
БАТЛАВ.  

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА   Д.ЗОРИГТ 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас  
2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
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1 Төрийн 
үйлчилгээний 
нээлттэй байдлыг 
хангаж, хүртээмж, 
үр ашгийг 
нэмэгдүүлэх   

Иргэд, даатгуулагч, ажил 
олгогчдод нийгмийн даатгалын 
талаарх мэдээлэл, зөвлөгөөг 
шуурхай хүргэх зорилгоор 
“Нийгмийн даатгалын мэдээлэл 
зөвлөгөө” facebook хуудас 
ажиллуулах. 

Жилийн 
турш 

НДЕГ Аймаг дүүргийн 
НДХ-ийн 
ажилтнууд  

- - Төсөв 
шаардлагагүй 

Иргэд, даатгуулагч, 
ажил олгогчдод 
нийгмийн 
даатгалын талаарх 
мэдээлэл, 
зөвлөгөөг шуурхай 
хүргэх үйл 
ажиллагааг 
тогтмолжуулж 
ажилласан байна. 

Нийгмийн даатгалын 
байгууллагын үйлчилгээний 
стандарт, чанарын удирдлагын 
тогтолцооны талаар сургалт 
зохион байгуулах. 

Жилийн 
турш 

НДЕГ ТГ, СОНХАГ 
 

- Төсөв 
шаардлагагүй 

Сургалтад аймаг, 
нийслэл, дүүргийн 
нийгмийн 
даатгалын 
хэлтсийн холбогдох 
ажилтнуудыг бүрэн 
хамруулж, үр 
дүнтэй зохион 
байгуулсан байх  

Нийгмийн даатгалын болон 
архивын үйлчилгээг иргэд, 
хуулийн этгээд, даатгуулагчдад 
хөнгөн шуурхай, чирэгдэлгүй 
үзүүлэх зорилгоор архивт 

Жилийн 
турш 

НДЕГ БХСГ 
ҮАХХ 
МТТ 

Ажлын хэсэг 

IT zone   Баримтууд 100% 
цахим хэлбэрт 
шилжсэн байна. 
 



хадгалагдаж байсан 1995-2005 
оны хоорондох ажил олгогч, 
даатгуулагчийн нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлөлтийн 
хуудас цаасан тайлан, маягтыг  
цахимжуулах  

2 Өргөдөл, гомдол, 
мэдээлэл өгөх ил 
тод, нээлттэй 
суваг 
ажиллуулах, 
өргөдөл гомдол, 
мэдээллийг 
цахим хэлбэрээр 
гаргах, 
шийдвэрлэх, 
хяналт тавих 
нөхцөл 
боломжийг 
бүрдүүлэх  

Нийгмийн даатгалын мэдээллийн 
лавлах 77771289 утасны үйл 
ажиллагааг өргөжүүлэх, 
байгууллагын цахим хуудас, FB 
хуудсанд ирсэн өргөдөл, гомдол, 
мэдээлэлд  цахим хэлбэрээр 
хариу өгөх, шийдвэрлэхэд хяналт 
тавих  

Жилийн 
турш 

 
 

НДЕГ  
 

 
 
 
 
 

ТГ, ҮАХХ 

-  

- 

Цахим үйлчилгээ 
сайжирсан байна 

3 Эрсдэлд 
суурилсан төрийн 
хяналт шалгалт 
болон аж ахуйн 
нэгжийн дотоод 
хяналтыг 
бэхжүүлэх, 
хяналт 
шалгалтын 70 
хувийг урьдчилан 
сэргийлэх 
зорилгоор зохион 
байгуулах, 
чиглэлийг 
цөөрүүлэх 
замаар төрийн 
хяналт 
шалгалтын 
тогтолцоог 
боловсронгуй 

Хяналт шалгалтыг урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор хийнэ 

 

Жилийн 
турш 

НДЕГ ДАМГ 
ХШГ 

Аймаг, 
дүүргийн 
НДХ-үүд 

Төсөв 
шаардлагагүй 

Нийгмийн 
даатгалын 
үйлчилгээнд хяналт 
тавина 



болгох  

4 Төрийн 
үйлчилгээг иргэнд 
цахим хэлбэрээр 
хүргэх тогтолцоог 
бүрдүүлэн, цахим 
үйлчилгээний 
нэгдсэн сүлжээ 
бий болгож, 
бэхжүүлэх  

Нийгмийн   даатгалын   
шимтгэл төлөлтийн тайланг тоон 
гарын үсэг ашиглан хүлээн авах, 
баталгаажуулах ажлыг 
өргөжүүлэх  

Жилийн 
турш 

НДЕГ ТГ 
МТТ 

Аймаг, 
дүүргийн 
НДХ-үүд 

 Тоон гарын үсэг 
өгөх зөвшөөрөлтэй 
4 байгууллагын 
олгосон гарын үсэг 
ашиглан нийгмийн 
даатгалын тайланг 
цахимаар ирүүлэх 
боломж бүрдэнэ. 

Нийгмийн даатгалын өгөгдлийн 
санг цуглуулах, нэгтгэх, 
нөөцлөх, хадгалах болон иргэд, 
даатгуулагчид, төрийн 
байгууллагуудад мэдээллийн 
үйлчилгээ үзүүлэх 

Жилийн 
турш 

НДЕГ-МТТ    Иргэд, даатгуулагч, 
ажил олгогчид 
нийгмийн 
даатгалтай 
холбоотой мэдээ, 
мэдээллээр 
хангасан байна.  
Мэдээллийн 
аюулгүй байдал 
хангагдсан байна. 

Сайн дурын даатгалын гэрээг 
цахим хэлбэрээр байгуулах 
ажлыг зохион байгуулах, 
мэргэжил, арга зүйгээр ханган 
ажиллах 

Жилийн 
турш 

НДЕГ БХСГ 
МТТ 

Аймаг, 
дүүргийн 
НДХ-үүд 

 Аймаг, дүүргийн 
НДХ-үүдийг 
мэргэжил, арга 
зүйгээр ханган 
ажилласан байна. 

5 Шударга, 
хариуцлагатай, 
ил тод нийтийн 
албыг бэхжүүлэх 
замаар авлигын 
эрсдэлээс 
урьдчилан 
сэргийлэх, төрийн 
жинхэнэ албан 
хаагчийн сонгон 
шалгаруулалт 
болон 
томилгоонд улс 
төрийн 
нөлөөллөөс 
ангид мэдлэг 

Нийгмийн даатгалын 
байгууллагын ажилтны 
мэргэжлийн болон үйлчилгээний 
ур чадварыг дээшлүүлж, 
мэргэшүүлэх сургалтыг үе 
шаттайгаар зохион байгуулах 

Жилийн 
турш 

НДЕГ БХСГ, ТГ Аймаг, 
дүүргийн 
НДХ-үүд 

 Төрийн албаны 
мэргэшсэн 
тогтвортой байдал 
хангагдсан байна  

Төрийн албаны тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын хүрээнд 
салбарын албан хаагчдын Албан 
тушаалын тодорхойлолтыг 
шинэчлэн боловсруулж, Төрийн 
албаны зөвлөлөөс батлах 
зөвшөөрөл авч батлуулсан байх 

Жилийн 
турш 

НДЕГ ТГ Аймаг, 
дүүргийн 
НДХ-үүд 

 Албан тушаалын 
тодорхойлолтыг 
Төрийн албаны 
зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлж, 
батлуулсан байна. 

Шатлан дэвших журмыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор 
шаардлагатай төрийн албан 

Жилийн 
турш 

НДЕГ ТГ Аймаг, 
дүүргийн 
НДХ-үүд 

 Холбогдох 
ажилтнууд 
сургалтад 



боловсролд 
суурилсан мерит 
зарчмыг 
хэрэгжүүлэх   

хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтад 
хамруулах, сул орон тоонд 
төрийн албан хаагчдыг хууль, 
журмын дагуу томилох ажлыг 
хэрэгжүүлэх 

хамрагдсан байна.  

Авлигын эсрэг сургалт 
сурталчилгаа зохион байгуулах  

Жилийн 
турш 

НДЕГ ТГ, СОНХАГ, 
хэлтсүүд 

АТГ  Албан хаагчдын 80 
орчим хувийг 
хамруулсан байх  

 Төрийн албаны зөвлөлийн болон 
салбар зөвлөлийн дүгнэлт, 

нийтийн албанд томилогдохоор 
нэр дэвшсэн этгээдийн Хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан 

мэдүүлэг(ХАСУМ)-ийг хянасан 
дүгнэлтийг олон нийтэд ил тод, 

нээлттэй болгох  

Жилийн 
эцэст 

НДЕГ МТТ АТГ Төсөв 
шаардлагагүй  

Дүгнэлтийг 
нээлттэй, ил тод 
болгох ажил 
хэвшсэн байх 

 

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 

 

 


