
Аймгийн Засаг даргын хэлтэс, агентлагийн дарга  
нартай байгуулсан гэрээний биелэлтэнд 

 хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн   
ажлын танилцуулга 

 

Нутгийн удирдлагын ордон       2017.10.10 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

2017 онд аймгийн Засаг даргатай 29 хэлтэс, агентлагийн дарга үр дүнгийн 

гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 09 сарын 9-ний өдрийн 

А/53 дугаар тушаалаар хэлтэс агентлагийн дарга нарын үр дүнгийн гэрээний 

биелэлт, сумдын Засаг дарга нарын “Төрийн зарим чиг үүргийг орон нутагт 

хэрэгжүүлэх гэрээ”-ний хэрэгжилтэд 2017 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 

байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийг томилосон . 

Ажлын хэсэг 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 10-ны 

өдрийг хүртэлх хугацаанд гэрээний биелэлтийн явцад үр дүнд сууриласан хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийх  ажлыг зохион байгуулсан. 

Хоёр. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго 

2017 онд аймгийн Засаг даргатай хэлтэс, агентлагийн дарга нарын байгуулсан 

үр дүнгийн гэрээний явцад хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж, гүйцэтгэлийг тавьсан 

зорилт, хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлтэд үнэлэлт дүгнэлт өгч, цаашид гэрээнд 

заагдсан зорилт бүрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, 

шийдвэр гаргагчдад мэдээлэл өгөхөд  оршино. 

Гурав. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй 

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралтаар 

батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 6 дугаар зүйлийн 

6.3 дахь заалт, аймгийн Засаг даргын 2017 оны 6-р сарын 23-ний өдрийн А/274 

дүгээр захирамж болон холбогдох хууль тогтоомжуудын дагуу гэрээний хэрэгжилтэд 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийж гүйцэтгэв. 

Дөрөв. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн 

2017 онд  нийт 29 хэлтэс, агентлаг гэрээ байгуулж эхний 9 сарын байдлаар 25 

байгууллага гэрээний биелэлт ирүүлсэн. 



Гэрээний хэрэгжилт аймгийн дүнгээр 52,9 хувь буюу Засгийн газрын 89 дүгээр 

тогтоолын үнэлгээгээр хэлтэс, агентлагийн даргын үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

хэрэгжих шатандаа байна. Иймд цаашид гэрээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлж 

ажиллах шаардлагатай. 

 Үр дүнгийн гэрээний биелэлт хэрэгжих шатандаа /50-89%/ 21 хэлтэс 

агентлаг буюу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Газрын  харилцаа, барилга 

хот байгуулалтын газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Мэргэжлийн 

хяналтын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Шүүхийн шинжилгээний алба, 

Онцгой байдлын газар, Орон нутгийн өмчийн газар, Санхүүгийн хяналт, аудитын 

алба, Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс, Татварын хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Ус, 

цаг уур, орчны шинжилгээний газар, Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газар, Хүнс, 

хөдөө аж ахуйн газар, Цагдаагийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, Номын сан, Тосонцэнгэл 

болон Түдэвтэй сум дахь Сум дундын ойн анги, Хүмүүний амьдрах ухааны төв, 

хэрэгжилт хангалтгүй /10-49%/ 4 хэлтэс, агентлаг буюу Аймгийн Музей, Хөгжимт 

жүжгийн театр, Эрүүл мэндийн газар, Боловсрол, соёл урлагийн газар болно. 

 Биеийн тамир, спортын газар, Статистикийн хэлтэс, Автотээврийн үндэсний 

төвийн Завхан салбар, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс гэрээний хэрэгжилт 

илүүлээгүй учраас үр дүнгийг гэрээг хэрэгжээгүй  /0-9%/ гэж үзэж байна. 

Хэлтэс, агентлаг, байгууллагуудын үр дүнгийн гэрээнд нийт 1809 зорилт арга 

хэмжээ тусгагдсанаас 37% нь хэрэгжих шатандаа, 28% нь бүрэн хэрэгжсэн, 16% нь 

хэрэгжилт хангалтгүй, 17% нь хэрэгжээгүй, 2%  нь хэрэгжилт, үр дүнг тооцох хугацаа 

болоогүй байна. 
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Мөн хэрэгжилт хангалтгүй хангалтгүй 16% буюу 296 арга хэмжээний 24,5% нь 

хөрөнгийн эх үүсвэр дутагдалтай, 75,5% нь зохион байгуулалтын арга хэмжээнээс 

шалтгаалсан байна.  



 

 

ХЭЛТЭС, АГЕНТЛАГИЙН ДАРГА НАРЫН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ  ХЯНАЛТ-
ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ДҮН / эхний 9  сарын байдлаар/ 

 

          

№ Хэлтэс, агентлагийн нэрс 
Нийт арга 

хэмжээний 
тоо 

Хугацаа 
болоогүй 

арга 
хэмжээний 

тоо 

Үнэлгээ Нэгдсэн  

100 70 30 0 хувь үнэлгээ 

1 
Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар 

86 3 9 39 25 10 57.9 2.9 

2 Биеийн тамир, спортын газар Биелэлт ирүүлээгүй 0 0.0 

3 
Боловсрол, соёл, урлагийн 
газар 

137 0 23 17 14 83 47.1 2.4 

4 
Газрын харилцаа, барилга 
хот байгуулалтын газар 

60 2 6 28 23 1 58.2 2.9 

5 
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
газар 

125 2 43 35 26 19 73.7 3.7 

6 Мэргэжлийн хяналтын газар 68 0 14 37 14 0 66.5 3.3 

7 Онцгой байдлын газар 64 3 16 34 10 1 69.2 3.5 

8 Орон нутгийн өмчийн газар 57 4 9 29 13 2 58.4 2.9 

9 
Санхүүгийн хяналт, аудитын 
алба 

29 1 12 4 4 8 67.4 3.4 

10 
Стандарт, хэмжилзүйн 
хэлтэс 

39 0 5 28 4 2 62.2 3.1 

11 Статистикийн хэлтэс Биелэлт ирүүлээгүй 0 0.0 

12 Татварын хэлтэс 40 0 10 19 10 1 64.2 3.2 

13 Улсын бүртгэлийн хэлтэс 42 1 23 15 3 0 76.5 3.8 

14 
Ус, цаг уур, орчны 
шинжилгээний газар 

140 0 101 34 2 3 87.3 4.4 

15 
Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар 

56 0 6 41 8 1 68.4 3.4 

16 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 85 7 24 33 16 5 66.4 3.3 

17 Цагдаагийн газар 42 0 6 30 3 3 68.4 3.4 

18 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
алба 

39 1 14 18 2 3 72.5 3.6  



19 Шүүхийн шинжилгээний алба 62 0 41 14 5 1 79.4 4.0 

20 Эрүүл мэндийн газар 182 5 27 74 45 31 48.1 2.4 

21 
Эрүүл мэнд, нийгмийн 
даатгалын хэлтэс 

Биелэлт ирүүлээгүй 0 0.0 

22 Номын сан 71 3 30 9 5 24 55.5 2.8 

23 
Тосонцэнгэл сум дахь Сум 
дундын ойн анги 

30   9 12 7 2 51.4 2.6 

24 
Түдэвтэй сум дахь Сум 
дундын ойн анги 

44 3 3 19 19   54.7 2.7 

25 Нэгдсэн эмнэлэг 151 0 55 65 20 11 61.2 3.1 

26 Хөгжимт жүжгийн театр 55 0 1 6 6 41 23.4 1.2 

27 Аймгийн музей 70 1 5 5 7 52 33 1.7 

28 
Хүмүүний амьдрах ухааны 
төв 

35 0 11 15 5 2 63.8 3.2 

29 
Автотээврийн үндэсний 
төвийн Завхан салбар 

Биелэлт ирүүлээгүй 0 0.0 

 
Нийт 1809 36 503 660 296 306 52.9 2.6 
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Аймгийн музей 

Боловсрол, соёл, урлагийн газар 

Эрүүл мэндийн газар 

Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын ойн анги 

Түдэвтэй сум дахь Сум дундын ойн анги 

Номын сан 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын … 

Орон нутгийн өмчийн газар 

Нэгдсэн эмнэлэг 

Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс 

Хүмүүний амьдрах ухааны төв 

Татварын хэлтэс 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Мэргэжлийн хяналтын газар 

Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар 

Цагдаагийн газар 

Онцгой байдлын газар 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газар 

Улсын бүртгэлийн хэлтэс 

Шүүхийн шинжилгээний алба 

Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газар 

Үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт  /хувиар/ 



Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 134 дүгээр тогтоолын 3.1 дэхь заалтад  

байгууллагын жилийн ажлын төлөвлөгөө нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг байна ....гэж 

заасан байдаг. Гэтэл Боловсрол соёл, урлагийн газар болон Хөгжимт жүжгийн театр, 

Аймгийн Музей нь байгууллагын жилийн ажлын төлөвлөгөөний биелэлт ирүүлээгүй тул 

үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт хангалтгүй үнэлэгдэх үндэслэл болсон.   

Мөн Эрүүл мэндийн газар манлайллын зорилтын 8 арга хэмжээний хэрэгжилтийг 

тайлагнаагүй бөгөөд жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 23 арга хэмжээний /26% нь 

хөрөнгийн эх үүсвэргүй, 74% нь хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлтээ хангаагүй, зохион 

байгуулалтын арга хэмжээ аваагүй/ хэрэгжилт хангалтгүй  байгаа нь нөлөөлж байна. 

Үр дүнгийн гэрээний тусгай захиалгат бүтээгдэхүүнд тусгагдсан удирдлагаас өгсөн 

үүрэг даалгавар, төрийн байгууллагын ажлын уялдаа холбоог хангах зорилтын 

хэрэгжилтийн хэрэгжилтийг хангуулах нэг шалгуур үзүүлэлт болох байгууллагын дарга 

нарын шуурхай хуралдааний ирцийн бүртгэлтийг биелэлтийг тооцоход  2017 оны эхний 9 

сарын байдлаар нийт 85 хувийн ирцтэй байгууллага 2 /Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний 

газар, Гэр, бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар/, 14,3 хувийн ирцтэй байгууллага 1 

/Автотээврийн үндэсний төвийн Завхан аймаг дахь салбар/ байна 
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Нэгдсэн эмнэлэг 

Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний … 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газар 

Шуурхай хурлын ирц                                                                
/Нийт 35 удаа хуралдсан/ 



Дөрөв. Цаашид хэрэгжүүлэх ажлын ерөнхий зөвлөмж 

1. Үр дүнгийн гэрээний биелэлт аймгийн хэмжээнд 52,9%-тай буюу хэрэгжих 

шатандаа байгаа учраас хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр  зөвлөмж 

чиглэл, үүрэг даалгавар хүргүүлж, гүйцэтгэлд хяналт тавих 

2. Хэрэгжилт хангалтгүй болон хэрэгжээгүй ажлуудыг хяналтандаа авч, 

биелэлтийг эрчимжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах 

3. Үр дүнгийн гэрээнд аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн 

чиглэл, хөтөлбөр, дэд хөтөлбөр, суурь судалгаанд үндэслэн төсөв санхүүд 

тулгуурлан, цаг хугацааг тооцон, бодитой хүрэх үр дүнтэй үр өгөөжтэй 

асуудлуудыг тусгуулах 

4. Үр дүнгийн гэрээний явцын хэрэгжилтэд Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр 

тогтоолын 6.3 дахь үнэлгээний аргачлалын дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

хийх  

5. Зорилт, арга хэмжээг тооцоо судалгаанд үндэслэсэн шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 

түвшинг хэмжигдэхүйц, үнэн зөв тодорхойлох  

6. Зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлттэй 

уялдуулж тайлагнах 

7. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдөх 

8. Арга хэмжээг тодорхой заасан хугацаандаа хэрэгжүүлэх 

9. Тасарсан болон хэрэгжилт хангалтгүй арга хэмжээнүүдийн шалтгаан нөхцөлийг 

баримтаар нотолж тайлагнах 

10. Төрийн үйлчилгээний байгууллагууд аймгийн Засаг даргатай үр дүнгийн гэрээ 

байгуулсан тохиолдолд Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр 

тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу гэрээ байгуулах 

11. Манлайлал болон мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтыг төлөвлөхдөө 2012 

оны 134 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын баримтлах 

12. Үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг 2 удаа хангалтгүй биелүүлсэн Биеийн тамир 

спортын газар, Статистикийн хэлтэс, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын 

хэлтэсүүдэд холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд арга хэмжээ авах. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


