САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН
АЛБА

ТУСЛАМЖ

Төрийн албан хаагчид олгох нэг
удаагийн буцалтгүй тусламжийн дээд
хэмжээ нь тухайн албан хаагчийн 36
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 60-Р ЗҮЙЛ
сарын албан тушаалын үндсэн
2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙ
цалингийн дунджаас ихгүй байна.
ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨНӨ.
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ӨНДӨР НАСНЫ
ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХАД НЭГ УДААГИЙН
БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 7 ДУГААР
ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ
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§Боловсролын тухай хуулийн 43.1.4,
43.5, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 29.2т тус тус заасан төрийн үйлчилгээний
албан хаагч өндөр насны тэтгэвэрт
гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн
тэтгэмж тооцох цалингийн дундаж
хэмжээг энэ журмын 3.1, 3.2, 3.3-т
заасны дагуу тогтоох бөгөөд тэдгээрийн
ажилласан
хугацаанд
Боловсролын
тухай хуулийн 3.1.15, 43.1.2, Эрүүл
Тусламжийн хэмжээ= Үндсэн цалин- мэндийн тухай хуулийн 29.2-т заасан
гийн дундаж * төрийн албанд ажилла- төрийн үйлчилгээний албан тушаалд
сан сар
ажилласан хугацаа болон энэ журмын
4.1.5-4.1.9-д заасан хугацааг оруулан
тооцно. Мөнгөн тэтгэмжийг энэ журмын
буцалтгүи тусламж авах эрх үүснэ.
4.2, 4.3, 5.1-5.5-д заасныг баримтлан
олгоно.
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж тооцох
үндсэн цалингийн хэмжээг тогтоохдоо §Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр,
тэтгэмжийн тухай хуульд заасан өндөр
тухайн албан тушаалын сүүлийн 3
насны тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсээгүй,
жилийн дунджаар тооцно
Эрүүл мэндиин болон боловсролын
салбарын хуульд заасан шалгуур, нөхцөлд
хамаарах төриин үилчилгээнии албан
хаагч болон төриин тусгаи албан хаагчаас
бусад энэ журмын үилчлэлд хамаарах
төриин албан хаагч ниитдээ 5 жил, үүнээс
сүүлиин 3 жил төриин албанд тасралтгүи
ажилласан тохиолдолд нэг удаагиин

ТОГТООЛ
АЛБАН ҮҮРГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭХ ЯВЦАД ТӨРИЙН
2-6 сар хүртэл
Төрийн жинхэнэ албан
АЛБАН ХААГЧИЙН АМЬ НАС ХОХИРСОН
хугацаагаар
түр
хаагчид
цалингийн зөрүүг
ХОХИОЛДОЛД АР ГЭРТ НЬ НЭГ УДААГИЙН
орлон
гүйцэтгэсэн
олгоно.
БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ
бол
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 8 ДУГААР ТОГТООЛЫН
6 сараас дээш
Түр орлон гүйцэтгэж байгаа
ХАВСРАЛТ
үргэлжлэх бол
албан тушаалын цалингийн
40 хүртэл хувийг олгоно.
Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн

Төрийн албаны тухай хуулийн 51-р зүйл



Үнэ бүхии зүил дурсгах

Монгол Улсын цол хүртээх, төриин
дээд одон, медалиар шагнуулахаар нэр
дэвшүүлэх

§

албан хаагчийн амь нас хохирсон
тохиолдолд 60 сарын албан тушаалын
үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний нэг
удаагийн буцалтгүй тусламжийг түүний
ар гэрт нь ажиллаж байсан төрийн
байгууллагаас олгоно

Нөөцөд
бүртгэгдсэн
иргэнийг сонгон
авч түр орлон
гүйцэтгүүлсэн бол

Тухайн албан тушаалын
цалинг түүнд олгоно.

Төрийн албаны тухай хуулийн 42.1-д
заасан үндэслэлээр эзгүй байгаа албан
хаагчийн албан үүргийг түр орлон
§Төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн иргэний
гүйцэтгэсэн тохиолдолд дараах урмаамь насанд урьд гүйцэтгэж байсан албан
шуулал олгоно.
үүрэгтэй нь холбогдуулан хохирол
учруулсан бол энэ журамд заасан
буцалтгүй тусламжийг түүний ар гэрт мөн
адил олгоно
Төриин албаны тухаи хуулиин 3.1.4-т
§Төрийн албан хаагчийн ар гэрт энэ
тодорхоилсон сул орон тооны албан
журамд заасны дагуу олгосон буцалтгүй үүргииг түр орлон гүицэтгэх тохиолдолд
тусламжийн хөрөнгийг холбогдох хуульд
тухаин үндсэн цалингиин зөрүүг түр
заасны дагуу гэм буруутай этгээдээр
орлон гүицэтгэсэн хугацаагаар тооцож
нөхөн төлүүлнэ. Буцалтгүй тусламжийн
олгоно. Албан үүргииг түр орлон
хөрөнгийг гэм буруутай этгээдээс
гүицэтгэгчиин үндсэн цалин, сул орон
нэхэмжлэх үүргийг тухайн байгууллагын
тооны албан тушаалын үндсэн цалинтаи
төсвийн шууд захирагч хариуцна.
адил буюу түүнээс бага баих тохиолдолд
түр орлон гүицэтгэж баигаа албан
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН
тушаалын цалингиин 40 хүртэл хувииг
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭХЭД ЦАЛИН,
олгоно.
УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ.
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР

ШАГНАЛ МӨНГНӨ УРАМШУУЛАЛ

Бүх
шалгуурын
биелэлтийн
хувь

Ажлын үр
дүнгийн
үнэлгээ

Үндсэн
цалингаас
урамшил
тооцох хувь
(сард)

90-100

Бүрэн
хангалттай

11-15 хувь

71-89

хангалттай

10 хувь хүртэл

Албан Тушаал

Үндсэн
цалингаас
тооцох хувь
(сард)

ЕБС-ийн багш Цэцэрлэгийн
багш, туслах багш

20 хүртэл хувь

ЕБС, СӨББ-ийн албан хаагчид

15 хүртэл хувь

Төрийн болон мэргэжлийн
боловсрол, сургалтын
байгууллагын багш, албан
хаагчид

10 хүртэл хувь





Засгиин газар болон бусад төриин
баигууллагын шагналд тодорхоилох
Улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн
урамшуулал олгох

