
НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ХӨПКҮҮЛЭХ 
ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН 

ЧИГЛЭЛ, ЗОРИЛГЫН БИЕЛЭЛТ

2019 оны 12 дугаар сар 25. __________________________________________________Улаанбаатар хот
№ Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт
1 2 3 4

НЭГ. АЛБАН ХААГЧД ЫН МЭДЛЭГ БОЛОВСРОЛЫГДЭЭШЛҮҮЛЭХ, МЭРГЭШҮҮЛЭХ

1
Журамд заасан мэргэшүүлэх багц 
сургалтад албан хаагчдыг хамруулах.

Чанар: Ажпын ачааллыг оновчтой 
хуваарилж албан хаагчдыг хамруулсан 
байх.

Төрийн албаны сургуулиас зохион 
байгуулж буй Эрхэлсэн түшмэлийн багц 
сургалтад газрын дарга, Ахлах түшмэлийн 
мэргэшүүлэх багц сургалтад мэдээллийн 
технологийн хэлтсийн дарга хамрагдаж 
байна.

2
Байгууллага, нэгжийн чиг үүрэгт холбогдох 
мэргэшүүлэх сургалтад албан хаагчдыг 
хамруулах.

Чанар: Сургалтын эрэлт хэрэгцээг 
тодорхойлох, тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд болон 
сургалтын байгууллагуудын судалгаа 
хийсэн байх.

Албан хаагчдаас сургалтын эрэлт 
хэрэгцээг тодорхойлох судалгааг авч 2019 
оны сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан 
2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 
А/17 тушаалаар батлуулан, төлөвлөгөөний 
дагуух сургалтуудад албан хаагчдыг 
хамруулсан. Үүнд: Байгууллагын болон 
төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө боловсруулах тухай сургалтыг 
Удирдлагын академийн багш 
н.Амартүвшинг урьж 2019.03.14-ний өдөр, 
Хяналт шинжилгээ-Үнэлгээ сэдэвт сургалт 
2019.05.01-ний өдөр, “ЕРР системийн 
ашиглалтыг сайжруулах” сэдэвт сургалт 
2019.05.23-ны өдөр, “Эцэг эхийн зөвлөл 
байгуулах зөвлөмж, хүүхдийг хүмүүжүүлэн



Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний 
удирдлагын. төвөөс “Бяцхан зорчигч 
нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хүүхдийг 
зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх” 
сургалт 2019.06.12-ны өдөр, Сопзитег 
ейисайоп сеп1ег-тэй хамтран “Ажлын 
байран дахь хоол зүй болон эрүүл 
амьдралын дадал зуршил” сэдэвт сургалт 
2019.07.05-ны өдөр, “Тепйег.доу.тп цахим 
системд ажил зарлах, урилга нийтлэх, 
тодруулга оруулах, үр дүн оруулах” 
талаарх давтлага сургалт 2019.11.06-ны 
өдөр тус тус хамрагдсан байна.

3
Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкны 
сургалтад хамруулах

Чанар: Гадаад орны арга туршлагаас 
суралцах, мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлсэн 
байх

Азийн хөгжпийн банкнаас зохион 
байгуулсан Худалдан авах ажиллагааны 
сургалтад 4 дүгээр сарын 22-24 өдрүүдэд 
Хуулийн хэлтсийн дарга, Худалдан авах 
ажиллагааны хэлтсийн 2 мэргэжилтэн, 
мэдээллийн технологийн хэлтсийн 1 
мэргэжилтэн хамрагдсан.

4
Удирдах албан тушаалтны манлайлах 
чадварыг хөгжүүлэх сургалтад хамруулах

Чанар: Удирдах албан тушаалтны 
манлайлах чадварыг хөгжүүлэх сургалт 
зохион байгуулсан байх.

НЗДТГ-ын сургалтын төвийн мэргэжилтэн 
Шинэцэцэгтэй хамтран манлайлах 
чадварын сургалтыг зохион байгуулан 
нийт албан хаагчдыг хамруулсан.

5 Гүйцэтгэх албан тушаалтны манлайлах 
чадварыг хөгжүүлэх сургалтад хамруулах

Чанар: Гүйцэтгэх албан тушаалтны 
манлайлах чадварыг хөгжүүлэх сургалт 
зохион байгуулсан байх.

6
Авилгын эсрэг хууль болон бусад 
холбогдох хуулиудаар сургалт зохион 
байгуулах

Чанар: Апбан хаагчдад хуулийн мэдлэг 
олгосон байна.

АТГ-аас зохион байгуулдаг Авлигын эсрэг 
суурь сургалтад хамрагдах 8 албан 
хаагчийн нэрсийг хүргүүлэн сургалтад 
хамруулан ажилласан. Төрийн албаны 
тухай шинэчилсэн хуулийг дагалдан



гарсан журмын талаарх сургалтад 
Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга, 
ахлах мэргэжилтэн нар хамрагдсан.
НЗДТГ- аас зохион байгуулсан Төрийн 
жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө боловсруулах талаарх 
сургалтад захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн, Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, 
тогтоол захирамж шийдвэрийн биелэлт 
гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн нарыг 
2019.03.13-ны өдөр хамруулсан.

7

Албан хаагчдыг бие даан мэдлэг 
боловсролоо дээшлүүлэхэд нь дэмжлэг 
үзүүлэх, суралцах бололцоогоор хангах 
/докторант, магистрт сурах/

Чанар: Доктор, магистрын боловсролын 
хөтөлбөрийг дуусгасан байх

Удирдлагын академийн Төрийн 
захиргааны менежментээр гарагийн 
сургалтад суралцаж буй 2 албан хаагчид 
Газрын даргын Б/03, Б/04, МУИС -ы н 
Экологийн сургуулийн докторын сургалтад 
суралцаж буй 1 албан хаагчид Б/118 
дугаар тушаалаар тус тус чөлөө олгож 
суралцах бололцоогоор хангасан.

8
Хүний нөөц хариуцсан албан тушаалтныг 
мэргэшүүлэх, холбогдох сургалт, семинарт 
хамруулах

Чанар: Сургалтын эрэлт хэрэгцээг 
тодорхойлж, хамрагдах сургалтын судалгааг 
хийсэн байх

Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион 
байгуулсан Төрийн албаны тухай 
шинэчилсэн хуулийг дагалдан гарсан 
журмын талаарх сургалт, Апбан тушаалын 
тодорхойлолт боловсруулах арга зүй 
сэдэвт сургалтуудад хамруулсан.

9 Архив албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт 
явуулах

Чанар: Архив албан хэрэг хөтлөлтийг 
стандартын дагуу явуулсан байх

Нийслэлийн Архивын газраас зохион 
байгуулсан “Тусгай төрлийн баримтаар 
хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх, нөхөн 
бүрдүүлэлт хийх ажпын арга зүй" сэдэвт 
үзүүлэх сургалтад архивын ажилтан, бичиг 
хэргийн эрхлэгч нар, Архивын улсын



үзлэгийн сургалтад Захиргаа, санхүүгийн 
хэлтсийн 2 ахлах мэргэжилтэн, бичиг 
хэргийн эрхлэгч, архивын ажилтан нар 
хамрагдсан. Мөн дотооддоо Нийслэлийн 
архивын газрын мэргэжпийн удирдлагын 
газрын мэргэжилтэн Ж.Болорчимэгийг 
урьж “Архив албан хэрэг хөтлөлтийн 
стандарт”, “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
ейос системийн ашиглалт” сэдвээр 
сургалтыг 2019.03.14 , 2019.05.06-ны 
өдрүүдэд 2 удаа зохион байгуулан нийт 
албан хаагчид хамрагдсан.

хоЕР. АЛБАН ХААГЧДЫН НИИГМИИН БАТАЛГААГ ХАНГАХ, ЭРҮҮЛ МЭНДИИГ ХАМГААЛАХ, ТЭТГЭМЖ ТЭТГЭЛЭГТ ХАМРУУЛАХ

10

Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн 
тухай хууль, бусад холбогдох хууль эрх 
зүйн актууд, Газрын Хөдөлмөрийн дотоод 
журамд заасан тэтгэмж тусламжуудыг 
олгох

Чанар: Төрийн албаны тухай хууль, 
Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад холбогдох 
хууль эрх зүйн актууд, Газрын Хөдөлмөрийн 
дотоод журамд заасан тэтгэмж тусламж 
олгосон байх.

Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн Угтагч 
зохион байгуулагчийн хүсэлтээр өвлийн 
бэлтгэлд зориулан 150000 төгрөгийн нэг 
удаагийн буцалтгүй тусламж, Олон улсын 
эмэгтэйчүүдийн өдрийг тохиолдуулан 
Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 1 
мэргэжилтэн, мэдээллийн технологийн 
хэлтсийн 1 мэргэжилтэнд тус бүр 300000 
төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, 
Төрсөн эцэг нь нас барсан Захиргаа 
санхүүгийн хэлтсийн 1 албан хаагчид 
500000 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй 
тусламжийг тус тус олгосон.

11

Шинээр гэр бүл болох, шинээр хүүхэдтэй 
болох, хүүхэд нь бага сургуулийн нэгдүгээр 
ангид элсэн орох зэрэгт санхүүгийн 
дэмжлэг, буцалтгүй тусламж үзүүлэх

Чанар: Дотоод журамд заасан заалтуудыг 
төсвийн хүрээнд хэрэгжүүлж ажилласан 
байх

12

Цалингийн зээл орон сууцны хөнгөлөлттэй 
зээл авахад шаардлагатай тодорхойлолт 
баримтуудыг гарган өгч зээлд хамрагдахад 
дэмжлэг үзүүлэх

Чанар: Дотоод журамд заасан заалтуудыг 
төсвийн хүрээнд хэрэгжүүлж ажилласан 
байх

Албан хаагчдын хүсэлтийн дагуу 9 ажил 
байдлын тодорхойлолт, давтагдсан 
тоогоор 21 хүнд цалингийн 
тодорхойлолтын төспийг бэлтгэн 
удирдлагаар хянуулан гаргуулсан бөгөөд 
жилийн эцсийн байдлаар 21 албан хаагч 
өөрт шаардлагатай зээлэнд хамрагдаад



байна.

13

Албан хаагчдын 0-16 насны хүүхдүүдэд 
Хүүхдийн баяр, Шинэ жилийн баярыг 
тохиолдуулан баяр хүргэж бэлэг хүргүүлэх, 
тэдний дунд уралдаан тэмцээнүүдийг 
зохион байгуулах

Чанар: Дотоод журамд заасан заалтуудыг 
төсвийн хүрээнд хэрэгжүүлж ажилласан 
байх

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах 
өдрийг тохйолдуулан 5 дугаар сарын 31- 
ний өдөр хүүхдүүдэд зориулсан арга 
хэмжээг зохион байгуулан 72 хүүхдэд 
бэлэг өгч ажилласан. Мөн Шинэ оны 
баярыг тохиолдуулан 73 хүүхдэд баяр 
хүргэн бэлэг хүргүүлсэн.

14

Нийслэлээс төрийн албан хаагчдад 
дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр зохион 
байгуулж буй хөтөлбөр, арга хэмжээнд 
байгууллагын төлөөллийг хамруулах.

Чанар: Холбогдох чиглэлээр судалгаа хийж, 
санал хүргүүлсэн байх.
Чанар: Үзлэг оношлогооны төрөл, үнийн 
судалгаа гаргаж, гэрээ байгуулах, үр дүнг 
тайлагнасан байх.

Нийслэлээс төрийн албан хаагчдад 
дэмжпэг үзүүлэх чиглэлээр зохион 
байгуулж буй хөтөлбөр, арга хэмжээнд 
байгууллагын төлөөллийг хамруулах 
ажлын хүрээнд төрийн албан хаагчдыг 
дэмжих орон сууцны хөтөлбөрт 
хамруулахаар НЗДТГ-ын Төрийн 
захиргааны удирдлагын хэлтэст саналыг 
уламжлан, хамруулах бололцоог судалж 
байгаа хариуг авсан.

15
Нийт албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэг 
оношилгоонд хамруулах.

2018 онд Үзлэг шинжилгээний ТЯ ЛС” 
төвтэй хамтран нийт албан хаагчдыг эрүүл 
мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 
шинжилгээнд хамруулан, нийт 7,689,800 
төгрөгийг зарцуулж ажилласан бөгөөд 
2014 оны Эрүүл мэндийн сайдын 340 
тушаалаар батлагдсан “Эрүүл мэндийн 
урьдчилсан болон хугацаат үзлэгийн 
журам”-ын дагуу тайлант жилд үзлэгт 
хамруулаагүй байна.

16
Ахмадын өдөр болон Сар шинийн баяраар 
ахмад настнуудыг хүлээн авах ажлыг 
зохион байгуулах

Чанар: Ахмадын баярын өдөр болон Сар 
шинийн баярыг тохиолдуулан ахмад 
настнуудыг хүндэтгэл үзүүлсэн байх

Сар шинийн баяр болон Ахмадын өдрийг 
тохиолдуулан байгууллагаас өндөр насны 
тэтгэвэрт гарсан 3 албан хаагчийг 2 удаа 
хүлээн авч тус бүр 100000 төгрөг олгон 
хүндэтгэл үзүүлсэн.



ГУРАВ. АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, ТААТАИ ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛЭХ

17
Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээг 
тогтмол хийлгэх

Чанар: Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 
орчинд ажиллуулсан байх

Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний 
газартай хамтран албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл, таатай орчинг бүрдүүлэх, 
цэвэрлэгээ үйлчилгээний чанарыг 
дээшлүүлэхэд анхаарч ажилласан. Мөн 
нийт албан хаагчдаас 2 удаа “Ажлын 
байрны таатай орчин” сэдэвт судалгаа 
авсан бөгөөд судалгаагаар сэтгэл ханамж 
89,3 %-тай байна.

18

Компютер, хэвлэгч, скайнер, суурин утас 
бусад шаардлагатай техник хэрэгслээр 
хангах, цахим сүлжээнд бүрэн холбох, 
албан ажлын хэрэгцээнд шаардлагатай 
программуудыг суулгаж өгөх

Чанар: Апбан хаагчид ажиллах нөхцөлөөр 
хангагдаж, ажлын бүтээмж үр дүн 
дээшилсэн байх

Нийслэлийн мэдээллийн технологийн 
газар, "Комтел" компанитай гурвалсан 
гэрээ байгуулан интернетийн үйлчилгээг 
тасалдуулахгүй, удаашруулахгүй байх тал 
дээр цаг тутам хянаж ажилладаг. Газрын 
хэмжээнд 35 компьютер, 3 зөөврийн 
компьютер, 9 принтер сүлжээнд холбон 
үйл ажиллагаа явуулж байна. Газрын 
албан хаагчдад хэрэглэгдэж байгаа техник 
хэрэгслийн хангалтад хяналт тавин 
ажиллаж, ажлаас чөлөөлөгдсөн албан 
хаагчдын ашиглаж байсан техник 
хэрэгслийг ажил хүлээлцэх актаар 
хүлээлцүүлэн ажиллаж байна. Мөн 
Нийслэлийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа 
егр системийг ашиглах заавар зөвлөмжийг 
өгч ажилласан. . Байгууллагын дотоод 
бүтэц зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй 
холбогдуулан сүлжээний зохион 
байгуулалтыг шинээр хийж суурилуулсан.

19 Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх
Чанар: Болзошгүй аюулаас урьдчилан 
сэргийлж, багаж хэрэгслүүдийг стандартын 
дагуу байрлуулсан байх

Галын болон болзошгүй аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 
архивын өрөө болон бусад өрөөнд 
байрлах галын хорыг шинэчлэн 
байрлуулсан. Мөн Нийслэлийн онцгой 
байдлын газартай сургалт зохион



байгуулан хамтран ажилласан.
ДӨРӨВ. АЛБАН ХААГЧДЫН ЦАЛИН ХӨЛС, УРАМШУУЛЛЫГ АЖЛЫН ҮР ДҮНГЭЭР ОЛГОХ, ШАГНАЖ УРАМШУУЛАХ

20
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 
улирал бүр үнэлэх ажлыг зохион байгуулах, 
үнэлгээнд үндэслэн арга хэмжээг авах

Чанар: Үнэлгээнд үндэслэн урамшуулалт 
цалин олгох, цалингийн шатлал ахиулах, 
зэрэг дэв олгох, ахиулах, төрийн болон 
бусад шагналд тодорхойлсон байх.

2019 оны "хагас бүтэн жилээр албан 
хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж 
дүгнэн 1 дүгээр улиралд 24 албан хаагчид 
6,800,000 төгрөг, 2 дугаар улиралд 25 
албан хаагчид 5,454,881 төгрөг, жилийн 
эцсээр 24 албан хаагчид 7,427,552 
төгрөгийн урамшуулал олгож ажилласан. 
2019 онд “Алтан гадас” одонгоор 1, 
Сангийн яамны “Жуух бичиг”-ээр 1, Хууль, 
зүй дотоод хэргийн яамны “Хүндэт жуух” 
бичгээр 2, НИТХ —ын “Хүндэт тэмдэг”- ээр 
1, “Хүндэт үнэмлэх’’-ээр 2, Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
захирагчийн “Жуух бичиг”-ээр 8, МЗХ-ны 
шагналаар 7, Нийслэлийн 380 жилийн ойн 
медалиар 15 албан хаагч нийт давхардсан 
тоогоор 35 албан хаагч шагнуулсан байна. 
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар Төрийн 
захиргааны албан хаагчид төрийн алба 
хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журмын 
дагуу 19 албан хаагчид 8,255,381 
төгрөгийн нэмэгдэл, Төрийн албаны тухай 
хуулийн дагуу төрийн үйлчилгээний 5 
албан хаагчид нийт 7,351,766 төгрөгийн ур 
чадварын нэмэгдэл, Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хуулийн 23 дугаар 
зүйлийн 23.1-д заасны дагуу төрийн 
үйлчилгээний 1 албан хаагчид мэргэшсэн 
зэргийн цолны 1,175,984 төгрөгийн 
нэмэгдэл, Монгол Улсын Их Хурлын 2019

21
Хууль тогтоомжийн дагуу албан хаагчдын 
цалин хөлсний нэмэгдлийг шинэчлэн 
тогтоох

Чанар: хууль тогтоомж батлагдсан дариуд 
нэмэгдлийг тооцон хэрэгжүүлж ажиллах



оны 21 дүгээр тогтоолын дагуу 12 албан 
хаагчид 12,638,464 төгрөгийн зэрэг, дэвийн 
нэмэгдэл тус тус олгож ажилласан.

ТАВ. АЖЛЫН БАИРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАПГАРУУЛАХ

22
Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог 
нөхөх

Чанар: Албан тушаалын тодорхойлолтод 
нийцсэн иргэнийг томилсон байх 
Тоо хэмжээ: Сул орон тоо гарсан тоогоор

Төрийн жинхэнэ албаны 5 сул орон тоо 
гарсныг Төрийн албаны тухай хуулийн 27 
дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалтыг 
баримтлан төрийн бусад байгууллагад 
ажиллаж байгаа албан хаагчдаас 
шилжүүлэн авч нөхөж ажилласан.
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан 
тушаалын 3 орон тоо гарсныг Төрийн 
албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 
27.1.1 дэх заалтыг баримтлан шатлан 
дэвших зарчмын дагуу өөрийн 
байгууллагад ажиллаж буй албан 
хаагчдаас нөхөж ажилласан.

23

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан 
тушаалын сул орон тоог шатлан дэвших 
зарчмын дагуу, эсвэл удирдах албан 
тушаалтны нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс 
нөхөх

д о ПОО. ХҮНИИ НӨӨЦИИН МЭДЭЭЛЛИИН САН Г ШИНЭЧЛЭН БАЯЖУУЛАХ

24
Албан хаагчдын мэдээллээр хүний нөөцийн 
дата баазыг хөгжүүлэх.

Чанар: Сургах, хөгжүүлэх, нийгмийн 
баталгааг хангах, ажпын гүйцэтгэлийг 
үнэлэхэд шаардпагатай мэдээлэл бүрдсэн 
байх.

2018 онд үүсгэсэн дата баазыг хөгжүүлэн 
шинээр томилогдсон албан хаагчдын 
мэдээллийг нэмж үүсгэн шинэчлэн 
ажилласан.
Хүний нөөцийн мэдээллийн сангийн 
нууцлалыг хангах үүднээс улирал бүр 
системд нэвтрэх нэр болон паспортыг 
шинэчлэн ажиллаж, албан хаагчдын 
хувийн хэргийг журам зааврын дагуу 
бүрдүүлэн цоожтой сейфинд хадгалан 
ажиллаж байна.
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Хүний нөөцийн мэдээллийн сангийн 
нууцлалыг хангах

Чанар: Хувь хүний нууцыг чандлан 
хадгалсан байх

НА /1М. ХҮНИИ НӨӨЦИИГ ЭРСДЛИИН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ

26 Ажпын байрны шинжилгээ хийх.
Чанар: Холбогдох дүрэм, журам, 
аргачлалыг судлан, түүний дагуу зохион 
байгуулсан байх.

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 3 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Албан 
тушаалын тодорхойлолт боловсруулах 
нийтлэг журам”-ын дагуу Нийслэлийн 
Худалдан авах ажиллагааны газрын27 Апбан тушаалын тодорхойлолт шинэчлэх Чанар: Албан тушаалын тодорхойлолт



батлагдсан журмын дагуу боловсруулагдсан 
байх

даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ний 
өдрийн А/48 дугаар тушаалаар “Газрын 
албан хаагчдын ажлын байранд дүн 
шинжилгээ” хийх ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнд ажиллаж шинжилгээг хийсэн 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 3 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Албан 
тушаалын тодорхойлолт боловсруулах 
нийтлэг журам”-ын дагуу газрын албан 
хаагчдаар асуулгын хуудас бөглүүлэн авч 
албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулан газрын даргаар хянуулан 
Төрийн албаны Нийслэл дэх салбар 
зөвлөлд 07 дугаар сарын 04-ны өдөр 
холбогдох материалын хамт хүргүүлж 
ажилласан боловч одоогоор батлах 
зөвшөөрлийг ирүүлээгүй байна.

ЕС. БАИГУУЛЛАГЫН СОЕЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ

28

Байгууллагын соёлыг бэхжуүлэх үүднээс 
урлаг, спорт, соёлын олон талт арга 
хэмжээг зохион байгуулж, ажилтнуудын 
хандлага, дадал, чадвар, соёл, сонирхлын 
байдлыг харгалзан сургалт, мэдээллийн 
цагийг тогтмол явуулах

Чанар: Сар бүр идэвхжүүлэлтийн ажил 
зохион байгуулсан байх.

Газрын даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 
28-ны өдрийн А/136 дугаар тушаалаар 
байгууллагын “Спорт хамтлаг”ийг 
байгуулан ажлын байрны нөхцөл, онцлогт 
тохирсон хөнгөн, үр нөлөөтэй дасгал 
хөдөлгөөнийг илүүдэл жин бууруулах, 
хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх, ажлын 
эрч хүчийг нэмэгдүүлэх зорилгоор зохион 
байгуулж хэвшүүлэн ажиллаж байна. Мөн 
2019.09.07-ны өдөр тус газрын албан 
хаагчдын дунд боулингийн тэмцээнийг 
зохион байгуулсан. Тус газар нь 
Нийслэлийн 380 жилийн ойн хүрээнд 
Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 
агентлагуудын дунд “Спортын наадам”-д 
нийт давхардсан тоогоор 36 албан 
хаагчийг оролцуулан ажилласан.
Хувь хүний харилцаа, зан суртахууны

29
Байгууллагын соёлыг хөгжүүлэх чиглэлээр 
"Өөрчлөлтийг өөрөөсөө" жилийн уриа 
дэвшүүлж ажиллах.




