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Хавсралт 5 

 

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ 2019 ОНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

№  
Сургалтын 

сэдэв агуулга 

Хугацаа 
болон 

хариуцах 
байгууллага, 
яамны нэгж, 

ажилтан 

 
Хугацаа 

 
Хамрагдах 

албан 
хаагчид 

 
Тайлбар 

 
Хэрэгжилт  

                                     Нэг. Үндсэн сургалт   

1.1 Нийтийн 
албаны 
удирдах албан 
тушаалтнуудад 
зориулсан 
авлигын эсрэг 
сургалт 

АТГ, ТЗУГ 3-5 дугаар 
сар  

2018 онд 
томилолтоос 
буцаж ирсэн 
албан 
хаагчид 

АТГ-аас баталсан 
хуваарийн дагуу 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 

хүрээнд АТГ-аас зохион байгуулсан 

удирдах албан тушаалтан, хууль, хүний 

нөөц, төсөв, санхүү, аудит, худалдан авах 

ажил хариуцсан ажилтан, шинээр 

томилогдсон албан хаагчдын сургалтад 

42 албан хаагчийг хамруулав.  

 

1.2 Төрийн албан 
хаагчдад  гэмт 
хэрэг, 
зөрчлөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх 
сургалт  

ТЗУГ 
 
 
 

Хугацааг 
тусгайлан 
товлох 

Нийт албан 
хаагчдад 

ЗГ-ын 2019 оны 1 
дүгээр сарын 16-ны 
өдрийн 3 дугаар 
хуралдааны 8 дугаар 
заалтын хүрээнд ЦЕГ-
тай хамтран зохион 
байгуулах 

2019 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр 
ТЕГ-тай хамтран нийт албан хаагчдад: 
Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, 
хамгаалалт;  
Тамхи, хар тамхи болон бусад хууль бус 
ачаа бараа тээвэрлэсний улмаас үүсэн 
гарч буй үр дагавар, хор уршиг;  
Хилийн чанадад ажиллах хугацаандаа 
гадны тусгай албад болон хууль бус үйл 
ажиллагаа явуулдаг зохион 
байгуулалттай гэмт бүлэглэлийн үйл 
ажиллагаанд татагдан орох эрсдлээс 
урьдчилан сэргийлэх, нөлөөлөлд 
автахгүй байх зэрэг сэдвээр сургалт 
зохион байгуулсан.  

1.3 Жендер ба 
хөгжил 

ТЗУГ 
 

4 дүгээр сар Нийт албан 
хаагчдад 

Жендерийн үндэсний 
хорооны ажлын албаны 
сургалт /2 цаг/ 

Жендэрийн үндэсний хорооны Ажлын 
албанаас жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах талаар авч хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээ, нөхцөл байдал, жендэрийн 
мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх 
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чиглэлээр  яамны нийт ажилтанд 
зориулсан сургалтыг 2019 оны 4 дүгээр 
сарын 25-ны өдөр зохион байгуулав.  

                                                              Хоѐр. Зорилтот сургалт  

2.1 Ой тогтоолтыг 
сайжруулах  ур 
чадварын 
талаарх 
сургалт 

ТЗУГ 
 

4 дүгээр сар Нийт албан 
хаагчдад 

Оюун ухааны 
академийн тэргүүн 
Х.Хатанбаатар, /2 
цагийн сургалт/  
 
 

2019 оны 3, 5, 10 дугаар саруудад 
сургалтыг зохион байгуулахаар 
Х.Хатанбаатартай тохиролцож, тухай бүр 
бэлтгэл ажлуудыг хангасан боловч 
түүний зүгээс тодорхой тайлбаргүйгээр 
цуцласны улмаас төлөвлөсөн ажил 
хэрэгжих боломжгүй болсон.  

2.2 Сэтгэл 
хөдлөлөө 
хянах, удирдах 
чадварыг 
сайжруулах 
сургалт  

ТЗУГ 
 

3 дугаар сар Нийт албан 
хаагчдад 

ТЕГ, сэтгэл судлаач 
нартай хамтрах 

ТЕГ-тай хамтран зохион байгуулахаар 
түр хойшлуулсан.  

2.3 Төрийн албан 
хаагчийн ѐс 
зүй 

ТЗУГ 
 

5 дугаар сар Нийт албан 
хаагчдад 

 2019 онд ДТГ-т томилогдон ажиллах нийт 
албан хаагчдад зориулсан ерөнхий 
сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 
6-7 дугаар сард шат дараалалтай 
сургалтууд зохион байгуулсан. 

2.4  Албан ѐсны 
уулзалт, яриа 
хэлэлцээний 
үеэр түгээмэл 
хэл дээр аман 
болон бичгийн 
орчуулга 
хийх, 
орчуулгын 
онол, арга 
зүйн 
чадавхийг 
дээшлүүлэх 
системтэй 
сургалт  

Орчуулгын 
алба  

3-5 дугаар 
сар 

Газар, 
нэгжийн 
удирдлагаас  
санал авч, 
өндөр 
түвшинд 
орчуулга 
хийх 
ажилтнуудыг 
хамруулах 

Яамны хэмжээнд 
орчуулагч нар бэлтгэх 

Монголын мянганы сорилтын сангийн 
Үндэсний зохицуулагч Э.Содонтогос 
даргатай хамтран “Орчуулга хийх арга 
зүй” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 4  дүгээр 
сарын 17-ны өдөр зохион байгуулав.  

2.5 Ахмад 
дипломатын 
туршлага 
хуваалцах 
ярилцлага 

ТЗУГ, 
Дипломат 
академи  

3-7 дугаар 
сард 

Залуу 
ажилтнуудад  

Дипломатын 
академитай хамтран 
зохион байгуулах  

2019 он ЗДК-тэй хамтран МУ-ын Ерөнхий 
сайд асан С.Баяр, болон Элчин сайдаар 
сууж байсан ахмад дипломатуудтай нийт 
3 удаагийн уулзалт ярилцлагыг зохион 
байгуулсан.  
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2.6 Дипломат 
ажилтнуудын 
чадварыг 
хөгжүүлэх 
“Хэлэлцээ 
хийх, цахим 
дипломат үйл 
ажиллагаа, 
эдийн засгийн 
дипломат үйл 
ажиллагаа”  

ТЗУГ, ОТХАГ 5 дугаар  
сар 

Нийт албан 
хаагчдад  

НҮБ-ын сургалт 
судалгааны 
хүрээлэнгээс багш нар 
ирж 4 хоногийн сургалт 

НҮБ-ын Сургалт, судалгааны хүрээлэн 
(UNITAR)-тэй хамтран 2019 оны 10 
дугаар сарын 8-наас 11-ний өдрүүдэд 
“Хэлэлцээ хийх, цахим дипломат үйл 
ажиллагаа, эдийн засгийн дипломат үйл 
ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг тус яамны 
25 албан хаагчдад зориулан зохион 
байгуулав.  

2.6 Олон улсын 
гэрээ, болон 
олон улсын 
эрх зүйн тухай  

ОУГЭЗГ 5 дугаар  
сар 

Нийт албан 
хаагчдад 

 2019 онд ДТГ-т томилогдон ажиллах нийт 
албан хаагчдад зориулсан ерөнхий 
сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 
6-7 дугаар сард шат дараалалтай 
сургалтууд зохион байгуулсан. 

2.7 Шинээр 
батлагдсан 
хууль 
тогтоомжуудын 
тухай 

ТЗУГ, 
ХЗДХЯ-тай 
хамтрах 
 

7 дугаар сар Нийт албан 
хаагчдад  

 2019 онд ДТГ-т томилогдон ажиллах нийт 
албан хаагчдад зориулсан ерөнхий 
сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 
6-7 дугаар сард шат дараалалтай 
сургалтууд зохион байгуулсан. 

 Гурав. ДТГ-уудад ажиллахаар томилогдсон ажилтнуудад зориулсан сургалт 

3.1 Яам, ДТГ-ын 
дотоод 
зохицуулалт 

ТЗУГ  6-7 дугаар 
сар 

Томилолт 
авсан нийт 
албан 
хаагчдад 

ДТГ-уудын чиг үүрэг, 
ажлын онцлог байдал, 
ГХЯ, ДТГ-ын 
хөдөлмөрийн дотоод 
журам, Дотоод ажлын 
заавар, Дипломат 
ажилтны сахилгын 
тусгай дүрэм зэрэг өдөр 
тутмын үйл 
ажиллагаанд мөрддөг 
эрх зүйн баримт 
бичгүүдийн 
зохицуулалт, зардал 
хангамжийн тухай,  
төрийн болон албаны 
нууцын тухай, харилцаа 
холбооны аюулгүй 
байдал зэрэг.  /2 цагийн 
сургалт/  

2019 онд ДТГ-т томилогдон ажиллах нийт 
албан хаагчдад зориулсан ерөнхий 
сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 
6-7 дугаар сард шат дараалалтай 
сургалтууд зохион байгуулсан. 

3.2 Монгол Улсын БТГ, 6 -7 дугаар Томилолт /2 цагийн сургалт/ 2019 онд ДТГ-т томилогдон ажиллах нийт 



4 
 

нийгэм, эдийн 
засаг, гадаад 
худалдааны 
өнөөгийн 
төлөв байдал, 
ойрын үеийн 
зорилт, гадаад 
сурталчилгаа, 
соѐлын 
харилцааны 
тухай 

ГХЭЗХАГ, 
ГССХГ  
 

сар авсан нийт 
дипломат 
ажилтнууд 

албан хаагчдад зориулсан ерөнхий 
сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 
6-7 дугаар сард шат дараалалтай 
сургалтууд зохион байгуулсан. 

3.3 Дипломат 
ѐслол, 
харилцааны 
соѐл, 
хувцаслалт, 
үйлчилгээ 

ДЁГ  6 -7 дугаар 
сар 

Томилолт 
авсан нийт 
ажилтнууд 
(жолооч 
нарыг 
оролцуулан), 
тэдгээрийн 
гэр бүлийн 
гишүүд  

1 цаг 30 минутын 4 
удаагийн сургалт 

2019 онд ДТГ-т томилогдон ажиллах нийт 
албан хаагчдад зориулсан ерөнхий 
сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 
6-7 дугаар сард шат дараалалтай 
сургалтууд зохион байгуулсан. 

3.4 ДТГ дахь 
төрийн болон 
албаны нууц, 
холбооны 
аюулгүй 
байдлын 
асуудал 

ТЗУГ Хугацааг 
тохиролцоно 

Томилолт 
авсан нийт 
албан 
хаагчдад 
  
 

ТЕГ-тай хамтрах /2 
цагийн сургалт/ 

2019 оны 4  дүгээр сарын 30-ны өдрийн 
16.30 цагаас “Зөвшилцөл” танхимд Улсын 
ерөнхий прокурорын газрын Сургалт 
судалгааны төвөөс “Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт сургалтыг 
нийт албан хаагчдад зориулан зохион 
байгуулсан.  

3.5 Консулын 
үйлчилгээ 

КГ  6 -7 дугаар 
сар 

Томилолт 
авсан нийт 
албан 
хаагчид 
болон 
консулын 
чиглэлээр 
ажиллах 
ажилтнууд 
хамрагдана 

КГ-аас тусгайлан  
хөтөлбөр гаргаж, 
сургалтыг зохион 
байгуулна.  

2019 онд ДТГ-т томилогдон ажиллах нийт 
албан хаагчдад зориулсан ерөнхий 
сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 
6-7 дугаар сард шат дараалалтай 
сургалтууд зохион байгуулсан.  

 

  


