
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ  

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ  

ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 

2023.01.15                                                                                                                                                                                                 Алтай хот  

№ Үйл ажиллагаа № Шалгуур үзүүлэлт  Зорилтот 
түвшин  

Хүрсэн 
түвшин  

Тайлбар  

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх  

1 Засгийн газар, төрийн 
байгууллага, бусад 
байгууллагаас албан 
хаагчдын мэдлэг, 
мэргэжлийг дээшлүүлэх 
чиглэлээр зохион 
байгуулсан дотоод 
сургалт  

1.1 Нийт сургалт, семинар, 
зөвлөгөөний тоо  

42 66 Байгууллагаас МХГ-тай хамтран Хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн сургалт, Тагнуулын хэлтэс, Нийгмийн 
даатгалын хэлтэстэй хамтран “Шинэчлэгдсэн хууль 
тогтоомжийн сургалт”, Газарзүйн мэдээллийн 
системийн сургалт, Хувь хүний хөгжлийн сургалтыг 
зохион байгуулсан.  
Мөн БОАЖЯ, Төрийн албаны зөвлөл, аймгийн ЗДТГ, 
олон улсын төсөл хөтөлбөрийн байгууллагууд болон 
бусад байгууллагаас зохион байгуулсан нийт 66 
удаагийн сургалтад 43 албан хаагч хамрагдсан.  

Үүнээс  Ажлын байран дахь 
сургалт  

5 5 

Мэргэшүүлэх сургалт  3 3 

Туршлага солилцох арга 
хэмжээ  

4 4 

Бусад  30 54 

1.2. Хамрагдсан албан 
хаагчдын тоо  

30 43  

Үүнээс  Эмэгтэй албан хаагч  8 9  

Эрэгтэй албан хаагч  22 34  

Удирдах албан тушаалтан  3 3  

Гүйцэтгэх албан тушаалтан  27 40  

1.3. Албан хаагчдыг сургалтад 
хамруулсан байдал. Нийт 
албан хаагчдад эзлэх хувь  

90-ээс 
дээш  

97,72 хувь  

2 Албан хаагчдыг 
хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх 
чиглэлээр 
байгууллагын болон 
зохион байгуулагч 
талын зардлаар 
хамруулсан гадаад 
сургалт  

2.1. Нийт гадаад сургалт, 
семинар, зөвлөгөөний тоо  

- 0  
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Хамрагдсан нийт албан 
хаагчдын тоо  

- 0  



Үүнээс  Эмэгтэй албан хаагч  - 0  

Эрэгтэй албан хаагч  - 0  

Удирдах албан тушаалтан  - 0  

Гүйцэтгэх албан тушаалтан  - 0  

2.3. Албан хаагчдыг сургалтад 
хамруулсан байдал. Нийт 
албан хаагчдад эзлэх хувь 

- 0  

3 Албан хаагчдыг 
хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх 
чиглэлээр зарцуулсан 
зардал, албан хаагчдын 
шилжилт хөдөлгөөн  

3.1. Байгууллагын хаагчдын 
сургалт, хөгжлийн үйл 
ажиллагаанд зарцуулсан 
зардлын хэмжээ /сая.төг/ 

- 0 Төсвийн хэмнэлтийн тухай хуулиар сургалтын үйл 
ажиллагаанд хөрөнгө зарцуулахыг хориглосон тул 
байгууллагаас хөрөнгө гаргаагүй болно.  

3.2. Албан хаагчдын шилжилт 
хөдөлгөөний хувь  

 20,4 хувь   

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах  

4 Цалин хөлс, шагнал, 
урамшууллын 
тогтолцоог хэрэгжүүлэх  

4.1. Цалин, шагнал, 
урамшуулалд зарцуулсан 
зардлын байгууллагын 
нийт төсөвт эзлэх хувь  

 76,01 хувь  Байгууллагын нийт төсөв 665,01 сая төгрөг үүнээс 
цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардалд 505,6 
сая төгрөг  зарцуулагдсань байгууллагын нийт төсвийн 
76,01 хувийг эзэлж байна.  

4.2. Нэгж албан хаагчид олгох 
хоол, унааны нэмэгдэл 
/мян.төг/ 

 25712,0  Төвийн албан хаагчдад сар бүрийн 6000 төгрөгөөр, 
хөдөөний байгаль хамгаалагчдад 2000 төгрөгийн 
хоолны зардал  олгосон.  

5 Албан хаагчдын ажлын 
байрны хэвийн 
нөхцөлийг бүрдүүлэх  

5.1. Ажлын байрны таатай 
орчны сэтгэл ханамжийн 
санал асуулгын дүн (Албан 
хаагчдын сэтгэл ханамж) 

 91,2 хувь  Байгууллагын ажиллах орчин, ажилтанд үзүүлж байгаа 
нийгмийн баталгаа, тусламж, дэмжлэг, хамт олон 
хоорондын харилцаа, хандлага, уур амьсгал, үйл 
ажиллагаанд сэтгэл ханамж хэр байгаа талаар 
тодорхойлж, үнэлэлт дүгнэлт хийж, илэрсэн алдаа 
дутагдлыг арилгах, цаашид сайжруулах зорилгоор 
2022 оны 09 сарын 15-аас 19-ны өдрүүдэд судалгааг 
авах ажлыг зохион байгууллаа. Уг судалгаанд 41 
ажилтнаас 37 ажилтан буюу нийт ажилтнуудын 90,2 
хувь нь хамрагдсан байна.  
Судалгаанд хамрагдсан ажилтнуудын 91,2 хувь нь 
ажлын байр таатай, сэтгэл ханамжтай гэж хариулсан  
Судалгааны тайлантай удирдлагууд танилцан 
ажилчидад шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжүүд 
болон цалин тэтгэмжийн асуудлыг шийдвэрлэн 
ажиллаа. 



Албан хаагчдын эрүүл 
мэндийг хамгаалах, 
урьдчилан сэргийлэх  
 

6.1. Эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг /жилд/ 
 

1 3 БОАЖЯ-ын сайдын тушаалаар БОЯБХУАӨДЗ төслийн 
дэмжлэгтэйгээр байгаль хамгаалагчдад хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн цогц мэдлэг олгох, хууль 
эрх зүйн мэдээллээр хангах, тэдний дунд зонхилон 
тохиолдож буй (ажил, мэргэжлээс шалтгаалсан) 
өвчлөлийг эрт илрүүлж зөвлөгөө өгөх, цаашид 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөх  ажил 2022 оны 08 
сард зохион байгуулагдсан.  Уг эрүүл мэндийн үзлэгээр 
байгаль хамгаалагчдад Мэдрэлийн болон үе мөчний 
өвчлөл,  Зүрх судасны өвчлөл, Дотоод шүүрлийн 
өвчлөл, Хэвлийн хөндийн цуллаг эрхтэний оношилгоо, 
Дотор, арьс харшилын өвчлөлийн нарийн мэргэжлийн 
үзлэг оношилгоог бүрэн хийсэн. Уг үзлэгт 23 албан 
хаагч хамрагдсан.  

МЭХ-оос зохион байгуулсан “Хавдаргүй монгол” аяны 
хүрээнд тус газрын 9 эмэгтэй албан хаагчийг 
эмэгтэйчүүд, хөхний эхоны үзлэгт нэгдсэн журмаар 
хамруулсан.  

Улс орон даяар зохион байгуулж буй эрт илрүүлэг 
оношилгоонд 20 албан хаагчдыг 11 сард нэгдсэн 
байдлаар хамруулах ажлыг Нэгдсэн эмнэлэгтэй 
хамтран зохион байгуулсан. 

6.2. Албан хаагчдын 
хамрагдалт  

 100 хувь  
/давхардсан 
тоогоор 52 

албан 
хаагч/ 

 

6 Албан хаагчдын 
нийгмийн баталгааг 
хангах чиглэлээр 
зарцуулсан зардал  

7.1. Албан хаагчдын нийгмийн 
асуудалд зарцуулсан 
зардлын хэмжээ /сая.төг/ 

 6,8  Шинэ хүүхэдтэй болсон, хүүхдийн даахь авсан, шинэ 
байранд орсон, гачигдал зовлон тохиолдсон зэрэг нийт 
22 ажилтанд хөрөнгө зарцуулсан байна.  

 

 

--ооОООоо--- 

 


