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Зорилт № Үйл ажиллагаа Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зорилтот 
түвшин /Тоо 

хэмжээ, хувь/ 

Хүрсэн түвшин /Хэрэгжилтийн хувь, тоо 
хэмжээ/ 

Зарцуулсан 
хөрөнгө, эх 

үүсвэр 
гүйцэтгэлээр 

мян. төг/ 

Тайлбар 

1. Хүний 
нөөцийг 
чадавхжу
улах 

1 Албан хаагчдын 
мэдлэг, 
мэргэжлийг 
дээшлүүлэх 
чиглэлээр 
зохион 
байгуулсан 
гадаад, 
дотоодын 
сургалт 

Дотоод 
сургалтын 
тоо 

5-аас дээш 2022 онд байгууллага дотоод сургалтын 
төлөвлөгөө гаргаж ажилласан. Үүний дагуу 
2022 оны 2 дугаар улирлын байдлаар 
сургалтын хуваарийн дагуу 13 удаагийн 
сургалтаар нийт давхардсан тоогоор 182 
албан хаагч хамрагдаж гарын авлага 
тараасан. 
1. Санхүү албаны дарга Л.Отгонпүрэв 
- Шилэн дансны тухай хууль 
-Ажлын цаг ашиглалт, ажлын бүтээмж  
2. 1 дүгээр Багийн засаг дарга Н.Мөнгөнцэцэг 
- цаг үеийн мэдээлэл.  
3. Газрын даамал Б.Загарсүрэн 
- газрын тухай хууль.  
4. Халамжийн мэргэжилтэн Г.Болормаа 
-Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулга.  
5. Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн 
М.Бодьгэрэл 
- Монгол Улсын Засаг Захиргаа Нутаг 
Дэвсгэрийн Нэгжийн Тухай Хуулийн 
шинэчилсэн найруулга.  
-Захиргаан Ерөнхий хууль 
-Төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн дүрэм 
6. Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн С.Оюунтүлхүүр 
-Тамхины хяналтын тухай хууль. 

ЗДТГазрын 
төсөв 

592,300 

 



-Тариалангийн тухай хууль 
7. Мал аж ахуй үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт 
менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн, Байгаль хамгаалагч 
Т.Эрдэнэбаяр 
-Хог хаягдлын тухай хууль 
-Усны тухай хууль 
-Мал амьтаны гаралтай түүхий эд 
бүтээгдэхүүний гарал үүсэл 
8. Төрийн сангийн мэргэжилтэн, Нийгмийн 
бодлогын мэргэжилтэн Э.Буянтогтох 
-Төсвийн тухай хууль 
-Төрийн сангийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх 
дүрэм, журам заавар  
-Зөрчлийн тухай хууль 
-Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хууль 
-Эрүүл зөв хооллолт /дархлаа ба амин дэм/ 
9. Архив бичиг хэргийн эрхлэгч Н.Мөнгөнцэцэг 
-Байгууллагын архив албан хэрэг хөтлөлтийн 
дотоод зохион байгуулалт  
/100 хувь/ 

Албан 
хаагчдын 
хамрагдсан 
байдал 

80 хувиас 
дээш 

Дотоод сургалтанд албан хаагчид 100 хувь 
хамрагдсан. 
/100 хувь/ 

 

Гадаад 
сургалтад 
албан 
хаагчдын 
хамрагдсан 
байдал 

20 хувиас 
дээш 

Удирдах албан тушаалтан: 
-2022 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр 
АТГазраас зохион байгуулсан 1 удаагийн 
сургалтанд Удирдах болон Төрийн захиргааны 
11 албан хаагч оролцсон байна. 
-2022 оны 03 дугаарын 11-ны өдөр Тэрбум 
мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд зохион 
байгуулагдсан “Ногоон байгууламж, 
цэцэрлэгжүүлэлт” сургалтанд нийт 5 албан 

 



хаагч 
-2022 оны 03 дугаарын 29-ны өдөр Хог 
хаягдлаа дахин боловсруулъя сэдэвт 
сургалтанд 6 албан хаагч     
-2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдөр Төрийн 
Аудитийн байгууллагаас зохион байгуулсан 
“Санхүүгийн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг 
хууль тогтоомж”-ийн чиглэлээр 10 албан хаагч 
хамрагдсан                                                                                             
Санхүү алба: 
Мөн гадаад сургалтанд нийт 8 удаа  хамрагдсан 
байна. Тухайлбал:  
Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс зохион байгуулсан 
2022 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр Цахимаар 
ТАЦНС-ийн сургалтанд нийт 12 албан хаагчид 
хамрагдсан байна.  
1.Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс зохион 
байгуулсан 2022 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдрийн 
Сангийн сайдын 2021 оны 190 дүгээр тогтоолоор 
хийсэн сургалтанд нийт 18 албан хаагчид 
хамрагдсан байна.  
2.2022 оны 3 дугаар сарын 9-15-ны хооронд 
Өмнговь аймагт болсон “Бүгдэд боломж олгоѐ” 
сургалтанд нийт 28-ны хүний бүрэлдэхүүнтэй 5 
хоногийн сургалтанд хамрагдаж, Баянтал сумын 
ЗДТГ-аас  255,0 мянган төгрөгийн томилолтын 
олгосон байна.  Тус сургалтанд сууж ирээд 
Сумандаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг 
“Тэгш хамруулан сургахад анхаарал хандуулах” 
гэсэн сургалтыг зохион байгууллан байгууллага 
болгоноос 5 хүн оролцуулан нийт 30 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй сургалт зохион байгуулан 
ажилласан байна.  

 
1.Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс зохион 
байгуулсан 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны 
өдрийн “Эрхийн бүртгэлийн систем” гэсэн 
сургалтанд байгууллагын дарга, нягтлан бодогч, 
санхүү алба гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр хамрагдсан.  



1.Орон нутгийн өмчийн газраас зохион байгуулсан 
2022 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Орон 
нутгийн өмчийн тооллого явагдаж байгаатай 
холбогдуулсан сургалтанд нийт 12 албан хаагч 
хамрагдсан байна.  
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс болон Дотоод 
аудитын газар, Төрийн аудитын газрын хамтарсан 
“Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн зөрчил, шилэн 
дансны хуулийн хэрэгжилт” гэсэн сургалтанд нийт 
18 хүний бүрэлдэхүүнтэй хамрагдлаа. 
Нийгмийн бодлого: 
Иргэн бүрд эрүүл мэндийн боловсрол олгох 
үүднээс Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 
болон Иргэдийн хэрэглээний боловсролын 
төвүүдтэй хамтран  4-р сарын 21 ний 16 цагаар 
Соѐлын төвд 5 байгууллагын 82 албан хаагч 20 
орчим иргэд нийт 100 орчим хүмүүст сургалт 
зохион байгууллаа.  

ХАА тасаг: 
2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр 
ХХААГазраас зохион байгуулсан “Хоршооны 
тухай ” хуулийн сургалтанд 1 албан хаагч 
хамрагдсан. 
/100 хувь / 

2 Мэргэшсэн, 
туршлагатай 
хүний нөөцийг 
бүрдүүлэх 

3 болон 
түүнээс 
дээш жил 
ажилласан 
мэргэшсэн 
боловсон 
хүчний 
үзүүлэлт 

70 хувиас 
дээш 

Төрийн захиргаа болон Төрийн үйлчилгээний 
нийт 16 албан хаагчдаас төрийн захиргааны 
албанд 3 ба түүнээс жил ажилласан албан 
хаагч  9, төрийн үйлчилгээний албанд 4 албан 
хаагч ажиллаж  хүний нөөцийг бүрдүүлсэн.  
 
 
/100 хувь/ 

-  

 Хэсгийн дундаж:100 

2. Албан 
хаагчдын 
нийгмийн 
баталгааг 

хангах 

3 Цалин хөлс, 
шагнал, 
урамшууллын 
тогтолцоог 
хэрэгжүүлэх  

Шагнал 
урамшуулал
д 
хамрагдсан 
албан 

Гүйцэтгэлээр 2022 оны  05 дугаар сард Төрийн 
үйлчилгээний 5 албан хаагчид үндсэн 
цалингийн 10 хувиар урамшуулалыг олгосон 
байна.  
 

 
ЗДТГазрын 

төсөв 
231,413 

 



хаагчдын 
тоо 

/100 хувь/ 

Албан 
хаагчдын 
үйл 
ажиллагаан
ы үнэлгээ, 
ажилласан 
жил, ур 
чадварыг 
харгалзан 
олгох 
нэмэгдэл, 
зэрэг дэв, 
шатлал 
ахиулах 

Гүйцэтгэлээр Төрийн үйлчилгээний 6 албан хаагчдад сар 
бүр ур чадварыг харгалзан нэмэгдэл 4,614,147 
төгрөгийг олгосон. Мөн албан хаагчдын 
ажилласан жилийг харгалзан 8 албан хаагчид 
удаан жилийн нэмэгдэл 4,000,738 олгож 
байна. 1 албан хаагчийн шатлалыг ахиулсан. 
Шатлал ахиулсан тухай мэдээллийг 
bayantal.gs.gov.mn цахим сайтад болон ил 
тодын самбарт байршуулан ажиллаж байна. 
 
 
 
 
  /100 хувь/ 

 
 

ЗДТГазрын 
төсөв 

8,614,885 
 
 

 

 4 Албан хаагчдын 
ажлын байрны 
хэвийн 
нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн 
байдал 

Ажлын 
байрны 
таатай 
орчны 
сэтгэгдэл 
ханамжийн 
санал 
асуулга 
 

Сэтгэл 
ханамж 80 
хувиас дээш 

2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр Албан 
хаагчдын ажлын байрны сэтгэл ханамжийн 
судалгааг авч дүнг нэгтгэн цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбарт ил тод 
байршуулсан.Судалгаанд албан хаагчдын 
82,4 хувь нь хамрагдаж сэтгэл ханамж  86 
хувтай байна. Дараах судалгааг авсан болно.     
1.АЖЛЫН БАЙРНЫ СЭТГЭЛ ХАНАМЖ 

а/ Сэтгэл хангалуун-86% 
б/ Бага зэрэг хангалуун-14% 
в/ Хангалуун бус-0 
 2. АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД 
ХӨГЖИХ БОЛОМЖ 

а/ Ажлын байранд өөрийгөө хөгжүүлэх 
боломжгүй-14% 
б/ Суралцаж хөгжих нь өөрөөс шалтгаална-
64% 
в/ Ажлын байранд өөрийгөө хөгжүүлэх бүрэн 
боломжтой-22% 
   3.  СУРГАЛТ 

а/ Албан хаагчдыг гадаад болон дотоод 

-  



сургалтанд явуулдаг-29% 
б/ Албан хаагчдын чөлөөт цагаараа өөрийгөө 
хөгжүүлэх боломжид анхаардаг-14% 
в/ Албан хаагчынхаа хүсэл зоригийг сонсож 
шаардлагатай сургалтуудыг авч чаддаг-22% 
г/ Ажлын хажуугаар сурах боломж байдаг-14% 
д/ Албан хаагчдад ажлын байранд сургалт 
тогтмол явуулдаг-21% 
 4.   НИЙГМИЙН БАТАЛГАА 
а/ Манай байгууллага ажилчдынхаа ар гэрт 
гачигдал гарах, өвчлөх зэрэгт тусламж 
үзүүлдэг-57% 
б/ Манай байгууллага ажилчдаа шагнаж 
урамшуулах тал дээр хангалттай ажилладаг-
22% 
в/ Манай байгууллага ажилчдынхаа эрүүл 
мэндэд санаа тавьдаг-14% 
г/ Би байгууллагын нийгмийн хангамжийн 
бусад бодлогод сэтгэл хангалуун байдаг-7% 
   5.  БАЙГУУЛЛАГЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖ 
а/ Маш сайн-29%                   б/ Сайн -71%               
в/ Сул -0%                                    г/ Маш сул-0% 
        
-Хайртай хүмүүстээ дүүлэн нисэх 
далавчийг 
 -Эргэн ирэх үндсийг   
-Хажууд минь үлдэх шалтгааныг өгч 
амьдрахыг хичээдэг ТАНЬД судалгаанд                  
хамрагдсанд БАЯРЛАЛАА. 

 
ХЭРҮҮЛ ХИЙХЭД 2 ХҮН ШААРДАГДДАГ. 
ХЭЗЭЭ Ч ТА ТЭДНИЙ НЭГ НЬ БҮҮ БОЛООРОЙ. 

ЖОН ЛЕББОК 
/100 хувь/ 



Албан 
хаагчдад 
сар бүр 
олгох хоол, 
унааны 
зардлыг 
нэмэгдүүлэх 

Гүйцэтгэлээр - Засаг даргын Тамгын газрын нэг албан хаагч 
хоолны зардалд өдрийн 1900 төгрөг авдаг.  16 
албан хаагчдад 1-5 дугаар сар хүртэл 
2,965,900 төгрөгийг хоолны зардал олгосон 
байна. 
 
/100 хувь/ 

ЗДТГазрын 
төсөв 

2,965,900 

 

 5 
 

Албан хаагчдын 
эрүүл мэндийг 
хамгаалах, 
урьдчилан 
сэргийлэх 
Албан хаагчдын 
эрүүл мэндийг 
хамгаалах, 
урьдчилан 
сэргийлэх 

Эрүүл 
мэндийн 
урьдчилан 
сэргийлэх 
үзлэг 
 

Жилд 1-ээс 
доошгүй 

-2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
Ковид-19 цар тахлын урьдчилан сэргийлэх 
вакцины 4 тунд бүх албан хаагчид хамрагдсан 
байна. Нийгмийн даатгалын 4 төрлийн 
тусламж  үйлчилгээ  сэргээн засал, оношилгоо 
шинжилгээ яаралтай тусламж өдрийн 
эмчилгээнд 3 албан хаагч хамрагдсан. 
-Артерийн даралт ихсэх эмгэгтэй 4 албан 
хаагч сар бүр эмчийн хяналтанд орж 
хөнгөлөлттэй эмийн тусламжид хамрагддаг.  

/70 хувь/ 

-  

Албан 
хаагчдын 
хамрагдалт 

100 хувь Албан хаагчид 100 хувь хамрагдсан 
/70 хувь/ 

-  

Хэсгийн дундаж: 90 

Үнэлгээний дундаж хувь:95 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

ссмугигтиөхгөшг 


