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№
Сургалтын сэдэв Сургалтын зорилго Хугацаа Заах хүн

/ - II улирал

1
Ёс зүйн хорооны сургалт

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 
хэмжээний талаарх ойлголтыг 
нэмэгдүүлэх, ёс зүйн зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх

3 сарын16
Ёс зүйн хороо 

\Төрийн албаны 
салбар зөвлөл\

2 Эрүүл мэндийн боловсрол олгох 
сургалт

Албан хаагчдын эрүүл мэндийн талаарх 
мэдлэгийг дээшлүүлэх 3 сард Сургалтын 

сурталчилгааны баг

3

Гамшгаас хамгаалах штабын сургалт Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бүтэц, 
'байгууллагын гамшгаас хамгаалах 
төлөвлөгөөг турших, тодотгол хийх 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах

3 сарын 30
Гамшгаас 

хамгаалах штаб

4
ХАСХОМ-ийг бүртгэх, хянах, хадгалах 
тухай

Мэдүүлгийг үнэн бодит гаргах, Авилгын 
эсрэг хуулийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах

4 сарын 13 ЭБАТ

5 Төрийн албан хаагчдын хувцаслалт Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 
хэмжээг дээшлүүлэх 4 сарын 13 Ёс зүйн хороо

6
Хамтын сангийн тайлан Хамт сангийн хагас жилийн санхүүгийн 

тайланг хамт олны дунд хэлэлцүүлэх
4 сарын 27 Хамтын сан

7

Тайлан, мэдээ боловсруулахад 
анхаарах асуудал

Албан хаагчдын тайлан, мэдээ 
боловсруулах чадварыг дээшлүүлэх

4 сарын 27

Сургалт
сурталчилгааны баг 
\Хөгжлийн бодлогын 

хэлтэс\

8
Баримт бичгийн стандарт тухай Албан хаагчдын албан бичгийн 

стандартын талаарх мэдлэгийг 
дээшлүүлэх

5 сарын 11 ББНШалгах комисс

9
Гамшгийн бэлэн байдлын сургалт Геологийн гаралтай гамшиг, газар 

хөдлөлтийн аюулын үед зарлан 
мэдээлэл дуут дохиогоор цуглах

5 сарын 18 Гамшгаас 
хамгаалах штаб



10

Албан хаагчдыг чадавхжуулах 
сургалт

Хүнс, хөдөө аж ахуйн алба, мал 
хамгаалах бүлгийн томилгоот бие 
бүрэлдэхүүний сургалт, дадлага

6 сард Гамшгаас 
хамгаалах штаб

III - IV улирал

11
Хууль зүйн хэлтэс Шинээр мөрдөгдөж буй хууль 

тогтоомжийн талаарх ойлголт
7 сарын 6 Сургалт

сурталчилгааны баг

12

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлын төлөвлөгөөний сургалт

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлын төлөвлөгөөний дагуу “Хулгайн 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
замын хөдөлгөөний дүрэм” талаарх 
мэдлэгийг дээшлүүлэх

9 сарын 7 Сургалт
сурталчилгааны баг

13

Намрын ногоон өдрүүд үзэсгэлэн 
худалдааны үйл ажиллагаатай 
танилцах

Улсын хэмжээнд болдог үзэсгэлэн 
худалдаанд оролцож салбарын 
хэмжээний шилдэг, брэнд бүтээгдэхүүн, 
шилмэл омгийн мал сүргийн талаарх 
мэдлэгээ дээшлүүлж, туршлага судлах

9 сард Сургалт
сурталчилгааны баг

14 Хүндэлэх мэндлэх ёсны тухай
Залуу албан хаагчидад хүндлэх, 
мэндлэх ёсыг өвлүүлэх үлдээх, сургах 9 сарын 21 Д.Дэлгэрмөнх

15
Архивын нэгж бүрдүүлэх тухай Архивын хадагаламжын нэгжийг зөв 

бүрдүүлэх талаарх мэдлэг олгох 10 сарын 05 ББНШК

16
Зохиомол хээлтүүлгийн үйл 
ажиллагаатай танилцах

Албан хаагчдад зохиомол хээлтүүлгийн 
талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх 10 сарын 19 ЦСҮТ

17
5 саяын уналт тэмцээн Зөв бичгийн дүрэм, салбарын хууль, 

аймгийн ХХАА-н салбарын тухай 
мэдлэгийг дээшлүүлэх

10 сарын 26
Сургалт

сурталчилгааны баг




