САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН
АЛБА

Төрийн албн хаагчид олгох нөхөх төлбөр.
ЗГ-ийн 2019 оны 6-р тогтоол.
Нөхөх төлбөрийн ангилал:
1. Албан томилолтоор ажиллах үеийн нөхөх
төлбөр
2. Албан ажлын хэрэгцээнд хувийн
автомашин хэрэглэсний нөхөх төлбөр
3. Гадаад улс болон өөр орон нутагт
ажиллахаар томилогдсон төрийн албан
хаагчид олгох нөхөх төлбөр
4. Төрийн албан хаагчийн эрүүл мэндэд
учирсан хохирлыг нөхөх төлбөр

Албан томилолтоор
ажиллах үеиин нөхөх
төлбөр дараахь
зардлаас бүрдэнэ

ЦАХИМ ХУУДАС:
www.sankhuuhyanalt.ov.gov.mn



Унааны зардал



Баирны зардал

- Гадаад улс болон нэг аймаг, хотоос



Хоолны зардал

АРВАЙХЭЭР ХОТ
2021 ОН

Томилолтын зардал Сангийн сайдын
2018 оны 301 тоот тушаал
Хаана

§Албан тушаалын болон албан ажлын
хэрэгцээнии автомашин хэрэглэдэг
төриин албан хаагч өөрөө хүсвэл албан
ажлын хэрэгцээнд хувиин автомашин
хэрэглэж болно. Энэ тохиолдолд
шаардагдах
шатахуун,
эсхүл
уг
шатахууны
үнииг
эрх
бүхии
баигууллагаас баталсан тарифын дагуу
тооцож нөхөн олгоно
ГАДААД УЛС БОЛОН ӨӨР ОРОН НУТАГТ
АЖИЛЛАХААР ТОМИЛОГДСОН ТӨРИЙН
АЛБАН ХААГЧИД ОЛГОХ НӨХӨХ ТӨЛБӨР

УТАС: 70324171, 70322625
ФАКС. 70324171

АЛБАН АЖЛЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ХУВИЙН
АВТОМАШИН ХЭРЭГЛЭСНИЙ НӨХӨХ ТӨЛБӨР

Зам хоног

Байрны
зардал

Суманд

12000

14500

Аймагт

14000

36000

УБ, Пархан,
Эрдэнэт

16000

53000

нөгөө аймаг, хотод, түүнчлэн аймаг,
хотын дотор (байрлалын хувьд нүүж очих
бол)
төрийн
байгууллагад
байнга
ажиллахаар томилогдсон төрийн албан
хаагчид хоол, унаа, ачаа тээшний
зардал,
түүний гэр бүлийн гишүүдэд
унаа, ачаа тээшний зардлыг хүлээн авч
байгаа байгууллага олгоно
- Унааны зардлыг онгоц, автомашин, галт
тэрэгний тарифаар ачаа
тээшний
зардлыг
томилогдсон
газарт
шаардлагатай ачааг тээвэрлэх тарифаар
тус тус бодож олгоно

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДЭД
УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ НӨХӨХ ТӨЛБӨР








Төрийн албан хаагч албан үүргээ
гүйцэтгэх явцад бие махбодид нь гэмтэл
учруулсан буюу эрүүл мэндийг нь бусад
хэлбэрээр
хохироосны
улмаас
хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан,
хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон бол
түүний авч байсан цалин, тэтгэвэр,
тэтгэмжийн
зөрүүг
хөдөлмөрийн
чадвараа түр алдсан буюу тахир
дутуугийн тэтгэвэр авч байсан нийт
хугацаанд нөхөн олгоно.
Хиймэл
эрхтэн
(протез)
хийлгэх,
сонсголын аппарат авах, нөхөн сэргээх
зэрэг засал эмчилгээ (ортопед) хийлгэх
бол зардлыг Нийгмийн даатгалын
сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол,
мэргэжлээс шалтгаалах өвчний тэтгэвэр,
тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуульд заасны
дагуу санхүүжүүлнэ.
Төрийн албан хаагч цаашид нийгмийн
даатгалын шимтгэл төлөөгүй ба протез,
ортопедийн эдэлгээний хугацаа дууссан
бол 2 дахь удаад протез, ортопедийн
үнийн 50 хувийг нийгмийн даатгалын
байгууллагаас, үлдэх 50 хувийг улсын
төсвөөс тус тус нөхөн төлнө
Цалин тэтгэвэр, тэтгэмжийн зөрүү болон
протез, ортопедийн зардлыг олгохдоо
цалин хөлс, тэтгэвэр, тэтгэмж авч
байсныг
нотлох
бичиг
баримт,
төлбөрийн нэхэмжлэл, төлбөр төлсөн
баримтыг үндэслэнэ

ЗАМЫН ЗАРДЛЫГ НӨХӨХ ТӨЛБӨР
Ээлжийн амралтаараа өөрийн, эсхүл
эхнэр (нөхөр)-ийн төрсөн нутагт явах
бол ирэх, очих замын зардлыг, эсхүл
магадлан итгэмжлэл бүхий эмнэлгийн
байгууллагын шийдвэрээр дотоодын
сувилалд сувилуулах бол ирэх, очих
замын зардлыг тухайн үед мөрдөж
байгаа автомашин, төмөр замын
үнэлгээгээр тооцож хоёр жилд нэг удаа
олгоно

.§Албан тушаалын болон албан ажлын
хэрэгцээнии
автомашин
хэрэглэдэг
төриин албан хаагчииг зохих журмын дагуу
албаны унаагаар хангана

§Ниитиин

суурин газарт ажиллаж баигаа энэ журмын 1-д
зааснаас бусад төриин албан хаагч нь ажилдаа
ирэх, буцахад ниитиин тээвриин хэрэгслээр
зорчих заилшгүи шаардлагатаи бол ниитиин
тээвриин
унааны
зардлын
50
хувииг
баигууллагаас нь нөхөн олгоно

§Ердиин


Зардлыг олгохдоо онгоц, галт
тэрэг, хот хоорондын тээврээр
үйлчлүүлсэн бол төлбөр төлсөн
баримтыг үндэслэн, хэрэв хувийн

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫГ НӨХӨХ
ТӨЛБӨР
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай
хуульд заасан тухайн жилийн
эмчилгээний төлбөрийн хэмжээнээс
давсан хэсэг болон магадлан
итгэмжлэл
бүхий
эмнэлгийн
байгууллагын шийдвэрээр гадаад
оронд
эмчлүүлэх
зайлшгүй
шаардлага
гарсан
тохиолдолд
зардлынх нь 60-аас доошгүй хувийг
төр хариуцна.

БУСАД НӨХӨХ ТӨЛБӨР

тээвриин тогтмол үилчилгээтэи хот

галлагаатаи сууцанд амьдардаг төриин

албан хаагчид өвлиин улирлын түлш худалдан авах
зардлын зохих хэсгииг баигууллагаас нөхөн олгож
болно

§Төриин

албан

хаагчиин

өдриин

хоолны

зардлын тодорхои хэсгииг баигууллагаас нөхөн
олгоно

§Төриин

албаны тухаи хуулиин 46.1-д заасан

үндэслэлээр төриин албанаас түр чөлөөлөгдсөн
тохиолдолд төриин жинхэнэ албан хаагчид
тухаин албан хаагчиин албан тушаалын 3 сарын
цалинтаи тэнцэх хэмжээнии нөхөх төлбөрииг
ажиллаж баисан баигууллага нь олгоно

§Төриин

албан

хаагчииг эрхэлсэн ажил,

эзэмшсэн мэргэжлиин дагуу
180 хүртэл
хоногиин хугацаагаар эрх бүхии баигууллагын
шиидвэриин дагуу төриин хөрөнгө, бусад эх
үүсвэрээр давтан сургах, мэргэжлииг нь
дээшлүүлэхэд түүнии эрхэлж баигаа албан

