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IIIДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ 

БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

Дархан

Хүний нөөцийн бодлого, стратеги 
төлөвлөгөө батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь заалтыг үндзслэн ТУШААХ нь:

1. Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын “Хүний 

нөөцийн бодлого, стратеги төлөвлөгөө”-г хавсралт 1-ээр оаталсугай.

2. Байгууллагын Хүний нөөцийн бодлого, стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн 

ажиллахыг нийт ажилтнуудад, хэрэгжилтэнд нь хяналт гавьж ажиллахыг Хууль, 

эрх зүйн ажилтан (А.Нармандах )-д үүрэг болгосугай.
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3. У
^архан Уул аймгийн ГХБХБГ-ын даргын 

28 йзот тушаалын нэгдүгээр хавсралт

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ 
НӨӨЦИЙН БОДЛОГО, СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
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1 .БАЙГУУЛЛАГЫН ЗОРИЛГО:

Ажлын таатай орчин бий болгох, хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, төлөвлөх, судлах, 
сонгох, ажлын бүтээмжийг өндөр болгох, сайн ажилтныг урамшуулах, мэргэшсэн ажилтныг 
-огтвор суурьшилтай ажиллуулах, хүний нөөцийн холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулахад 
сршино.

2. СТРАТЕГИ:
Өрсөлдөх чадвар бүхий боловсон хүчнийг бүрдүүлж, төлөвшүүлэх, мэргэжилтнүүдийг 

-адваржуулах.
Дээрхи стратегид хүрэхийн тулд хүний нөөцийн бодлогын дараах үндсэн чиглэлүүдийг 

«эрэгжүүлнэ.
2.1. Ажилтнаа байнгын сургалтанд хамруулах. Ажилтнуудыг хэрэгтэй шаардлагатай 

:/ргалтанд хамруулж үр дүнтэй , бүтээмжтэй ажиллах ур чадварыг эзэмшүүлнэ.
2.2. Бүх насны хүмүүс хамрагдах ёстой
2.3. Байгууллагын дотоод журамыг нийт ажилтнуудад нээлттэй танилцуулж, хөдөлмөрийн 

«арилцааны холбогдох хууль, Төрийн албаны хуулиудыг чанд баримталж ажиллана.
2.4. Аль болох дотоод эх үүсвэрээс дэвшүүлэн ажиллуулах, бага зардлаар хамгийн үр 

сүнтэй замаар ажилтан сонгон шалгаруулж шилдэг боловсон хүчнийг бэлтгэх
2.5. Нийт ажилтнуудын дунд эвтэй, найрсаг уур амьсгалыг бүрдүүлэх
Хөдөлмөрийн бүтээмж дээшлүүлэх үндсэн хүчин зүйл бол өндөр мэдлэг, чадвартай

хүний нөөц юм.
Хүний нөөц бол бусад нөөцүүдтэй харьцуулахад хамгийн шавхагдашгүй арвин баялаг 

:эйдаг бөгөөд хүн байнга хөгжихийг өөрөө шаардаж байдаг.
Чадварлаг мэргэжилтэн ажил горилогчдыг өөртөө татах, чадварлаг ажилтнуудыг 

■;твортой ажиллуулах, ажилчдыг чадваржуулах нь байгууллагын нэн тэргүүний зорилт мөн.
Хүний нөөц бол шавхагдашгүй арвин бөгөөд хөгжих тусам сэтгэж, .сэтгэхийн хэрээр 

сүтээлч болдог. Уян хатан бөгөөд бусад нөөцүүдээс ялгарах онцлог нь хүний боломж, 
:энаачлага хязгааргүй

3. БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
> Шаардагдах хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох
> Хүний нөөцийн чадавхийг хөгжүүлэх
> Нийгэм, эдийн засгийн бодлогын тасралтгүй байдлыг хангах

4. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ ҮҮРЭГ, АЧ ХОЛБОГДОЛ

Байгууллагын гол нөөц хүн.Иймээс ажилчдын мэдлэг чадвар хөгжил болон тогтвор 
щ .рьшил зэрэг нь тухайн байгууллагын амжилтын үндэс болдог.

БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООДОД:

НЭГ.СУРГАЛТ ХӨГЖИЛ

> Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх үүднээс сургалтыг ажилтнуудын сонирхол 
болон ажлын байранд тавигдах хэрэгцээ шаардлагад тохируулан төлөвлөж, хамруулах
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> Ажилтнуудыг дотоод мэдээ мэдээллээр хангах, сургаж хөгжүүлэх, хамт олны уур амьсгал, 
бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилготойгоор ажпын 5 өдрийн нэг өдөр бүрийг сургалтын өдөр 
болгон шинэ мэдээ, мэдээлэл сонсож, ярилцаж байх

> Ажилтнуудыг мэргэшүүлэх, мэргэшсэн, зөвлөх инженерийн сургалтанд сургах, сурхад нь 
дэмжлэг үзүүлэх

> Чадварлаг ажилтны ажлын арга, туршлага, мэдлэгийг нийтэд сурталчилах, түгээн 
дэлгэрүүлэх, чадварлаг ажилтнаараа бахархах

> Ажилтнуудыг мэргэших, ажлын ур чадвараа нэмэгдүүлэх зорилгоор суралцахад нь 
батлагдсан төсвөөсөө санхүүжүүлж, дэмжлэг үзүүлнэ

ХОЁР. АЖИЛЛАГСДЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАНГАМЖИЙН АСУУДЛААР

> Нийт ажилтнуудыг жил бүр эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт үнэ төлбөргүй 
хамруулах ажлыг зохион байгуулах.

> Ажиллаж хөдөлмөрлөх таатай нөхцөлөөр бүрэн хангаж, ажпын байрны зохион 
байгуулалт, техниктехнологийн шаардлагад нийцүүлэх

> Ажиллагсдад зориулсан биеийн тамир, урлаг соёлын арга хэмжээг дэмжиж зохион 
байгуулах, тэдгээрт ажилтнуудын идвэхи оролцоог дэмжих, ажлын ачаалалтай холбоотой 
үүсэх стрессийг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх

> Ажилтнуудын ажлыг үнэлэж, дүгнэх ажлыг идэвх санаачлагатай өрнүүлж, Төрийн албаны 
хуулинд нийцүүлэн жил бүр ажлын үр дүнгээр шатлал ахиулан цалинжуулах

ГУРАВ. ХАМТ ОЛНЫ ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

> Газрын харилцааны ажилтны өдөр
> Шинэ жилийн баяр
> Цасны баяр
> Уламжлалт сар шинийн баяр
> Ахмад ажилтнуудын хүлээн авалт
> Чөлөөт цаг, амралт зугаалга, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах, спортын төрлөөр 

байгууллагын аварга шалгаруулах
Оны шилдэг ажилтнуудыг шалгаруулах, шагнал урамшуулал гардуулах 

ДӨРӨВ.БАЙГУУЛЛАГА, АЖИЛТНУУД АМЖИЛТАД ХҮРЭХИЙН ТУЛД

Бид хаана байна вэ? -Үнэлгээ

> Бид юу хүсээд байгаа юм бэ? - Зорилгоотодорхойлох
> Хүссэн зорилгодоо хэрхэн хүрэх вэ? - Төлөвлөлт
> Зорилгодоо хүрсэн эсэхээ хэрхэн мэдэх вэ? - Хяналтшинжилгээ, гүйцэтгэл
> Удирдлагын тогтолцоо
> Хуульэрхзүй
> Санхүү

ТАВ.ДҮГНЭЛТ
> Хүний нөөцийн менежментийн чиг үүргүүдийг харилцан уялдаатай цогцоор судлаж 

хэрэгжүүлэх
> Хүний нөөцийн менежментийн шинэчлэлийн үндэсний хэмжээний туршлагыг судлаж, 

бүтээлчээр хэрэгжүүлэх
> Бодит судалгаанд тулгуурлан үйл ажиллагааг оновчтой хэрэгжүүлэх

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН: Г.Х.Б.Х.Б.ГАЗРЫН 
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН АЖИЛТАН / А.НАРМАНДАХ/


