
 
 
 
 

 
 
 
 Төрийн албаны шинэтгэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, нутгийн захиргааны болон төсөвт 

байгууллагын үйл ажиллагааны чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх хүрээнд төрийн байгууллага, 

албан тушаалтны сахилга хариуцлагыг өндөржүүлж, байгууллагын бодлого төлөвлөлт, 

гүйцэтгэлийн үр дүнг сайжруулах, төрийн албаны стандарт хангалт, байгууллагын үйл 

ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор сумдын төсөвт байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хийсэн 

хяналт шинжилгээний ажлын үр дүнд тулгуурлан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

хэлтсүүд,  аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагууд, сумдын төсвийн байгууллага, төрийн 

албан хаагчдад дараах үүрэг чиглэлийг хэрэгжүүлж тодорхой үр дүнд хүргэх зорилгоор  

ЗӨВЛӨХ нь:  

1.Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэст: 

1.1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон агентлаг, газруудаас сумдын төрийн 

албан хаагчдыг дуудахдаа хоорондоо уялдаа холбоогүй дуудаж байгаагаас сумдад зардал 

чирэгдэл их гарч байгааг цэгцлэх, сургалт арга хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөө гаргаж 

хэрэгжүүлэх. 

1.2. Төсвийн байгууллагын төрийн албан хаагчид захиргааны чөлөөгүйгээр сургуульд 

суралцах, эмчилгээнд явах, ажлын цагийн ашиглалт хангалтгүй, цагийн бүртгэлийг автоматаар 

бүртгэдэг зэрэг зөрчлүүд өнгөрсөн жилээс  сайжраагүй байгааг арилгах талаар сумдын Засаг 

дарга нарт хугацаатай үүрэг даалгавар өгч хэрэгжилтийг тухай бүр тооцож ажиллах.   

1.3. Сумдад ажиллаж байгаа босоо удирдлагатай төрийн жинхэнэ албан хаагчдийн 

ажлын цагийн ашиглалтыг сайжруулах, сумын Засаг даргатай харилцан уялдаа холбоотой 

ажиллах талаар агентлагуудад аргачилсан зөвлөмж өгөх, гурвалсан гэрээнд сумын Засаг 

даргын эрх үүргийн асуудлыг тусгаж өгөх.  

1.4. Төрийн албан хаагчдыг чадваржуулах, хөгжүүлэх сургалтуудыг практикт 

тулгуурласан шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулж, түүнд зөвхөн дарга удирдлага бус төрийн 

албан хаагчдыг өргөнөөр хамруулах.  

1.5. Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг бүхэлд 

нь тооцож аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.  

 

1.7. 2015 онд хөдөөний багийн Засаг дарга нарыг багийн төв дээр нь суурьшуулж 

иргэддээ хүрч ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд тодорхой арга хэмжээ авах. 

1.8. Багийн дарга нарын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, харилцан хамтын ажиллагааг 

нэмэгдүүлэх, иргэдийн дунд зохион байгуулах ажлын үр дүнг дээшлүүлэхэд арга зүй, 

мэдээллээр хангаж ажиллах.  

2. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст нь: 

 

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай 
 
 



2.1. Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн зүгээс төрийн сангийн үйл ажиллагаанд 

мөрдөгддөг хууль, журмуудын талаарх мэдлэг олгох сургалтыг тогтмол чанартай явуулж, 

мэдлэгийн түвшинг тогтоох шалгалтыг жилд 2-оос доошгүй удаа авч хэвших. 

2.2. Сумдын төрийн сангийн сүлжээнд ашиглагдаж байгаа болон нэгтгэлийн программ 

ашигладаг компьютер, техник хэрэгслийн ашиглалтын хугацаа дуусч шаардлага хангахгүй 

болсон тул шинэчлэх. 

2.3. Сумдын ерөнхий нягтлан бодогч, нягтлан бодогч нарын мэдлэг чадварыг 

дээшлүүлэхэд анхаарч мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох сургалтанд бүрэн хамруулах, 

мэргэшүүлэх.  

2.4. Жил бүр Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс сумдын төрийн сангийн нэгжийн үйл 

ажиллагаанд газар дээр нь хяналт хийн гарсан алдаа зөрчлийг арилгахад анхаарч заавар 

зөвлөмж өгч, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулах. 

3.Нийгмийн хөгжлийн хэлтэст:  

3.1. Харьяа агентлагуудаас сумдад ажиллаж байгаа босоо удирдлагатай  төрийн 

жинхэнэ албан хаагчдынхаа ажлын цагийн ашиглалт, ажлын гүйцэтгэлд хэрхэн  хяналт тавьж 

ажиллаж байгааг хянаж, тэдэнд бодлого зохион байгуулалтын зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлж 

хамтарч ажиллах.  

3.2. Эрүүл мэндийн газар, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газраас зарим сумдын Засаг 

дарга болон төсөвт байгууллагуудтай үр дүнгийн гурвалсан гэрээ байгуулсан нь холбогдох 

дүрэм журмыг зөрчиж байгаа тул цаашид үр дүнгийн гэрээг хэрхэн байгуулах талаар тус 

агентлагуудыг аргачилсан зөвлөмжөөр хангаж ажиллах.  

3.3. Сургууль цэцэрлэг, соёл, эрүүл мэндийн төвийн төсвийн шууд захирагчаас  төрийн 

үйлчилгээний албан хаагчидтай ямар гэрээ, төлөвлөгөөтэй ажиллах талаар аймгийн хэмжээнд 

нэгдсэн зөвлөмж чиглэл өгөх.  

3.4. Цэцэрлэгийг мэргэжлийн багшаар хангах, багш нарын мэргэжил ур чадвар, арга зүйг 

өөрчлөх, хөгжүүлэх ажлыг бодлого, зохицуулалтаар хангах. 

4.Хөгжлийн бодлогын хэлтэст:  

4.1. Аймгийн хэмжээнд жижиг дунд үйлдвэрийн судалгааг нарийвчлан гаргаж, сум орон 

нутагт үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх, сумдад энэ чиглэлээр 

зөвлөгөө мэдээлэл сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах. 

4.2. Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан төслүүдийн судалгааг сайжруулах, сум хөгжүүлэх 

сангийн  “Хяналтын зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, зээлийн эргэн төлөлт, чанаргүй  

3. 

 

зээлийн тооцоо судалгааг аймгийн хэмжээнд  нэгтгэн, түүнд тулгуурлан бодлого боловсруулж 

хэрэгжүүлэх.  

5. Агентлагуудад: 

5.1. Сумдад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдынхаа /Засаг даргын Тамгын газрын 

бүтцээс гадна ажиллаж байгаа/ үр дүнгийн гэрээг гурвалсан байдлаар хийх, гэрээнд сумын 



Засаг даргын хүлээх үүрэг, эрх хэмжээний асуудлыг тусгаж өгөх, гэрээний хэрэгжилтэнд үнэлгээ 

өгөхдөө сумын Засаг даргын өгсөн үнэлгээг харгалзаж үзэж байх.  

5.2. Сумдад ажиллаж байгаа босоо удирдлагатай төрийн албан хаагчдын нийгмийн 

хамгаалал тэтгэмж тусламжийн асуудал тодорхойгүй, энэ талаар агентлагууд сумдад байгаа 

албан хаагчиддаа тодорхой мэдээлэл өгөхгүй байгаагаас шалтгаалан зарим сумдад  сумын 

ЗДТГазрын дотоод журмаар түлээ нүүрсний үнийн хөнгөлөлт, хүүхдийн баярын бэлэг зэргийг 

авсан асуудал байгааг таслан зогсоох. Энэ асуудлыг үр дүнгийн гурвалсан гэрээгээр тохирох.  

6. Сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргад: 

6.1. Сумдын хөгжлийн загвар болон түүнд хамаарах нэг маягийн загвар зургийн 

жагсаалт батлах тухай Засгийн газрын 2013 оны 226 дугаар тогтоол, сумын хөгжлийн индекс 

тооцох аргачлалыг баталсан Засгийн газрын 2014 оны 242 дугаар тогтоолын хүрээнд холбогдох 

судалгаа тооцоог гаргаж  мэдээлэх, өөрийн сумын түвшинг тодорхойлох ажлыг хийх.  

6.2. Сумын хөгжлийн засаглалын болон эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтүүд 

/сум дүгнэх үзүүлэлт/-ийн жил бүрийн хүрэх түвшинг тодорхойлж байх. Сумдын өрсөлдөх 

чадварын түвшний үнэлгээнд тулгуурлан сумынхаа хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг 

боловсронгуй болгох,  сумын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөнд тодотгол хийх.  

6.3. Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас сумын хөгжлийн мастер төлөвлөгөөг 

баталж гаргасан тогтоолынхоо хэрэгжилтийг тогтоосон хугацаандаа  хэлэлцэж, үүрэг чиглэл өгч 

ажиллах.   

6.4. Сумдад ажиллаж байгаа босоо тогтолцоотой төсвийн байгууллага, төрийн жинхэнэ 

албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээнд Засаг дарга үнэлгээ өгөх ажлыг хэвшүүлэх. 

6.5. Сумын Засаг дарга тендерт шалгарсан компани, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж 

ажил гүйцэтгүүлэх захирамж гаргахдаа өмчлөлийн асуудлыг нэмж тусгаж өгөх. 

6.6. Төсөвт байгууллагуудын гадна хаягийг кирилл, монгол бичгээр бичсэн нэгдсэн 

хаягтай болгох ажлыг зохион байгуулах.  

6.7. Багийн Засаг дарга нарыг багийн төвд нь суурьшуулах арга хэмжээ авах.  

6.8. Булган сумын Булган баг, Хүрмэн сумын Хүрмэн багийн төвүүдийн байранд Төрийн 

банк түрээсээр ажиллаж байгаа бөгөөд түрээсийг сар бүр хугацаандаа төлдөггүй, цаашид 

багийн иргэд хөдөлмөрчид нь багийн төв дотор банк байлгахгүй гэсэн хүсэлтийг удаа дараа 

тавьж байгаа тул Төрийн банкийг  багийн төвийн барилгаас гаргах ажлыг шийдвэрлэх. 

7.Сумдын Засаг даргын Тамгын газарт:   

7.1. Хяналт шинжилгээний шат шатны байгууллага, нэгж, ажилтнаас өгсөн зөвлөмж 

чиглэлийг хэрэгжүүлэх зорилгоор сумын хэмжээнд “Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө” гарган  

4. 

 

хэрэгжилтийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах, энэ талаар аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасагтай хамтран байнгын зөвлөгөө 

мэдээлэл авч хамтарч ажиллах.    

7.2. Аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд тусгай 

зориулалтын шилжүүлэг болон орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох шилжүүлэг санхүүгийн 



дэмжлэгээр санхүүжүүлж гүйцэтгүүлэхээр гэрээлсэн хөтөлбөр арга хэмжээ  болон сумын эдийн 

засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тухайн салбарын чиглэлээр заагдсан арга хэмжээг 

холбогдох төсвийн байгууллагуудад хүргүүлж, төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээнд 

тусгай захиалгат хөтөлбөр арга хэмжээ хэлбэрээр тусгуулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж 

ажиллах.  

7.3. Сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 4 жилийн төлөвлөгөө 

боловсруулаагүй сумд  хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн ажлыг жил тус бүрээр тайлагнаж, 

хэрэгжилтийн үнэлгээг өссөн дүнгээр дүгнэж байх. 

7.4. Төрийн албан хаагчдад төрийн албаны стандарт хангалт болон хууль эрх зүйн 

талаар дотоод сургалтын ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж, мэдлэг, ур чадварын ахиц 

өөрчлөлтийг дүгнэн үр дүнгийн гэрээний үнэлгээ дүгнэлтэд харгалзаж хэвших.   

7.5. Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөхөх асуудлыг журмын дагуу зохион 

байгуулах, зөрчилтэй томилгоог хуульд нийцүүлэх. 

7.6. Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөл, хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагааг 

идэвхжүүлэх, ажлын төлөвлөлтийг сайжруулан үр дүнтэй ажиллаж, тайлан мэдээг холбогдох 

газарт хугацаанд нь хүргүүлж байх.   

 7.7. Газар тариалан эрхлэлт, өсөлт бууралтын судалгааг гаргаж, тариалалт, хураан авах 

ургацын хэмжээг нэмэгдүүлж ажиллах тал дээр тодорхой бодлого төлөвлөгөөтэй ажиллах, 

тайлан нэгтгэлийг гаргаж байх.  

 7.8. Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хамрах хүрээг өргөтгөх, 

биелэлтийг улирал бүр нэгтгэн тооцож, хувийн хэвшлийн мал эмнэлгүүдэд шаардлага тавьж 

ажиллах.  

7.9. Жижиг дунд үйлдвэрийн судалгааг гаргаж, тухайн сум орон нутагтаа үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх бодлогын бичиг баримтыг боловсруулж, хэрэгжүүлж ажиллах,  хагас бүтэн жилээр 

тайлан, дүгнэлт гаргах. 

7.10. Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан төслүүдийн судалгааг сайжруулах, “Хяналтын 

зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, хэрэгжиж буй болон хэрэгжээд хугацаа нь дууссан 

төслүүдэд хяналт шинжилгээ хийж, цаашдын ажил арга хэмжээнд ашиглах.     

7.11. Нийт сумд байгаль орчны чиглэлээр болон ногоон байгууламж, хог хаягдлын 

талаар хэтийн төлөвлөлт, менежментийн төлөвлөгөө гаргаж системтэйгээр хэрэгжүүлж 

ажиллах.   

 

 

5. 

 

7.12. Улс, орон нутгийн төсөв, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын 

ажлуудын үр ашгийг дээшлүүлэх, оновчтой зарцуулалт хийж байх, эд хөрөнгийн ашиглалт 

хамгаалалтын асуудлыг сайжруулах зэрэг ажил арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.  



7.13. Сумын тухайн онд батлагдсан  худалдан авах ажиллагааны  төлөвлөгөө, явцын 

тайланг цаг хугацаанд нь Худалдан авах ажиллагааны албанд явуулж хэвших. Тендерийн 

зарыг аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албанд мэйлээр өгч байх.  

8. Сумдын төсвийн байгууллагуудын удирдлагуудад:  

8.1. Төсвийн шууд захирагч нарын 2014  оны үр дүнгийн гэрээг Төрийн  албаны 

зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор баталсан заавар стандартын дагуу гүйцэтгэлийн 

шалгуур үзүүлэлтийг  бүрэн тодорхойлон төлөвлөх, гэрээгээ дүгнэхдээ шалгуур үзүүлэлтийн 

дагуу үр дүнг үнэлж дүгнэх. 

8.2. Төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг дүгнэх мэдээлэх, тайлагнах  үйл 

ажиллагааг зохион байгуулах талаар болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын гүйцэтгэлийг 

хянах, үнэлж дүгнэх талаар байгууллагын дотоод журамд эрх зүйн зохицуулалтыг тусгах. 

8.3. Сумдад ажиллаж байгаа босоо удирдлагатай төсвийн байгууллагын төсвийн шууд 

захирагч, төрийн жинхэнэ албан хаагчид нь  тухайн шатны Засаг даргатай үр дүнгийн гурвалсан 

гэрээтэй ажиллах бөгөөд гэрээний хэрэгжилтийн явцад хагас бүтэн жилд сумын Засаг дарга 

болон шууд харьяалан удирдах дээд шатны байгууллага нь үнэлгээ өгнө. Иймээс гэрээний 

хэрэгжилтийг гаргаж дээд газарт мэдээлэхдээ сумын Засаг даргын үнэлгээг хийлгэсний дараа 

үнэлгээтэй тайланг харьяа байгууллагадаа хугацаандаа ирүүлж, үнэлгээг буцаан өөрт нэг 

хувийг авч байх зохицуулалтыг хэвшүүлэх.  

8.4. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг зэрэг байгууллагуудын албан хаагчдад 

улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшил олгодог Засгийн газрын 2012 оны 393 дугаар 

тогтоол, эмнэлгийн албан хаагчдад үр дүнгийн мөнгөн урамшил олгох Эрүүл мэндийн сайдын  

2012 оны 150 дугаар тогтоолоор баталсан шалгуур үзүүлэлтийг гэрээ, төлөвлөгөөнд бүрэн 

тусгаж оруулах, дангаар нь дүгнэхгүй байх.  

8.5. Бодлого хөтөлбөр,  холбогдох эрх зүйн акт, шат шатны Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

хурал, Тэргүүлэгчид, Засаг даргаас гарсан шийдвэрийн бүртгэл хөтөлгөөг шинэчлэн 

сайжруулах,  орон нутгийн түвшинд онцлог, нөхцөлдөө тохируулан бодлого, шийдвэр гарган 

хэрэгжүүлэх, бодлогын баримт бичгүүдэд хувийн хэрэг үүсгэн хяналтанд бүрэн авах, сумдад 

ажиллаж байгаа төсөвт байгууллагуудыг нэгдсэн зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах.  

8.7. Засгийн газрын болон аймаг сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөрт тухайн салбартай холбоотой тусгагдсан арга хэмжээг төсвийн байгууллага бүр 

хяналтанд авч хэрэгжилтийг аймгийн Засаг даргын 2013 оны а/05  дугаар захирамж, 2014 оны 

а/267 дугаар захирамжаар баталсан хугацаанд холбогдох газарт тайлагнаж хэвших.  

8.8. 6 настай  хүүхдийн сургалтын орчныг сайжруулахад эцэг эхээс хандив тусламж 

авахгүй байх, тэдний амрах өрөөг тохижуулах сумын нийгмийн суурь судалгааг сайжруулах,  

 

6. 

 

судалгаанд үндэслэн  зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн, иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх бодитой 

ажил  зохион байгуулах.  



8.9. Насан туршийн боловсролын нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжиж  ажиллах, ард 

иргэдийнхээ  эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан, тэдний  ёс зүйг дээшлүүлэх, амьдрах ухаанд сургах, 

мэдлэг мэргэжил олгох,  боловсролыг нь  ахиулах олон талын арга хэмжээг орон нутгийн 

хэмжээнд зохион байгуулах, үр дүнд хүргэх.  

8.10. 3-с дээш жил шалгалтанд ороогүй байгууллага Татвар болон Нийгмийн даатгалын 

хэлтэс, Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд хүсэлт гарган шалгуулах. 

8.11. Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллах, 

ажилчдын цагийн баланст хяналт тавин тооцож цалинг бодож байх. 

9. Сумдын Төрийн сангийн төлөөлөгч, нягтлан бодогч нарт: 

9.1. Төрийн сангийн төлөөлөгч, ерөнхий нягтлан бодогч нар системд нэвтрэх эрхээ 

бусдад шилжүүлэхдээ Сангийн сайдын 2014 оны 95 дугаар тушаалаар батлагдсан “Засгийн 

газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд мөрдөх журам”-ыг 2.4, 2.6-т заасныг 

хэрэгжүүлж ажиллах. 

9.2. Засгийн газрын 2013 оны 287 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн сангийн үйл 

ажиллагааны журам”-ын 7.1,  7.3-т заасны дагуу төсөвт байгууллагуудаас гарын үсгийн 

баталгаа ирүүлсэн тохиолдолд  төлбөр тооцоог гүйцэтгэх. 

9.3. Засгийн газрын 2013 оны 287 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн сангийн үйл 

ажиллагааны журам”-ын 7.8, 8.5-д заасныг баримтлан төсвийн байгууллагын зарлагын гүйлгээг 

хянан хүлээн авахдаа Сангийн сайдын 2014 оны 5 дугаар тушаалаар батлагдсан эдийн засгийн 

ангиллыг ашиглах зааврыг баримтлах, хяналтын хуудсанд үндэслэх баримтын мэдээлэл, он, 

сар өдрийг тус бүр тодорхой тусгуулах. 

9.4. Төсөвт байгууллагуудын төсвийн санхүүжилтийг олгохдоо Засаг даргын гарын үсэг, 

тамгаар баталгаажсан төсвийн хуваарийг үндэслэж, санхүүжилтийн эрхийн тооцоог хийн  

ЗЭБ№1 маягтаар баталгаажуулан олгох.  

9.5. Сангийн сайдын 2013 оны 73 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн санхүүжилт 

болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам”-д заасан хугацаанд санхүүжилт болон зарцуулалтын 

эрхийг хуваарилж байх. 

9.6. Сар бүр төрийн сангийн хэлтэст ирүүлдэг сарын мэдээний тайланг үнэн зөв мэдээлж 

тулгаж хяналт тавьж мэдээллийг удирдлагуудад танилцуулж байх.  

9.7. “Төсвийн тухай хууль”-ийн 8.9.3-т заасны дагуу жилийн төсвийн гүйцэтгэл, 

санхүүгийн тайлангаа нийтэд мэдээлж ажиллах. 

9.8. Төрийн сангийн өдөр тутмын мемориалын баримтыг журмын дагуу архивын нэгж 

үүсгэх. 

9.9. Төрийн сангийн ажилтан нар  төрийн сангийн үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгох 

хууль, журам, зааврыг өөрийн болгож бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах.  
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10. Төрийн албан хаагчдад: 



10.1. Хийсэн ажлаа баримтжуулах, баталгаажуулах ажлыг тухай бүр хийж хэвших,  

хийсэн ажлын үр дүн үр нөлөөг тооцох, тайлагнах мэдээлэх үйл явцад илүү нарийн суралцах.  

10.2. Мэргэжилтэн бүр өөрийн хариуцсан ажлын чиглэлээр судалгаа тооцоололтой 

болох, түүнийгээ үйл ажиллагаандаа ашиглаж, ажлынхаа үр дүнгийн ахиц өөрчлөлтийг дүгнэж  

хэвших.  

11. Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, дүгнэж мэдээлэх 

11.1.  Энэхүү зөвлөмжөөр өгөгдсөн заавар зөвлөмж үүрэг чиглэлийг хэлтэс, агентлаг, 

сумын хэмжээнд тусгай төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж, сум, агентлагууд зөвлөмжийн холбогдох 

заалтын хэрэгжилтийн явц, үр дүнг харьяа хэлтсүүдэд 2015 оны 09 дүгээр сарын 15-ны дотор 

ирүүлсэн байх. 

11.2. Харьяа хэлтсүүд зөвлөмжийн холбогдох заалтын хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт 

тавин ажиллаж, сум байгууллагын хийж хэрэгжүүлсэн ажил, ирүүлсэн тайлан мэдээнд нэгдсэн 

дүгнэлт гарган 2015 оны 10 сарын 01-ний дотор  багтаан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасагт ирүүлсэн байх. 

11.3. Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн тайлан мэдээлэлд Хяналт шинжилгээ 

үнэлгээний тасгаас аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнд хяналт 

шинжилгээ хийж нэгдсэн үнэлэлт дүгнэлт гарган аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт  2015 оны 

10 сарын 10-ны дотор танилцуулах. 

 

 

 

 

ДАРГА                                                 Г. ХАНДАРМАА  

 

 
 


