
№ Сургалтын нэр Зорилго 

Хамрагдсан 
албан 

хаагчдын 
тоо 

Хэрэгжилт  

1
Ажлын бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх - 
хэлэлцүүлэг

Сургалтын нээлт                    
          Гүйцэтгэлийн үр 

дүнг дээшлүүлэх
12

Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн үр дүнг дээшлүүлэх
зорилгоор ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх сургалт,
хэлэлцүүлэгийг зохион байгуулж, албан хаагчид
ажлын бүтээмжээ нэмэгдүүлэх уриалга гаргасан.

Биелэлт 100%

2 Мэндлэх хүндлэх 
уламжлалт ёс заншил

Үйлчлүүлэгч, 
харилцагч, хамтран 

ажиллагсдын 
харилцааг сайжруулах

11

3

Албан хэрэг 
хөтлөлтийн стандарт, 
Архивын нөхөн 
бүрдүүлэлтийн 
талаар   

Албан хэргийг 
стандартын дагуу 
хөтлүүлж сургах

11

4 Эерэг хандлага 11

5

Сөрөг хандлага, 
түүний уршгийг 
бууруулах, сөрөг 
хандлагаас ангижрах 

11

6 Хувцаслалт 11

7 Харилцаа 11

8 Цахимд мэдээлэл 
байршуулах

Постер зөв бэлтгэх, 
мэдээлэл дамжуулах 10

9 Идэвхижүүлэлт Урамшуулах, урам 
хайрлах 10

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын тушаалаар 
батлагдсан “Дотоод сургалтын баг” 2019 оны дотоод 

сургалтын төлөвлөгөөний дагуу  03-р сарын 25-нд 
Мэндлэх хүндлэх уламжлалт ёс заншилаар МҮА-ны 

дарга Д.Дэлгэрмөнх, Албан хэрэг хөтлөлтийн 
стандарт, Архивын нөхөн бүрдүүлэлтийн талаар  
ББНК-ын дарга А.Баярмаа,   Хувцаслалтаар ҮХҮА-
ны мэргэжилтэн Г.Батсүх, Эерэг хандлагаар-ЗААА-
ны мэргэжилтэн С.Мөнхжаргал, Сөрөг хандлага, 

түүний уршгийг бууруулах, сөрөг хандлагаас 
ангижрах арга замаар МҮА-ны мэргэжилтэн 

А.Баярмаа, Харилцаагаар МҮА-ны мэргэжилтэн 
Л.Алдар нар тус тус хичээл зааснаар байгууллагын 

албан хаагчдын харилцаа, хандлага сайжирсан.  

 2019 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу  04-
р сарын 02-нд Цахимд мэдээлэл байршуулахын 

талаар ҮХҮА-ны мэргэжилтэн Э.Түвшинзаяа, 
Идэвхижүүлэлтийн талаар Нягтлан бодогч 

Н.Гандирмаа  нар тус тус хичээл зааснаар албан 
хаагчид өөрсдийн үйл ажиллагаатай холбоотой 
мэдээллийг хэрхэн олон иргэнд цахим хуудсаар 

дамжуулан олгох талаар мэдлэгтэй болсон. . 

2019 оны дотоод сургалтын жилийн эцсийн тайлан 
2019.12.01

Өөрчлөлтийг өөрөөсөө уриан дор

Байгууллагын дотоод 
уур амьсгал, харилцаа 
хандлагыг сайжруулах



10

Байгууллагагын 
техник тоног 
төхөөрөмжийг зөв 
ашиглах

техник тоног 
төхөөрөмжийн 
эдэлгээг уртасгах

12

Байгууллагын тоног төхөөрөмжийн эдэлгээг 
уртасгах, урсгал зардлыг хэмнэх, техник тоног 

төхөөрөмж багаж хэрэгсэлтэй зөв харьцах, аюулгүй 
ажиллах анхан шатны мэдлэг олгосон.  

1 Малчинд туслах өдөр 

Малчид, байгууллага 
хоорондын ажлын 
уялдаа холбоог 
сайжруулах 

10
Байгууллагын туслах аж ахуйн малын хаваржилтын 

ажилд тусалж, байгууллагын ажилчдын малын 
талаарх мэдлэгийг дээшлүүлсэн. 

2
Төрийн албаны ёс 
зүйн зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх

Албан хаагчдыг ёс 
зүйн зөрчил гаргахаас 
сэргийлэх

3 Малын генетик 
нөөцийн тухай хууль

4 Ээмэгжүүлэлт, 
бүртгэлжүүлэлт

5

Үндэсний үйлдвэрт 
арьс, шир, хонь, 
тэмээний ноос 
бэлтгэн тушаасан 
малчин мал бүхий 
этгээдэд урамшуулал 
олгох журам

6
Удам зүйн үнэлгээ 
хийх, итгэмжлэл 
олгох 

7

Ургамлын гаралтай 
бүтээгдэхүүний ул 
мөрийг мөрдөн 
тогтоох

10

Ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний ул 
мөрийг мөрдөн тогтоох журмын талаар болон гарал 
үүслийн гэрчилгээ олголтын талаар байгууллагын 

албан хаагчидад мэдлэг олгосон. 

8

Органик хүнсний 
тухай хууль, 
тэдгээртэй 
нийцүүлэн гаргасан 
журмууд

11
Органик хүнсний тухай хууль дагалдан гарсан 

журмуудын талаар байгууллагын албан хаагчидад 
мэдээлэл өгсөн. 

Байгууллагын үйл 
ажиллагааны 

чиглэлийг албан хаагч 
бүрт ойлгуулах, нэг 
зорилгод нэгтгэх, 

хуулийн мэдээллээр 
хангах, гүйцэтгэх 

болон хөрвөх 
чадварыг дээшлүүлэх, 
төрийн жинхэнэ албан 
хаагчийг төлөвшүүлэх

Хуулиа, дүрэм, журмаа мэдье уриан дор 
байгууллагын албан хаагчдаас өөрсдийн хариуцаж 
буй салбарт мөрдөгдөж буй хууль, дүрэм, журмын 

талаар сургалтуудыг зохион байгуулсан. Харилцаа, 
хандлага, ёс зүйн дүрмийн талаар ЗААлбаны дарга 

Б.Гандулам,    Малын генетик нөөцийн тухай хуулиар 
МҮА-ны дарга Д.Дэлгэрмөнх, Ээмэгжүүлэлт, 

бүртгэлжүүлэлтийн ач холбогдлын талаар МҮА-ны 
мэргэжилтэн А.Баярмаа, Үндэсний үйлдвэрт арьс, 

шир, хонь, тэмээний ноос бэлтгэн тушаасан малчин 
мал бүхий этгээдэд урамшуулал олгох журмын 

талаар МҮА-ны мэргэжилтэн А.Баярмаа нар тус тус 
хичээл заасан. Мөн Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг 

хуулиар Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн 
газрын мэргэжилтэн, Авилгын эсрэг хууль, Нийтийн 

албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулиар аймгийн Авилгын эсрэг 
олон нийтийн зөвлөлийн дарга н.Зандаръя дарга 

нар хичээл заасан

11

Хуулиа, дүрэм, журмаа мэдье, хэрэгжүүлье



9

Авлигын эсрэг хууль, 
Нийтийн албанд 
нийтийн болон 
хувийн ашиг 
сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
тухай, Хөдөлмөрийн 
тухай хууль

11

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай байгууллагын эрх бүхий 
албан тушаалтан мэдээлэл өгсөн, Хөдөлмөрийн 

тухай хуулиар газоын дарга албан хаагчидад 
мэдээлэл хүргэсэн. 

10

Төсвийн тухай хууль, 
Санхүүгийн анхан 
шатны баримт бичиг 
бүрдүүлэх, 
бүрдэлийг хангах 

12

Дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 
байгууллагын нягтлан бодогч  байгууллагын албан 

хаагчидад санхүүгийн анхан шатны баримт бичигийг 
хэрхэн зөв бүрдүүлэх талаар албан хаагчидад 

мэдлэг олгосон. 








