
Улаанбаатар хот                 2020.02.11-ний өдөр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1 Тогтвор суурьшилтай ажиллаж 

байгаа үндсэн албан хаагчдад 

мэргэжил дээшлүүлэх болон 

магисрт суралцахад нь  дэмжлэг 

үзүүлэх 

6,0 сая 3 хүртэлх

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс 

1.2 Удирдлагын академийн 

мэргэшүүлэх сургалт болон бусад 

мэргэжил дээшлүүлэх курс, 

сургалтад албан хаагчдыг 

хамруулах 

4,0 сая  5 хүртэлх

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс 

1.3 Хороодын албан хаагчдыг 

гадаад болон дотоодын сургалтад 

хамруулах

10,0 сая

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс 

III-р 

улирал 

IV-р 

улирал 

                                   БАТЛАВ.

           ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН 

     ГАЗРЫН ДАРГА                                   Б.ЭНХБОЛД 

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 

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

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 Зорилт 1                    

Албан хаагчдын 

мэдлэг боловсролыг 

дээшлүүлэх  

Хамрагдах 

албан 

хаагчдын 

тоо 



1.4 Авлигын эсрэг сургалтыг 

зохион байгуулах
2,0 сая

ЗДТГ-ын 

албан 

хаагчдад

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс                 

Хууль зүй 

архивын тасаг 

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 

1.6 Гадаад дотоодын төрөл бүрийн 

сургалт,туршлага солилцох ажил, 

уулзалт, зөвлөгөөнд албан 

хаагчдыг хамруулах 

40,0 сая

10 хүртэлх 

албан 

хаагчид

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс 

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 

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс 

3.1 Засаг даргын Тамгын газрын 

тайлангийн хурлыг зохион 

байгуулах 

3,0 сая

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс 

3.2 Биеийн тамир спорт хорооны 

спорт заалыг ЗДТГ-ын ажилтан 

албан хаагчдад хуваарийн дагуу 

тогмол ашиглуулах 

Төрийн 

захиргааны 

удирдлагын 

хэлтэс,              

спорт хамтлаг                        

67,0  сая 

Зорилт 3                    

Албан хаагчдын 

ажлын байран дахь  

уялдаа холбоог 

сайжруулах, хамт 

олны уур амьсгалыг 

дээшлүүлэх

Нийт 

 Зорилт 1                    

Албан хаагчдын 

мэдлэг боловсролыг 

дээшлүүлэх  



ХЯНАСАН:

АЖ АХУЙН ТАСГИЙН ДАРГА 

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ                                                               З.БУЯНТ 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАГЫН

ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                                Н.САРАНГУА


