
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГААС СУМДАД ӨГСӨН НИЙТЛЭГ ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

2022.11.25.                                                                   / ГУРВАНСАЙХАН СУМ/  

№ Өгсөн зөвлөмж Шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж  

Суурь 
түвшин  

Хүрэх 
түвшин  

Хэрэгжилт  
Эхний хагас жил  

хувь 

1 МУЗГ-ын 2020 оны 217, 206 
дугаар тогтоолуудаар 
батлагдсан журмуудыг 
судалж, шаардлага хангасан 
төлөвлөлтийг хийж, ЗГХЭГ-
ын 2020 оны 100 дугаар 
тушаалаар батлагдсан 
загвар аргачлалыг мөрдөж 
ажиллах 

Журам судалсан 
албан хаагчийн тоо 

 
 

Тоо 
 

0 
 

9 

ЗДТГ-ын дарга болон 
холбогдох мэргэжилтнүүд 
нийт 11 албан хаагч 2 
удаагийн сургалтаар журмыг 
дахин судалж ярилцлага 
хийх, жишээ дадлага ажил 
хийх чиглэлээр судалж 
ажилласан  

100%  

2 Байгууллага бүр 
байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний хавсралтаар 
төрийн албан хаагчдын 
сургалт, ажиллах нөхцөл 
нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөг боловсруулан 
батлуулж хэрэгжилт үр дүнг 
хагас бүтэн жилээр тооцон 
ажиллах  

Хэрэгжилтийн хувь   

Хувь 85,9 88 

Төлөвлөгөөг 5 хүрээнд 20 
заалт бүхий ажлыг тусган 
боловсруулан 
төлөвлөгөөний дагуу - 
Албан хаагчдын хууль эрх 
зүй , хандлага, мэдээ  
мэдээлэл технологийн 
чадвар гэсэн 3 бүлгээр 
байгууллагын 21 албан 
хаагчийн түвшинг 
тодорхойлж ,  үр дүнд 
үндэслэн сургалтын 
төлөвлөгөөг 
боловсруулсан.  6 
удаагийн сургалтанд 
давахардсан тоогоор 96 
албан хаагч хамрагдсан.  

 

-Төлөвлөгөөг 
боловсруулан ажиллаж 7 
албан хаагчид 7469,8 
мянган төгрөгний   ур 
чадвар, 5 албан хаагчид 
39,032,300 төгрөгний 
тэтгэмж, 2 албан хаагчид 
650,000 төгрөгний 
тусламж дэмжлэгийг  

100% 



үзүүлэн ажилласан байна. 
/Нийт 47152,112/ 
Төлөвлөгөөний хэрэгжилт -
90%-тай байна.  

3 Төсвийн байгууллагуудын 
үйл ажиллагаанд тусгай 
удирдамжийн дагуу хяналт 
шинжилгээ хийж, 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагааг жигд сайжруулах  

 Хяналт шинжилгээ 
үнэлгээнд 
хамрагдсан 
байгууллагын тоо 
  

Тоо 
 

0 
 

4 
 

ХШҮ хийгдээгүй  0 

4 Аймгийн Засаг даргатай 
сумын Засаг даргатай 
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  

Гэрээний 
хэрэгжилтийг хагас 
бүтэн жилээр 
тайлагнасан байх 
 
Хэрэгжилтийн хувь 
80-аас дээш хувьтай 
байх  Хувь 77,4 80 

Хагас жилийн байдлаар 5 
чиглэлээр хэрэгжилтийг 
тооцон ажиллаж  гэрээний 
хэрэгжилт 73,86%-тай байна. 
ХАА салбар болон Нийгмийн 
бодлогын хүрээний заалтууд 
хэрэгжилт удааширалтай 
байгааг холбогдох албан 
хаагч нарт танилцуулан 
заалтуудыг эрчимжүүлэх 
хяналтанд авч ажиллах 
талаар чиглэлийг 2 албан 
хаагчид  өгч ажилласан. 11  
сарын 08-ны өдөр засаг 
даргын зөвлөлийн хурлаар  
гэрээний хэрэгжилтийн явцыг  
хэлэлцэн ажилласан.  

90% 

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  

Албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд 
тусгасан байх 
  
 

Тийм -1 
Үгүй-0 

0 1 

Төрийн захиргааны албан 
тушаал дээр ажиллаж байгаа 
3 албан  хаагчийн  
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 
хугацаат мэдээ тайлан болон 
бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилтийг хяналтандаа 
авч ажиллах талаар тусган 
ажилласан.  
Албан хаагчдын хуулийн 
мэдлэг, хандлага ур 
чадварын түвшинг тогтоон 
цаашид судлах 
шаардлагатай хуулийн 
жагсаалтыг гарган 
ажилласан. 
 
 

 
 
 

100% 



6 Бүх байгууллага хувийн 
хэргийг Төрийн албаны 
зөвлөлийн 5дугаар 
тогтоолын дагуу бүрэн 
бүрдүүлэх  

Хувийн хэргийн 
бүрдүүлэлт хийсэн 
албан хаагчийн тоо  

Тоо 16 16 

Хувийн хэргийн 
бүрдүүлэлтийг албан хаагч 
бүрээр хянан шалгах ажлыг 
байгууллагын Чанарын баг 
хариуцан 5 сард бүх албан 
хаагчдын хувийн хэргийг 
шинэчлэн бүрдүүлж 
ажилласан. ЗДТГ-ын 16 
албан хаагч бүрэн 
хамрагдсан байна.  
 

 
 
      100% 

7 Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн 
байгуулах, төлөвлөгөө 
гаргаж тайлагнаж ажиллах, 
ёс зүйн чиглэлээр сургалт 
зохион байгуулах  

Ёс зүйн зөвлөл 
байгуулсан байх  
Сургалт зохион 
байгуулсан тоо 

Сургалтад 
хамрагдсан албан 

хаагчийн тоо  

Тийм-1 
Үгүй-0 

Тоо 
 
 

Тоо 

0 
 
1 
 
 
0 

1 
 
2 
 
 

          16 

ЗДТГ-ын даргын А/17 тоот  
тушаалаар байгууллагын Ёс 
зүйн зөвлөлийг байгуулсан. 
Сургалтын баг болон Ёс зүйн 
зөвлөлөөс албан хаагчдын 
дунд 2 удаагийн хувь хүний 
хөгжил, цаг ашиглалт 
чиглэлээр сургалтыг зохион 
байгуулж 18 албан хаагчийг 
хамруулсан. Ёс зүйн 
чиглэлээр Асуулт хариултын 
тэмцээн зохион байгуулж 12 
албан хаагч хамрагдсан.  

 
 

100% 

8 Байгууллагын нээлттэй 
байдлын үнэлгээг Засгийн 
газрын 206 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан 14 
шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 
аймгийн сайт болон 
мэдээллийн самбарт 
байршуулах, мэдээллээ 
шинэчилж ажиллах  

Мэдээллийн 
самбартай болсон 
байх  
 
Оруулсан 
мэдээллийн тоо 
өмнөх оноос 10-15 
мэдээллээр 
нэмэгдсэн байх    

Хувь 64,7 80 

Мэдээллийн самбартай болж 
шалгуур тус бүрээр 
мэдээллийг байршуулан 
ажиллаж байна.   
Сайтад мэдээ мэдээлэл-12, 
төсөв санхүү-74, үйл 
ажиллагаа-9, төрийн 
үйлчилгээ-2, бусад-1 нийт 98  
мэдээллийг оруулсан байна.   

           100% 

9 Төрийн албан хаагчдын 
баримт бичиг боловсруулах , 
төлөвлөх, баримт нотолгоонд 
тулгуурлан үнэн зөв 
тайлагнах ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх  

Сургалтад 
хамрагдсан албан 
хаагчийн тоо  

 
Явцын хяналт 
шалгалтыг зохион 
байгуулах  

 

Тоо 
 
 
 
 
тоо 

0 
 
 
 
 
 
0 

8 
 
 
 
 
 
1 

ЧМТ- ISO 9001:2015 
стандартыг байгуулагатаа 
нэвтрүүлж албан хаагч 
бүрийн ажлын байрны үйл 
ажиллагааг дэлгэрэнгүй 
болгон, баримт бичгийн эмх 
цэгц, боловсруулалт,  
бүрдүүлэлтийн талаар 8 
удаагийн сургалтанд  21 
албан хаагчийг хамруулсан.  
-Чанарын багийн гишүүд 
албан хаагчдын өдөр тутмын 
үйл ажиллагаа болон 

 
 
 

90% 



бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилтэнд  дотоод аудит 
хийн 2 үл тохирлыг илрүүлж 
сайжруулах арга хэмжээг 
аван ажиллаж байна.  

10 Захиргааны хэм хэмжээ 
тогтоосон аймгийн Засаг 
даргын 2019 оны А/394 тоот 
захирамжийн хавсралтаар 
батлагдсан ‘’Хог хаягдлын 
олон нийтийн байцаагч 
ажиллуулах 

Хог хаягдлын үйл 
ажиллагаанд хяналт 
хийсэн тоо  

Тоо 
 

0 2 

“Хог хаягдлын олон нийтийн 
байцаагч” томилон 
ажиллуулаагүй байна.  Хог 
хаягдлын үйл ажиллагаанд 2 
удаа хяналт тавьж 
ажилласан. Хяналт 
шалгалтын дагуу хогийн 
цэгийг шуух цэгцлэх арга 
хэмжээг орон нутагт ажиллаж 
байгаа уул уурхайн 
компанитай гэрээ байгуулж  
ажлын эхлүүлээд байна. Хог 
шуух ажлын явц 70%-тай 
байна.   

 
 
 
 
 
 

100% 

11 Монгол бичгийн сургалтад 
албан хаагчдыг бүрэн 
хамруулж сургалтын эцсийн 
шалгалтыг өгч батламж 
авхуулсан байх. 

Анхан шатны 
сургалтад 
хамрагдсан албан 
хаагчдын тоо 
  
Шалгалт өгсөн 
албан хаагчдын тоо 
 
Батламж авсан 
албан хаагчдын тоо  

Тоо 32 

16 
 
 
 
 

12 
 
 
 
0 

Нийт анхан шатанд 16 төрийн 
албан хаагчдыг сургалтанд 
хамруулсан “Гурвансайхан 
төрийн албан хаагчид  хос 
бичигтэн” үндэсний хөтөлбөр 
хэрэгжиж байгаатай 
холбоотойгоор группд мэдээ 
мэдээлэл, бие даан ажиллах 
дасгал даалгаврыг хүргэн 
хамтран ажилласан. Үүнээс 
12 албан хаагч шалгалт өгсөн 
байна. 4 албан хаагч 
батламж авсан.   

 
 

90% 

12 Угийн бичиг хөтөлж байгаа 
айл өрхийн нарийвчилсан 
судалгааг гаргаж, үр дүнг 
тооцох 

Угийн бичиг 
хөтөлсөн айл 
өрхийн эзлэх хувь  
  
Шинээр угийн бичиг 
хөтөлсөн өрхийн тоо 
  
Баяжилт хийсэн 
өрхийн тоо  

Хувь 
Тоо 

372 өрх 
56% 

 
 
 

376 өрх 
58% 

 
 
4 
 
 

12 

2022 онд  4 өрх  шинээр  
нэмэгдэж  нийт өрхийн 376 нь 
буюу  57  хувь нь  угийн 
бичгээ хөтөлсөн байна.  
Угийн бичиг хөтөлдөг өрхийн 
93 хувиас угийн бичгийн 
нарийвчилсан судалгаа авч  
12 өрх  угийн бичигтээ 
шинээр баяжилт хийсэн 
судалгааг авсан.  
 
 

 

 
 
 
 

100% 



13 Захиргааны ерөнхий хуулийн 
29 дүгээр зүйлийг 
хэрэгжүүлэх буюу 
Захирамжлалын баримт 
бичгийн төсөлд хяналтын 
дагалдах хуудас хэрэглэх  

Дагалдах хуудасны 
бүрдлийг хангасан 
эрх зүйн актын хувь 

хувь 100 100 

Сумын Засаг даргаас батлан 
гаргасан 73 эрх зүйн актаас 

захирамжийн төсөлд 
хяналтын дагалдах 
хуудсаар 37 эрх зүйн  акт 
гаргасан байна.  
 

50% 

14 Бүх нийтийн эрх зүйн 
боловсролыг дээшлүүлэх 
ажилд Эрх зүйн  хөтөч нарыг 
багаар ажиллуулан тэдэнд 
дэмжлэг үзүүлж, эрхзүйн 
сургалт сурталчилгааг 16-
гаас дээш насны иргэдийн 15 
хүртэлх  хувьд хүргэх  

Сургалт 
сурталчилгаа 
хийсэн хуулийн тоо 
 
 
 Сургалт, 
сурталчилгаанд 
хамрагдсан 
иргэдийн тоо 
  

тоо 
 
 
 

Тоо 

1 
 
 
 
 

220 

2 
 
 
 
 

530 
 

Малчдын зөвлөгөөний 
үеэр Хоршооны тухай 
хууль, татвар, нийгмийн 
даатгалын тухай хууль, 
газрын тухай хуулиудаар 
сургалт мэдээллийг 
зохион байгуулж 224 иргэн 
хамрагдсан.  Эрх зүйн 
хөтөчүүдийн зүгээс 
өмгөөлөгчдийн 
мэдээллийг бэлтгэн 110  
иргэнд гарын авлага 
тараан ажилласан байна. 
11 сарын 24-нд 
“Эмэгтэйчүүдийн чуулга” 
уулзалтыг зохион 
байгуулж нийт 260 гаруй 
иргэн  хамрагдан Эрүүл 
мэндийн талаарх АПП-ууд 
болон Харилцааны 
талаарх сургалт 
мэдээллийг хүргэн 
ажилласан.    
 
 

50% 

 100%-8, 90%-3,  50%-2, , 0%-1    83,57% 

 

ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭСЭН:  ЗДТГ-ЫН ДАРГА  Б.ЭНХТУЯА 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


