэд заасны дагуу 
ажилтанд хүүхэд асрах чөлөө болон жирэмсний ба амаржсаны амралт олгоно. Мөн тус 
хуулийн 80.1.4, 80.1.5, 80.1.6 дахь заалтад болон аж ахуйн нэгж, байгууллага татан 
буугдсанаас бусад тохиолдолд жирэмсэн эмэгтэй, гурав хүртэлх насны хүүхэдтэй эх /ганц 
бие эцэг/-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг ажил олгогчийн санаачилгаар цуцлахыг 
хориглоно. 

6.23 Ажил тасалсан ажилтны ажиллаагүй минут, цаг, хоногт ногдох цалин хөлсийг 
түүний цалингаас хасаж тооцно. Тасалсан хугацааны хасагдах цалин нь тухайн сарын нийт 
ажлын хоногоос нэг хоногт ногдох цалингаас тооцогдоно.  

Цалинтай чөлөө:  
6.24  Ажилтанд хүнд өвчтэй төрсөн эцэг, эх, хүүхэд, эхнэр, нөхрөө асрах болон 

хүнд өвчний учир өөрөө сувилуулахад эмнэлгийн мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг 
үндэслэн 7-14 хоногийн,  

6.25 Олон улсын тэмцээн, уралдаан болон удирдах дээд байгууллага, хамтран 
ажиллагч байгууллагын зохион байгуулж буй тэмцээнд оролцоход зориулан ажлын 1-5 
хоногийн,  

6.26 Ажилтанд өөрийн эмээ, өвөө, ах, эгч, дүү, хүүхэд, эхнэр, нөхөр,  төрсөн болон 
хадам эцэг, эхийн буяны ажилд оролцоход 3-5 хоног,  

6.27 Ажилтан хуримаа хийхэд нь зориулж ажлын 2 өдрийн,  
6.28 Ажилтны эхнэр амаржсан бол ажлын 5 хоногийн тус тус чөлөө олгож болно  
6.29 Албан хаагчид төрсөн өдрөөр нь 1 хоногийн чөлөөг олгоно. /тухайн үедээ 

чөлөөгөө биер эдлээгүй бол нөхөн авч болно./  
Ээлжийн амралт:  
6.30 Ажилтнуудын ээлжийн амралтын хуваарийг жил бүрийн 1 дүгээр улиралд 

багтаан даргын тушаалаар батлах бөгөөд амралтын хугацааг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
99 дүгээр зүйлд заасны дагуу тогтооно.  

6.31 Ажилтнуудын ажилласан нийт хугацааг тодорхойлсоны үндсэн дээр ажилтан 
бүрийн нэмэгдэл амралтын хугацааг жил бүр шинэчлэн тогтоож байна.  

6.32 Ээлжийн амралтаа тухайн жилдээ багтаан хэсэгчлэн эдлэх ажилтны 
хүсэлтийг харгалзан үзнэ. Энэ тохиолдолд ээлжийн амралтын олговрыг бөөнд нь эхний 
удаад амралт эдлэхэд тооцож олгоно.  



6.33 Захиргааны ажилтан нь ажилтны ээлжийн амралт олгох мэдэгдлийг даргын 
тушаалаар баталсан хуваарийг үндэслэн бичнэ. Ахлах нягтлан бодогч нь мэдэгдлийг 
үндэслэн тухайн ажилтны ээлжийн амралтын мөнгөн олговрыг тооцон олгоно.  

6.34 Хүүхэд асрах болон удаан хугацааны чөлөө дууссан ажилдаа орсон ажилтан 
томилогдсоноос хойш 6 сар ажилласан бол ээлжийн амралт авах эрх үүснэ.    

6.35  Ажилтны хөдөлмөрийн харилцаа дууссан тохиолдолд, түүнтэй ажилласан 
хугацааны амралтын тооцоог заавал хийнэ.  

6.36 Ээлжийн амралтын үргэлжлэх хугацаанд жирэмсний болон амаржсаны 
амралт, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан, ажил олгогчоос албан ёсны чөлөөтэй байсан 
хугацааг оруулахгүй.  

6.37 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 99.2 дахь зүйлд зааснаар шинээр ажилд 
томилогдсон ажилтан томилогдсоноос хойш  6  сар ажилласан бол ээлжийн амралт эдлэх 
эрх үүснэ.  

 
Долоо . Албан томилолт 

 
7.1.  Тухайн ажлын цар хүрээнээс хамааран шаардлагатай тохиолдолд дарга, түүний 

эзгүйд орлох ажилтны тушаалаар ажилтныг томилолтоор ажиллуулна. Ажилтан хүндэтгэн 
үзэх шалтгаан , бага насны хүүхэдтэй, өндөр настан асрамжилдаг гэх мэт/ байхгүй бол 
томилолтоор явах үүрэгтэй.  

7.2.  Томилолтоор ажиллах ажилтан нь холбогдох ажилтантай хамтран томилолтын 
төсвийг боловсруулж, ахлах нягтлан бодогчоор хянуулж даргаар батлуулна. Томилолт 
дууссаны дараа ажлын тайлан, томилолтын зардлын төсвийн тооцоог хийж 1-5 хоногийн 
дотор холбогдох албан тушаалтанд тус тус тайлан тавина. 

 
Найм . Шагнал, нэмэгдэл хөлс, хөнгөлөлт, тэтгэмж, үр  

дүнгийн урамшуулал 
 

8.1. Цалин хөлс  

8.1.1. Ажилтны үндсэн цалинг холбогдох хуулийн дагуу албан тушаал, эрхлэх 
албан тушаалыг үндэслэн төрийн үйлчилгээний цалингийн системтэй дүйцүүлэн тогтооно. 

8.1.2. Ажилтны хоолны мөнгө нь ажлын өдрийн 9500 төгрөг байна. 
8.1.3. Ажилтны цалин хөлсийг сард 2 удаа тогтоосон өдөр олгох бөгөөд энэ өдрүүд 

нийтээр амрах баярын болон долоо хоногийн амралтын өдөртэй давхацвал өмнөх ажлын 
өдөр нь цалин хөлсийг олгоно. 

8.1.4. Байгууллагын ажилтнуудын ур чадвар, ажлын гүйцэтгэл үр дүнг харгалзан 
сар бүр үндсэн цалингийн 25 хүртэлх хувиар тооцон урамшуулал олгож болно  

8.1.5 Ажилтанд ажлын үр дүнгийн урамшууллыг холбогдох журмыг үндэслэн 
олгоно. 

8.2.  Шагнал, урамшуулал 

8.2.1 Ажилтны хөдөлмөрийн амжилт, гавьяаг үнэлж төрийн шагнал, одон, 
медалиар  шагнуулахаар тодорхойлох: 

8.2.2 Төрийн байгууллага, өөрийн байгууллагадаа үр бүтээлтэй 2-ээс доошгүй жил 
тасралтгүй ажиллаж албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн, тэтгэвэр тогтоолгосон ажилтанд 
мөнгөн дэмжлэг, урамшуулал олгоно. 

8.2.3 Байгууллагын ажлын онцлогоос шалтгаалан бий болсон ажлын ачааллыг 
харгалзан хавсран ажилласны нэмэгдлийг хуульд заагдсан хувиар тухайн жилийн 
цалингийн сандаа багтаан олгож болно. 

8.2.4 Байгууллагын ажилтнуудын ур чадвар, ажлын гүйцэтгэл үр дүнг харгалзан 
сар бүр үндсэн цалингийн 25 хүртэлх хувиар тооцон урамшуулал олгож болно. 

8.2.5 Баяр ёслол, спортын уралдаан тэмцээн, тэмдэглэлт үйл явдлуудыг 
тохиолдуулан байгууллага, хамт олны хөдөлмөрийг үнэлж, ажлын идэвхи санаачлагыг 
дээшлүүлэхэд зориулж төсөв төлөвлөгөөний дагуу зардал гаргаж болно. 

8.2.6 Сахилгын шийтгэлтэй ажилтанд 3 сарын хугацаанд шагнал урамшуулал 
олгохгүй. 

8.2.7 Ажилтныг шагнаж урамшуулахдаа хамт олны саналыг үндэслэн даргын 
дэргэдэх зөвлөлөөр хэлэлцэж, газрын даргын тушаалаар батална. 



8.3  Тусламж, тэтгэмж, хөнгөлөлт 

8.3.1 Ажилтны ар гэр ахуй амьдралд гачигдал тохиолдвол нэг удаагийн буцалтгүй 
тусламжийг үзүүлнэ. Үүнд:  

- Ажилтан, албан хаагч нас барсан 6 сарын цалинтай тэнцэх тэтгэмж 
- Ажилтны төрсөн ах, эгч, дүү, эмээ, өвөө, эцэг, эх, эхнэр нөхөр хүүхэд нь нас барсан 

бол 500,000 төгрөг хүртлэх хэмжээний тэтгэмж  
- Байгууллагад ажиллаж байгаад тэтгэвэрт гарсан ахмад нас барвал гэр бүлд нь         

300,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг тус тус нэг удаа олгож болно. 
- Хөдөлмөрийн чадваргүй болсон эхнэр эсвэл нөхөрөө 2 сараас дээш хугацаагаар 

асран хамгаалж буй ажилтанд 1 хүртэлх сарын цалинтай тэнцэх тэтгэмж олгож болно. 
- Ажилтан нь хагалгаа хийлгэж, эмчилгээ, сувилгаанд 1 сараас дээш  хугацаагаар 

хамрагдахаар болсон бол 300,000 /гурван зуун мянган/ төгрөг хүртэл нэг удаагийн тусламж, 
түүнчлэн эх орондоо хийлгэх боломжгүйн улмаас зайлшгүй гадаад улс оронд өөрийн бие 
эмчлүүлэх шаардлагатай эмнэлэгийн шинжилгээ, өвчний онош тодруулах үед 3 сарын 
цалинтай тэнцэх  мөнгөн тэтгэмж олгох /нотлох баримтыг үндэслэн/   

- Ажилтны ар гэр байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюул осолд нэрвэгдсэн тохиолдолд 
мэргэжлийн байгууллагуудын дүгнэлтийг үндэслэн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгоно. 

- Тус байгууллагад ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарахад 1 сарын 
цалинтай тэнцэх хэмжээний 1 удаагийн буцалтгүй тусламж олгоно.   

-“Шинэ жил”, “Хүүхдийн баяр”-ыг тохиолдуулан ажилтнууддаа  бэлэг дурсгалын зүйлд 
зарцуулагдах зардлыг байгууллагын тухайн оны батлагдсан төсөвт багтаан олгож болно.  

-Ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор жилд нэг удаа эрүүл мэндийн 
үзлэгт оруулах. 

8.3.2 Тус байгууллагад 3-аас дээш жил ажилласан ажилтан шинэ орон сууц              
/хашаа байшин/-тай болоход нь 500,000 төгрөгийн нэг удаагийн дэмжлэг үзүүлнэ                  

8.3.3 Гэр бүлд нь шинэ хүүхэд мэндлэхэд 300,000 төгрөгний дэмжлэг үзүүлнэ.  
8.3.4 Ажилтныг төрийн дээд одон медаль хүртсэн, олон улсын чанартай уралдаан 

тэмцээнээс медаль хүртсэн тохиолдолд 300,000 төг хүртэл нэг удаагийн дэмжлэг үзүүлнэ. 
8.3.5 Өрх толгойлсон /эрэгтэй, эмэгтэй/, олон хүүхэдтэй ажилтанд /4 ба түүнээс 

дээш/ жилд нэг удаа түлээ нүүрс, нэн шаардлагатай эд зүйлс худалдан авахад нь зориулж 
300,000 төгрөг хүртэлх тусламжийг олгох  

8.3.6 Бусад тохиолдолд ажилтанд зохих нөхцөл бүрдсэн үед буцалтгүй тусламж, 
дэмжлэг, нөхөн төлбөрийг Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн Газрын дарга 
шийдвэрлэнэ. 

 
Ес . Хөдөлмөрийн сахилга, эд хөрөнгийн хариуцлага 

 
9.1. Хөдөлмөрийн гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй ажилтанд Монгол Улсын 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123  дугаар зүйлд заасан сахилгын шийтгэл ногдуулна. 
9.2. Хөдөлмөрийн гэрээнд ноцтойд тооцохоор нэрлэж хөдөлмөрийн харилцааг 

зогсоохоор заасан сахилга дор дурдсан хэлбэртэй байна.  
9.2.1 Өөрт нь ганцаарчилсан хэлбэрээр хаалттай сануулах, нийт ажилтанд нь 

зарлах хэлбэрээр нээлттэй сануулах 
а/ Байгууллагын зохион байгуулсан арга хэмжээнд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүй 

2-оос дээш удаа тасалсан бол 
б/ Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг 1-2 

удаа биелүүлээгүй, эсвэл удаа дараа хангалтгүй биелүүлсэн 
в/  Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам зөрчсөн 
9.2.2  Үндсэн цалинг 1-3 сарын  хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах.  
а/ Хүндэтгэх шалтгаангүй 2 өдөр дараалан ажилдаа ирээгүй буюу ажил 

тасалсан 
б/ Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан сануулах сахилгын 

шийтгэл хүлээсний дараа давтан зөрчил гаргасан. 9.2.1-д заасан зөрчлийг давтан гаргасан.  
в/ Хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ 2 ба түүнээс дээш удаа хангалтгүй 

биелүүлсэн.  
г/  Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 

биелүүлээгүйн улмаас байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн. 



д/ Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг 2 ба түүнээс дээш удаа зөрчсөн.  
ё/ Ажлын байранд танхайрсан 
9.3. Эд хөрөнгийн хариуцлага 
9.3.1 Хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх үедээ байгууллагад өөрийн буруугаас 

хохирол учруулсан ажилтан Хөдөлмөрийн хуулийн 131 дүгээр зүйлд зааснаас бусад 
тохиолдолд эд хөрөнгийн хязгаарлагдмал хариуцлага хүлээх бөгөөд тэр нь уг ажилтны нэг 
сарын дундаж цалин хөлснөөс хэтэрч болохгүй. 

9.4          Албан тушаал бууруулах  
9.5 Ажлаас халж хөдөлмөрийн харилцааг дуусгавар болгож гэрээг цуцлах.  

 
Арав . Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны дэг журам, ёс зүй 

 
11.1. Ажлын байрнаас хамгийн сүүлд явах ажилтан нь албан тасалгааны аюулгүй 

байдлыг шалгаж харуулд хүлээлгэн өгнө.  
11.2. Ажилтан ажлаас халагдах, гарах, чөлөөлөгдөх тохиолдолд ажлын үнэмлэх, 

түлхүүр, тамга, баримт бичиг, хариуцсан эд хөрөнгө, бусад зүйлсийг бүрэн бүтэн байдлаар 
өгч тойрох хуудсыг бөглүүлэн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой нууцыг бусдад 
задруулахгүй байх тухайгаа илэрхийлсэн баталгаа гарган гарын үсэг зурж баталгаажуулна.  

11.3. Харилцагч байгууллага, аж ахуйн нэгж иргэдтэй зөв боловсон харьцаж, 
тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллах.  
 

Арван нэг . Бусад зүйл 
 

12.1 Энэхүү дотоод журмыг байгууллагын хуралдаанаар хэлэлцэж олонхийн 
зөвшөөрснөөр батална. 

12.2 Энэхүү журмыг батлагдсан өдрөөс эхлэн байгууллагын хэмжээнд дагаж 
мөрдөнө. 

12.3 Төрийн Удирдах дээд байгууллагын шинээр гаргасан хууль, тогтоомжийг 
үндэслэн тухай бүр өөрчлөлт оруулж боловсронгуй болгон ажилтнуудад мэдэгдэнэ. 
 

 

 




