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ЦОГТЦЭЦИЙ 2016 ОНЫ СУМЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

2016.02.06                                                                                                                                                   Өгөөмөр 

  Төлөвлөгөөний зорилго: Сумын Засаг даргын тамгын газрын  дотоод үйл ажиллагааг  сайжруулах, иргэдэд 

үзүүлэх  төрийн үйлчилгээг хүндрэл чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай хүргэх, алба хаагчдын ажлыг сахилга, хариуцлагыг 

дээшлүүлэх, ХШҮТ-ийн 2016 оны 02 тоот зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд оршино. 

№ Зорилт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ тоо Хугацаа 
Одоогийн суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин Хүрэх үр дүн 

1. 

Хөгжлийн 
сангийн 
хөрөнгөөр 
хийгдэж байгаа 
ажил арга 
хэмжээнд 
хяналт тавих 

1.1.Сумын ИТХ-аас 
томилогдож байгаа 
хяналтын зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлж, 
орон нутгийн Хөгжлийн 
сангийн хөрөнгөөр 
хийгдэж байгаа ажил, арга 
хэмжээний явцад тавих 
хяналтыг сайжруулах 

Тухай 
бүр 

Жилдээ 
Хяналтын  зөвлөл 

өнгөрсөн жил 2 удаа 
хяналт хийсэн. 

Хөтөлбөр арга 
хэмжээ, төсөл бүр 

дээр хяналтын 
зөвлөл ажилласан 

байна. 

Хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хийгдэж 
байгаа ажил, арга 
хэмжээний явцад 
тавих хяналт 
сайжирсан, арга 
хэмжээ бүр 
хянагдсан байна. 

1.2.ОНХС-ийн хууль эрх 
зүйн орчин, 
төсөв,зарцуулалт, хийгдэж 
байгаа ажил явц байдал, 
чанарын талаар 
мэдээллийг иргэд олон 
нийтэд ил тод мэдээллэх 
ажлыг улирал бүр зохион 
байгуулж хэвших 

Тухай 
бүр 

Жилдээ 

Цаг тухайд нь 
иргэдэд мэдээллийн 

самбар, цахим 
мэдээллээр ил тод 
байдал хангагдажа 

байсан. 

Төсөв зарцуулалт, 
хийгдэж байгаа ажил 

арга хэмжээ тухай 
бүр дэлгэргүйгээр ил 

тод болно. 

Иргэд хэрэгжүүлж 
байгаа төсөл арга 
хэмжээг мэдэж , 
тэд оролцох нөхцөл 
боломжоор 
хангагдана. 

  1.3.СИТХ-ын дэргэдэх 2 удаа Эхний Иргэдийн Тавих хяналт Зохион байгуулж 



хяналтын хорооны ажлыг 
эрчимжүүлэх, үйл 
ажиллагаанд нь хяналт 
тавих, хийсэн ажил тайлан 
мэдээллийг жилд 2 оос 
доошгүй удаа ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн хурлаар 
хэлэлцсэн байх 

хагас жил, 
Бүтэн 

жилээр 

Төлөөлөгчдийн 
хурлын 
Тэргүүлэгчдээр 
хэлцэгдэж 
байгаагүй. 

сайжирсан байна. байгаа төсөл, 
бодлогын  арга 
хэмжээ иргэдийн 
таашалд  нийцсэн 
чанартай  хийгдэнэ. 

2. 

Засаг даргын 
Тамгын Газрын 
ОНХС-аар 
хийгдэж байгаа 
ажилд 
хариуцлагатай 
хандах талаар 

2.1.ОНХС-аар хийгдэх 
ажлуудын саналыг 
иргэдээс авч 
эрэмбэлэхдээ Төсвийн 
тухай хуулийн орон 
нутгийн хөгжлийн сантай 
холбоотой зүйл  заалтууд 
болон орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн заавар 
журмыг иргэдэд сайтар 
сурталчилж танилцуулсны 
дараа саналыг авах, 
тэгээрийн эрэмбэлж 
жагсаах ажлыг 
хэрэгжүүлэх 

1 удаа 
1,2-р 

улиралд 

Хууль сурталчлах 
ажил хийгддэг хэдий 

ч иргэд ойлгох , 
ухаарах нь бага 

байсан. 

Иргэд бүр хуулийн 
хүрээнд хийгдэх 

ажлыг эрэмбэлнэ. 

Хууль зүйн 
үндэстэй төсөл 

арга хэмжээнүүд 
хэрэгжинэ. 

2.2.ОНХС-аар хийгдсэн 
ажил арга хэмжээг 
ашиглалтанд авахдаа 
хяналтын үнэлэгээг ажлын 
даалгаврын дагуу бүрэн 
зөв хийж, чанаргүй болон  
дутуу хийсэн ажлыг 
ашиглалтанд хүлээж 
авахгүй байх 

Тухай 
бүр 

Жилдээ 
Хийгдсэн ажлууд 

гологдолтой байсан. 

Чанарын өндөр 
түвшинд хийсэн 

ажил хүлээж авна. 

Иргэд чанарын 
өндөр түвшинд 

шийдсэн төсөл арга 
хэмжээг хэрэглэнэ. 

2.3.Жил бүр ОНХС-аар 
хэрэгжүүлэх хөрөнгө 

1 удаа 1,2 
улиралд 

Танилцуулдаггүй 
байсан 

Дунд хугацааны 
бодлого хөтөлбөртөй 

Сумын дунд 
хугацааны бодлого 



оруулалт төсөл арга 
хэмжээний хэлэлцүүлгийг 
иргэдийн хурлаар 
хэлэлцүүлэхээс өмнө 
сумын дунд хугацааны 
бодлого хөтөлбөртөй 
уялдуулан саналын төсөл 
боловсруулж түүнийг 
багийн Засаг 
дарга,Иргэдийн нийтийн 
хуралд танилцуулж байх 

уялдана. хэрэгжинэ. 

2.4.Ардын Хувьсгалын ойн 
баярын арга хэмжээг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга 
хэмжээгний зардлыг орон 
нутгийн хөгжлийн сангаас 
гаргахдаа 5,0 сая 
төгрөгнөөс хэтэрүүлэхгүй 
байх 

1 удаа 
3-р 

улиралд 
Өмнө нь хэтэрүүлж 

байгаагүй 
5,0 сая төгрөг 

зарцуулна. 

Төсвийн хөрнгө зөв 
ажил арга 
хэмжээнд 
зарцуулагдана. 

  

2.5.ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалт,төсөл арга 
хэмжээг шалгаруулахдаа 
аль болохоор олон 
нийтийн оролцоотой 
тендер шалгаруулалтын 
аргаар зохион байгуулж 
дэмжих 

 

Жилдээ 

Нийтийн оролцоотой 
тендер 

шалгаруулалт 
явагдааж байна. 

Энэ байдлаа 
хадгална. 

Иргэдэд 
хүртээлтэйажил 

үйлчилгээ болно. 

2.6.Сумын Засаг даргын 
Таммгын Газрын даргын 
үр дүнгийн гэрээнд 
“Гүйцэтгэл сайжруулах 
төлөвлөгөөний төлөвлөлт, 
хэрэгжилт, чанар, үр 

Тогтмо
л 

Жилдээ 

Тамгын Газрын 
дарга 

төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэнд 

хяналт тавьж байна. 

Засаг дарга хяналт 
тавина. 

Гүйцэтгэл 
сайжруулах 

төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт бүрэн 

биелэгдэнэ. 



ддүнгийн талаар “ 
хөтөлбөр арга хэмжээг 
тусгаж, хэрэгжилтэнд 
хяналт тавих 

2.7.Засгийн газрын 2013 
оны 322 дугаар 
тогтоолоор баталсан 
“Захиргааны байгууллагын 
хяналт шинжилгээ 
үнэлгээний нийтлэг журам 
аргачлал”-д заасны дагуу 
сумын хэмжээнд дээд 
болон тухайн шатны 
хяналт шинжилгээ 
үнэлгээний  байгууллага 
нэгж, санхүүгийн алба, 
дотоод аудитын нэгжээс 
өгсөн зөвлөмж үүрэг 
чиглэлийг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор сумын 
хэмжээнд “Гүйцэтгэл 
сайжруулах төлөвлөгөө”-г  
нэгдсэн байдлаар  гаргаж, 
хэрэгжилтийн явцад 
сумын Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурал, 
Засаг дарга хяналт тавьж 
ажиллах. 

1 удаа Жилдээ 

Гүйцэтгэл 
сайжруулах 
төлөвлөөөг 

хэргжүүлж байсан. 

Энэ байдлаа батлан 
хэрэгжүүлнэ. 

Заасан , оршиж буй 
дутагдал зөрчил 
арилсан байна. 

  

2.8.Сумын хэмжээнд 
гарсан “Гүйцэтгэл 
сайжруулах төлөвлөгөө”-
ний хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэх зорилгоор 
тухайн суманд үйл 

11 

Жилдээ 

Байгууллага бүр 
“Гүйцэтгэл 
сайжруулах 
төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. 

Энэ байдлаа 
хадгална. 

Заасан , оршиж буй 
дутагдал зөрчил 
арилсан байна. 



ажиллагаа явуулж буй 
төсвийн байгууллагууд уг 
төлөвлөгөөнд өөрийн 
салбарын чиглэлээр 
болон нийт төсвийн 
байгууллагууд 
хэрэгжүүлэхээр заасан 
арга хэмжээнүүдийг тусган 
байгууллагын “Гүйцэтгэл 
сайжруулах төлөвлөгөө”-г 
гарган хэрэгжүүлж 
ажиллах 

2.9.Сум, агентлагийн  
хяналт шинжилгээ 
үнэлгээний нэгжийн 
ажилтнууд, төсвийн 
байгууллагын дарга, 
эрхлэгч нарыг 
чадавхижуулах сургалтыг 
нэгдсэн байдлаар зохион 
байгуулж,  сургалтын үр 
дүнд хяналт тавьж 
ажиллах. 

4 удаа Жилдээ 
Сургалт өмнө нь 

явагдаагүй 
Сургалт явагдана. 

Хяналт 
шинжилгээний баг 
хууль журмы дагуу 
хяналт шинжилгээ 

хийж, зөвлөмж 
өгнө.Заасан зөрчил 
дутагдал арилсан 

байна. 

  

2.10.Зөвлөмжөөр өгсөн 
үүрэг чиглэлийг сумын 
“Гүйцэтгэл сайжруулах 
төлөвлөгөө”-нд бүрэн 
тусгаж, төсвийн 
байгуулагуудад албан 
тоотоор хүргүүлж, хяналт 
тавин хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг хэвшүүлэх 

1 удаа Жилдээ 

Урд жилүүдэд 
“Зөвлөмж, ажлын 

тайлан 
байгууллагуудад 
хүргэдэж байсан. 

Энэ байдлаа 
хадгална. 

Хяналт 
шинжилгээний баг 
хууль журмы дагуу 
хяналт шинжилгээ 

хийж, зөвлөмж 
өгнө.Заасан зөрчил 
дутагдал арилсан 

байна. 

3. 
Төрийн албан 
хаагч нарын 

3.1.Төлөвлөгөө Тогтмо
л 

Жилдээ 
Заагдсан 
зааварчилга, хүснэгт 

Стандартын дагуу 
хийгдэнэ. 

Төрийн албаны 
стандарт 



ажил 
сайжруулах 
чиглэлээр: 

болон тайлан мэдээллийг 

аймгийн Хяналт 

шинжилгээ үнэлгээний 

тасгаас өгсөн нэгдсэн 

зааварчилга, хүснэгт 

маягтын дагуу гаргаж 

хэвших. 

 

маягтийн дагуу 
хийгдэж байсан. 

хэрэгжинэ. 

3.2.Тайлан 

мэдээллийн хэрэгжилтийн 

явцыг товч тодорхой, үр 

дүнгийн үзүүлэлтийг тоон 

болон чанарын шалгуур 

үзүүлэлтээр суурь 

түвшинд тулгуурлан 

гаргахад төрийн албан 

хаагчид суралцах, 

өөрийгөө хөгжүүлэх 

 

Жилдээ 
Энэ байдлаар 

хийгдэж байгаа 
Цаашид өмнөх 

ажлаа бататгана. 
Төрийн албаны 

стандарт хэрэгжинэ 

 

3.3.Гүйцэтгэл 

сайжруулах төлөвлөгөө 

болон түүний хэрэгжилт 

тайлан мэдээллийг  

аймгийн Засаг даргын 

1 удаа 3-р сард Өмнө тавигдсан. Тавигдана. 
Иргэд хяналт 
тавьж, ил тод 

байдлыг хангана. 



2014 оны а/267 дугаар 

захирамжаар баталсан 

журам аргачлалд заасан 

хугацаанд  аймгийн 

“Omnogovi.gov.mn” сайтад 

байршуулах, хугацаа 

хоцруулахгүй байх.  

 

3.4.Тайлан 

мэдээний хэрэгжилтийн 

явцад үнэлгээ өгөхдөө 

Засгийн газрын 2013 оны 

322 дугаар тогтоолоор 

баталсан “Захиргааны 

байгууллагын хяналт 

шинжилгээ үнэлгээний 

нийтлэг журам”-д заасан 

“Тоогоор илэрхийлэх 

боломжгүй бодлогын 

зорилт арга хэмжээг 

үнэлэх аргачлал”-ын дагуу 

үнэн зөв үнэлэхэд 

суралцах.  

Тогтмол Жилдээ 
Аргачлалын дагуу 

хийгдэж байна. 
Аргачлалын дагуу 
хийгдсэн байна. 

Хийсэн ажил үнэн 
зөв дүгнэгдсэн 

байна. 



 

  

3.6.Орон нутгийн 

хэмжээнд жил бүр зохион 

байгуулж буй үе шаттай 

сургалтуудаар өгөгдсөн 

онол, арга зүйг ажилдаа 

бүтээлчээр хэрэгжүүлэн 

сургалтынүр дүн, үр 

өгөөжийг дээшлүүлэх. 

Тогтмол Жилдээ 

Сургалтаар заагсан 
аргазүйг хагас дутуу 
хэрэгжүүлж байгаа 

тал бий. 

Сургалтаар заагдсан 
арга зүй, онолыг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

Албан хаагч нарын 
мэдлэг боловсрол 

дээшлэнэ. 

 

 

 

                                       ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН: 

                                       ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                Х.БАТДЭЛГЭР 

 

 

 


