
Улаанбаатар хот                 2020.12.31-ний өдөр
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1.1 Тогтвор суурьшилтай ажиллаж 

байгаа үндсэн албан хаагчдад 

мэргэжил дээшлүүлэх болон 

магистрт суралцахад нь  дэмжлэг 

үзүүлэх 

6,0 сая 3 хүртэлх

Тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа албан 

хаагчдын ажлын үр дүнг үндэслэн 2020 онд 1 албан 

хаагчийг Удирдлагын академийн магистрын 

сургалтад суралцахад нь дэмжлэг болгон 1,914,000 

төгрөгийн дэмжлэгийг үзүүлсэн. Мөн 1 албан 

хаагчид Удирдлагын академийн магистрын ангид 

суралцахад нь дэмжлэг болгон 7 хоног бүрийн 1 

өдрийн цалинтай чөлөөг олгосон. 

90%

1.2 Удирдлагын академийн 

мэргэшүүлэх сургалт болон бусад 

мэргэжил дээшлүүлэх курс, 

сургалтад албан хаагчдыг 

хамруулах 

4,0 сая  5 хүртэлх

Засаг даргын Тамгын газар болон хороодын төрийн 

албан хаагчдын ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, 

мэргэшүүлэх зорилгоор Засаг даргын Тамгын 

газрын 4 хороодын 5 албан хаагчдыг Удирдлагын 

академийн мэргэжил дээшлүүлэх институттэй 

хамтран богино хугацааны мэргэшүүлэх сургалтад 

хамруулж сертификат олгосон. 

100%

1.3 Хороодын албан хаагчдыг 

гадаад болон дотоодын сургалтад 

хамруулах

10,0 сая

Засаг даргын Тамгын газрын 2 албан хаагчийг Япон 

улсад төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай 

танилцах, туршлага судлуулах зорилгоор 2020 оны 

01 дүгээр сард сургалтад хамруулсан.

95%

1.4 Авлигын эсрэг сургалтыг 

зохион байгуулах
2,0 сая

ЗДТГ-ын 

албан 

хаагчдад

Авлигатай тэмцэх газартай хамтран 2020 оны 06 

дугаар сард хороодын зохион байгуулагч, нийгмийн 

ажилтан, хэсгийн ахлагч нарыг хамруулан нийт 137 

албан хаагчдад цахимаар сургалтыг зохион 

байгуулсан. Мөн 2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны 

өдөр Засаг даргын Тамгын газрын 37 албан 

хаагчдад Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх сургалтыг 

зохион байгуулсан. 

100%

III-р 

улирал 

Хэрэгжилт хувь

IV-р 

улирал 

                                   БАТЛАВ.

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 Хэрэгжилт№ Хөтөлбөрийн зорилт Хэрэгжүүлэх үйл ажилллагаа 

I-р 

улирал 

II-р 

улирал 

                  ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ СУРГАН ХӨГЖҮҮЛЭХ  ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

 Зорилт 1                    

Албан хаагчдын 

мэдлэг боловсролыг 

дээшлүүлэх  

Хамрагдах 

албан 

хаагчдын 

тоо 



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

Засаг даргын Тамгын газрын 10 албан хаагчдад ёс 

зүйн сургалтыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газрын Сургалт судалгааны төв, Азийн хөгжлийн 

сантай хамтран зохион байгуулж ажилласан. 

100%

1.6 Гадаад дотоодын төрөл бүрийн 

сургалт,туршлага солилцох ажил, 

уулзалт, зөвлөгөөнд албан 

хаагчдыг хамруулах 

40,0 сая

10 хүртэлх 

албан 

хаагчид

Засаг даргын Тамгын газрын 2 албан хаагчийг Япон 

улсад төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай 

танилцах, туршлага судлуулах зорилгоор 2020 оны 

01 дүгээр сард сургалтад хамруулсан.

90%

Зорилт 2                    

Албан хаагчдыг үр 

бүтээлтэй тогтвор 

суурьшилтай 

ажиллуулах 

2.1 Байгууллагын шийдвэрээр 

сургалт, курст хамрагдсан ажилтан 

албан хаагчдад суралцсан 

хугацаанд нь албан тушаалын 

цалинг нь олгох 

Засаг даргын Тамгын газар болон хороодын 

давхардсан тогоор 60 гаруй албан хаагчдад богино 

болон дунд хугацааны сургалтад хамрагдах 

хугацаанд албан тушаалын цалинг олгосон. 

95%

3.1 Засаг даргын Тамгын газрын 

тайлангийн хурлыг зохион 

байгуулах 

3,0 сая

Коронавируст цар тахал-Ковид 19-тэй холбогдулан 

Засаг даргын Тамгын газрын тайлангийн хурлыг 

2020 онд зохион байгуулаагүй. 

3.2 Биеийн тамир спорт хорооны 

спорт заалыг ЗДТГ-ын ажилтан 

албан хаагчдад хуваарийн дагуу 

тогмол ашиглуулах 

Засаг даргын харьяа Биеийн тамир, спортын 

хорооны спорт заалыг 7 хоног бүрийн пүрэв гаригт 

албан хаагчдад олгож хуваарийн дагуу 

ажиллуулсан. 

100%

27,0  сая Нийт 

 Зорилт 1                    

Албан хаагчдын 

мэдлэг боловсролыг 

дээшлүүлэх  

Зорилт 3                    

Албан хаагчдын 

ажлын байран дахь  

уялдаа холбоог 

сайжруулах, хамт 

олны уур амьсгалыг 

дээшлүүлэх


