
 

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 
даргын ....   оны ... сарын …  өдрийн 

... дугаар тушаалын 1 дүгээр   хавсралт 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД 

ЗӨРЧЛИЙН ОНОО ТООЦОХ ЖУРАМ 

 

Нэг. Үндэслэл 

 

1.1 Энэхүү журмын зорилго нь Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын албан 

хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд илэрсэн зөрчлийг бүртгэх, дахин гаргуулахгүй 

байхтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

1.2 Монгол Улсын төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Монгол 

Улсын Засгийн газрын “Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай”  2017 оны 01 дугаар 

албан даалгавар, 2018 оны 258 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын “Сахилга 

хариуцлага дэг журмыг сайжруулах тухай” 2018 оны 03 дугаар  албан даалгаврууд, Газрын 

дүрэм, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, Хөдөлмөрийн Дотоод журам, болон холбогдох 

бусад хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн акт нь энэхүү журмын үндэслэл болно. 

 

Хоёр. Хамрах хүрээ 

 

2.1 Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын нийт албан хаагчид энэхүү журмыг дагаж 

мөрдөнө. 

 

Гурав. “Зөрчлийн оноо” тооцоох 

 

3.1 Газрын албан хаагчдын зөрчлийн онооны дээд хязгаар 10 байх нэг жилийн туршид 

хүчинтэй байна. Зөрчлийн онооны дээд хязгаараас хасагдах журмаар тооцогдож 0-д хүрсэн 

тохиолдолд сахилгын шийтгэл хүлээлгэж оноог шинээр тоолж эхлэнэ.   

3.2 Дараах тохиолдолд зөрчлийн оноо тооцно. 

№ Зөрчлийн төрөл Үзүүлэлт 
Оно

о 

1 Тайлан, мэдээ хугацаанд нь өгөөгүй 

Ажлын 4 цаг хүртэл 1 

Ажлын 4-7 цаг 2 

Ажлын 1-с дээш өдөр 

өдө
р тутамд 

3 

2 

Тайлан мэдээг стандартын дагуу 
гаргаж өгөөгүй /загварын дагуу бус, тавигдсан 

асуудал хангалтгүй тусгагдсан, утга найруулга 
байхгүй, зөв бичгийн дүрмийн 5-с дээш алдаатай, 
г.м/ 

1 удаа буцсан 1 

1-с дээш удаа буцах 
тутамд 

1.5 

3 
Өглөө ажлаас хоцорсон удаа бүрт 
 

1-10 минут хүртэл  0.5 

11-30 минут 1 



31-59 минут 2 

60 мин-4цаг  

30 
мин 

тутамд 
1.5 

4 Ажил тасалсан 1 өдөр  10 

5 
Ажлын байранд болон ажлын цагаар 

архи согтууруулах ундаа хэрэглэсэн 1 удаа 
10 

6 
Ажлын байранд шалтгаангүй 30 дээш 

минут байгаагүй  1 удаа 
2 

7 Ажлын байранд тамхи татсан 1 удаа 5 

8 Ажлын байранд тоглосон 1 удаа 1 

9 
Ажлын байран дээр хэрүүл маргаан 

үүсгэх, бүдүүлэг зан авир, гаргах, үг хэллэг 
хэрэглэх этгээд хувцаслах 1 удаа 

2 

1
0 

Цаг үеийн шинж чанартай аливаа 
асуудлыг шийдвэрлэлгүй цаг алдах, 
хугацаа хоцроох  1 удаа 

1 

1
1 

Мэдээллийн тасралтгүй байдлыг 
хангаж ажиллах, цаг үеийн шинжтэй 
яаралтай мэдээллийг түргэн шуурхай 
дамжуулах удирдлагыг мэдээллээр 
хангаагүй цаг алдах зэрэг асуудал 
гаргасан 1 удаа 

1 

1
2 

Гадуур ажлын бүртгэлийн дэвтрийг 
хөтлөлт, ажлын тайлан 1 удаа 

1 

1
3 

Дээд байгууллагын болон 
байгууллагын дотооддоо зохион 
байгуулсан арга хэмжээ олон нийтийн арга 
хэмжээнд оролцсон байдлыг харгалзан 1-2 
оноо 1 удаа 

1 

1
4 

Edoc болон Smartcity програмд 
зөрчил тооцуулсан болон бусад цахим 
системийн зөрчил Зөрчил тутам  

0,5 

1
5 

Албан бичиг, тайлан, мэдээ, 
удирдамж боловсруулах, хянах, илгээх  

Боловсруулах  
шатанд алдаа гарсан бүрт 

1 

Хянах шатанд алдаа 
гарсан бүрт 

1 

Илгээх шатанд алдаа 
гарсан бүрт   

1 

 
ЖИЧ:Хүснэгтэд тусгагдаагүй болон зөрчлийн үзүүлэлтийг давсан тохиолдолд 

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам болон бусад эрх зүйн баримт бичигт 
тусгагдсаны дагуу арга хэмжээ тооцно 

 

 

Дөрөв. Зөрчлийн оноо тооцох эрх бүхий албан тушаалтнууд 

4.1 Газрын дарга, орлогч дарга 

4.2 Харъяалах хэлтсийн дарга  



4.3 Захиргааны хэлтсийн дарга 

Тав. Хариуцлага 

 

5.1 Зөрчлийн оноог газрын албан хаагчдын үйл ажиллагааг дүгнэхэд харгалзан үзнэ. 

5.2 Албан хаагчийн зөрчлийн оноо 0-д хүрсэн тохиолдолд сахилгын шийтгэл тооцоно. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 
даргын ....   оны ... сарын …  өдрийн 

... дугаар тушаалын 2 дугаар   хавсралт 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

АЛБАН ХААГЧДЫН АЖЛЫН ҮР ДҮНГ ТООЦОЖ 

 ДҮГНЭХ ЖУРАМ 

 

Нэг. Үндэслэл 

Төрийн албаны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйл, Монгол Улсын Засгийн Газрын “Сахилга 

хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай”  2017 оны 01 дугаар албан даалгавар, 2018 оны 258 

дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг Даргын “Сахилга хариуцлага дэг журмыг сайжруулах 

тухай” 2018 оны 03 дугаар  албан даалгаврууд нь дээрх журмыг боловсруулах эрх зүйн 

үндэслэл болно. 

 

Хоѐр.Зорилго 

Энэхүү журмын зорилго нь “Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар”-ын /НХХААГ/ 

албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүн сахилга хариуцлага дэг журам, төрийн албаны ёс 

зүй, идэвх санаачилга оролцоо зэргийг үнэлж дүгнэх, шагнал урамшуулал олгох сахилга 

хариуцлага тооцох зэрэг асуудлыг онооны системтэй уялдуулан зохицуулахад оршино. 

 

Гурав. Албан хаагчийн ажлын үр дүнд хяналт тавих тайлагнах 

1. Албан хаагчийн төлөвлөсөн ажлын явц, гүйцэтгэлд нэгжийн удирдлага тогтмол хяналт 

тавьж, заавар зөвлөгөө өгч, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана. 

2. Албан хаагч нь улирал тутам, хагас бүтэн жилээр, гүйцэтгэсэн ажлаа тайлагнах ба 

нэгжийн удирдлага тайланд дүн шинжилгээ хийнэ.  

 

Дөрөв. Албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг, 

Мэргэжлийн түвшинг үнэлж дүгнэх 

1. Албан хаагчийн ажлын үр дүнг бодитой, нээлттэй байх зарчмыг баримтлан үнэлж 

дүгнэх бөгөөд урамшуулал олгох, хариуцлага тооцоход үндэслэл болно. 

2. Албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг доор заасны дагуу нэгжийн удирдлага хагас, 

бүтэн жилээр дүгнэнэ. 

 

Д/д Дүгнэх үзүүлэлт   Дүгнэх 
огноо 

Дүгнэсэн 
оноо 

1 Ажлын байрны тодорхойлолтоор хүлээсэн ажил 
үүргийн гүйцэтгэл, биелэлт /үр дүнгийн гэрээний 
биелэлт/ 

60  

2 Газрын удирдлагаас болон нэгжийн даргаас өгсөн 
үүрэг даалгаврын биелэлт, чанар, хугацаа 

10  

3 Шинээр санаачлан хэрэгжүүлсэн ажил 10  

4 Олон нийтийн ажилд оролцсон байдал 10  

5 Хөдөлмөрийн дотоод журам, холбогдох бусад 
дүрэм, журмын хэрэгжилт, ёс зүй сахилга 
хариуцлага 

10  

НИЙТ ДУНДАЖ ОНОО 
 

100  



 

3. Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, холбогдох бусад дүрэм, журмын хэрэгжилт, 

ёс зүйн сахилга хариуцлагатай холбоотой асуудлаар Захиргааны хэлтэстэй 

зөвшилцсөний  дагуу үнэлгээ өнгө. 

4. Албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлсэн үнэлгээг үндэслэн Төрийн албаны 

тухай хууль, байгууллагын дотоод журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, эрх 

зүйн акттай нийцүүлэн дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

 

Үнэлгээ Үнэлгээг үндэслэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
талаарх санал 

“Маш сайн” 
буюу 100-90 

-Албан тушаал ахиулах 
-Цалингийн шатлалыг  алгасуулж нэмэгдүүлэх; 
-Дараагийн шатны цол, зэрэг дэв олгох;  
-Төр, засгийн удирдах дээд байгууллагын болон салбарын 

шагналд   тодорхойлох; 
-Сарын үндсэн цалинг 100 хүртэл хувьтай тэнцэх, 

хэмжээний мөнгөн урамшуулал болон бусад хэлбэрийн шагнал 
олгох 

-Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан бусад хэлбэрийн 
урамшуулал. 

“Сайн“ буюу 
89-80  

-Одоогийн ажилд нь үргэлжлүүлэн ажиллуулах,  
-Цалингийн шатлал ахиулах; 
-Дараагийн шатны цол, зэрэг дэв олгох;  
-Төр, засгийн удирдах дээд байгууллагын болон салбарын 

шагналд   тодорхойлох; 
-Сарын үндсэн цалинг 80 хүртэл хувьтай тэнцэх, хэмжээний 

мөнгөн урамшуулал болон бусад хэлбэрийн шагнал олгох 
-Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан бусад хэлбэрийн 

урамшуулал. 

“Хангалттай” 
буюу 70-79 

- Одоогийн ажилд нь үргэлжлүүлэн ажиллуулах,  
- Дутагдаж буй мэдлэг, чадвар олгох сургалтад 

хамруулах 
-Зохих шатны сургалтад хамруулах; 
 

“Дутагдалтай" 
буюу 60-69 

-Дутагдаж буй мэдлэг, чадвар олгох сургалтад 
хамруулах 

- Албан тушаал бууруулах 

“Хангалтгүй” 
буюу 59- с 
доош 

- Албан тушаал бууруулах 
-Сахилгын шийтгэл ногдуулах; 
-Төрийн албанаас халах 

   

 

5. Хэрэв албан хаагч нэгжийн удирдлагаас өгсөн үнэлгээг эс зөвшөөрвөл үндэслэлээ 

удирдлагадаа тайлбарлах, шаардлагатай гэж үзвэл Газрын даргад хандаж болно. 

 
   
   

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

  

 

  

   

 

 


