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Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
/ямар бодлогын баримт бичигт 

тусгагдсан зорилт,  арга 
хэмжээ/ 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт 

 
 

Төсөв, 
эх 

үүсвэр 

 
 

Хэрэгжилт  
Хувь  

Гүйцэтгэлийн 
зорилт, арга 
хэмжээг хэмжих 
шалгуур үзүүлэлт 
/тоо, хувь, чанар ... / 

Тухайн жилийн 
хүрэх түвшин үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

1 2 3 4 5 6 

1. “Иргэдээ сонсоё” 
төрийн үйлчилгээний 
нэгдсэн өдөрлөг зохион 
байгуулах 

Хамрагдсан 
иргэдийн тоогоор  

Өдөрлөг зохион 
байгуулж 

үйлчилгээнд 250 
иргэн хамруулсан 

байна.    

ТГ-ын 
төсөв 

Хугацаа болоогүй  0  

ИТТҮЖТ-ний1.2.2.  
2. Төрийн 

байгууллагуудын 
нээлттэй хаалганы өдөр 
арга хэмжээг зохион 
байгуулах 

Нээлттэй хаалганы 
өдрийг зохион 

байгуулсан байдал, 
хамруулсан 

иргэдийн тоо 

Нээлттэй 
хаалганы өдөр 

арга хэмжээг 1-ээс 
доошгүй удаа 

зохион байгуулж 
250-с доошгүй 
иргэнд төрийн 

үйлчилгээг хүргэж 
ажилласан байх 

УТ 

ЕБС-аас 05 сарын 10-нд “Нээлттэй хаалганы 
өдөрлөг”-ийг зохион байгуулсан. Ирсэн иргэд  
хичээлд сууж, хичээл зааж, сургууль, багш, 
сурагчдын сүүлийн 2 жилийн ололт 
амжилтуудтай танилцсан. Тус суман дахь 
боловсролын үйлчилгээг цаашид улам 
хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах үнэтэй 
саналуудыг авсан. Нийт эцэг эхчүүд сургууль, 
дотуур байр, номын сангийн үйл ажиллагаа 
болон сурагчдын ахиц амжилт, хийсэн 
бүтээсэн зүйлсийг үзэж сонирхлоо. Мөн нийт 
эцэг эхчүүдийн дунд “Хүүхэд-Гэр бүлийн 
баялаг” сургалтыг НТБ-ын багш Н.Оюунцэцэг 
зохион байгуулсан. 40 гаруй эцэг эхчүүд 
хамрагдсан. 
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МУ-ын Зөвлөх багш, "Ган Зам" лаборатори 20-

р сургуулийн бага ангийн багш 

С.Болормаагийн "Сургалтын 

хэрэглэгдэхүүнийг хүүхэд бүрийн гарт" тэргүүн 

туршлага түгээн дэлгэрүүлэх сургалтанд 

сургууль, цэцэрлэгийн 20 багш сурган 

хүмүүжүүлэгчид хамрагдсан. Энэ үйл 

ажиллагаа нь хөдөө орон нутгийн багш нарт 

ажлын байрандаа сурч хөгжих, сургалтын 

чанарыг сайжруулахад хувь нэмэр оруулахаар 

томоохон ажил болсон.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Цэцэрлэгээс хичээлийн жилийн үйл 
ажиллагааг иргэд эцэг эхчүүдэд танилцуулах 
чиглэлээр “Тайлант өдөрлөг” арга хэмжээ 
зохион байгуулсан ба өдөрлөгийн үер  эрхлэгч, 
бүлгийн багш, тогооч нар   тус бүр өөрийн хийж 
гүйцэтгэсэн ажлын талаарх тайлангаа  
танилцуулж гарын авлага, үзүүлэх ажлаар 
танилцуулах, нийт эцэг эхчүүдийн дунд ЭКО 
орчин сэдэвт сургалт зохион байгуулах, 
бүлгийн нийт хүүхдүүдийн тайлан тоглолт, 
иргэд эцэг эхчүүдээс санал асуулга авах зэрэг 
үйл ажиллагаа явагдлаа. Өдөрлөгт давхардсан 
тоогоор 145 эцэг эх, иргэд хүүхдүүд 
хамрагдлаа.  

 
 

 



Мөн  ЗДТГ-аас зохион байгуулсан багийн 
өдрлөгүүдэд байгууллагын 2019 оны хагас 
жилийн ажлын тайланг танилцуулж, мөн 
төрийн үйлчилгээний өдөрлөгт ирсэн иргэдийг 
өдөрлөгт оролцох боломжоор хангаж  явуулын 
цэцэрлэг, хүүхэд харах үйлчилгээг газар дээр 
нь зохион байгуулж нийт 42 хүүхдийг хүлээн 
авч сургалтын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулсан.  
ЗДТГ-аас Хүлээж биш хүрч үйлчилье” төрийн 
үйлчилгээний өдөрлөгийг 6 сарын 7,8-ны 
өдрүүдэд хөдөөгийн 3, 4 дүгээр баг, 6 сарын 10-
нд сумын төвд 1, 2 дугаар багт зохион байгуулж 
ажиллалаа. Өдөрлөгт 4 багийн 251 иргэнд 
төрийн үйлчилгээг хүргэж ажиллалаа.  

 

 



ЭМТ-өөс 2019.06.14-ний өдөр Цусны донорын 
өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтай хамтатган 
ЭМТ-ийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 
хийхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 

ИТТҮЖТ-ний1.3.1  
3. Сумын хэмжээний сар 

тутмын онцлох 
ажлуудыг нэгтгэн 
баримтжуулж аймагт 
болон олон нийтэд 
хүргэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Сар бүр зохион 
байгуулагдсан 
онцлох ажлын 

мэдээг олон нийтэд 
хүргэсэн байдал 

Онцлох ажлын 
мэдээ иргэдэд 
хүрсэн байна. 

- 

Сумын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа 
арга хэмжээ болон байгууллагынхаа  үйл 
ажиллагааны мэдээллийг Цагаандэлгэрийн 
мэдээ фэйсбүүк групп, аймгийн цахим 
хуудсанд тухай бүр байршуулж байна. 
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МУЕС, АЗД албан даалгавар  
4. МАА-н болон төв суурин 

газрын өвөлжилт, 
хаваржилтийн бэлтгэл 
хангуулах чиглэлээр 
албан даалгавар, гаргах 
хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж, 
биелэлтийг тооцож 
мэдээлэх 

Албан даалгаварыг 
хэрэгжүүлэх ажлыг 

төлөвлөж 
хэрэгжүүлсэн 

байдал 

Төлөвлөгөөг бүрэн 
хэрэгжүүлж 
ажиллассан 

байна. 

 Хугацаа болоогүй  0 

ИТТҮЖТ-ний 2.3.2  
5. Мэргэжилтэн бүр 

шинэлэг бүтээлч 1 
ажлыг санаачлан 
зохион байгуулж, хийж 
буй ажлаа иргэдэд 
сурталчлах 

Мэргэжилтэн 
бүрийн шинэлэг 

бүтээлч ажил 
санаачлан 
хэрэгжүүлж 

иргэдэд 
сурталчилсан 

байдал 

Ажилтан бүр 2-оос 
доошгүй шинэлэг 

бүтээлч ажил 
санаачлан 
хэрэгжүүлж 

иргэдэд 
сурталчилсан 

байна. 

- 

ЗДТГ-аас албан хаагчдын бүтээлч сэтгэлгээг 
хөгжүүлэх, шинэ санал санаачлага гаргуулах, 
ажилчдыг идэвхжүүлэх, санаачлага гаргасан 
үйл ажиллагааг дэмжих байгууллагын 
тохижилт, өнгө үзэмжийг дээшлүүлэх, иргэдэд 
таниулах зорилгоор “1 албан хаагч- 1 бүтээлч 
ажил” 2 сарын аян, 2019 оныг “Иргэн төвтэй 
төрийн үйлчилгээний жил” болгон зарласантай 
холбогдуулан төрийн албан хаагчдын ажлын 
арга барилдаа өөрчлөлт хийж ажлын шинэ 
санал санаачлага гаргуулах, иргэдэд төрийн 
үйлчилгээг сурталчилж таниулах цаашид 
хэвшүүлэх зорилгоор “Иргэнд ойр төрийн 
үйлчилгээ” 6 сарын аяныг тус тус зарлаад 
ажиллаж байна. Соёлын төв нь байгууллагаа 
цэцэгжүүлэх зорилгоор “ЭКО” бүтэн жилийн 
аяныг зарласан, мөн соёлын үйлдвэрлэлийг 
дэмжиж “Сэвлэг үрээх багц”, орон нутаг судлах 

100 



танхимын үзмэрээр “Ил захидал” хийж иргэдэд 
сурталчилж байна. 4-р багийн Засаг дарга 
Д.Мягмардорж  
Хүүхдийн цэцэрлэгээс “Иргэд хүрч ажиллах 
үйлчилгээ” Явуулын цэцэрлэг үйл ажиллагааг 
санаачилан  багийн хуралд оролцохоор ирж 
буй эцэг эхчүүд бага насны хүүхдүүдээ 
цэцэрлэг хамруулж, багийн хуралдаа 
идэвхитэй оролцох нөхцөл байдлыг бүрдүүлж 
ажилласан. 

 

 



 
ИТТҮЖТ-ний2.3.2.  

6. Аймаг орон нутгийн 
хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр цаг үеийн 
мэдээ мэдээллийг 
шуурхай хүргэх 

Мэдээлэл тогтмол 
байршсан байдал 

Цахим сайт 
ажиллуулж 

тогтмолжсон 
байна. 

 

Сумын төрийн байгууллагуудаас зохион 
байгуулсан үйл ажиллагааны талаарх 
мэдээллийг тухай бүр аймгийн цахим хуудас 
болон сумын мэдээллийн цахим хуудсаар 
иргэд олон нийтэд мэдээлж ажилладаг.  

100 

ИТТҮЖТ-ний 1.4.3  
7. Гэр бүл, нийгмийн 

хүрээнд хүүхэдтэй зүй 
бус харьцах, хүүхдийн 
эсрэг хүчирхийлэл, 
хүүхдийг эрсдэлт 
нөхцөлд орохоос 
урьчдилан сэргийлэх 
зорилгоор байгууллага, 
ААН-ийн дэргэд эцэг, 
эхийн зөвлөл байгуулж 
ажиллуулах  

Зөвлөл 
байгуулагдаж үйл 

ажиллагаа эхэлсэн 
байдал 

Зөвлөлийн ажлыг 
жигдрүүлсэн 

байна. 
 

Гэр бүл, нийгмийн хүрээнд хүүхэдтэй зүй бус 
харьцах, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, хүүхдийг 
эрсдэлт нөхцөлд орохоос урьчдилан сэргийлэх 
зорилгоор ЗДТГ, ЭМТ, Соёлын төв, ЕБС, 
Хүүхдийн цэцэрлэг нь эцэг эхийн зөвлөл 
байгуулж хүүхэд эцэг эхийн дунд тэмцээн 
уралдаан зохион байгуулж зөвлөлөөс 
санаачлан нийт эцэг эхийг хамруулан "Хүүхэд -
гэр бүлийн баялаг" , "Гэр бүл, өөрийнхөө 
амьдралд өөрчлөлт гаргах нь" сэдэвт 
сургалтуудыг ТББ болон НТБ-ийн багшаар 
хийлгэсэн. Сургалтанд давхардсан тоогоор 
110 иргэн хамрагдсан.  
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ИТТҮЖТ-ний 1.4.4  
8. Ахмад настны нийгмийн 

хамгааллын талаарх 
бодлогыг хэрэгжүүлж 
тэдгээрийн хэрэгцээ ур 
чадварт нийцүүлэн 
нийгмийн халамжийн 
дэмжлэг, үйлчилгээг 
үзүүлэх  

Мэдээллийн 
цаасан суурьтай 
сан бүрдүүлсэн 

байдал 

Мэдээллийн 
цахим сан бүрдсэн 

байна. 
 

Ахмад настанд үйлчилгээ үзүүлэх, дэмжлэг 
хөнгөлөлт тусламжийн талаар ахмадуудад 
мэдээлэл хийж гарын авлага тараасан. Сумын 
нийт ахмад настны судалгааг гарган 
ахмадуудыг нийгмийн халамжийн дэмжлэг 
үйлчилгээнд тухай бүр хамруулсан.      

 

100 

ИТТҮЖТ-ний 1.4.5  
9. Зорилтод бүлгийн 

хөгжил, амьжиргааны 
түвшний талаарх 
мэдээлллийн сан бий 
болгож, тэдгээрийн 
хэрэгцээ ур чадварт 
нийцүүлэн нийгмийн 
халамжийн дэмжлэг 
үйлчилгээг үзүүлэх  

Судалгааны хүрээг 
тогтоосон байдал 

Судалгаа хийгдэж 
дүгнэлт гарсан 

байна. 
 

Багийн Засаг дарга нарын хамт Зорилтот 
бүлгийн өрхүүдийн судалгаа гаргасан. 
Судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийг амжиргааг 
дэмжих зөвлөлийн хурлаар  8 өрхийг сонгон 
дэлгэрэнгүй судалгаа гарган цаашид хэрхэн 
хөгжүүлэх талаар хэлэлцсэн. Зорилтот өрхийн 
хөгжлийн төлөвлөгөө гарган Засаг даргаар 
батлуулан ажиллаж байна. 

70  

ИТТҮЖТ-ний 2.1.1. 
10. Бодлогын шийдвэр 

гаргах үйл ажиллагаанд 
иргэдийн оролцоог 
хангаж мэдээлэл ил, 
тод, нээлттэй 
хүртээмжтэй байх 
нөхцөлийг бүрдүүлэх  

Иргэдийн оролцоог 
хангаж ажилласан 

байдал 

Оролцвол зохих 
иргэдийн 70% 

оролцсон байна. 
 

Шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд иргэдийн 
оролцоог нэмэгдүүлэхэд анхаарч сумын 
ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2020 онд хийгдэх ажил, 
арга хэмжээний саналуудыг авч багийн 
иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэн 
эрэмбэлсэн. Мөн иргэдэд улсын төсөв, аймаг 
сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэж буй 
ажлын явц байдлын талаар тухай бүр цахим 
хуудас болон мэдээллийн цагаар мэдээ, 
мэдээлэл өгч ажиллаж байна. Мөн төрийн 
байгууллагууд цаг үеийн ажил, ажлын байрны 

70 



зар, төсөв санхүүгийн зарцуулалтыг 
мэдээллийн самбар байршуулж ил тод хүргэж 
байна.  

ИТТҮЖТ-ний 2.2.1  
11. Шилэн дансны 

мэдээллийг хугацаанд 
нь бүртгэл, мэдээллийн 
нэгдсэн цахим санд 
оруулах  

Тогтмол 
мэдээллэж, 

мэдээллийг цахим 
санд оруулсан 

байдал 

Мэдээллийн 
цахим санд бүрэн 

орсон байна. 
 

2019 оны 5-р сарын байдлаар төсвийн 6 
байгууллага, төсөл сан, ЭЭСан зэрэг 
байгууллагууд Шилэн дансны тухай хуулийн 
дагуу мэдээллийг shilendans.gov.mn сайтад 
хуулийн хугацаанд байршуулсан. 5 сарын 15нд 
санхүү албаны дарга Ё.Мядагмаа “Шилэн 
дансны тухай хууль”-иар иргэдэд мэдээлэл 
хийсэн. 
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ИТТҮЖТ-ний 2.2.2  
12. Төсөл, тендер сонгон 

шалгаруулалтыг олон 
нийтэд ил тод болгож 
шилэн тендер 
шалгаруулалт бодлогыг 
хэрэгжүүлэх  

Цахим гэрээ 
байгуулж 

ажилласан байдал 

Цахим худалдах 
авах ажиллагааны 

нэгдсэн систем 
бүрэн ашигласан 

байна. 

 

Төсөл тендерийн сонгон шалгаруулалтыг 
tender.gov.mn-д тухай бүр тавьж сонгон 
шалгарууллатыг явуулж байна. 2019 оны 02 
сард Хүүхдийн цэцэрлэг болон ерөнхий 
боловсролын сургуулийн үдийн цайны нийт 26 
сая төгрөгний тендерийг цахимаар зарласан 
боловч санал ирүүлсэн байгууллага байгаагүй 
учир Сирина ХХК-тай шууд гэрээ байгуулсан. 
2019 оны сумын худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөг цахим хуудсанд байршуулсан.  
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ИТТҮЖТ-ний 2.2.3, МУЕС-ын 
үүрэг даалгавар  

13. Иргэнд ойлгомжтой 
хялбар байдлаар 
хөрөнгө оруулалт, 
төсөв, тэдгээрийн 
зарцуулалтын талаарх 
мэдээллийг тогтмол 
хүргэх,  

Иргэдэд 
ойлгомжтой 
байдлаар 

мэдээллийг 
хүргэсэн байдал 

Тогтмолжиж, 
хүртээмж 

нэмэгдсэн байна. 
 

Хөрөнгө оруулалт, төсөвтэй холбоотой 
мэдээллийг мэдээллийн цагаар тогтмол хүргэж 
байна. 5-р сарын байдлаар Санхүүгийн албаны 
зүгээс 2019 оны төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, 
хөрөнгө оруулалт, шилэн данс, статистик 
мэдээллийн талаар нийт 4 удаагийн мэдээлэл 
хийж 140 иргэнийг хамруулсан байна. Мөн 
мэдээллийн самбар болон Цагаандэлгэрийн 
цахим хаягаар тогтмол мэдээллүүдийг хүргэж 
байна. 2019 оны улсын төсвийн болон аймаг 
сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 
оруулалтаар хийгдэж буй болон цаашид 
хийгдэх ажлын талаарх тайлан мэдээллийг 4 
багийн 251 иргэнд хүргэж ажилласан.  202 201                                                                                                 
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ИТТҮЖТ-ний 2.3.1  
14. Төрийн үйлчилгээг 

иргэнд хүргэх чиг үүрэг 
бүхий албан хаагч 
өөрийн үйл 

Мэдээллээ ил тод 
мэдээллэсэн 

байдал 

Иргэд мэдээллийг 
хүртээмжтэй авах 
боломж бүрдсэн 

байна. 

 

Төрийн албан хаагчид хариуцсан ажлынхаа 
хүрээнд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, дүрэм 
журам болон үйлчилгээ авахад шаардлагатай 
бүрдүүлэх материалын жагсаалт, өөрийн утас 
зэргийг мэдээллийн самбарт тогтмол 
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ажиллагаандаа мөрдөж 
байгаа дүрэм, журам, 
үйлчилгээний ажилтны 
чиг үүрэг, эрх хэмжээ, 
үйлчилгээ үзүүлэх 
хугацаа, бүрдүүлэх 
шаардлагатай 
материал, өөрийн 
утасны дугаар  зэргийг 
нээлттэй хүргэж байх  

байршуулж ажилладаг. Мөн төрийн 
байгууллагууд, албан хаагчдаас E-HUTUCH 
цахим хуудсанд шаардлагатай мэдээллүүдийг 
байршуулсан.  

   
Нийгмийн халамжийн 11 төрлийн үйлчилгээ 
авахад шаардлагатай бүрдүүлэх материал, 
шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалт 
гарган ЗДТГ-ын коридорт байрлах самбарт 
тавьсан. Мөн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
төслийн талаар гарын авлага бэлтгэн иргэдэд 
хүргэхдээ дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утасны 
дугаарыг тогтмол тавьж хэвшсэн. 
Татварын албанаас мөрдөж буй дүрэм, журам, 
татварын улсын байцаагчийн эрх,  чиг үүрэг,  
үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа зэргийн талаарх 
мэдээллийг коридорын самбарт болон 
өрөөнийхөө самбарт байрлуулан ажилладаг. 
Мөн хувь хүний орлогын албан татвар төлөгч 
иргэний цэнхэр дэвтэр авах, ХХОАТатварын 
хөнгөлөлт чөлөөлөлтөд хамрагдахад ямар 
материал бүрдүүлэх, татвар төлөгчөөр 
бүртгүүлэхэд ямар материал бүрдүүлэх 
талаарх мэдээллийг бэлтгэн түүн дээрээ хаяг 
болон холбогдох утасны дугаарыг нээлттэй 
бичиж холбогдох самбаруудад байрлуулж 
хэвшээд байна. 

ИТТҮЖТ-ний 3.2.2.  Шийдвэрийг 
холбогдох 

Шийдвэрийг олон 
нийтэд 

 
Засаг даргын жуух бичиг”-ээр шагнах, хурдан 
морины уралдаан зохион байгуулахыг 

 
 



15. Иргэн, хуулийн этгээдэд 
хэрэгцээтэй тэдэнд 
хамаарах шийдвэрийг 
цахим хуудас болон 
бусад хэлбэрээр нийтэд 
мэдээллэж хэвших 

мэргэжилтэнд өгч 
нийтэд 

мэдээллэсэн  
байдал 

мэдээллэсэн 
байна. 

хориглох тухай, бүх нийтийн боловсролыг 
дэмжих жил болгох тухай, сум хөгжүүлэх 
сангийн сангийн зээл олгох тухай, 3000 морин 
хуурч, уртын дуучдын урлагын их наадмын 
тухай, архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын 
үзлэгт бэлтгэх комисс томилох тухай зэрэг 
иргэд олон нийтэд хамааралтай , тэдэнд 
хэрэгцээтэй захирамж, тушаалыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбараар нийтэд мэдээлж 
ажилласан. Шинэчлэн гарсан хууль, журам 
болон ажлын байрны зарыг цахим мэдээллийн 
санд болон цаасан хэлбэрээр гарган нийтэд 
мэдээлсэн.  
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ИТТҮЖТ-ний 2.3.4 
16. Байгууллагын шийдвэр 

гаргах үйл ажиллагаа 
байгууллагын 
ажилтнуудад нээлттэй 
байх, шийдвэрийн 
үндэслэлийн талаарх 
мэдээллийг иргэн 
хуулийн этгээдэд 
нээлттэй болгох 

Ил, тод нээлттэй 
мэдээллэсэн 

байдал 

Шийдвэр гаргах 
үйл ажиллагаа 

нээлттэй болсон 
байна. 

 

Аливаа шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг албан 
хаагчдын дунд нээлттэй хэлэлцэж шийдвэрийн 
талаарх мэдээллийг албан хаагчид болон 
иргэдэд мэдээлж ажиллаж байна.  
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ИТТҮЖТ-ний 5.1.1  
17. Иргэнийг төрийн албанд 

сонгон шалгаруулж 
томилох, чөлөөлөх, 
ажлын гүйцэтгэлийг нь 

Зарчмыг 
хэрэгжүүлж 

ажилласан байдал 

Зарчмыг 
баримталж 

хэрэгжүүлсэн 
байна. 

 

2019 онд ажилд орох хүсэлт гаргасан 3 төрийн 
үйлчилгээний албан хаагчийн боловсрол 
мэдлэг, туршлага, ур чадварын байдлыг хамт 
олны хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсний 
үндсэн ажилд томилж ажилладаг. ЗДТГ-ын 2 
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үнэлэх, дэвшүүлэх, 
шагнаж урамшуулахдаа 
хувь хүний мэдлэг 
боловсрол, мэргэжил, 
мэргэшил, ур чадвар, 
туршлага, ажлын үр 
дүнд тулгуурлах 
зарчмыг тууштай 
хэрэгжүүлэх 

албан хаагчийг Монголын эмэгтэйчүүдийн 
холбооны хүндэт тэмдэг, дурсгалын тэмдгээр 
шагнаж урамшуулсан байна.  

ИТТҮЖТ-ний 5.1.4, МУЕС-ын 
үүрэг даалгавар 4.1.1, 4.1.2.  

18. Төрийн албаны 
тогтвортой байдлыг 
баталгаажуулж, төрийн 
албан хаагчдыг бэлтгэх, 
сургаж хөгжүүлэх, 
мэргэшүүлэх танхимын 
болон зайн сургалтын 
хамрах хүрээг 
нэмэгдүүлэх, үе шаттай 
зохион байгуулах. 

Үе шаттай зохион 
байгуулагдах 
сургалтанд 

хамрагдсан байдал 

Зохион 
байгуулагдах 

сургалтанд бүрэн 
хамрагдсан байна. 

 

2019 оны 1-р сард ЗДТГ-аас төрийн албан 
хаагчийн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөө, төрийн албан хаагчийн 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 
батлан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
12 ажил төлөвлөж албан хаагчдыг ажлын 
байрны чиг үүргийн дагуу дээд газрын графикт 
сургалтууд хамруулсан. 9 албан хаагчийг 
давхардсан тоогоор 29 удаагийн сургалт 
семинарт хамруулсан байна. мэргэжил олгох 
болон урт богино хугацааны сургалтанд албан 
хаагчдад дэмжлэг үзүүлж ажилласан. 
Тухайлбал ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн 
Ц.Ундрахбаярыг ХААИС-д суралцаж 
баклаврын боловсрол эзэмшихэд дэмжлэг 
үзүүлж ажилласан. ЗДТГ-ын дарга З.Солонго 
Удирдлагын академид 7 хоногийн богино 
хугацааны сургалтанд хамрагдсан.  
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ИТТҮЖТ-ний 5.2.1.  
19. Төрийн үйлчилгээний 

болон захиргааны 
албан хаагчийн цалин 
хөлс, нэмэгдэл хөлсийг 
үе шаттай нэмэгдүүлэх 
шийдвэрийг хэрэгжүүлж 
ажиллах  

Гарсан шийдвэрийг 
хэрэгжүүлж 

ажилласан байдал 

Хэрэгжүүлэн 
ажилласан байна. 

 

ЗГ-ын 2019 оны 24 дүгээр тогтоолын дагуу 
төрийн албан хаагчдын цалин хөлс, холбогдох 
нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоож мөрдөж 
ажиллаж байна. 2019 онд 3 албан хаагчийн 
цалингийн шатлалыг ахиулж, төрийн 
захиргааны албан хаагчид зэрэг дэвийн 
нэмэгдэл олгох журмын дагуу 1 албан хаагчийн 
зэрэг дэвийн нэмэгдэл, 3 албан хаагчид ур 
чадвырн нэмэгдлийг журмын дагуу 
нэмэгдүүлэн олгож байна.  
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Соёлын төвийн албан хаагчдын цалинг 
Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоолын 
8 дугаар хавсралтын дагуу шинэчлэн тогтоож, 
90 дугаар тогтоолын 10%-ийг тус бүр олгож 
байна. Мөн номын санч, бүжгийн багш нарын 
цалингийн шатлалыг ахиулсан байна. ЭМТ-өөс 
ажил хавсран гүйцэтгэж байгаа 4 дунд 
мэргэжилтэнд ажил хавсран гүйцэтгэсний 
тодорхой хувийг олгон цалинжуулж байна. 
Цэцэрлэгээс 2019 онд 1 албан хаагчийн 
цалингийн шатлалыг ахиулж, журмын дагуу 
нэмэгдүүлэн олгож байна. 

ИТТҮЖТ-ний 5.2.2.  
20. Ттөрийн үйлчилгээний 

болон захиргааны 
албан хаагчийн үйл 
ажиллагааны үр дүнг 
үндэслэн шагнал, 
урамшуулал олгох 
шинэчлэн 
боловсруулсан журмыг 
хэрэгжүүлэн ажиллах  

Хэрэгжүүлсэн 
ажилласан байдал 

Хэрэгжилтийг 
ханган ажилласан 

байна. 
 

Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдаас сар 
бүрийн ажлын тайлангаа ирүүлсэн албан 
хаагчдын ажлыг 5 үзүүлэлтээр дүгнэн ур 
чадварын нэмэгдлийг олгож байна. 2019 оны 5 
сарын байдлаар 3 албан хаагчид ур чадварын 
нэмэгдэлд 2124750 төг олгосон байна.  
Соёлын төвөөс ажилтнуудын ажлын 
гүйцэтгэлийг сар бүр дүгнэн, ур чадварын 
нэмэгдэлийг олгон ажиллаж байна.  Албан 
хаагчдын 1-р улиралын ажлын үзүүлэлтийг 
үнэлэн дүгнэж албан хаагч тус бүрийг үндсэн 
цалингийн 15%-р    шагнаж урамшуулсан 
байна. Эмч ажилчдын ажлын тайланг сар 
бүрийн эхний 3 хоногийн дотор авч, үр дүнг 
удирдлагын багаар хэлэлцэн хагас жилийн 
байдлаар 2.800.000 төгрөгийн  урамшуулал 
олгосон. Цэцэрлэгийн зүгээс төрийн 
үйлчилгээний албан хаагчдаас сар бүрийн 
ажлын тайлангаа ирүүлсэн албан хаагчдын 
ажлыг дүгнэн ур чадварын нэмэгдлийг олгож 
байна. 2019 оны 5 сарын байдлаар 2 албан 
хаагчид ур чадварын нэмэгдэлд  375000 төг 
олгосон байна. 
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ИТТҮЖТ-ний 5.2.3.  
21. Төрийн албан хаагчийн 

ажлын гүйцэтгэл, үр 
дүн, мэргэшлийн 

Шинэчлэгдсэн 
журмыг хэргжүүлж 
ажилласан байдал 

Хэрэгжилтийг 
хангасан байна. 

 

Засгийн газрын 2019 оны 01 сарын 23-ны 
өдрийн 38 дугаар тогтоолоор баталсан Төрийн 
жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын 
гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх 
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түвшинг үнэлэх журмыг 
хэрэгжүүлэх  

журам”-ын талаар төрийн захиргааны албан 
хаагчдад мэдээлэл хийсэн. Санхүүгийн албаны 
дарга, нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, 
төрийн сангийн мэргэжилтний үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэж буй 2 албан хаагчийн 2019 
оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталж сар бүр 
хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.  

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХУВЬ 93,6 
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