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1.1 Тогтвор суурьшилтай ажиллаж 

байгаа үндсэн албан хаагчдад 

мэргэжил дээшлүүлэх болон 

магисрт суралцахад нь  дэмжлэг 

үзүүлэх 

6,0 сая 5 хүртэлх

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс 

2019 оны эхний 

хагас жилийн 

байдлаар 

дотоодын болон 

гадаадын богино 

хугацааны 

мэргэшүүлэх 

сургалтад 6 албан 

хаагчид цалинтай 

чөлөөг олгож 

суогалтад 

хамруулсан. Үүнд 

1.2 Удирдлагын академийн 

мэргэшүүлэх сургалт болон бусад 

мэргэжил дээшлүүлэх курс, 

сургалтад албан хаагчдыг 

хамруулах 

4,0 сая  5 хүртэлх

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс 

Удирдлагын 

академийн 

мэргэшүүлэх 

сургалтад /зайн/ 

сертификаттай 

сургалада 4 албан 

хаагчийг 

хамруулсан. 

                  ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ СУРГАН ХӨГЖҮҮЛЭХ  ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ 

 Зорилт 1                    

Албан хаагчдын 

мэдлэг боловсролыг 

дээшлүүлэх  

Хамрагдах 

албан 

хаагчдын 

тоо 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО: 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.  

Төсөв Хариуцах хэлтэс № Хөтөлбөрийн зорилт Хэрэгжүүлэх үйл ажилллагаа 

I-р улирал 

II-р 

улирал 

Биелэлт

2019.07.18 Улаанбаатар хот

III-р 

улирал +



1.3 Хороодын албан хаагчдыг 

гадаад болон дотоодын сургалтад 

хамруулах

10,0 сая

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс 

2019 оны эхний 

хагас жилийн 

байдлаар 

дүүргийн 16 

хороодоос 4 

албан хаагчийг 

гадаадын богино 

хугацааны 

мэргэшүүлэх 

туршлага судлах 

сургалтад 

хамруулсан. 

1.4 Авлигын эсрэг сургалтыг 

зохион байгуулах
2,0 сая

ЗДТГ-ын 

албан 

хаагчдад

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс            

Хууль зүй 

архивын тасаг 

Авлигын эсрэг 

сургалтад 2019 

оны эхний хагас 

жилийн байдлаар 

16 албан хаагчийг 

хамруулсан. 2019 

оны 11 дүгээр 

сард дүүргийн 

Засаг даргын 

харьяа 

Прокурорын 

газартай хамтран 

авлигаас 

урьдчилан 

сэргийлэх 

сургалтын зохион 

байгуулахаар 

төлөвлөсөн. 

 Зорилт 1                    

Албан хаагчдын 

мэдлэг боловсролыг 

дээшлүүлэх  



1.5 Төрийн албан хаагчдын ёс зүй 

харилцааны асуудалд анхаарч 

тэдэнд харилцааны соёл 

эзэмшүүлэх сургалтыг зохион 

байгуулах

2,0 сая

ЗДТГ-ын 

болон 

хороодын 

албан 

хаагчдад

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс            

Хууль зүй 

архивын тасаг 

Төрийн албан 

хаагчдад ёс зүйн 

чиглэлээр мэдлэг 

олгох Төрийн 

захиргааны болон 

үйлчилгээний 

албан хаагчдын 

ёс зүйн дүрмийг 

ЗДТГ-ын албан 

хаагчдад 

танилцуулсан. 

Мөн ёс зүйн 

мэдлэг олгох 

сургалтад 2019 

оны эхний хагас 

жилийн байдлаар 

ЗДТГ-ын болон 

хороодын 200 

гаруй төрийн 

албан хаагчид 

хэсгийн ахлагч 

нарт зориулж 2 

удаагийн 

сургалтыг зохион 

байгуулсан. 

1.6 Гадаад дотоодын төрөл бүрийн 

сургалт,туршлага солилцох ажил, 

уулзалт, зөвлөгөөнд албан 

хаагчдыг хамруулах 

40,0 сая

20 хүртэлх 

албан 

хаагчид

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс 

2019 оны эхний 

хагас жилийн 

байдлаар Япон 

улсад 12 албан 

хаагчийг, Англи 

улсад 1, БНХАУ-д 

2 албан хаагчийг 

хамруулсан. 

 Зорилт 1                    

Албан хаагчдын 

мэдлэг боловсролыг 

дээшлүүлэх  



2.1 Байгууллагын шийдвэрээр 

сургалт, курст хамрагдсан ажилтан 

албан хаагчдад суралцсан 

хугацаанд нь албан тушаалын 

цалинг нь олгох 

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс 

2019 оны эхний 

хагас жилийн 

байдлаар ЗДТГ-

ын 6 албан 

хаагчдад 

суралцах 

хугацаанд 

цалинтай чөлөөг 

олгосон. 

2.2 Хамтын ажиллагаатай аймаг, 

орон нутагт туршлага солилцох 

сургалт зохион байгуулах

4,0 сая

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс            

Хууль зүй 

архивын тасаг 

Ажлын ачаалал, 

онцлогийг 

харгалзан хамтын 

ажиллагаатай 

аймаг орон нутагт 

туршлага судлах 

ажлыг 

түрхойшлуулсан. 

3.2 Засаг даргын Тамгын газрын 

тайлангийн хурлыг зохион 

байгуулах 

3,0 сая
Засаг даргын 

Тамгын газар

ЗДТГ-ын 

тайлангийн 

хурлыг 2019 оны 

06 дугаар сарын 

18-ны өдөр зохион 

байгуулж, хэлтэс 

тасгийн нийт 70 

албан хаагч 

хамрагдсан. 

Зорилт 2                    

Албан хаагчдыг үр 

бүтээлтэй тогтвор 

суурьшилтай 

ажиллуулах 



3.3 Биеийн тамир спорт хороог 

тохижуулах, техник хэрэгслээр 

хангаж ЗДТГ-ын албан хаагчдыг 

хамруулах

4,0 сая

Засаг даргын 

дэргэдэх биеийн 

тамир спортын 

хороог 

шаардлагатай 

техник хэрэгслээр 

хангах ажлыг 

зохион байгуулах 

хүрээнд 

шаардлагатай 

тоног 

төхөөрөмжийн 

судалгааг явуулж 

байна. 

3.4 Биеийн тамир спорт хорооны 

спорт заалыг ЗДТГ-ын ажилтан 

албан хаагчдад хуваарийн дагуу 

тогмол ашиглуулах 

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс              

спорт хамтлаг                        

Биеийн тамир, 

спорт хорооны 

заалыг  7 хоног 

бүрийн Пүрэв, 

Баасан гаригт 

хуваарийн дагуу 

ЗДТГ-ын албан 

хаагчдад 

зориулан 

ашиглуулж байна. 
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