
ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

№ Шалгуур үзүүлэлт  Хэрэгжилт  

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал  

1 Эрхэм зорилго , үйл 
ажиллагааны стратегийн  
зорилго, тэргүүлэх чиглэл 
болон тэдгээрийн хүрээнд 
авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ, түүний үр дүн, 
зохион байгуулалтын 
бүтцийг цахим хуудас болон 
мэдээлэлийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх    

БОЭТ-ийн танилцуулга болон холбогдох мэдээлэлийг 
http://www.khovdboet.mohs.mn/ цахим хуудас байршуулан цаг 
тухай бүрт нь мэдээлэлийг шинэчлэн ажиллаж байна .  

2 Үйлчилгээ захидал , 
харилцааны асуудал 
хариуцсан албан хаагчын 
эцэг эхийн нэр, өөрийн нэр, 
албан тушаал, ажиллах 
журам, харилцах утас, 
иргэдийг хүлээн авах цагийн 
хуваарийг цахим хуудас 
болон мэдээлэлийн самбарт 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр нь 
шинэчлэх  

Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан 
албан хаагчаар Чанарын албаны Лавлагаа мэдээллийн 
ажилтан О.Нина хариуцан БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 08 
дугаар сарын 18-ний өдрийн А/34 дугаар тушаалаар  
“Өргөдөл гомдолыг хүлээн авах тухай”  журмыг шинэчлэн 
боловсруулан баталсан журмын дагуу ажиллаж байна.  
 Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан 
албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил,  
харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг 
цахим бүртгэлийн хэсэгт ил тод  байрлуулан ЭМС-ын 2014 
оны  13 дугаар  тушаал, 2015 оны 154 дүгээр тушаалууд 
болон холбогдох хууль, тогтоолуудыг мөрдөн иргэдээс 
дараах хэлбэрээр санал, хүсэлт, гомдол, мэдээ мэдээлэл 
цуглуулан, судлаж, дүгнэлт хийж  ажилладаг. Үүнд  
- Санал хүсэлтийн хайрцаг 
- Санал хүсэлтийн  дэвтэр 
- Иргэдээс амаар 
- http://www.khovdboet.mohs.mn/ цахим хуудас 
- http://khovd-1111.mn// төв 
- Амбулаториор, Хэвтэн эмчлүүлэгчид Эмч  ажилчдын 
гэсэн 3 хэлбэрээр  сэтгэл  ханамжийн  судалгаа  авах   
Дээрхи ажилтнаас гадна байгууллагын захирал, эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч дарга амаар ирсэн гомдол, талархал, 
саналыг нээлттэй хүлээн авч бүртгэн чанарын албанд 
шилжүүлэн тухай бүр судлан  холбогдох арга хэмжээг авч 
шийдвэрлэдэг. Бичгээр буюу цаасан хэлбэрээр ирсэн 
өргөдлийг бичиг хэргийн ажилтан хүлээн авч бүртгэл 
хяналтын карт хөтлөн, шийдвэрлүүлж, хариуг хуулийн 
хугацаанд хүргүүлэн ажилладаг.   

3 Үйлчилгээ авахад 
шаардагдах бичиг баримтын 
жагсаалтыг цахим хуудас 
болон болон мэдээлэлийн 
самбарт ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай 
бүр нь шинэчлэх 

БОЭТ-ийн Цахим бүртгэл болон амбулаторийн хэсгээр 
үйлчлүүлэх талаар иргэдэд чиглэсэн мэдээлэлийг Туслах 
сувилагч Б.Ууганцэцэг орон нутгийн Ховд телевизтэй 
хамтран шторк байдлаар  бэлтгэж байгууллагын цахим 
хуудасанд байршуулан  орон нутгийн хэвлэл мэдээлэлийн 
хэрэгслээр ард иргэдэд хүргэв. 
https://www.youtube.com/watch?v=Mk7G_AOjt2U&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk7G_AOjt2U&feature=share


 

4 Үйл ажиллагаандаа мөрдөж 
байгаа хууль тогтоомж 
дүрэм журам зааврыг цахим 
хуудас болон  болон 
мэдээлэлийн самбарт 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр нь 
шинэчлэх 

Үйл ажиллагаанд мөрдөж буй хууль, тогтоомж , дүрэм 
журамыг байгууллагын цахим хуудасанд 
http://www.khovdboet.mohs.mn/ байршуулан тогтмол 
баяжуулан ажиллаж байна.  

5 Үзүүлж байгаа үйлчилгээний 
арга хэлбэрийг 
боловсронгуй болгох, зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлэх  

Тасаг нэгжүүдээс ирсэн эрэлт хэрэгцээ, үйлчлүүлэгчдийн 
сэтгэл ханамжийн судалгаа, дээд шатны байгууллагаас 
ирүүлсэн эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг хангах, тусламж 
үйлчилгээний чанар хүртээмж доголдож байгаа салбарын 
тулгамдаж буй асуудлуудыг захирлын зөвлөлөөр хэлэлцэн 
шийдвэрлэж үйлчилгээг боловсронгуй болгох чиглэлээр 
дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн.  
Үүнд:  
Төсөл хөтөлбөр, олон улсын байгууллагууд болон  улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтын хүрээнд: 
 
1. Хэрэглэгчдийн хүлээгдэл чирэгдэлийг бууруулах зорилгоор 
хөдөө орон нутагт тусламж үйлчилгээ үзүүлэх захиалгат 
товлосон 94345404 утас ажиллуулж нарийн мэргэжлийн 
эмчийн үзлэгийн урьдчилсан захиалга авах, мөн дараалын 
дугаар олгогч автомат машинаар үйлчлүүлэгчдэд дугаар 
өгөх, цахим бүртгэлийн дугаарыг электрон самбараар 
мэдээллэх,    эмч нарын үзлэгийн цагийг 7 хоногоор 
урьдчилан бичих, урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн  захиалга 
авах, байгууллагуудтай  гэрээ хийх зэргээр товлолт 
үйлчилгээг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.     
Хүлээлгийн танхимуудыг  мэдээллийн хэрэгсэлүүд, гарын 
авлага, хүлээлгийн сандал шинэчлэх, лавлагаа мэдээлэл 
авах угтах үйлчилгээний цэг шинээр байгуулах  зэргээр  
тохижуулсан.  Мэдээллийн хэрэгсэлүүдээр дамжуулан 
тогтмол эрүүл мэндийн болон үйлчилгээний мэдээллүүдийг 
өгч хэвшүүлсэн.   
Амбулаторийн тасгийн  дотрын кабинетын үүдэнд хүлээлгийн 
дэлгэц байршуулаад байна. Цаашид амбулаторийн тасгийн 
бүх кабинетуудын үүдэнд дуудалгын дэлгэц байршуулж 
үйлчлүүлэгчдэд сэтгэл ханамжтай, хүлээгдэл, чирэгдэлгүй 
үйлчлэх зорилттой  ажилалж байна 
2. “Ховд дахь БОЭТ-ийн үзлэг, оношилгоонд хамрагдах 
үйлчилгээний дараалал”, “Эрүүл мэндийн даатгал” зэрэг 
самбар хийж, цахим бүртгэлийн үйл ажиллагааны талаар 
анхааруулга зөвлөмж, үйлчлүүлэгчийн эрх, үүргийг 
мэдээллийн самбаруудад ил тод байршуулсан. Мөн дуугүй 
хөтөчийн тэмдэг тэмдэглэгээг нэмэгдүүлэн   амбулаторийн 
хэсэг, цахим бүртгэл, хүлээлгийн танхимуудад иргэдэд 
ойлгомжтой  байдлаар ил тод байршуулсан. 
 
3. Монгол улсын эрүүл мэнд, Спортын яамны 2015 оны 06 
дугаар сарын 25-ны өдрийн 2\330 дугаар албан даалгаварыг 

http://www.khovdboet.mohs.mn/


үндэслэн хэрэгжиж буй “Цахим эрүүл мэнд” төслийн хүрээнд 
байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээллийн системийг 
амжилттай бүрдүүлэн бий болгож уг төслийн хүрээнд 
эмнэлгийн үйл ажиллагааны eHealth программ хангамж 
болон цахим эмнэлэгийн системийг манай БОЭТ нь 2017 оны 
02 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн тасралтгүй ашиглаж 
нэмэлт хөгжүүлэлтийг тухай бүр шинэчлэн хийлгэж үйл 
ажиллагаандаа ашиглаж байна .  Цахим эмнэлэг 
болсонтой холбогдуулан байгууллага өөрийн хөрөнгөөр 10 
компьютер шинээр авч  3.050.000 төгрөгийн зарцууллаа.  
4. KOIKA ОУ-ын байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар 
8.254.190 төгрөгийн  үнэ бүхий гал тогооны ком хэрэгслээр 
хангалаа.  
5. Байгууллага өөрийн хөрөнгөөр нярайн  инкубатор, 
фото эмчилгээний шарлалтын аппаратыг өөрийн хөрөнгөөр 
авч  19.700.000 төгрөгийн зарцууллаа . 
6. Дэлхийн зөн ОУ-н байгууллагад төсөл бичиж 
хүргүүлснээр  1.969.712 төгрөгийн ширээ сандал нийлүүлсэн.  
7. Байгууллагын  өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх, 
үйлчлүүлэгчдэд ая тухай орчин бүрдүүлэх зорилгоор  төв 
барилгын нэг давхарын хүлээлгийн заал,цахим бүртгэлийн 
хэсгийг 15 сая төгрөгөөр засаж, тохижууллаа.  
8. Азийн хөгжлийн банкнаас хандиваар Цусны станцид 
560 сая тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил шинээр 
суурилуулан  өгсөн. 
9. УБ хот дахь Ховд аймгийн нутгийн зөвлөлийн гишүүд 
болох Монголын ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны 
ерөнхийлөгч УИХ-н гишүүн Ц.Цогзолмаа, Монголын 
ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч УИХ-н 
гишүүн Б.Ундармаа, МАН-ын ерөнхий нарын бичгийн даргын 
зөвлөх Н.Удаанжаргал, Үндэсний Радио телевизийн захирал 
Мөнхбат нар БОЭТ-ийн тулгамдаж байгаа асуудлын нэг 
болох үйл ажиллагааны зохицуулгатай 20 ширхэг орыг 
шаардлагтай байгаа тасгуудад бэлэглэж тусламж 
үйлчилгээндээ ашиглан байна. 
10. Байгууллага өөрийн хөрөнгөөр 130 хос углаа, дэвсээ, 
гудас, хөнжил авч хэрэгцээт тасгуудад олгосон. Үүнд 7,7  сая 
төгрөг зарцуулсан.  
11. Магадлан итгэмжлэлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 850 м 
сайн чанарын хулдаас авч байгууллагын өнгө үзэмжийг 
нэмэгдүүлж, үйлчлүүлэгчдийн ая тухтай байдлыг дээшлүүлж 
ажиллаа.  
12. Эмч эмнэлгийн ажилчдын хувцас хэрэглэлд 18,0 сая  
төгрөг зарцууллаа. /Эмч сувилагч, үйлчлэгч нарын халад, 
тогооч, жолооч, слесарь мужаан зэрэгажилчдын ажлын 
хувцас/  
13. Магадлан итгэмжлэлийн шалгалт ирэхтэй холбогдуулж 
нийтдээ 10 сая төгрөгийн бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлсийг 
баруун хилээс авч ирж бүх тасгуудад тараан өгөв. 
14. Байгууллагын жил бүрийн урсгал засварт  нийт 
53.372.935 төгрөгийн зарцуулсан. Үүнд өвөлдөө дулаан их 
алддаг хуучирч муудсан модон цонх солих, хана тааз будах 



гэх мэт/  
15. Амаржих газрын цохирын хоолойн засварт зориулж 
Ховд аймгийн ИТХ-ийн шийдвэрээр 3,1 сая төгрөг, 
байгууллага өөрийн хөрөнгөөр 10,0 сая төгрөгийг тус тус 
зарцуулан засвар үйлчилгээ хийж гарч болох эрсдлээс 
урьдчилан сэргийлж ажиллаа. 

6 Салбарын хэмжээнд улсын 
төсвийн хөрөнгөөр болон 
гадаадын зээл тусламжаар 
хэрэгжүүлж байгаа төсөл , 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт , явц 
байдлын талаарх 
мэдээлэлийг  мэдээлэлийн 
самбарт ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай 
бүр нь шинэчлэх 

Гадаадын зээл, тусламж, хандивлагч олон улсын 
байгууллагуудаас авч хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн 
мэдээллийг http://www.khovdboet.mohs.mn/ цахим хуудас 
болон 222 гишүүн бүхий  байгууллагын ажилчид нэвтрэх эрх 
бүхий   https://www.facebook.com/groups/KHRDTC/  групп, 
https://www.facebook.com/khovdboet/?fref=ts&ref=br_tf 
хуудсаар цаг тухай бүр мэдээллэдэг. 

Хоѐр: Хүний нөөцийн ил тод байдал   

1 Сул орон тооны зарыг цахим 
хуудас болон  мэдээлэлийн 
самбарт ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай 
бүр нь шинэчлэх, энэ тухай 
олон нийтийн мэдээлэлийн 
хэрэгсэлээр зарлах  

БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 08 дугар сарын 12-ны  А/32 
дугаар тушаалаар шинээр ажилтан сонгон шалгаруулах, 
дадлагажуулах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. 
Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хэрэгжүүлэх, 
ялангуяа ажилтныг ажилд авах, халах, чөлөөлөх, гадаад, 
дотоод сургалтад оролцуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах 
гэх мэт байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хуулиар 
хориглоогүй аливаа мэдээллийг дотооддоо  байгууллагын 
цахим хуудас болон 7 хоног бүрийн даваа гарагийн ахлах 
сувилагч нарын яриа,  мягмар гарагийн тасгийн эрхлэгч эмч 
нарын яриа, лхагва гарагийн үйлчилгээний ажилчдын хурал, 
тасгийн ажилчдын яриа, баасан  гарагийн  эмч нарын 
шуурхай хурал, зарлалын самбар дээр мэдээллийг 
байршуулж ажиллагсдаас нээлттэй санал авч өдөр тутмын 
үйл ажиллагаандаа тусган ажиллаж байна. 
Ур чадвартай мэдлэгтэй, харилцааны соѐлтой багаар 
ажиллах чадвартай, хэлний тодорхой мэдлэгтэй хүний 
нөөцөөр хангагдах зорилгоор ажил хүссэн 141 өргөдлийг 
эрэмбэлэн, хүний нөөцөд бүртгэн авсан ба сувилахуйн 
албатай хамтран сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдээс улиралд 
нэг удаа гардан үйлдлийн болон, хууль, онолын шалгалт авч, 
эрэмбэлсэн дарааллын дагуу түр ажлын байранд, 
хөдөлмөрийн гэрээ хийн ажиллуулж байна. 
 2017 онд АУ-ны их сургууль шинээр төгссөн  
Эх барих эмэгтэйчүүдийн нарийн мэргэжлийн, 
эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс заслын курс төгссөн 1 эмч, 
Хүчилтөрөгчийн инженер 1, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан 
1 
Хүүхдийн эрчимт эмчилгээний төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн 
1 , уламжлалт бариа заслын сувилагч 2, өндөр насны 
тэтгэвэрт гарсан угаагчийн сул орон тоонд угаагч 1, нийт 7 
ажилтан бүр орон тоонд болон шинээр  ажилд авав. 

2 Албан хаагчын ѐс зүй , 
дүрмийг цахим хуудасандаа  

ЭМЯ-ны дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүйн хяналтын 
хорооны даргын 2017 оны А/256 тоот тогтоолын дагуу БОЭТ 



ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр нь 
шинэчлэхu 

нь салбар хорооны үйл ажиллагааны журмыг шинээр 
батлуулан мөрдөж ажиллаж байна. 
 
Сувилагч тусгай мэргэжилдтэнүүдийн дотоод сургалтын цагт  
ЭМС-ын 446 тоот тушаалын дагуу нийт 5 удаа  сургалт 
зохион байгуулан ажиллав.  
ОУ-ын сувилагчдын баярыг тохиолдуулан ЭМС-ын 2013 оны 
446 дугаар тушаал болон танин мэдэхүйн асуултаар АХА 
тэмцээн нийт 66 сувилагчдын дунд зохион байгуулж,  
Ёс зүй харилцаа хандлагыг сайжруулах сарын аян зохион 
байгуулж нийт ажилчид идэвхитэй оролов. 
 
Аймгийн прокурорын  газартай хамтран “эрүүгийн тухай 
хууль”,  “ Зөрчлийн тухай хууль” сэдэвт сургалтыг Эмч, 
эмнэлгийн ажилтануудын дунд 2 удаа зохион байгууллаа. 
Сургалтанд нийт 53 хүн хамрагдсан. 
 
2017 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдөр “Анагаах ухааны 
эрхзүй, ѐсзүй” сэдэвт нэг өдрийн сургалтыг 
Эмч өмгөөлөгч Э.Ганбат удирдан зохион байгууллаа. 
Сургалтанд өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийн зарим эмч 
ажилтан, хувийн хэвшлийн эмнэлгийн эмч нар ,БОЭТ-ийн 
эмч, мэргэжилтнүүд, нийт 125 эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн 
хамрагдан алдаа ,зөрчлийн тохиолдол дээр ажиллаж  хууль 
эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүллээ. 
 
2017.11.25-ны өдөр ѐс зүйн салбар хорооноос “Хамтдаа 
өөрчилье” сэдэвт ажилчдын ѐс зүй харилцаа хандлага, хууль 
эрхзүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх  сарын аяныг зохион байгуулж 
энэ хүрээнд  нийт ажилчдын дунд дэвжээ тэмцээн зохион 
байгуулан нийт тасаг нэгжүүд 6 багт хуваагдан баг тус бүр 6 
хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцон, . ЭМС-ын 1.2013 оны 446 
дугаар тушаал, эрүүл мэндийн тухай хууль, эрүүгийн тухай 
хуулийн зохих заалт, зөрчлийн тухай хууль, авилгын тухай 
хуулийн хүрээнд асуулт хариулт 
2.Хэцүү үйлчлүүлэгчтэй хэрхэн зөв харилцах менежмент 
жүжигчилсэн тоглолт  
3. Гэрийн даалгаварт үйлчлүүлэгчид чиглэсэн сургалт 
сурталчилгаа хийн постер, тараах материал, дүрс бичлэг, 
ханын самбар зэрэг олон хэлбэрээр  зохион байгуулав 
Амжилттай оролцсон  I байр үндсэн цалингийн 20%, II байр 
үндсэн цалингийн 15% III байр үндсэн цалинийн 10%-аар 
гишүүн тус бүрийг шагнаж урамшуулан , тэмцээн зохион 
байгуулагдсан урлагийн танхимын төлбөр 240 мянган 
төгрөгийг байгууллагаас шийдэж БОЭТ-ийн захирал  ѐс зүйн 
салбар хорооны ажлыг маш сайн  дэмжиж ажиллаа. Ийнхүү 
сарын аян маш амжилттай явагдаж өндөрлөлөө. 
ЭМЯ-ы дэргэдэх ѐс зүйн хяналтын хороонд тайланг хүргүүлэв 

3 Хүний нөөцийн стратеги , 
түүний хэрэгжилтийг хянаж 
үнэлэх журамыг цахим 
хуудасандаа   ойлгомжтой 

БОЭТ-ийн стандарт, бүтэц орон тоогоор бүрэн ажиллахгүй 
байгаа боловч зохион байгуулалттай уялдуулан 2014-2017 
онд хэрэгжүүлэх дөрвөн  үндсэн зорилт бүхий  Хүний 
нөөцийн стратегийг хэрэгжүүлэн  ажилласан.  



байдлаар байрлуулан тухай 
бүр нь шинэчлэх 

- 50 наснаас дээш 4 хүүхэдтэй эхчүүдийн судалгаа, 
-  55 наснаас дээш эмч ажилчдын судалгаа гарган 2018-

2019 онд төрийн болон байгууллагын санхүүжилтээр 
нарийн мэргэжлийн дотор, эх барих эмэгтэйчүүд, 
мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээ, сэтгэц наркологи, 
арьс харшил, лаборатори, яаралтай тусламжийн 
чиглэлээр суралцаж байгаа эмч нарын судалгааг 
гаргасан.  

Дээрх судалгааг гаргаж байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад 
нийцсэн чадвартай нарийн мэргэжил, төрөлжсөн нарийн 
мэргэжлийн эмчийн нөөцийг бэлдсэнээр хүн амд эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээг тасралтгүй, чанартай  
хүртээмжтэй хүргэх нөхцөл бүрдэж байна. 

4 Хүний нөөцийн удирдлагын 
ил тод байдлыг хангах 
чиглэлээр авч хэрэгжүүлж 
болон мэдээлэлийн самбарт 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр нь 
шинэчлэх байгаа арга 
хэмжээний талаар цахим 
хуудасандаа  ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай 
бүр нь шинэчлэх 

Сул орон тооны зарыг  хэвлэл мэдээлэл, веб сайтаар түгээж, 
ажил идэвхтэй хайгчаас ирсэн өргөдөл анкетыг судлан 
мэргэжлийн сонгон шалгаруулалт  хийж удирдлагын багийн 
хурлаар  хэлэлцэн шийдвэрлэдэг.  Байгууллагын болон хүний 
нөөцийн мэдээллийн самбараар мэдээллийг  танилцуулдаг.   

5 Албан хаагчдын ажлын 
гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл 
ажиллагааг үнэн зөв, 
шударга болгох чиглэлээр 
авч хэрэгжүүлж байгаа арга 
хэмжээний талаар цахим 
хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан 
мэдээлж байх  

   Ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх механизмыг бий 
болгож, үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр 
Засгийн газрын 2012 оны 150 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор БОЭТ-ийн ажилчдын үр дүнгийн урамшууллыг 
дүгнэх журмыг шинэчлэн гаргаж тасаг нэгжийн  эрхлэгч, 
ахлах сувилагч нарт  дүгнэх эрхийг олгон, тухай ажилтан 
зөвшөөрч гарын үсэг зурсан нэгтгэлийг хэлэлцэн шийдвэрлэх 
комиссыг захирлын тушаалаар батлан хэрэгжүүлэн ажиллаж  
хэвшсэн.  
Монгол улсын ЗГ-ын 150 дугаар тогтоолын дагуу эмч 
ажилчдад улирал бүр урамшуулал олгохдоо  тасгийн эрхлэгч, 
ахлах сувилагчийн гаргасан үнэлгээг харгалзан чанар, 
сувилахуй, хүний нөөц, эмчилгээ эрхлэсэн орлогч дарга, 
халдвар судлаач нарын саналыг тусган удирдлагын багаар 
хэлэлцэн урамшуулалыг олгож байгаа нь үнэн зөв, бодитой 
үнэлэх боломжийг олгосон үр дүнтэй ажил болсон. 
 
Эмч ажилчдад улирал бүр хийсэн ажлыг нь дүгнэж 
урамшуулдаг механизмыг боловсронгуй болгох эмч 
ажилчдын нийгмийн идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах 
үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулан ажиллаа. Үүнд:  
1. Магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх ажлын хүрээнд Чанарын 
албанаас "Магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх 30 хоног" аяныг 
2017 оны 05 сарын 10-аас 2017 оны 06 сарын 10-ны хооронд 
зарлан явууллаа. Аяны хүрээнд Тасаг нэгж бүрийн стандарт 
удирдамжийн бүрдүүлэлт хийх, Эрсдэлийн үнэлгээ хийж 
эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөөний дагуу тодорхой ажил 
хийсэн байх, Эмнэлэгийн мэргэжилтний ѐс зүй харилцаа 



хандлагыг сайжруулах ажил зохион байгуулах, Тасагт 
өөрсдөө шийдэж болох тулгамдсан асуудлуудаа судлан 
бүртгэж, зөрчлийг арилгах арга хэмжээ зохион байгуулан 70 
хувийг нь шийдвэрлүүлсэн байх, Тасаг бүрийг үнэлэх 
шалгуурын тодорхой нэгэн шалгуураар нь бусад тасаг 
нэгжүүдэд туршлага болохуйц үйл ажиллагаа зохион 
байгуулан бусдад сурталчлах, Тасгууддаа хэвтэн эмчлүүлж 
байгаа болон үйлчлүүлж буй иргэдэд зориулсан НЭМ ийн 
сургалт сурталчилгааг ямар нэгэн хэлбэрээр зохион 
байгуулан, хэвлэл мэдээллээр сурталчлах , Эмч сувилагч 
тусгай мэргэжилтнүүдийн мэргэжлийн  ур чадварыг  
дээшлүүлэх үйл ажиллагааг графикийн дагуу зохион 
байгуулан үр дүнд  дүгнэлт гаргуулж ажилласан байх, Тоног 
төхөөрөмж ба  галын аюулгүй ажиллагааг хангах, Хүний 
нөөцийн удирдлагын шалгуурын хангалт, ажилчдын эрүүл 
мэндийг хамгаалах байдал /үзлэг, хувцаслалт/ зэрэг 
асуумжийн дагуу үнэлгээ хийж  дүгнэн байр эзлүүлж шагнаж 
урамшууллаа.  
2. БОЭТ-өөр  үйлчлүүлж буй болон Жаргалант сумын 
нутаг дэвсгэрт амьдарч буй иргэдэд эрүүл мэндийн сургалт 
сурталчилгаа хийх замаар ард иргэдийн эрүүл мэндийн 
боловсролыг дээшлүүлэх үүднээс нийт эмч нарын дунд 
"ЭРҮҮЛ ИРГЭН-ЭРҮҮЛ ХОВД " Сэдэвт болзолт уралдааныг 
БОЭТ-ийн Захирлын А/120 дугаар тушаалаар батлан 
гаргасан. Энэ болзолт уралдаан нь  2017.06.01-2017.12.25-ны 
хооронд буюу 7 сар үргэлжилэх бөгөөд 2017 оны жилийн 
эцсээр НЭМ-ийн чиглэлээр санал санаачлага гарган 
бүтээлчээр ажилласан тасаг хамт олныг г шалгаруулж 
шагнаж урамшуулах юм. 
3. Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих жилийн хүрээнд 
Ажлын байрны хөдөлгөөний хомсдол, өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор БОЭТ-н Уламжлалт эмчилгээний 
тасгаас зохион байгуулж буй ажлын байран дахь дасгал 
хөдөлгөөнийг нэг сарын хугацаатай 11:40-12:00 цагын 
хооронд тогтмол хийж хамгийн идэвхитэй оролцсон тасаг 
хамт олныг шалгаруулж урамшуулав.  
4. "Эртэч Ховд"аяны хүрээнд БТСГ-с зохион байгуулсан 
Ховд крос -2017 бүх нийтийн гүйлтэнд БОЭТ-н тамирчид 
эхний 5 байр эзэлж амжилт гаргасан баБОЭТ-өөс 220 хүний 
оролцож бусад байгууллага хамт олныг манлайлан 
оролцлоо.  
5. МУ-ын ЗГ-ын 150 дугаар тогтоолоор  200 эмч 
ажилчдад хэвийн бус нөхцлийн  нэмэгдлийг үндсэн 
цалингийн 10 хувиар тооцон 58,6 сая төгрөг, хортой нөхцөлд 
ажиллаж байгаа 150 эмч ажилчдад хор саармагжуулах  сүүг 
нэг хүнд хоногт 300 гр,  онцгой ур чадвар гарган хүний амь 
нас аварсан  эмч мэргэжилтэнд 8,9 сая төгрөг, ачаалалтай 
ажилласан, байгууллага олон нийтийн ажилд идэвхитэй 
оролцсон  эмч ажилчдад  33,6 сая  төгрөгийн урамшуулалыг, 
нийт эмч ажилчдын улирлын урамшуулалд 60,6 сая  төгрөг, 
зэргийн нэмэгдэлд 33,8 сая  төгрөг, ажилчдын хоолны 
нэмэгдэлд 39,4 сая  төгрөг, илүү цагийн хөлсөнд 65,1 сая 



төгрөг, алс болон хот дотор дуудагдсан эмч мэргэжилтэн, 
жижүүр эмчийн нэмэгдэлд 87,1 сая  төгрөгийг  тус тус олгосон 
байна.     

 


