
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫГ СУРГАЖ ХӨГЖҮҮЛЭХ 
ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН  

Улаанбаатар хот                                                      2019.12.31                 

№ 
Хөтөлбөр/төслийн 

агуулга 
Гүйцэтгэл 

1. 

Албан хаагчдыг сургаж 
хөгжүүлэх хөтөлбөр 

Хан-Уул дүүргийн 
Засаг даргын Тамгын 
газрын албан хаагчдыг 
сурган хөгжүүлэх 
төлөвлөгөө 

  

Засаг даргын Тамгын газрын 2016-2020 оны  зорилтын хүрээнд хүний нөөцийг сургах, хөгжүүлэх 
мэргэшсэн албан хаагчдын мэргэжлийг дээшлүүлэх чадварлаг хүний нөөц бүхий байгууллага бий 
болгоход оршино.  . 

2. 
Санхүүжилтийн эх 
үүсвэр 

Батлагдсан төсөв, бусад эх үүсвэр 

3. 
Хэрэгжүүлэгч 
байгууллага/ хэрэгжих 
нийт хугацаа 

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:       ХУД, ЗДТГ 

4. 
Төсөл, хөтөлбөрийн 
зорилтууд 

Зорилт 1. 

1.1 Тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа үндсэн албан хаагчдад мэргэжил дээшлүүлэх болон 
магисрт суралцахад нь  дэмжлэг үзүүлэх 

1.2 Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх сургалт болон мэргэжил дээшлүүлэх курс, сургалтанд 
албан хаагчдыг хамруулах 

1.3 Хороодын албан хаагчдыг гадаад болон дотоодын сургалтад хамруулах  
1.4 Авлигын эсрэг сургалтыг зохион байгуулах  
1.5 Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, харилцааны асуудалд анхаарч тэдэнд харилцааны соёл 

эзэмшүүлэх сургалтыг зохион байгуулах  



1.6 Гадаад дотоодын төрөл бүрийн сургалт, туршлага солилцох ажил,  хаагчдад гадаад хэлний 
мэдлэг эзэмшүүлэх дунд болон богино хугацааны сургалтыг үе шаттай явуулах 

Зорилт 2.  

  2.1 Байгууллагын шийдвэрээр сургалт, курст хамрагдсан ажилтан албан хаагчдад суралцсан 
хугацаанд нь албан тушаалын цалинг нь олгох 

  2.2 Хамтын ажиллагаатай аймаг, орон нутагт туршлага солилцох сургалт зохион байгуулах  

Зорилт 3 

   3.1 Засаг даргын Тамгын газрын тайлангийн хурлыг зохион байгуулах  

  3.2 Биеийн тамир, спорт хороог тохижуулах, техник хэрэгслээр хангаж, Засаг даргын Тамгын 
газрын албан хаагчдыг хамруулах  

  3.3 Биеийн тамир спорт хорооны спорт заалыг Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан албан 
хаагчдад хуваарийн дагуу тогтмол ашиглуулах  

5. Зардал 

Төсөв (нийт 
шаардагдах 
зардал) 

 89.2 сая төгрөг 

Үүнд: Төсөв (он) Гүйцэтгэл Хувь 

Багц 1                 

Багц 2 (г.м)                 

6. 

Төсөл, хөтөлбөрийн 
зорилт: 

Ажлуудын биелэлт 

1 -р зорилтын хүрээнд: 

Хүрэх үр дүн :  

Мэргэшсэн боловсон 
хүчний нөөцтэй болсон 

1.1  2019 онд тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа 2 албан хаагчдад магистрын сургалтад 
суралцахад нь дэмжлэг үзүүлж 4,773,440 төгрөгийн дэмжлэгийг үзүүлсэн. 

 



байна. 

 

1.2  Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх сургалтад Засаг даргын Тамгын газрын 3 албан 
хаагчийг мэргэшүүлэх богино хугацааны курст сургаж, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад 3 албан 
хаагчийг хамруулсан.   

 
1.3  Засаг даргын Тамгын газрын 2 албан хаагчийг БНХАУ-д зохион байгуулагдсан богино 

хугацааны сургалтад, 7 албан хаагчийг Япон Улсад төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай 
танилцах сургалтад,  БНСУ-д 4 албан хаагчийг хамтын ажиллагаатай дүүрэгт туршлага судлах, 7 
албан хаагчийг богино хэмжээний сургалтад тус тус хамруулсан. Мөн 15 албан хаагчийг 
худалдан авах ажиллагааны А3-ын сургалтад тус тус хамруулж, нийт 40 албан хаагчдад 
мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшүүлж, чадавхжуулах ажил зохион байгуулсан. 

 
1.4 Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөргийн 

хүрээнд хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө, дүүргийн авлигын эсрэг 2019 оны төлөвлөгөөний 
хүрээнд  авлигын эсрэг сургалтыг зохион байгуулах зорилгоор дүүргийн Прокурорын газартай 
хамтран ЗДТГ болон дэргэдэх хэлтэс албадын албан хаагчдад зориулсан сургалтыг 2019 оны 12 
дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулсан. Тус сургалтаар авлигаас урьдчилан сэргийлэх, 
авлигыг тэвчих, хар тамхи мансууруулах бодисын хор хөнөөлтйн талаарх мэдээллийг албан 
хаагчдад олгосон. Тус сургалтад ЗДТГ-ын 23, дэргэдэх хэлтэс албадын 29 албан хаагч 
хамрагдсан. 

 
1.5   Төрийн албан хаагчдын Ёс зүй, харилцааны  талаарх сургалтад 2019 оны 03 дугаар 

сараас эхлэн үе шаттайгаар албан хаагчдыг хамруулан ажиллаж байна. Албан хаагчдад 2019 
оны 04 дүгээр сард Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн Ёс зүйн дүрмигй 
танилцуулж дүүргийн мэдээллийн самбарт байршуулсан.  Албан хаагчдад ёс зүйн чиглэлээр 
2019 оны 8, 12 дугаар саруудад  сургалт зохион байгуулсан. Тус сургалтаар төрийн албан 
хаагчийн харилцаа, хандлагын чиглэлээр мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулагдаж давхардсан 
тоогоор нийт 120 албан хаагч хамрагдсан.   

 
1.6   Гадаадын оронд туршлага солилцох, ажил, уулзалт зөвлөгөөнд 2019 онд Засаг даргын 

Тамгын газар болон хороодоос нийт 21 албан хаагчдыг Англи, Япон, БНСУ,БНБУ, БНХАУ г.м 
гадны оронд сургалтад хамруулсан. 

Тогтвор суурьшилтай 2.1 . Засаг даргын Тамгын газрын 7 албан хаагчдыг суралцсан хугацаанд нь албан тушаалын 



ажиллах нөхцлийг 
бүрдүүлсэн байна.  

цалинг олгож ажилласан.  
2.2. Тус туршлага солилцох уулзалтыг тодорхойгүй хугацаагаар хойлуулсан.  
  

3.  Эрүүл ажиллах 
нөхцлийг бүрдүүлсэн 
байна.  

     3.1 Засаг даргын Тамгын газрын тайлангийн хурлыг 2019 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр, 
2019 оны 12 дугаар сарын 21-нйи өдөр тус тус зохион байгуулж 2019 онд хэрэгжүүлсэн ажлын 
тайланг танилцуулсан. Мөн 2019 оны эхний хагас жилийн тайлангийн хуралтай холбогдуулан 
албан хаагчдын идэвх, санаачлагыг нэмгдүүлэх зорилгоор Засаг даргын Тамгын газрын бэсрэг 
наадмыг зохион байгуулсан. Үүнд 3 чиглэлээр уралдаан зохион байгуулж  эрүүл орчинд ажиллах 
нөхцлийг бүрдүүлсэн.  

    3.2 Чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх амралт соёл, урлаг, спорт бие бялдаржуулах 
чиглэлийн ажлыг тогтмол зохиох чиглэлээр дүүргийн биеийн тамир, спортын хорооны өрөөг 
тохижуулж албан хаагчдыг үнэ төлбөргүй хамруулж байна.  

    3.3 Хан-Уул дүүргийн Биеийн тамир, спорт хороотой хамтран 7 хоног бүрийн Мягмар, Пүрэв 
гаригуудад ЗДТГ-ын албан хаагчдыг спорт зааланд теннис, сагс, гар бөмбөг зэрэг спортын 
төрлүүдээр хичээллүүлж байна. 

. 

7 
Дүгнэлт (ололт, 
дутагдал, анхаарах 
асуудлууд) 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэмжээнд албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх хөтөлбөр нь 
үр дүнд хүрч, албан хаагчдыг ажлын идэвхтэй болгох, хамт олноо манлайлах, хамт олонсог 
болгоход дэмжлэгтэй байгаа тул цаашид нарийвчилсан сурган хөгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруулах хэрэгцээ шаардлага үүсч байна. 

8. 

Төсөл, хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэгч талуудын 
хамтын ажиллагаанд 
өгөх хөндлөнгийн 
үнэлгээ 

 

9. 

Төсөл, 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ, 

Биелэлт 
дундаж 

Зорилтын тоо Зорилт 1 Зорилт 2 Зорилт 3 

92.6 %  3 98 %  80% 100% 



дүгнэлт 
(өөрийн 
үнэлгээ) 

10. 

Төсөл, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн нэгдсэн 
үнэлгээ 
(ЗГХЭГ-ын үнэлгээ) 

Нэгдсэн үнэлгээ 

... % 

  

  

 


