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 Зорилт 1: Ажилчдыг ажиллах нөхцөл боломж, Цалин хөлс, нэмэгдэл  
1 Ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай техник, тоног 

төхөөрөмж, бичгийн ширээ, сандал, компьютер, принтерээр 

хангах 

+ + + БОЭТ  Төсөл 

хөтөлбөр, 

улсын төсөв 

 

2 Дэвшилтэт шинэ тоног төхөөрөмж, технологийг ажил албандаа 

нэтрүүлэх, цаасгүй технологи бий болгох, шинэ арга барилыг 
байнга эрэлхийлгэх 

+ + + БОЭТ  Төсөл 

хөтөлбөр, 

улсын төсөв 

 

3 Ажлын багаж  хамгаалах хувцас хэрэгсэлээр хангах  + + + БОЭТ  улсын төсөв  

4 УИХ, Засгийн газраас баталсан цалингийн сүлжээг баримтлан 

албан хаагч нарын  цалинг тухай бүр шинэчлэн тогтоож мөрдөх 

+ + + БОЭТ  улсын төсөв  

5 Цалингийн нэмэгдэл, суутгал, шимтгэл зэргийг нэг бүрчлэн 

тусгасан мэдээллийг сар бүр тухайн албан тушаалтанд өгч байх. 

+ + + БОЭТ  улсын төсөв  

6 Эрхэлсэн ажлаа мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэдэг буюу 

бусдаас илүү дэвшилтэд арга барилаар ажиллаж өндөр амжилт 

гаргасан ажилтанд урамшуулал болон ур чадварын нэмэгдлийг 
Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар  тогтоолоор баталсан 

нийтлэг журмыг үндэслэн БОЭТ-ийн захирлын  тушаалаар 

олгоно. 

+ + + БОЭТ  улсын төсөв  

7 Төрийн үйлчилгээний албаны тухайн салбарын ажлын 

онцлогийг харгалзан мэргэшлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгох 

шалгуур үзүүлэлтийг Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар 

тогтоолоор баталсан журмын дагуу БОЭТ-ийн захирлын  

тушаалаар шийдвэрлэнэ+ 

+ + + БОЭТ улсын төсөв  



 Зорилт2: Мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэх, сурах боломжоор хангах 

8 Ажилчдыг сургах, мэргэшлийг нь дээшлүүлэхэд  Байгууллагын 

дотоод журам болон ҮЭХ-той байгуулсан хамтын гэрээний 

заалтыг баримтлах  

+ + + БОЭТ  Төсөл 

хөтөлбөр, 

улсын төсөв 

 

9 Албан хаагчдыг гадаад, дотоодод мэргэшлийн чиглэлээр давтан 

сургах 

+ + + БОЭТ  Төсөл 

хөтөлбөр, 

улсын төсөв 

 

10 БОЭТ-ийн “Сургалтын  төв”-ийг  орчин үеийн тоног 
төхөөрөмжөөр хангах 

+ + + БОЭТ  Төсөл 

хөтөлбөр, 

улсын төсөв 

 

 Зорилт3: Ажилчдын нийгмийн батлагааг хангах талаар  
12 Албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэхдээ ажилласан жилийг 

болон ажлын үр дүнг харгалзах, цол, эрдмийн зэрэг, зэрэг дэв, 

мэргэшлийн зэрэг, ур чадварын болон үр дүнгийн шагналын 

нэмэгдлийг олгох 

+ + + БОЭТ  улсын төсөв  

13 Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг дүгнэж мөнгөн урамшуулал 

олгох 

+ + + БОЭТ  Улсын төсөв  

14 Орон сууц, хашаа байшин худалдан авахад байгууллагаас 
хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах, Зээлийн баталгаа гаргаж өгөх 

+ + + БОЭТ    

15 Албан хаагчдад зуслангийн газар авч өмчлүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах 

+ + + БОЭТ  ОНБ 

БОЭТ-ийн 

захиргаа  

 

16 Гэр болон галалгаатай байшинд амьдардаг албан хаагчид түлээ, 

нүүрс худалдан авахад нь тодорхой хэмжээний тусламж үзүүлэх 

ажлыг жил тутам зохион байгуулах 

+ + + БОЭТ  улсын төсөв 

ОНБ 

 

17 Өрх  толгойлсон болон шинээр гэр бүл болсон залуу гэр бүлд 

тусламж, дэмжлэг үзүүлэх 

+ + + БОЭТ  улсын төсөв 

ОНБ 

 

18 Албан хаагчдад сар бүр олгох хоол, унааны зардлыг нэмэгдүүлэх + + + БОЭТ  улсын төсөв 
 

 

19 Ажиллагсдад хямдралтай үйлчлэх цайны газартай болгох + + + БОЭТ  ОНБ  



20 Амралтын цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, харилцан мэдээлэл 

солилцох, амралт, спортын бие бялдаржуулах өрөө, номын санг  
тохижуулах 

+ + + БОЭТ  ОНБ   

21 Албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарийг тэдний саналыг 
үндэслэн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг 
алдагдуулахгүйгээр зохицуулж, жил бүрийн эхний улиралд 

багтаан гаргаж БОЭТ-ийн захирлын  тушаалаар баталгаажуулах  

+ + + БОЭТ  улсын төсөв  

22  Ажилтны чөлөөг БОЭТ-ийн  дотоод журам, хамтын гэрээгээр 

зохицуулна. 

 

+ + + БОЭТ улсын төсөв   

 Зорилт4: Албан хаагчдын амралт сувилал, эрүүл мэндийг сахин хамгаалах талаар: 

 
23 БОЭТ-ийн  албан хаагчдыг нарийн мэргэжлийн эмч нарын 

урьдчилан сэргийлэх үзлэгт жилд 1 удаа хамруулах 

+ + + БОЭТ  улсын төсөв 
 

 

24 Эрүүл агаар эм”, “Цасны баяр” сэдэвт идэвхитэй амралт, явган 

болон тойрон аялалыг жилд 1-ээс доошгүй удаа зохион 

байгуулна 

+ + + БОЭТ  ОНБ  

25 Албан хаагчийг гадаад, дотоодод эмчийн заалтаар  эмчлүүлэхэд 

дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ 

+ + + БОЭТ  ОНБ  

26 Эрүүл мэндийн ажилтны өдөрлөг болон спорт, биеийн тамирын 

арга хэмжээнд албан хаагчдыг оролцуулах ажлыг зохион 

байгуулах 

+ + + БОЭТ  ОНБ  

27 Спортын заалтай гэрээ хийх + + + БОЭТ  ОНБ  
 



         

 

 

ХОВД ДАХЬ БОЭТ-ИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР /2016-2018 ОН/ 

Нэг. Хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл, шаардлага 

1. Хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл: 

      1/ Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлд төрийн байгууллага нь “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
баталгаа” хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэн гэж заасан нь хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл болж байна. 

      2/ Үйлчлэх хүрээний  хүн амын тоо эрс нэмэгдэж, түүнийг дагаад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийн 

тоо нэмэгдэж байна. Иймд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний цар хүрээ, чанарыг сайжруулах, хурдан шуурхай, чирэгдэл, 

доголдолгүй үйлчлэх, эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилчдын ажлын хариуцлага, ёс зүйг өндөржүүлэхийн зэрэгцээ тэдний 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг бий болгох шаардлагатай байна. 

2. Хөтөлбөр боловсруулах хэрэгцээ, шаардлага: 

      1/ БОЭТ-ийн ажилчдад хуулиар олгогдсон нийгмийн баталгаа, дэмжлэг тусалцааны бүх төрөл, хэлбэрийг уг хөтөлбөрт 
нэгтгэж хэрэгжүүлэх, удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, хяналт тавих. 

      2/ БОЭТ-ийн ажилчдын ажиллах нөхцөл бололцоог орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн сайжруулах, тэднийг тогтвор 
суурьшилтай ажиллуулах.  

     3/ Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжоор батлагдсан төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгаа, 

тэдгээрийн харилцааг зохицуулах дүрэм, журмуудыг нэгтгэх, зарим зүйл заалтыг байгууллага, хамт олныхоо онцлог, нөхцөл 
байдалд  тохируулан задалж дэд хөтөлбөр, дотоод журам, төлөвлөгөөндөө тусгах. 

Хоёр. Хөтөлбөрт хамрагдах албан хаагчид 



1. Энэ хөтөлбөрт БОЭТ-ийн үндсэн орон тооны ажилчид хамрагдана. 

Гурав. Хөтөлбөрийн зорилго  

БОЭТ-ийн ажилчдын  ажиллах таатай орчин, урам зориг, хүсэл эрмэлзлэлийг бий болгоход чиглэгдсэн, хөдөлмөрийн 

харилцаан дахь урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн аргад тулгуурласан олон талт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх замаар ажилчдын 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангахад энэхүү хөтөлбөрийн зориолго оршино. 

Дөрөв. Хөтөлбөрт дэвшүүлж буй зорилтууд 

1. Ажиллах нөхцөл боломж, цалин хөлс, нэмэгдэл олгох 

2. Албан хаагчдын сургалтын талаар  

3. Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах талаар: 

4. Албан хаагчдын амралт сувилал, эрүүл мэндийг сахин хамгаалах талаар: 

Тав. Хөтөлбөрийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх зарчим   

Зорилт: 1  

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 

       1/ Ажилчдын ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд тухайн албан тушаалд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, 
эд хогшил, техник хэрэгслийг тодорхой зааж, түүний дагуу бүрэн хангах. 

       2/ Дэвшилтэт шинэ тоног төхөөрөмж, технологийг ажил албандаа нэтрүүлэх, цаасгүй технологи бий болгох, шинэ арга 

барилыг байнга эрэлхийлгэх. 

      3/ УИХ, Засгийн газраас баталсан цалингийн сүлжээг баримтлан албан хаагч нарын  цалинг тухай бүр шинэчлэн тогтоож 
мөрдөх. 

      4/ Цалингийн нэмэгдэл, суутгал, шимтгэл зэргийг нэг бүрчлэн тусгасан мэдээллийг сар бүр тухайн албан тушаалтанд өгч 
байх. 



     5/  Эрхэлсэн ажлаа мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэдэг буюу бусдаас илүү дэвшилтэд арга барилаар ажиллаж өндөр 

амжилт гаргасан ажилтанд урамшуулал болон ур чадварын нэмэгдлийг Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар  тогтоолоор 
баталсан нийтлэг журмыг үндэслэн БОЭТ-ийн захирлын  тушаалаар олгоно. 

    6/ Төрийн үйлчилгээний албаны тухайн салбарын ажлын онцлогийг харгалзан мэргэшлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгох 

шалгуур үзүүлэлтийг Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолоор баталсан журмын дагуу БОЭТ-ийн захирлын  тушаалаар 
шийдвэрлэнэ 

Зорилт: 2 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 

    1/ Ажилчдыг сургах, мэргэшлийг нь дээшлүүлэхэд  Байгууллагын дотоод журам болон ҮЭХ-той байгуулсан хамтын гэрээний 
заалтыг баримтлана.  

    2/ Сургалтын төвийг тохижуулах  

Зорилт: 3 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 

   1/ Албан тушаалын үүргээ бүрэн биелүүлж, өндөр амжилт гаргасан ажилтны  ажлын үр дүнг нь үнэлж байгууллагын захиргаа, 
эрх бүхий албан тушаалтан 

               а/ Мөнгөн шагналаар шагнах 

               б/ Эд зүйл болон үнэ бүхий зүйл дурсгах 

               в/ Улирлын ажлын дүнгээр болон онцгой чухал буюу онц түвэгтэй ажил, үйлчилгээ хийсний төлөө мөнгөн урамшуулал 
олгох 

               г/ Ажлын үр дүн, гаргасан амжилтыг нь нийтэд мэдээлж алдаршуулах,  хүндэт дэвтэрт бичих,жуух, өргөмжлөлөөр 
шагнах, тэргүүний ажилтнаар өргөмжлөх 



               д/ Дээд шатны байгууллагын шагналд тодорхойлох зэрэг шагнал, урамшил олгоно. 

  2/ Шагналыг шат дараалан олгох бөгөөд онцгой тохиолдолд тохирох шагналд шууд нэр дэвшүүлнэ. 

  3/ Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор баталсан бүх шатны албан тушаалтны үр дүнгийн гэрээ 
байгуулах журмын дагуу урамшуулна. 

4/ ажилчдын амьдрах орчин нөхцлөө сайжруулах, шинээр орон сууц худалдан авах, барихад зохих  дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх. 

5/ Ажилчдыг жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулж эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авах. 

   6/ Тэтгэвэр тогтоолгосон буюу төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрч төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн ажилчдад төрийн 

албанд ажилласан хугацааг харгалзан нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг холбогдох (Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 29.2 ) 
журмын дагуу олгоно. 

  7/  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 29.5 дахь заалтын  шалгуурыг хангасан ажилтанд 5 жил тутамд 6 сартай тэнцэх хэмжээний 

тэтгэмжийг олгоно.  

Зорилт: 4 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 

 1/ Албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарийг тэдний саналыг үндэслэн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг 
алдагдуулахгүйгээр зохицуулж, жил бүрийн эхний улиралд багтаан гаргаж БОЭТ-ийн захирлын  тушаалаар баталгаажуулна. 

  2/ Ажилтны чөлөөг БОЭТ-ийн  дотоод журам, хамтын гэрээгээр зохицуулна. 

3/ Ээлжийн амралтаараа буюу эхнэр /нөхөр/-ийн төрсөн нутагт явах бол ирэх, очих замын зардлыг автомашины тухайн үеийн 
мөрдөж байгаа үнэлгээгээр тооцож 2 жилд нэг удаа олгоно. 

 4/ Эмнэлэгийн байгууллагын шийдвэрээр дотоодын сувилалд эмчлүүлэх тохиолдолд ирэх, очих замын зардлыг автомашин 
үеийн мөрдөж байгаа үнэлгээгээр тооцож 2 жилд нэг удаа олгоно. 



 5/ Гачигдал болон тэмдэглэлт үйл явдал, арга хэмжээний үед олгох буцалтгүй тусламжийн хэмжээг байгууллагын 
“Хөдөлмөрийн дотоод журам”, хамтын гэрээнд  заасны дагуу олгоно. 

6/ Нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол, тэмдэглэлт ойн жилийг тохиолдуулан ажилчдад хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

    Зургаа. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаа, санхүүжилт 

  1/ Хөтөлбөрийг 2015-2017 он хүртэл хугацаанд үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөтэйгээр хэрэгжүүлнэ. 

   2/ Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүжилтийг дараахь эх үүсвэрээс бүрдүүлнэ. 

                   1/ Улсын төсвийн хөрөнгө 

                    2/ Төсвийн тухай хуульд заасан хандив, тусламж 

Долоо. Хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 

     1/ Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг удирдлага арга зүй, зохицуулалтаар хангах, хяналт тавих үүргийг хүний нөөцийн мэргэжилтэн  
хариуцаж гүйцэтгэнэ. 

     2/ Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ ажилчдад олгох зарим хөнгөлөлт, тусламж, дэмжлэгийн хэмжээ, чөлөө зөвшөөрлийн хугацаа, 

хангалт материалын тоо хэмжээ зэрэг хууль тогтоомжид заагдаагүй асуудлыг дотоод журам, хамтын гэрээндээ тусгаж 

хэрэгжүүлнэ. 

      3/ Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээг байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд жил бүр тусгана. 

      4/ Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг бүтэн жилээр дүгнэж ажилчин албан хаагчдад тайлагнана. 

      5/ Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийх хяналт, шинжилгээг 2 жилд нэг удаа хийж байна 

      6/ Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хамаарах хууль, тогтоомж, дүрэм, журам өөрчлөгдсөн тохиолдол бүрт нэмэлт, тайлбар, 
тодруулга хийнэ. 

Найм. Хөтөлбөрийн үр дүн 



      1/ Ажилчид  үр дүнгийн  болон хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ амжилттай хэрэгжүүлж, ажлын үзүүлэлт, 
хөдөлмөрийн бүтээмжид нь ахиц, өөрчлөлт гарна. 

      2/  Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль, тогтоомжоор олгогдсон нийгмийн баталгаагаар бүрэн хангагдана. 

      3/ Ажилчдын амьдрал ахуй, орон байрны асуудал сайжирна. 

     4/ Ажилчдын  цалин хангамж, төлбөрийн чадвар нэмэгдэнэ. 

     5/ Ажилчдын  тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажиллах нөхцөл бүрдэнэ. 

     6/  Энэхүү хөтөлбөр нь болон уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө нь дараагийн хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл, 
суурь судалгаа болно. 
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БОЭТ-ИЙН  АЖИЛЧДЫН  НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ   ХӨТӨЛБӨРИЙН  

 БИЕЛЭЛТ\ 2016 \ 

 Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Биелэлт  
  
 Зорилт 1: Ажилчдыг ажиллах нөхцөл боломж, Цалин хөлс, нэмэгдэл  

1 Ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай техник, 

тоног төхөөрөмж, бичгийн ширээ, сандал, 

компьютер, принтерээр хангах 

Цахим эмнэлэг хөтөлбөрийн хүрээнд 125 компьютер, 23 нэр төрлийн 

дагалдах хэрэгслийн хамт нийлүүлэгдэж үүнээс 114 компьютерийг 25 

тасаг нэгж, амбулаторийн кабинетүүд, албадуудад суурилуулж 

программ хангамжийг суулгаж хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж 

байна. 

Амбулаторийн болон стационорийн тасгийн эмч нар компьютерээр 

бүрэн хангагдаж интернет,  дотоод  сүлжээнд холбогдсоноор H-INРO 

программын тусламжтайгаар үйлчлүүлэгчдийн шинэжилгээний 

хариу болон онош, эмчилгээг нарийн мэргэжлийн эмч нар хоорондоо 

шилжүүлж харах боломж бүрдэж үйлчлүүлэгчдийн чирэгдлийг 
багасгасан цаг хэмнэсэн цаасны хэрэглээг багасгасан. 

2 Дэвшилтэт шинэ тоног төхөөрөмж, технологийг 
ажил албандаа нэвтрүүлэх, цаасгүй технологи бий 

болгох, шинэ арга барилыг байнга эрэлхийлгэх 

3 Ажлын багаж  хамгаалах хувцас хэрэгсэлээр хангах  2016 онд 345 ажилтанд 26,1 сая төгрөгийн ажлын хамгаалах хувцас 
хэрэглэлийг олголоо. 

4 УИХ, Засгийн газраас баталсан цалингийн сүлжээг 
баримтлан албан хаагч нарын  цалинг тухай бүр 

шинэчлэн тогтоож мөрдөх 

Засгийн газрын 2014 оны 75 дугаар тогтоолын 4,6 дугаар хавсралтын 

дагуу нийт ажилчдын цалингийн сүлжээ шатлалыг тогтоож байна. 

Цалингийн шатлалыг ажилчдын нийгмийн даатгалын дэвтрийн 

бичилтийг  ажилласан хугацаагаар тооцож сар бүр бичилт хийж 

захирлын тушаалаар санхүүд гаргаж өгч байна.2016 онд нийт 43 

ажилчдын цалингийн шатлалыг ахиулсан. 
5 Цалингийн нэмэгдэл, суутгал, шимтгэл зэргийг нэг 

бүрчлэн тусгасан мэдээллийг сар бүр тухайн албан 

тушаалтанд өгч байх. 

Сар бүр цалингийн картыг ажилчид өөрсдөө авч гарын үсгээр 

баталгуужуулж санхүүд буцаан өгдөг ба шаардлагатай гэж үзвэл 

өөрсдийн хүсэлтээр цалингийн картыг санхүүгээс гаргаж өгдөг. 
6 Эрхэлсэн ажлаа мэргэжлийн өндөр түвшинд 

гүйцэтгэдэг буюу бусдаас илүү дэвшилтэд арга 

барилаар ажиллаж өндөр амжилт гаргасан 

ажилтанд урамшуулал болон ур чадварын 

нэмэгдлийг Засгийн газрын 1995 оны 96 

Эрхэлсэн ажлаа мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэсэн, онцгой 

тохиолдолд хүний амь нас авсарсан, эмчилгээ үйлчилгээнд  шинийг 
санаачилсан, дэвшилтэт арга барил нэвтрүүлсэн эмч ажилчдад  ур 

чадварын нэмэгдэл нийт 48 ажилтанд 19098435 төгрөгийн, давхардсан 

тоогоор  194 ажилтанд   40895010 төгрөгийн урамшууллыг захирлын 

тушаалаар олгосон. 



дугаар  тогтоолоор баталсан нийтлэг журмыг 
үндэслэн БОЭТ-ийн захирлын  тушаалаар олгоно. 

7 Төрийн үйлчилгээний албаны тухайн салбарын 

ажлын онцлогийг харгалзан мэргэшлийн зэрэг, 
зэргийн нэмэгдэл олгох шалгуур үзүүлэлтийг 
Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолоор 

баталсан журмын дагуу БОЭТ-ийн захирлын  

тушаалаар шийдвэрлэнэ. 

2016 онд 1 эмч АУДоктор \Рh.D\, 1 эмч АУ магистр, 2 эмч, 4 сувилагч 

тэргүүлэх зэрэг, 3 эмч, 11 сувилагч ахлах зэрэг хамгаалсан ба  

байгууллагын хэмжээнд 108 эмч мэргэжилтэн зэргийн нэмэгдлийг 
зохих журмын дагуу үндсэн цалин дээр сар бүр авч байна.  

                               Зорилт 2: Мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэх, сурах боломжоор хангах 

8 Ажилчдыг сургах, мэргэшлийг нь дээшлүүлэхэд  

Байгууллагын дотоод журам болон ҮЭХ-той 

байгуулсан хамтын гэрээний заалтыг баримтлах  

2016 онд мэргэжил олгох сургалтанд 3 их эмч, 10 сувилагч, тусгай 

мэргэжилтэн, Резидиентийн сургалтанд 5 эмч,мэргэжил дээшлүүлэх 

сургалтанд 3 эмч тус тус суралцаж хамтын гэрээний заалтын дагуу 

суралцах хугцааны үндсэн цалинг 60-100 хувиар олголоо.   
9 Албан хаагчдыг гадаад, дотоодод мэргэшлийн 

чиглэлээр давтан сургах 

Тайвань улсын Засгийн газрын тэтгэлгээр Гемодиализийн их эмч 

Т.Энхцэцэг, сувилагч Д.Ариунаа, техникч Т.Ганбүүрэг нар 1 сарын 

хугацаатай мэргэжил дээшлүүлэх гадаад сургалтанд хамрагдаж замын 

зардлыг орон нутгаас, хоолны зардлыг байгууллагаас тодорхой 

хувиар олгосон.    
10 БОЭТ-ийн “Сургалтын  төв”-ийг  орчин үеийн тоног 

төхөөрөмжөөр хангах 

Сургалтын төвд ДЭМБ-ын санхүүжилтээр телемидициний сүлжээнд 

холбогддог болж онлайн хичээл, сургалт, зөвлөгөөн хурал хийдэг 
болсон ба эмч нар өөрсдөө шаардлагатай тохиолдолд үндэсний 

мэргэжлийн төвүүдээс онлайнаар зөвлөгөөн авах боломжтой болсон. 

Яаралтай зөвлөгөөн 12 удаа, энгийн зайн сургалт 38 удаа, зайн 

зөвлөгөөн 16 удаа,зэргийн онлайн шалгалт 2 удаа хийгдсэн байна.  
                                       Зорилт 3: Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах талаар  

12 Албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэхдээ ажилласан 

жилийг болон ажлын үр дүнг харгалзах, цол, 

эрдмийн зэрэг, зэрэг дэв, мэргэшлийн зэрэг, ур 

чадварын болон үр дүнгийн шагналын нэмэгдлийг 
олгох 

Эмч мэргэжилтний ажлын ачаалал, хавсарч ажилласан байдал 

эмчилгээ үйлчилгээнд мэргэжлийн ур чадвар гаргасан байдал зэргийг 
харгалзан ур чадвар, урамшууллыг эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга, 

чанарын алба, сувилахуйн албанаас оруулж ирсэн саналыг үндэслэн 

захирлын тушаалаар сар бүр олгодог.   
13 Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг дүгнэж мөнгөн 

урамшуулал олгох 

Засгийн газрын 150 дугаар тогтоолын дагуу ажилчдын урамшуулыг 
олголоо. Тасгийн эрхлэгч, ахлах сувилагч нар ажилчдынхаа 

урамшууллыг   шалгуур үзүүлэлтийн дагуу дүгнэж удирдлагын багт 



хүргүүлдэг ба эмч нарын урамшууллыг эмчилгээ эрхэлсэн орлогч 

дарга, чанарын алба, сувилагч, тусгай мэргэжилтэн үйлчилгээний 

ажилчдын урамшууллыг хүний нөөцийн менежер, сувилахуйн 

алба,халдвар судлагч нар хянан үзээд захирлын тушаалаар 

баталгаажуулж олгож байна.2016 онд урамшуулалд 238310454 

төгрөгийг  олгосон байна. 
14 Орон сууц, хашаа байшин худалдан авахад 

байгууллагаас хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах, 

Зээлийн баталгаа гаргаж өгөх 

Ажилчид орон сууцны  болон хашаа байшингийн мөн бизнесийн зээл 

авахад байгууллагаас албан ёсны тодорхойлолт баталлгааг гаргаж 

өгдөг. 
15 Албан хаагчдад зуслангийн газар авч өмчлүүлэх 

ажлыг зохион байгуулах 

      

16 Гэр болон галалгаатай байшинд амьдардаг албан 

хаагчид түлээ, нүүрс худалдан авахад нь тодорхой 

хэмжээний тусламж үзүүлэх ажлыг жил тутам 

зохион байгуулах 

Байгууллага ҮЭХ-той хийсэн хамтын гэрээний дагуу 2016 онд гэрт 

болон галлагаатай байшинд амьдардаг эрэгтэйчүүд, өрх толгойлсон 

эмэгтэйчүүд нийт 49 ажилтанд 1 тонн нүүрсний үнэ 90 төгрөгөөр 

бодож 4,4 сая төгрөгийг олгосон. 
17 Өрх  толгойлсон болон шинээр гэр бүл болсон залуу 

гэр бүлд тусламж, дэмжлэг үзүүлэх 

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмаар шинээр гэр бүл болж буй 

ажилтанд цалинтай 3 хоногийн чөлөө олгодог. 
18 Албан хаагчдад сар бүр олгох хоол, унааны зардлыг 

нэмэгдүүлэх 

Байгууллагын  ажилтан сар бүр хоолны нэмэгдэлд 20000 төгрөгийг 
үндсэн цалин дээр нэмж авч байна. Оройн ээлжинд гардаг ажилчдад 

байгууллагаас оройн хоол өгдөг болсон. 
19 Ажиллагсдад хямдралтай үйлчлэх цайны газартай 

болгох 

Эмнэлгийн гадна дугуй гэр цайны газрыг байгууллагын хөрөнгөөр 

завсарлан тохижуулж  гэрээгээр гүйцэтгүүлж байна. 
20 Амралтын цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, харилцан 

мэдээлэл солилцох, амралт, спортын бие 

бялдаржуулах өрөө, номын санг  тохижуулах 

      

21 Албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарийг 
тэдний саналыг үндэслэн байгууллагын хэвийн үйл 

ажиллагааг алдагдуулахгүйгээр зохицуулж, жил 

бүрийн эхний улиралд багтаан гаргаж БОЭТ-ийн 

захирлын  тушаалаар баталгаажуулах  

Бүх тасаг нэгжээс ажилчдын ээлжийн амралтын хуваарийг өөрсдийнх 

нь саналыг үндэслэн авч  тасаг дотор нь эмч ажилчдын амралтыг  
улирлын онцлог ачааллыг харгалзан зохицуулж    оны эхний улиралын 

1-р сард багтаан гаргаж захирлын тушаалаар баталгаажуулж 

хуваарийн дагуу амралтыг олгож байна.  
22  Ажилтны чөлөөг БОЭТ-ийн  дотоод журам, хамтын 

гэрээгээр зохицуулна. 

 

2016 онд 23 ажилтан цалинтай, 81 ажилтан цалингүй чөлөөг захирлын 

тушаалаар олгосон. Чөлөөг байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод 

журам, ҮЭХ-той байгуулсан хамтын гэрээний заалтыг үндэслэн 

олгосон.  



                Зорилт4: Албан хаагчдын амралт сувилал, эрүүл мэндийг сахин хамгаалах талаар: 

23 БОЭТ-ийн  албан хаагчдыг нарийн мэргэжлийн эмч 

нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт жилд 1 удаа 

хамруулах 

Ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах Захирлын  2016 оны А\4 

тоот тушаалаар 13 эмч мэргэжилтэн томилогдож 11 төрлийн үзлэг 
шинэжилгээнд  251 хүн буюу нийт ажиллагсдын 72,7 хувь нь 

хамрагдлаа. Эндээс  24 буюу 9,6% нь архаг пиелонефриттэй,    83 хүн 

буюу 33,1% нь архаг гастриттай , архаг гепатит 48 буюу 19,1%, В 

вирустэй 25 буюу 9,9 %, С вирустэй 23 буюу 9,5 хувь байлаа. В 

гепатитийн 1,2 дугаар тунд давхардсан тоогоор 304 ажилтан 

хамрагдлаа. 
24 “Эрүүл агаар эм”, “Цасны баяр” сэдэвт идэвхитэй 

амралт, явган болон тойрон аялалыг жилд 1-ээс 
доошгүй удаа зохион байгуулна. 

2016 оны 2 дугаар сард орон нутгаас зохион байгуулсан “Мөнгөлөг 
шагшуурга” мөсний баярт байгууллага хамт олноороо   идэвхтэй 

оролцсон. Энэ үеэр зохиогдсон эрэгтэй эмэгтэй цанын төрөлд их эмч 

З.Банзрагч, мужаан Д.Пүрэвсүрэн, олс таталтын тэмцээнд багаараа, 

мөсний цэнгээнт бүжгийн тэмцээнд их эмч Б.Сүхнаран,эдийн засаг 
Г.Саруулзаяа нар оролцож мөсний цэнгээнт төрөлд түрүүллээ. 8-

дугаар сард  зохиогдсон эмнэлгийн эмч ажилчдын баярыг байгууллага 

хамт олноороо Буянт гол дээр тэмдэглэлээ.  
25 Албан хаагчийг гадаад, дотоодод эмчийн заалтаар  

эмчлүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ 

2016 онд 2 эмч 4 сувилагч , тусгай мэргэжилтэнд ҮЭХ-той хийсэн 

хамтын гэрээний заалтыг үндэслэн  ажлын 22 хоногоор бодож 1 сарын 

цалинг олголоо. Нас барсан нэг ажилтанд нэг сарын цалинг олголоо. 
26 Эрүүл мэндийн ажилтны өдөрлөг болон спорт, 

биеийн тамирын арга хэмжээнд албан хаагчдыг 
оролцуулах ажлыг зохион байгуулах 

8-дугаар сард  зохиогдсон эмнэлгийн эмч ажилчдын баярыг 
байгууллага хамт олноороо Буянт гол дээр тэмдэглэлээ.10  дугаар сард  

ажилчдын дунд спортын 3 төрлөөр  байгууллагын аварга шалгаруулах 

тэмцээнийг зохион байгууллаа.ХАЯТ-ийн тасаг Ариутгалын тасгийн 

хамтарсан баг аваргын цол алтан медаль, 2-р байранд ЗАА тасаг 
мөнгөн медаль, 3-р байранд САМ тасаг тус тус эзэллээ. 

27 Спортын заалтай гэрээ хийх Байгууллагын захиргаа, ҮЭХ хамтарч 1 сая төгрөгөөр аймгийн 

спортын ордонтой эмч ажилчдын бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, чөлөөт 

цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор гэрээ байгуулан 7 

хоногийн Даваа гаригийн 17-19 цагийн хооронд спортоор хичээллэж 

байна. 
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