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ЗАВХАН АЙМГИЙН  ЗАСАГ ДАРГАТАЙ СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 

БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ  ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД ХИЙСЭН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА,ЗӨВЛӨМЖ 

 / 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар / 
 

 Нэг.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго 

2017 онд “Аймгийн Засаг дарга, сумдын Засаг   даргатай  байгуулсан  төрийн 

зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх” гэрээний явцад  хяналт-шинжилгээ 

үнэлгээ хийж, гүйцэтгэлийг тавьсан зорилт, хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлттэй 

уялдуулан сум, салбар, үйл ажиллагаагаар нь  үнэлэлт дүгнэлт өгч, цаашид гэрээнд 

заагдсан зорилт бүрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, шийдвэр 

гаргагчдад мэдээлэл өгөхөд  оршино. 

 

Хоёр.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй   

Аймгийн Засаг дарга сумдын Засаг даргатай байгуулсан  гэрээний хэрэгжилтэнд 

хяналт-шинжилгээ, үр дүнгийн үнэлгээ хийхдээ  Төсвийн тухай хууль, Засгийн газрын 89 

тогтоол, аймгийн Засаг даргын А/274 дүгээр захирамж, 2017 онд “аймгийн Засаг дарга 

сумын Засаг даргатай байгуулсан  төрийн зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн 

хэрэгжүүлэх гэрээ” болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг удирдлага болгон үр дүнд 

суурилсан  явцын үнэлгээг хийлээ. 

Хяналт-шинжилгээ үнэлгээг  сумдаас ирүүлсэн үр дүнгийн хэрэгжилтийн явцын 

тайлан,  холбогдох төрийн байгууллагуудын үнэлгээ, судалгаа, тайлан мэдээнүүдэд 

үндэслэн  гүйцэтгэв. 

 

Гурав.Хяналт-шинжилгээний зохион байгуулалт 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг Монгол улсын  Засгийн газраас эхний хагас жилийн 

байдлаар аймгуудын ажлыг үнэлж дүгнэн аймгийн Засаг даргад  өгсөн чиглэл болон 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын А/53 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын 

хэсэг  зохион байгуулав. 

Гэрээний хэрэгжилтийг тайлагнах  талаар  заавар, зөвлөмжийг боловсруулан 

хүргүүлж, аймаг, сумын удирдлага, холбогдох ажилтнуудыг оролцуулсан 5 удаа 

600гаруй хүнд сургалт семинар хийж, сертфикат олгон чадавхижуулж, хэлтэс 

агентлагуудын  дарга нарт 2  удаа албан ёсны  мэдээлэл өгч, албан тоот хүргүүлж,    

холбогдох ажилтнуудад заавар зөвлөмжийг тухай бүр өгч  хамтран ажиллаа. 

 

Дөрөв.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн 

2017 онд  “Аймгийн Засаг дарга, сумын Засаг даргатай байгуулсан төрийн зарим 

чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн  хэрэгжүүлэх гэрээ” нь 8 бүлэг 18 салбар 216 

үзүүлэлтээр   гэрээг байгуулжээ.  
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Энэхүү гэрээг эхний 9 сарын байдлаар 24 сумын 18 салбарын 5184 үзүүлэлт  

бүрээр үр дүнд суурилсан,  явцын шинжилгээ үнэлгээг хийлээ. 

Засгийн газрын 89 дүгээр тогтоолын үнэлгээгээр аймгийн дүнгээр   57,8 хувь 

буюу сумдын үйл ажиллагаа, гэрээний хэрэгжилт хэрэгжих шатандаа байгаа  боловч 

үлдсэн хугацаанд дэвшүүлсэн зорилтоо  эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН 

     ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ /салбар, байгууллагаар/ 

                                                    / Эхний 9 сарын байдлаар/ 

 

№ 

 

Хэрэгжүүлэх 

байгууллага 

 

Салбар 

 

Хяналт тавьж хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

газар 

 Гэрээний 

хэрэгжилт 

 /хувиар / 
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ЗДТГазар 

1.Тусгайлан гүйцэтгэх ажил 

ажиллагаа 

ТЗУХэлтэс 59,4 

2.Худалдаа, үйлчилгээ Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн  

хэлтэс 

50,1 

3.Онцгой байдал Онцгой байдлын газар 70,5 

4.Батлан хамгаалах Цэргийн штаб 65,1 

5.Зам, тээвэр, шуудан холбоо, 

мэдээлэл 

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 

хэлтэс 

43,0 

6.Орон нутгийн өмч ОНӨГазар 54,5 

7.Байгаль орчин БОАЖГазар 56,7 

8.Хүнс ХАА ХХААгазар 51,4 

9.Газрын харилцаа, барилга хот 

байгуулалт 

 

 51,5 

10.Улсын бүртгэл Улсын бүртгэлийн хэлтэс 63,5 

11.Хөдөлмөр, халамж ХХҮГазар 52,8 

12.Хүүхэд гэр бүл залуучууд Хүүхэд гэр бүл залуучуудын хөгжлийн 

газар 

44,1 

13.Татвар Татварын хэлтэс 45,2 

14.Статистик Статистикийн хэлтэс 61,6 

 

2 

Эрүүл мэндийн 

төв 

15.Эрүүл мэнд Эрүүл мэндийн газар 59,0 

 

3 

Бүрэн дунд 

сургууль 

16.Сургууль  

 

Боловсрол соёл урлагын газар 

 

71,2 

4 Цэцэрлэг 17.Цэцэрлэг 62,3 

5 Соёлын төв 18.Соёлын төв 53,8 

6                                                     СУМДЫН  ДҮН 57,8 

 

Гэрээнд тусгагдсан нийт үзүүлэлтийн 19,6 хувь нь 0-30,0 хувьтай байгаа нь 32,8 

хувь нь хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэргүйгээс, 67,2 хувь зохион байгуулалтаас  нөлөөлсөн 

байна. 
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Гэрээний  хэрэгжилт / салбараар-хувиар / 

  

 Эхний 9 сарын байдлаар гэрээний хэрэгжилтийг сумдаар авч үзэхэд  Сонгино 

сум-66.8, Асгат сум-66.5,  Эрдэнэхайрхан сум-65,5, Завханмандал сум-63,4, Тэлмэн сум-

63,4  сумд аймгийн Засаг даргын өмнө хүлээсэн үүрэг, гэрээний хэрэгжилт сайн 

биелүүлсэн байна. 

 

Гэрээний  хэрэгжилт / сумаар-хувиар / 

 

 

Харин  Яруу сум 21.2 хувь,  Дөрвөлжин сум -49.3 хувь,  Цэцэн-уул сум -49.6 

хувьтай, байгаа  нь  гэрээний хэрэгжилт хангалтгүй байна. Яруу  сумын гэрээний 

хэрэгжилт 21,2 хувьтай байгаа нь аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний 

хэрэгжилтийг 18 салбараар мэдээлэхээс 12 салбарыг дутуу тайлагнасан нь нөлөөлсөн. 
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 Мөн Түдэвтэй, Цагаанчулуут сумдын татвар, Нөмрөг сумын Хөдөлмөр халамж, 

Отгон сумын  Орон нутгийн өмч, Ургамал сумын Газрын харилцаа хот байгуулалт, зам 

тээвэр шуудан холбоо,хүүхэд гэр бүл  залуучууд, татвар, Их-уул сумын Худалдаа 

үйлчилгээ, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээ, Цэцэн-уул сумын Газрын харилцаа хот 

байгуулалт,Худалдаа үйлчилгээ, Зам тээвэр, Хөдөлмөр халамж,  Хүүхэд гэр бүл 

залуучууд, Татвар, Дөрвөлжин сумын Соёлын төв, Яруу сумын Эрүүл мэндийн төв, 

хүүхдийн цэцэрлэг, Соёлын төв, Батлан хамгаалах, Хүнс ХАА, Худалдаа үйлчилгээ, 

Шуудан холбоо, Хүүхэд гэр бүл, Орон нутгийн өмч, Статистик, Татварын салбарууд 

аймгийн Засаг даргаатай байгуулсан гэрээний биелэлтийг огт тайлагнаагүй, аймгийн 

Цагдаагийн газар, Эрүүл мэнд нийгмийн датгалын хэлтэс 2017 оны үр дүнгийн гэрээнд 

нэг ч асуудал тусгаагүй  байгаа нь Төсвийн болон Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн 

газрын 89  дүгээр тогтоолыг  хэрэгжүүлээгүй зөрчил илэрч байна. 

Гэрээний хэрэгжилтийг салбар,  бодлогын хэрэгжилтээр авч үзэхэд  дараах 

ололт, зөрчил дутагдал илэрч байна. Үүнд: 

Төрийн албаны ил тод, шударга байдлыг бэхжүүлэх, стандартыг 

хэрэгжүүлэх хүрээнд тайлант хугацаанд доорх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн нь 

үр дүнтэй болжээ. 

 Төрийн албаны  стандартын  дагуу Идэр, Завханмандал, 

сумдын төрийн албан хаагчид  хувцаслалт жигдэрч, 

энгэрийн таних тэмдэгтэй болсон 

 Сум бүр “Хөдөлмөрийн дотоод журмаа” шинэчлэн мөрдөн 

хэрэгжүүлсэн  

  Цаг ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор ихэнх сумд хурууны 

хээгээр цаг бүртгэх  төхөөрөмжийг суурилуулан ашиглаж  

хэвшиж  байгаа 

 Завханмандал сум төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг сахиулах  тусгай журам гарган хэрэгжүүлсэн 

 Аймгийн ЗДТГ-аас энэ онд явуулсан ХШҮ-ний зөвлөмжийн 

дагуу  сум бүр дотоод аудитын нэгж, ёс зүйн хороог 

байгуулан биелэлтийг тооцон,  төрийн албаны стандарт 

сайжирч байгаа 

 Гэрээний биелэлтийг Цагаанчулуут,  Отгон, Завханмандал, 

Ургамал, Нөмрөг, Сонгино, Улиастай, Түдэвтэй сумд  

холбогдох журмын дагуу цаг хугацаанд нь  гаргасан 

 Төрийн албан хаагчдийн чадавхийг бэхжүүлэх сургалт 

семинарт идэвхитэй оролцон төрийн үйлчилгээний талаар 

харилцан туршлага судлан үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж  

байгаа / Хойд,Урд бүсийн сумд/  
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 7 хоног бүр бүх байгууллагууд хийсэн ажлаа тайлагнан, хийх 

ажлаа төлөвлөн харилцан мэдээлэл солилцдог  болсон 

Дутагдалтай талууд 

 Төрийн албан хаагчдын идэвх санаачлага, хариуцлага  сул 

 Боловсруулсан албан хэрэг, бичиг баримт үг үсэг, утга 

найруулгын алдаатай 

 Үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө болон бодлогын 

бичиг баримт боловсруулахдаа холбогдох хууль 

тогтоомжийг  баримтлан үндэслэлтэй ,  бодитой  үр дүнтэй 

ажлуудыг тусгаагүй, тайлагнаагүй 

 Гэрээ, тайлан төлөвлөгөөний биелэлтийг бодитой тоо 

баримт судалгаанд үндэслээгүй, хүрэх үр дүн,шалгуур 

үзүүлэлт, зорилго, зорилттой уялдаагүй 

Хууль эрх зүйн салбарын хүрээнд тодорхой ажлуудыг төлөвлөн 

ажилласны үр дүнд гэмт хэрэг өнгөрсөн оноос 19,1 хувиар буурсан хэдийч доорх 

дутагдал оршиж байна.  

 Хууль эрх зүй  бодлогын хүрээнд  тодорхой асуудлуудыг 

төлөвлөсөн боловч эрх зүйн сургалт сурталчилгааны  ажил 

хангалтгүй 

 Төрийн үйлчилгээний стандартын хэрэгжилт, түүнд  тавих 

хяналт сул байна 

 Архи, тамхины  хуулийн хэрэгжилт , түүний хор уршгийн 

талаарх соён гэгээрүүлэх суртчилгаа хангалтгүй байна. 

Архигүй хамт олон аяныг  сумдад зохион байгуулж байгаа 

хэдийч тодорхой үр дүн гаргаагүй байна.Эхний 9 сарын 

байдлаар эрүүлжүүлэгдсэн хүн өнгөрсөн оны мөн үеэс 2,8 

хувиар нэмэгдсэн байна. 

Санхүү эдийн засгийн салбарын хүрээнд татварын орлого аймгийн 

дүнгээр  эхний  9 сарын байдлаар 19,4 хувиар өссөн, өнгөрсөн оноос өр, авлага 

буурч байгаа хэдий ч татварын  гэрээний хэрэгжилт 45,2 хувьтай байгаа нь  

доорх  үйл ажиллагаа хангалтгүй байгаа нь нөлөөлж байна. 

 Санхүү, эдийн засгийн хүрээнд  дэвшүүлсэн  иргэдийн санхүүгийн 

суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сургалт 

сурталчилгаа, мөн Баянхайрхан, Дөрвөлжин, Нөмрөг, Цэцэн-уул, 

Цагаанхайрхан, Шилүүстэй, Яруу, Асгат  сумдын ЗДТГазар, 

Сургууль Соёлын төв, Хүүхдийн цэцэрлэг зэрэг  байгууллагын  ил 

тод байдал, шилэн дансны хэрэгжилт  хангалтгүй байна. 
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 Статистикийн мэдээ тайлан, тооллого, судалгааны хамралт үнэн 

зөв бодит байдал, сум орон нутгийн нийгэм эдийн засгийн гол гол 

үзүүлэлтээр судалгаа дүгнэлт гаргах, удирдлага, хэрэглэгчдийг 

мэдээллээр хангах  зэрэг үйл ажиллагаа хангалтгүй байна. 

 Сумдын татварын орлогын төлөвлөгөө  нэр төрөл тус бүрээр, сар 

бүр жигд биелүүлэхгүй, эдийн засгийн нөөцийг бүрдүүлэх  татварын 

бааз  суурь бодитойгоор  нэмэгдэхгүй байна. 

 Сумдын татварын байцаагчид Засаг даргатай байгуулсан гэрээний 

хэрэгжилт, биелэлтийг тайлагнах үйл ажиллагаа хангалтгүй 

байна.Их-уул, Цагаанхайрхан, Шүлүүстэй сумд 36,0-48,6 хувьтай 

буюу Түдэвтэй, Цагаанчулуут, Яруу сумдын татварын байцаагчид 

гэрээний биелэлт  огт мэдээлээгүй / 

Хүнс, ХАА салбарын хүрээнд эхний 9 сарын байдлаар том малын зүй бус 

хорогдол багасч, мал төллөлт, бойжсон төлийн тоо нэмэгдсэн хэдийч 

гэрээний хэрэгжилт 51,4 хувьтай байгаа учир салбарын үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлэх шаардлагатай байна.Тухайлбал: 

 Малын тэжээл болох гар тэжээл  бэлтгэлт  өнгөрсөн онтой 

харьцуулахад 45,9 хувиар бага байна. 

 Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлт, шинэ ажлын байр, зээлийн үр 

өгөөж  хангалтгүй байна. 

 Малчид, иргэдэд  хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, эм тарилганы 

хор уршгийн талаарх сурталчилгаа хангалтгүй  

 ХАА-аас бэлтгэж байгаа бүтээдэхүүний үйлдвэрлэлийн мэдээ, 

судалгааны үндэслэл муу байна. 

 Өөрсдийн боломжинд тулгуурлан өвс, хадлан,  гар тэжээл бэлтгэлт 

муу байна 

Газрын харилцаа хот байгуулалтын салбарын  зорилт  эхний 9 сарын 

байдлаар аймгийн дүнгээр  51,5 хувьтай байгаа нь салбарын үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Энэ нь доорх зорилтууд хангалтгүй 

хэрэгжиж байгаа нь нөлөөлж байна. 

 Газар өмчлөлийг эрчимжүүлэх, газар эзэмшигч, өмчлөгч бүрээр 

газрын төлбөрийг ногдуулах, барагдуулалт хангалтгүй 

 Салбар хариуцсан мэргэжилтнүүд сумын Засаг даргатай үр дүнгийн 

гэрээ байгуулаагүй   

 Аймгийн дүнгээр сумдад энэ салбарын үйл ажиллагаа хангалтгүй 

эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. 
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Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарын  зорилт  эхний 9 сарын 

байдлаар аймгийн дүнгээр  50,1 хувьтай байгаа нь салбарын үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Энэ нь доорх зорилтууд хангалтгүй 

хэрэгжиж байгаа нь нөлөөлж байна. 

 Аж ахуйн нэгж, иргэдийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл төдийлөн 

нэмэгдэгдэхгүй байна 

 Хүнсний тухай хууль болон хүнсний аюлгүй байдлыг хангах тухай 

хуултийг хэрэгжүүлэх сургалт сурталчилгаа хангалтгүй 

 Шинэ бренд бүтээгдэхүүн бий болгох албан ёсны хөтөлбөр, 

захирамж гараагүй  

Боловсрол, соёл, урлагын салбарын  зорилт   гэрээний хэрэгжилт 

аймгийн дүнгээр 71.2-53,8 хувьтай, хэрэгжих шатандаа харин Дөрвөлжин сумын 

ЕБСургууль, Шилүүстэй,  Завханмандал, Их-уул сумын соёлын төв 40,8-49,3 хувь 

хэрэгжилт хангалтгүй байна. 

   Сайн талууд 

 Өөрсдийн нөөц боломжиндоо түшиглэн  номын  фондоор 

баяжуулсан 

 Иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх хөтөлбөр, 

төлөвлөгөө гарган сум бүр 2-3 шинэ уран бүтээл хийж, соёл, олон 

нийтийн үйл ажиллагаа тогтмолжиж байна. 

 Сургууль, цэцэрлэгийн орчинд  хүүхдийн аюулгүй орчныг бүрдүүлэх 

зорилгоор  замын гарц хийж, биеийн тамирын талбайг тохижуулж 

байгаа 

 Сайн багш хөтөлбөрийг батлуулан амжилттай хэрэгжүүлж байгаа 

Дутагдалтай талууд 

 Сумын иргэдийн 30 доошгүй хувьд иргэний боловсрол олгох 

сургалт, тогтвортой хөгжлийн боловсролын үйлчилгээний хамралт 

хангалтгүй 

 Боловсролын салбарын албан хэрэг боловсруулалт, тайлагналт 

хангалтгүй үг,  үсэг,  утга найруулага, зорилтот төвшин, хүрэх үр 

дүн шалгуур үзүүлэлттэй уялдаагүй 

 Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах эрсдлийн төлөвлөгөө гаргах 

  Багш нарын ёс зүй, харьцаа хандлагын талаарх сэтгэл ханамжийн 

судалгааны чанар,  үр дүн хангалтгүй 

 Сургалтын, семинар олноор зохион байгуулдаг хэдий ч үр дүнг 

сайжруулах 

 Боловсролын хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэнд тавих гүйцэтгэлийн  

хяналт сул 
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Эрүүл мэндийн салбарын  гэрээний хэрэгжилт аймгийн дүнгээр 59.0 хувь, 

Нөмрөг, Идэр, Шилүүстэй, Түдэвтэй сумдын эрүүл мэндийн төв 33.2-40.0 хувь 

буюу хэрэгжилт хангалтгүй байна. Мөн доорх асуудлууд  салбарын хэмжээнд 

нийтлэг дутагдал оршиж байна. 

 Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын ёс зүйн харилцаа 

хандлагыг сайржуулах, ажилтнуудын  сэтгэл ханамжийн 

судалгааны чанарыг сайжруулах, судалгааны үр дүнгээр авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ хэрэгжилт хангалтгүй 

  Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн ажиллагаа 

тогтмолжоогүй 

 Нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрүүдэд тавих 

гүйцэтгэлийн хяналт сул 

 Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагыг  мэргэжлийн байгууллагын 

зүгээс дэмжих, чиглүүлэх 

 Гэрээнд өдөр тутмын хэрэгжүүлдэг ажлаа тусгасан 

Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний салбарын  гэрээний хэрэгжилт аймгийн 

дүнгээр 52.8 хувь, Дөрвөлжин, Яруу, Завханмандал, Асгат сумдын эрүүл мэндийн 

төв 40.0-48,6 хувь буюу хэрэгжилт хангалтгүй байна. Мөн доорх асуудлууд  

салбарын хэмжээнд хэрэгжилт дутагдалтай байна. 

Сайн тал 

 Сум орон нутгийн ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээг холбогдох хууль 

тогтоомжийн дагуу байгуулсан 

 Тусламж, үйлчилгээг цаг хугацаанд нь хүргэж байгаа 

 

Дутагдалтай талууд 

 Хөдөлмөрийн тухай хууль болон ХАБЭА тухай хуулиудын 

сурталчилгаа хангалтгүй 

 ААНэгж байгууллагад хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох, ажлын 

байрны үнэлгээний ажил удаашралтай 

 Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, үйлчилгээний нэр төрлийг 

нэмэгдүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилт хангалтгүй байна Эхний 9 

сарын байдлаар аймгийн дүнгээр бүртгэлтэй ажилгүйчүүд өнгөрсөн 

оноос 2 дахин нэмэгдсэн байна. 

 Гэрээнд өдөр тутмын хэрэгжүүлдэг ажлыг тусгасан 
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Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын салбарын гэрээний хэрэгжилт аймгийн 

дүнгээр 44.1 хувь, Нөмрөг, Их-уул, Отгон, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, 

Идэр,Тосонцэнгэл, Алдархаан, Тэлмэн, Асгат сумд 32.7-47.7 хувь буюу 

хэрэгжилт хангалтгүй байна. Мөн доорх асуудлууд  хэрэгжилт дутагдалтай 

байна. 

 Хүүхдээ сонсох хөдөлгөөний явц удаашралтай 

 Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн ажил тогтмолжоогүй 

 Хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын талаарх хууль тогтоомжийн 

сурталчилгаа  хангалтгүй 

 Аз жаргалтай гэр бүл хүний анхдагч орчин хөдөлгөөнийг өрнүүлэх 

ажил эхлээүгүй  

 Хүүхэд залуучуудын дэлгэрэнгүй судалгааг тусгай удирдамжийн 

дагуу гаргах ажил удаашралтай 

 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын ажлыг сум орон нутагт хариуцах 

ажилтан янз бүр 

Улсын бүртгэлийн газрын гэрээний хэрэгжилт аймгийн дүнгээр 63,5 

хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Дутагдалтай талууд 

 Сумдын улсын бүртгэгчид сумын Засаг даргад  аймгийн Засаг 

даргатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хэт товч байдлаар 

тайлагнасан 

 Аймаг, сумын Засаг даргатай байгуулсан гэрээнд үр дүнтэй 

тодорхой асуудлуудыг тусгаагүй 

 Бүртгэл болон иргэнтэй холбоотой хууль тогтоомжийн талаарх 

сурталчилгааг  сайжруулах 

Байгаль орчин аялал жуулчлалын чиглэлийн гэрээний хэрэгжилт аймгийн 

дүнгээр 56.7  хувийн хэрэгжилттэй байна. 

 

 

Сайн талууд  

 Иргэн бүр мод тарих аян сумдад өрнөн ногоон байгууламж 

нэмэгдэж байгаа 

 “Нүүдэлчдийн наадам-2017” эвент арга хэмжээг амжилттай зохион 

байгуулан идэвхитэй оролцсон 

Дутагдалтай талууд 

 Булаг шандны эхийг хамгаалах зорилт хангагдахгүй байна 

 Бэлчээрийг зөв зохистой ашиглах, бэлчээрийн талхлагдахаас 

хамгаалах арга хэмжээ төдийлөн үр дүнтэй биш 
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 Иргэдэд байгаль орчноо хамгаалах уламжлалт ёс заншил, 

байгальд ээлтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх  зорилт 

хангалтгүй байна 

 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 

гарсан аймгийн Засаг даргын албан  даалгаврын хэрэгжилт 

хангалтгүй  

 Байгаль орчны доройтол, бохирдлыг бууруулах талаар иргэдэд  

хүргэх сурталчилгааны ажил  шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүй 

 

Тав. Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

 Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн явцад хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээг хийж цаашид хэрэгжүүлэх ажлын зөвлөмж Үүнд: 

 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр сум, хэлтэс, агентлагт ажлын 

төлөвлөгөө гарган, төсвийн байгууллагууд болон хариуцсан ажилтнуудад 

хугацаатай чиглэл, үүрэг даалгавар өгч, гүйцэтгэлд хяналт тавих 

 Аймгийн Засаг даргатай сумын Засаг даргын байгуулсан гэрээний  

хэрэгжилт эхний 9 сарын байдлаар  57,8 хувьтай байгаа учраас үлдсэн 

хугацаанд зорилт, арга хэмжээ бүрийг байгууллагууд үр дүнтэй 

хэрэгжүүлэх , эрчимжүүлэх 

 Аймаг, сумын үр дүнгийн гэрээнд  аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, үндсэн чиглэл, хөтөлбөр, дэд хөтөлбөр, суурь судалгаанд 

үндэслэн төсөв санхүүд тулгуурлан, бодитой хүрэх үр дүнтэй үр өгөөжтэй 

асуудлуудыг тусгах 

 Гэрээнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг шалгуур үзүүлэлт, хүрэх үр дүн 

цаг хугацааг тодорхойлон тухайн зорилт, арга хэмжээний гол үр 

дүн,хүрсэн төвшин, төлөвлөсөн асуудлуудтай уялдуулж ажлаа тайлагнах 

 Гэрээний хэрэгжилтэнд сум, байгууллагын удирдлага, аймгийн Засаг 

даргын өмнө хүлээсэн үүргээ  хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарч, гэрээний 

заалт бүрээр хийсэн ажил биелэлтийг оновчтой, тодорхой, үнэн зөв 

тайлагнах 

 Үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт хангалтгүй, гэрээнд заагдсан чиг үүргийн 

дагуу гэрээний хэрэгжилтийг тайлагнаагүй Дөрвөлжин, Яруу, Их-уул сумд 

болон  холбогдох ажилтнуудад хариуцлага тооцох 

 Аймаг орон нутгаас хэрэгжүүлж байгаа ажил, иргэдийн аюулгүй орчинд 

амьдрах, соён гэгээрүүлэх  сургалт сурталчилгааг иргэдэд  өргөнөөр 

зохион байгуулах 

 Гэрээний заалтад хамраалгүй болон биелэлтийг дутуу, тодорхой баримт 

нотолгоо,  нэгдсэн дүгнэлтгүй, утга найруулга, үг үсгийн алдаатай бичих 
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зэрэг зөрчлүүд гарч байгаад онцгой анхаарч төрийн албаны стандартыг 

мөрдөн, төрийн албан хаагчдын чадавх, сахилга хариуцлагыг  сайжруулах. 

 Төрийн байгууллагаас гарч  байгаа бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтэнд 

хяналт тавих, гүйцэтгэлийн хяналтыг сайжруулах  

 Гэрээний хэрэгжилтийг сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар албан 

ёсоор хэлэлцэн дүгнэлтийг ирүүлж байх. Энэхүү  журмыг Ургамал, 

Баянхайрхан сумд хэрэгжүүлж ажилласан байна. 

 Жилийн эцсийн гэрээний биелэлтийг гаргахдаа Засгийн газрын 89 дүгээр 

тогтоол болон аймгийн Засаг даргын А/274 захирамжиийн  дагуу тайланг 

цаг хугацаанд нь, бодиттой зөв, стандартын дагуу тайлагнах 

 2017 онд байгууллага, төрийн захиргаа, үйлчилгээний албан хаагч, 

ажилтнуудтай байгуулах үр дүн, хөдөлмөрийн гэрээнүүдийг холбогдох 

хууль тогтоомжийн  дагуу  байгуулан аймаг, сумдын  болон салбарын 

гэрээ, үйл ажиллагаатай уялдуулах, мөн гэрээнд манлайлал, ур чадварын 

үзүүлэлтэд албан бичиг хэрэг, бодлогын бичиг баримт боловсруулах 

чадварыг дээшлүүлэх, удирдлагаас болон дээд байгууллагаас ирүүлсэн 

үүрэг, хэрэгжилтийн талаар тодорхой асуудлуудыг тусгаж хэрэгжүүлэх 

 Дээд байгууллагаас өгсөн чиглэл, хугацаатай үүрэг даалгавар, албан 

бичиг тоотын хариуг хяналтанд авч  холбогдох байгууллагад нь хугацаанд 

нь чанартай  ирүүлж байх. 

 Босоо удирдлагатай байгууллагуудын ажилтнуудын ажлын уялдаа 

холбоог сайжруулж, гэрээнд заагдсан зорилго зорилтийг хэрэгжүүлэх, 

гүйцэтгэлд нь хяналт тавих 

 Саяхан зохион байгуулсан “Төрийн байгууллагуудын ажилтнуудын ажлыг  

иргэдээр үнэлэх” үнэлгээний  урьдчилсан  дүнгээр  сумдын удирдлагууд 

иргэдтэй харьцах харилцаа, удирдлага зохион байгуулалт удирдах арга 

барил  сул,  бүх салбарт цаг баримталдаггүй, ашиглалт хангалтгүй, 

цагдаа, хэсгийн төлөөлөгч,  эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн багш нарын 

харилцаа, мэдлэг боловсрол сул, соёлын  төвийн үйл ажиллагаа 

тогтмолжоогүй, Иргэний бүртгэл, Нийгмийн даатгал, Халамжаас иргэдэд 

мэдээлэл өгдөггүй, халамжийн үйлчилгээ хүрэх ёстой зорилтот хүндээ 

хүрдэггүй, ажлын байранд зуучлах талаар сурталчилгаа хангалтгүй, гэмт 

хэргийн илрүүлэлт удаан  зэрэг  нийтлэг зөрчил дутагдал байгаа талаар 

дүгнэлт өгч байгаад  анхаарч ажиллах. 
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Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээгээний зөвлөмжийг бичсэнн: 

 

Ажлын хэсгийн дарга  Д.Оюунгэрэл  АЗДТГ-ын ХШҮДАХ-ийн  
        ахлах мэргэжилтэн 
Гишүүд     Н.Ядамцоо   АЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн 
                                                                                      ахлах  мэргэжилтэн 

У.Батзаяа  АЗДТГ-ын НБХ-ийн  
   мэргэжилтэн 

     Б.Энхжаргал  АЗДТГ-ын ХЭЗХ-ийн  
        мэргэжилтэн 
Нарийн бичгийн 

дарга     Б.Цэрэнханд  АЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн  
        мэргэжилтэн 
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