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УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА, 
¯Ý-ИЙН НÝГДСÝН ХÎРÎÎНÎÎС 2019-2020 ÎНД 

ХÝРÝГЖ¯¯ЛÝХ ХАÌÒЫН ГÝРÝÝ

НÝГ. НИЙÒЛÝГ ¯НДÝСЛÝЛ

1.1 Монгол Улсын нэгдэн орсон Олон Улсын гэрээ конвенци, Хөдөлмөрийн 
тухай хууль, Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хууль,Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулиудыг үндэслэн Çахиргаа, 
ҮЭ-ийн хорооноос хөдөлмөрийн харилцааг çохицуулах, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний тасралтгүй үйл аæиллагааг хангуулах, аøиг орлогыг өсгөх, 
улмаар аæилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах çорилгоор энэхүү хамтын 
гэрээг байгуулав. Хамтын гэрээ нь ÁÇÄ-ийн ÇÄÒГаçарт бүртгүүлæ, хо¸р 
æилийн хугацаанд мөрдөгдөнө.

ХÎЁР. АЖИЛ ÝРХЛÝЛÒИЙН ÒАЛААР

2.1 Çахиргаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тасралтгүй аæиллагааг хангахад 
2019, 2020  онд батлагдсан орон тоо, çохион байгуулалтын дагуу 
аæиллана.

Æилдээ        Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
Хэлтэс, алба, товчоо, нэгæүүд

2.2 Áарилга байгууламæ, техник тоног төхөөрөмæийг øинэчлэх, их, урсгал 
çасвар хийх, үндсэн хөрөнгө худалдаæ  авах çардлыг төлөвлөгөөний 
дагуу гаргана.

Инæенерийн бодлогын хэлтэс
Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс
Хангамæ үйлчилгээний хэлгэс

2.3 Орон тоо, бүтэц çохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр  аæлаас халагдсан 
аæилтанд тус байгууллагад аæилласан хугацааг нь харгалçан  /10 хүртэлх 
æил аæилласан аæилтанд  1 сар, 10-20 æил хүртэлх хугацаагаар аæилласан 
аæилтанд  2 сар,  20 æилээс дээø хугацаагаар аæилласан аæилтанд 3 
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сар /цэргийн албанд татагдах, өвчний учир груïïэд орох  øалтгаанаар  
аæлаас чөлөөлөгдсөн аæилтанд  нэг сарын дундаæ цалин хөлстэй тэнцэх 
хэмæээний аæлаас халагдсаны  тэтгэмæийг тус тус  олгоно.

  Æилдээ  Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

ГУРАВ.ХӨДӨЛÌӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ÒАЛААР

Цалин, тэтгэвэр нэмэгдүүлэх тухай Òөр, Çасгаас гарах øийдвэрийг тухай 
бүрд нь хэрэгæүүлэх,байгууллагын эдийн çасгийн үçүүлэлтээс хамаарч 
нийт аæилтнуудынхаа цалинг тодорхой хэмæээгээр нэмэгдүүлнэ.

3.1 Үндсэн ба нэмэгдэл цалинд 25,138.7  сая төгрөг çарцуулна. Үүнээс:

а\ Үндсэн цалинд 15,584.6   сая төгрөг 
б\ Øөнийн цагийн нэмэгдэлд  44.7 сая төгрөг   
в\ Илүү цагийн хөлсөнд 630.9  сая төгрөг  
г\ Íөхцлийн нэмэгдэлд 423.0 сая төгрөг    
д\ Сарын аæиллагааны үр дүнгийн øагналд 6,176.03 сая төгрөг    
е\ Æилийн аæлын үр дүнгийн øагналд цалинд 808.1 сая төгрөг

    Æилдээ  Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

3.2 Ахуйн болон үйлдвэрүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламæ, 
øугам хоолойн, аøиглалт, çасвар үйлчилгээг хариуцах үүрэг бүхий цэг 
салбаруудын хэвийн бус нөхцөлд хамрагдаггүй аæилтнуудад хэвийн 
бус нөхцөлийн нэмэгдэл хөлсийг сар бүр олгох ба ээлæийн амралтыг 
Хөдөлмөрийн тухай хуульд çаасны дагуу хэвийн нөхцөлөөр тооцоæ 
олгоно.

  2019 оны 1 сараас  
Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
Эдийн çасаг,санхүү бүртгэлийн хэлтэс
Цэвэрлэх байгууламæууд

  
3.3 Ээлæийн аæилтнуудад батлагдсан граôикийн дагуу  øөнийн цагийн 
нэмэгдлийг цагийн 200 төгрөгөөр, хэвийн бус нөхцөлд аæилладаг 
аæилтнуудад олгодог нөхцөлийн нэмэгдлийг аæилласан цагт нь 600 
төгрөгөөр тус тус  тооцоæ  олгоно. 
2020 оны  01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн øөнийн цагийн нэмэгдлийг 
цагийн 400 төгрөгөөр, хэвийн бус нөхцөлд аæилладаг аæилтнуудад 
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олгодог нөхцөлийн нэмэгдлийг аæилласан цагт нь 800 төгрөгөөр тус тус  
тооцоæ  олгоно. 

    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс   

3.4 Эрдмийн цол, çэрэг болон мэргэøлийн çэрэгтэй аæилтнуудад 
цалингийн нэмэгдлийг æурмын дагуу олгоно.   

  Æилдээ  Çахиргаа удирдлагын хэлтэс

3.5 Цагаар хөлс авагч ээлæийн аæилтнуудад тариôт цалинг олгоно. 
Үйлдвэрлэлийн тасралтгүй үйл аæиллагааг хангах үүднээс аæилтнууд 
çайлøгүй øалтгаанаар илүү цагаар аæиллах тохиолдолд ҮЭ-н нэгдсэн 
хороонд мэдэгдэæ, тодорхойлолтын дагуу хөлсийг 1,5 дахин нэмэгдүүлэн 
тухайн сард нь олгох буюу эсвэл амралтад тооцоæ биеэр эдлүүлнэ.

  Æилдээ Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

3.6 УСУГ-т тасралтгүй, тогтвор суурьøилтай аæилласан аæилтнуудад 
удаан æилийн нэмэгдлийг батлагдсан æурмын дагуу олгоно.

  Æилдээ Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

3.7 Сарын аæлын үр дүнгээр олгох øагналын æурмын øагнал авах 
нөхцөл, үçүүлэлтийг биелүүлсэн аæилтнуудад øагналт цалинг æурамд 
çаасан хугацаанд нь олгоæ, тухай бүрд нь хамт олонд мэдээлæ байна.

  Æилдээ Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

3.8 Аæлын өндөр амæилт гаргасан аæилтнуудыг байгууллагын болон дээд 
байгууллагын øагналаар øагнуулахаар уламæилна.

•	 Òөрийн дээд одон медалиар øагнагдахад - 500000 төгрөгөөр
•	 Áайгууллагын Хүндэт дэвтэрт нэр нь бичигдэхэд - 450000 

төгрөгөөр
•	 Áайгууллагын Хөдөлмөрийн аваргаар øалгарахад - 300000 

төгрөгөөр
•	 Оны øилдэг аæилтнаар øалгарахад - 300000 төгрөгөөр 
•	 Оны  øилдэг çалуу аæилтнаар øалгарахад - 250000 төгрөгөөр 
•	 Аæил мэргэæлийн аваргаар øалгарахад - 200000 төгрөгөөр
•	 Оны тэргүүний аæилтнаар øалгаруулахад - 150000 төгрөгөөр 
•	 Аæлын амæилт гаргасан аæилтнуудыг 80000 хүртэлх төгрөгөөр 

тус тус øагнана.         
    

  Æилдээ Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс
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 ДӨРӨВ. НИЙГÝÌ  АХУЙН ХӨНГӨЛӨЛÒ ¯З¯¯ЛÝХ ÒАЛААР
4.1 Íийт аæилтнуудад хоолны үнийн хөнгөлөлтийг  аæилласан 1 өдөрт 
3000 төгрөгөөр бодоæ олгох ба ээлæийн аæилтнуудад граôикийн дагуу 
гарсан ээлæээр нь бодоæ  олгоно.
2020 оны  01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нийт аæилтнуудад хоолны 
үнийн хөнгөлөлтийг  аæилласан 1 өдөрт 4000 төгрөгөөр бодоæ олгох ба 
ээлæийн аæилтнуудад граôикийн дагуу гарсан ээлæээр нь бодоæ  олгоно.

    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

4.2 Эмчийн магадлагаагаар клиник раøаан сувилалд явæ эмчлүүлсэн 
аæилтанд эрхийн бичгийг нь үндэслэн тусгай æурмын дагуу 50,000 
төгрөгийн  хөнгөлөлтийн 40 хувийг Çахиргаа,  60 хувийг ҮЭ-ийн  хороо 
гаргах ба нэг  аæилтан 3 æил дараалан авах эрхээр хангагдана. Гэрээт 
сувилал, эмнэлгүүдэд ЭМÄ-ын хөнгөлттэйгээр хэвтэн эмчлүүлэх 
боломæийг бүрдүүлнэ. /Áайгууллагын сувилал аøиглалтад орсноос хойø 
энэхүү çаалтыг мөрдөхгүй/  

    Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс
    Хэлтэс, алба, товчоо, нэгæ
    Үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн хороо 

4.3 Íийтийн тээврээр явæ аæил үүргээ гүйцэтгэдэг аæилтнуудад 
Áайгууллагын даргын туøаалын хавсралтад çаагдсан аæилтнуудад 
цахим төлбөрийн карт /U-money/ картыг сар бүр олгоно. 

  Æилдээ Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

4.4 ªндөр насны тэтгэвэрт гарч байгаа аæилтнууд болон байгууллагын   
ахмадуудад тэтгэмæ тусламæ, хөнгөлөлт олгох, үйлчилгээ үçүүлэх 
асуудлыг “Ахмадын санг çарцуулах” æурамд çааснаар øийдвэрлэнэ.                          

    Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

4.5 Амьæиргааны түвøин доогуур, онцгой гачигдалтай аæилтанд  400,000 
төгрөгийн буцалтгүй тусламæийг Çахиргаа, ҮЭÍХ-ноос хамтран нэг удаа 
олгоно. /Æилд 20 аæилтанд/

    Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс
    Үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн хороо

4.6 Áайгалийн гамøиг, давагдаøгүй хүчин çүйлд өртөæ орон гэргүй болсон, 
эд хөрөнгийн хохирол учирсан аæилтанд хохирлын хэмæээг харгалçан 
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үçэæ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмæээг 2 дахин нэмэгдүүлсэнтэй 
тэнцэх нэг удаагийн буцалтгүй тусламæ үçүүлнэ. 

    Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

4.7 Аæиллаæ байгаа аæилтан нас барахад хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмæээг 6 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх, аæилтны төрсөн эцэг, эх, эхнэр 
нөхөр, үр хүүхэд нас барахад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмæээг 3 
дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмæээний мөнгөн болон унааны тусламæ 
үçүүлнэ. /Íэг байгууллагад гэр бүлийн болон ахан дүүс хэд хэдэн хүн 
аæилладаг бол çөвхөн нэг хүнд олгоно./   
4.8 Аæиллаæ байгаад 3-аас дээø сарын хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэæ 
эмчлүүлсэн бөгөөд цааøид оноøилгоо эмчилгээ хийлгэх çайлøгүй 
øаардлагатай гэсэн эмнэлгийн 
албан ¸сны дүгнэлт гарсан,тохиолдолд хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмæээг 5 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх мөнгөн тэтгэмæийг нэг удаа 
олгоно.

  Æилдээ Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

4.9 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр, æил бүрийн 06 дугаар 
сарын 01-ний өдрийг тохиолдуулан аæилтны 0-12 насны хүүхэд бүрт 
10000 төгрөгний гарын бэлгийг өгнө çардлыг Çахиргаа Үйлдвэрчний 
эвлэлийн нэгдсэн хороо тус тус 50 хувиар гаргана. /1741орчим хүүхдэд/

  Æилдээ  Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс
    Үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн хороо 

4.10 Амьдралын гачигдалтай өрх толгойлсон 7 эцэг, эхэд нэг удаагийн 
буцалтгүй тусламæ олгоно.
2020 оны  01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн амьдралын гачигдалтай 
өрх толгойлсон 7 эцэг, эхэд нэг удаагийн буцалтгүй тусламæ болгон 
200000 төгрөгийг олгоно.
    Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

4.11 Òус байгууллагад олон æил үр бүтээлтэй аæиллаæ байгаа боловч 
амьдралын боломæ муу өөрийн гэсэн гэр оронгүй 10 хүртэлх тооны 
аæилтанд Çахиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн хорооны øийдвэрээр 
бүтэн гэр олгоно.

  Æилдээ Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс
    Үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн хороо 
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4.12 Аæилтнуудын ахуй амьдралыг сайæруулахад дэмæлэг туслалцаа 
үçүүлэх çорилгоор Худалдаа хөгæлийн банк, Хаан, Голомт, Хас, 
Улаанбаатар банкуудтай гэрээ байгуулæ цалингийн картаар çээл авах 
бололцоогоор аæилтнуудыг хангана.
  Æилдээ Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

ÒАВ. ХӨДӨЛÌӨРИЙН АÞУЛГ¯Й БАЙДАЛ, ЭÐҮҮË АХУÉÍ 
ÍªХЦӨЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ ÒАЛААР

5.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлыг сайæруулах 
болон үйлдвэрлэлийн осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмæээний төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгæүүлнэ. 

  Æилдээ Үйл аæиллагааны хяналтын хэлтэс

5.2 Аæилтнуудын чөлөөт цагийг çөв боловсон өнгөрүүлэх, бие бялдрыг 
чийрэгæүүлэх, сïортын уралдаан, тэмцээнүүдийг төлөвлөгөөний дагуу 
çохион байгуулна.

  Æилдээ Сïорт цогцолбор, Сïорт хамтлаг

5.3 Хортой бодистой тогтмол харьцаæ аæилладаг аæилтнуудад хор 
саармагæуулах хүнсний бүтээгдэхүүн аæилтанд олгох æурмын дагуу 
олгоæ биелэлтэд нь ҮЭ-ийн хороо албадын  удирдлага  хяналт  тавина.

  Æилдээ Үйл аæиллагааны хяналтын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс
    Үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн хороо 

5.4 Аæилтнуудаас үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэæлээс 
øалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 30 хувь хүртэл 
алдсан аæилтанд 5 сар, 31-50 хувь алдсан аæилтанд 7 сар, 51-70 хувь 
хүртэл алдсан аæилтанд 9 сар, 71 хувиас дээø алдсан аæилтанд 18 
сарын цалингийн дундаæтай тэнцэх хэмæээний нөхөн төлбөрийг нэг удаа 
олгоно. 

  Æилдээ Үйл аæиллагааны хяналтын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс
    Үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн хороо 

5.5 Аæилтан үндсэн аæлынхаа çэрэгцээ мэргэæил, аæил, албан туøаал 
хавсран буюу хослон аæилласан, эçгүй байгаа /ээлæийн амралтаас бусад/ 
аæилтны үүргийг орлон гүйцэтгэсэн тохиолдолд тухайн аæилтны үндсэн 
цалингаас 30 хүртэл хувийн нэмэгдэл хөлсийг олгоно.
  Æилдээ  / цалингийн сангаас /
    Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс
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5.6 Аæиллагсдын аæлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл, цэвэрлэгээний 
материалын хэмæээ, чанар, ханган нийлүүлэлтэд хяналт тавих комиссыг 
2 талын туøаал, тогтоолоор байгуулан аæиллуулæ аæилтнуудыг 
øаардлага хангасан аæлын хувцас, материалаар  хугацаанд нь хангана.

  Æилдээ Хо¸р талын хамтарсан комисс 
    Хангамæ үйлчилгээний хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

5.7 Ус хангамæ, ариутгах татуургын систем,  цэвэр бохир усны øугам  
хоолой, тоног төхөөрөмæийн хэвийн аæиллагаа алдагдаæ çайлøгүй 
øаардлагаар  çавсарлагагүйгээр аæилласан аæилтнуудын  хоолны 
çардалд  8 цагаас дээø цаг аæилласан ээлæ  тутамд аæилтан   бүрт 5000 
төгрөгөөр бодоæ  хоолны үнийн хөнгөлөлт олгоно.    
 
2020 оны 01дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 6000 төгрөгөөр бодоæ  
хоолны үнийн хөнгөлөлт олгоно.
    Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

5.8 Хэвийн бус нөхцөлд аæиллаæ байгаа аæилтнуудыг Хөдөлмөрийн 
нөхцөл мэргэæлийн өвчин судлалын үндэсний төвийн үçлэгт хамруулæ, 
дүгнэлт гаргуулан эрүүлæүүлэх аæлыг мэргэæлийн байгууллагатай 
хамтран çохион байгуулна. 
  Æилдээ Хангамæ үйлчилгээний хэлтэс
    Үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн  хороо

5.9 Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд аæиллаæ байгаа аæилтанд 
аæилласан хугацааг харгалçан үндсэн амралтан дээр нэмэгдэл амралтыг 
олгохдоо Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79.6-д çаасан доод 
хэмæээн дээр тус бүр 1 хоног нэмæ олгоно.                                               

    Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс
    Үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн хороо

5.10 Аæилтны буруу биø øалтгаанаар гарсан сул çогсолтын хугацаанд уг 
аæилтныг өөр аæилд øилæүүлэх боломæгүй бол энэ хугацаанд аæилтанд  
үндсэн цалинг олгоно.
    Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс
    Áүх албад, хэлтсүүд
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5.11Íийт аæилтнуудыг ХАÁЭА-н хуулийн 5.1-д çааснаар æилд 2 
удаа витаминæуулалтанд хамруулна. Агаарын бохирдолтой үед 
хүчилтөрөгчийн коктейл уух боломæоор хангана.

  Æилдээ ХАÁЭА-н çөвлөл
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс
    Алба, хэлтэс, товчоо, нэгæүүд
    Үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэнхороо

5.12 ХАÁЭА-н хуулийн 26 дугаар çүйлийн 2-т çааснаар байгууллагын 
нийт çардлын 1.5 хувиас дооøгүй хэмæээний хөрөнгийг хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 
мэргэæлээс øалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмæээнд 
çарцуулна.  

  Æилдээ ХАÁЭА-н çөвлөл
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс
    Алба, хэлтэс, товчоо, нэгæүүд

 ЗУРГАА. АЖИЛ АÌРАЛÒЫН ÖАГИЙН ÒАЛААР

6.1 Áайгууллагын дотоод æурам, хөдөлмөрийн гэрээнд çаасан аæлын 
цагаар аæиллуулах ба холбогдох дээд байгууллагаас æурамласан 
øийдвэрийн дагуу ус түгээх байрны үйлчлэгчид батлагдсан цагийн 
хуваарийн дагуу ээлæийн аæилтнууд 8,16 цагийн граôикаар аæиллана.

  Æилдээ Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
     Хэлтэс, алба, товчоо, нэгæүүд

6.2 Äор дурьдсан øалтгаанаар цалинтай ба тэтгэмæтэй  чөлөөг Ус 
Сувгийн Удирдах Гаçрын даргын туøаалаар  олгоно.Үүнд:

а\ Их дээд сургуульд орой, эчнээгээр суралцаæ байгаа аæилтанд 
суралцах болон øалгалт өгөхөд сургуулийн албан бичгээр цалинтай;
б\ Хурим хийх, эхнэр нь төрөх үед аæлын 7 хоног цалинтай;
в\ Òөрсөн эцэг, эх, гэр бүлийн хүмүүс, нөхөр болон эхнэрийн эцэг, эх, 
нас барсан үед аæилтанд Улаанбаатар хотод аæлын 5 хоног, хөдөө 
орон нутагт аæлын 7 хоногийн цалинтай чөлөө;
г\ Òөрсөн эцэг эх, үр хүүхэд, эхнэр, нөхөр  нь хүнд өвчнөөр өвчилæ 
асарч сувилах øаардлага гарсан  тохиолдолд эмчийн магадлагааг 
үндэслэн аæлын 7 хоног цалинтай 
д\ Мэргэæлийн çэрэг дээøлүүлэх сургалтад суралцах хүсэлт гаргасан 
аæилтнуудад сургалт çохион байгуулæ буй байгууллагын албан бичгийг 
үндэслэн аæлын 7 хоногийн цалинтай чөлөө олгох.
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е\ Òөрсөн эцэг, эх, эхнэр, нөхөр, үр хүүхдээ өвчний учир эмнэлгийн 
магадлагаагаар асрах аæилтанд  1 сар хүртэл хугацаанд  аæлын 1 
хоногт 5000 төгрөгөөр бодоæ  тэтгэмæтэй чөлөө олгох ба ЭМÄ, ÍÄ-ын 
øимтгэл чөлөөтэй байх хугацаанд төлөгдөхгүй.          
                     

6.3 Áусад тохиолдолд чөлөө хүссэн аæилтнуудад ээлæийн амралтыг 
хуваарь харгалçахгүйгээр олгоæ амралтаа эдэлсэн аæилтанд çайлøгүй 
гэæ үçвэл 1 сар хүртэл хугацаагаар  цалингүй чөлөө олгох ба ЭМÄ, ÍÄ-ын 
øимтгэл чөлөөтэй байх хугацаанд төлөгдөхгүй.                               
  Æилдээ  Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
6.4 Íийт аæилтнуудад хууль тогтоомæийн дагуу ээлæийн амралтыг 
ондоо багтааæ  эдлүүлнэ. Аæлын çайлøгүй øаардлагаар çахиргааны 
санаачлагаар ээлæийн амралтаа эдэлæ чадаагүй аæилтнуудад аæилласан 
хугацаанд нь ногдох цалин, үр дүнгийн øагналыг Ус Сувгийн Удирдах 
Гаçрын даргын туøаалаар олгоно.

  Æилдээ Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

ДÎЛÎÎ. АЖИЛÒНУУДЫН ÌÝРГÝЖИЛ БÎЛÎВСРÎЛЫГ
ДÝÝØЛ¯¯ЛÝХ ÒАЛААР

7.1 Íийт аæилтнуудыг эрхэлæ буй аæлынх нь чиглэлээр  мэргэæил 
мэдлэгийг дээøлүүлэхэд гадаад, дотоодын курс дамæаанд суралцуулах 
çардлыг  Çахиргаа сургалтын төлөвлөгөөний дагуу гаргана.

  Æилдээ Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

7.2 Íийт аæилтнуудаас мэргэæлээ дээøлүүлэх, давтан сурах çорилгоор 
гадаад, дотоодын сургалт, сургуульд суралцахаар сургалтын çардлаа 
өөрөө буюу сургалт çохион байгуулæ буй тал хариуцахаар  тохиролцсоныг  
дээд гаçар болон байгууллагаас хүлээн çөвøөөрсөн тохиолдолд  тэдэнд  
суралцаæ ирээд 3 æилээс дооøгүй хугацаагаар байгууллагадаа аæиллах 
үүрэг хүлээлгэæ, гэрээ байгуулсны үндсэн дээр  түүний эрхэлæ  байгаа 
албан туøаалыг хэвээр хадгалæ суралцах хугацаанд нь цалингүй  чөлөө 
олгоно.

  Æилдээ Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс
    Алба, хэлтэс, товчоо, нэгæүүд

7.3 Íийт аæилтнуудаас мэргэæлээ дээøлүүлэх, давтан сурах çорилгоор 
гадаад, дотоодын сургалт, сургуульд суралцахаар албан ¸сны чөлөө 
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авсан тохиолдолд суралцах хугацааны нийгмийн даатгалын øимтгэлийг 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмæээнээс аæил олгогчийн төлбөл çохих 
хувиар тооцон Íийгмийн даатгалын байгууллагад  төлæ аæилтны 
суралцсан хугацааг аæилласан  хугацаанд тооцно. 

  Æилдээ Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

7.4 Гадаад хэлний мэдлэг эçэмøих сургалтыг çохион байгуулах ба өөрөө 
бие дааæ суралцах хүнийг суралцах бололцоогоор хангана.

  Æилдээ Çахиргаа удирдлагын хэлтэс
    Эдийн çасаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэс

7.5 Òурøлага судлах, харилцан суралцах çорилгоор хөрø çэргэлдээ 
орнуудын Аæилчны эвлэлийн байгууллагатай байгуулсан гэрээний дагуу 
аæилтан солилцох çардлын 50%-ийг çахиргаа, 50%-ийг ҮЭ-ийн хороо 
хариуцна.
   Æилдээ / 3.0 сая төгрөг/   
     Çахиргаа, ҮЭ-ийн нэгдсэн хороо 

НАЙÌ. ¯Ý-ИЙН ÝРХИЙГ ХÝРÝГЖ¯¯ЛÝХ ÒАЛААР

8.1 ҮЭ-ийн сонгуульт аæилтныг аæиллах бололцоогоор хангана.

   Æилдээ Çахиргаа, ҮЭ-ийн нэгдсэн хороо

8.2 ҮЭ-ийн гиøүүд хамт олны саналаар сонгогдсон ҮЭ-ийн идэвхтэн 
сонгууль танд  сахилгын øийтгэл хүлээлгэх тохиолдолд ҮЭ-ийн дээд 
байгууллагад урьдчилан мэдэгдэх çарчмыг баримтална.

   Æилдээ Çахиргаа, ҮЭ-ийн нэгдсэн хороо

8.3 ҮЭ-ийн гиøүүнийг аæлаас халахдаа ҮЭ-ийн нэгдсэн хороонд 
урьдчилан мэдэгдэнэ.       

   Æилдээ Çахиргаа, ҮЭ-ийн нэгдсэн хороо

8.4 ҮЭ-ийн хороодыг аæиллах нөхцөл бололцоогоор  /өрөө, хурал, уулçалт 
хийх байр, мэдээлэл өгөх боломæ, албан конторын тоног төхөөрөмæ, 
øаардлагатай судалгаа, мэдээлэл/ хангана.    

   Æилдээ Çахиргаа, ҮЭ-ийн нэгдсэн хороо

8.5 ҮЭ-ийн гиøүүдийн татварыг сар бүр цалингаас 1% бэлэн бусаар 
хурааæ, ҮЭ-ийн хорооны дансанд øилæүүлнэ.

   Æилдээ Çахиргаа, ҮЭ-ийн нэгдсэн хороо



10 УСУГ-ын ҮЭ-ийн нэгдсэн хороо 11УСУГ-ын ҮЭ-ийн нэгдсэн хороо

8.6 ҮЭ-ийн сонгуультнуудыг нийгмийн асуудлыг øийдвэрлэх, урамøуулалт 
цалин хөлс олгох, аливаа арга хэмæээнд нийт аæилтнуудын нэгэн адил 
хамруулна.  
8.7 Áайгууллагын хөдөлмөрийн дотоод æурам болон аæилтнуудын эрх 
аøигтай холбогдох асуудлаар аливаа øийдвэр гаргахдаа ҮЭ-ийн хороо 
болон салбарын ҮЭ-үүдийн холбоонд урьдчилан мэдэгдэæ санал авсны 
үндсэн øийдвэрлэнэ. Øаардлагатай тохиолдолд øийдвэр гаргах эрх 
бүхий хурал, çөвлөгөөнд ҮЭ-ийн төлөөллийг оролцуулна.

ÅС. ХӨДӨЛÌӨРИЙН ДÎÒÎÎД ЖУРАÌ, БУСАД ХУУЛÜ
ÒÎГÒÎÎÌЖИЙГ ЗӨРЧСӨН ÒÎХИÎЛДÎЛД

ХАРИУÖЛАГА Х¯ЛÝÝЛГÝХ ÒУХАЙ

9.1  Аæилтан байгууллагын дотоод  æурмыг çөрчсөн тохиолдолд 
хөдөлмөрийн хуулийн дагуу арга хэмæээ авна.

  Æилдээ Çахиргаа, ҮЭ-ийн нэгдсэн хороо

9.2 Øинээр аæилд орсон аæилтнуудтай хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээ 
байгуулна. Гэрээний биелэлтийг дүгнэæ үндсэн аæлын байранд аæиллах 
аæилтнуудтай хугацаагүй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна. 

  Æилдээ Çахиргаа, ҮЭ-ийн нэгдсэн хороо

АРАВ. БУСАД З¯ЙЛ 

10.1 Аæилтнуудын дунд со¸л, урлаг, олон нийтийн аæлыг батлагдсан 
төлөвлөгөөний  дагуу çохион байгуулна. 

  Æилдээ Çахиргаа, ҮЭ-ийн нэгдсэн хороо

АРВАН НÝГ. ГÝРÝÝНД  НÝÌÝЛÒ,  ӨӨРЧЛӨЛÒ ÎРУУЛАХ ,
Х¯ЛÝÝХ ХАРИУÖЛАГА

11.1 Цагийн байдлаас øалтгаалæ  гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
асуудал гарвал хо¸р тал харилцан тохиролцоонд хүрэх çамаар  
øийдвэрлэнэ. Гаçрын бүтэц çохион байгуулалт, Гаçрын удирдлага, 
ҮЭХорооны удирдлага өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээг хүчин төгөлдөр 
хэвээр мөрдөх бөгөөд одоо аæиллаæ буй аæилтнуудыг аæлын байранд нь 
хэвээр үргэлæлүүлэн аæиллуулна. 

11.2 Хамтын гэрээний биелэлтийг УСУГ-ын Çахиргаа, ҮЭÍ хороо хамтран 
гаргаæ  хагас, бүтэн  æилээр нийт  аæилтнуудад  мэдээлæ тайлагнана.
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11.3 Хо¸р тал гэрээний хэрэгæилттэй холбоотой бүх мэдээллийг тогтмол 
солилцох үүрэг хүлээнэ.
11.4 Хамтын гэрээний хэрэгæилтийн явцад үүссэн саналын çөрүүтэй 
асуудлыг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 10, 16 дугаар бүлгийг баримтлана.

11.5 Хамтын гэрээгээр тохиролцсон асуудлыг биелүүлæ байгаа нөхцөлд 
аæил хаялт çохион байгуулахгүй байх үүргийг ҮЭÍ хороо хүлээнэ.


