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ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ :

№ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Хариуцах эзэн

Албан хаагчдын ажиллах 
таатай, эрүүл аюулгүй 
орчин бүрдүүлэх, ажлын 
багаж, техник хэрэгсэл, 
материаллаг баазаар 
хангах

Албан хаагчдыг ажпын багаж, техник компьютер 
хэрэгслээр хангах, интернэтийн хурдыг 
нэмэгдүүлэх ажпыг байгууллагын төсөвтэй 
уялдуулан зохион байгуулах

Жилдээ А.Отгонтуяа, Т.Тунгалаг

Эзэмшил газрынхаа 10 хувьд ногоон 
байгууламж бий болгох. Бүх нийтээр мод тарих 
өдөрт оролцох.

4-5 сард Ногоон байгууламж хариуцсан 
ажилтан,

2

Албан хаагчдын үйл 
ажиллагааны үр дүнгээс 
шалтгаалан боловсон 
хүчнийг мэргэшүүлэх, 
боловсролыг 
дээшлүүлэх, урамшуулах

Гадаад дотоодын сургалт, хөтөлбөрийн 
зорилтод арга хэмжээнд хамруулах Тухай бүр Хүний нөөц

Байгууллагын дотоод сургалтын үр дүнг 
сайжруулах, үр дүнг тооцож хэвшүүлэх Жилдээ Сургалтын баг

Албан тушаалын ангилал дотор нь цалингийн 
шатлал, зэрэг дэвийн нэмэгдлийг үр дүнгийн 
гэрээний гүйцэтгэлээр ахиулах, бууруулах

12 сард Хүний нөөц

Салбарын болон аймгийн хөгжилд бодит 
дэмжлэг болохуйц санаачлага, амжилтыг үнэлж 
аймгийн шагналд тодорхойлох, алдаршуулах, 
төрийн дээд шагналд уламжлах

Жилдээ Хүний нөөц



3

Төрийн албанд
тогтвортбй, өндөр үр 
бүтээмжтэй, идэвхи 
санаачлагатай ажиллах 
нөхцөл бүрдүүлэх, албан 
хаагчдад тусламж
дэмжлэг үзүүлэх

Албан хаагчдын ар гэрт гачигдал, тэмдэглэлт
үйл явдал тохиолдсон үед байгууллагын дотоод Тухай бүр
журамд заасны дагуу тусламж, тэтгэмж үзүүлэх

Аймгийн ИТХ-ын 2014 оны 27-р тогтоолоор 
батлагдсан “Төрийн албан хаагчдын үйл ж  
ажиллагаа, үр дүнг урамшуулах журам”-ын дагуу илдээ
шагналд тодорхойлох

4

Ажилтан албан хаагчдаа 
урьдчилан сэргийлэх, эрт 
илрүүлгийн үзлэгт
хамруулж, эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох
сургалтанд хамрагдахад 
дэмжлэг үзүүлэх.

40-өөс дээш настай ажилтан, албан хаагчдыг 
артерийн гипертенз, чихрийн шижин, элэгний 
хавдар илрүүлэх үзлэгт жилд 1 удаа хамруулах.
30-аас дээш настай эмэгтэй ажилтан, албан 
хаагчдын хөх умайн хүзүүний хавдар илрүүлэх 
үзлэгт жилд 1 удаа хамруулах.

Жирэмсэн ажилтан, албан хаагчдын жирэмсний 
эхний 3 сарын дотор хяналтанд орох, 
жирэмсний хугацаанд ■ 6 болон түүнээс дээш 
үзүүлэх нөхцлөөр хангах.

Апбан хаагчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 
хамруулах.

Жилдээ

Хүний нөөц

. Хүний нөөц, А.Отготуяа

Жилдээ 1-ээс доошгүй удаа эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох сургалтанд ажилтан, албан 
хаагчдаа хамруулсан байх




