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1 

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 217, 206 дугаар 
тогтоолуудаар батлагдсан журмуудыг судалж, шаардлага 
хангасан төлөвлөлтийг хийж, ЗГХЭГ-ын 2020 оны 100-р 
тушаалаар батлагдсан загвар аргачлалыг мөрдөж ажиллах 

Төсөвт байгууллагуудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, төрийн албан 

хаагчдын сургалт, нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө, 

төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, 

хяналт, шинжилгээ, үнэлгээг хийхдээ Монгол улсын Засгийн 

газрын 2020 оны 217, 206 дугаар тогтоолуудаар батлагдсан 

журмуудыг баримтлан хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  

 

 

90 

 

 

 

2 

Байгууллага бүр байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 

хавсралтаар төрийн албан хаагчдын сургалт, нийгмийн 

баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 

боловсруулан батлуулж, хэрэгжилт үр дүнг хагас бүтэн жилээр 

тооцон ажиллах / ЗГ-ийн 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор  

батлагдсан журмын 4 дүгээр хавсралтын шалгуур үзүүлэлтийг 

хангасан төлөвлөлтийг хийх/ 

Төсөвт байгууллагууд Байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний хавсралтаар төрийн албан хаагчдын сургалт, 
нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөг боловсруулан 2022 оны 01 сарын 15-ний өдөр Засаг 
даргаар батлуулан хэрэгжүүлж байна.  

 
 

90 

 

3 

Төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тусгай 

удирдамжийн дагуу хяналт шинжилгээ хийж, байгууллагуудын 

үйл ажиллагааг жигд сайжруулах 

Төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 3-р улиралд хяналт 
шинжилгээ хийхээр төлөвлөгөөнд тусгагдсан.  

 
30 

 

4 

АЗД-СЗД-тай байгуулсан гэрээний үүргийн хэрэгжилтэд улирал 

бүр хяналт шинжилгээ хийж, удаашралтай болон тасарч 

болзошгүй заалтуудыг эрчимжүүлэх, зохион байгуулалтын арга 

хэмжээ авч, гэрээний хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн хяналтыг 

тогтмол тавьж байх 

АЗД-СЗД-тай байгуулсан гэрээний үүргийн хэрэгжилтэд 2 удаа 
хяналт шинжилгээ хийсэн. Хагас жилийн хэрэгжилт 90,9 хувьтай. 
Хугацаа болоогүй 26 заалт байна. Хэрэгжээгүй 6 заалтын 3 нь 
цаг үеийн нөхцөл байдлаас хамаарсан гадаад хамтын 
ажиллагаатай холбоотой заалт байна. Бусад 3 заалтыг 
эрчимжүүлэх үүрэг чиглэл өгөн ажиллаж байна.  
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5 

Хууль тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг төлөвлөн, 

шинээр гарч байгаа хууль дүрэм, журмыг судлах асуудлыг 

төрийн албан хаагчийн сургалтын төлөвлөгөө болон албан 

хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжилт үр дүнг 

тооцох 

Шинээр гарч байгаа хууль дүрэм, журмыг судлах асуудлыг 
төрийн албан хаагчийн сургалтын төлөвлөгөө болон албан 
хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгуулсан. Эрх зүйн хөтөч 
нартай хамтран хууль сурталчлах ажлыг тасралтгүй хэрэгжүүлж 
байна.  

 
 

90 

 

6 

Бүх байгууллага хувийн хэргийг Төрийн албаны зөвлөлийн 5 

дугаар тогтоолын дагуу бүрэн бүрдүүлэх 

Төрийн албан хаагчдын хувийн хэргийг Төрийн албаны 
зөвлөлийн 5 дугаар тогтоолын дагуу байгууллага бүр өөр дээрээ 
бүрэн шинэчлэлтийг хийж байна. Хувийг хэрэг шинэчлэлт 70 
хувьтай байна.  

 
70 



 

7 

Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах, төлөвлөгөө гаргаж, 

тайлагнаж ажиллах, ёс зүйн чиглэлээр сургалт зохион 

байгуулах 

Төсөвт байгууллагууд байгууллагын дэргэдэх ёс зүйн зөвлөлийг 
тус тус шинэчлэн байгуулж, төлөвлөгөө боловсруулан 
батлуулсан. Төрийн албан хаагчдын ажил мэргэжлийн онцлогт 
тохирсон сургалтыг байгууллага бүр дээр хувь хүний хөгжлийн 
сургагч багш М.Эрдэнэчимэгтэй хамтран зохион байгуулж, 
давхардсан тоогоор 249 албан хаагч хамрагдсан.  

 
 

90 
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Байгууллагын нээлттэй байдлын үнэлгээг ЗГ-ийн 206 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан 14 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу аймгийн 

сайт, болон мэдээллийн самбарт байршуулах, мэдээллээ 

шинэчилж ажиллах 

Байгууллагын үйл ажиллагаа болон хүний нөөцийн талаарх 
мэдээллийг ЗГ-ийн 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан  14 
шалгуур үзүүлэлтийн дагуу мэдээллийн самбар, аймгийн сайтад 
цаг тухай бүр мэдээллийг тавьж иргэдэд хүргэж байна.   

 
 

90 
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Төрийн албан хаагчдын баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөх, 

баримт нотолгоонд тулгуурлан үнэн зөв тайлагнах ур чадварыг 

нэмэгдүүлэх  

Төрийн албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, баримт 
бичиг боловсруулах, тайлагнах ур чадварыг дээшлүүлэх 
зорилгоор Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн 
хэлтэс, Архивын тасагт хүсэлт тавьсны дагуу "Баримт бичгийн 
558140-1-3:2021 стандарт" албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг 
журам, эрх зүйн хөтөч нарын ажиллах журам, авлига, авлигын 
шалтгаан нөхцөл, захиргааны ерөнхий хууль тогтоомжийн тухай, 
ХАСХОМ гаргахад анхаарах асуудлууд гэсэн сэдвүүдээр 
сургалтыг зохион байгуулж, 37 албан хаагч хамрагдсан. 

 
 
 

90 

 

10 

Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон аймгийн Засаг даргын 2019 

оны А/394 тоот захирамжийн хавсралтаар батлагдсан “Хог 

хаягдлын олон нийтийн байцаагч ажиллуулах” 

Гэр хороолол бүрийн эгнээг хариуцсан байцаагчтай болох 
зорилгоор 56 иргэнд сургалт зохион байгуулсан. Сумын засаг 
даргын захирамжийн дагуу сар бүр хэсэгчилсэн, улирал бүр бүх 
нийтийн их цэвэрлэгээг хийхэд иргэдийн хамруулан 
захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж байна.  

 
 

90 
 

11  Монгол бичгийн сургалтад албан хаагчдыг бүрэн хамруулж, 

сургалтын эцсийн шалгалтыг өгч батламж авхуулсан байх.  

Үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд ТАХ-дад үндэсний бичгийн 
сургалтыг зохион явуулсан. Анхан болон дунд шатны сургалтад 
87 албан хаагч хамрагдаж,  батламж олгосон. 

 
90 

12 Ургийн бичиг хөтөлж байгаа айл өрхийн нарийвчилсан 

судалгааг гаргаж, үр дүнг тооцох 

Угийн бичиг хөтөлж буй 730 өрх байгаа нь сумын нийт өрхийн 42,7 
хувийг эзэлж байна.  

 
90 

 

13 

Захиргааны ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэх 

буюу Захирамжлалын баримт бичгийн төсөлд хяналтын 

дагалдах хуудас хэрэглэх  

Тус сумын Засаг даргын захирамж, шийдвэрийн хууль зүйн 
үндэслэл бүрэн хянагдаж, алдааг залруулж, эрх зүйн зөрчилгүй 
шийдвэр хэрэгжүүлж,  батлан гаргаж буй шийдвэрт “Хяналтын 
дагалдах хуудас” –ыг холбогдох албан тушаалтнуудад өгөн 
саналыг авч шийдвэрийн төсөлд тусгуулах ажлыг зохион 
байгуулж байна. 

 
 
 

90 

 

14 

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх ажилд “Эрх 

зүйн хөтөч” нарыг багаар ажиллуулан тэдэнд дэмжлэг үзүүлж, 

эрх зүйн сургалт сурталчилгааг 16-аас дээш насны иргэдийн 15 

хүртэлх хувьд хүргэх.  

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хууль сурталчлах 
сургалтыг танхимаар 15 удаа өгч 408 иргэнийг хамруулсан.  
Сумын 5 багийн иргэдийн нийтийн хурлаар Тамгын газрын 
мэргэжилтнүүд, эрх зүйн хөтөчтэй хамтран 2 удаа хууль 

 
 
 
 

90 



сурталчлах сургалтыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 806 
хүн хамруулсан. Эрх зүйн сургалтад 16-аас дээш насны 4078 
иргэн байгаагаас 1214 иргэнийг хамруулсан нь 29,7 хувийг эзэлж 
байна.   

 

Хэрэгжилтийн дундаж: 84.2 хувь.  
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