
УЛААНБААТАР ХОТЫН
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ТУШААЛ

оны сарын Дугаар

Г
“Эрүүл ажлын байр”-ны 
төлөвлөгөө батлах тухай

Төрийн албаны тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.3, Захирагчийн ажлын 

албаны дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.2-т заасныг үндэслэн тус тус ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн засаг даргын орлогч Ш.Анхмаагийн баталсан “Эрүүл ажлын 

байр” удирдамжийн хүрээнд тус албаны хэмжээнд хэрэгжүүлэх Эрүүл ажлын 

байр”-ны хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хугацаанд нь хэрэгжүүлж, биелэлтийг 

холбогдох газарт хүргүүлж ажиллахыг Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтэс 

/Э.Энхцэцэг/-т үүрэг болгосугай.
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Эрүүл ажлын байр удирдамжийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Улаанба 
сЯС/У.. оныу 
өдрийнУ у.

/

енежериин 
а  -  ны 

ын хавсралт

Улаанбаатар хот

№ Хэрэгжүүлэх ажил Үр дүн Хугацаа Хариуцах эзэн Зарцуулах

төсөв

1

Нийт ажилтан албан хаагчдыг урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт хамруулах, зохих арга 
хэмжээг авах

Үзлэгээр илэрсэн өвчин эмгэг, 
буруу зуршлыг бууруулах, 
эмнэх арга хэмжээг зохион 
байгуулах

Iулирал ЗУСХ

2 Эрүүл хооллолт, эрүүл ажлын байрны 
талаар сургалт хийх

Мэдлэг, мэдээлэлтэй болсон 
байх, дадал суусан байх

IV улирал ХҮХҮХ

3 Ажпын байрны дасгал хийх нөхцөл, 
боломжоор хангах

Тогтсон цаг, газарт дасгал 
хийж хэвшсэн байх

Жилдээ Спорт хамтлаг

4
Ажпын байрны дотоод орчны агаар 
сэлгэлтийг сайжруулах арга хэмжээ авах

Тоос, тоосонцор буурсан, 
агааржуулалт сайжирч эерэг 
өөрчлөлт гарсан байх

Ш-1У улирал ЗУСХ.ХИБХ

5

Ажлын байрны стресс бухимдлыг 
бууруулах ажлыг зохион байгуулах

Стрессийн судалгаа авч, үр 
дүнд суурилсан стресс 
бухимдлыг бууруулах арга 
хэмжээ авсан байх

Ш-1У улирал ЗУСХ, ДХХ

6
Улаанбаатар марафон аялалд оролцох Апбан хаагчдын эрүүл мэнд, 

бие бялдар, чөлөөт цагийг үр 
дүнтэй зохион байгуулсан байх

Жилдээ Спорт хамтлаг

7
Бие бялдарын түвшин тогтоох сорилыг 
зохион байгуулах

Апбан хаагчдын бие бялдарын 
түвшинг тодорхойлж, дүгнэлт 
гарсан байх

II улирал Спорт хамтлаг



8
Архи тамхины хорт зуршлыг арилгах 
мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулах

Архи тамхинаас татгалзах 
чадвар олгох сургалт зохион 
байгуулах

IV улирал ЗУСХ,

9
Апбан хаагчдын өрөө тасалгааны 
хүрэлцээ, хангамжийг нэмэгдүүлэх, засвар 
үйлчилгээ үзүүлэх

Апбан хаагчдын ажил нөхцөл 
сайжирсан байх

ИМУ улирал ЗУСХ,

10

Апбан хаагчдыг жил бүр 
витаминжуулалтын аянд хамруулж, эрүүл 
мэндийг хамгаалах

Апбан хаагчдын эрүүл мэндийг 
урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах, эрүүлжүүлэх 
нөхцөл бүрдсэн байх

II улирал ЗУСХ,

11
Эрүүл зохистой хоололтыг дэмжих 
зорилгоор албан хаагчдын цайны өрөөг 
тохижуулах

Апбан хаагчдын эрүүл 
мэндийг сайжруулж, тав тухай 
орчин бий болсон байх

III улирал ЗУСХ,

12

Ажилтнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх зорилгоор өвөл зуны улиралд 
хамт олноороо байгалийн үзэсгэлэнт 
газруудаар аялах, явган аялал зохион 
байгуулах

Апбан хаагчдын чөлөөт цагийг 
зөв боловсон өнгөрүүлэх, хамт 
олны эв нэгдлийг нэмэгдүүлэх 
нөхцөл бүрдсэн байх

Жилдээ ЗУСХ,

13

Апбан хаагчдын мэдлэг боловсролыг 
дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл сайжруулах 
зорилгоор албан хэрэгцээний номын сан 
бий болгох

Апбан хаагчдын ажиллах 
нөхцөл сайжирсан байх

Жилдээ ЗУСХ,


