
                                                          Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны  

    байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  

       хийх журмын 10 дугаар хавсралт 

 

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР 

2018 ОНЫ ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН  

  

Зорилт № Үйл 
ажиллагаа 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зүрилтот 
түвшин (Тоо 

хэмжээ, хувь) 

Хүрсэн 
түвшин (Хэ
рэгжилтийн
 хувь, тоо 
хэмжээ) 

Зарцуулсан 
хөрөнгө, эх 

үүсвэр гүйцэт
гэлээр 

(мян.төг) 

  

Тайлбар 
  

1. Хүний 
нөөцийг 

чадавхжуулах 

1 Албан 
хаагчдын 
мэдлэг, 

мэргэжлийг 
дээшлүүлэх 
чиглэлэлээр 

зохион 
байгуулсан 

гадаад, 
дотоодын 
сургалт 

Дотоод 
сургалтын тоо 

Дотоод сургалтын 
тоо-5 аас дээш  

100%  

 

 

 

 

 

-  

Дотоод сургалтыг 14 удаа 
зохион байгуулж, давхардсан 

тоогоор 69 хүн хамрагдсан 
байна.  

Албан 
хаагчдын 
хамрагдсан 
байдал 

80%-иас дээш 100%  дотоод сургалтад нийт албан 
хаагчдыг 100% бүрэн 

хамруулсан.  

Гадаад 
сургалтад 
албан 
хаагчдын 
хамрагдсан 
байдал 

     20% -иас дээш  - ҮСХороонд эрх нь байдаг.    

2 Мэргэшсэн, 
туршлагатай 

хүний 
нөөцийг 

бүрдүүлэх 

3 болон 
түүнээс дээш 
жил 
ажилласан 

зорилтот түвшин 
70%  

100%   

 

                  - 

хэлтсийн бүрэлдэхүүний 75% 
нь төрийн байгууллагад болон 

мэргэжлээрээ 12-27 жил 
ажилласан албан хаагчид 



мэргэшсэн 
боловсон 
хүчний 
үзүүлэлт 

байгаа нь зорилтот түвшингээс 
дээгүүр байна.  

Хэсгийн дундаж: 100% 

2. Албан 
хаагчдын 
нийгмийн 
баталгааг 

хангах 

3 Цалин хөлс, 
шагнал, 

урамшуулл
ын 

тогтолцоог 
хэрэгжүүлэх 

Шагнал, 
урамшуулалд 
хамрагдсан 
албан 
хаагчдын тоо 

гүйцэтгэлээр  0,0%  2018 оны эхний 5 сарын 
байдлаар шагнал урамшуулал 
авсан албан хаагч байхгүй 
байна. Хэдийгээр албан хаагчид 
үр дүнгийн гэрээгээ сайн 
биелүүлж, урамшуулал авах 
болзол хангасан ч төсвийн 
хүрэлцээгүйгээс урамшуулалаа 
авах боломжгүй болоод байна.  

Албан 
хаагчдын үйл 
ажиллагааны 
үнэлгээ, 
ажилласан 
жил, ур 
чадварыг 
харгалзан 
олгох 
нэмэгдэл, 
зэрэг дэв, 
шатлал          
 ахиулах 

гүйцэтгэлээр 100%    ҮСХорооноос тогтоосон хувиар 
албан хаагчдын нэмэгдлийг 
олгож байна.   

4 Албан 
хаагчдын 

ажлын 
байрны 
хэвийн 

нөхцөлийг 

Ажлын байрны 
таатай орчны 
сэтгэл 
ханамжийн 
санал асуулга 

зорилтот түвшин 
80%  

100%  - Асуулга боловсруулан сэтгэл 
ханамжийн судалгаа хийлээ. 
Сэтгэл ханамж 100%  байгаа нь 
зорилтот түвшнээс дээгүүр 
байна. Өрөө тасалгааны 
багтаамж, техник тоног 



 

 

 

бүрдүүлсэн 
байдал 

төхөөрөмжийн хангамж дунд 
зэрэг гэсэн үнэлгээ авсан.  

Албан 
хаагчдад сар 
бүр олгох 
хоол, унааны 
зардлыг 
нэмэгдүүлэх 

          гүйцэтгэлээр  100% 600,0 Байгууллагын төсвийн хүрээнд 
нэмэгдлүүдийг олгодог. 

5 Албан 
хаагчдын 

эрүүл 
мэндийг 

хамгаалах, 
урьдчилан 
сэргийлэх 

Эрүүл 
мэндийн 

урьдчилан 
сэргийлэх 

үзлэг 

Албан 
хаагчдын 

хамрагдалт 

Жилд 1-ээс доошгүй 
удаа 

              үзлэгт-100%  

 

0,0%   

  

Эхний 5 сарын байдлаар 
хамруулаагүй байна.  

Хэсгийн дундаж:60% 

                            Үнэлгээний дундаж хувь:80% 

 



 

 

                                                                                              БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО 

 

 

д/д 

Зорилт Арга хэмжээний тоо 

Үүнээс Хэрэгжилти

йг тооцох 

хугацаа 

болоогүй 

Биелэлт

ийн 

хувь 100 биелсэн 

Хэрэгжих шатандаа 

70% 30% 0% 

 1 3 3     100 

 2 5 3 2  2     60 

 дүн       80% 

 

                                                     

                                             ТАЙЛАНГ ГАРГАСАН:                   /Д.ОЮУНЦЭЦЭГ/ 

                                              ТАЙЛАНГ ХЯНАСАН:          /Л.МӨНГӨНЦЭЦЭГ/ 

 

 

 



 


