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“Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд: 
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Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу төрийн 
албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж 
хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тайлагнах 

Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний арга 
хэмжээнүүдийг холбогдох мэргэжилтнүүдэд хуваарилж үр 
дүнгийн гэрээнд тусгуулан Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 
134 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн  жинхэнэ албан 
хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж 
дүгнэх журам”-ын дагуу төрийн захиргааны албан хаагчдын үр 
дүнгийн гэрээ байгуулах ажлыг  2018 оны 3 дугаар сарын 1-ний 
өдөр зохион байгуулсан. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2017 оны А/122 дугаар тушаалаар 
томилогдсон ХШҮ хийсэн ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийн 
дагуу мэргэжилтнүүд харьяа хэлтсийн даргатай, хэлтсийн 
дарга нар болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчид 
байгууллагын даргатай үр дүнгийн гэрээг байгуулсан. Албан 
хаагчид үр дүнгийн гэрээ болон үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлтийг хагас жилээр 2018 оны 6 дугаар 
сарын 10-ны өдөр харьяа хэлтсийн даргадаа тайлагнаж 
дүгнүүлсэн. Жилийн эцсийн биелэлтийг 2018 оны 12 дугаар 
сарын 14-ний өдөр дүгнүүлсэн. Албан хаагчид үр дүнгийн 
гэрээнд төлөвлөгдсөн арга хэмжээнүүдээ улирлаар төлөвлөж, 
хэрэгжилтийг гаргадаг. 
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Төрийн албан хаагчид үр дүнгийн хэрэгжилтийг 
хагас, бүтэн жилээр дүгнэх 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор 
баталсан “Төрийн  жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны 
үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ын дагуу  
байгууллагын даргын  албан хаагчидтай байгуулсан 2017 оны 
үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн үнэлгээгээр 1 албан 
тушаалтанд шинээр зэрэг дэв олгуулж, 15 албан хаагчдын 
цалингийн шатлалыг нэмсэн. 
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Агентлагаас баталсан бүтэц, орон тоогоор 
бүтцийг батлуулж мөрдөн ажиллах 

ГЗБГЗЗГ-ын 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/186 
дугаар тушаалаар батлагдсан бүтэц орон тооны дагуу 
байгууллагын бүтэц орон тоог байгууллагын даргын 2018 оны 1 
дүгээр сарын 2-ны өдрийн А/01 дүгээр тушаалаар баталж, 
батлагдсан орон тооны хязгаарт багтан ажиллаж байна.   
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Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, давтан 
сургах, мэргэшил  дээшлүүлэх сургалтыг үе 
шаттайгаар зохион байгуулах  

Тус байгууллагын  “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”, “Төрийн албан 
хаагчийн сургалтын хөтөлбөр” –ийн 
дагуу албан хаагчдаас 2018 онд хамрагдах 
сургалтын саналыг 2018 оны 3 дугаар 
сарын 20-ны өдөр авч сургалтын хэрэгцээг 
тодорхойлоход албан хаагчдын 70 хувь нь 
албан тушаалын чиг үүргийн дагуу 
чадавхижуулах сургалтад хамрагдах  
саналыг ирүүлсэн. Албан хаагчдаас 
ирүүлсэн саналыг тусгаж байгууллагын 
сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан 2018 
оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр даргаар 
батлуулсан.  
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Төлөвлөгөөний дагуу албан хаагчдаа тухай бүр мэргэшүүлэх, 
чадавхижуулах сургалтанд хамруулж байна.   2017 онд 10 
удаагийн сургалтанд 14 албан хаагч буюу 100 хувь хамрагдаж 
байсан бол 2018 онд 29 удаагийн сургалтад давхардсан 
тоогоор 84 хүн буюу 17 албан хаагч бүгд  хамрагдсан. 
Дотоод сургалт: Албан хаагчид ажлын байран дээрээ 
суралцаж хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэх, ажлын 
хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор долоо хоног бүрийн пүрэв 
гарагт “Хуулийн цаг” арга хэмжээг зохион байгуулж өөрсдийн 
хамрагдсан сургалтын талаар болон салбарын хэмжээнд дагаж 
мөрддөг хууль, журам, зааврын талаар сургалт, мэдээлэл 
хийдэг. Мөн сумдын Газрын даамлуудад 3 удаагийн сургалт 
зохион байгуулсан. 

      
Гадаад сургалт: Байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөний 
дагуу 13 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 18 хүн 
хамрагдсан байна. 
Албан хаагчдын 
өгсөн саналын 
дагуу 
хамрагдсан 
сургалтууд:  
Албан хаагчид 
2018 онд 
өөрсдийн 
сургалтын 
хэрэгцээг тодорхойлж саналаа өгсний дагуу сургалтын 
төлөвлөгөөнд тусгаж 5 удаагийн сургалтад 5 албан хаагч 
хамрагдсан байна. 
Төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй нэмэлт сургалтууд: 
Тус байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй 8 
удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 29 хүн хамрагдсан. 



Тухайлбал: Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгыг албан хаагчдад таниулах зорилгоор байгууллагын 
төрийн захиргааны албан хаагчдад 2 удаа сургалт зохион 
байгуулсан. 
Аймгийн төрийн албан хаагчдын зөвлөгөөнд байгууллагын 
дарга Э.Чагнаадорж, Хэлтсийн дарга Б.Рэнцэндорж, Д.Нэргүй, 
мэргэжилтэн Б.Солонго, Д.Болорчимэг нар, БХБЯ болон 
Хотуудын холбооноос хамран  2018 оны 11 дүгээр сарын 12-16-
ны өдрүүдэд Япон Улсад зохион байгуулсан сургалтад 
байгууллагын дарга Э.Чагнаадорж, Монгол Улсын иргэнд газар 
өмчлүүлсний 15 жилийн ойн хүрээнд ГЗБГЗЗГ-аас зохион 
байгуулсан газар өмчлөлийн нээлттэй форумд байгууллагын 
дарга Э.Чагнаадорж, мэргэжилтэн Т.Саранзул нар тус тус 
хамрагдсан. 
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Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо 
гарсан тохиолдолд ТАСЗ-д захиалга хүргүүлэх 

Засгийн газрын 2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 
“Тогтоол, тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
тухай” 253 дугаар тогтоолоор сумын ЗДТГ-ын бүтцэд ажиллаж 
байсан газрын даамлын орон тоог 2018 оны 01 дүгээр сарын 
01-ний өдрөөс тус байгууллагад шилжүүлсэн. Сумын газрын 
даамлууд бие даасан орон тоотой болсонтой холбогдуулан 
ТАЗ-ийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлд сул орон тооны 
захиалгыг 5 удаа  хүргүүлсэн боловч боловсон хүчин нөөцөд 
бүртгэлгүй, шаардлага 
хангасан боловсон хүчин 
бүртгүүлээгүйн улмаас 2 
сум газрын даамалгүй 
байна. Үүнтэй 
холбогдуулан 
дутагдалтай боловсон 
хүчний судалгааг 2018 
оны 05 дугаар сарын 24-
ний өдрийн 1/186 дугаар 
албан бичгээр аймгийн 
ЗДТГ-т хүргүүлсэн. 
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Төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний 
нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн, тухайн ажлын 
байранд тавигдах ерөнхий болон тусгай 
шаардлагыг хангаж байгаа иргэдийг 
томилуулахаар Төрийн албаны салбар зөвлөлд 

Сул орон тооны захиалгыг ТАСЗ-д хүргүүлж ирүүлсэн 
дүгнэлтийн дагуу 8 сумын Газрын даамлыг Төрийн албаны 
тухай хуулийн дагуу албан тушаалд томилсон. 100 



нэр дэвшүүлж, дүгнэлтийн дагуу албан тушаалд 
томилох 
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Ажилтнуудад ажлын үр дүнгээр мөнгөн 
урамшуулал олгох, албан тушаал ахиулах, 
төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв 
хугацаанаас өмнө олгох, төр засгийн шагналаар 
шагнах 
 

Байгууллагын даргатай байгуулсан 2017 оны үр дүнгийн гэрээг 
маш сайн биелүүлж байгууллагын тэргүүний ажилтан болсон 
БХБХэлтсийн дарга Д.Нэргүй, Эрдэнэдалай сумын газрын 
даамал Э.Ууганцэцэг нарыг шагнаж урамшуулсан. Мөн 3 сумын 
Газрын даамал болон тус байгууллагын 3 албан хаагчийг 
БХБЯ-ны жуух бичгээр тус тус шагнасан.  
1 албан хаагчид зэрэг дэв шинээр олгуулж, 15 албан хаагчийн 
цалингийн шатлалыг нэмсэн. 
Төрийн албан хаагчдын жилийн эцсийн  үр дүнгийн гэрээний 
хэрэгжилтийг 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр дүгнэсэн 
бөгөөд үнэлгээний мөрөөр ТАЗ-ийн 2012 оны 134 дүгээр 
тогтоолын дагуу шагнаж урамшуулах, шагналд тодорхойлох 

зэрэг арга хэмжээг тооцно. 
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Засаг даргын Тамгын газрын дотоод удирдлагын 
системийн www.intranet.gov.mn програмыг бүрэн 
нэвтрүүлж, албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөн, 
мэдээ мэдээллийг тухай бүр хийж баяжуулна. 

Албан хаагчдын цаг ашиглалтыг 
сайжруулах, хөдөлмөрийн 
бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор 
цаг бүртгэлийн системийг 
нэвтрүүлж, ABLE програмтай 
холбож байгууллагын коридорт 
хяналтын камерийг суурилуулсан. 
Ингэснээр албан хаагчдын ажлын 
цаг ашиглалт, ажлын бүтээмж 
дээшилж байгууллагын дарга 
цагийн бүртгэлийг өдөр тутам 
системээс харж хяналт тавьдаг. 
Ажлын цаг ашиглалт, ирцийн 
зохицуулалтыг  байгууллагын 
дотоод журамд тусгайлан тусгасан. 
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Албан хаагчдаас сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, 
гарсан саналыг төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх, 
судалгааны нэгтгэлийг албан хаагчдад 
танилцуулах 

Байгууллагын албан хаагчдаас ажлын 
байрны нөхцөл байдлын талаар сэтгэл 
ханамжийн судалгааг авахад: 
- Өглөө бүр бие биетэйгээ мэндлэх 
- Хоорондын харилцаан дээр анхаарах 
- Чөлөөт цагийг зөв өнгөрүүлэх арга 

хэмжээг зохион байгуулах зэрэг 
саналууд гарсныг байгууллагын хурал 
дээр албан хаагчдад танилцуулж 
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http://www.intranet.gov.mn/


байгууллагын хүний нөөцийг хөгжүүлэх 2018 оны 
төлөвлөгөөнд тусгасан. 
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Шинээр томилогдсон сумын газрын даамлуудад 
мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, ажлын 
байранд сургаж, дадлагажуулах 

Шинээр томилогдсон 11 сумын газрын даамлуудад мэргэжил 
арга зүйн удирдлагаар хангаж, 7 хоног ажлын байран дээр 
сургах, Лэнд менежер програм хангамжийг зааж дадлагажуулж 
ажиллалаа. 

100 

“Албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 
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Ажлын байрыг тохижуулах ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлж, ая тухтай ажиллах нөхцлийг 
бүрдүүлэх 

Ажлын байрыг тохижуулах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж, ая 
тухтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор өөрсдийн нөөц 
бололцоонд тулгуурлан 1 өрөөнд засварын ажил хийсэн. Мөн 
Сайнцагаан сумын Газрын даамал тус байгууллагад байрлах 
болсонтой холбогдуулан өрөөний багтаамж муудсан тул 
аймгийн ЗДТГ-аас 1 том өрөөг нэмж авсан. 
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Албан хаагчдыг ажил үүргээ гүйцэтгэхэд 
шаардлагатай материаллаг бааз, техник  
хэрэгсэлээр хангах асуудлыг ажилтнуудаас санал 
авч судалгаа хийж төсөвт тусгах замаар 
шийдвэрлэх 

Албан хаагчдаас албан үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах тоног 
төхөөрөмжийн судалгааг авч 8,5 сая төгрөгний өртөгтэй техник, 
тоног төхөөрөмжийг нэмж авсан. 100 
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2018 оныг “Эрүүл мэндийг дэмжих жил” болгон 
зарласантай холбогдуулан ажилчдыг эрүүл 
мэндийн нарийвчилсан үзлэгт хамруулах ажлыг 
зохион байгуулах 

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар 2018 оныг “Эрүүл мэндийг 
дэмжих жил” болгон зарласантай холбогдуулан тус 
байгууллагын албан хаагчдын эрүүл мэндийн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх, эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 
оношлогоо, шинжилгээнд хамруулах, нэрэмжит жилийн хүрээнд 
гарсан аймгийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
байгууллагын төлөвлөгөөг боловсруулж,  хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллалаа. Нэрэмжит жилийн хүрээнд  албан хаагчдын эрүүл 
мэндийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг оншилгоо, шинжилгээнд хамруулах ажлыг 
Сайнцагаан сумын Газрын даамал Б.Мөнх-Эрдэнэтэй хамтран 
зохион байгуулж  2018 оны 10 
дугаар сарын 5-ны өдөр Монгол, 
Солонгосын хамтарсан “МОБИО” 
эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулан 10 дугаар сарын  6-ны 
өдөр албан хаагчдыг Улаанбаатар 
хотод нарийн шинжилгээнд 
хамруулсан. Дээрх арга хэмжээнд 
1696500 төгрөг зарцуулсан. 

100 



 

13 

Ажилчдын хүүхдүүдийг ”Хүүхдийн баяр”, “Шинэ 
жил”-ийн баяраар хүлээн авч баярлуулах 

Төрийн албаны тухай хууль, байгууллагын дотоод журмын 
дагуу албан хаагчдын 
хүүхдүүдийг “Хүүхдийн баяр”, 
“Шинэ жил”-ийн баяраар хүлээн 
авч хүндэтгэл үзүүлдэг.  Олон 
улсын хүүхдийн эрийг 
хамгаалах өдрөөр 766800 
төгрөг зарцуулсан. 2018 оны 12 
дугаар сарын 30-ны өдөр 
хүүхдүүдээ баярлуулахаар 
төлөвлөсөн. 

100 

14 
Албан хаагчдад хоол унааны мөнгийг зохих 
хувиар тооцож сар бүр олгох 

Байгууллагын дотоод журамд заасны дагуу албан хаагчдад 
хоол унааны мөнгийг өдрийн 1000 төгрөгөөр  тооцож сар бүр 
олгодог.   

100 

15 

Тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажиллаж 
байгаа албан хаагчдыг орон сууц, хашаа байшин 
худалдан авахад хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах, 
санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх асуудлыг 
дүрэм журмын хүрээнд шийдвэрлэх 

Тайлант хугацаанд уг тохиолдол гараагүй 

- 

16 

Байгууллагын дотоод журмын дагуу албан 
хаагчдад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх   

Байгууллагын дотоод журмын дагуу олон улсын хүүхдийн эрийг 
хамгаалах өдрөөр 766800 төгрөг, эрүүл мэндийн үзлэгт 
1,696,500 төгрөг, шинэ байранд орсон 1 албан хаагчид 150,000 
төгрөг, шинэ хүүхэдтэй болсон 2 албан хаагчид 200,000 төгрөг, 
түлээ нүүрсний хөнгөлөлт 3,000,000 төгрөг, шинэ жилийн 
баяраар албан хаагчдын хүүхдүүдэд 825,000 төгрөг, нийт 
6,638,300 төгрөг зарцуулсан байна. 

100 

17 
Албан хаагчдад жилд 1 удаа түлээ нүүрсний 
үнийн дүнгийн хөнгөлөлт олгож дэмжлэг үзүүлэх 

Байгууллагын дотоод журмын дагуу тухайн онд албан хаагчдад  
түлээ нүүрсний хөнгөлөлт 3,000,000 төгрөгний дэмжлэг 
үзүүлсэн. 

100 

18 
Жилийн эцсийн ажлын үр дүн, тэмдэглэлт ойн 
баяр ѐслолын үеэр тэргүүний ажилчдыг шагнаж 

Байгууллагын даргатай байгуулсан 2017 оны үр дүнгийн гэрээг 
маш сайн биелүүлж байгууллагын тэргүүний ажилтан болсон 

100 



урамшуулахаар тодорхойлж, холбогдох 
газруудад уламжилж шийдвэрлүүлэх 

БХБХэлтсийн дарга Д.Нэргүй, Эрдэнэдалай сумын газрын 
даамал Э.Ууганцэцэг нарыг шагнаж урамшуулсан. Мөн 3 сумын 
газрын даамал болон тус байгууллагын 3 албан хаагчийг 
БХБЯ-ны жуух бичгээр тус тус шагнасан.  
1 албан хаагчид зэрэг дэв шинээр олгуулж, 15 албан хаагчийн 
цалингийн шатлал нэмэгдсэн. Төрийн албан хаагчдын жилийн 
эцсийн  үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн үнэлгээний мөрөөр 
ТАЗ-ийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын дагуу шагнаж 
урамшуулах, шагналд тодорхойлох зэрэг арга хэмжээг тооцно. 

19 

Албан хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, 
давтан сургах, дотоод гадаад сургалтанд 
хамрагдах 

Тус байгууллагын  “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”, “Төрийн албан 
хаагчийн сургалтын хөтөлбөр” –ийн 
дагуу албан хаагчдаас 2018 онд хамрагдах 
сургалтын саналыг 2018 оны 3 дугаар 
сарын 20-ны өдөр авч сургалтын хэрэгцээг 
тодорхойлоход албан хаагчдын 70 хувь нь 
албан тушаалын чиг үүргийн дагуу 
чадавхижуулах сургалтад хамрагдах  
саналыг ирүүлсэн. Албан хаагчдаас 
ирүүлсэн саналыг тусгаж байгууллагын 
сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан 2018 
оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр даргаар 
батлуулсан.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Төлөвлөгөөний дагуу албан хаагчдаа тухай бүр мэргэшүүлэх, 
чадавхижуулах сургалтанд хамруулж байна.   2017 онд 10 
удаагийн сургалтанд 14 албан хаагч буюу 100 хувь хамрагдаж 

100 



байсан бол 2018 онд 29 удаагийн сургалтад давхардсан 
тоогоор 84 хүн буюу 17 албан хаагч бүгд  хамрагдсан. 
Дотоод сургалт: Албан хаагчид ажлын байран дээрээ 
суралцаж хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэх, ажлын 
хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор долоо хоног бүрийн пүрэв 
гарагт “Хуулийн цаг” арга хэмжээг зохион байгуулж өөрсдийн 
хамрагдсан сургалтын талаар болон салбарын хэмжээнд дагаж 
мөрддөг хууль, журам, зааврын талаар сургалт, мэдээлэл 
хийдэг. Мөн сумдын Газрын даамлуудад 3 удаагийн сургалт 
зохион байгуулсан. 

Гадаад сургалт: Байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөний 
дагуу 13 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 18 хүн 
хамрагдсан байна. 
Албан хаагчдын өгсөн саналын дагуу хамрагдсан 
сургалтууд:  Албан хаагчид 2018 онд өөрсдийн сургалтын 
хэрэгцээг 
тодорхойлж 
саналаа өгсний 
дагуу сургалтын 
төлөвлөгөөнд 
тусгаж 5 удаагийн 
сургалтад 5 албан 
хаагч хамрагдсан 
байна. Мөн 
“Төрийн албан хаагчийн ѐс зүй, харилцааны соѐл” сэдэвт 
сургалтыг аймгийн Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоотой хамтран 
зохион байгуулж байгууллагын албан хаагчдыг хамруулсан. 
Төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй нэмэлт сургалтууд: 
Тус байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй 8 
удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 29 хүн хамрагдсан. 
Тухайлбал: Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгыг албан хаагчдад таниулах зорилгоор байгууллагын 
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төрийн захиргааны албан хаагчдад 5 удаа сургалт зохион 
байгуулсан. 
Аймгийн төрийн албан хаагчдын зөвлөгөөнд байгууллагын 
дарга Э.Чагнаадорж, Хэлтсийн дарга Б.Рэнцэндорж, Д.Нэргүй, 
мэргэжилтэн Б.Солонго, Д.Болорчимэг нар, БХБЯ болон 
Хотуудын холбооноос хамран  2018 оны 11 дүгээр сарын 12-16-
ны өдрүүдэд Япон Улсад зохион байгуулсан сургалтад 
байгууллагын дарга Э.Чагнаадорж, Монгол Улсын иргэнд газар 
өмчлүүлсний 15 жилийн ойн хүрээнд ГЗБГЗЗГ-аас зохион 
байгуулсан газар өмчлөлийн нээлттэй форумд байгууллагын 
дарга Э.Чагнаадорж, мэргэжилтэн Т.Саранзул нар тус тус 
хамрагдсан. 

20 
Албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх зорилгоор хуваарийн дагуу зааланд 
тоглох 

Албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх 
зорилгоор долоо хоног бүрийн Лхагва гарагт спорт зааланд 
тоглож, албан хаагчдыг 100 хувь хамруулдаг.  

100 

21 
Чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх талаар 
спортын ажлыг холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран зохион байгуулах 

Аймгийн БОАЖГ-аас 2018 оны 9 дүгээр сард аймгийн төрийн 
байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан тусгай хөтөлбөрт 
явган аялалд хамт олноороо амжилттай оролцсон.  

100 

22 

Албан хаагчдаас ээлжийн амралын хуваарийн 
саналыг авч, байгууллагын даргын тушаалаар 
ээлжийн амралтын хуваарийг батлуулж, 
хуваарийн дагуу ээлжийн амралтыг тухай бүр 
олгох 

Албан хаагчдаас ээлжийн амралын хуваарийн саналыг авч 
байгууллагын даргын 2018 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдрийн 
А/27 дугаар тушаалаар хуваарийг батлуулсан. Албан хаагчид 
батлагдсан хуваарийн дагуу ээлжийн амралтаа эдэлсэн. 

100 

Дундаж хувь 
 

100 


