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Зорилт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Тоо 
хэмжээ 

хугацаа Одоогийн 
байгаа 
түвшин 

Хүрэх түвшин Гарах үр дүн 

1. Сумын 
хөгжлийн 
цогцолбор 
төлөвлөгөөн
ий 
хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэх 
чиглэлээр 

1.1 Сумын хөгжлийн цогцолбор 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан болон 
2016 оны нийгэм эдийн засгийн 
үндсэн чиглэлд тусгагдсан 
худалдааны гудамж байгуулах 
бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, зээл 
олгох 

 
 
40 

 
2016-11.01 

 
Худалдааны 
гудамж 
байхгүй 

40 өрх худалдаа 
эрхлэх орон 
байртай болох 

Өрхийн орлого 
нэмэгдсэн, сумын 
хөгжлийн 
стратеги төслүүд 
хэрэгжсэн байна 

1.2 Сумын хөгжлийн загвар индекс 
тооцох аргачлалын дагуу сумын 
түвшинг ахиулах 

1 Бүтэн 
жилийн 
турш 

Сумдын 
өрсөлдөх 
чадварын 
судалгаа 
хийгдсэн 
байгаа 

Тодорхойлогдсон 
судалгаанд 
тулгуурлан 
нэмэгдүүлэх 

Сумын өрсөлдөх 
чадварын 
түвшинд бага 
үзүүлэлттэй 
байгаа 
үзүүлэлтүүдийг 
нэмэгдүүлэх 

2. Орон 
нутгийн 
хөгжлийн 
сангийн 
талаар 

2.1 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй 
ажлыг чанар хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх хяналт үнэлгээ хийх 
ИХТ-д хагас бүтэн жилээр 
тайлагнах 

 
13 

 
Хагас бүтэн 
жилээр 

 
ОНХС-ийн 
хөрөнгөөр 
нийгмийн 
чиглэлийн 
ажлууд 
хийгдэж байна. 

ОНХС-ийн 
хөрөнгөөр 13 дэд 
ажил үйлчилгээ 
хийгдсэн байна 

Иргэдийн ая 
тухтай амьдрах 
орчин нөхцөл 
сайжирсан байна. 



2.2 Иргэдэд ОНХС-ийн хөрөнгө 
оруулалтийг үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
танилцуулах сум орон нутгийн 
стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
ажил үйлчилгээг иргэдэд 
сурталчилах энэ чиглэлээр 
дэмжүүлэх бодлого барих 

 
2 

 
4-р сард 

Иргэдийн 
санал асуулга 
иргэдийн 
ажиллаж 
амьдрахад 
таатай орчин 
бүрдүүлсэн 
санал асуулга 
байх 

Нийт иргэдийн 
70% аас  санал 
авах 

Орон нутгийн 
бодлого 
төлөвлөлтөнд 
иргэдийн 
оролцоо 
нэмэгдэнэ 

 2.3 Тухайн жилд хийх ОНХС-ийн 
хөрөнгө оруулалтын худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргах 
тайлагнах арга хэмжээг хугацаанд 
нь худалдан авах ажиллагааны 
газарт хүргүүлж байх 

13 Жилийн 
турш 

Цаг бүрт 
тайлан мэдээ 
хугацаандаа 
хүрсэн байх 

Худалдан авах 
ажиллагааны зар 
мэдээг мэдээлж 
байх 

Ил тод нээлттэй 
цаг хугацаандаа 
хуулийн дагуу 
явагдсан байна. 

3. Төрийн 
албан 
хаагчийг 
чадавхжуула
х ажлын 
бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр 

3.1 Төрийн албан хаагчийн цаг 
ашиглалтыг сайжруулах тогтмол 
хяналт тавих, ажлын байрны 
тодорхойлолтод заагдсан ажил 
үүргүүдийг хангаж ажиллах бөгөөд 
төрийн албан хаагчдын ажлын 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх 

12 Жилийн 
турш 

Цаг ашиглалт 
сайжирсан 
төрийн 
үйлчилгээг 
тасралтгүй 
хүргэсэн 
байна. 

Цаг ашиглалт 
сайжирч ажлын 
бүтээмж 
нэмэгдэнэ. 

Цаг ашиглалт 
сайжирсан ажлын 
бүтээмж 
нэмэгдсэн төрийн 
үйлчилгээг иргэд 
цаг алдалгүй 
авсан иргэдийн 
сэтгэл ханамж 
нэмэгдсэн байна 

3.2 Төрийн албан хаагчидтай 
төсвийн шууд захирагч үр дүнгийн 
гэрээг стандартын дагуу 
байгуулсан эсэхэд хяналт тавим 
үнэлж дүгнэх 

2 Хагас бүтэн 
жилээр 

Төрийн албан 
хаагчийн үр 
дүнгийн 
гэрээний 
чанар муу 

 Тухайн жилд 
хийж 
гүйцэтгэхээр 
төлөвлөгдсөн 
ажлын гүйцэтгэл 
95% -с дээш 
үзүүлэлттэй 
болсон байна. 



3.3 Босоо удирдлагатай төрийн 
албан хаагч нар дээд шатны дарга 
болон сумын Засаг даргатай 
гурвалсан гэрээг байгуулж хагас 
бүтэн жилээр тайлагнах 

 
2 

Хагас бүтэн 
жилээр 

Сумын Засаг 
даргад 
гэрээний 
биелэлтийг 
тайлагнадаггүй 

Засаг даргатай 
байгуулсан 
төрийн албан 
хаагч нар 
гэрээний 
биелэлтийг 
тайлагнадаг 
болно 

Төрийн албаны 
уялдаа холбоо 
сайжирсан байна. 

 3.4 Байгууллагад мөрдөгдөж буй 
журам хамтын гэрээ төлөвлөгөө 
төлөвлөлүүдийн хангуулах 

2 Хагас бүтэн 
жилээр 

Төлөвлөлт 
байдаг боловч 
тайлагнадаггүй 

Хийж 
хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөгдсөн 
ажлууд хийгдсэн 
байна 

Иргэдэд төрийн 
үйлчилгээ улам 
ойртсон байна. 

 3.5 ТАХ-н ёс зүйн дүрмийг 
баримтлах ёс зүйн хорооны үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх Засаг 
даргын зөвлөлд танилцуулах 

2 Хагас бүтэн 
жилээр 

Үйл ажиллагаа 
хэвийн  

Төрийн албан 
хаагчдын ёс зүй 
дээшлэнэ 

Төрийн албан 
хаагчдын ёс зүй 
дээшлэнэ 

       

4. Иргэдэд 
төрийн 
үйлчилгээг 
хүргэх 
ажлын 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр 

4.1 Иргэдийн өргөдөл гомдлыг 
хүлээн авах зохих шийдвэрийг 
гаргах 

     

4.2 Иргэний танхимын үйл 
ажиллагааг тогтмолжуулах 

12 Сард нэг Улиралд нэг 
удаа байсан 

Иргэдийн 
мэдээлэл авах 
боломж 
нэмэгдэнэ 

Иргэдэд хүргэх 
мэдээ 
мэдээлэлийн 
чанар хүртээмж 
нэмэгдэнэ 

4.3 Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн 
зохион байгуулах 

2 4,9-р сард Жилд нэг удаа 
хийдэг байсан 

Иргэдийн 
мэдээлэл авах 
боломж 
нэмэгдэнэ 

Иргэдэд хүргэх 
мэдээ 
мэдээлэлийн 
чанар хүртээмж 
нэмэгдэнэ 

5. Дээд шатны 5.1 Аймгийн Засаг даргын 2014 2 Тухай бүр Тогтоолуудын Тогтоолын Мэдээ 



байгууллага
д гаргаж 
хүргэх 
хугацаат 
мэдээ 
тайлангийн 
хүргэлтийг 
сайжруулах 
чиглэлээр 

оны 267-р захирамжийн дагуу 
холбогдох мэдээ тайланг гаргаж 
хугацаанд нь тогтмол явуулах 
Засгийн газрын 322-р тогтоолын 
хэрэгжилтийн хангах 

хэрэгжилт 78 
хувь байна 

хэрэгжилтүүдийн 
95 хувьд хүргэх 

тайлангууд зохих 
журмын дагуу 
үнэн зөв гарч 
тогтоосон 
хугацаандаа 
хүрсэн байна 

5.2 Ирсэн баримт бичгийн 
хөтлөлтийг тогтмолжуулан 
хариутай бичиг тэдгээртэй 
холбоотой тайлан мэдээг хугацаа 
хоцруулахгүй байх 

Цаг тухай 
бүр 

Жилийн 
турш 

Хариутай 
бичиг 
хугацаандаа 
явуулдаггүй 
байдал байсан 

 Хариутай бичиг 
хугацаа 
хоцрохгүй болсон 
байна. 

5.3 Аймаг сумын Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн 
чиглэл, аймгийн Засаг даргаас 
сумын  Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан арга 
хэмжээг сумын хэмжээнд зохион 
байгуулах 

2 Жилийн 
турш 

Бодлогын 
баримт бичигт 
тусгагдсан 
ажлууд зохих 
журмын дагуу 
хийгдэж байна. 

2013-2016 
онуудад 
хэрэгжүүлэх 
бодлогын баримт 
бичгүүдэд 
тусгагдсан арга 
хэмжээ хийгдсэн 
байна 

Иргэдийн ая 
тухтай ажиллаж 
амьдрах орчин 
нөхцөл бүрдсэн 
байна. 

5.4 Монгол улсын Засгийн газраас 
гаргасан тогтоол шийдвэрүүд, 
аймгийн ИТХ-с баталсан тогтоол, 
хөтөлбөрүүд, суманд хэрэгжиж буй 
үндэсний хөтөлбөрүүдийн тухай 
бүр хяналтанд авч төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулж хагас 
бүтэн жилээр тайлагнах 

2  Хагас 
бүтэн 
жилээр 

Бодлогын 
баримт 
бичгүүдэд 
тусгагдсан 
ажлууд 
хийгдэж 
байгаа боловч 
тухай бүр 
төлөвлөгөө 
гараагүй 

Бодлогын 
баримт 
бичгүүдэд 
тусгагдсан 
ажлууд хийгдэж 
байгаа боловч 
тухай бүр 
төлөвлөгөө гарч 
хяналтанд авч 
ажилласан 
байна. 

Бодлогын баримт 
бичгүүдэд 
тусгагдсан 
ажлууд хийгдэж 
байгаа боловч 
тухай бүр 
төлөвлөгөө гарч 
хяналтанд авч 
ажилласан 
байна. 

5.5 Төрийн болон орон нутгийн 
өмчит байгууллагуудын өмч 

2 6,12 р сард Жилд 2 удаа 
хяналт хийдэг 

 Өмч хөрөнгийн 
хадгалалт 



хөрөнгийн хадгалалт 
хамгаалалтанд байнгын хяналт 
тавьж сумын өмч хамгаалах 
байнгын зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх 

байсан. хамгаалалт 
сайжирсан байна. 

6. Ил тод 
байдлын 
чиглэлээр 

6.1 Шилэн дансны хуулийн 
хэрэгжүүлж байгууллага бүр 
мэдээлэлийн самбартаа мэдээ 
мэдээлэлийг тогтмол байршуулж 
хэвшсэн байх 

2 6.12 сард Хуулийн 
хэрэгжилт 
хангагдахгүй 
байна 

Иргэдэ мэдээ 
мэдээлэлийг цаг 
авах боломж 
бүрдэнэ 

Төсөв санхүүгийн 
ил тод байдал 
нэмэгдэнэ 

6.2 Ил тод байдлын үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалт 
явуулах 

2 5 10 сард Ил тод 
байдлын 
чиглэлээр 
мэдээлэл 1 
удаа явагддаг 
байсан 

Иргэд мэдээ 
мэдээлэлийг цаг 
алдалгүй мэдээ 
мэдээллийн 
самбараас авч 
хэвшсэн байна. 

Төсөв санхүүгийн 
ил тод байдал 
нэмэгдэнэ 

7. Мэдээлэл 
технологын 
чиглэлээр 

7.1 Төсөвт байгууллагын албан 
хаагчид дотоод сүлжээг ашигладаг 
болсон байна. 

2  Тухай бүр Дотоод 
сүлжээг 
ашигладаггүй 

Мэдээ 
мэдээлэлийг 
хоорондоо цаг 
алдалгүй 
мэдээлдэг 
болсон байна. 

Цаас хор цаг 
хугацаа хэмнэсэн 
болно 

7.2 Дотоодын тоног төхөөмжийн 
тоог нэмэгдүүлэх чанаржуулах 

2 Жилдээ Тоног 
төхөөрөмжийн 
хүчин чадал 
муудсан 

Програм 
ашиглалт 
сайжирсан байна 

Цаг хугацаа 
алдалгүй мэдээ 
мэдээллийг 
праграмд 
оруулах 

      

 

Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулсан: Хяналт шинжилгээ үнэлгээний орон тооны бус зөвлөл 


