
Нэмэгдэл хөлс: ЗГ-ын 2018 оны 382-р 
тогтоолын 2-р хавсралт 

Илүү цаг гэж юу вэ? 

Илүү цагийн хөлсийг тооцох нь 

 

Жич: Илүү цагийн  хөлс тооцох цаг 
нь  тухайн сарын ажлын цагийн 10 хувиас 
хэтрэхгүй. Энэ нь эрүүл мэнд боловсролын 

салбарт хамааралгүй. 
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Нэмэгдэл хөлс гэдэгт  
Багшийн хувьд: илүү цагии н хөлснөөс гадна 
анги даасны , кабинет, лаборатори хариуцан 
ажилласны, заах аргын нэгдэл удирдсаны 
нэмэгдэл хөлсүүд хамаарна  
Эмчийн хувьд: илүү цагии н хөлснөөс гадна 
дуудлагаар ажилласаны нэмэгдэл хөлс 
хамраана. 

Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу төрийн 

байгууллагын дотоод журмаар тогтоосон өдрийн 

ажлын цагийг ажил олгогчийн санаачлагаар 

хэтрүүлэн ажиллуулахыг илүү цагаар ажиллуул-

санд, орон нутгийн цагаар 22 цагаас 06 цаг хүрт-

элх хугацаанд ажиллуулахыг шөнийн цагаар 

ажиллуулсанд, нийтээр амрах баярын өдрүүдэд 

ажиллуулахыг нийтээр амрах баярын өдөр 

ажиллуулсанд, Бямба, Ням гарагт ажиллу-

улахыг долоо хоног бүрийн амралтын өдөр 

ажиллуулсанд тус тус тооцож, нөхөн амруула-

агүй тохиолдолд нэмэгдэл хөлс олгоно 

Илүү цагаар болон долоо хоногийн амрал-

тын өдөр ажилласан төрийн албан хаагчийг 

нөхөн амруулаагүй бол илүү цагийн хөлсийг 

тодорхойлохдоо сарын цалин хөлсний 

хэмжээг тухайн сарын ажиллавал зохих 

цагт хувааж, нэг цагт ногдох цалин хөлсийг 

тооцож гаргана. Нэг цагийн цалин хөлсийг 

илүү ажилласан цагаар үржүүлж гарсан ца-

гийг 1.5 (1.5 ба түүнээс дээш байхыг 

хамтын гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээнд тусгаж 

зохицуулна) дахин нэмэгдүүлж, илүү цагийн 

хөлсний хэмжээг тодорхойлно. 

Нийтээр амрах баярын өдөр ажилласан 

төрийн албан хаагчийг нөхөн амруулаагүй 

бол дээрх зарчмын дагуу нэг цагт ногдох 

цалин хөлсийг нийтээр амрах баярын 

өдөр ажилласан цагаар үржүүлж, түүнийг 

2.0 дахин нэмэгдүүлэх замаар нэмэгдэл 

хөлсийг тодорхойлно. 

Шөнийн цагаар ажилласан төрийн албан 

хаагчийг нөхөн амруулаагүй бол 

нэмэгдүүлсэн цалин хөлс олгох зохи-

цуулалтыг хамтын ба хөдөлмөрийн гэрэ-

энд тусгаж, дээрх зарчмын дагуу нэмэгдэл 

хөлсийг тодорхойлно. 

Нарийн төвөгтэй ажилбар болон анхаарал 

төвлөрөл шаардах ажил гүйцэтгэдэг эрүүл 

мэндийн салбарын төрийн 

үйлчилгээний  зарим албан хаагчийг шөнийн 

цагаар ажиллуулсан тохиолдолд мэргэжлийн 

алдаа гаргах, үйлчлүүлэгчийн амь нас, эрүүл 

мэндэд үүсэх эрсдлээс сэргийлж, түүнийг 

нөхөн амруулна. Зайлшгүй шаардлагатай 

тохиолдолд шөнийн цагаар ажилласан төрийн 

албан хаагчтай зөвшилцсөний үндсэн дээр 

түүнийг үргэлжлүүлэн ажиллуулж, энэ журмын 

дагуу нэмэгдэл хөлсийг тодорхойлно. 

http://www.sankhuuhyanalt.ov.gov.mn/


Төрийн үйлчилнээний албан хаагч гэж:  

Төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ца-
лин хөлсний бүрэлдэхүүн 

Албан тушаалын цалинг тухайн үед 
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 
Засгийн газрын тогтоолоор тогтоосон ца-
лингийн сүлжээ, албан тушаалын анги-
лал зэрэглэл, ажилтын ажлын үр дүн зэр-
гийг үндэслэн байгууллагын удирдлага 
тогтооно. 

Төрийн алба хаасан хугацааны 
нэмэгдэл.  ЗГ-ын 2018 оны 382-р тог-

тоолын 1-р хавсралт 

Энэ нэмэгдэл нь төрийн үйлчилгээний 
албан хаагчийн хувьд 2020 оны 01 
дүгээр сарын 01-ны дөрөөс эхлэх 

хэрэгжинэ. 

Тайлбар: Энэ журмын 2-т заасан төрийн 
алба хаасан хугацааны “жилд” гэснийг 
“тухайн жил дуустал” гэж, “6-10 жилд” гэснийг 
“6 дахь жилийн эхнээс олгоно” гэж тус тус 
ойлгоно.  

Докторын зэрэг, профессор цолны 
нэмэгдэл. ЗГ-ын 2018 оны 382-р тогто-

олын 3-р хавсралт 

Их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сур-
галт, үйлдвэрлэлийн төв, эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хууль тогтоомжоор заа-
сан байгууллагад сургалт, эрдэм шинжилгээ, 
туршилтын ажил эрхэлдэг, эрдэм шинжилгэ-
эний байгууллагад болон судалгаа шин-
жилгээ, туршилтын үндсэн үйлдвэрлэл дээр 
ажилладаг  албан тушаалтанд. 

 

Бусад байгууллагад ажиллаж байгаа бол  

 

 

 

Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ол-
гох мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл. ЗГ-

ын 2018 оны 382-р тогтоолын 5-р       
хавсралт 

 Мэргэшлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгох 
асуудлыг тухайн байгууллагын төсвийн шууд 

захирагч шийдвэрлэнэ. 

 Мэргэшлийн зэргийг 5 жил тутам шинэчлэн 
тогтооно.  

 Эрдмийн зэрэг, цолны нэммэгдэл авдаг ал-
бан хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийг 
давхардуулан олгож болно  

Төрийн албаны тухай хуульд зааснаар: 

Төрийн үйлчилгээний албан тушаалд 

төрийн үйлчилгээг адил тэгш, чанартай, 

хүртээмжтэй хүргэх болон төрийн байгуул-

лагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад ту-

слах чиг үүрэг бүхий хөдөлмөрийн гэрээн-

ий үндсэн дээр ажилладаг албан тушаал-

танг хэлнэ. 

Албан тушаалын цалин + докторын 

нэмэгдэл + цолны нэмэгдэл + төрийн 

алба хаасан хугацааны нэмэгдэл + 

нэмэгдэл + зэргийн нэмэгдэл + ур чад-

варын нэмэгдэл+ нэмэгдэл хөлс+ бу-

сад нэмэгдэл = 8 хэсэг 

Төрийн алба хаасан 

хугацаа (жилээр)  

Албан тушаалын са-

рын үндсэн цалингаас 

6-10 жилд  5 

11-15 жилд  10 

16-20 жилд  15 

21-25 жилд  20 

26 ба түүнээс дээш  25 

Эрдмийн зэрэг, цол Албан тушаалын са-

рын үндсэн цалинга-

ас бодох хувь 

Шинжлэх ухааны доктор 

зэрэг 

15 

 Боловсролын доктор 

зэрэг 

 10 

Эрдмийн зэрэг, цол Албан тушаалын са-

рын үндсэн цалинга-

ас бодох хувь 

 Шинжлэх ухааны док-

тор зэрэг 

 20 

 Профессор цол  10 

 Боловсролын доктор 

зэрэг 

 15 

 Дэд профессор цол  5 

Төрийн үйлчилгээний албан хаагч 

  
  

Албан 
тушаа
лын 

сарын 
үндсэн 
цалинг

аас 
бодох 
хувь 

Төрийн 
үйлчилгээ

ний 
(дэмжих, 
туслах) 
албан 

хаагчид 
олгох 

нийтлэг 
мэргэшли
йн зэрэг 

Сургуулийн 
нийгмийн 
ажилтан, 
архивын 
ажилтан, 

эмнэлгийн 
мэргэжилтэн 

Эрдэм 
шинжилгээн

ий 
байгууллагы

н эрдэм 
шинжилгээн
ий ажилтан 

Цэцэрлэгийн 
багш, арга 

зүйч, 
ерөнхий 

боловсролы
н сургуулийн 

багш, 
сургалтын 
менежер, 
албан бус 

боловсролы
н болон 

мэргэжлийн 
боловсрол, 
сургалтын 

байгууллагы
н багш 

I зэрэг Зөвлөх Тэргүүлэх Зөвлөх 20 

II зэрэг Тэргүүлэх Ахлах Тэргүүлэх 15 

III зэрэг Ахлах Дэд 
Заах 
аргач 

10 



БУСАД НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС  
Багш: 

Эмч, мэрэгжилтэн: 

 
Алсын болон төрөлжсөн мэргэжлийн 
дуудлагаар явж эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээ үзүүлсэн үед тооцох нэмэгдэл 
хөлсийг дуудлагын зай болон замын 

бартаанаас хамааруулж олгох 
зохицуулалтыг эрүүл мэндийн асуудал 

эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 
баталж, дагаж мөрдүүлнэ. 

 
 
 
 
 
 

БУСАД НЭМЭГДЭЛ  
Орон нутгийн нэмэгдэл ЗГ-ын 2018 оны 

382-р тогтоолын 6-р хавсралт 

§ Эрүүл мэндийн салбар 

 

§Боловсрол, соёл, урлагийн салбар 

 

Нэмэгдлийн нэр Нэмэгдлий
н хувь 

ЕБС –ийн багш анги даасны 10 

ЕБС –ийн багш кабинет, 
лаборатори хариуцан 
ажилласны 

5 

СӨББ, ЕБС –ийн заах аргын 
нэгдлийн ахлагчид заах аргын 
нэгдэл удирдсаны 

 
5 

Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн 

байгууллагад ажиллаж байгаа эрүүл 

мэндийн салбарын төрийн 

үйлчилгээний албан хаагч алсын болон 

төрөлжсөн мэргэжлийн дуудлагаар явж 

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн 

бол түүний албан тушаалын сарын 

үндсэн цалингийн 5 хүртэл хувиар 

тооцож дуудлагаар явсан тохиолдол 

бүрт нэмэгдэл хөлс олгоно. 

  
Албан тушаал 

Хувь 

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг/бүсийн 
оношилгоо, эмчилгээний төв, эрүүл 
мэндийн бусад байгууллагын: 
1.Захирал/дарга 
2.Дэд захирал/орлогч дарга 
3.Чанарын менежер 
4.Хүний их эмч 
5.Сувилахуйн/эх барихуйн 
мэргэжилтэн 
6.Эрүүл мэндийн бусад мэргэжилтэн 
7.Эмнэлгийн бусад мэргэжилтэн 
8.Анагаахын болон эм зүйн техникч 
9.Сувилахуйн болон эх барихуйн 
туслах/дэд мэргэжилтэн 
10. Эрүүл мэндийн бусад туслах/дэд 
мэргэжилтэн 

  
  
  
  
  
10 

Сум (сум дунд), тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн: 
1.Сувилахуйн/эх барихуйн 
мэргэжилтэн 
2.Эмчилгээ оношилгооны тоног 
төхөөрөмжийн техникч, лаборант 
3.Эрүүл мэндийн бусад мэргэжилтэн 
4.Эм зүйн мэргэжилтэн 
5.Түргэн тусламжийн жолооч 

  
  
  
15 

Сум (сум дунд), тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн: 
1.Дарга 
2.Хүний их эмч 
3.Хүний бага эмч, багийн бага эмч 

  
  
20 

  
Албан тушаал 

  

Албан 
тушаалын 

сарын үндсэн 
цалингаас 
бодох хувь 

Аймгийн 
төвийн  
суманд 

Хөдөө
гийн 

суман
д 

1. Ерөнхий боловсролын 
сургалтын байгууллагын 
менежер 
2. Сургуулийн өмнөх 
боловсролын сургалтын 
байгууллагын менежер 
3. Боловсролын сургалтын 
байгууллагын арга зүйн 
мэргэжилтэн 
4. Нийгмийн ажилтан 
5. Соёлын ордон, соёлын 
төвийн дарга 
6. Музейн захирал 
7. Нийтийн номын сангийн 
захирал 

  
  
  

10 

  
  
  

15 

1. Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн дунд, ахлах ангийн 
багш 
2. Бага боловсрол олгох багш 
3. Тусгай хэрэгцээт 
боловсролын багш 
4. Номын санч 
5. Дотуур байрны багш 
6. Сургуулийн өмнөх 
боловсрол олгох багш 
7. Туслах багш 
8. Соёлын ордон, соёлын 
төвийн багш 
9. Кино техникийн ажилтан 
10. Музейн тайлбарлагч 
11. Боловсролын сургалтын 
байгууллагын арга зүйн 
мэргэжилтэн 
12. Музей, номын сангийн арга 
зүйч, сан хөмрөгч 

  
  
  
  
  
  
8 

  
  
  
  
  
  

10 



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД ОЛГОХ 
ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛИЙН НЭМЭГДЭЛ 

ЗГ-ЫН 2018 ОНЫ 382-Р ТОГТООЛЫН 7-Р ХАВ-
СРАЛТ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн 
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 
гишүүний баталсан “Тэтгэврийг 

хөнгөлөлттэй тогтоох газрын дор 
болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, 

хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, 
мэргэжлийн жагсаалт”-д багтсан 

эрүүл мэндийн ажилтан, эх барих-
эмэгтэйчүүдийн эмч, эх баригч, 

хүүхэд, нярайн эмч болон 
сувилагчид тухайн ажил, албан 

тушаал эрхлэх хугацаанд нь албан 
тушаалын сарын үндсэн цалингийн 

10 хувьтай тэнцэх хэмжээний 
нэмэгдлийг сар бүр олгоно. 

Сүрьеэгийн эмнэлэг, тасаг, тандалт 
судалгааны нэгжид ажиллаж байгаа 

хүний их эмч, нийгмийн эрүүл 
мэндийн мэргэжилтэн, сувилагч, 

лабораторийн болон рентген туяаны 
техникч, асрагч/үйлчлэгчид албан 
тушаалын үндсэн цалингийн 30 

хувьтай тэнцэх хэмжээний 
нэмэгдлийг тухайн албан тушаалыг 
эрхлэх хугацаанд сар бүр олгоно. 


