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Төвийн ажилтнуудад архив албан хэрэг 
хөтлөлтийн сургалт зохион байгуулах   Төвийн архив-бичиг 

хэргийн ажилтан 

2
Төвийн ажилтнуудад мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр сургалт зохион 
байгуулах   

 нийгмийн ажилтан 
А.Гантөмөр

3

Ажилтнуудад төвд мөрдөж буй дүрэм 
журам, эрхзүйн баримт бичгүүд, дээд 
газрын тогтоол шийвдэрийг 
танилцуулах танилцуулж, ач 
холбогдлыг тайлбарлан таниулах 

Ахлах арга зүйч

4
Ажилтнуудад  ажлын төлөвлөгөө 
боловсруулах, тайлан бичих заавар 
зөвлөгөө өгөх

Ахлах арга зүйч 

5
Төвийн ажилтнуудад эрүүл мэндийн 
зөвлөгөө өгөх сургалт зохион байгуулах Эмч

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ  НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУСГАЙ ТӨВИЙН  ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН
2021  ОНЫ СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

    БАТЛАВ
                НИЙСЛЭЛИЙН   ЗАСАГ  ДАРГЫН  ДЭРГЭДЭХ
                НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУСГАЙ ТӨВИЙН 
               ДАРГА                                       Г.ЦЭРЭНДУЛАМ

2021 оны   дүгээр сарын    өдөр

2021 оны 01 дүгээр сарын 18                                                                                                                                                          Улаанбаатар хот

Д/Д Хийгдэх ажлууд I  УЛИРАЛ II  УЛИРАЛ III  УЛИРАЛ IV  УЛИРАЛ Хариуцах эзэн
1 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар



6

Төвийн ажилтнуудад зан төлвийн 
өөрчлөлттэй хүмүүстэй ажиллах арга 
зүйн зөвлөгөө өгөх сургалт зохион 
байгуулах   

Сэтгэл зүйч

8
Ажилтнуудыг мэргэжил дээшлүүлэх 
чиглэлээр цаг үеийн болон урт, богино 
хугацааны сургалтуудад хамруулах

Арга зүйч

                                                          АХЛАХ АРГА ЗҮЙЧ                      Н.НЭРГҮЙ
                                                          ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН: 



1

Төвийн ажилтнуудад архив албан 
хэрэг хөтлөлтийн сургалт зохион 
байгуулах   

  Төвийн архив, бичиг хэргийн ажилтан нь шинээр томилогдсон 2 ажилтанд архив, 
албан хэрэг хөтлөлт, ERP, eDoc програмын талаар сургалт зохион байгуулсан. Мөн  
Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III талаар мэдээлэл өгөх сургалтыг нийт 
ажилтнуудад зохион байгуулсан.

100%

2

Төвийн ажилтнуудад мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр сургалт 
зохион байгуулах   

Архив, бичиг хэргийн ажилтанд байгууллагын вэб сайтад зурагтай мэдээлэл оруулах 
талаар цахим сургалт орсон.
Байгууллагын гүйцэтгэх албан тушаалтнуудад ажлын document файлыг pdf файл руу 
хөрвүүлэх тухай цахим сургалт зохион байгуулсан.

100%

3

Ажилтнуудад төвд мөрдөж буй 
дүрэм журам, эрхзүйн баримт 
бичгүүд, дээд газрын тогтоол 
шийвдэрийг танилцуулах 
танилцуулж, ач холбогдлыг 
тайлбарлан таниулах 

Төвийн хэмжээнд дагаж мөрдөх журмуудын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, “Төвийн 
хөдөлмөрийн дотоод журам”,”Төвийн ажилтнуудын ажил хүлээлцэх журам”, ”Төвийн 
түр хоноглох байрны дотоод журам”-ыг тус тус нийт ажилтнуудын хурлаар 
танилцуулж, мөрдөж ажиллахад хяналт тавин ажилласан. Мөн эрхлэх ажлын хүрээнд 
шинээр гарсан хууль, тогтоол, шийдвэрийг тухай бүрт танилцуулан, хэрэгжилтийг 
хангуулахад анхаарч ажилласан. 

90%

4

Ажилтнуудад  ажлын төлөвлөгөө 
боловсруулах, тайлан бичих заавар 
зөвлөгөө өгөх

Засгийн газрын 2020 оны 217 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 
ажилтнуудад  сургалт зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн  төлөвлөгөө боловсруулах арга 
аргачлалыг хамтран ярилцаж тайлан бичих заавар зөвлөгөө өгч ажилласан. 
Мөн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Сургалт судалгааны албанаас зохион 
байгуулсан 
"Үр дүнд суурилсан бодлог, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ" цахим сургалтанд 
8 гүйцэтгэх ажилтан хамрагдаж гэрчилгээ авсан.

90%

Гүйцэтгэл

2021 оны 12 дугаар  сарын 28                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ  НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУСГАЙ ТӨВИЙН  ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН
2021  ОНЫ СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

д/д
Төлөвлөсөн ажлууд

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт



5

Төвийн ажилтнуудад эрүүл мэндийн 
зөвлөгөө өгөх сургалт зохион 
байгуулах

Ажлын орчин төрөл бүрийн халдварт өвчний эрсдэл ихтэй тул ажилтнуудыг хагас 
жилд нэг удаа нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт хамруулж, шаардлагатай тохиолдолд 
дараагийн шатлалын эмнэлэгт шинжилгээ хийлгэхэд нь цагийн чөлөө олгож 
ажилладаг. Ажилтнуудын ажлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан элэг цөс,  зүрх судас, 
мэдрэлийн гаралтай өвчлөл зонхилж байна. 
2021 онд 9  ажилтан ковидоор өвчлөн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн бөгөөд төвийн 
эмчийн зүгээс ажилтнуудын өвчлөлийн судалгаа хийж, зохих зөвлөгөө өгч ажилласан.
        Төвийн ажилтнуудын дунд нийтийн биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөнийг 
хэвшүүлэх зорилгоор 2 удаагийн явган алхалтыг зохион байгуулсан.

100%

6

Төвийн ажилтнуудад зан төлвийн 
өөрчлөлттэй хүмүүстэй ажиллах 
арга зүйн зөвлөгөө өгөх сургалт 
зохион байгуулах   

• Ажилтан албан хаагчдын стресс тайлах зорилгоор “Кофе тайм” уулзалт ярилцлагыг 1 
удаа зохион байгуулж 5 ажилтан албан хаагч оролцлоо.
• Ганцаарчилсан сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд нийт 8 албан хаагч хамрагдлаа. 90%

7

  2021 онд танхимаар 4 удаагийн сургалатанд 17 ажилтан, 17 удаагийн цахим 
сургалтанд 29 ажилтан, богино хугацааны 2 удаагийн мэргэшүүлэх сургалтанд 2, 
албан хаагчдын ажил төрлийн цуглаанд 7 удаагийн үйл ажиллагаанд 60 ажилтан тус 
тус хамрагдсан байна.  
      Төсөл хөтөлбөр хариуцсан нийгмийн ажилтан Төслийн удирдлагын хагас жилийн 
сургалтанд хамрагдсан.
      Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан нийгмийн ажилтан IT чиглэлээр 
бие даан суралцаж мэдлэг чадвараа сайжруулсан.   
        Сэтгэл зүйч 16 цагийн  сэтгэл зүйн зөвлөгөө засал мэргэжил дээшлүүлэх сургалт,
        Нярав мэргэжил дээшлүүлэх, 
Нягтлан бодогч нийгмийн даатгал, худалдан авах ажиллагааны богино хугацааны 
сургалтуудад
        Арга зүйч Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Үр дүнд суурилсан 
бодлого, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ сургалтанд,
Шинээр ажилд томилогдсон албан хаагчдыг Авилгатай тэмцэх газраас зохион 
байгуулсан цахим сургалтанд тус тус хамруулсан байна.

100%

96%Гүйцэтгэлийн дундаж
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