
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУСГАЙ 
ТӨВИЙН  ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 2021 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН 

АЖЛЫН ТАЙЛАН 
 
 
2021 оны 12 дугаар сарын 28                                                                           Улаанбаатар хот 
 
        Ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэсэн байдал  
Төвийн ажилтнуудын нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн хүрээнд 8 чиглэлээр ажилчдын 
нийгмийн асуудлыг  дотоод нөхцөл бололцоондоо тохируулан шийдвэрлэн ажиллаж байна. 
              
         Ажлын байрны баталгаа 
 

Хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, ажлын байрны тодорхойлолтоо биелүүлэн 
ажиллаж байгаа ажилтнуудын ажлын байрны баталгааг ханган ажиллаж байна. 

        2021 онд 1 ажилтан хүүхэд асрах чөлөө авч, 1 ажилтан магистрт суралцах гарагийн 
ангийн хичээлийн хуваарийн дагуу цагийн чөлөө,  3 ажилтан ар гэрийн гачигдлын улмаас 
тус тус захиргааны чөлөө авсан байна. Хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан 1 албан хаагч өөрийн 
хүсэлтээр ажилдаа эргэн орсон. 

      
 Цалин хөлсний баталгаа 
 

2021 оны А/01 тоот тушаалаар төвийн ажилтнуудын 2021 оны цалин, цалингийн шатлалыг 
баталж, “Ажилтнуудын ажил дүгнэх журам”-ыг хэрэгжүүлэн  ажилласан.        
       Нийт ажилтнуудын ажлыг улирлаар дүгнэж,  үнэлгээг харгалзан даргын 2021 оны А/12, 
А/16, А/21 дугаартай тушаалуудаар давхардсан тоогоор 58 ажилтанд 12,172,179.0 /арван 
хоёр сая нэг зуун далан хоёр мянга нэг зуун далан ес/ төгрөгийн улирлын урамшуулал 
олгосон.  

Амралтын болон баяр ёслолын үеэр ажилласан ажилтнуудад даргын тушаалаар тухай 
бүр илүү цагийн хөлс олгосон.  

       
Эрүүл мэндийн баталгаа 

 

Ажлын орчин төрөл бүрийн халдварт өвчний эрсдэл ихтэй тул ажилтнуудыг хагас жилд нэг 
удаа нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт хамруулж, шаардлагатай тохиолдолд дараагийн 
шатлалын эмнэлэгт шинжилгээ хийлгэхэд нь цагийн чөлөө олгож ажилладаг. 
        Ажилтнуудын ажлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан элэг цөс,  зүрх судас, мэдрэлийн 
гаралтай өвчлөл зонхилж байна. 

 Төвийн ажилтнуудын дунд нийтийн биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөнийг хэвшүүлэх 

зорилгоор 2 удаагийн явган алхалтыг зохион байгуулсан. 

 



  

 
2021 оны 06 дугаар сард үйлчлүүлэгч иргэнээс ковидын эерэг тохиолдол илэрснээс 

хойш төвийн 9 албан хаагч уг өвчнөөр өвдөж, эмчилгээнд хамрагдсан. 
Цаашид сүрьеэ зэрэг нийгмийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр агаар 

цэвэршүүлэх,  өвчтэй иргэдийг тусгаарлах зэрэг шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. 

       
 Ажиллах нөхцөлийн баталгаа 
 

       2019 онд төвийн байрны их засвар хийсэн тул ажилтнуудын ажлын байрны нөхцөл 
харьцангуй дээрдсэн боловч  ажлын орчин төрөл бүрийн халдварт өвчний эрсдэл ихтэй 
мөн зарим шаардлагатай тохиолдолд иргэдийг ажилтнуудын хувийн унаагаар тээвэрлэж 
байгаа нь албан хаагчдын тогтвортой ажиллах нөхцөлд сөргөөр нөлөөлж байна. Иймд 
албаны унаа тулгамдсан асуудал болж байна. 
       2020-2021 онд дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын үед гэр орноосоо дайжсан болон 
орон гэргүй орц хонгилд хоноглон, гудамжаар тэнүүчлэн амьдардаг, 90 гаруй хувь нь 
архины хэт хамааралтай иргэдийг байршуулан, хөл хорио тогтоох, ариун цэвэр халдвар 
хамгааллын дэглэм сахиулахад онцгой анхаарч тасралтгүй, маш өндөр ачаалалтай 
ажилласан. Тус төвийн албан хаагчид хүнтэй тулж ажилладаг тул цахимаар ажиллах 
боломжгүй юм. 
        Хүндэтгэх шалтгаантай / 6 хүртэл насны 3 хүүхэдтэй, жирэмсэн/ нэг албан хаагчийг 2 
сарын хугацаанд цахимаар ажиллуулсан. 
Ажиллах нөхцөл нь орчны болон сэтгэл зүйн хувьд эрсдэл өндөртэй байдаг. 
 
        Ажилтан албан хаагчдаас “Ажлын байран дахь стрессийн түвшинг тодорхойлох” 
судалгааг авч үр дүнг нь нэгтгэн дүгнэхэд 83,3% нь ажлын байрны стресс “БАГА” 
түвшинтэй, 16,7% нь стрессийн “ДУНДАЖ” түвшинд байна. Иймээс ажилтан албан 

хаагч нарт ажлаас шалтгаалсан хүндрэл бэрхшээл харьцангуй бага байгаа нь удирдлагын 
зүгээс дарамт шахалт бага удирдахуйн арга ухаан нь оновчтой ажилчидтайгаа харилцан 
ойлголцдог,  ажилтан албан хаагч тэдний хувь хүний зохион байгуулалт, сэтгэл зүйн 
хүндрэл бэрхшээлээ даван туулах арга ухаанд суралцсан болох нь судалгааны үр дүнгээс 
харагдаж байна. Стрессийн дунд түвшинд хамаарагдаж буй ажилтнууддаа сэтгэл зүйн 
зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, сэтгэл санааг нь дэмжиж ажилладаг. 
Ганцаарчилсан сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд нийт 8 албан хаагч хамрагдлаа. 

 



       Ажилтан албан хаагчдын стресс тайлах зорилгоор “Кофе тайм” уулзалт ярилцлагыг 1 

удаа зохион байгуулж 5 ажилтан албан хаагч оролцлоо. 

   

        Дэлхийн багш нарын өдрийг тохиолдуулан төвийн хамт олны сэтгэл зүйн таатай 

байдлыг дэмжин, урам дэм өгөх “Сэтгэлийн бурам” арга хэмжээ зохион байгууллаа.

   

        Нийслэлийн 382 жилийн ойн өдрийг угтан төвийн ажилтнуудын дунд happy day 

өдөрлөгийг санаачлан ажилтнуудын дунд хөгжөөнт-танин мэдэхүйн тэмцээн зохион 

байгуулж, нийслэл хотын түүхэн цагийн хөгжил-өөрчлөлтийн талаар яриа өрнүүлэв 

 
 
         

 Сурч боловсрох баталгаа 
 
        Ажилтнуудад ажлын байрандаа болон сургалтын төв, их дээд сургуульд суралцан 
мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор цалинтай чөлөө олгох, 
төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх зэргээр дэмжиж ажилладаг.  

 
       Төсөл хөтөлбөр хариуцсан нийгмийн ажилтан Төслийн удирдлагын хагас жилийн 

сургалтанд хамрагдан, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын сургалт судалгааны 



албаны сургагч багшаар ажиллахад нь цагийн менежментийн дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж 

байна. 

       Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан нийгмийн ажилтан IT чиглэлээр бие 

даан суралцаж мэдлэг чадвараа дээшлүүлэн, төвийн бүртгэлийн программыг онлайн 

болгох чиглэлээр ажиллаж байна. 

       Сэтгэл зүйч 16 цагийн  сэтгэл зүйн зөвлөгөө засал мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 

хамрагдахад 110,0/нэг зуун арван мянган / төгрөгийн төлбөрийн дэмжлэг, 

 Нярав мэргэжил дээшлүүлэхэд 500,0 /таван зуун мянган төгрөгийн төлбөрийн дэмжлэг 

үзүүлсэн байна. 

        Нягтлан бодогч нийгмийн даатгал, худалдан авах ажиллагааны богино хугацааны 

сургалтуудад тус тус хамрагдсан. 

       2021 онд танхимаар 4 удаагийн сургалатанд 17 ажилтан, 17 удаагийн цахим сургалтанд 

29 ажилтан, богино хугацааны 2 удаагийн мэргэшүүлэх сургалтанд 2, албан хаагчдын ажил 

төрлийн цуглаанд 7 удаагийн үйл ажиллагаанд 60 ажилтан тус тус хамрагдсан байна.    

 

                         

  Амьдралын түвшний  баталгаа 
 

Төвийн 19 ажилтнаас 10 нь гэр хороололд амьдардаг, 12 ажилтан буюу нийт 
ажилтнуудын 70.5 хувь нь цалингийн зээлтэй байгаа нь амьдралын чанарын хангалттай бус 
үзүүлэлтийг илэрхийлж байна.  
       Төвийн даргын санал санаачлагаар 14 ажилтанд СХД-ийн 21 дүгээр хороонд 

зуслангийн зориулалттай 0,07 га газар олгосон нь төвийн ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэхэд бодит ажил болсон. Төвийн албан хаагчид талархалтай байна. 



 
         
 Амрах эрхийн баталгаа 
 

        Албан хаагчдын санал , байгууллагын ажлын ачааллыг харгалзан жил бүрийн эхэнд 
ээлжийн амралтын хуваарийг баталж , хуваарийн дагуу ээлжийн амралтыг биеэр эдлүүлэх 
ажлыг зохион байгуулдаг. 2021 оны А/05 тоот тушаалаар төвийн ажилтнуудын ээлжийн 
амралтын хуваарийг баталж, 7- 10 дугаар сард ажилтнууд ээлжийн амралтаа эдэлсэн 
байна. 
        Албан хаагчдын амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх чиглэлээр байгаль 
орчинтой танилцах , эрүүл агаарт идэвхитэй амралтыг  жилд 1-2 удаа зохион байгуулдаг. 

                    
               Бусад баталгаа 

 

Төвийн дотоод журмын дагуу ажилтнуудад тэтгэмж, дэмжлэг олгож ажилладаг. 
       2021 онд дотоод журмын дагуу нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллын зардлаас 
давхардсан тоогоор 4 ажилтанд нийт 1080.0/ нэг сая наян мянга/ төгрөгийн тэтгэмж олгож 
дэмжлэг үзүүлсэн.   
      Байгууллагын оны шилдэг тэргүүний ажилтныг тодруулан төвийн даргын А/ 23 
дугаартай тушаалаар  3 ажилтанд 520.0 /таван зуун хорин мянга/ төгрөгийн нэг удаагийн 
шагнал урамшуулал олгосон. 
      Санхүү банкны 100 жилийн ойг тохиолдуулан төвийн нягтлан бодогч, нярав нарыг 
салбарын тэргүүний шагналд тодорхойлж шагнуулав. 
 

     
  
       2021 онд 5 ажилтан өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн. Төвийн ажлын ачаалал 
их, цалин бага, орчин бохир, нийгмийн халдварт өвчин авах болон сэтгэл зүйн хувьд эрсдэл 
өндөртэй гэсэн шалтгаануудаар ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан байна.  



       Сул ажлын байрны зарыг цахим хуудас болон page хуудсаар нийтэд тухай бүр мэдээлж, 
сонгон шалгаруулалтаар ажилтнуудыг шалгаруулж авсан. Оны эцсийн байдлаар бүтэн 
орон тоогоор ажиллаж байна. 
       Байгууллагын бүтэц орон тооны хүрэлцээ хангалтгүй байдаг.  Нэг ажилтан 2-3 төрлийн 
ажлыг хариуцан хийдэг. Тухайлбал: ахлах арга зүйч- хүний нөөц- дотоод хяналтын 
ажилтан-үнэлгээний хороо, өмч хамгаалах зөвлөл ахлан ажилладаг, эмч-эрүүл ахуй, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал-эмчилгээ  хариуцдаг, нийгмийн ажилтан-байрны багш, архив, 
бичиг хэргийн ажилтан-даргын туслах-мэдээллийн технологи,  халуун усны үйлчлэгч- 
бохирын үйлчлэгч, нэгдүгээр давхрын үйлчлэгч, гал тогоонд угаагч бэлтгэгч дутагдалтай, 
гэх мэт өндөр ачаалалтай ажилладаг. 
        Төвийн хэмжээнд даргын дэргэдэх зөвлөл, өмч хамгаалах зөвлөл, галын аюулгүй 
байдлын зөвлөл, эрүүл ахуйн зөвлөл, баримт бичиг нягтлан шалгах комисс зэрэг ажлын 
хэсгүүдэд нэг хүн 2-оос багагүй удаа давтагдан орж ажилладаг. /гүйцэтгэх ажилтнууд/        
Архины хэт хамааралтай, зан төлвийн доголдолтой, сэтгэл гутрал нь сэтгэцэд нөлөөлөх 
хэмжээнд хүрсэн, төрөл бүрийн халдварт өвчинтэй  иргэдтэй ажиллахад ажилтнуудын бие, 
сэтгэл зүй, эрүүл мэндэд янз  бүрийн эрсдэл гарах  магадлал өндөр байдаг. 
 
        Бүтэц, орон тоог нэмэгдүүлэх талаар удирдах дээд байгууллагад санал хүргүүлдэг 
боловч төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжсэн гэдэг асуудлаар орон тоо нэмэх асуудал 
шийдэгддэггүй.  
       Цаашид хуулийн зөвлөх, сэтгэц-наркологийн эмч, байрны багш, мэргэжлийн сургалтын 
багш, гал тогооны бэлтгэгч, мэдээллийн технологийн ажилтан зэрэг орон тоог нэмж 
ажиллавал ажилтнуудын ажлын ачаалал тодорхой хэмжээнд буурч, үйл ажиллагааны  үр 
дүнд ахиц гарах боломжтой гэж үздэг. Мөн ажилтнуудын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах,  
иргэдийн хоноглох байрны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тохижилтыг сайжруулахын тулд  шинэ 
цогцолборын барилгыг яаралтай ашиглалтанд оруулах хэрэгцээ үүсч байна.  
Мөн иргэдийг зөөвөрлөх, тээвэрлэх албаны унаатай болох хэрэгцээ  тулгамдсан хэвээр 
байна.         
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