
Зорилт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Тоо 

хэмжээ
Хугацаа

Одоогийн байгаа 

түвшин
Хүрэх түвшин Гарах үр дүн 

1.1 Сумын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан,

үр дүн өгөөж нь олон нийтийн эрх ашигт нийцсэн

ажлууд, улс,аймаг, сумын үндсэн чиглэлд тусгагдсан

төслийг хэрэгжүүлэх үүднээс жижиг дунд үйлдвэрлэл

эрхлэгчдэд түлхүү зээл олгох

16
Жилийн 

турш

Өмнөх онуудад 62 

байсан

Энэ онд 16 өмнөх 

онтой нийтдээ 80

Сумын хөгжлийн 

стратеги төслүүд 

нэмэгдэнэ

1.2 Сумын хөгжлийн загвар,индекс тооцох аргачлалыг

баталсан ЗГ 2013 оны 226-р, 2014 оны 242-р

тогтоолуудын хүрээнд холбогдох тооцоо судалгааг

гаргаж мэдээлэн өөрийн сумын түвшинг ахиулах

1
Жилийн 

турш

Аймгаас өрсөлдөх 

чадварын 

судалгаа хийгдсэн

Сумын түвшин 

тодорхойлогдсон тул 

ахиулах

Сумын давуу болон сул 

талууд тодорхой 

болсоноор хөгжлийн 

стратеги төлөвлөгөөнд 

уялдуулан өөрийн 

түвшинг ахиулах

2.1 Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх болон

хийгдсэн ажилд хяналт тавин ажиллах ба хяналт тавин

ажиллаж буй иргэд иргэний нийгмийн байгууллагууд,

дотоод аудит, санхүүгийн байгууллагуудын хяналтын

тайланг нэгтгэж Засаг даргын зөвлөлд тайлагнах . Мөн

ард иргэдэд хагас бүтэн жилээр тайлагнуулах.

16
6, 12 

саруудад

ОНХСангаар 

өмнөх онуудад 29 

ажил үйлчилгээ 

хийгдсэн

ОНХС-р 16 ажил 

хийгдэхээр 

төлөвлөгдөж байгаа 

ба нийтдээ 45 ажил 

болно

ОНХС-н ойлголт 

иргэдийн дунд нэмэгдэх, 

суманд чухал хэрэгтэй 

зүйлсийг эрэмбэлсэн 

байна

2.2 ОНХС-р хийгдэх ажлуудыг эрэмбэлэхдээ стратеги

төлөвлөгөөнд тусгагдсан төслүүдийг иргэдээрээ

дэмжүүлэх бодлого чиглэл баримталах. Эрэмбэлэхээсээ

өмнө иргэдэд ОНХС-н заавар журмыг сайтар

танилцуулах.

2
3, 6 

саруудад

Иргэдээс санал 

авч байгаа хэдий 

ч саналд өгч 

байгаа иргэдийн 

тоо хангалтгүй 

байна

Нийт иргэдийн 10%-

с санал авах

Орон нутгийн бодлого 

төлөвлөлтөнд иргэдийн 

оролцоо нэмэгдэнэ
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1. Сумын хөгжлийн 

стратеги 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 

эрчимжүүлэх чиглэлээр

2. ОНХС-н чиглэлээр
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2.3 ОНХС-н хэрэгжилтийг санхүүгийн болон хяналт

шинжилгээ үнэлгээний үзүүлэлтээр мэдээллийн сан

байгуулах

1 12 сард
Мэдээллийн сан 

байхгүй

Мэдээллийн сантай 

болно

Сумын хэмжээний 

мэдээллийн баазтай 

болж өмнө гарсан алдаа 

дутагдалыг дахин 

давтахгүй байх боломж 

бүрдэнэ

2.4 Сумын тухайн онд хэрэгжүүлэх худалдан авах

ажиллагааны төлөвлөгөөний тайланг цаг хугацаанд нь

худалдан авах ажиллагааны албанд хүргүүлэх

16
Жилийн 

турш

Цаг тухай бүрт нь 

хүргүүлж ажиллаж 

байгаа

Худалдан авах 

ажиллагааны зарыг 

тухай бүрт 

мэдээллэх

Худалдан авах 

ажиллагаа хугацаандаа 

явагдсан байна

3.1 ТАХ-н ажлын цаг ашиглалт, цагийн менежментийг

сайжруулан, ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан

ажил үүргүүдийг бүрэн хангаж биелүүлэхэд хяналт

тавин ажиллана.

12
Жилийн 

турш

Цаг ашиглалт муу, 

ажлын цагаас 

хоцрох тохиолдол 

арилаагүй байна

Цаг баримтлал 

сайжирах ба ажлын 

бүтээмж нэмэгдэнэ

Цаг ашиглалт сайжирна, 

АБТ-д заагдсан ажил 

үүргийг хянахад хялбар 

болно

3.2 Төрийн албан хаагчид, төсвийн ерөнхийлөн болон

шууд захирагч нарын 2016 оны үр дүнгийн гэрээг

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134-р тогтоолоор

баталсан заавар стандартын дагуу байгуулсан эсэх,

шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлж дүгнэхэд хяналт тавих

2 6, 12 сар

Холбогдох 

бодлогын баримт 

бичигтэй уялдаа 

холбоо муу

Шалгуур үзүүлэлтийг 

баримталсанаар үр 

дүнгийн гэрээг үнэн 

бодит үнэлж 

дүгнэхэд хялбар 

байна

Бодлогын бичиг 

баримтын уялдаа холбоо 

сайжирна

3.3 Сумдад суугаа босоо удирдлагатай мэргэжилтэнгүүд

болон төсвийн шууд захирагч нар сумын засаг даргатай

гурвалсан гэрээг байгуулж биелэлтийг хагас бүтэн

жилээр Засаг даргын зөвлөлд тайлагнах

2 6, 12 сар

Гурвалсан гэрээ 

байгуулагч 

гэрээний 

биелэлтэй 

тайлагнадаггүй

Засаг даргатай гэрээ 

байгуулсан албан 

хаагчид үр дүнгийн 

гэрээний биелэлтэй 

тайлагнадаг болох

Үр дүнгийн гэрээний 

биелэлтийн тайланг 

тависанаар гэрээний 

биелэлт хэдэн хувьтайг 

хянах боломж бүрдэнэ

3.4 Байгууллагын дотоод журам, хэтийн төлөвлөлт,

хамтын гэрээ түүний хэрэгжилт, тайлагналтыг хангуулж

ажиллах

4
улирал 

бүр 

Үр дүнг үнэлж 

дүгнэж, 

тайлагнадагггүй

Төрийн үйлчилгээ 

үзүүлдэг ажилчид 

албан хаагчдын 

ажлын гүйцэтгэлийг 

хянах, дүгнэхэд 

хялбар болно

Албан байгууллагууд 

дотоод журамаа мөрдөж 

ажилладаг болно

3. ТАХ-г 

чадавхижуулах, ажлын 

бүтээмжийг 

нэмэгдүүлэх чиглэлээр

2. ОНХС-н чиглэлээр



3.5 Төрийн албан хаагчийн ажлын бүтээмж, мэдлэг

боловсролыг дээшлүүлэх мөн 5S-г хэрэгжүүлэх
Тухай бүр

5S хөтөлбөр 

хэрэгжиж эхлээгүй 

байгаа 

5S хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, 

хэвшүүлэх, ТАХ-н 

мэдлэг чадварыг 

ахиулахын тулд 

сургалтуудад 

хамруулах

ТАХ-н мэдлэг чадвар 

ахисан түвшинд хүрнэ

3.6 ТАХ-н ёс зүйн дүрэм баримтлал болон ёс зүйн

хорооны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, сайжруулах, үр

дүнг Засаг даргын зөвлөлд танилцуулах

2 6.12 сард
Үйл ажиллагаа 

дутмаг

Үйл ажиллагаа 

сайжирч Төрийн 

албан хаагчидын ёс 

зүй дээшлэнэ

Ёс зүйн хэм хэмжээг 

баримтлан аливаа 

асуудлыг шийдвэрлэж 

байх

3.7 Архигүй Өмнөговь хөтөлбөрийн хүрээнд аливаа баяр

ёслол, тэмдэглэлт үйл явдлыг согтууруулах ундаагүй

тэмдэглэж заншин, энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг өргөн

дэлгэр сурталчилж байгууллага хамт олны хүрээнд

архи, тамхигүй орчин бүрдүүлж, хөтөлбөрийг үр дүнтэй

хэрэгжүүлэх

12
Жилийн 

турш

Архины 

хамааралтай 95 

иргэн байна

Архины 

хамааралтай 

иргэнийг 85 болгох

Архины хамааралтай 

иргэний тоог тодорхой 

хувиар буулгах

4.1 Иргэдийн өргөдөл гомдол хүлээн авах, зохих журмын

дагуу шийдвэрлэх
12

Жилийн 

турш

Өргөдөл гомдлыг 

тухай бүрт нь 

бүртгэх

Хуулийн хугацаанд 

иргэдийн өргөдөл 

гомдлын хариуг 

хүргүүлэх

4.2 Иргэний танхимийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх,

сумын хэмжээнд зохион байгуулагдсан арга хэмжээний

талаар  мэдээллийн хуудас  гарган иргэдэд хүргэх

24
14 хоног 

тутам

Сард 1 удаа 

гардаг байсан

Иргэдийн мэдээлэл 

авах боломж, 

давтамж нэмэгдэнэ

Иргэдэд хүрэх 

мэдээллийн чанар 

хүртээмж сайжирна

5.1 Аймгийн ЗД-н 2013 оны 05, 2014 оны 267-р

захирамжуудын дагуу холбогдох мэдээ тайланг гаргаж

хугацаанд нь хүргэж ажиллах, Засгийн газрын 322-р

тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

2 6, 12 сард

Тогтоолуудын 

хэрэгжилтийн хувь 

70%-тай байна

Тогтоолын 

хэрэгжилтүүдийг 

90% -д хүргэх

Мэдээ тайланг 

стандартын дагуу гаргаж, 

цаг хугацаанд нь хүргэх 

5.2 Ирсэн бичиг баримтын хөтөлгөөг тогтмолжуулж,

хариутай бичиг тэдгээртэй холбоотой тайлан мэдээг

хугацаа хоцруулахгүй хүргүүлэх

Цаг 

тухай 

бүр

Жилийн 

турш

Хариутай бичгийн 

хяналтын самбартай 

болсон байна.

Хариутай бичиг цаг 

хугацаа хоцролтгүй 

болсон байна

3. ТАХ-г 

чадавхижуулах, ажлын 

бүтээмжийг 

нэмэгдүүлэх чиглэлээр

4. Иргэдэд төрийн 

үйлчилгээг хүргэх 

ажлыг чанаржуулах 

эрчимжүүлэх чиглэлээр

5. Дээд шатанд гаргаж 

хүргэх хугацаат мэдээ 

тайлангийн хүргэлтийг 

сайжруулах чиглэлээр



5.3 Аймаг, сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны

хөтөлбөр, үндсэн чиглэл, аймгийн засаг даргаас сумын

засаг даргатай байгуулсан гэрээнд тусгагдсан арга

хэмжээг сумын түвшийнд хяналтанд авч хэрэгжилтийг

зохион байгуулна.

2 6, 12 сард

Хөтөлбөр гэрээний 

хэрэгжилтийг өмнөх 

оноос нэмэгдүүлж 

90%-с дээш 

биелүүлэх

Орон нутгийн бодлого 

төлөвлөлтийн дагуу 

хөгжих боломж бүрдэнэ

5.4 Монгол улсын Засгийн газраас гаргасан тогтоол

шийдвэр, аймгийн ИТХ-с батлан гаргасан тогтоол,

суманд хэрэгжиж байгаа үндэсний хөтөлбөр болон

аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийг тухай бүрт нь хяналтанд

авч, төлөвлөгөө батлуулан ажиллаж хэрэгжилтийг хагас

бүтэн жилээр гаргуулах

2 6, 12 сар

Бодлогын баримт 

бичиг, эрх зүйн 

акт, 

хөтөлбөрүүдийг 

тухай бүрт нь 

хяналтанд авч 

ажиллаж байгаа 

боловч тухай бүрт 

төлөвлөгөө 

гараагүй байна

Бодлогын баримт 

бичиг, эрх зүйн акт, 

хөтөлбөрүүдийг 

тухай бүрт нь 

төлөвлөгөө гаргаж 

хяналт тавин 

ажиллах боломж 

бүрдэнэ

Бодлогын баримт бичиг, 

эрх зүйн акт, 

хөтөлбөрүүдийг тухай 

бүрт нь төлөвлөгөө 

гаргаж хяналт тавин 

ажиллах боломж бүрдэнэ

5.5 Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын

өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах

сумын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажлыг

эрчимжүүлэх, байнгын хяналтанд авах

2 6, 12 сар

Жилд 1 удаа 

хяналт хийгддэг 

байсан

Өмч хөрөнгийг 

коджуулсан байх ба 

жилд 2 удаа хяналт 

хийгдэнэ

Өмч хөрөнгийн 

хадгалалт хамгаалалт 

сайжирна

6. Сум хөгжүүлэх 

сангийн чиглэлээр

6.1 Сум хөгжүүлэх санд төвлөрсөн хөрөнгийг орон нутагт 

хамгийн чухал шаардлагатай хэрэгцээтэй жижиг дунд

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд зарцуулан төслийг сайн

хянаж зээлийн эргэн төлөлт, зээл олголт, хэрэгжилт,

хяналт тавьж ажиллах

4
улирал 

бүр 

Хугацаа хэтэрсэн 

зээлийн 

үлдэгдэлтэй 

байгаа

Зээлийн эрсдэлийг 

бууруулах, мөн 

зээлийн хугацаа 

хэтрэлт гарахгүй 

байх

Зээлийн чанар төслийн 

үр ашиг нэмэгдэж суманд 

хэрэгтэй үйлдвэрлэл 

үйлчилгээ нэмэгдэнэ

7.1 Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлж байгууллага бүр

мэдээллийн самбар байршуулж мэдээллийг ил тод

хүргэж, иргэдэд сургалт зохион байгуулах

2 6, 12 сар

Хуулийн 

хэрэгжилт 

хангалтгүй

Хуулийн 

хэрэгжилтийн 

талаарх иргэдийн 

ойлголт сайжирна

Төсөв санхүүгийн ил тод 

байдал нэмэгдэнэ

7.2 Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг

хангаж, сурталчилж ажиллах, мэдээллийн самбарын

мэдээллийг тогтмол шинэчилж байх

4 улирал 

бүр 

Мэдээллийн 

самбарын 

ашиглалт тааруу 

байна

Иргэд шинэ гарсан 

мэдээлэл, зарыг 

тухай бүрт нь авдаг 

болох

Иргэд мэдээллийн 

самбар дээрхи 

мэдээллийг сайн мэддэг 

болсон байна

5. Дээд шатанд гаргаж 

хүргэх хугацаат мэдээ 

тайлангийн хүргэлтийг 

сайжруулах чиглэлээр

7. Ил тод байдал

Гурвантэс сумын хяналт шинэжилгээ үнэлгээний орон тооны бус зөвлөл




