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Улаанбаатар хот                2018.12.26 
 

 

№ 
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 

Нэг. Хүнийг хөгжүүлэх сургалтын чиглэлээр: 

Газрын албан хаагчдын мэдлэг мэргэшил, ур 
чадварыг дээшлүүлэх, чадавхийг нь 
сайжруулах чиглэлээр сургалт зохион 
байгуулах 

Хариуцсан ажлын чиглэлээр 35 удаагийн 
сургалтад давхардсан тоогоор 252 
ажилтныг  хамруулсан.  

 

 

1.1 

“Төрийн албаны тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгыг албан 
хаагчдад танилцуулах /цаасаар/ 
 

 

Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын талаар газрын 30 албан хаагч, 
32 байгаль хамгаалагчдад 10-р сарын 22-
23-ны өдрүүдэд мэдээлэл хийж гарын 
үсгээр баталгаажуулсан. 

 

 

1.2 
“Төрийн албаны тухай хууль” 
               /шинэчилсэн/ 

Төрийн албаны зөвлөлийн ажлын албанд 
Газрын даргын 01/1491 дугаар албан 
бичгээр хүсэлт тавьсны дагуу 2018.10.31 
өдөр “Төрийн албаны шинэчилсэн 
найруулгын танилцуулга” сургалтыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн референт 
Б.Бундхорол хийсэн ба тус сургалтад 30 
албан хаагч, байгаль хамгаалах 4 хэсгийн 
ахлагч нар оролцож бүрэн мэдээлэл авав. 

 

 

 

 

1.3 

НЗДТГ-аас Төрийн албаны тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгаар 
зохион байгуулагдаж буй сургалтад  
албан хаагчдаа тухай бүр  хамруулах 

НЗДТГ-аас 2018.06.20 өдөр нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
удирдах албан тушаалтнуудад зохион 
байгуулсан Төрийн албаны хуулийн 
шинэчилсэн найруулга, Төрийн албаны 
сахилга хариуцлагын тухай хуулийн 
төслийн үзэл баримтлал, зохицуулалт 
сэдэвт сургалтад газрын 4 удирдах албан 
тушаалтан /Орлогч дарга С.Санжмятав, 
Захиргааны хэлтсийн дарга Д.Баярмаа, 
Ойн хэлтсийн дарга М.Чинсанаа, 
Зуслангийн товчооны дарга Ж.Нарантуяа/ 
хамрагдсан. 

 

1.4 
Худалдан авах ажиллагаанд 
мэргэшүүлэх сургалт 

2018 оны 02 дугаар сард Худалдан авах 
ажиллагааны А3 сертификат олгох 
сургалтад 10 албан хаагчийг хамруулсан.  

 

 

1.5 

Мал амьтнаас хүнд дамжин 
халдварлах өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх сургалт  /Зооноз/ 
 

Зоонозын өвчин судлалын үндэсний 
төвтэй хамтран амьтны халдварт өвчны 
талаар анхан шатны мэдлэг олж авах 
сургалтыг зохион байгууллаа. 



Сургалтад тус газрын 7 
мэргэжилтэн, 31 байгаль хамгаалагч нар 
хамрагдаж “Зоонозын халдварт өвчний 
үед ажиллах халдвар хамгаалал, 
биоаюулгүй ажиллагааны дэглэмийн 
зааврын тухай ерөнхий ойлголт” 
мэдээлэлтэй болсон.  

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

Зөгийн аж  ахуй 

Нийслэлийн Байгаль орчны газраас 
санаачлан Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яам, Нийслэлийн Хүнс хөдөө 
аж ахуйн газар, Монголын Зөгий 
мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 
2017 оны 5, 9 дүгээр сарууд, 2018 оны 3, 6 
дугаар саруудад зөгийн аж ахуй болон 
зөгийн асуудлаар онол, практикийн 
сургалтуудыг үе шаттайгаар зохион 
байгуулж байгаль хамгаалагчид болон 
байгаль орчны газрын мэргэжилтнүүдийг 
тус сургалтандаа хамруулсан. Энэхүү 
ажлын үргэлжлэл болгож 06 сарын 20-ны 
өдөр Жигжид, Майхан толгой, Шарга 
морьт, Хуурай мухарын зуслангийн иргэд, 
оршин суугчдад зориулж “Зөгийн аж ахуйн 
эрхлэх ач холбогдол” сэдэвтэй сургалтыг 
Монголын Зөгий сантай хамтран СБД-ийн 
19-р хорооны иргэний танхимд зохион 
байгууллаа. 

 

 

 

1.7 

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх /практик/ сургалт 

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газар, тус дүүргийн Онцгой байдлын 
хэлтэс, Нийслэлийн Байгаль орчны 
газар, Улаан загалмайн хороо хамтран ой 

хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, 
унтраах нэгдсэн дадлага сургалтыг 19 
дүгээр хороо, Гүнтийн даваанд зохион 
байгуулав. 

 

 

 

 

1.8 

 

Байгалийн аясаар үрэгдсэн амьтдын 
эд эрхтэн биеийг ашиглан чихмэл 
хийж иргэдэд экологийн боловсрол 
олгох зорилгоор ажлын байрыг хэрхэн 
тохижуулах арга зүйн сургалт хийх 

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах 
төвтэй байгуулсан НБОГ/СБ-01 дугаартай 
хамтран ажиллах санамж бичгийн 
хүрээнд 2018 оны 05-р сарын 24-ний өдөр 
Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах 
төвийн сургалтын их танхимд байгаль 
хамгаалагчдад зориулсан "Хууль бусаар 
агнагдаж хураагдсан амьтны эд эрхтнийг 
хэрхэн хадгалах, анхан шатны ямар арга 
хэмжээ авах, жижиг амьтны чихмэл хийх 
арга аргачлал болон ургамал таних арга, 
гербар хийх аргачлал" агуулгын хүрээнд 
чадавхжуулах сургалт зохион байгуулсан. 
Тус сургалтанд нийт 14 байгаль 



хамгаалагч, сургагч багшаар МУИС-ийн 
Шинжлэх ухааны сургуулийн Биологи, 
биотехнологийн сургуулийн багш 
Ч.Оюундарь, Монголын Этноспортын дэд 
ерөнхийлөгч Д.Отгонсайхан, ЦУНБХТ-ийн 
мэргэжилтэн А.Гантулга нар ажиллав. 

 

 

1.9 

Удирдлагын Академийн 1,5-2 жилийн 
захиалгат ангид суралцах сонгон 
шалгаруулалтад тогтвор суурьшил, үр 
бүтээлтэй ажиллаж байгаа албан 
хаагчийг хамруулах, мэдлэг мэргэжлээ 
дээшлүүлэх бололцоог олгох 

 Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх 
дипломын сургалтад Засгийн газрын 
тэтгэлгээр  1 албан хаагч суралцаж байна. 
  

 

Гадаад сургалтаар: 
 

1.10  Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад “Ази Номхон далайн бүс нутгийн тогтвортой 

аялал жуулчлал ба ойн менежмент” форумд 1 албан хаагч, 

1.11  БНХАУ-ын Ланзоу хотод “Нэг бүс нэг зам”сургалтад 1 албан хаагч, 
 

1.12  Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад “Байгаль орчны тогтвортой байдал ба уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах чадавх бүхий хот” сургалтад 1 албан 
хаагч,  

1.13  БНХАУ-ын Бээжин хотод “Хятад улсын цөлжилтөөс сэргийлэх төрийн 
бодлого, цөлжилтөөс сэргийлэх арга технологи” сэдэвт туршлага судлах 
сургалтад 1албан хаагчийн тус тус хамруулав.   

1.14 - Энэтхэг улсад зохиогдох Ази Номхон далайн бүс нутгийн байгаль орчин, хог 
хаягдлын 8 дугаар чуулга уулзалтад,  

 

1.15  БНХАУ-ын Бээжин хотод зохиогдох “Нүүрстөрөгчийн хийн  ялгарал багатай 

хотын хөгжил” сэдэвт олон улсын форумд 2 албан хаагч,  

1.16  БНХАУ-ын Хунан мужид “Ази Номхон далайн бүс нутгийн хүлэмжийн хийн 
ялгарал багатай технологи” сэдэвт форумд 1 албан хаагч,  
 

1.17  Япон улсад “Хатуу хог хаягдлын менежментийн чадавхийг сайжруулах” 21 
хоногийн сургалтад 1 албан хаагч,  

1.18  БНСУ-ын Сэжёонг хотод зохион байгуулагдсан “Бүс нутгийн уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн асуудлууд" сэдэвт сургалтад 1 албан хаагч,  

1.19  БНХАУ-ын Бээжин хотод “Монголын тал хээрийн цөлжилт, элсэн шуурганаас 
сэргийлэн хамгаалах ба харилцан арга хэмжээ авах мэргэжлийн семинар -
2018 сургалтад 1албан хаагч,  

 

Хоёр. Ажиллаж, амьдрах нөхцөл бололцоо, нийгмийн асуудлын талаар: 

№ Зорилт Хэрэгжүүлэх арга 
зам 

Төлөвлөгөөний биелэлт 

2.1 
Албан хаагчдын эрүүл 
мэндэд анхаарах 

 
 
Албан хаагчдыг 
эрүүл мэндийн 
үзлэгт хамруулах 

 
НЗДТГ-аас зохион байгуулсан 
эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд 23  
албан хаагчдыг хамруулсан. 



2.2 
Ажлын байр, ажиллах 
нөхцөлийг сайжруулах 

 
Албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөлийг 
сайжруулах тав 
тухтай орчинг бий 
болгохын тулд өрөө 
тасалгааны 
агааржуулалт, 
чийгшүүлэлт, 
гэрэлтүүлэг, 
цэвэрлэгээний 
чанарыг 
дээшлүүлэх, 
цэцэрлэгжүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулах 

Байгаль хамгаалагчийн ажиллах 
нөхцлийг сайжруулах, аюулгүй 
ажиллагааг хангах, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих 
зорилгоор улсын байцаагчийн 
эрхтэй 9 байгаль хамгаалагчийг иж 
бүрэн компютерээр хангасан. Мөн 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 
“Байгаль хамгаалагчдад техник 
хэрэгсэл худалдан авах, 
нийлүүлэх” тухай А/208 дугаар 
захирамжийн дагуу байгаль 
хамгаалагч нарт 14 мотоцикл, 40 
ширхэг мотоцклийн нөөц дугуй 
худалдан авах 18/001 дугаар 
тендерийн зарласан. Тендер 
шалгаруулалт тендерийн хуулийн 
дагуу амжилттай зохион 
байгуулагдаж улсын байцаагчийн 
эрхтэй 9 байгаль хамгаалагч, 5 
байгаль хамгаалагчийг 2,4 л 
багтаамж бүхий мотоцклоор, мөн 
эргүүл хяналт шалгалтын ажилд 
шаардлагатай туулах чадвар 
өндөртэй Тоёота Ландкрузер -76 
автомашинаар хангасан. 
 Газрын даргын 2018 оны “Аян, 
болзолт уралдаан зарлах тухай” 
А/35 дугаар тушаалаар “Ногоон 
Улаанбаатар” болзолт уралдааны 
удирдамж батлагдан гарч үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж 
ажиллаж байна. Болзолт уралдаан 
байгаль хамгаалагчдын “Ажлын 
байрны тодорхойлолтоор хүлээсэн 
үүргийн биелэлт”, “Зөрчил 
илрүүлэлт, шийдвэрлэлт, орлого 
бүрдүүлэлт”, “Ажлын байрны 
тохижилт” гэсэн үндсэн 3 чиглэлийн 
шалгуур үзүүлэлттэйгээр зохион 
байгуулагдаж байна. Болзолт, 
уралдааны дүнгээр 6 байгаль 
хамгаалагч гадаад явах эрхээр, 
Толгойт хэсгийн байгаль 
хамгаалагчид нэгдсэн оноогоор 
тэргүүн байр, дэд байранд Төвийн 
хэсэг шалгарч мөнгөн шагналаар 
шагнаж ажилласан. Уралдаанд 
оноогоороо тэргүүлсэн 6 байгаль 
хамгаалагчийг БНХАУ 7 өдөр 8 
шөнийн аяллын хөтөлбөрийн дагуу 
аялуулах ажлыг зохион байгуулсан. 



2.3 Шагнал, урамшил 

 
 
 
 
Албан хаагчдын үйл 
ажиллагааны үр 
дүн, мэргэшлийн 
түвшин, үр дүнгийн 
гэрээг үнэлэн олгох 
урамшил, 
тэмдэглэлт 
баяруудаар газрын 
ажилтнуудыг 
шагнаж 
урамшуулах: 
 

Ажил амжилтаараа тэргүүлж буй 
албан хаагчдыг Байгаль орчны 
газар үүсэн байгуулагдсаны 30 
жилийн ойг тохиолдуулан 
холбогдох байгууллагын шагналд 
тодорхойлж нийт 29 ажилтан, 
албан хаагчийг тус тус шагнуулав. 
2018 оны байдлаар нийт:  

 “Алтан гадас одон”-оор -1,  

 “Төрийн албаны тэргүүний 
ажилтан” цол тэмдэг-ээр-2 

 Байгаль орчны “Тэргүүний 
ажилтан” хүндэт тэмдэг”-ээр -5,  

 БОАЖЯамны “Жуух бичиг”-ээр -
3,  

 Нийслэл хотын хүндэт тэмдэг-1 

 “Нийслэлийн тэргүүний 
ажилтан” цол тэмдгээр -2, 

    Нийслэлийн Засаг даргын 
“Жуух бичиг”-4,   

       НИТХ-ын “Хүндэт үнэмлэх”-
ээр -4, 

    НИТХ-ын “Хүндэт 
өргөмжлөл”-өөр-3, 

    Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн “Өргөмжлөл”-өөр-
1,  

    МЗХ-ын “Тэргүүний залуу” 
алтан медаль-аар-1  

    Чингэлтэй дүүргийн Засаг 
даргын “Жуух бичиг”-ээр-2 

 

2.4 
Биеийн тамир, спортын 
арга хэмжээ зохион 
байгуулах 

 

Албан хаагчдын 
чөлөөт цагаар төрөл 
бүрийн уралдаан 
тэмцээн зохион 
байгуулж, тэднийг 
идэвхтэй 
оролцуулах./Спорт 
хамтлагийн жилийн 
ажлын төлөвлөгөө, 
батлагдсан 
удирдамжийн дагуу/ 

Байгууллагын ажилтнуудын 

чөлөөт цагийг зөв зохистой 

өнгөрүүлэх, нийгмийн идэвхийг 

өрнүүлэх ажлын хүрээнд алба, 

хэлтсүүдийн дунд 2018 оны 05 

дугаар сард Байгаль орчин  

салбарын аварга шалгаруулах 4 

төрөлт тэмцээн, 2018 оны 11 дүгээр 

сард нийслэлийн агентлагуудын 

дунд зохион байгуулагдсан 

тэмцээнүүдэд Газрын даргын 2017 

оны А/06 дугаар тушаалаар 

байгуулагдсан спорт хамтлагтай 

хамтран зохион байгуулж 

амжилттай оролцов. 

2.5 Албан хаагчдад нийгэм 
ахуйн хөнгөлөлт үзүүлэх, 

 

 

Байгууллагын албан 
хаагчдын нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх ажлын хүрээнд Сар 



тэтгэвэрт гарсан албан 
хаагчдад тэтгэмж олгох 

 

 

 

 

 

 

Газрын 
Хөдөлмөрийн 
дотоод журмын 
дагуу 

 

шинийн баяр, ахмадын өдрийг 
тохиолдуулан байгууллагаас өндөр 
насны тэтгэвэрт гарсан нийт 26 
ахмадыг хүлээн авч хүндэтгэл 
үзүүлсэн газрын даргын Газрын 
даргын А/05 дугаартай тушаалаар 
нийт 1764000 төгрөгийн 
/урамшуулал/ олгох ажлыг зохион 
байгуулсан.  
2017 оны үйл ажиллагааны үр 
дүнгийн мөнгөн шагналын 8000000 
төгрөгийг 64 албан хаагчдад, олон 
улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах 
өдөр буюу эх үрсийн баярыг 
тохиолдуулан нийт албан хаагчдын 
гэр бүлд 1,332,500 төгрөгийн бэлэг, 
шинээр гэр бүл болсон 2 албан 
хаагчид 400.000 төгрөг,  7 албан 
хаагчид 1,450,000 төгрөгийн мөнгөн 
тусламж, нас барсан албан 
хаагчийн ар гэрт 1.720.755 
төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй, 
ажил амжилтаараа тэргүүлж 
шагнуулсан албан хаагчдын 
дагалдах мөнгөн шагнал болох 
930000 төгрөгийг даргын 
тушаалаар олгох ажлыг тус тус 
зохион  байгуулсан. 

 
 
2.6 

 
 
Ажил олгогчоос олгох 
тэтгэмж, нэг удаагийн 
урамшуулал 

 

Газрын 
Хөдөлмөрийн 
дотоод журмын 

Үр дүнгийн гэрээний 
урамшуулал /хагас 
бүтэн жилээр/ 

 Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу  
 2018 оны эхний хагас жилийн ажил 

дүгнэж 34 албан хаагчдад 
10.379.682  төгрөгийг, жилийн 
эцсийн ажил дүгнэж нийт 53 албан 
хаагчдад 32.899.301 төгрөгийн үр 
дүнгийн гэрээний урамшууллыг, 
газрын даргын тушаалаар тус тус 
олгосон. 
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