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№ Агуулга  Хугацаа  Хариуцах 
хэлтэс, 
албан 

тушаалтан  

Хүрэх үр дүн  Хэрэгжилт 

Дотооддоо сургалт зохион байгуулах  

1 Албан хаагчдаас 
2019 оны 
сургалтын 
хэрэгцээний 
судалгааг авах 

I улирал  Эрх зүй, 
хүний нөөц 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Сургалтын 
хэрэгцээнд 
үндэслэн албан 
хаагчдыг зохих 
сургалтад 
хамруулсан 
байна. 

Албан хаагчдаас 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр 
албан хаагчдаас сургалтын хэрэгцээний судалгааг авсан 
бөгөөд судалгаанд үндэслэн Нийслэлийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийн газрын ажилтан, албан хаагчдыг 2019 онд 
чадавхжуулах сургалтын төлөвлөгөөг 2019 оны 02 дугаар 
сарын 26-нд батлуулан хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж 
байна.  

2 Ажил мэргэжлийн 
чиг баримжааны 
зөвлөх бэлтгэх 
анхан шатны 
сургалтыг 
мэргэжлийн 
байгууллагатай 
хамтран зохион 
байгуулах   

I улирал  Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
хэлтэс  

Ажил 
мэргэжлийн чиг 
баримжааны 
зөвлөхийн 
мэргэшсэн 
гэрчилгээтэй 
болсон байна. 

Монголын хүний нөөцийн менежментийн холбооноос 
зохион байгуулсан “Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 
зөвлөх” бэлтгэх 5 модульт сургалтад тус газрын 7 албан 
хаагч хамрагдаж гэрчилгээ авсан 

3 Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгааллын багц 
сургалтуудад 
албан хаагчдыг үе 
шаттай хамруулах 

Тухай бүр НХЭГ Албан 
хаагчдын 
мэргэжлийн ур 
чадвар 
дээшилж, зохих 
мэдлэгийг 
авсан байна. 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 
даргын 2019 оны А/263 тушаалаар батлагдсан хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх ажилтнуудад мэргэшсэн 
сургалтыг зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох арга зүйн 
зөвлөмжийн дагуу Монголын хүний нөөцийн 
менежментийн холбооноос зохион байгуулсан “Ажилд 
зуучлах үйлчилгээний мэргэшсэн зөвлөх” бэлтгэх 12 
модульт сургалтад тус газрын 10 албан хаагч хамрагдаж 
гэрчилгээ авсан.  

4 Удирдлагын 
академийн 

II улирал  Эрх зүй, 
хүний нөөц 

Зохион 
сургалтад 

Байгууллагын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнийг мэргэшүүлэх зорилгоор Удирдлагын 



Мэргэшил 
дээшлүүлэх 
институтээс 
батлагдсан богино 
хугацааны 
сургалтын 
хөтөлбөрийн дагуу 
албан хаагчдаас 
санал авч, 
сургалтад 
хамруулах  

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

хамрагдсан 
байна. 

академиас зохион байгуулж буй богино хугацааны 
сургалтад хамруулах тухай хүсэлтийг хүргүүлсэн. 
1. 2019.05.24-ны өдөр Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион 

байгуулсан “Төрийн албаны шинэтгэл” хүний нөөцийн 
ажилтнуудыг чадавхжуулах арга зүйн сургалтад тус 
газрын хүний нөөцийн мэргэжилтэн хамрагдсан. 

2. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас 
Төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл 
ажлын хүрээнд Удирдлагын академийн багш нартай 
хамтран зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн 
ажлын байрны шинжилгээ, албан тушаалын 
тодорхойлолт боловсруулах”, “Байгууллагын стратеги 
төлөвлөлт, стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах” 
сэдвийн хүрээнд 2019.01.08-ний өдөр сургалт зохион 
байгуулж, мэргэжилтэн Т.Одонтогоо оролцож гэрчилгээ 
авсан. 

3. НЗДТГ-аас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу Удирдлагын 
академийн төрийн албаны сургуульд төлөвлөгөөний 
дагуу ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад 
хамрагдах 3 албан хаагч бүртгүүлэн сургалт хамрагдаж 
байна.  

4. Удирдлагын академийн Төрийн албаны сургуулиас 
Эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад 
Газрын дарга П.Батхүлэг хуваарийн дагуу 2019 оын 12 
дугаар сарын 09,10,14-ний өдрүүдэд оролцсон.  

5 Албан хаагчдын 
гадаад хэлний 
мэдлэгийг 
дээшлүүлэх 
зорилгоор 
сургалтын 
төвүүдтэй хамтран 
ажиллах 

II улирал Эрх зүй, 
хүний нөөц 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Гадаад хэлний 
мэдлэг зохих 
түвшингөөр 
нэмэгдсэн 
байна.  

Албан хаагчдын гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх 
зорилгоор “Сантис” сургалтын төвтэй хамтран Газрын 
дарга П.Батхүлэг, Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга 
Г.Гантүшиг, Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга 
Г.Гантүшиг нар англи хэлний түвшин тогтоох шалгалтад 
орж,  сургалтад хамрагдсан. 

6 Архив, албан 
хэрэг хөтлөлтийн 
мэдлэг 
дээшлүүлэх 
сургалт зохион 

II улирал Дотоод ажил 
хариуцсан 
мэргэжилтэн
, Архивын 
эрхлэгч  

Албан хэрэг 
хөтлөлт 
стандартын 
дагуу явагдаж, 
албан бичиг 

Архивын улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу 
дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн /Архив/ албан 
хаагчдад зориулан архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл 
ажиллагааны талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөн.  



байгуулах  хугацаандаа 
шийдвэрлэгдсэ
н байна.  

7 Авилгатай тэмцэх 
газраас зохион 
байгуулах авилгын 
эсрэг 
сургалтуудад 
хамруулах  

Тухай бүр  Эрх зүй, 
хүний нөөц 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Авилгаас 
урьдчилан 
сэргийлэх арга 
зүйд суралцсан 
байна. 

Авилгатай тэмцэх газраас 2019 оны 03 дугаар сард зохион 
байгуулсан сургалтад мэргэжилтэн Т.Одонтогоо, 
О.Оюунгэрэл нар оролцсон.  
Авилгатай тэмцэх газар, НЗДТГ-тай хамтран 2019.12.17-
ны өдөр зохион байгуулсан байгууллагын “Албан 
тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах эрх бүхий 
албан тушаалтны нэгдсэн сургалт”-д байгуулагын эрх 
бүхий албан тушаалтан Т.Одонтогоо оролцсон. 

8 Төрийн албаны 
тухай хуулийн 
шинэчилсэн 
найруулга болон 
холбогдох хууль, 
эрх зүйн актуудын 
талаар 
танилцуулга 
сургалт зохион 
байгуулах  

II улирал Эрх зүй, 
хүний нөөц 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Хуулийн 
мэдлэг 
дээшилж, 
хуулийн 
хэрэгжилт 
сайжирна. 

1. Нийслэлийн засаг даргын Тамгын газар 2019.03.22-ны 
өдөр Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран зохион 
байгуулсан Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудад 
зориулсан “XXI зууны төрийн албаны менежер” сэдэвт 
сургалтад Сургалт, судалгааны хэлтсийн дарга 
С.Нямдорж оролцсон. 
2. 2019.05.24-ны өдөр Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион 
байгуулсан “Төрийн албаны шинэтгэл” хүний нөөцийн 
ажилтнуудыг чадавхжуулах арга зүйн сургалтад тус 
газрын хүний нөөцийн мэргэжилтэн хамрагдсан. 
3. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас 
Төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын 
хүрээнд Удирдлагын академийн багш нартай хамтран 
зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн ажлын байрны 
шинжилгээ, албан тушаалын тодорхойлолт 
боловсруулах”, “Байгууллагын стратеги төлөвлөлт, 
стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах” сэдвийн хүрээнд 
2019.01.08-ний өдөр сургалт зохион байгуулж, 
мэргэжилтэн Т.Одонтогоо оролцож гэрчилгээ авсан. 

9 Албан хаагчдыг 
Төрийн болон 
орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил 
үйлчилгээ 

Тухай бүр НХЭГ Хуулийн 
хэрэгжилт 
сайжирч, 
тендерийн 
үнэлгээний 
хороонд 

Эрх бүхий сургалтын байгууллагаас зохион байгуулсан 
“Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх 
А3 сертификатын сургалт”-д тус байгууллагын 8 албан 
хаагч 2019.03.13-14-ний өдрүүдэд хамрагдан 6 албан 
хаагч шалгалтад тэнцэн А3 гэрчилгээ авсан.  



худалдан авах 
тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх суурь 
мэдлэг олгох /А3/ 
сургалтад 
хамруулах  

оролцох эрхтэй 
болсон байна. 

10 Хөдөлмөрийн 
харилцаа, ХАБЭА 
сэдвээр сургалт 
зохион байгуулах  

III улирал Холбогдох 
мэргэжилтэн 

Хуулийн 
мэдлэг 
дээшилнэ 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв хамтран зохион 
байгуулсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
асуудал хариуцсан ажилтны мэргэшүүлэх сургалтад 
мэргэжилтэн Б.Болормаа, ажилтан О.Гэрэлцогт нар 
хамрагдаж мэргэшлийн / хүчинтэй хугацаа 2 жил/ 
сертификат авсан. 
 

11 Компьютерийн 
хэрэглээний 
программууд 
/Excel, PowerPoint 
г.м/ болон 
мэдээллийн 
технологийн 
чиглэлээр албан 
хаагчдыг 
чадавхжуулах  

 III улирал НХЭГ Мэдээллийн 
технологийн 
сүүлийн үеийн 
арга туршлагыг 
судалж, үйл 
ажиллагаандаа 
нэвтрүүлсэн 
байна.  

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас 
2019.05.31-ний өдөр зохион байгуулсан Mergeji.mn сайтын 
ашиглалтын сургалтад мэргэжилтэн С.Уугантуяа 
оролцсон.   
 

12 Засгийн газрын 
2019 оны 33 
дугаар тогтоолоор 
батлагдсан 
“Төрийн 
захиргааны болон 
үйлчилгээний 
албан хаагчийн ёс 
зүйн дүрэм”-ийн 
танилцуулга 
сургалт зохион 
байгуулах  

III улирал  Эрх зүй, 
хүний нөөц 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Албан 
хаагчдын ёс 
зүйн дүрмийн 
мэдлэг 
дээшилнэ. 

1.Тус газар нь ажилтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ Төрийн 
албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих тухай болон бусад холбогдох хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд эрхэмлэн дээдлэх зүйлс, 
байгууллагын соёл, дагаж мөрдөх ёс зүйн хэм хэмжээг 
тогтоож, Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор 
“Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн 
ёс зүйн дүрэм” шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан 
Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2019 
оны “Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах 
тухай” А/06 дугаар тушаалын дагуу төрийн захиргааны 
болон үйлчилгээний албан хаагчдын баримтлах ёс зүйн 
дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, иргэн, хуулийн этгээд, төрийн албан 



хаагчийн гомдол, мэдээллийн дагуу төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн эсэх асуудлыг 
хянан шалгаж, эцэслэн дүгнэж, шийдвэр гаргах эрх бүхий“ 
Ёс зүйн зөвлөл”-ийг 3 жилийн хугацаатай 5 хүний  
бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн байгуулсан. 
2. УИХ-ын гишүүн О.Баасанхүүгийн санаачлага, УИХ-ын 
дэд дарга Л.Энх-Амгалангийн дэмжлэгтэйгээр Төрийн 
албаны зөвлөл, Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Хөгжлийн 
хөтөлбөрийн “Монгол улсад мэргэжлийн иргэн төвтэй 
төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төсөл, “Хамтдаа өсөх” 
төрийн бус байгууллага хамтран зохион байгуулсан “Зөв 
төр-шударга ёс” сэдэвт сургалтад 2019.05.01-ний өдөр тус 
газрын 2 мэргэжилтэн оролцсон.    

13 Албан хаагчдад 
зориулан Төрийн 
болон төрийн бус 
байгууллагуудтай 
хамтран 
төлөвлөгөөт бус 
сургалтуудыг 
зохион байгуулах  

Тухай 
бүрт  

Сургалт 
судалгааны 
хэлтэс  

Төрийн болон 
төрийн бус 
байгууллагууд
ын хамтын 
ажиллагаа 
сайжирсан 
байна.  

1. Засгийн газрын 2018 оны 270 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний 
хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор 
хүүхдийг  аливаа эрсдэлд өртөх, эрх нь зөрчигдөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн бүх 
хэлбэрийг үл тэвчих нийгмийн хандлагыг төлөвшүүлэх  
хүүхэд, гэр бүл  рүү чиглэсэн тодорхой ажил зохион 
байгуулах үүрэг бүхий байгууллагын “Эцэг эхийн 
зөвлөл”-ийг газрын даргын 2018 оны А/46 дугаар 
тушаалаар 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан 
бөгөөд тус зөвлөлийн 2019 онд хийх ажлын 
төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн 
хөгжлийн газартай хамтран Сургуулийн нийгмийн 
ажилтнуудын нийгэмлэгийн тэргүүн Б.Мөнхжаргалыг 
урьж 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр “Хүүхэд 
хүмүүжүүлэн сургах ухааны уламжлал ба шинэчлэл” 
сэдвээр албан хаагчдад зориулан сургалт зохион 
байгууллаа. 

2. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв 
хамтран зохион байгуулсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтны 
мэргэшүүлэх сургалтад мэргэжилтэн Б.Болормаа, 
ажилтан О.Гэрэлцогт нар хамрагдаж мэргэшлийн / 
хүчинтэй хугацаа 2 жил/ сертификат авсан. 



3. Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас зохион 
байгуулсан 2019.10.24-ний өдөр “Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын салбарын ажилтны чадавх бэхжүүлэх" 
сургалт”-д нийт албан хаагчид оролцсон.  

4. Ажил мэргэжил, судлалын үндэсний хүрээлэнтэй 
хамтран 2019.10.02 өдөр зохион байгуулсан “стрессээ 
даван туулах аргад суралцах нь” Сэдэвт сэтгэлзүйн 
сургалтад байгууллагын нийт албан хаагчид оролцсон.  

14 Цаг үеийн 
холбогдолтой 
сургалтууд 

Тухай бүр  Хэлтсүүд Албан 
хаагчдын 
мэдлэг, ур 
чадвар 
нэмэгдэнэ. 

Сургалт: 
1. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, хөдөлмөр, 

халамжийн үйлчилгээний газрууд хамтран 2019.03.01-ний 
өдөр Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбарын мэргэжлийн 
чадавхи бэхжүүлэх “Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, 
хөтөлбөр-2019” мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулж, 
сургалтаар олгосон мэдлэгийг бататгах зорилгоор 
сургалтад хамрагдсан 15 албан хаагчдаас сорилын 
шалгалт авч, хангалттай оноо авсан 14 албан хаагчид 
сертификат олгосон.  

2. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 
оны 16/08 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн иргэдийн хууль, 
эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөрийг 
баталсан. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд 
төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2019.04.18, 2019.04.24, 
2019.05.01-ний өдрүүдэд Багануур, Багахангай, Налайх 
дүүргийн иргэдэд зориулан зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн 
хэлтсээс зохион байгуулсан бөгөөд тус өдөрлөгүүдэд 
мэргэжилтэн Т.Одонтогоо, Л.Норов нар хуваарийн дагуу 
оролцож, иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээлэл 
зөвлөгөө өгч, гарын авлага зөвлөмж тараасан.  

3. Нийслэлийн хэмжээнд Гамшгаас хамгаалах иж 
бүрэн сургуулийг 2019.04.24-26-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулахтай холбогдуулан, нийслэлийн Засаг даргын 
2019.04.08-ны А/275 дугаар захирамж, Газрын даргын 
2014.04.17-ны өдрийн А/14 дүгээр тушаалын хэрэгжилтийг 
ханган, 04 дүгээр сарын 08-26-ны өдрүүдэд Гамшгаас 
хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин 
ажиллаж, тус байгууллагын албан хаагчид бүрэн 



бүрэлдэхүүнээрээ Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн 
сургуулийн арга хэмжээнд орж ажиллалаа. 

Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд сургалт зохион байгуулах 

15 Албан хаагчдын 
мэргэжлийн 
онцлогт 
тохируулан 
гадаадын улс 
оронд туршлага 
солилцох, 
сургалтад 
хамруулах  

Тухай 
бүрт  

Сургалт 
судалгаан
ы хэлтэс  

Хамтын 
ажиллагааны үр 
дүн сайжирна.  

1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга Г.Ганзориг 
олон улын байгууллагаас зохион байгуулагдсан 
“Хөдөлмөр эрхийн суурь зарчим” сэдэвт сургалтад 
2019.09.30-10.05-ны өдрүүдэд Итали улсад сургалтад 
хамрагдсан.  

2. Сургалт судалгааны хэлтсийн дарга С.Нямдорж  Бүгд 
Найрамдах Солонгос улсын Бусан хотод Дэлхийн 
банкны санхүүжилтээр зохион байгуулагдсан 
“Ирээдүйн хөдөлмөр эрхлэлт, хүний нөөцийн хөгжил, 
инноваци” сэдэвт олон улсын форумд 2019 оны 10 
дугаар сарын 28-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 01-ний 
өдрийг албан томилолтоор ажилласан.  

Бусад 

16 Холбогдох дээд 
шатны 
байгууллагуудаас 
болон бусад 
байгууллагаас 
зохион байгуулсан 
сургалтуудад 
албан хаагчдыг 
оролцуулах 

Тухай 
бүрт  

Холбогдох 
мэргэжилтэ
н 

Албан хаагчдын 
мэдлэг, ур 
чадвар 
дээшилж, 
туршлага 
хуримтлуулсан 
байна.  

1. Нийслэлийн засаг даргын Тамгын газар 2019.03.22-ны 
өдөр Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран зохион 
байгуулсан Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудад 
зориулсан “XXI зууны төрийн албаны менежер” сэдэвт 
сургалтад Сургалт, судалгааны хэлтсийн дарга 
С.Нямдорж оролцсон.  

2. Тагнуулийн ерөнхий газраас 2019 оны 01 дүгээр  сарын 
22-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан Төрийн болон 
албаны нууц хамгаалах ажилтныг мэргэшүүлэх 12 
цагийн сургалтад эрх зүй, хүний нөөц хариуцсан 
мэргэжилтэн Т.Одонтогоо оролцож гэрчилгээ авсан. 

3. Засгийн газрын 2018 оны 50 дугаар тогтоолоор Бүх 
нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний 
хөтөлбөрийн хүрээнд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
хөгжлийн ерөнхий газраас 2019.01.25-ны өдөр зохион 
байгуулсан “Зорилтод бүлгийн хэрэгцээнд тулгуурлан 
эрх зүйн хөтөч”-анхан шатны сургалтад мэргэжилтэн 
Х.Нямбаяр, Л.Норов, Б. Болормаа нар оролцож 
гэрчилгээ авсан.  

4. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас 2019.02.14-
15-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан хөдөлмөр, 



нийгмийн хамгааллын салбарын удирдах ажилтнуудын 
зөвлөгөөнд Газрын дарга П.Батхүлэг оролцсон.  

5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байр бий болгоход чиглэсэн 
бодлогын орчныг боловсронгүй болгох, хөдөлмөрийн 
зах зээлийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, ажлын байрны 
чанарыг сайжруулах чиглэлээр Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Европын холбоо 
хамтран 2019.02.21-22-ны өдрүүдэд Олон улсын ахлах 
зөвлөхийг урьж “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын арга хэмжээний 
сургалт”-ыг зохион байгуулж тус сургалтад 
мэргэжилтэн Т.Одонтогоо, Б.болормаа нар хамрагдаж 
гэрчилгээ авсан.  

6. Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн 
удирдагч-нийслэлийн Засаг даргын орлогч 
Ш.Анхмаагийн санаачлан зохион байгуулсан артерийн 
даралт ихсэх өвчин, чихрийн шижин өвчин, хөх умайн 
хүзүүний хавдрын эрт илрүүлэг, “Элэг бүтэн Монгол” 
хөтөлбөрийн хүрээнд хепатитын В,С вирус илрүүлэг 
шинжилгээнд хамрагдах талаар мэдээлэл өгөх сургалт 
2019.04.01-ний өдөр зохион байгуулагдаж, сургалтад 
Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Г.Гантүшиг, 
мэргэжилтэн Т.Одонтогоо нар оролцлоо.  

7. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 2019.04.12-
ны өдөр зохион байгуулсан нийслэлийн хэрэглэгчдэд 
тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга 
замыг тодорхойлох “Нийслэлд хэрэглэгчдын эрх 
ашгийг хамгаалах нь” сэдэвт хэлэлцүүлэгч бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Г.Гантүшиг оролцлоо. 

8. Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газраас 
2019.05.10-ны өдөр Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-ийн 
ашиглалтын талаарх сургалтад мэргэжилтэн 
Т.Одонтогоо, О.Оюунгэрэл нар оролцсон.  

9. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
Дотоод удирдлагын “UB ERP” системийн Цаг 
бүртгэлийн дэд системд нэмэлт сайжруулалтыг хийж, 

http://www.tender.gov.mn-ийн/


байгууллагын цаг бүртгэлийн төхөөрөмжөөс мэдээлэл 
татах “Check Time UB ERP” клиент програмыг 
хөгжүүлэн системд байршуулсантай холбогдуулан 
Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газраас  
2019.05.13-ны өдөр зохион байгуулсан програмыг 
ашиглах тухай сургалт зохион байгуулж, сургалтад 
мэргэжилтэн О.оюунгэрэл оролцсон.  

10. Засгийн газрын 150 дугаар тогтоолоор Улсын хэмжээнд 
“Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, 
архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг 2019 онд 
зохион байгуулагдах болсонтой холбогдуулан Архивын 
ерөнхий газраас 2019.05.30-нд “төрийн байгууллагын 
ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх чиглэл” сэдэвт 
сургалтыг зохион байгуулж, сургалтад мэргэжилтэн 
Л.Норов, Т.Одонтогоо, Н.Одонтуяа, Д.Гэрэлцэцэг нар 
оролцсон. 

11. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Мэдээлэл 
технологийн газартай хамтран зохион байгуулсан 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл 
ажиллагаа, албан хаагчдыг хариуцлагжуулах ажлын 
хүрээнд “Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд 
хяналтын картыг нэвтрүүлэх нь” сэдэвт сургалтад 
2019.06.12-ны өдөр Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн 
дарга Г.Гантүшиг, мэргэжилтэн Т.Одонтогоо, 
Д.Эрдэнэбилэг нар оролцсон.  

12. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа 
ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулинд нэмэлт 
өөрчлөлт орж 2019.06.01-ний өдрөөс мөрдөж 
эхэлсэнтэй холбогдуулан тус хуулийн нэмэлт 
өөрчлөлтийн талаар болон шинэчлэн батлагдсан 
журам, жишиг баримт бичгүүдийн танилцуулах сургалт 
2019.06.19-нд зохион байгуулагдаж, сургалтад 
мэргэжилтэн Т.Одонтогоо, Б.Болормаа, 
Н.Сарантунгалаг нар оролцлоо.  

13. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс “Үндэсний 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэл”-ээр удирдах албан 



тушаалтнуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх 
сургалтыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 
2019.06.18-нд зохион байгуулж, сургалтад Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн хэлтсийн дарга Г.Ганзориг, Сургалт, 
судалгааны хэлтсийн дарга С.Нямдорж нар оролцлоо. 

14. Засгийн газрын 150 дугаар тогтоол, Ерөнхий сайдын 
2019 оны  46 дугаар захирамжийн дагуу Улсын 
хэмжээнд “Төрийн байгууллагын ажлын зохион 
байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг 
2019 онд зохион байгуулагдах болсонтой холбогдуулан 
нийслэлийн Архивын газраас 2019.06.18-нд Архивын 
үзлэгийн бэлтгэл зохион байгуулалтыг хангуулах, 
мэргэжил арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгөх зорилгоор 
сургалт зохион байгуулж, сургалтад Бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Г.Гантүшиг, Бодлогын 
хэрэгжилт тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан 
мэргэжилтэн Л.Норов, Стратеги төлөвлөлт, хяналт, 
шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 
Д.Эрдэнэбилэг,  Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 
Д.Гэрэлцэцэг нар оролцлоо.  

15. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас зохион 
байгуулсан “Залуучуудад зориулсан хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэх 
мэргэжилтнүүдийн чадавхи бэхжүүлэх” 5 сэдэвт 
сургалт 2019.05.07-09-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулагдаж мэргэжилтэн Н.Одонтуяа оролцож 
гэрчилгээ авсан.  

16. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвөөс 
зохион байгуулсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, аж 
ахуйн нэгж байгууллагын ажил олгогч эздийг 
чадавхжуулах нь” сэдэвт олон улсын сургалтад 
мэргэжилтэн Б.Болормаа 2019.06.13-ны өдөр оролцож 
сертификат авсан. 

17. УИХ-ын гишүүн О.Баасанхүүгийн санаачлага, УИХ-ын 
дэд дарга Л.Энх-Амгалангийн дэмжлэгтэйгээр Төрийн 
албаны зөвлөл, Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын 
Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Монгол улсад мэргэжлийн 



иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төсөл, 
“Хамтдаа өсөх” төрийн бус байгууллага хамтран зохион 
байгуулсан “Зөв төр-шударга ёс” сэдэвт сургалтад 
2019.05.01-ний өдөр тус газрын 2 мэргэжилтэн 
оролцсон.    

18. Төрийн албаны зөвлөлөөс “нутгийн захиргааны 
байгууллагын албан тушаалын тодорхойлолт 
боловсруулах арга зүйн сургалт”-ыг 2019.08.26-ны 
өдөр зохион байгуулж тус сургалтад албан тушаалын 
тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүн 
Д.Баясгалан, Д.Эрдэнэбилэг нар хуваарийн дагуу 
оролцлоо. 

19. SECIM олон улсын байгууллагаас 2019.09.09-ны өдөр 
зохион байгуулсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг 
сайжруулах сургалт, арга хэмжээ” сэдэвт сургалтад 
мэргэжилтэн С.Уугантуяа оролцсон.  

20. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас 
2019.09.25-ны өдөр зохион байгуулсан Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн статстик мэдээг сайжруулах ажлын 
хүрээнд хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээ тайлан 
хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах сургалтад 
тус газрын дарга П.Батхүлэг, Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
хэлтсийн дарга Г.Ганзориг, мэргэжилтэн С.уугантуяа 
нар оролцлоо.  

21. НЗДТГ-аас 2019.10.23-24-ний өдөр зохион байгуулсан 
Бодлогын баримт бичгийг төлөвлөх, хэрэгжилтийг 
тайлагнах, хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх арга зүйн талаар мэдээлэл өгөх уулзалт, 
сургалтад Бодлогын хэрэгжилт, тогтоол шийдвэрийн 
биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн Л.Норов, Стратеги 
төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, хариуцсан 
мэргэжилтэн Д.Эрдэнэбилэг нар оролцсон.  

22. Сангийн яамнаас 2019.10.17-ны өдөр зохион 
байгуулсан “Ерөнхий гэрээний журмаар худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулах нь” сэдэвт сургалтад 
Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Г.Гантүшиг, 
мэргэжилтэн Т.Одонтогоо, Н.Сарантунгалаг нар 
оролцсон. 



23. НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс Нийслэл дүүргийн 
захиргааны байгууллагын хууль эрх зүйн албан 
хаагчдын зөвлөгөөн 2019.11.29-нд Blue Sky зочид 
буудлын хурлын танхимд зохион байгуулагдаж, уг 
зөвлөгөөнд тус газрын эрх зүй, хүний нөөц хариуцсан 
мэргэжилтэн Т.Одонтогоо оролцлоо. Зөвлөгөөнөөр 
2019 онд шинээр батлагдсан болон 2020 онд хэрэгжих 
хуулиудын талаар  болон Захиргааны ерөнхий хуулийн 
практик,  хэрэглээ, анхаарах зарим асуудал болон 
бусад сэдвийн хүрээнд НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн 
хэлтсийн албан тушаалтнууд болон хуульч П.Баттулга 
нар илтгэл тавьж хэлэлцүүллээ.  

24. “UB ERP” системийн II шатны хөгжүүлэлтээр хийгдсэн 
нэмэлт сайжруулалт, шинэчлэлтүүдийн талаарх 
сургалтыг Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газраас 
2019.12.24-ны өдөр Нийслэлийн Захиргааны 5 дугаар 
байрны Иргэний танхимд зохион байгуулан тус 
сургалтад эрх зүй, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн 
Т.Одонтогоо, Мэдээллийн технологи, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн арга хэмжээ хариуцсан мэргэжилтэн 
Х.Нямбаяр нар хуваарийн дагуу оролцов. 

 

 
Тайлант хугацаанд байгууллага дотооддоо 7 төрлийн сургалт зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 85 албан хаагчийг 

24 цагийн сургалтад, Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран 4 сургалтад давхардсан тоогоор 25 албан хаагчийг 
40 цагийн сургалтад,  холбогдох дээд шатны байгууллагуудаас болон бусад байгууллагаас зохион байгуулсан цаг үеийн 29 
удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 66 албан хаагчийг 132 цагийн сургалтад, нийт 40 удаагийн сургалтад 170 албан хаагч,  
196 цагийн сургалтад оролцсон байна. Гадаад оронд туршлага солилцох уулзалт, сургалтад 3 албан хаагч оролцлоо 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


