
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 
ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА





ТАНИЛЦУУЛГА

 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь Азийн сангийн Хотын засаглалыг 
сайжруулах төслийн дэмжлэгтэйгээр Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийг 2017 онд 
байгуулж, төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг өндөржүүлэх, чирэгдэлгүй төрийн үйлчилгээг 
бий болгохын тулд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын ур 
чадвар, чадавхыг нэгдсэн цогц бодлогоор байнга, давтамжтай дээшлүүлэх хөтөлбөрийг 
боловсруулж, амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн.
 2022 оноос Сургалт, судалгааны төв нь “Хүний нөөцийн хөгжлийн төв” болон 
өөрчлөгдөж үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн ажиллаж байна.  НЗДТГ-ын Хүний нөөцийн 
хөгжлийн төв нь  2021 онд Чанарын бодлого, зорилтоо тодорхойлж, холбогдох журмуудыг 
боловсруулан хэрэгжүүлж үйл ажиллагаандаа Боловсролын байгууллагын менежментийн 
тогтолцоо ISO 21001:2018 стандарт, Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 
стандартыг тус тус нэвтрүүлсэн.

АЛСЫН ХАРАА

 Төрийн албаны манлайлагчдыг бэлтгэдэг мэргэшсэн сургалтын байгууллага байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 Ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлж эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх замаар төрийн 
бүтээмж, үйлчилгээг нийгмийн шаардлагад нийцүүлэн хүргэх албан хаагчийг бэлтгэнэ. 

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

 - Тасралтгүй суралцагч 
 - Шинийг эрэлхийлэгч 
 - Хамтдаа бүтээгч 

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

Удирдах зөвлөл

Төвийн дарга

Захиргаа
удирдлагын нэгж-3

Сургалтын нэгж-5 Судалгааны нэгж-1
Үндсэн багш - 2 
Гэрээт сургагч багш - 60



ХӨГЖЛИЙН ЗАМНАЛ 

   Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төв 
үүсэн байгуулагдав. Чадавх бэхжүүлэх 
хөтөлбөрийн загварыг боловсруулан 
хорооны албан хаагчдад зориулсан 
сургалт з охион б айгуулав. 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 Чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөрийг 
боловсруулав. Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагын албан хаагчдад 
зориулсан сэдэвчилсэн сургалтын гарын 
авлагуудыг боловсруулж, сургалтуудыг үе 
шаттайгаар з охион б айгуулав.

НИТХ-ын 21/03 дугаар тогтоолоор 
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагын албан хаагчдын чадавх 
бэхжүүлэх х өтөлбөр” б атлагдав. 
НССТ-ийн урт болон богино хугацааны 
хөгжлийн з ураглалыг б оловсрууллаа. 
Сургалтын үйл ажиллагаанд харилцан 
суралцах арга зүйг нэвтрүүлэв. Цахим 
сургалтын  системийг  хөгжүүлж  
эхэллээ. 

 НССТ-ийн үйл ажиллагаанд Боловсролын 
байгууллагын менежментийн тогтолцооны 
ISO 21001:2018 стандартыг нэвтрүүлэх 
ажлыг эхлүүлэв. “Харилцан суралцах арга 
зүйн форум”-ыг амжилттай зохион 
байгууллаа. Сургалтуудыг цахим хэлбэрт 
хөрвүүлж байна. Удирдлагын Академитай 
хамтын ажиллагааны Санамж бичгийг 
байгуулж, х амтран  ажиллаж  эхэллээ.

Үйл  ажиллагааг өргөжүүлж, 
Удирдлагын академитай хамтарсан 
сургалт зохион байгуулах гэрээ 
байгуулав. 
Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний 
байгууллагатай Хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулж, хамтарсан сургалт үйл 
ажиллагаануудыг эхлүүлэв. 
Чанарын менежментийн тогтолцооны 
ISO 9001:2015, Боловсролын 
байгууллагын менежментийн 
тогтолцооны ISO 21001:2018 
стандартуудыг т ус  тус  нэвтрүүлэв.

 Засгийн газрын 2021 оны 360 дугаар 
тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хүний нөөцийн удирдлагын 
хэлтсийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төв болж 
өргөжив. Албан  хаагчдын хандлага 
идэвхийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
Манлайллын академи, Мэтгэлцээн, 
Менторшип 110 хөтөлбөр зэрэг арга 
хэмжээнүүдийг з охион б айгуулж э хэлсэн.



СУРГАЛТАД ХАМРАГДСАН АЛБАН ХААГЧИД
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2564
Эмэгтэй: Эрэгтэй:

339

263 53

1741 643

1509 647

2075 4617

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

Албан хаагчдын хэрэгцээнд үндэслэсэн

Сайн туршлага хуваалцах

Бодит амьдрал дээр тохиолддог жишээ, кейс дээр ажиллах,
асуудал шийдвэрлэх

Цахим, холимог сургалт

Харилцан суралцах

СУРГАЛТЫГ 70:20:10 ЗАРЧИМД СУУРИЛСАН АРГА БАРИЛААР ЯВУУЛДАГ

Танхимын болон цахим сургалтаар

Ажлын байран дээр болон харилцан сургалт

Суралцангаа хэрэгжүүлэх, дадлага туршлага
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СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Ажлын байрны
ур чадвар

Ажлын байрны 
цахим хэрэглээ 

Зөөлөн
ур чадвар

Ахисан түвшний
ур чадвар

МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД 

Бизнес процес 
дахин загварчлал 

Төрийн албан хаагчийн зөөлөн ур 
чадварыг хөгжүүлэх хөтөлбөр

Төрийн албан хаагчийн харилцаа, 
хандлагыг сайжруулах хөтөлбөр

НХНХТ-ийн сургагч
багш бэлтгэх сургалт

Хорооны хэсгийн ахлагч нарт 
зориулсан сургалт

Хорооны Нийгмийн ажилтнуудад
зориулсан сургалт

Хорооны Зохион байгуулагч нарт
зориулсан сургалт

Хорооны Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн 
асуудал хариуцсан ажилтнуудад

зориулсан сургалт

Powerpoint ашиглан
танилцуулга бэлтгэх

хөтөлбөр



БИЕ ДААН СУРАЛЦАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД E-LEARNING 

БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сургалтын 
агуулга боловсруулах 

үйлчилгээ

Сургагч багш 
бэлтгэх хөтөлбөр

Сургагч багшийн 
ур чадвар 

дээшлүүлэх 
хөтөлбөр

Мэтгэлцээний тэмцээн 
зохион байгуулах 

үйлчилгээ

Сургалтын 
танхим түрээс

Компьютерын 
лабораторийн 

түрээс

Подкаст өрөө 
түрээс

ERP системийн хэрэглээ 

Хорооны Зохион байгуулагч нарт зориулсан сургалт

харилцаа

Хорооны Нийгмийн ажилтанд зориулсан сургалт

Хорооны Засаг дарга нарт зориулсан сургалт

систем зааварчилгаа



Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо
Бээжингийн гудамж, Нийслэлийн Засаг захиргааны 5-р байр
Улаанбаатар театр, 2 давхар, 207 тоот
+976 70119900
info@hrdc.ulaanbaatar.edu.mn
hrdc.ulaanbaatar.mn


