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Хавсралт-2 
 Журмын 4 дүгээр хавсралт 

 

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМ 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН 
БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ  

(2021 он) 

  

№ 
Үйл 

ажиллагаа 
№ 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Зорилтот 

түвшин 

Хүрсэн 

түвшин 

 

Хэрэгжилт 

/хувь/ 

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх 

1. Засгийн газар, 

төрийн 

байгууллага, 

бусад 

байгууллагаас 

албан 

хаагчдын 

мэдлэг, 

мэргэжлийг 

дээшлүүлэх 

чиглэлээр 

зохион 

байгуулсан 

дотоод 

сургалт 

1.1. Нийт сургалт, 

семинар, 

зөвлөгөөний 

тоо: 

15 

 

18 Яамны 2021 оны 

сургалтын 

төлөвлөгөөнд туссан 15 

сургалтад давхардсан 

тоогоор 200 албан 

хаагчийг хамруулав. 

Үүнээс “Хилийн чанад 

дахь ДТГ-т ажиллаж буй 

албан хаагчдын үүрэг, 

хариуцлага” сэдэвт 

сургалтад 2021 оны 06 

дугаар сард ДТГ-т 

ажиллахаар 

томилогдсон нийт 63 

албан хаагчийг, 

“Хилийн чанад дахь 

ДТГ-уудад ажиллаж буй 

төрийн албан хаагчдын 

сахилга хариуцлага” 

сэдэвт сургалтад 2021 

оны 08 дугаар сард 

шинээр томилогдсон 23 

Элчин сайд нарыг, 

“Дипломат ёслол, 

Жендэрийн мэдрэмж, 

сайн туршлага” сэдэвт 

сургалтад 2021 оны 10 

дугаар сард ГХЯ-ны 

гүйцэтгэх албан 

тушаалтнуудыг тус тус 

хамруулав.  

 

 

Үүнээс Ажлын 

байран дахь 

сургалт 

5 9 

Мэргэшүүлэх 

сургалт 

6 6 

Туршлага 

солилцох 

арга хэмжээ 

2 2 

Бусад 2 1 

1.2. Хамрагдсан 

нийт албан 

хаагчдын тоо: 

147 147 

Үүнээс Эмэгтэй 

албан хаагч 

71 75 

 Эрэгтэй 

албан хаагч 

76 72 

Удирдах 

албан 

тушаалтан 

30 30 

 Гүйцэтгэх, 

туслах албан 

тушаалтан 

90-ээс 

дээш 

117 

1.3. Албан 

хаагчдыг 

сургалтад 

90-ээс 

дээш 

 

100 % 
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хамруулсан 

байдал: 

Нийт албан 

хаагчдад 

эзлэх хувь 

2. Албан 

хаагчдыг 

хөгжүүлэх, 

мэргэшүүлэх 

чиглэлээр 

байгууллагын 

болон зохион 

байгуулагч 

талын 

зардлаар 

хамруулсан 

гадаад 

сургалт 

2.1. Нийт гадаад 

сургалт, 

семинар, 

зөвлөгөөний 

тоо 

5 6 

Тайлант хугацаанд 

магистрын сургалтад 

3, дипломатын 

сургалтад 3, төрийн 

албан хаагчийн 

мэргэшүүлэх багц 

сургалтад 10, төрийн 

бусад байгууллагаас 

зохион байгуулсан 

гадаадын, дотоодын 

бусад цаг үеийн 

сургалтуудад албан 

хаагчдыг сургав.  

 

 

2.2. Хамрагдсан 

нийт албан 

хаагчдын тоо: 

15 16 

Үүнээс 

 

Эмэгтэй 

албан хаагч 

6 7 

Эрэгтэй 

албан хаагч 

9 9 

Удирдах 

албан 

тушаалтан 

3 3 

Гүйцэтгэх, 

туслах албан 

тушаалтан 

12 13 

2.3. Гадаад 

сургалтад 

хамруулсан 

байдал: 

Нийт албан 

хаагчдад 

эзлэх хувь 

20-оос 

дээш 

13.3 % 

3. Албан 

хаагчдыг 

хөгжүүлэх, 

мэргэшүүлэх 

чиглэлээр 

зарцуулсан 

зардал, албан 

хаагчдын 

шилжилт 

хөдөлгөөн 

3.1. Албан 

хаагчдын 

сургалт, 

хөгжлийн үйл 

ажиллагаанд 

зарцуулсан 

зардлын 

хэмжээ 

(сая.төг) 

7.3 

сая төгрөг 

7.2 

сая төгрөг 

2021 онд хяналт–

шинжилгээ үнэлгээ 

дотоод аудитын газраас 

3 хүний дотоод аудитын 

сургалтын төлбөрт 1.6 

сая төгрөг, Удирдлагын 

академийн эрхэлсэн 

түшмэлийн сургалтанд 

2 хүний 3.2 сая төгрөг, 

бусад сургалтын хэвлэх 

материалийн зардалд 

2.4 сая төгрөгийн 

зардал тус тус гарсан 

байна.  
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3.2. Албан 

хаагчдын 

шилжилт 

хөдөлгөөний 

хувь 

15-аас 

доош 

 

25 хувь 

ДТГ-т шилжүүлэн 

томилсон 36, ДТГ-аас 

буцаж ирсэн 36, 

сургалтаас ирсэн 4, өөр 

байгуулллагад сэлгэн 

томилсон 7, сургалтад 

хамрагдахаар төрийн 

албанаас түр 

чөлөөлөгдсөн 3. Албан 

хаагчдын шилжилт 

хөдөлгөөн 15-аас дээш 

байгаа нь байгууллагын 

үйл ажиллагааны 

онцлогтой холбоотой 

гэж үзнэ. 

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 

4. Цалин хөлс, 

шагнал, 

урамшууллын 

тогтолцоог 

хэрэгжүүлэх 

4.1. Цалин, 

шагнал, 

урамшуулалд 

зарцуулсан 

зардлын 

байгууллагын 

нийт төсөвт 

эзлэх хувь 

-  

28.1 хувь 

ГХЯ-ны нийт төсөв 

12,745.3 сая төгрөг 

батлагдсан. Үүнээс 

цалин хөлс, нэмэгдэл 

урамшуулалд 3,591.9 

төгрөг батлагдсан нь 

нийт төсвийн 28.1 

хувийг эзэлж байна. 

4.2. Нэгж албан 

хаагчид олгох 

хоол, унааны 

нэмэгдэл 

(мян.төг) 

5.5 8.5 2022 оноос албан 

хаагчид олгох хоол, 

унааны нэмэгдэл 

зардал төсөвт 147 орон 

тоогоор суулгасан 

5. Албан 

хаагчдын 

ажлын 

байрны 

хэвийн 

нөхцөлийг 

бүрдүүлэх 

5.1. Ажлын 

байрны 

таатай орчны 

сэтгэл 

ханамжийн 

санал 

асуулгын дүн 

(Албан 

хаагчдын 

сэтгэл 

ханамж) 

80-аас 

дээш 

124 ГХЯ-ны төв байр, 

уулзалтын өрөө, зарим 

албан хаагч нарын 

ажлын өрөөнд урсгал 

засвар болон галын 

аюулгүй байдлыг 

хангах техникийн бусад 

засвар үйлчилгээ, нд 

158.6 сая төгрөг 

зарцуулснаас гадна 

цар тахлын халдвараас 

урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор албан 

хаагчдад маск, бээлий 

олгож ажиллав. Мөн 

өрөө тасалгаанд 

ариутгал 

хадваргүйжүүлэлт, 
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цэвэрлэгээ үйлчилгээг 

тогтмол хийж ажиллав.  

6. Албан 

хаагчдын 

эрүүл мэндийг 

хамгаалах, 

урьдчилан 

сэргийлэх 

6.1. Эрүүл 

мэндийн 

урьдчилан 

сэргийлэх 

үзлэг (Жилд) 

1-ээс дээш 1 Яамны нийт 147 албан 

хаагчийг “Улаанбаатар 

Сонгдо” эмнэлэгт 

яамны төв аппаратын 

147 албан хаагчдыг үнэ 

төлбөргүй, тэдгээрийн 

гэр бүлийн гишүүдийг 

хөнгөлөлттэй 

нөхцөлөөр эрүүл 

мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт дахин 

хамруулав. 

6.2. Албан 

хаагчдын 

хамрагдалт 

90-ээс 

дээш 

100 хувь 

 

 

 

 

Яамны нийт 147 албан 

хаагчийг “Улаанбаатар 

Сонгдо” эмнэлэгт 

яамны төв аппаратын 

147 албан хаагчдыг үнэ 

төлбөргүй, тэдгээрийн 

гэр бүлийн гишүүдийг 

хөнгөлөлттэй 

нөхцөлөөр эрүүл 

мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт дахин 

хамруулав. 

7. Албан 

хаагчдыг 

нийгмийн 

баталгааг 

хангах 

чиглэлээр 

зарцуулсан 

зардал 

7.1. Албан 

хаагчдын 

нийгмийн 

асуудалд 

зарцуулсан 

зардлын 

хэмжээ 

(сая.төг) 

28.0 сая 

 төгрөг 

 

26.6 сая төгрөг Тайлант онд 14 албан 

хаагчдад 7.8 сая 

төгрөгийн нэг удаагийн 

тэтгэмжийн мөнгө, 

ахмадын нийгмийн 

баталгааг ханган 

чиглэлээр 18.8 сая 

төгрөг нийт 26.6 сая 

төгрөг зарцуулсан. 
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Хавсралт-2 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН 

БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ  

Гадаад харилцааны яам 

2021 он 

Д/д Үйл ажиллагаа Хэрэгжилт 
Хэрэгжилтийн 

хувь 

1. Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх 

1 

1. Засгийн газар, төрийн байгууллага, 

бусад байгууллагаас албан хаагчдын 

мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр 

зохион байгуулсан дотоод сургалт 

Яамны 2021 оны сургалтын төлөвлөгөөнд туссан 15 сургалтад давхардсан тоогоор 

200 албан хаагчийг хамруулав. Үүнээс  “Хилийн чанад дахь ДТГ-т ажиллаж буй албан 

хаагчдын үүрэг, хариуцлага” сэдэвт сургалтад 2021 оны 06 дугаар сард ДТГ-т 

ажиллахаар  томилогдсон нийт 63 албан хаагчийг, “Хилийн чанад дахь ДТГ-уудад 

ажиллаж буй төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага” сэдэвт сургалтад 2021 оны 

08 дугаар сард шинээр томилогдсон 23 Элчин сайд нарыг, “Дипломат ёслол, 

Жендэрийн мэдрэмж, сайн туршлага” сэдэвт сургалтад 2021 оны 10 дугаар сард 

ГХЯ-ны гүйцэтгэх албан тушаалтнуудыг тус тус хамруулав. 

100% 

2 

2. Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх 

чиглэлээр байгууллагын болон зохион 

байгуулагч талын зардлаар хамруулсан 

гадаад сургалт 

Тайлант хугацаанд магистрын сургалтад 3, дипломатын сургалтад 3, ГХЯ-ны нэр 

дээр бакалаврын сургалтад 10, төрийн албан хаагчийн мэргэшүүлэх багц сургалтад 

10, төрийн бусад байгууллагаас зохион байгуулсан гадаадын, дотоодын бусад цаг 

үеийн сургалтуудад албан хаагчдыг сургав. 

100% 

3 

3. Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх 

чиглэлээр зарцуулсан зардал, албан 

хаагчдын шилжилт хөдөлгөөн 

2021 онд хяналт–шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын  газраас 3 хүний дотоод 

аудитын сургалтын төлбөрт 1.6 сая төгрөг, Удирдлагын академийн эрхэлсэн 

түшмэлийн сургалтанд 2 хүний 3.2  сая төгрөг, бусад сургалтын хэвлэх материалийн 

зардалд 1.2 сая төгрөгийн зардал тус тус гарсан байна. ДТГ-т шилжүүлэн томилсон 

36, ДТГ-аас буцаж ирсэн 36, сургалтаас ирсэн 4, өөр байгуулллагад сэлгэн томилсон 

7, сургалтад хамрагдахаар төрийн албанаас түр чөлөөлөгдсөн 3. Албан хаагчдын 

шилжилт хөдөлгөөн 15-аас дээш байгаа нь байгууллагын үйл ажиллагааны 

онцлогтой холбоотой. 

90% 

2. Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 

4 
4. Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын 

тогтолцоог хэрэгжүүлэх 

ГХЯ-ны нийт төсөв  12,745.3 сая төгрөг батлагдсан. Үүнээс цалин хөлс, нэмэгдэл 

урамшуулалд 3,591.9 төгрөг батлагдсан нь нийт төсвийн 28.1 хувийг эзэлж байна. 
100% 

5 5. Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг 100 хувь хангаж ажилласан. ГХЯ- 100% 
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нөхцөлийг бүрдүүлэх ны төв байр, уулзалтын өрөө, зарим албан хаагч нарын ажлын өрөөнд  урсгал засвар 

болон галын аюулгүй байдлыг хангах техникийн бусад засвар үйлчилгээнд 158.6 сая 

төгрөг зарцуулснаас гадна цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 

албан хаагчдад маск, бээлий олгож ажиллав. Мөн өрөө тасалгаанд ариутгал 

хадваргүйжүүлэлт, цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийж ажиллав. 

6 

6. Албан хаагчдын эрүүл мэндийг 

хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх 

Яамны нийт 147 албан хаагчийг “Улаанбаатар Сонгдо” эмнэлэгт яамны төв 

аппаратын 147 албан хаагчдыг үнэ төлбөргүй, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдийг 

хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулав. 

Эрүүл мэндийн үзлэгт улсын төсвөөс 8.01 сая төгрөг зарцуулсан. 

100% 

7 

7. Албан хаагчдыг нийгмийн баталгааг 

хангах чиглэлээр зарцуулсан зардал 

Тайлант онд 14 албан хаагчдад 7.8 сая төгрөгийн нэг удаагийн тэтгэмжийн мөнгө, 

ахмадын нийгмийн баталгааг ханган чиглэлээр  18.8 сая төгрөг нийт 26.6 сая төгрөг 

зарцуулсан. 

90% 
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