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Товчилсон үгийн жагсаалт  
 
 
 
 

ЦССҮТ  Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв 

ЭМЯ   Эрүүл мэндийн яам 

АХБ   Азийн хөгжлийн банк 

ЦЦБ   Цус цусан бүтээгдэхүүн 

ЗМА   Захиргаа, маркетингийн алба 

ЦЧАБА  Цусны чанар аюулгүй байдлын алба 

ЭШМТА  Эрдэм шинжилгээ мэдээллийн технологийн алба 

ДЗБТ   Донор зохион байгуулалтын тасаг 

НЛТ                            Нэгдсэн лабораторийн тасаг 

ҮТ                               Үйлдвэрлэлийн тасаг 

ХЭМАБЗ                     Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын зөвлөл  
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Алсын хараа 

Цус сэлбэлт судлалын чиглэлээр Азидаа тэргүүлэгч орны жишигт хүрнэ. 

Эрхэм зорилго  

Чадварлаг баг, дэвшилтэт технологи, инновацид тулгуурлан, үйлчлүүлэгчийн эрэлт 
хэрэгцээнд нийцсэн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэхэд оршино. 

Үнэт зүйл  

 Мэргэшсэн, ёс зүйтэй, ур чадвартай хүний нөөц 

 Тэгш хүртээмжтэй, чанартай, аюулгүй тусламж, үйлчилгээ 

 Хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж, техник, 
шинэ технологи, материаллаг нөөц 

 Удирдлагын манлайлал, хариуцлага, ил тод байдал, эрхэм зорилго 

Баримтлах зарчим 

 Үйлчлүүлэгч төвтэй, хүнлэг энэрэнгүй, ил тод нээлттэй, тэгш хүртээмжтэй үйлчилгээг 
үзүүлэх; 

 Төрийн хуулийг чандлан сахиж, тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгуй байдлыг 
ханган, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөх; 

 Хувь хүний эрх ашиг, нэр төрийг хүндэтгэн нууцлалыг чандлах; 

 Олон улсын нотолгоонд суурилсан дэвшилтэт технологид тулгуурлах; 
 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
 

  Монгол Улсад Үндсэн хуулийг удирдлага болгон Төрийн албаны тухай хуулийг 1995 
онд анх батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн. Уг хуулиар төрийн албаны ангилал, зарчим, төрийн 
албан тушаал, түүнд тавигдах шаардлага, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, төрийн 
алба хаах болзол, журмыг зааж төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл баталгааны талаар 
олон асуудлыг зохицуулж өгсөн. Тухайлбал Монгол улсын Үндсэн хуулийн 46 дугаар 
зүйлийн 46.3-т “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, баталгааг хуулиар тогтооно”, 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.13-т “Төрийн байгууллагаас төрийн 
албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр болон ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг арга зүйн удирдлагаар хангах” гэж заасан нь 
энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулах эрх зүйн үндэс болж байна.  

Хоёр. Зорилго, зорилт  
 
2.1 Зорилго 

Төвийн алсын хараа, эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах хүний нөөцийг төлөвлөх, бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах, бэлэн байгаа хүний 
нөөцийг үнэлэх, ирээдүйн хэрэгцээг тодорхойлох, түүнд хүрэхэд учирч болох эрсдэлийг 
тооцоолж төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлд суурилсан бүтээлч байдал, чадварлаг, 
тогтвор суурьшилтай хүний нөөцийг бий болгохын тулд ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг 
сайжруулах, манлайллыг дэмжихэд оршино.  
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2.2 Зорилт:  
 

 Ажлын байрны хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн чадварлаг, мэргэшсэн хүний нөөцийг 
бүрдүүлэх;  

 Хүний нөөцийн тогтвортой хөгжлийг хангаж, чадавхийг бэхжүүлэх;  

Гурав. Хамрах хүрээ, хугацаа 
 

3.1 ЦССҮТ-ийн нийт ажилтнууд хамрагдана. Төвийн нийт 69 ажилтны 18,(25%) эрэгтэй 

53,(75%) эмэгтэй ба 33 (46.4%) нь залуу, 37 (52.1% ) нь дундаж, 1 (1.5%) нь ахмад насныхан 

байна.  

3.2 Нийт ажилтнуудын албан тушаалын ангилалаар Удирдах албан хаагч 9,(12.6%), 

Мэргэжлийн албан хаагч 51 (71.8%), Техникийн гүйцэтгэх албан хаагч 11,(15.5%) байна. 

Мөн эмч, мэргэжилтнийг боловсролын болон мэргэжлийн зэрэг цолны байдлаар ангилвал: 

АУ-ны доктор, дэд профессор 1, Зөвлөх зэрэгтэй эмч 1, Клиникийн профессор 2, Тэргүүлэх 

зэрэгтэй эмч 4, Ахлах зэрэгтэй эмч 1, Тэргүүлэх зэрэгтэй сувилагч тусгай мэргэжилтэн 2, 

Ахлах зэрэгтэй сувилагч тусгай мэргэжилтэн 9, НЭММ 3, АУ-ны магистр 7 

3.3 Хөтөлбөрийг 2021-2026 онд хэрэгжүүлнэ.  

 
Дөрөв. Хэрэгжүүлэх зарчим  
 

4.1 Энэхүү хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд гадаад болон дотоод орчны хүчин 
зүйлүүд шууд болон шууд бус нөлөөтэй бөгөөд тэдгээрийг нөлөөллөөр нь эрэмбэлэн 
тогтмол хянаж, давуу талаа ашиглан сул талаа багасгах, боломжийг ашиглан бэрхшээлийг 
багасгах зарчмийг баримтлана. 

4.2 Монгол Улсын төрөөс ажиллах хүчний нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн талаар баримтлах бодлого хууль тогтоомж, Олон улсын хөдөлмөрийн 
байгууллагын конвенци, зөвлөмж, эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн 
тэргүүлэх чиглэл, бодлоготой уялдуулан зохицуулах 

4.3 Сонирхогч бүх талууд, төрийн, төрийн бус байгууллагууд, олон улсын 
байгууллагуудын оролцоо, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангаж, түншлэлийг 
хөгжүүлэх 

4.4 Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж, мэдээллийн урсгалыг бүрдүүлэх 
4.5 Жендерийн мэдрэмжтэй байх 

Тав. Санхүүжилт 
 

5.1 Төвийн жил бүрийн төсөв  
5.2 Олон улсын байгууллагуудын хөрөнгө оруулалт, хандивлагчдын туслалцаа 
5.3 Бусад эх үүсвэр 

Зургаа. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалт 
 
6.1 ЗМА хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг мэргэжлийн удирдлага, зохицуулалт мэдээллээр 

хангаж, хөтөлбөрийг төвийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд явцын хяналт тавих, 
дүгнэх ажлыг дотоод аудиторын  оролцоотойгоор гүйцэтгэнэ. 

6.2 Хөтөлбөрт тусгагдсан үйл ажиллагааны зарим хэсгийг гэрээний үндсэн дээр төрийн бус 
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байгууллагаар гүйцэтгүүлж болно. 

Долоо. Хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
 
7.1 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг төвийн Дотоод аудитор, 

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, ажилтнуудын төлөөллийн оролцоотойгоор хамтран 
хийж, УЗ-д тайлагнана. 

7.2 Хөтөлбөрийг түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний шалгуур 
үзүүлэлтийг баримтлан жил тутамд дүгнэж, харьцуулсан үнэлгээ өгнө.  

7.3 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд шаардлагтай бол тухай бүрт 
нь шинэчлэл хийх  

 
Найм. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  
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                                                                                                                                                                           БАТЛАВ.  
ЦССҮТ-ИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ  

                                                                                                                                                                                                  Н.ЭРДЭНЭБАЯР  
 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ ДУНД ХУГАЦААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

/2021-2026/ 
 

 
№ 

 
Үйл ажиллагаа 
 
 

Хэрэгжих хугацаа  
Шалгуур үзүүлэлт 

 
Үр дүн 

 
Хариуцах 

эзэн 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

Зорилт 1. Ажлын байрны хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн чадварлаг, мэргэшсэн хүний нөөцийг бүрдүүлэх 

 
 
1 

Төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа, стандартад 
нийцсэн ажлын 
байрны хэрэгцээг 
тодорхойлон, хүний 
нөөц бүрдүүлэлтийг 
хүний нөөцийн 
төлөвлөлтийн баримт 
бичиг, дотоод болон 
гадаад нөөцөөс хангаж 
ажиллах 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

  
Нөөцөөс ажилтан 
бүрдүүлсэн тоо, хувь  
Хүний нөөцийн нөхөн 

хангалтыг 95-100 хувьтай 

бүрдүүлж ажилласан. 

Мэргэшсэн мэдлэг, 
туршлага, ур 
чадвартай хүний нөөц 
бүрдэнэ  

 
 
Хүний 
нөөцийн 
ажилтан 

2 Нээлттэй ажлын 
байранд ажилтанг ил 
тод сонгон 
шалгаруулж, хүний 
нөөцийг бүрдүүлэх  

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 Тухайн жилд ажилд 
орсон ажилтны тоо, 
үүнээс сонгон 
шалгаруулсан тоо, 
хувь  
Оны эхнээс 5 ажилтанд 

жирэмсэний болон 

амаржсаны амралт олгож 

2 ажилтныг өндөр насны 

Мэргэшсэн мэдлэг, 
туршлага, ур 
чадвартай хүний нөөц 
бүрдэж, хүний нөөцийн 
ил тод байдал 
хангагдана. 

 
 
Хүний 
нөөцийн 
ажилтан  
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тэтгэвэр тогтоолгохоор 

шилжүүлж, 5 ажилтныг 

өөрийн хүсэлтээр, 5 

ажилтныг туршилтын 

хугацаанд чөлөөлөв. 

Zangia.mn сайт, 

байгууллагын цахим 

хуудсаар сул ажлын 

байрны зар байрлуулж, 9 

ажилтныг туршилтын 

хугацаагаар томилсноос 4 

ажилтан жинхлэн болон 

түр хугацаанд 

томилогдож, хүүхэд асрах 

чөлөөтэй байсан 5 

ажилтныг ажилд нь 

томилсон. 
 

3 
 
 

Ажилтны ажлын 
байранд бие даан 
хэрэгжүүлэх 
чадамжийг 
тодорхойлон, 
үнэлгээний журам 
боловсруулж, тогтмол 
мөрдөх, түүнийг ажлын 
гүйцэтгэлийн 
үнэлгээтэй уялдуулах 

  
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 Батлагдсан журам, 
чадамжийн 
үнэлгээний шалгуур 
үзүүлэлтийг  
шинэчилсэн тоо, хувь 
Оны эхний улиралд 30 

ажлын байрны 

тодорхойлолтыг эцэслэн 

батлуулж, ажилтнуудад 

хувилан олгосон. Мөн 

хөдөлмөрийн гэрээ 17-г 

шинээр болон шинэчлэн 

байгуулав.  

 
 
Ажилтны ур чадвар, 
чадамжийг үнэлэх эрх 
зүйн орчин бүрдэж, 
ажлын гүйцэтгэл 
шударгаар үнэлэгдэнэ.  

 
 
 
Хүний 
нөөцийн 
ажилтан 

4 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрх, оролцоо, 
хөгжлийг дэмжих 
үндэсний төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлж ажиллах  

+ + + + + + Хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн 111 дүгээр 
зүйлийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн оролцоог 
хангаж, тэдэнд бодит 
дэмжлэг үзүүлсэн 
байна.  

Хүний 
нөөцийн 
ажилтан  
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Хөгжлийн бэршээлтэй 

хүний эрх, оролцоог 

хангах хүрээнд 2 ажлын 

байранд хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэн авч 

ажиллуулж байна. 

5 Шаардлагатай ажлын 
байранд бэлтгэх 
зорилгоор АШУҮИС 
болон бусад сургалт 
эрхлэгч 
байгууллагуудтай 
хамтран дадлага, 
сургалт зохион 
байгуулах, ахлах 
дамжааны оюутнуудад 
танилцуулга, 
сурталчилгаа хийх 

+ + + + + + АШУҮИС-ын Био 

ангахаахын сургууль, Ач 

анагаах ухааны их 

сургуулийн оюутнуудад 

танилцах сургалт зохион 

байгуулж байна. 

Мэдлэг, ур чадвартай, 
өсөн дэвжих 
чадвартай хүний нөөц 
бүрдэж, хүний нөөцийн 
ил тод байдал 
хангагдана. 

Хүний 
нөөцийн 
ажилтан 

Зорилт 2. Хүний нөөцийн тогтвортой хөгжлийг хангаж, чадавхийг бэхжүүлэх 

 
 
6 

Эрүүл мэндийн бусад 
ажилтныг хариуцсан 
чиг үүргийн дагуу 
мэргэжлийн сургалтад 
хамруулах ажлыг 
сургалтын жилийн 
төлөвлөгөө болон энэ 
төлөвлөгөөний дагуу 
хэрэгжүүлэх 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
Жил бүр сургалтад 
хамруулсан тоо, хувь  

Эрүүл мнэдийн 
ажилтны мэдлэг, ур 
чадвар сайжирч ажлын 
гүйцэтгэл сайжрах 
нөхцөл бүрдэнэ.  

 
ЭШМТА 

 
7 

Эмнэлгийн 
мэргэжилтнийг 
тасралтгүй сургалтад 
жилийн сургалтын 
төлөвлөгөө, энэ 

+ + + + +  Жил бүр хамрагдсан 
мэрэгжилтний тоо, 
хувь  

Хүний нөөц мэргэших 
нөхцөл бүрдэнэ. 

 
ЭШМТА 
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төлөвлөгөөний дагуу 
тогтмол  хамруулах  

 
8 

Нийт ажилтнуудын 
сургалтын хэрэгцээнд 
нийцсэн тасралтгүй 
сургалтыг жилийн 
сургалтын төлөвлөгөө, 
энэ төлөвлөгөөний 
дагуу тогтмол зохион 
байгуулах  

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 Тухайн жилийн 
сургалтын 
төлөвлөгөөний 
биелэлт 90%-иас 
дээш байх   

Ажилтнуудын мэдлэг, 
ур чадвар нэмэгдэж, 
чадамж сайжирна  

 
ЭШМТА 

 
9 

Төгсөлтийн дараах 
сургалт, эрдэм 
шинжилгээ, 
судалгааны ажлын үр 
дүнг ажилтны ажлын 
гүйцэтгэлийн 
үнэлгээтэй уялдуулан 
тооцож ажиллах  

+ + + + +  Нэвтрүүлж, 
шинэчилсэн ажлын 
тоо 

Чанартай, аюулгүй 
тусламж, үйлчилгээг 
дэмжиж, ажилтны 
ажлын гүйцэтгэлийг 
бодитой үнэлдэг болох  

 
ЦЧАБА 
ЭШМТА 
Харьяалах 
нэгж 
Хүний 
нөөцийн 
ажилтан 

10 Дунд шатны 
менежерүүдийг эрүүл 
мэндийн удирдлагын 
сургалтад хамруулах 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 Жил бүр 1-2 удаа 
сургалтад 
хамруулсан байна.  
Хүний нөөцийн 

менежерийг 

чадавхижуулах сургалт, 

АТГ-ын Эрх бүхий албан 

тушаалтны сургууль, 

Эмнэл зүйн сургагч багш 

бэлтгэх сургалт, Дунд 

шатны менежерийн 

сургалт, Стратеги 

төлөвлөгөө боловсруулах 

арга зүй болон бусад 

мэргэжлийн сургалтуудад 

дунд шатны 

Удирдлагын 
манлайлал сайжирч, 
байгууллагын соёлд 
эерэгээр нөлөөлөх 
нөхцөл бүрдэнэ.  

 
ЭШМТА 
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менежерүүдийг бүрэн 

хамруулсан.  

 
 
 
11 

 
 
Эмч, 
мэргэжилтнүүдийг 
эмнэл зүйн сургагч 
багшаар мэргэшүүлэх  

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
+ 

 Жилд 1-2 эмч, 
мэргэжилтнийг 
мэргэшүүлэх 
сургалтад 
хамруулсан байна.  
1 эмч, 1 тусгай 

мэргэжилтнийг 

хамтруулсан 

 
Эмч, 
мэргэжилтнүүдийн ур, 
чадвар нэмэгдэж, 
эмнэлзүйн сургагч 
нарын нөөц бүрдэнэ.   

 
ЭШМТА 
 

 
 
 
 
12 

Гадаад улсад 
төрөлжсөн 
мэргэшлийн болон 
тасралтгүй  сургалтад 
хамруулах 
 

 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

  
Жилд 1-2 эрүүл 
мэндийн ажилтныг 
сургалтад 
хамруулсан байна.  
 

Эрүүл мэндийн сайдын 
2017оны А/312 дугаар 
тушаалын хэрэгжилт 
хангагдаж, сургалтын 
тэргүүлэх чиглэлээр 
мэргэжилтэн 
бэлтгэгдэснээр 
байгууллагын хүний 
нөөцийн хөгжил 
хангагдах нөхцөл 
бүрдэнэ.  

 
 
 
ЭШМТА 

 
 
13 

Ажилтнуудын англи 
хэлний мэдлэгийг 
дээшлүүлэхэд 
дэмжлэгт орчин 
бүрдүүлэх  

 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
+ 

 Тухайн жилд хэлний 
түвшин ахиулсан 
ажилтны тоо, хувь  
Журнал клуб, Англи 

хэлээр явагддаг .. 

цахим сургалтуудад 

оролцуулж, номын санг 

өргөжүүлж байна. 

Мэргэжлийн мэдлэг ур, 
чадвар сайжирч, 
өөрийгөө хөгжүүлэх 
боломж нээгдэж, 
байгууллагын соёлд 
эерэгээр нөлөөлнө.  

 
 
 
ЭШМТА 

 
 
 
14 

Эрүүл мэндийн 
ажилтнуудыг 
мэргэжлийн болон 
боловсролын зэрэг 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 Тухайн жилд 
боловсролын болон 
мэргэжлийн зэрэг 
ахиулсан ажилтны 
тоо, хувь  

Мэргэжлийн ур чадвар, 
боловсрол дээшилж, 
байгууллагын 
хөгжлийн суурь 
тавигдана. Цалин, 

 
ЗМА 
ЭШМТА 
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хамгаалахад дэмжлэгт 
орчин бүрдүүлэх  

Мэргэшлийн зэрэг 

Тэргүүлэх 3, ахлах зэрэг 5 

мэргэжилтэн авсан. 

урамшуулал 
нэмэгдсэнээр ажилтны 
сэтгэл ханамж 
дээшилж, бусдад эерэг 
сэдэл төрүүлнэ.   

Хүний 
нөөцийн 
ажилтан 

Зорилт 3. Хүний нөөцийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих, урамшуулах, эвсэг, чадварлаг хамт олон бүрдүүлэх 

15 Шагнал урамшууллын 
тогтолцооны  шинэлэг 
ил тод системийг 
Засгийн газрын 2019 
оны 5 дугаар 
тогтоолын дагуу 
хэрэгжүүлэх   

+ + + + +  Нарийвчилсан 
бүртгэл мэдээлэл 
үнэлгээ 

Төвийн хүний нөөцийн 

хөгжлийг хангах 2021-

2025 оны хөтөлбөр, 

Хүний нөөцийн төлөвлөлт 

2021-2031 он баримт 

бичиг боловсруулан 

батлуулсан. 2021 онд 

Ажилтны идэвхи, 

санаачлагыг нэмэгдүүлэх, 

алдаршуулах зорилгоор 

санаачлагатай ажиллаж 

Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн 

зарлигаар 9, ЗГ-ын 

шагналаар 3, ЭМЯ-ны 

шагналаар 8 ажилтныг 

шагнуулсан. ЭМС-ын 100 

жилийн ойг тохиолдуулан 

7 ажилтны төрийн дээд 

одон, медалиар, 14 

ажилтныг ЗГ, ЭМЯ-ны 

Шагнал, урамшлын 
тогтолцоо нийтэд ил 
тод болж, ажилтны 
идэвхи дээшилнэ.  

Хүний 
нөөцийн 
ажилтан  
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шагналаар шагнуулахаар 

тодорхойлсон. 

  

16  Үр дүнгийн 
урамшууллыг Засгийн 
газрын холбогдох 
тогтоолын дагуу 
хэрэгжүүлэх  

+ + + + +  Нарийвчилсан 
бүртгэл мэдээлэл 
үнэлгээ 

ЦССҮТ-ын Ерөнхий 

захирлын 2021 оны 01 

дүгээр сарын 08-ны А/01 

тушаалаар тус тус 

шинэчлэн баталсан. 

- 2021 оны 04 

дугаар сарын 09-ны А/12 

тушаалаар 1-р улирлын 

үр дүнгийн 

урамшуулалыг 58 

ажилтанд 22,150,452₮-

ийн мөнгөн урамшууллыг   

олгосон. 

- 2021 оны 07 

дугаар сарын 08-ны А/35 

тушаалаар 2-р улирлын 

үр дүнгийн 

урамшуулалыг 65 

ажилтанд 24,929,835₮-

ийн мөнгөн урамшууллыг   

олгосон. 

- 2021 оны 10 

дугаар сарын 08-ны А/54 

тушаалаар 3-р улирлын 

үр дүнгийн 

урамшуулалыг 67 

ажилтанд 21,130,492₮-

ийн мөнгөн урамшууллыг   

олгосон. 
 

Шагнал, урамшлын 
тогтолцоо нийтэд ил 
тод болж, ажилтны 
идэвхи дээшилнэ. 

Харьяалах 
нэгж  
Хүний 
нөөцийн 
ажилтан 
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17 

Эмнэлгийн 
мэргэжилтний ёс зүй, 
байгууллагын соёлыг 
түгээх, дэлгэрүүлэх, 
тогтвортой хангахад 
чиглэсэн сургалтыг 
сургалтын жилийн 
төлөвлөгөө, энэ 
төлөвлөгөөний дагуу 
тогтмол зохион 
байгуулах  

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 Жил бүр 2-3 удаа 
сургалт зохион 
байгуулагдсан байна. 

Байгууллагын дотоод 

сургалтаар Эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс зүй, 

хариуцлага сэвдээр 4 удаа, 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн 

төвөөс зохион байгуулсан 

эмнэлгийн мэргэжилтний 

ёс зүй, харилцаа, 

хандлагатай холбоотой 

сургалт, ЭМЯ, ТАЗ-өөс 

зохион байгуулсан Хүний 

нөөцийн менежерүүдийг 

чадавхижуулах сургалт, 

Жендер ба хүний эрх 

сургалт, Авилгын эсрэг 

үндэсний форумд тус тус 

хамрагдсан.  

Байгууллагын соёл 
тогтворжиж, хувь 
хүний ёс зүй 
дээшилнэ.  

Ёс зүйн 
хороо  
Хүний 
нөөцийн 
ажилтан  

18 Ажилтнуудын ажлын 
идэвхийг тогтмол 
сэргээхэд чиглэсэн 
ажил, мэргэжлийн 
болон ур чадварын 
уралдаан, тэмцээнийг 
тогтмол явуулах, 
урамшуулах 

+ + + + + + Улирал бүр  
2019 онд болсон 

уралдаан, тэмцээнийг 

заалтын дагуу 

хэрэгжүүлсэн бөгөөд 

2020, 2021 онд ямар нэг 

уралдаан тэмцээн 

болоогүй. 

Ажилтнуудын идэвхи 
дээшилж, найрсаг, 
эвсэг хамт олон байх 
нөхцөл бүрдэнэ. 

Алба, тасаг 
Спорт, олон 
нийтийн баг 
Хүний 
нөөцийн 
ажилтан 
 

Зорилт 4. Хүний нөөцийн тогтвортой хөгжлийг хангахад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 

19 Хүний нөөцийн 
тогтвортой хөгжлийг 
дэмжихэд төрийн 
болон төрийн бус 
байгууллага, олон 
улсын байгууллагатай 

+ + + + + + Тогтмол 
Хөдөлмөрийн хэвийн 

бус нөхцөлд ажилладаг 

ажилтан, Ковид 19-ийн 

үеийн тусламж, 

үйлчилгээнд ажиллаж 

байгаа нийт ажилтнуудын 

Ажилтнаа сургах, 
нийгмийн асуудлыг нь 
дэмжих, тогтвортой 
ажиллуулах нөхцөл 
бүрдэнэ. 

Ерөнхий 
захирал 
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хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх  

дархлааг дэмжих 

зорилгоор 2020 оны 1-3 

сар, 10-12 сард халуун 

аарц, чацаргана, витамин, 

ам зайлах уусмалаар 

ханган ажиллаж байгаа 

бөгөөд хэвийн бус 

нөхцөлд ажиллагсадын 

ажлын цагийг 1 цагаар 

богиносгон ажиллаж 

ирсэн. Түүнчлэн 

жирэмсэн, 0-12 насны 

хүүхэдтэй болон бусад 

ажиллагсадыг ажлын 

ачааллыг тэнцвэржүүлэх 

аргаар бэлэн байдал 

ханган амраах 

зохицуулалт хийж 

ажилласан. 

ЦССҮТ-ын Ерөнхий 

захирлын 2020 оны 01 

дүгээр сарын 07-ны А/06, 

2021 оны 01 дүгээр сарын 

08-ны А/02 тушаалаар тус 

тус баталсан. 

2021 оны 11 сараас 

эхлэн 1.050.000 төгрөгөөр 

ҮЭХ ажилтнуудын 

дархлааг дэмжих 

зорилгоор халуун аарцаар 

үйлчилж байна. 
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