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1. Орц /  юуг  хэрэглэх   нөөц /  

       Эрх зүйн актын  хэрэгжилтийн явц, үр дүнг аймгийн хэмжээнд нэгтгэн, хяналт шинжилгээ хийж үнэлгээ 

дүгнэлт өгөх ажлыг Засгийн газрын 2013 оны  322 дугаар  тогтоолын  дагуу  хагас бүтэн  жилд  зохион 

байгуулан ажиллаж байна.  

 Явц / юу хийсэн – технологи /  

Монгол улсын   Ерөнхийлөгчийн зарлиг,  Ерөнхий сайдын  захирамж, Засгийн  газрын  тогтоол,  

Засгийн газрын  хуралдааны тэмдэглэл, Засгийн газрын албан даалгавар, Улсын Их хурлын тогтоолоор  

аймаг, орон нутагт хэрэгжүүлэхээр заагдсан 44 эрх зүйн актын 57 заалтыг  хяналтанд авч  хэрэгжүүлэх 

ажлыг зохион байгуулан ажиллаж ирлээ 

 Холбогдох эрх зүйн актыг ирсэн тухай бүр бүртгэл хөтөлгөөнд авч хяналтын картаар  удирдлагуудад 

танилцуулж, өгсөн чиг үүргийн дагуу холбогдох бодлогын мэргэжилтэн, сум, агентлагуудад хүргүүлэн 

хэрэгжилтэнд хяналт тавьж хугацаанд нь хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн мэдээллийг хүлээн авч нэгтгэн, 

хяналт шинжилгээ хийж, дүгнэн ажиллаж байна. Мөн байгууллагын дотоод сүлжээнд тусгай файл үүсгэн 

байршуулж, холбогдох хэлтэс мэргэжилтнүүдэд хариуцсан салбар чиглэлийн тогтоолыг онлайнаар 

хүргүүлж, Тамгын газрын хэлтсийн дарга нарын шуурхай хуралд танилцуулж эрчимжүүлэх арга хэмжээ 

авч ажиллаж ирлээ. Мөн  /www.umnugovi.gov.mn/  вэб сайт дээр салбар чиглэл тус бүрээр гаргаж  сум 

агентлагууддаа хүргүүлэн хэрэгжүүлж ажиллах боломжийг бүрдүүлэхийн зэрэгцээ мэдээллийн ил тод 

байдлыг ханган ажиллаж  байна.  

 Гарц / юу  бүтээсэн- бүтээгдэхүүн  үйлчилгээ/ 

 

     2014 оны жилийн эцсийн  байдлаар дээд газрын эрх зүйн актын хэрэгжилтийн явц, үр дүнг Засгийн 

газрын  2013 оны  322 дугаар  тогтоолоор баталсан  журам, аргачлалын  дагуу үнэлж дүгнэхэд  дунджаар 

89,8 хувьтай хэрэгжсэн байна.   

         Засгийн газраас  батлан гаргасан эрх зүйн  актад  аймгийн  Засаг даргад үүрэг болгон  хамтран 

хэрэгжүүлэх  нийт  44 тогтоолын 57  заалт  хэрэгжиж байгаагааг оноор нь авч үзвэл: 1997 оны 1 тогтоол,   

2001 оны журам - 1, тогтоол-2,   2003 оны  тогтоол-2,  2005 оны 1 тогтоол , 2008 оны журам-1,  2009 оны 

3 тогтоол, 2010 оны 2 тогтоол, 2011 оны журам-1, тогтоол-6, 2012 оны 4 тогтоол, 2013 оны 7 тогтоол, 2014 

оны  Засгийн газрын Хуралдааны тэмдэглэл-5,   тогтоол-7   хяналтанд авч хэрэгжүүлж  байна.   



Холбогдох эрх зүйн актын биелэлтийг салбарын чиглэлээр авч үзвэл: 

 

 Шадар сайдад хамааралтай 1 тогтоолын  1 заалт 100 хувьтай   

 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын чиглэлээр 2 тогтоолын 2 заалт хяналтанд авч хэрэгжүүлсэнээс 

100 хувийн 1, 50 хувийн 1 заалт , дундаж хэрэгжилт 74 хувьтай  

 Байгаль орчин ногоон хөгжлийн чиглэлээр   4 тогтоолын  4 заалт хяналтанд авч хэрэгжүүлсэнээс  

100 хувийн 1 , 70 хувь хэрэгжсэн 3 заал, дундаж хэрэгжилт  77,5 хувьтай  

 Гадаад харилцааны сайдад хамааралтай 1 тогтоолын 4 заалтын 90 хувьтай 2,  70 хувьтай 3 заалт, 

дундаж хэрэгжилт  75 хувьтай 

 Сангийн сайдын чиглэлээр нийт 2 тогтоолын 5 заалт хяналтанд авч хэрэгжүүлсэнээс  100 хувьтай  

5  заалт,  90 хувьтай  2 заалт,  дундаж хэрэгжилт 97,8 хувьтай     

 Хууль зүйн сайдын чиглэлийн 1 тогтоолын  1 заалтын хэрэгжилт 90 хувьтай   

 Батлан хамгаалах сайдын чиглэлийн 1 тогтоолын 1 заалт 100 хувьтай 

 Барилга хот байгуулалтын сайдын чиглэлийн 6 тогтоолын 6 заалт хяналтанд авч хэрэгжүүлсэнээс 

100 хувийн 1, 90 хувийн 4, 70 хувийн 1 заалт, дундаж хэрэгжилт 88,3 хувьтай  

 Боловсрол шинжлэх ухааны сайдад хамааралтай 1 тогтоолын 2 заалт хяналтанд авч 

хэрэгжүүлсэнээс  100 хувийн  1,  90 хувийн 1 заалт, дундаж хэрэгжилт 95 хувьтай  

 Үйлдвэр , хөдөө аж ахуйн  чиглэлээр  7 тогтоолын 7 заалт хяналтанд авч хэрэгжүүлсэнээс  100 

хувьтай 3,   90 хувьтай 4 заалт, дундаж хэрэгжилт 94,2 хувьтай 

 Хөдөлмөрийн сайдын чиглэлээр   4 тогтоолын 7 заалт хяналтанд авч хэрэгжүүлсэнээс 100 хувьтай 

3,  90 хувьтай 3 заалт, 70 хувьтай 1 заалт, дундаж хэрэгжилт 91,4 хувьтай         

 Хүн ам хөгжил, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр 5 тогтоолын 5 заалт хяналтанд авч 

хэрэгжүүлсэнээс 100 хувьтай 3 заалт, 90 хувьтай 2 заалт, дундаж хэрэгжилт 96 хувьтай 

 Эрчим хүчний чиглэлээр 1 тогтоолын 1 заалт хяналтанд авч хэрэгжүүлсэнээс 80 хувьтай 1 заалт, 

дундаж хэрэгжилт 80 хувьтай  

 Эрүүл мэндийн чиглэлээр 3 тогтоолын 3 заалт хяналтанд хэрэгжүүлсэнээс 100 хувьтай 1, 70 

хувьтай  1 заалт, 90 хувьтай 2 заалт, дундаж хэрэгжилт 87,5 хувьтай тус тус дүгнэгдсэн  байна. 

 2014 оны 2 дугаар улирлын байдлаар үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон буюу 100 хувийн  

хэрэгжилттэй 19 тогтоолын  20 заалтыг хяналтаас  хасуулахаар санал хүргүүлсэний дагуу эдгээр 

тогтоолын хэрэгжилтийг тайланд оруулаагүй болно.  

 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар 26 тогтоолын 27 заалт тухай бүр  хангалттай хэрэгжсэн тул  

хяналтаас  хасах саналтай байгааг хавсралтаар хүргүүллээ 



 

 Үр дүнд / юунд  хүрсэн –чанар / 

 

2014 оны жилийн эцсийн байдлаар  100 хувийн хэрэгжилттэй 19 тогтоолын  21  заалт,  90 хувийн 

хэрэгжилттэй 21 тогтоолын  22 заалт, 70 хувийн хэрэгжилттэй 6 тогтоолын 9  заалт,  хугацаа болоогүй 1 

тогтоолын 1 заалт байгаа бөгөөд нийт 44 тогтоолын 57 заалтыг хяналтанд авч хэрэгжүүлсэнээс  дундаж 

хэрэгжилт 89,8 хувьтай дүгнэгдлээ. 2014 оны 2 дугаар улирлын байдлаар тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 

83 хувьтай дүгнэгдэж байсан бол жилийн эцсийн байдлаар тогтоол шийдвэрийн  хэрэгжилтийн үнэлгээ  

6,8 хувиар өссөн  буюу  89,8 хувь болж ахисан үнэлгээтэй байна 

      2014 онд  Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасгаас тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн чанар, үр дүнг 

сайжруулах, цаг хугацаанд нь тайлагнахад анхаарч тогтоол шийдвэр, тайлан мэдээний “Хяналт самбар” 

гарган ил тод дүгнэн мэдээлж ажилласнаар  хэлтэс ,агентлаг, бодлогын мэргэжилтэнүүдээс  тайлан 

мэдээгээ хугацаанд нь чанартай гарган ирүүлэхэд ахиц өөрчлөлт гарч байна. 

      Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд “Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 

агентлаг, төсвийн байгууллага, сумдын төсвийн байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний журам, 

аргачлал”-ыг шинэчлэн боловсруулж аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/267 дугаар захирамжаар батлан 

мөрдлөө.  

 

САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮР ДҮНТЭЙ ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ШИЙДВЭРИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 

   Үйлдвэр , хөдөө аж ахуйн сайд 

           Мал аж ахуйн салбарын 2014-2015 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай.  

2017-7-28 № 241  дүгээр тогтоолын  хэрэгжилтийг хангах хүрээнд  2014  онд  аймгийн хэмжээнд   өвсний 

нөөцийг  100 тн-оор  нэмэгдүүлэв.  Монгол улсын  Засгийн газрын  тогтоол , Үйлдвэр  хөдөө  аж ахуйн  

сайдын  01 тоот албан  даалгаварын  дагуу  аймгийн  Засаг даргын  аюулгүйн нөөцөд  өвс тэжээлийн  

нөөц бэлтгэх  ажлыг  зохион байгуулсан байна.  Орон нутгийн  төсвийн  30 сая төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалтаар  Хэнтий аймгаас  100 тонн  буюу 5000 боодол  өвс  татан нийлүүлсэн байна.  

Хууль зүйн  сайд 

           Архинд донтох өвчтөнийг эдгэрүүлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа зарим төрийн бус байгууллагыг 

дэмжих тухай   2003,4,3   №83  дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд   Орон  нутагт архины  хэрэглээг  

бууруулах,  архинаас үүдэлтэй  сөрөг нөлөөллийг  бууруулах  зорилгоор  Өмнөговь аймагт  анх удаа  

“Архигүй  Өмнөговь” хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлснээр согтуугаар  үйлдэгдсэн  гэмт хэргийн  

тоо 4,6 хувиар  буурсан үзүүлэлттэй байна.   



 Монгол Улсын  сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын  дарга 

 Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлах ажлын хүрээнд улс орон 

нутгийн 6 ТҮ, хэвлэл мэдээллийн 3 байгууллагатай жил улирлаар гэрээ байгуулсан ажиллаж байгаагийн 

зэрэгцээ сар бүр “Мэдээллийн цонх” товхимол гарган түгээж ирлээ.  

 Иргэдтэй уулзах уулзалтыг оны эхнээс төлөвлөн хэрэгжүүлж багийн өдөрлөгт хагас жил дутам 

оролцож үйл ажиллагаагаа иргэддээ тайлагнах, иргэдээ сонсох ажлыг зохион байгуулж байна. Иргэний 

нийгмийн байгууллагын оролцоотой иргэдийн санал асуулгыг жил бүр авч үйл ажиллагаандаа үнэлгээ 

дүгнэлт авах, орон нутгийн хэмжээнд гаргах бодлого шийдвэрийн төслийг иргэдээр хэлэлцүүлэх ажлыг 8 

удаа зохион байгуулж  бодлого шийдвэртээ саналыг тусгах зэрэг ажлыг өргөжүүлснээр иргэдийн оролцоо, 

идэвхи нэмэгдэж байна. 

 Нутгийн захиргааны байгууллага, төсөвт газруудад байгууллагын болон бодлогын хяналт 

шинжилгээг календарчилсан төлөвлөгөө болон захиалгаар хийж зөвлөмж арга зүйгээр хангаж, бодлого 

үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, үр дүнгийн гэрээний стандарт хангалтыг 

сайжруулах чиглэлээр төлөвлөлтөөс эхлэн хийж байгаа нь төрийн албаны стандартыг хангах, үйл 

ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд ахиц өөрчлөлт гарч байна.  

2014 онд  ХШҮТ-аас Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг  цаг хугацаанд нь тайлагнах чанартай нэгтгэж 

ирүүлэхэд анхаарч тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн хяналтын  ил тод байдлын хяналтын самбар, 

жилийн ажлын календарчилсан төлөвлөгөө гарган олон нийтэд мэдээлж, дүгнэж ажилласнаар  хэлтэс 

,агентлаг, бодлогын мэргэжилтэнүүд хугацаандаа тайлан мэдээгээ ирүүлж хэвшиж байна. 

 Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд “Аймгийн Засаг даргын дэрэгдэх 

агентлаг, төсвийн байгууллага, сумдын төсвийн байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний журам, 

аргачлал”-ыг шинэчлэн боловсруулж аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/267 дугаар захирамжаар батлан 

мөрдлөө.  

            Аймгийн хэмжээнд агентлагийн хяналт  шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ажилтны  судалгаа гарган, 

зарим байгууллагад тухайн чиг үүргийг ажлын байрны тодорхойлолтод тусгах замаар хариуцсан 

ажилтныг бий болгох, сумдын ХШҮ-ний орон тооны бус ажлын хэсгийг шинэчлэн зохион байгуулж, тэднийг 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ажиллуулж  хяналт тавьж байгаа зэрэг удирдлага, зохион байгуулалтаар 

хангаж ажиллалаа. Мөн эдгээр ажилтнуудад аймгийн Засаг даргын а/267 дугаар захирамжаар баталсан 

журмыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр нэгдсэн 1 өдрийн сургалт зохион байгуулсны зэрэгцээ ЗГХЭГ-ын ХШДАГ-

ын “Нотолгоонд суурилсан төлөвлөлт, үр дүнд суурилсан удирдлага” сэдэвт 2 өдрийн сургалтад бүрэн 

оролцуулж мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхэд анхаарч ажиллалаа.  Баруун, зүүн, төвийн бүсийн төрийн 

албан хаагчдын бүсчилсэн сургалтаар “үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ, үнэлгээний онол арга, зүй”, 



“Төрийн албаны стандарт хангалт”, “Нутгийн захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээний 

нийтлэг журам аргачлал” зэрэг сэдвээр хичээл заасан нь сумдын нийт төрийн албан хаагчдыг 

чадавхжуулах, үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр дүнг дээшлүүлэхэд чухал арга хэмжээ боллоо.      

Сангийн сайд  

 Санхүүгийн алба байгуулах тухай  

         Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсвийн б айгууллагуудад нягтлан бодох бүртгэлийн 

үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүргийг сумын Засаг даргын Тамгын газар хариуцан гүйцэтгэхтэй холбогдуулан 

аливаа төсөвт байгууллагуудад нягтлан бодогч давхардуулан ажиллуулахгүй байхыг бүх шатны төсвийн 

захирагч нарт даалгасугай.   2014-10-11 №326   дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд  Засгийн газрын 

2014 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 326 дугаар тогтоолын дагуу Санхүүгийн алба байгуулах тухай 

албан тоотыг сумдад хүргүүлж чиглэл өгч ажилласаны үр дүнд  аймгийн хэмжээнд  15 сумаас 14 сумдад  

санүүгийн  алба  байгуулагдан  үйл ажиллагаа нь  хэвийн  явагдаж байна.  

 Барилга хот байгуулалтын  сайд  

Барилгын салбарт мэргэжилтэй  ажилчин бэлтгэх зарим арга хэмжээний тухай 2009.1.8-ны №23   

тогтоолыг хэрэгжүүлэх  хүрээнд  Аймгийн хэмжээнд барилгын чиглэлийн мэргэжилтэн бэлтгэх талаар 

орон нутгийн хэвлэл мэдээллээр сурталчилсны үр дүнд суралцах хүсэлтэй нийт 373  иргэн, 44 ажил олгогч 

аж ахуйн нэгж бүртгэж,  МСҮТөвтэй хамтран оёдол эсгүүр, тогооч, барилгын өргөн мэргэжил, авто 

засварчин мэргэжлээр 141  иргэнийг  сургаж, байнгын ажлын байртай болох нөхцөл бололцоогоор хангаж 

ажилласан байна. 

        Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний  тухай 2014-05-10-ны №147  дугаар 

тогтоолыг хэрэгжүлэх хүрээнд  чиг үүргийн давхардлыг арилгах, төрийн албан хаагчдын орон тоог 

бууруулах, зардал хэмнэх чиглэлээр  дор дурдсан асуудлыг шийдвэрлэлээ. Үүнд:    

       2014 оны жилийн  эцсийн  байдлаар  86 чиг үүргийн  давхардалтай   төрийн  албан хаагчдыг  

цомхотгож,  Орон нутгийн 2015 оны төсвийн төслийг боловсруулахдаа урсгал зардлыг 5-15 хувиар 

бууруулан тооцож  ажилласан байна.  Мөн 2015 оны төсвийн төслийг боловсруулахдаа сумдын ЗДТГ-ын 

албан ажлын автомашины хэрэглээний зардлыг 20-25 хувиар бууруулан зардлыг хэмнэлт гаргасан байна.  

 Батлан хамгаалах сайд  

        Тооны дээд хязгаар мөнгөн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай  2014--03-7-ны  №73 дугаар  тогтоолыг 

хэрэгжүүлэх хүрээнд  Аймгийн орон нутгийн төсөвт 2014 онд 26,3 сая төгрөг төвлөрүүлснээс цэргийн 

албыг биеэр дүйцүүлэн хааж байгаа иргэдийн сургалтанд 8,9 сая төгрөгийг зарцуулж, Батлан хамгаалах 

яаманд 8,6 сая төгрөгийг төвлөрүүлэн ажилласан байна.  

 



 

 

 Цаашид авч хэрэгжүүлэх  арга хэмхэмжээний  санал   

  1. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн орон нутгийн мэдээ тайланд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 

хяналтаас хасахаар хүргүүлсэн тогтоол шийдвэрийг хяналтаас хасах эсэх талаар хариу ирүүлэх талаар 

цаашид харилцан уялдаатай ажиллаж удирдлага, зохицуулалтаар хангах 

 2. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан нэгж, ажилтнуудын тэргүүний арга барил, арга зүйгээс 

харилцан суралцах үйл ажиллагааг аймаг, орон нутгийн түвшинд  зохион байгуулах 

  

           3.  Аймгийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасгийн бие даасан байдлыг хангах, нутгийн захиргааны 

байгууллагуудад байгууллагын болон бодлогын хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлын үр нөлөөг 

дээшлүүлэхэд бүтэц, зохион байгуулал,ажлын чиг үүргийг хууль тогтоомжийн хүрээнд эрх зүйн 

зохицуулалт бий болгон шийдвэрлэх 

 4. Засгийн газрын тогтоол шийдвэрээр аймгийн Засаг даргад үүрэг болгон хэрэгжүүлэхээр өгсөн 

ихэнх заалтууд хэдий хугацаанд хэрэгжүүлж, үр дүнг мэдээлж ажиллах талаар тодорхой хугацаа 

заадаггүйгээс хэрэгжилт удаашрах, үр дүнг тооцоход нөлөөлж байна. 

            5.   Засгийн газрын болон холбогдох дээд байгууллагын тогтоол шийдвэрийг орон нутагт хяналт 

тавин хэрэгжүүлэх, нэгтгэн дүгнэх, хяналт шинжилгээ хийх, үнэлгээ дүгнэлт гаргах, мэдээлэх тайлагнахад 

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хяналт шалгалт, үнэлгээ дотоод аудитын газар, аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газар, Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасгийн уялдаа холбоог бэхжүүлэх, хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэх, бодлого, үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх, төрийн албан хаагчдын мэдлэг 

ур чадварыг дээшлүүлэхэд зарим асуудлыг анхаарч ажиллах нь  зүйтэй байна. 

 


