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 Агуулга Шалгуур үзүүлэлт 
Зорилтот 
түвшин 

Хүрсэн түвшин Хувь  

1 

Албан хаагчдын 
мэдлэг, мэргэжлийг 

дээшлүүлэх чиглэлээр 
зохион байгуулсан 
гадаад, дотоодын 

сургалт 

Дотоод сургалтын тоо 5-аас дээш 
14 удаагийн сургалтыг 

ажлын байран дээр зохион байгуулсан 
100 

100 
Албан хаагчдын хамрагдсан 

байдал 
80 хувиас дээш 

Нийт 36 албан хаагчид давхардсан тоогоор 504 
буюу  нийт албан хаагчдын 81,8% нь  сургалтад 

хамрагдсан байна. 
100 

Гадаад сургалтад албан 
хаагчдын хамрагдсан байдал 

20 хувиас дээш 
Гадаад сургалт, арга хэмжээнд  8 хүн буюу нийт 

албан хаагчдын  18,18 %  хамрагдсан байна. 
Биелэлт 90,9% байна 

100 

2 
Мэргэшсэн, 

туршлагатай хүний 
нөөцийг бүрдүүлэх 

3 болон түүнээс дээш жил 
ажилласан мэргэшсэн боловсон 

хүчний үзүүлэлт 
70 хувиас дээш 

Мэргэшсэн албан хаагчдын эзлэх хувь 90.9% 
байна. 

 
100 100 

Хэсгийн дундаж: 100  

3 

Цалин хөлс, шагнал, 
урамшууллын 

тогтолцоог 
хэрэгжүүлэх 

Шагнал, урамшуулалд 
хамрагдсан албан хаагчдын тоо 

Гүйцэтгэлээр 
Нийт албан хаагчдын 93,2% нь шагнал 

урамшуулалд хамрагдсан байна. 
/Хэрэгжилт 100%/ 

100 

100 
Албан хаагчдын үйл 

ажиллагааны үнэлгээ,ажилласан 
жил, ур чадварыг харгалзан 
олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв, 

шатлал  ахиулах 

Гүйцэтгэлээр 

2017 онд  25 буюу  нийт албан хаагчдын 56,8 
хувьд нь хууль тогтоомжийн дагуу нэмэгдлийг 
шинэчлэн олгож,  38 албан хаагч  буюу нийт 

албан хаагчийн 86,36% нь  ямар нэгэн нэмэгдэл 
авч байна. 

/Хэрэгжилт 100%/ 

100 

4 

Албан хаагчдын 
ажлын байрны хэвийн 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн 

байдал 

Ажлын байрны таатай орчны 
сэтгэл ханамжийн санал асуулга 

Сэтгэл ханамж 80 
хувиас дээш 

Албан хаагчдын ажлын хэрэгцээнд 
шаардлагатай техник хэрэгсэл, бичиг хэргийн 
судалгаа авч 46 нэр төрөл бүхий 4216 ширхэг 

5835.3 мянган төгрөгний бичиг хэрэгслийн 
материалаар хангасан байна. 

30 

65 

Албан хаагчдад сар бүр олгох 
хоол, унааны зардлыг 

нэмэгдүүлэх 
Гүйцэтгэлээр 

Албан хаагчдын хоолны зардлыг сард 50000 
төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн 

100 

5 
Албан хаагчдын эрүүл 

мэндийг хамгаалах, 
урьдчилан сэргийлэх 

Эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг 

Жилд 1-ээс 
доошгүй удаа 

Жилд 1 удаа 34 албан хаагч хамрагдсан. 100 
85 

Албан хаагчдын хамрагдалт 100 хувь 77,3% нь хамрагдсан байна. 70 

Хэсгийн дундаж:  83,3 

Үнэлгээний дундаж хувь: 
 

91,67 % 

 


