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№ 
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 

Дотоод сургалтын хүрээнд:  Хариуцсан 
ажлын чиглэлээр 37 удаагийн сургалтыг 
зохион байгуулж байгууллагын нийт 
ажилтан, албан хаагчдыг хамруулсан.   

 

 

 

 

 

1.1 
Архив, албан хэрэг хөтлөлт 

Нийслэлийн Засаг даргын А/136 дугаар 
захирамжийн хэрэгжилтийг хангах 
зорилгоор 2017 оны 02 дугаар сарын 07 
өдөр  өдөр нийслэлийн архивын газрын 
мэргэжилтэн н.Нямсамбуутай хамтран 
байгууллагын нийт албан хаагчдад 
“Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар 
болон баримт бичгийн стандарт” сургалт, 
2017 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр 
нийслэлийн Засаг даргын А/252 дугаар 
захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн 
байгууллагуудын  хэмжээнд дагаж мөрдөх 
албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын нийтлэг 
журам”-ын танилцуулга, нийслэлээс 
хэрэгжиж буй албан хэрэг хөтлөлтийн үйл 
ажиллагаанд тоон гарын үсгийн хэрэглээг 
нэвтрүүлэх талаар 2 удаагийн сургалтыг 
тус тус зохион байгуулсан. 

 

 

 

 

 

1.2 
Зөрчлийн тухай хууль 

2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр 
Хангарди ордны 14 давхарт хурлын “Б” 
зааланд нийслэлийн Засаг даргын тамгын 
газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн Хууль 
тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний акт 
төсөл боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
С.Энхжаргалтай хамтран “Захиргааны 
ерөнхий хууль”-р байгууллагын нийт 
ажилтан, албан хаагчдад, Зөрчлийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2017 оны 
07 дугаар сарын 01 өдрөөс дагаж мөрдөж 
эхэлсэнтэй холбогдуулан 2017 оны 08 
дугаар сарын 03-ны өдөр Хууль зүйн 
яамнаас зохион байгуулсан  “Зөрчлийн 
тухай хууль”, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх 
тухай” сургалтад 4 улсын байцаагч, 6 
байгаль хамгаалагч хамруулсан. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх /практик/ сургалт 

Нийслэлийн Засаг даргын А/221 дүгээр 
захирамжийн хүрээнд нийслэлийн Онцгой 
байдлын газартай хамтран “Ой хээрийн 
түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
нэгдсэн дадлага, сургуулийг 2017 оны 04 
дүгээр сарын 28-ны өдөр Сүхбаатар 
дүүргийн 15 дугаар хороо Зуун модны 
зусланд,  Нийслэлийн Байгаль орчны 
газар, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, 
Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын 
хэлтсээс тухайн дүүргийн ногоон бүсэд ой, 
хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, 
холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын 
ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, ой 
хээрийн түймэрээс урьдчилан сэргийлэх 
сургалтыг Эрүүл мэндийн нэгдэл, 
Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, хүнс, 
худалдаа үйлчилгээний хэлтсүүдийн 84 
хүнийг оролцуулан 20 техник 
хэрэгсэлтэйгээр, мөн Сүхбаатар дүүрэгт 
2017 оны 03 дугаар сарын 23-ний өдөр 
Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн 
хүрээнд  “Ой, хээрийн түймэр гарсан үед 
авах арга хэмжээ”-ний дадлага сургуулийг 
дүүргийн 15-р хорооны Зуун модны адагт 
тус тус нйит 6 удаагийн дадлага сургуулийг 
зохион байгуулсан. 

 

1.4 Улаанбаатар хотын суурин  шувуудын 
зүйлийн бүртгэл тооллогын сургалт 

Монголын шувуу хамгаалах төв ТББ-тай 
хамтран 2017 оны 02 дугаар сарын 18-ны 
өдөр “Нийслэлд өвөлждөг нүүдлийн 
шувууд” танин мэдэхүйн сургалтыг зохион 
байгуулсан 

 

 

1.5 
Байгаль хамгаалагчийг чадавхжуулах 
үе шаттай сургалт 

2017 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр Хан-
Уул дүүргийн прокурортой хамтран 
“Зөрчлийн тухай хууль”, 2017 оны 09 
дүгээр сарын 06-ны өдөр Монголын зөгийн 
аж ахуй эрхлэгчдийн холбоотой хамтран 
Доройтолд өртсөн газруудыг зөгийгөөр 
нөхөн сэргээх, балт болон тоост ургамлын 
тархалт, зөгийн аж ахуйн эрхлэх сэдэвт 
сургалт зохион байгуулсан      

 

 

1.6 
“Төрийн албан хаагчийн харилцааны 
ур чадвар, хандлага ” 

2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр 
Удирдлагын академийн багш  Доктор 
Проф Т.Алтанцэцэг “Төрийн албан 
хаагчийн харилцааны ур чадвар, 
хандлага” сэдвээр илтгэл тавьж, сэдвийн 
хүрээнд асуултад хариулт өгч, зөвлөгөө 
хосолсон 2 цагийн танхимын сургалтыг 
нийт албан хаагчдын дунд зохион 
байгуулсан. 



 

 

1.7 

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: 
 

1.8  Япон улсын Токио хотод Японы Байгаль орчны яам, Дэлхийн байгаль орчны 
стратегийн хүрээлэнгээс зохион байгуулсан “Хамтарсан кредит олгох” сургалтад 
1 албан хаагч,  

 

1.9  Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотод Сөүлийн хүний нөөцийн хөгжлийн 
төвөөс зохион байгуулсан “Уур амьсгалын өөрчлөлт ба агаарын бохирдлын 
давхар хяналт“ чадавх бэхжүүлэх сургалтад 1 албан хаагч, 

 

1.10  БНХАУ-ын Бээжин хотод “Уур амьсгалын өөрчлөлт ба нүүрстөрөгчийн ялгарал 
багатай ногоон хөгжил” сэдэвт сургалтад 1 албан хаагч,  

 

1.11  БНСУ-ын Сөүл хотод зохион байгуулагдаж буй “Хүрээлэн буй орчин ба 
тогтвортой хөгжлийн манлайллын хөтөлбөр"-т 1 албан хаагч    

 

1.12  ХБНГУ-ын Бонн хотноо 11 дүгээр сарын 6-17-ны өдрүүдэд НҮБ-ийн Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн Талуудын 23 дугаар бага хуралд 2 
албан хаагч,  

 

1.13  БНХАУ-ын Хунан мужийн Чангша хотод зохион байгуулагдсан Ази-Номхон 
далайн бүсийн “Нүүрстөрөгчийн ялгарал багатай технологи”-ийн чуулганд 2 
албан хаагч,  

1.14  Вьетнам Улсын Хошимин хотод зохион байгуулагдсан Ази-Номхон далайн даван 
туулах, дасан зохицох орнуудын 3 дугаар форумд  2 албан хаагч тус тус оролцов. 

 

 

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 

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 
газраас 2-р сард зохион байгуулсан 
эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт 
байгууллагын нийт 64 албан 
хаагчийг хамруулж халдварт бус 
өвчний эрт илрүүлгийн багц, зүрх, 
судас, хоол боловсруулах эрхтэн 
тогтолцоо, эмэгтэйчүүдийн умайн 
хүзүүний эсийн шинжилгээ авсан 
бөгөөд эрүүл, зөв хооллолтын 
талаар зөвлөгөө өгөв.   



“Сүү” ХХК-тай хамтран “Сүүгээр 
эрүүлжье” хөтөлбөрт байгууллагын 
12 албан хаагчийг хамруулж, ясны 
сийрэгжилтийн хэмжилт хийлгэсэн. 
 

2.2 
Ажлын байр, ажиллах 
нөхцөлийг сайжруулах 

 
Албан хаагчдын 
ажиллах нөхцлийг 
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 33 байгаль 
хамгаалагчийг GPS хяналтын 
төхөөрөмжөөр, хөдөлгөөнт 
эргүүлийн мэргэжлийн дрон, 
автомашины хяналтын камер 3 
ширхэг, түймэр унтраах үүргийн гал 
унтраагуур 30 ширхэг, моторт 
хөрөө 4 ширхэг, байгаль 
хамгаалагчийн түймэрт тэсвэртэй 
хувцас, гутал тус бүр 34 ширхэгийг 
авч байгаль хамгаалагч нарыг 
хангаж ажилласан.  
 

2.3 Шагнал, урамшил 

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

2017 онд ажлын амжилтаараа 
тэргүүлж буй албан хаагчдыг 
холбогдох байгууллагын шагналд 
тодорхойлж, Их Монгол Улс 
байгуулагдсаны 811 жилийн ой, 
ардын Хувьсгалын 96 жилийн ой, 
үндэсний их баяр наадмын өдөр, 
Ойн салбар үүсч хөгжсөний 93 
жилийн ойг тохиолдуулан:  

 “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль” -
2,  

 Байгаль орчны “Тэргүүний 
ажилтан” хүндэт тэмдэг”-ээр -4,  

 БОАЖЯамны “Жуух бичиг”-
ээр -7,  

 Нийслэлийн Засаг даргын 
“Жуух бичиг”-4,   

 НИТХ-ын “Хүндэт үнэмлэх”-
ээр -1, 

 “Нийслэлийн тэргүүний 
ажилтан” цол тэмдгээр -1,  

 НИТХ-ын “Хүндэт 
өргөмжлөл”-өөр -3, 

 Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн “Өргөмжлөл”-өөр-1,  
МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” алтан 
медалиар 1, нийт 24 ажилтан, 
албан хаагчийг тус тус шагнуулав. 



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/ 

Газрын даргын 2017 оны А/06 
дугаар тушаалаар байгуулагдсан 
спорт хамтлаг жилийн ажлын 
төлөвлөгөөний дагуу нийслэл, 
агентлагаас зохион байгуулсан 
тэмцээнүүдэд амжилттай оролцов. 

Байгууллагын ажилтнуудын чөлөөт 
цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, 
нийгмийн идэвхийг өрнүүлэх ажлын 
хүрээнд алба, хэлтсүүдийн дунд 
2017 оны 05 дугаар сарын 20-21-
ний өдрүүдэд Байгаль орчин аялал 
жуулчлалын салбарын аварга 
шалгаруулах 4 төрөлт тэмцээнийг 
зохион байгуулав. 

2.5 

Албан хаагчдад нийгэм 
ахуйн хөнгөлөлт үзүүлэх, 
тэтгэвэрт гарсан албан 
хаагчдад тэтгэмж олгох 

 

 

 

 

 

 

 

Газрын 
Хөдөлмөрийн 
дотоод журмын 
дагуу 

 

Байгууллагын албан 
хаагчдын нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх ажлын хүрээнд Сар 
шинийн баяр,  Ахмадын өдрийг 
тохиолдуулан тус байгууллагаас 
өндөр насны тэтгэвэрт гарсан нийт 
24 ахмадыг хүлээн авч хүндэтгэл 
үзүүлэн, газрын даргын А/08 
дугаартай тушаалаар 1801000, 
А/55 дугаар тушаалаар 2,125,000, 
нийт 3926000 төгрөгийн 
/урамшуулал/, Олон улсын 
хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр 
нийт албан хаагчдын гэр бүлд 
1,340,000 төгрөгийн бэлэг, тэтгэвэр 
тогтоолгох насанд хүрсэн 2 албан 
хаагчид 37,677,203 төгрөгийн нэг 
удаагийн буцалтгүй тусламж,  
байгаль хамгаалах үйлсэд идэвх 
зүтгэл гарган, үр бүтээл, тогтвор 
суурьшилтай ажиллаж шагнуулсан 
15 албан хаагчдад дагалдах мөнгөн 
шагнал болох 1,320,000 төгрөгийг 
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 
1 албан хаагчийн сургалтын 
зардалд 180,000 төгрөг, 11 албан 
хаагчид 2,240,000 төгрөгийн мөнгөн 
тусламж,3 албан хаагчийн эрүүл 
мэндийн үзлэг шинжилгээнд 
1,050,000 төгрөг, өвөлжилтийн 
бэлтгэл ажлын хүрээнд байгаль 
хамгаалагч нарын ажлын байрны 
ажиллах нөхцөлийг  сайжруулах 
зорилгоор үртсэн шахмал түлшинд 
5,025,000 төгрөг, 2017 оны жилийн 



эцсийн ажил дүгнэж нийт 52 албан 
хаагчдад 26.891.727төгрөгийн үр 
дүнгийн гэрээний урамшууллыг 
газрын даргын тушаалаар тус тус 
олгосон. 

 

 

              БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:   Б.УЯНГА  /ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН/ 

      


