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Мэдээллийн товхимол 

Н ийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөц, нийгмийн 

маркетингийн менежментийг сайжруулах төслийн 

мэдээллийн товхимлын анхны дугаар ийнхүү Та бүхний гар дээр 

очиж байна. Бид товхимлоор дамжуулж төслийн үйл ажиллагаатай 

холбоотой мэдээллийг улирал тутам хүргэх болно. 

 

Төсөл нь 2014 оны 4 сараас Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 

дээр хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд бид ажиллаж 

төслийг эхлүүлснээр төлөвлөсөн үйл ажиллагаагаа амжилттай 

хэрэгжүүлж байна. Тухайлбайл, нийгмийн даатгалын салбарын 

хүний нөөцийн менежментэд үнэлгээ хийж, үр дүнгийн тайланг 

эмхтгэн Та бүхэнд хүргэсэн билээ. 

 

Энэхүү мэдээллийн товхимолд өнгөрсөн хугацаанд болсон гол гол 

үйл явдлуудыг тоймлон хүргэхийн зэрэгцээ ойрын хугацаанд 

төлөвлөсөн ажлуудыг багтаасан болно. 

 

Таалан болгооно уу. 

 

“Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөц, 

маркетингийн менежментийг сайжруулах” төслийн баг  
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МЭДЭЭЛЛИЙН 

ТОВХИМОЛ 

“Нийгмийн даатгалын 
байгууллагын хүний нөөц, 

нийгмийн маркетингийн 
менежментийг сайжруулах” 

төсөл  

 Дугаар № 01,  2015 оны 1 дүгээр сар 



Н ийгмийн даатгалын ерөнхий газар 

(НДЕГ)-ын дарга Ц.Уртнасан 

Германы олон улсын хамтын 

ажиллагааны нийгэмлэг (ГОУХАН)-т хүсэлт 

тавьсны дагуу 2014 оны 4 дүгээр сараас 

хөгжлийн зөвлөх Томас Гебхардт болон 

төслийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 

Ажлын хэсэг хамтран “Нийгмийн даатгалын 

байгууллагын хүний нөөц, нийгмийн 

маркетингийн менежментийг сайжруулах” 

төслийг эхлүүллээ. 

Төсөл нь дараах 2 чиглэлээр 2014-2016 

онд хэрэгжих бөгөөд олон улсын зөвлөхийн 

дэмжлэгтэйгээр Нийгмийн даатгалын 

байгууллага (НДБ)-ын ажилтнууд оролцон 

хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 

Нэгдүгээрт, НДБ-ын хүний нөөцийн 

менежментийг сайжруулах бөгөөд ажилтан 

болон байгууллагын гүйцэтгэлийг тодорхой 

тоо, чанарын хувьд дээшлүүлэх зорилготой 

(төслийн нийт ажлын 70 хувийг эзэлнэ). 

Хоёрдугаарт, НДБ-ын нийгмийн 

маркетингийн менежментийг сайжруулах 

бөгөөд нийгмийн даатгалын талаарх 

ойлголт олон нийтийн дунд дээшилсэн 

байх, мөн шимтгэл төлөгчдийн тоог өсгөх 

зорилготой (төслийн нийт ажлын 30 хувийг 

эзэлнэ). 
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Зураг 1. НДЕГ-ын даргын А/63 
тушаалаар байгуулагдсан 

ажлын хэсэг 

АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

ЗӨВЛӨХ ТОМАС ГЕБХАРДТ 

Н ийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөц, нийгмийн маркетингийн менежментийг 

сайжруулах” төслийн зөвлөх ноён Томас Гебхардт нь Бизнесийн сэтгэл зүйн магистр 

зэрэгтэй бөгөөд байгууллагын хөгжил, хүний нөөцийн менежментийн чиглэлээр мэргэшсэн, 

олон улсын төрийн болон бизнесийн байгууллагад 15 жил ажилласан туршлагатай.  

ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ СЭТГЭГДЭЛ 

Нийгэм, эдийн засаг, технологи даяарчлагдаж буй өнөө цагийг <<Нэгэн оршихуйд байсан ч тэрхүү оршихуй нь өөрчлөгдөж, 

шинэ оршихуйг бий болгосон. Бид одоо өөрчлөлтийн үр дүнд бий болсон оршихуйд байна>> гэсэн үгээр илэрхийлж болох юм. 

Монголын Нийгмийн даатгалын байгууллага (НДБ)-ын өмнө “мэдлэгийн эдийн засаг”, “тасралтгүй суралцах байдал”, “дасан 

зохицох байдал” зэрэг хэрэгцээ, сорилтууд ч тулгарч байна. НДБ нь байнгын суралцагч байгууллага байж, “хүн капитал” гэсэн 

амжилтын хүчин зүйлийг тууштай зөв удирдан зохион байгуулснаар амжилтанд хүрч чадна. 

Иймд манай төсөл нь ХНМ-ийн стратегийн, үйл ажиллагааны, дэмжих процессуудыг нэгэн жигд сайжруулах замаар хүний 

нөөцийн нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлж ажиллана. Үүний үр дүнд албан хаагчдын сэтгэл ханамж болон байгууллагын 

бүтээмж дээшилдэг. Түүнчлэн Нийгмийн даатгалын хамралт болон нийгмийн даатгалын үйлчилгээний талаарх олон нийтийн 

ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий нийгмийн маркетингийн үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.  

Төслийн баг маань өнгөрсөн хугацаанд амжилттай гар нийлэн ажиллаж ирлээ. Бид НДБ-ын удирдлагын багийн 

дэмжлэгтэйгээр ХНМ-ийн одоогийн байдлын дүн шинжилгээг амжилттай хийж чадсан. Судалгааны үр дүн буюу НДБ-ын ХНМ-

ийн давуу, сул талуудад үндэслэн ХНМ-ийн арга хэрэгсэл, процессуудыг сайжруулахаар ажиллаж, холбогдох семинар, 

ярилцлага, уулзалтуудыг зохион байгуулж эхлээд байна. Бид төлөвлөсөн дээрх үйл ажиллагааг 2015 онд үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлэх бөгөөд үүний хүрээнд нийт албан хаагчдад зориулан холбогдох сургалтууд, дасгалжуулах үйл ажиллагааг зохион 

байгуулна. 

Үүний зэрэгцээ салбарын хэмжээнд нийт сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх Сургалтын академийг олон улсын байгууллагуудын 

санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр байгуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд академи нь нийт албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг 

тодорхойлох, зохион байгуулах, үнэлгээ хийх сургалтын иж бүрэн тогтолцоог нэвтрүүлэх ба гадаад, дотоодын маркетингийн 

зөвлөх байгууллагатай хамтран үндэсний хэмжээнд нийгмийн маркетингийн судалгааг явуулах зэрэг зорилтуудыг 

хэрэгжүүлнэ. 

Эцэст нь миний гэр бүл Монгол оронд амьдарч байгаадаа их баяртай байгаагаа хэлэхийн ялдамд гэр бүлийнхээ өмнөөс        

Та бүхний хамтын ажиллагаа, дэмжлэг туслалцаанд талархалаа илэрхийлье! 

 

 

 
 

“Өнгөрсөн бол 

сургамж, Өнөөдөр 
боломж, харин 
Ирээдүй бол бэлэг”  

 

Махатма Ганди  

ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 



АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

Н ДЕГ-ын даргын 2014.05.05-ны өдрийн 

А/63 тоот тушаалаар төслийн үйл 

ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Ажлын 

хэсэг (төслийг баг) дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 

байгуулагдан 2014 онд ажиллалаа. Үүнд: 

Зөвлөх:  

1. Томас Гебхардт  /ГОУХАН-ын хөгжлийн зөвлөх/ 

Ахлагч:  

2. Ц.Ганцэцэг  /ЭМДГ-ын БТХ-ийн дарга/ 

Гишүүд:  

3. Б.Анар /Тамгын газрын ГХАХ-ийн дарга/ 

4. Д.Эрдэнэбат /Тамгын газрын ССОНХХ-ийн дарга 

5. Х.Өлзийтогтох /ЭМДГ-ын дэд дарга/ 

6. Д.Нарантуяа /НДБХГ-ын мэргэжилтэн/ 

7. Г.Наранбаатар /Тамгын газрын ГХАХ-ийн 

мэргэжилтэн 

8. Э.Золжаргал /ЭМДГ-ын мэргэжилтэн 

9. Д.Тогтохжаргал /ЭМДГ-ын мэргэжилтэн/ 

10. Ц.Мөнхтуяа /Тамгын газрын мэргэжилтэн/ 

Нарийн бичгийн дарга: 

11. Н.Наранцацрал /Тамгын газрын ахлах 

мэргэжилтэн 

12. Б.Мөнхбаяр /ЭМДГ-ын БТХ-ийн  мэргэжилтэн/ 
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Н ДЕГ-ын даргын 2014.11.10-ны өдрийн А/146 тоот 

тушаалаар төслийн Ажлын хэсгийг шинэчлэн 

байгуулж Тамгын газрын ахлах мэргэжилтэн 

Э.Эрдэнэтуул, ЭМДГ-ын СБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Гантуяа, 

Мэдээллийн технологийн төвийн мэргэжилтэн 

Ж.Батжаргал нар төслийн багт ажиллахаар боллоо. Бид 

Та бүхэнтэй хамтран ажиллах болсондоо баяртай байна. 

Ажлын өндөр амжилт хүсье. 

 

Х арин төслийн эхлэлийн болон нийгмийн даатгалын 

салбарын хүний нөөцийн менежментийн өнөөгийн 

байдлыг үнэлэх судалгаа, шинжилгээний  шатуудад 

бүтээлчээр хамтран ажилласан Тамгын газрын ССОНХХ-

ийн дарга Д.Эрдэнэбат, ЭМДГ-ын дэд дарга 

Х.Өлзийтогтох, ЭМДГ-ын мэргэжилтэн Э.Золжаргал 

нартаа талархлаа илэрхийлж, цаашдын ажил үйлст нь 

хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. 

“Хамтдаа байна гэдэг нь эхлэл, 

хамтдаа үргэлжлүүлнэ гэдэг нь 
дэвшил, хамтдаа ажиллах нь 

амжилт юм” 
 

Генри Форд 



Мэдээллийн товхимол “Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөц, нийгмийн маркетингийн менежментийг сайжруулах” төсөл  

4 

Төсөл нь үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөөний дагуу  

төсөл эхлүүлэх болон 

судалгаа, дүн 

шинжилгээ гэсэн 2 

шатыг амжилттай 

хэрэгжүүлж дуусгасан 

бөгөөд боловсруулалт, 

төлөвлөлтийн шатандаа 

ажиллаж байна. 

Төслийн үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлэх зорилгоор 

нийгмийн маркетингийн 

зөвлөх багтай хамтран 

дүн шинжилгээ, зах 

зээлийн судалгаа 

явуулахаар төлөвлөн 

ажиллаж байна. 

Төслийн нийгмийн маркетингийн 

менежментийн хэсгийн үе шатын төлөвлөгөө 

Төслийн хүний нөөцийн менежментийн 

хэсгийн үе шатын төлөвлөгөө 

 

“Ганц ганцаар хийж хүчрэхгүй зүйлийг хүмүүс 

хамтдаа бүтээж чаддаг. Хүч ухаанаа нэгтгэчих 
юм бол тэд бараг л бүхнийг чадагчид болно.” 

 

Даниел Уебстер 

ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 



ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ОЙЛГОЛТ 
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5 

Х үний нөөцийн менежмент (ХНМ) нь байгууллагын 

хүн капиталын мэдлэг, авьяас чадвар, хэрэгцээг 

хэрхэн удирдан ажилтныг сэтгэл ханамжтай ажиллах, 

байгууллагыг амжилтанд хүргэх  хамгийн чухал үүрэг 

функц билээ. Хүний нөөцийн менежмент нь дараах 3 

бүрэлдэхүүн хэсгийг агуулдаг. Үүнд 
 

 Хүний нөөцийн менежментийн стратегийн 

процесс буюу төлөвлөлт, хяналт, манлайлал, 

өөрчлөлтийн менежмент болон авьяас чадварын 

менежмент; 

 Хүний нөөцийн менежментийн үйл 

ажиллагааны процесс буюу хүний нөөцийн 

сонгон  шалгаруулалт,  бүрдүүлэлт, 

гүйцэтгэлийн менежмент, сургалт хөгжил, 

дасан зохицолт; 

 Хүний нөөцийн менежментийн дэмжих 

процесс буюу захиргаа, үйлчилгээ болон 

мэдлэгийн менежмент хамарна. 
 

Хүний нөөцийн менежментийн эдгээр 3 бүрэлдэхүүн 

хэсгийн болон тэдгээр агуулагдах арга хэрэгслүүдийн 

харилцан уялдаа холбоог хангах нь мэргэжлийн болон 

орчин үеийн хүний нөөцийн менежментийн урлаг юм. 

 

“Авирах шатны гишгүүр  нэгээс эхэлдэг.” 
 

Солийн Данзан 



СУДАЛГАА, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН, ДҮГНЭЛТ 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, 
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН УЛСЫН ЕРӨНХИЙ БАЙЦААГЧ,  

АЗИЙН АЖИЛЧДЫН НӨХӨН ОЛГОВРЫН ФОРУМЫН  
ДЭД ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ЦЭЦЭГМААГИЙН УРТНАСАН 
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Н ийгмийн даатгалын байгууллага түүхэн 

хөгжлийн 73 жилийн замналыг туулж ирсэн 

бөгөөд цаашид амжилттай оршин тогтнож, хөгжихийн 

тулд нийгмийн даатгалын салбарын хүний нөөцийн 

удирдлагын чадавхийг сайжруулан хөгжүүлэхэд 

анхаарлаа хандуулах нь зүй ёсны асуудал билээ. 

Хүний нөөцийн менежментийн чиглэлээр мэргэшсэн 

хөгжлийн зөвлөхийн мэргэжил, арга зүйн дэмжлэгтэйгээр 

үндэсний мэргэжилтнүүд “Нийгмийн даатгалын 

байгууллагын хүний нөөц болон нийгмийн маркетингийн 

менежментийг сайжруулах” төслийг эхлүүлж, төслийн 

хүрээнд Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний 

нөөцийн өнөөгийн байдлыг тодорхойлсон иж бүрэн 

судалгааг анх удаа хийж, дүн шинжилгээний тайланг Та 

бүхэнд танилцуулж байгаадаа баяртай байна.  

Бид судалгааны үр дүн, нотолгоонд тулгуурлан Нийгмийн 

даатгалын салбарын хүний нөөцийн төлөвлөлт, 

бүрдүүлэлт, хуваарилалт, хөгжүүлэлт, үнэлгээг хамарсан 

менежментийн арга, аргачлалыг цогцоор нь шинэчлэхээр 

төлөвлөж байгаа билээ. 

“Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн өнөөгийн 
байдлыг үнэлсэн судалгаа шинжилгээний тайлан” номны Өмнөх үгээс 

Хүний нөөцийн менежментээ чадавхижуулан 

сайжруулснаараа Нийгмийн даатгалын салбарыг 

мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөцөөр тасралтгүй хангаж, 

хөгжүүлж, хамт олныхоо оролцоо, дэмжлэг санаачлагад 

тулгуурласан үр ашигтай, оновчтой удирдлагын 

тогтолцоог бүрдүүлэн Даатгуулагчдынхаа итгэл найдвар, 

сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын цогц 

үйлчилгээг хүргэж чадна гэдэгт бид итгэж, тэмүүлж, 

хамтран зүтгэж байна. 
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ТАЛАРХАЛ 
 

Нийгмийн даатгалын салбарын хүний нөөцийн менежментийг үнэлэх 
судалгаанд мэдлэг чадвар, цаг хугацаагаа зориулж идэвх санаачлагатай 
хамтран ажилласныг онцлон тэмдэглэж, дараах Нийгмийн даатгалын газар, 
хэлтсүүдийн удирдлага, байцаагч-ажилтнуудад талархлаа илэрхийлж байгааг 
хүлээн авна уу. Үүнд: 

 Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ, Булган, Төв, Дундговь, Өмнөговь, Хэнтий, 
Дорнод, Сүхбаатар, Увс, Ховд аймгуудын Нийгмийн даатгалын хэлтэс,  

 

 Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар болон Сонгинохайрхан, Хан-Уул, 
Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянгол дүүргүүдийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс. 

 

Түүнчлэн төслийн үйл ажиллагааг манлайлан чиглүүлж буй Нийгмийн 
даатгалын ерөнхий газрын дарга болон газар, хэлтсийн дарга нартаа 
онцгойлон талархал илэрхийлье. 

Хамтын ажиллагаанд талархалаа илэрхийлсэн, 

Төслийн ажлын хэсэг 

Т өсөл нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 

төслийн 2-р үе шат болох НДБ-ын хүний нөөцийн 

өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох судалгааг 2014 

оны 5-7 дугаар саруудад 12 аймаг, 5 дүүргийн НДХ-үүд, 

ННДГ, НДЕГ-т зохион байгууллаа. НДБ-ын газар, 

хэлтсүүдэд ажилласан зурган видеог эндээс үзнэ үү. 

1. НДБ-ын хүний нөөцийн өнөөгийн байдлын үнэлгээг 

дараах аргачлалаар явуулллаа. Доорх агуулгыг 

багтаасан нээлттэй асуумж (гүйцэтгэх ажилтан 40, 

удирдах ажилтан 53 асуулттай)-ийг дараах хүний 

1. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 
2. Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар 
3. Баянгол дүүргийн НДХ 
4. Сонгинохайрхан дүүргийн НДХ 
5. Чингэлтэй дүүргийн НДХ 
6. Сүхбаатар дүүргийн НДХ 
7. Хан-Уул дүүргийн НДХ 

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн даатгалын байгууллагууд 

СУДАЛГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

нөөцийн менежментийн 6 бүрдэл хэсгээр зохион 

байгууллаа. Үүнд: 

 Байгууллагын соёл 

 Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт 

 Хүний нөөцийн төлөвлөлт, зохион байгуулалт 

 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт 

 Гүйцэтгэлийн менежмент 

 Сургалт ба хөгжил 
 

2. Байгууллагын соёлыг тодорхойлох бүлгийн ярилцлага 

3. Баримт бичиг (28 хууль, 40 гаруй холбогдох журам, 

дүрэм, бусад баримт бичиг)-үүдэд дүн шинжилгээ 

хийлээ. 

 

Хэрэв чи нисч чадахгүй бол гүй. Гүйж чадахгүй  
бол алх, алхаж чадахгүй байгаа бол мөлх.   

Яадаг ч гэсэн  урагшлах хэрэгтэй.  
 

Мартин ЛютерКинг 

https://www.youtube.com/watch?v=C1kXqdg7pX8
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СУДАЛГАА, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГОЛ ДҮГНЭЛТҮҮД 

“SIO-HRM-RI”-ын индексийг 3 үндсэн 

элементэд хуваан үнэлсэн бөгөөд 

Нийгмийн даатгалын байгууллагын 

ХНМ-ийн нэгдсэн үнэлэмжийн 

индекс “2,7” байгаа нь эдгээр 

элементүүдийг сайжруулах чухал 

шаардлагатайг харуулж байна. 

ХНМ-ийн судалгаа: 12 үндсэн, 44 

дэд хэсгүүдэд хуваан тус бүрт нь 

үнэлснээр хүний нөөцийн 

менежментийн стратеги төлөвлөлт 

дээр нэн тэргүүнд анхаарах  

шаардлагатай нь харагдаж байна. 
 

Мөн нийгмийн даатгалын 

байгууллагын бүтээмж буурахад 

нарийн төвөгтэй, тодорхой бус хууль 

эрхзүйн орчин, хүний нөөцийн, 

болон төсвийн хязгаарлагдмал 

байдал, хүний нөөцийн бүтээмж, 

үнэлэмж, хөгжлийн асуудал дутмаг 

зэрэг нь нөлөөлж байгаа нь 

харагдлаа. 

Н ийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн судалгаанд бүх түвшинд ажиллаж байгаа 335 

ажилтан буюу салбарын нийт ажилтын 23%-ийг хамруулсан бөгөөд тэдний 20 хувь нь удирдах ажилтнууд байлаа. 

Судалгаанд бүх түвшний төлөөллүүдийг тэнцвэртэй хамруулахыг зорьсон бөгөөд оролцогчдыг албан тушаал, салбараар 

нь авч үзвэл: 

Бид судалгааны үр дүнг нэгтгэхдээ Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн нэгдсэн 

үнэлэмжийн индекс “SIO-HRM-RO”-г ашиглан гэрлэн дохион өнгөөр илэрхийлсэн бөгөөд Хүний нөөцийн менежментийн 

стратеги болон үйл ажиллагааны, байгууллагын соёлын  гэсэн 3 түвшинд үнэлснээр дараах үр дүн гарлаа. Үүнд: 
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Дэлхийд тэргүүлэгч БНСУ-ын 

Нийгмийн даатгалын байгууллага 

нь Хүний нөөцийн менежментийн 

стратегийн болон үйл 

ажиллагааны түвшинд өндөр 

чадавхтай нь харагдаж байна. 

СУДАЛГАА, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГОЛ ДҮГНЭЛТҮҮД 

М онгол Улсын Нийгмийн даатгалын байгууллагын Хүний нөөцийн менежментийн стратеги болон үйл ажиллагааны, 

байгууллагын соёлын  түвшинг ижил төстэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг БНСУ-ын болон ХБНГУ-ын Нийгмийн 

даатгалын байгууллагууд болон Монголын хувийн даатгалын Мандал компанитай харьцуулснаар дараах үр дүн 

харагдлаа. 

ЦААШИД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Ү йл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу төсөл нь хэрэгжилтийн 3-р шатандаа шилжсэн бөгөөд энэ шатанд бид 

салбарын ажлын байрны тодорхойлолт, шагнал урамшууллын систем, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, мэргэжлийн өсөлт 

хөгжлийн тогтолцоо (карьер)-г сайжруулах зэрэг хүний нөөцийн шаардлага бүхий процесууудыг шинэчлэхээр ажиллаж 

байгаа ба энэ 2015 оны I улиралд дараах ажлуудыг төлөвлөн ажиллаж байна. Үүнд: 

Ажлын байрны тодорхойлолтыг сайжруулах (АБТ) 

 Нийгмийн даатгалын салбарын нийт АБТ-ын давуу, сул талууд, сайжруулах шаардлагатай ажлын байр тус бүрээр 

дүн шинжилгээ хийх, санал зөвлөмж боловсруулах. 

Цалин, урамшууллын систем 

 Үр дүнгийн гэрээтай холбоотой шударга урамшуулал, хуваарьт бус урамшуулал, үндсэн цалин ба бусад 

урамшууллыг багтаасан урамшууллын гарын авлагыг боловсруулах. 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 

 Үр дүнгийн гэрээг сайжруулах санал зөвлөмж боловсруулах. 

 

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ: 

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

И-мэйл:  sigo@ndaatgal.mn  

Утас:   11-328030-208, 99293440 /Ц.Ганцэцэг/ 
  11-323593, 99194862 /Б.Анар/ 

  11-328809, 94140232 /Томас Гебхардт/ 
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