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№ 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    

Байгууллагын цахим хуудас 
www.khovdboet.mohs.mn, facebook хаяг: 
www.khovdboet.mohs.mn/fb , 
https://www.shilendans.gov.mn/org/1374,  
хаягтайгаар үйл ажиллагаа тогтмол хэвийн 
явуулж цаг тухайн үеийн үйл явц, мэдээ 
мэдээллээ нийтэлж 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”  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  
• boet emg@yahoo.com 
• www.khovdboet.mohs.mn 
• khovdboet.mohs.mn/fb  
• Ховд 11-11 төв 
• Санал хүсэлтийн хайрцаг 
• Санал хүсэлтийн дэвтэр 
• Сэтгэл ханамжийн судалгаа 
• Бичгээр 
• Амаар  тус бүр хүлээн авч байна.  
 
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.   
 
Иргэд үйлчлүүлэгчийн гомдол, санал, хүсэлт, 
шүүмжлэлийг  үйл ажиллагаанд тусгаж, гомдлыг 
хуульд заасны дагуу шийдвэрлэн ажиллаж 
байна. Эмч ажилчдад ирсэн талархалыг чанарын 
албаны мэдээллийн самбар болон цахим 
хэлбэрээр эргэн мэдээллэн уламжилж байна. 
 

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 хөтөч сувилагч 
Б.Оюунчулуун, Д.Нармандах нар нь тухай бүрт 
иргэдэд чиглэсэн мэдээлэлийг өгч ажиллаж 
байна. 
 
Цахим бүртгэлийн үйл ажиллагааг тогтмол ард 
иргэдэд мэдээллэдэг ба 2018 оны 10 дугаар 
сараас эхлэн эмчийн үзлэгийг цахим бүртгэл 
дээр биеэр болон 75779-779 дугаараар хүлээн 
авдаг болсонтой холбоотой Ховд аймгийн Эрүүл 
мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын 
эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 
эрхлэгч, сумын засаг дарга нарт иргэдэд 
сурталчилах гарын авлага, зурагт хуудсын хамт 
албан бичгийг явуулж хамтран ажиллаж байна.  
 
Мөн орон нутгийн Ховд телевизтэй хамтран 
шторк байдлаар  бэлтгэж байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулан  орон нутгийн хэвлэл 
мэдээлэлийн хэрэгслээр ард иргэдэд хүргэв. 
https://www.youtube.com/watch?v=Mk7G_AOjt2U&f
eature=share 
 

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

Байгууллагын цахим хуудас 
www.khovdboet.moh.mn, facebook  хаяг: 
www.khovdboet.mohs.mn/fb, 
ttps://www.shilendans.gov.mn/org/1374,хаягтайгаар 
үйл ажиллагаа тогтмол хэвийн явуулж цаг тухайн 
үеийн үйл явц, мэдээ мэдээллээ нийтэлж байна.  
 

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

Хэрэглэгчдийн хүлээгдэл чирэгдэлийг бууруулах 
зорилгоор Амбулаторийн 8 кабинетэд дэлгэц 
байршуулсан ба тухайн кабинетуудаар 
үйлчлүүлж буй үйлчлүүлэгчдийн нэрс, цаг, 
үзүүлэх дарааллыг ил тод болгосон. 
 
Цахим бүртгэлийн үйлчилгээг 75779-779 
дугаараар хүлээн авдаг болсон. Тус үйлчилгээг 
тогтмолжуулан ажиллаж, сурталчилах үүднээс 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk7G_AOjt2U&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Mk7G_AOjt2U&feature=share
http://www.khovdboet.mohs.mn/fb


“Цахим өдөрлөг”-ийг сар бүр зохион байгуулж 
байна. Эмчид үзүүлэх цаг авах товлолт 
үйлчилгээнд 7000 гаруй иргэд хандан 
үйлчилүүлсэн ба харилцагч сум, орон нутгийн 
байгууллага руу албан бичиг явуулан товлолт 
үйлчилгээг сурталчилан ажилласан. Иргэд 
амбулатриор үйлчлүүлэхдээ 5 удаа дараалалд 
зогсдог байсан бол одоо 2 удаа дараалалд 
зогсон тусламж үйлчилгээ /эмчийн үзлэг, 
оношилгоо, шинжилгээ, эмчилгээ/ авах 
боломжтой болсон.  
 
Орон зайнаас үл хамааран утасны сүлжээ 
холбогддог аль ч газраас ажлын өдрүүдэд тус 
дугаарт холбогдож  эмчид үзүүлэх өдөр, цагаа 
захиалан үйлчлүүлэх боломжтой  болсон нь 
үйлчлүүлэгчдийн цаг завыг хэмнээд зогсохгүй, 
хүлээгдэл, оочер дарааллыг бууруулж байна. 
 
Эмч, мэргэжилтэн хүнд сурталгүй ажиллах, 
иргэдийг үзүүлэхэд түргэн шуурхай хандах, эмч 
мэргэжилтний ажлын цаг ашиглалтыг 
сайжруулах, иргэдэд мэдээлэл өгөх үүднээс 
амбулаторийн кабинетийн хаалган дээр Чанарын 
албатай холбогдох утасны дугаарыг /99526364/ 
ил тод байдлаар байрлуулан ажиллаж байна. 
Мөн цаг ашиглалтын цаг минутаар бүртгэн, 10 
хоног тутам эмч, мэргэжилтэнд мэдээлж байна. 
 
Хүлээлгийн танхимуудыг мэдээллийн 
хэрэгсэлүүд, гарын авлага, хүлээлгийн сандал 
шинэчлэх, лавлагаа мэдээлэл авах, угтах 
үйлчилгээг тогтмолжуулах зэргээр  ажиллаж 
байна.  Сургалт, тэмдэглэлт өдрийг 
тохиолдуулан байгууллагын кландерчилсан 
төлөвлөгөөг гарган тухайн төлөвлөгөөний дагуу 
тасаг, нэгжийн эмч, мэргэжилтэн ажлын байран 
дээр болон байгууллагуудаар сургалт, 
сурталчилгааг  42 удаа 1680 үйлчлүүлэгчид 
хийсэн. Мөн орон нутгийн “Ховд телевиз”-тэй 
гэрээ хийн, гэрээний дагуу БОЭТ-оос мэдээлж 
байна нэвтрүүлгийг  тогтмол цаг үеийн өдөрлөг, 
өвчлөлийн дагуу явуулж хэвшсэн. 
   
“Ховд дахь БОЭТ-ийн үзлэг, оношилгоонд 
хамрагдах үйлчилгээний зураглал”, “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 байршуулсан. 
 
Цахим эмнэлэг өргөжүүлэлтийн хувьд БНХАУ-ын 
Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт 
олгосон хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй  
“Цахим эрүүл мэнд төсөл”-ийн хүрээнд нийт 18,9 
сая америк долларын төсөвт өртөгийг тоног 
төхөөрөмж, программ хангамж болон хүний 
нөөцийн чадавхийг сайжруулах үйл ажиллагаанд 
зарцуулж байна. Нийтдээ 125 компьютер болон 
бусад  23 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэгдсэн.  
 
“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 
эмнэлгийн системийг манай БОЭТ нь 2017 оны 
02-р сарын 01-ны өдрөөс хойш одоог хүртэл 
тасралтгүй ашиглаж нэмэлт хөгжүүлэлтийг 
тогтмол хийж байна. Мөн бусад бүсийн болон 
хөдөө орон нутгийн эмнэлэгүүдээс анх удаа 
нэвтрүүлсэн онцлогтой.  Тус программыг 
нэвтрүүлснээр: 
• Байгууллагад эмнэлгийн мэдээллийн 
технологийн системийг бий болгох, 
• Үйлчлүүлэгчдийн хүлээгдэл буурсан, 
• ЭМСЯ-ны сайдын 450 маягтын бүрэн 
орсон ба эмч, мэргэжилтэн хэрэглэж хэвшсэн, 
• Статистик мэдээ тайлан улам 
боловсронгуй болсон ямар ч хэлбэрээр шүүж 
харах боломжтой болсон, 
• Иргэдийн эрүүл мэндийн /үзлэг, 
оношилгоо, шинжилгээ, өвчний түүх гэх мэт/ 
цахим хэлбэрт шилжсэн,   
• Хувь хүний мэдээллийн сан үүсэх гэх мэт 
давуу талууд бий болж байна. 
 
Бүсийн Оношилгоо Эмчилгээний Төв нь 2018 онд 
төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа ажил 
үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 9 дүгээр зүйлд 
заасны дагуу 10.0 сая төгрөгөөс дээш төсөвт 
өртөг бүхий 8 төрлийн бараа ажил үйлчилгээг 
худалдаж авахаар 183.8 сая  төгрөгийн цахим 
тендер зарласан. Үүнээс 7 төрлийн  бараа ажил 
үйлчилгээг худалдаж авах тендерийг тус хуулийн 
8.1.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар 
үлдсэн 1 тендерийг нээлттэй тендер 
шалгаруулалтын журмын дагуу зохион байгуулж 
ажиллаа.  Энэхүү 8 төрлийн тендерт: 
·  Хоол хүнсний материал нийлүүлэх тендерт 
79,980,000 төгрөгөөр Жаргалант шанд компани,  



· Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлс 
нийлүүлэх 10,996,900 төгрөгөөр Арцат сүлд 
ЗГБХН 
· Аж ахуйн болон цэвэрлэгээний материал 
нийлүүлэх 16,875,000 төгрөгөөр Арцат сүлд 
ЗГБХН 
·  Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх 
25,000,000 төгрөгөөр Затус компани,  
·Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэн 
нийлүүлэх  10,900,000 төгрөгөөр Тома алтай 
компани,  
· Компьютер, тоног төхөөрөмжийн дагалдах 
хэрэгсэл нийлүүлэх  11,880,000 төгрөгөөр Мед 
буян компани,  
·  Барилгын урсгал засварын материал 
нийлүүлэх 17,657,000 төгрөгөөр Хан асар 
компаниуд тус тус шалгарч нийт 132600,0 мянган 
төгрөгийн тендер шалгарсан байна. 
Харин эмнэлгийн зориулалттай багаж хэрэгсэл 
нийлүүлэх тендерт нэг ч компани материал 
ирүүлээгүй болно. 
Тендэртэй холбоотой санал гомдол гаргаагүй ба 
шалгарсан компаниудын гэрээний биелэлт 100 
хувь байна. 
Шилэн дансны тухай хуулийн  дагуу сар бүрийн 
08-ны дотор цалингаас бусад 5 сая төгрөгнөөс 
бусад төрлийн орлого, зардал, сарын мэдээ, 
өглөг, авлагыг цахим хэлбэрээр байршуулан  
хуулийн хэрэгжилтийн ханган ард иргэдэд 
санхүүгийн мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэн, 
нээлттэйгээр ажиллаж байна. 

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 Байгууллагын цахим 
хуудас www.khovdboet.moh.mn, facebook  хаяг: 
www.khovdboet.mohs.mn/fb, 
ttps://www.shilendans.gov.mn/org/1374 зэрэг 
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 

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


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. Мөн нөөцөд байгаа 
сувилагч тусгай мэргэжилтэнг “Шинэ ажилтны 
сургалт”-нд хамруулан чадавхижуулан ажиллаж 
байна.  
 
2017 онд ........               шинээр  ажилд авав. 

2 Албан хаагчын ѐс зүй , 
дүрмийг цахим хуудсандаа  
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр нь 
шинэчлэх 

ЭМЯ-ны дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс 
зүйн хяналтын хорооны даргын 2017 оны А/256 
тоот тогтоолын дагуу БОЭТ нь салбар хорооны 
үйл ажиллагааны журмыг мөрдөн, байгууллагын 
цахим хуудас www.khovdboet.mohs.mn, facebook  
хаяг: www.khovdboet.mohs.mn/fb, 
ttps://www.shilendans.gov.mn/org/1374 зэрэг 
хуудсаар цаг тухай бүр мэдээллэдэг. 
 
Долоо хоног тутам эмнэлгийн мэргэжилтний 
яриан дээр /мягмар, лхагва, баасан гараг/ эмч, 
мэргэжилтэний ѐс зүй, харилцаа хандлага 
холбоотой гарсан гомдол, санал, шүүмжлэл, 
талархлыг танилцуулан, эргэн мэдээлэл хийн 
ажилласан.  
 
ЭМЯ-ны дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс 
зүйн хорооны дарга Д.Цэрэндагва болон   
АШУҮИС тай хамтран “Эмнэлгийн мэргэжилтний 
ѐс зүй” сэдэвт 2 кредитийн сургалтанд  192 эмч 
мэргэжилтэнийг хамруулан зохион байгууллаа. 
 
Мэргэжилийн хяналтын газраас зохион 
байгуулсан “Эрсдэлийн үнэлгээ,хяналт шалгалт, 
Зөрчил болон зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай 
хууль”-ийн танилцуулах сургалтанд-38 эмч, 
эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдлаа. 
 
2018.11.07-нд СЭМҮТ-ийн эмч Г. Гантулга 



“Стресс түүнийг тайлах арга”, “Ажлын байрны 
сэтгэл засал” сэдэвт сургалтыг хөтөлбөрийн 
дагуу бүлгээр болон ганцаарчилсан байдлаар 
нийт 315 эмч мэргэжилтэнг хамруулан  хийсний 
үр дүнд эерэг өөрчлөлт гарч байна. 
 
2018.10.03, 08-нд  С/з С.Хишигтогтох  “Сэдэл ба 
манлайлал” “Атгасан гар шиг хамт олон” 
 
“Инээмсэглэл” аяны хүрээнд 2018.06.04-
2018.07.04-ны хооронд нэг сарын хугацаатай “Ёс 
зүйгээ дээдэлж, бие биенээ уучлаж талархах, 
эерэг хандлагыг төлөвшүүлье” сэдэвт аяныг 
сүрьеэгийн тасаг чанарын албатай хамтарч  
зохион байгуулсан. Чанарын албанаас аяны 
хүрээнд хэвшүүлэх үйлдэл,  үг хэллэгийн 
жагсаалтыг гаргаж, эмч мэргэжилтэн ажилчид 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх явцад 
биеийн хэлний ерөнхий хэм хэмжээг мөрдөх 
талаар танилцуулж, судалгааг авч үр дүнг 
тооцов. 
 
Хууль эрх зүйн чиглэлээр  “Зөрчлийн тухай 
хууль”-ийн  сургалтыг  Цагдаагийн газартай 
хамтран 3 удаад нийт 136 сувилагч тусгай 
мэргэжилтнүүдэд, МХГ хамтран  “Зөрчлийн тухай 
хууль”-иар 36  эмчид 2018 оны 04 дүгээр сарын 
10-ний өдөр зохион байгуулсан. 
 
Эмч мэргэжилтнүүдэд  Ховд аймгийн Цагдаагийн 
газрын  Урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн Цагдаагийн ахмад  Б. 
Болормаа, Гэр бүлийн хүчирийлэл, хүүхдийн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн 
Цагаагийн хошууч Ж. Оронбасар,  Ховд аймгийн 
Прокурорын газрын хяналтын прокурор Ш. Сүх-
Эрдэнэ, Чанарын албаны дарга Б. Маралмаа, 
архив бичиг хэргийн эрхлэгч Г.Отгонцоож  нарын 
бүрэлдэхүүнтэйгээр  2018 оны 09 дүгээр сард 4 
удаагийн давтамжтайгаар  нийт 48 их эмч, 135 
сувилагч тусгай мэргэжилтэн, 31 үйлчилгээний 
ажилчдад   Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай 
хууль, Авилгатай тэмцэх хууль, Төрийн болон 
албаны нууцын тухай хууль, гэмт хэргээс 
урьдчилан  сэргийлэх хууль, мөн эмнэлэгт 
мөрдөгдөж буй  хууль эрх зүйн акт  болох ЭМЯ-
ны  сайдын тушаал 142,  байгууллагын захирлын 
тушаал 54, үндэсний хөтөлбөр 11, дэд хөтөлбөр- 
3 зэрэг  хууль эрх зүйн сургалтуудыг  зохион 
байгуулж ажилласнаар эмч эмнэлгийн 
мэргэжилтгүүдийн хууль эрх зүйн мэдлэг 
дээшиллээ. 

3 Хүний нөөцийн стратеги , байгууллагын цахим хуудас 



түүний хэрэгжилтийг хянаж 
үнэлэх журмыг цахим 
хуудасандаа   ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан 
тухай бүр нь шинэчлэх 
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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  

 Засгийн газрын 2012 оны 150 дугаар тогтоол, 
БОЭТ-ийн ажилчдын үр дүнгийн урамшууллыг 
дүгнэх журмын дагуу ажилтнуудын ажлын 
гүйцэтгэлийг үнэн зөв үнэлэх, шударга болгох 
чиглэлээр тасаг нэгжийн  эрхлэгч, ахлах сувилагч 
нарт  дүгнэх эрхийг олгон, тухай ажилтан 
зөвшөөрч гарын үсэг зурсан нэгтгэлийг санхүү, 
аж ахуйн албаны дарга, эмчилгээ эрхэлсэн 
орлогч дарга, чанарын алба, сувилахуйн алба, 
халдвар судлаач эмч хэлэлцэн, захирлын 
тушаалаар батлан хэрэгжүүлэн ажиллаж  
хэвшсэн.  
 
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. eHealth программ хангамжийг үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлснээр сар, 
улирлаар эмч, мэргэжилтний хийсэн ажлыг 
ил тод танилцуулан, баримтжуулж, ажлыг 
үнэлэх, ачааллыг тэнцэржүүлэх, ачаалал 
ихтэй ажилласан эмч, мэргэжилтнийг үнэн 
зөв урамшуулах боломж бүрдэж, 
урамшуулан ажиллаж байна.   

2. Анхан шатны бичиг баримтын бүрдүүлэлт,  
оношилгоо, эмчилгээний стандарт 
удирдамжийн хэрэгжилтийг сайжруулах 
зорилгоор БОЭТ-ийн захирлын тушаалаар 
15 эмч, мэргэжилтний бүрэлдэхүүнтэй 
ажлын хэсэг байгуулан, үр дүнтэй 
ажилласан 8 эмч, мэргэжилтэнг 
урамшуулсан. 

  



 


