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Мэдээллийн товхимол 

Н ийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөц, нийгмийн 

маркетингийн менежментийг сайжруулах төслийн ажлын 

хэсгээс эрхлэн гаргаж буй Мэдээллийн товхимлын 2 дахь 

дугаараар Та бүхэнтэй уулзаж байгаадаа таатай байна. 

 

Төслийн хүрээнд өнгөрсөн саруудад зохион байгуулсан үйл 

ажиллагааны тоймыг Та энэхүү Мэдээлийн товхимлоос уншиж 

танилцаарай. Юуны өмнө Нийгмийн даатгалын байгууллагын 

хүний нөөцийн өнөөгийн байдлыг үнэлсэн судалгаа, дүн 

шинжилгээнд үндэслэн “Ажлын байрны тодорхойлолт”(AST), 

“Гүйцэтгэлийн үнэлгээ”, “Албан тушаал дэвших”,  “Урамшуулал”, 

болон “Сургалт-хөгжил”-ийн тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр Та 

бүхэнтэй өнгөрсөн хугацаанд амжилттай хамтран ажиллаа. 

 

Төслийн ажлын хэсэг бидний хамтран боловсруулсан Хүний 

нөөцийн менежментийн дээрх арга хэрэгслүүдийн сайжруулсан 

хувилбарыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга, ноён 

Ц.Уртнасанд танилцуулан санал солилцсон бөгөөд Ерөнхий 

газрын даргын санал, чиглэл, зөвлөмжийг арга хэрэслүүдэд 

тусган 9 дүгээр сарын дунд гэхэд эцэслэн боловсруулж Та бүхэнд 

хүргэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. 

 

Төслийн ажлын хэсгийн хамт олон 
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1. АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ 

 

2 
014 онд зохион байгуулсан Нийгмийн даатгалын байгууллагын 

хүний нөөцийн үнэлгээний үр дүн нь Ажлын байрны тодорхойлолт 

(АБТ)-ыг зайлшгүй шинэчлэн сайжруулах шаардлагатайг харуулсан 

бөгөөд  2015 онд Ажлын хэсэг НДЕГ, ННДГ, Чингэлтэй болон 

Сонгинохайран дүүрэг, Булган, Дорнод, Говь-Алтай аймгийн НДХ-үүдтэй 

хамтран давхардсан тоогоор 132 ажлын байранд ажлын дүн шинжилгээ 

хийлээ. 

Ажлын дүн шинжилгээний үр дүнд үндэслэн АБТ-ын ажил үүрэг, шалгуур 

үзүүлэлтийг илүү тодорхой болгон, гүйцэтгэлийн үнэлгээ буюу үр 

дүнгийн гэрээ болон албан тушаал дэвших матрицтай илүү уялдуулан 

шинэчилж байна. 

Салбарын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэх үйл ажиллагаа 

НДЕГ (ЭМДГ, МТТ-оос бусад), ННДГ тус тус 100% дууссан бол Аймаг, 

Дүүргийн НДХ-ийн АБТ-ын загвар болгон сонгож буй Чингэлтэй дүүргийн 

НДХ-ийн АБТ-ыг шинэчлэх үйл явц 74%-тай явагдаж байна. 

Ажлын хэсэг АБТ-ыг шинэчлэх үйл ажиллагааг 9 дүгээр сард бүрэн 

дуусган НДЕГ-ын даргын зөвлөлд танилцуулахаар бэлтгэж байна. 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АРГА 
ХЭРЭГСЛҮҮДИЙН ШИНЭЧЛЭЛ 

 

Төслии н ажлын хэсэг 
 

НДЕГ-ын даргын 2015.06.12-ны өдрийн А/82 тоот 

тушаалаар төслийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг 

үзүүлэх Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй 

өөрчлөн байгууллаа. Үүнд: 

Ахлагч: 

Ц.Ганцэцэг /ЭМДГ-ын БТХ-ийн дарга/ 

Гишүүд: 

Д.Мэндбаяр /Тамгын газрын дарга/ 

Д.Нарантуяа /НДБХГ-ын мэргэжилтэн/ 

Ц.Мөнхтуяа /Тамгын газрын мэргэжилтэн/ 

П.Цэрэннадмид /Тамгын газрын мэргэжилтэн/ 

Э.Баасанжалба /Тамгын газрын ССОНХА-ны 

мэргэжилтэн/ 

Б.Мөнгөнхуяг /Тамгын газрын ГХАА-ны 

мэргэжилтэн/ 

Б.Болдбаяр /Тамгын газрын ГХАА-ны 

мэргэжилтэн/ 

Д.Тогтохжаргал /ЭМДГ-ын ТҮЧХ-ийн 

мэргэжилтэн/ 

Г.Гантуяа /ЭМДГ-ын СБХ-ийн мэргэжилтэн/ 

Ж.Батжаргал /МТТ-ийн мэргэжилтэн/ 

Нарийн бичгийн дарга: 

Н.Наранцацрал /НДБХГ-ын мэргэжилтэн/ 

Б.Мөнхбаяр /ЭМДГ-ын БТХ-ийн мэргэжилтэн/ 

 

Төслийн ажлын хэсгийн шинэ гишүүддээ болон 

төслийн ажилтан Н.Солонго нартаа ажлын 

өндөр амжилт хүсье. 

Picture caption 

Picture caption 

Ажлын хэсгийн уулзалт 

Шинэчилсэн ажлын байрны тодорхойлолтын загвар 
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2. АЛБАН ТУШААЛ ДЭВШИХ ТОГТОЛЦОО 

Н ийгмийн даатгалын байгууллагын албан тушаал 

дэвших тогтолцоог дараах загваруудыг 

нэвтрүүлэх замаар шинэчилж байна. Үүнд: Ажилтан, 

албан хаагч нь албан тушаалын 5 ангилал, 5 түвшний 

нэгж байгууллага, 6 чиг үүрэг буюу 5 сан хооронд албан 

тушаал дэвших, 

сэлгэн ажиллах 

боломжтой. 

 

          

  

          

НДБ-ын ажилтан, албан хаагчийн 

хувьд албан тушаал дэвших нь Хүний нөөцийн 

мэргэжлийн тогтолцоо, 

хүний нөөцийн нэгжийн 

идэвхтэй үйл ажиллагаа 

болон ажилтны боловсрол, 

туршлага, ур чадвар, 

гүйцэтгэл дээр тулгуурлана.  

Албан тушаал дэвших загвар 

Албан тушаал дэвших матриц 

 

Ажилтан, 

албан хаагч 

нь 5 бүлэг 

ур чадварыг 

эзэмших 

шаардлага-

тай бөгөөд 

дээрх ур 

чадвар тус 

бүр албан хаагчдад 

зайлшгүй шаардлагатай 11 ур чадварыг үнэлэх 

бөгөөд үнэлэх аргачлалыг ур чадварын каталогиос 

харах боломжтой.  

Мөн НДБ бүр «Хүний нөөцийн зөвлөл» ажиллах 

бөгөөд албан хаагчийг тушаал дэвшүүлэх, сэлгэн 

ажиллуулах, бууруулах болон авьяаслаг албан 

хаагчийг тодорхойлох зорилготой. 

Ур чадварын загвар 

Ур чадварын каталог буюу толь 
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3. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

 

Н ийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн үнэлгээг 

эргэн харвал Гүйцэтгэл, үр дүнгийн үнэлгээний ерөнхий 

процесс нь захиргааны хувьд сайн  байгаа боловч бараг бүх 

ажилтнууд ойролцоо ижил үнэлгээ авдаг нь тухайн үйл ажиллагааны 

зорилго, утга нь алдагдахад хүргэж байна. Энэхүү процесст албан 

хаагчдын мэргэжлийн болон хувь хүний ур чадварыг хангалттай 

үнэлж чадахгүй байгаа үр дүн гарсан билээ. 

Гүйцэтгэл буюу үр дүнг үнэлэх ажиллагаанд хамт олон, хувь хүний өөрийн ба удирдах ажилтны үнэлгээг ил тод тусгаж 

өгвөл илүү бодитой, шударга болох юм. Тиймээс бид дараах үйл ажиллагааг шинэчлэн боловсруулаад байна. Үүнд: 

1.Үр дүнгийн гэрээний загварыг шинэчлэх, 

2.Хамтран ажиллагч буюу хамт олны үнэлгээ, 

3.Өөрийн үнэлгээ, 

4.Удирдлагыг үнэлэх үнэлгээ, 

5.Сургалтын хөтөлбөр, 

6.Ил тод байдлыг хангах. 

 

Жилийн эцэст ажилтан тус бүрийн ур чадварыг үнэлэн 

сайжруулах шаардлагатай 2-4 ур чадварын сургалтыг дараа 

жилд төлөвлөнө.  

Ажилтны ур чадварын үнэлгээ 
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4. СУРГАЛТ-ХӨГЖИЛ 

Н ийгмийн даатгалын байгууллага нь 

өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэхийн 

тулд өөрийн гэсэн ур чадварын үзэл 

баримтлалтай байх шаардлагатай. Үүний 

тулд Нийгмийн даатгалын байгууллагын 

Сургалтын академи байгуулан, дотоод 

болон гадаад сургагч нарыг дайчлан 

жилийн туршид ажилтан, албан хаагчдад 

зориулсан сургалт зохион байгуулах 

үүрэгтэй.  

 

Нийгмийн даатгалын Сургалтын академи нь 

дотоод болон гадаад сургагч багш нараас 

бүрдэх 5 сургалтын төвтэй, мөн онлайн 

сургалтын сантай байх бөгөөд НДЕГ болон 

бүсийн сургагч багш нар хэлсүүдэд сургалт 

зохион байгуулах бөгөөд 100 орчим дотоод 

сургагч нарыг сонгож (НДЕГ-аас: 10, Хэлтэс 

бүрээс: 3)  мэргэжлийн  1, арга зүйн 2 

сургагч, холбогдох мэдлэг, туршлага бүхий 

“мэргэжилтнүүд”-ийг сургагч багшаар 

ажилллах юм. 

 

Нийгмийн даатгалын байгууллагын 

сургалтын тогтолцоо нь ур чадварын 

загварыг 5 бүлэг ур чадвар ба түүн дотор 

тухайн алба тушаалын хэрэгцээ 

шаардлагад нийцэх 25 сургалтын 

хөтөлбөрт бүрдэнэ.  

Одоо хэрэгжиж буй сургалтын процесс 

гадны хөрөнгө оруулалтаас хэт 

хамааралтай байгаа учир бид өөрсдийн 

гэсэн дотоодын сургалтын “ноу-хау”-тай 

болохыг санал болгож байна.  

 

А жилтны гүйцэтгэлийг үнэлэхдээ ур 

чадварыг давхар үнэлснээр жил бүр 

сайжруулах шаардлагатай талуудаа 

тодорхойлж, дараа жилийн үр дүнгийн 

гэрээнд тусгах боломж олгох ба ажилтан, 

албан хаагчдын сайжруулах шаардлагатай 

ур чадварыг тодорхойлсны дараа тэдэнд 

зориулсан сургалтын хөтөлбөрийг  хүргэх 

НДБ-ын сургалтын академи 

НДБ-ын Сургалтын академийн байршил 

НДБ-ын сургалтын үзэл баримтлал 
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5. УРАМШУУЛАЛ 

Н ийгмийн даатгалын байгууллагын ур чадварын каталог 

нь удирдах албан хаагчид ажилтнуудынхаа гүйцэтгэл, 

ур чадварыг үнэлэн урамшууллын тогтолцоотой хэрхэн 

холбохыг харуулах бөгөөд Нийгмийн даатгалын 

байгууллагын урамшууллын тогтолцоо нь дараах 3 хэсгээс 

бүрдэнэ. Үүнд: 

1. Үндсэн цалин ба ажилтнуудад олгодог ерөнхий 

урамшуулал, 

2. Жилийн үр дүнгийн гэрээний үнэлгээтэй холбоотой 

олгодог урамшуулал (=Мөнгөн урамшуулал):  

Урамшууллын санг ажилтнуудын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд 

үндэслэн гарамгай  амжилттай ажилласан ажилтан, 

албан хаагчийг шагнадаг байх, 

3.   Тогтмол/төлөвлөгөөт бус урамшуулал. 

НИЙГМИЙН МАРКЕТИНГИЙН  
ТӨСЛИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 

Т өслийн «Нийгмийн 

маркетинг»-ийн шат 

нь үндэсний хэмжээний 

маркетингийн судалгааг 

2015 оны 8 дугаар сард 

эцэслэн гаргах ба үүний 

дараа Дэлхийн эрүүл 

мэндийн байгууллага,  

НДБ-ын маркетингийн 

стратеги боловсруулах 

ажлыг санхүүжүүлэх юм. 
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ТӨСЛИЙН ЦААШДЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА 

Н ийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн 

менежментийн дээрх арга хэрэгслүүдийг сайжруулснаар 

Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтан, албан хаагчид 

Даатгуулагчийн итгэл найдвар, сэтгэл ханамжид нийцсэн 

нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээг үзүүлж, олон улсын 

түвшинд очиход илүү ойртох юм. 

 

Т өсөл нь 10 дугаар сараас эхлэн сайжруулсан хүний нөөцийн 

арга хэрэгслүүд болох Ажлын байрны тодорхойлолт, Албан 

тушаал дэвших тогтолцоо, Гүйцэтгэлийн үнэлгээ, Сургалт-хөгжил, 

Урамшууллын тогтолцооны талаарх болон бусад сургалтуудыг 

үндэсний түвшинд зохион байгуулах юм. Ингэснээр төсөл 

хэрэгжүүлэх шатандаа шилжих юм. 

 

 

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ: 

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар,  
“НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦ, НИЙГМИЙН 
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ” ТӨСӨЛ  
 

И-мэйл:  sigo.hr.project@gmail.com  

Утас:   11-328030-208, 99293440 /Ц.Ганцэцэг/ 
  11-328809, 94140232 /Томас Гебхардт/ 

Төслөөс 2015 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
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