
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮНИЙ  
НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ      

 

 
д/д 

 
Зорилт 

 
 

 
Хэрэгжүүлэх үйл 

 ажиллагаа 

 
Хугацаа 

 
Хүрэх үр дүн 

 
Зорилтод 

шаардагдах 
хөрөнгө төсөв 

1 
 

Агентлагийн зорилт, чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн 
хэрэгцээг тодорхойлж гаргах 

Байгууллагын ажилтан, албан 
хаагчдаас санал асуулга авч 
хэрэгцээг тодорхойлж  төлөвлөгөөнд 
тусган ажиллах 

2017 оны  
I улирал 

Газрын хүний нөөцийн 
бодлого иж бүрэн 
тодорхойлогдоно. 

-- 
 

Боловсон хүчний хэрэгцээ, 
шаардлага, хүний нөөцийн бодлого, 
тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох, 
хангах арга замыг төлөвлөгөөнд 
тусгаж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

2017 оны 
I улирал 

Хөдөлмөрийн зах зээлээс оюуны 
өндөр чадавхитай иргэдийг сонгох 
тогтолцоог бүрдүүлэх 
 

2017 

2 Удирдах албан тушаалтнуудын 
манлайллын чадавхийг 
хөгжүүлэх 

Удирдах албан тушаалтнуудын 
төрийн албаны манлайлах ур 
чадварыг эрчимтэй дээшлүүлэх, иж 
бүрэн сургалтын хөтөлбөрт 
хамруулах арга хэмжээг тасралтгүй 
зохион байгуулах 
 

2017-2020  Удирдах албан 
тушаалтнуудын 
манлайллын чадавхи 
дээшилнэ. 

-Орон нутгийн 
төсөв 
-ОУБайгууллага, 
төсөл хөтөлбөрийн 
санхүүжилт 
-Бусад 

3 “Суралцагч байгууллага” болон 
өөрчлөгдөж төлөвших 

Бүх шатны албан тушаалтнуудад 
“Суралцагч байгууллага” болон 
“Өөрчлөлтийн удирдлага”-ын 
асуудлаар ойлголт, мэдлэг бий 
болгох 
 

2017-2020  Суралцагч байгууллага 
болсон байна. 

Байгууллагын 
тухайн жилийн 
төсөвт суулгана. 
 
/3,500,000 төгрөг/ 



Суралцагч байгууллагад 
шаардагддаг удирдагч, баг, бүлэг, 
болон хувь хүний мэдлэг чадварыг 
хөгжүүлэх цогц тогтолцоог бүрдүүлэх 
 

2017-2020  

4 Ажилтан, албан хаагчдын 
сургалтын хэрэгцээг 
тодорхойлох, хэрэгцээг хангах 
тогтолцоо бий болгох 

Төрийн албан хаагчдын сургалтын 
хэрэгцээг тодорхойлох, түүнийг 
хангах чадавхи бий болгох 
 

Жил 
бүрийн  

I улиралд  

Ажилтан, албан 
хаагчдын сургалтын 
хэрэгцээ 
тодорхойлогдоно. 

Байгууллагын 
тухайн жилийн 
төсөвт суулгана. 
 
 
 
 
/6,000,000 төгрөг/ 

Ажилтан, албан хаагчдыг 
мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр,  
төлөвлөгөө, “Мэдээллийн цаг”-ийн 
хуваарийг жил бүр баталж 
мөрдүүлэх  

Жил 
бүрийн 1-р 
улиралд  

Байгууллагын нийт албан хаагчдад 
болон шинээр ажилд орж буй 
ажилтнуудад шаардлагатай 
стандартын мэдлэг чадвар /албан 
хэрэг хөтлөлт, хууль эрх зүй, хэл 
бичгийн дүрэм/ эзэмшүүлэх 
тогтолцоог бүрдүүлэх 

2017-2020  

5 “Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, 
карьер өсгөх” стратеги 
хэрэгжүүлэх 

Төрийн албан хаагчдыг шилж сонгох 
механизмыг боловсронгуй болгох 
 

2017-2020  Боловсон хүчин 
мэргэшсэн тогтвортой 
болно.  

Байгууллагын 
тухайн жилийн 
төсөвт суулгана. 

Ажилтан, албан хаагчдад байгаа 
нуугдмал нөөцийг илрүүлэх 
механизмыг бий болгох 
 

2017-2020  

Албан хаагчдын карьер өсгөх 
тогтолцоог бүрдүүлэх 
 

2017-2020   

Удирдах албан тушаалтны нөөц 
бүрдүүлэх 
 

2017-2020  

Тухайн хүнийг хөгжүүлэх хэрэгцээг 
байгууллагын тэргүүлэх чиглэл, 

2017-2020  



өөрчлөлтөд уялдуулан тодорхойлж, 
хангалтыг зохион байгуулах арга 
хэмжээ авах 
 

6 Хүний нөөцийн эрсдэлийн 
удирдлагаар хангах 

Төрийн албан хаагчдын тогтвортой, 
мэргэшсэн байх зарчмыг хангуулах 
механизм бүрдүүлэх 
 

2017-2018 Хүний нөөцийн 
удирдагын орчин үеийн 
хандлага нэвтэрч 
цомхон бөгөөд гадаад, 
дотоод орчны өөрчлөлт, 
шаардлагад нийцэх 
чадварлаг аппарат бий 
болно. 
 

-Орон нутгийн  
төсөв 
-ОУБайгууллага, 
төсөл хөтөлбөрийн 
санхүүжилт 
-Бусад 
 
 
/6,000,000 төгрөг/ 

Мэргэшсэн чадавхитай албан 
хаагчдыг хадгалж үлдэх стратегийг 
сайжруулах 
 

2017-2020  

Ажилтан, албан хаагчдад хөрвөх, 
сэлгэх, нөхөн ажиллах, хавсарч 
ажиллах чадавхи бий болгох 
 

2017-2018  

Ажилтан, албан хаагчдад давхар 
мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар бий 
болгох 

2017-2020  

7 Ажилтан, албан хаагчдад шинэ 
зан үйлийн хандлагыг 
төлөвшүүлэх 

Ажилтан, албан хаагчдад зан үйлийн 
хандлагын талаар орчин үеийн 
ойлголт, мэдлэгийг бий болгох 

2017-2020  Ажилтан, албан 
хаагчдын үнэт зүйлс, 
мэдлэг чадвар дээшилж 
зан үйлийн эрс өөрчлөлт 
гарна. 

-- 

Бүлэг, баг, хэсгийн хөгжлийг дэмжих, 
хүмүүс хоорондын харилцааг 
идэвхижүүлэх, уур амьсгалыг 
эрүүлжүүлэх нөхцөл бололцоог 
бүрдүүлэх арга хэрэгсэл бий болгох, 
хэрэгжүүлэх 

2017-2020 

8 Төрийн албан хаагчдыг 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
баталгаагаар хангах механизм 
төлөвшсөн байх 

Төрийн албан хаагчдыг материаллаг 
бааз, техник хэрэгслээр үе шаттай 
хангах 

2017-2020  Төрийн албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн баталгаа 
хангагдана. 

Улсын төсөв 
-Гадаадын болон 
улсын 
байгууллагын 



Ажлын байрны тохижилт, 
шинэчлэлтийг орчин үеийн оффисын 
стандартын жишигт нийцүүлэн 
тохижуулах ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлэх  

2017-2020  санхүүжилт 
-Бусад 
 
/230,000,000 
төгрөг/ 

Ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн 
баталгааг хангах асуудлыг Төрийн 
албаны хууль болон бусад хууль 
тогтоомжийн дагуу бүрэн 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
хөрөнгө нөөцийг агентлагийн төсөвт 
жил бүр тусган хэрэгжүүлж байх 
 

2017-2020  

 

 
 
 
 
 


