
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ГАЗАР 

“ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР” УДИРДАМЖИЙН ХҮРЭЭНД  
ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН  

 

2018.11.20  

Тус газар нь Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах, 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааг дүүрэг, хороодын онцлог, хөгжлийн чиг 

хандлагатай уялдуулан нийслэлийн хэмжээнд тэгш, хүртээмжтэй, түргэн шуурхай зохион 

байгуулах үндсэн чиг үүрэгтэй бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/635 дугаар 

захирамжийн дагуу Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэс, Сургалт 

судалгааны хэлтэс гэсэн 3 нэгжтэй 20 албан хаагчтай үйл ажиллагаа явуулж байна. 

 “Эрүүл ажлын байр” удирдамжийн хүрээнд хамт олны эерэг хандлагыг дээшлүүлэх, 

эрүүл мэндэд нь анхаарах, эрч хүчтэй ажиллах урам зоригийг нэмэгдүүлэх, тогтвортой ажиллах 

хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дараах ажлуудыг 

хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: 

Зохион байгуулсан арга хэмжээ  

1. "Монбиофарм" ХХК-ийн харьяа "Евро стандарт" клиникийн шинжилгээний 

лабораториос 2018.05.01-ний өдөр элэгний бүх төрлийн вирусийн шинжилгээ, оношилгоо 

хийгдэж, албан хаагчдыг идэвхтэй оролцуулсан.  

 

               

2. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд 2018.05.02-ны өдөр албан хаагчдын бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин 

тогтоох сорил авсан бөгөөд тус сорилд 19 албан хаагч хамрагдаж нэгдсэн дүнгээр албан 

хаагчдын чийрэгжилт 80-90 хувьтай үнэлэгдсэн.  

 

3. “Мирай” шүдний эмнэлэгтэй хамтран амны хөндийн эрүүл мэнд, шүдний өвчлөлөөс 

урьдчилан сэргийлэх нь сэдвээр албан хаагчдад мэдээлэл өгч, амны хөндийн эрүүл мэндийн 

анхан шатны үзлэг оношилгоо хийгдэж, зөвлөгөө өгсөн. 



       

 

 4. Албан хаагчдын дунд амралтын өдрүүдийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, хөдөлгөөний 

дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, боулинг зэрэг төрлөөр 

нөхөрсөг арга хэмжээг зохион байгуулж байна. 

5. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан тухай бүр ажлын 

байрны эмх цэгц, аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр заавар зөвлөмж өгч байна. мөн 

байгууллагын мэдээллийн самбарт ХАБЭА булан ажиллуулж, шинэ мэдээ, мэдээллээр тогтмол 

шинэчилж байна.  

             

 

6. Нийслэлийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн газраас Хөдөлмөр, нийгмийн хамтын 

ажиллагааны хүрээнд оюутан залуучуудад үндэсний томоохон үйлдвэрлэгчдийн үйл 

ажиллагааг таниулах тэдний бүтээлч сэтгэлгээ, хөдөлмөр эрхлэх хүсэл сонирхлыг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-тай танилцах аяллыг 11 сарын 01, 02-ны өдрүүдэд зохион 

байгууллаа. Аяллын үер "Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт-Бидний оролцоо" сэдэвт эссе 

бичлэгийн уралдаан зарласан бөгөөд МУБИС, МУИС, Хүрээ дээд сургууль, ШУТИС, ОУУИС, 

Тээврийн дээд сургууль, Майн тех МСҮТ, ХААИС, МУҮИС, Төмөр замын дээд сургуулийн 

оюутан, суралцагчид идэвхтэй оролцож, 1-р байрт Хүрээ дээд сургуулийн оюутан Г.Мөнхзул, 2-

р байрт Соёл урлагийн их сургуулийн оюутан А.Цэрэнсодном, 3-р байрт Монгол улсын 

боловсролын их сургуулийн оюутан Г.Гомбодорж нар шалгарлаа. 



              

 

Сургалт, мэдээлэл 

1.Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гишүүн орнууд жил бүрийн 05 дугаар сарын 31-

ний өдрийг тамхины эсрэг өдөр болгон тэмдэглэн ирсэн бөгөөд 2018 оны энэ өдрийг “Тамхи 

зүрхэнд хортой-Тамхийг биш эрүүл мэндээ сонгоё” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр 

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газраас шийдвэрлэсэн.  

          

Тус аяны хүрээнд 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр Нийслэлийн Мэргэжлийн 

хяналтын газрын Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн улсын ахлах байцаагч 

Б.Баянхутаг албан хаагчдад зориулан “Тамхины хор хөнөөл, тамхины хяналтын хуулийн 

хэрэгжилт” сэдвийн хүрээнд тамхины хор уршиг, нөлөө, тамхины хяналтын тухай хуульд орсон 

нэмэлт өөрчлөлтийн талаар сургалт зохион байгууллаа.  

2. АШУҮИС-ын ББСТ-ын эрхлэгч Д.Батлхамыг 2018.06.25-ны өдөр урьж албан хаагчдад 

нурууны өвдөлтийн хөдөлгөөн заслийн эмчилгээ, физиологийн муруйлт, багана нурууны 

ачаалал, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өглөө. 

 



Холбогдох газраас зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцсон байдал 

Монгол Улсын Биеийн тамир, спортын тухай хууль, Засгийн газрын 2009 оны 05, 2017 

оны 289 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-

2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн хүн амыг 

биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд татан оролцуулах, өвлийн спортын үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын 

болон иргэдийн ”МӨНГӨН УЛААНБААТАР” цасны баярын 2018 оны 02 дугаар сарын 24-ний 

өдөр “Хандгайт”-ын Янзага зусланд амжилттай зохион байгуулагдсан. Тус арга хэмжээнд 

байгууллага, хамт олноороо идэвхтэй оролцож амралтынхаа өдрийг цэвэр агаарт өнгөрүүллээ. 

             

 

2. Монгол Улсын Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, Нийслэлийн Засаг 

дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх, биеийн 

тамир, спортын хамтлагийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, тэдний идэвх сонирхлыг дэмжих, 

хөдөлгөөний хомстлоос сэргийлэх, эрүүл мэндийг бэхжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын дунд 2018 онд анх удаа спорт наадмыг 

зохион байгууллаа. 

 “Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагуудын спортын анхдугаар наадам”-г 

спортын 5 төрлөөр зохион байгуулагдсан бөгөөд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 

салбарын албан хаагчдын дунд зохион байгуулагдсан сагсан бөмбөгийн тэмцээнд эрэгтэй баг 

тамирчид Хүрэл медаль авсан.  



           

Мөн Чингисийн хүрээнд зохион байгуулагдсан спорт явган аялалд Нийслэлийн Нийгмийн 

халамжийн газартай хамтран оролцож амжилттай оролцсон.  

3. "Дэлхийн Автомашингүй өдөр"-өөр иргэдэд эрүүл аж төрөх зан үйлийг хэвшүүлэх, 

өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, идэвхтэй хөдөлгөөн, спортоор хичээллэх боломжийг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор зохион байгуулагдсан “ҮЗЭСГЭЛЭНТ УЛААНБААТАРЫН ЦОМ” нэг бүс 

нэг зам МОНГОЛ-ХЯТАДЫН өртөөт марафонд тус газрын 10 албан хаагч амжилттай оролцсон. 

          

4. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан Богдхан уулын Цэцээ 

гүн хайрханы явган аялалд байгууллагын удирдлагууд идэвхтэй оролцлоо. 

         

 



 


