
№
Хариуцах 

нэгжийн нэр

3

Д.Батмэнд  

Б.Бат-Амгалан  

Н.Жигжиддорж

Д.Батмэнд  

Б.Бат-Амгалан  

Н.Жигжиддорж

3
Д.Батмэнд 

Н.Цогтсайхан

4 Н.Цогтсайхан

5

Н.Жигжиддорж 

Н.Цогтсайхан 

Г.Дашбалжир

3

Д.Батмэнд

 Б.Бат-Амгалан

7 ХАААлба
2.2. Төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах ажил, бараа, үйлчилгээний сонгон 

шалгаруулалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлнэ.

Хүрэх үр дүн:   Сонгон шалгаруулалтын үйл 

ажиллагаа ил тод болно.     Тоо:  1  Чанар: 

Цахим хэлбэрээр шалгаруулсан бараа, ажил, 

1.5. Орон нутгийн өмчийн газрын өмчийн, ХАА-ны, санхүү нягтлан бодох 

бүртгэлийн сар улирал, хагас жилийн, жилийн эцсийн тайлан мэдээг холбогдох 

газарт хугацаанд нь хүргүүлж ажиллах

Хүрэх үр дүн:   Орон нутгийн өмчийн газрын 

үйл ажиллагаа сайжирсан байна.     Тоо: 1 

Чанар: Тайлан мэдээний хугацаа хожимдолт, 

Хоёр. Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан арга хэмжээний хүрээнд

1 2

6

2.1. Орон нутгийн өмчийн эзэмшилт, хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтыг 

сайжруулах, хяналт тавих, ашиглаагүй илүүдэлтэй, дутагдалтай хөрөнгийн 

судалгааг хийж холбогдох шийдвэрийг гаргуулна.

Хүрэх үр дүн:   Орон нутгийн өмчийн бүртгэл 

сайжирсан байна.     Тоо: 1 Чанар:  Судалгааны 

дүн, гаргасан шийдвэр  Хугацаа: Жилдээ

1.3. Мэргэжилтэнүүдтэй үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, төрийн 

албан хаагчийн хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг хийх, Хувийн ашиг сонирхолын 

болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хянах, бүртгэх, холбогдох газруудад 

хүргүүлэх

Хүрэх үр дүн: Мэргэжилтнүүдийн хариуцлага 

сайжирна.     Тоо: 1     Чанар:Төрийн албаны 

стандартад нийцсэн байх Хугацаа: Жилдээ

1.4. Орон нутгийн өмчийн газрын даргын тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, 

байгууллагаас гаргасан тушаал, шийдвэр, зөвлөмж, санал нь хуульд нийцсэн 

эсэхийг хянах

Хүрэх үр дүн:   Тушаал, шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна.     Тоо: 1 

Чанар: Хуулийн хэрэгжилт сайжирна. Хугацаа: 

Нэг: Байгууллагын зохион байгуулалтын хүрээнд

1 2

1

1.1. Монгол улсын Засгийн газар, УИХ, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын 

газар, Аймгийн ИТХ, Засаг даргын болон холбогдох дээд газраас ирүүлсэн 

тогтоол, шийдвэр, захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, 

хэрэгжилтэнд хяналт тавьж биелэлтийг холбогдох газруудад хүргүүлэх 

Хүрэх үр дүн:   Тогтоол шийдвэр, захирамжийн 

хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна.                                            

Тоо:  1      Чанар: Хуулийн хэрэгжилтэнд ахиц 

гарсан байна.        Хугацаа: Жилдээ

ЗАВХАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ          

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт 

(тоо,чанар,хугацаа)-ийн хүрэх түвшин

                                         БАТЛАВ 

                                                                                        ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА                     Д.БАТСАЙХАН

2
1.2. Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтнүүдийн үйл ажиллагааг төрийн 

албаны стандарт түвшинд хүргэх, удирдлага арга зүйгээр хангах

Хүрэх үр дүн: Мэргэжилтнүүдийн мэдлэг 

чадварт ахиц гарна       Тоо:  1  Чанар:  Хуулийн 

хэрэгжилт сайжирна Хугацаа: Жилдээ



3

8 ХАААлба

9 ХАААлба

10 ХАААлба

11 ХАААлба

12 ХАААлба

13 ХАААлба

14 ХАААлба

15 ХАААлба

3

Д.Батмэнд  

Б.Бат-Амгалан

17

Б.Бат-Амгалан 

Г.Нармандах 

М.Галцог 

Н.Цогтсайхан

4.2.Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах 

журамд өөрчлөлт оруулах

Хүрэх үр дүн: Журмын хэрэгжилт сайжирсан 

байна.         Тоо: 1              Чанар: Журам 

боловсронгуй болсон байна.  Хугацаа: 2-р 

улиралд

3.8. Тухайн жилд хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэгчийн болон үнэлгээний хороонд 

орж ажилласан гишүүдийн бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх

Хүрэх үр дүн:  Мэдээллийн сан бүрдүүлсэн 

байна.      Тоо: 1        Чанар: Мэдээллийн 

сангийн бүрдүүлэлт  Хугацаа: Жилдээ

Дөрөв: Орон нутгийн Өмчийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах, хяналт тавих 

1 2

16
4.1.Îðîí íóòãèéí ºì÷ийн  òàëààð Орон нутгийн өмчит áàéãóóëëàãóóäààñ ирүүлсэн 

ñàíàë õ¿ñýëòèéã æóðìûí äàãóó õýëýëöýí øèéäâýðëýõ

Хүрэх үр дүн:  Санал хүсэлтийг шийдвэрлэсэн 

байна.     Тоо:  1          Чанар: Хууль журамд 

нийцсэн байх.  Хугацаа: Жилдээ

3.5. ХАА-ны сар, улирал, жилийн тайлан мэдээг ТӨБЗГ-т хүргүүлэх, веб сайтад 

байршуулах

Хүрэх үр дүн: Тайлан мэдээг хугацаанд нь 

хүргүүлсэн байх    Тоо: 1  Чанар: Хугацаанд нь 

чанартай хүргэх  Хугацаа: Жилдээ

3.6. Сумдад ХАА-ны талаар сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах

Хүрэх үр дүн:  Сумдад сургалт сурталчилгаа 

явуулсан байх      Тоо: 1  Чанар: ХАА-ны 

талаарх иргэдийн мэдлэг дээшилсэн байх              

Хугацаа: Жилдээ

3.7. ХАА-ны төлөвлөгөө, тайланг Шилэн дансны программд оруулах, Сар бүр 

Аудитын шалгалтын тайланг гаргах

Хүрэх үр дүн: Шилэн дансанд мэдээлэл бүрэн 

оруулсан байх       Тоо: 1  Чанар: Аудитын 

шалгалтын тайланг гаргасан байх             

3.2. Худалдан авах ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөг нэгтгэн батлуулж, 

ТӨБЗГ, Сангийн яаманд хүргүүлэх, нийтэд мэдээлэх веб сайтуудад байршуулах

Хүрэх үр дүн: Төлөвлөгөөг батлуулж, нийтэд 

мэдээлэх        Тоо: 1 Чанар: Төлөвлөгөөний 

биелэлт  Хугацаа: Жилдээ

3.3. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу 

зохион байгуулан, үнэлгээний хороодыг захиалагчаар батлуулан тендерийн 

баримт бичиг боловсруулах, батлах, тендер шалгаруулах ажлыг мэргэжил арга 

зүйн удирдлагаар хангах

Хүрэх үр дүн: ХАА-г хуулийн дагуу зохион 

байгуулсан байна.       Тоо: 1  Чанар: ХАА-тай 

холбоотой зөрчил маргаан гараагүй байх  

Хугацаа: Жилдээ

3.4. Цахим худалдан авах ажиллагааны системийн болон худалдан авах 

ажиллагааны суурь мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулах

Хүрэх үр дүн: Сургалтыг чанартай зохион 

байгуулна.       Тоо: 1  Чанар: А3 сертификат 

эзэмшигчдийн тоо нэмэгдсэн байна.  Хугацаа: 

Жилдээ

Гурав: Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны хүрээнд

1 2

3.1. Тухайн жилд улсын төсөв, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт төсөл арга 

хэмжээгээр хийгдсэн ажлын тайлан үр дүнг Төрийн өмчийн бодлого 

зохицуулалтын газар, Сангийн яаманд хүргүүлэх, нийтэд зарлан мэдээлэх, веб 

сайтад байршуулах

Хүрэх үр дүн:   Тайланг хугацаанд нь хүргүүлэх     

Тоо: 1    Чанар: Төлөвлөгөөний биелэлт   

Хугацаа: Жилдээ



Д.Батмэнд  

Б.Бат-Амгалан

19
Б.Бат-Амгалан 

М.Галцог

20
Б.Бат-Амгалан 

Г.Нармандах 

21 Г.Нармандах 

22 Г.Нармандах 

Д.Батмэнд

 Б.Бат-Амгалан

Д.Батмэнд  

Б.Бат-Амгалан

Д.Батмэнд 

Б.Бат-Амгалан 

Г.Нармандах

26
Б.Бат-Амгалан 

Г.Нармандах

27
Б.Бат-Амгалан 

М.Галцог

31 2

28
Үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж тоног төхөөрөмжөөр хангах

                       /компьютер 4 ширхэг/

Хүрэх үр дүн:   Ажлын бүтээмж дээшилсэн 

байна. Тоо:  1  Чанар:  Хугацаа: Жилдээ
ЗДТГ

Тав: Тусгай арга хэмжээ

25
4.10.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрх 

болоод хөрөнгийн эзэмшилтэй зөрчлийг арилгах 

Хүрэх үр дүн: Өмч, хөрөнгийн эрх болон 

эзэмшлийн зөрчил арилсан байна.       Тоо:  1  

Чанар:Зөрчилгүй байх  Хугацаа: Жилдээ

4.11. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр барьж байгуулагдсан 

барилга  байгууламж, тоног төхөөрөмж, машин техник зэрэг хөрөнгийг  орон 

нутгийн өмчийн бүртгэлд бүртгэх ажлыг зохион байгуулах 

Хүрэх үр дүн:  Орон нутгийн өмчид бүртгэгдсэн 

байна.      Тоо: 1  Чанар:  Бүртгэл мэдээлэл 

сайжирна. Хугацаа: Жилдээ

4.12. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогоор 

дутагдсан хөрөнгийг нөхөн төлүүлэх, хэрэгцээнээс илүүдэлтэй болон ашиглах 

боломжгүй хөрөнгийг холбогдох хуулийн дагуу шилжүүлэх,худалдах, устгах, 

өмчлөлийн талаар маргаантай байгаа хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх

Хүрэх үр дүн: Улсын үзлэг тооллогын зөрчил 

арилсан байна.       Тоо: 1  Чанар:Улсын үзлэг 

тооллогын зөрчлийн тоо Хугацаа: Жилдээ

23
4.8.Аймгийн ИТХ-ын Хуралдаанаар 2017 онд Хувьчлах хөрөнгийн жагсаалтыг 

батлуулах, хувьчлалыг зохион байгуулах

Хүрэх үр дүн: Хөрөнгийн үр ашиг дээшилнэ.       

Тоо:  1  Чанар: Ажлын бүтээмж дээшилсэн 

байна.  Хугацаа: 6-р сард

24

4.9.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн газар, үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх 

ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж санхүүгийн тайланд 

тусгах ажлыг зохион байгуулах 

Хүрэх үр дүн: Орон нутгийн төсөвт орлого 

нэмэгдэнэ.  Тоо: 1 Чанар: Хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилт сайжирна. Хугацаа: Жилдээ

4.5.Орон нутгийн өмч, хөрөнгийн хувийн хэргийг хөтлөх,  зөрчил дутагдлыг 

арилгуулах

Хүрэх үр дүн: Хувийн хэрэг хөтлүүлсэн байх       

Тоо: 1       Чанар: Зөрчил гараагүй байх         

4.6."Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн удирдлагыг мэдээлэлжүүлэх системд 

Орон нутгийн өмчийг бүртгэлжүүлэх 

Хүрэх үр дүн:  Орон нутгийн өмч мэдээллийн 

санд бүрэн бүртгэгдсэн байна      Тоо: 1  Чанар: 

Бүртгэсэн хөрөнгийн тоо  Хугацаа: Жилдээ

4.7.Орон нутгийн өмчийн 2016 оны жилийн эцсийн тайланг нэгтгэж Төрийн 

өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт тушаах

Хүрэх үр дүн: Хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.       

Тоо:  1  Чанар: Тайлангийн үр дүн                 

Хугацаа: 3-р сард

18 4.3.Орон нутгийн өмч эзэмшүүлэх гэрээг дүгнэх, биелэлтэнд хяналт тавих 

Хүрэх үр дүн: Орон нутгийн өмчит 

байгууллагуудын өмч ашиглалт дээшилнэ.   

Тоо:1     Чанар: Өмчийн ашиглалт сайжирсан 

4.4.Îðîí íóòãèéí ºì÷èéí õàäãàëàëò õàìãààëàëò, õóóëèéí õýðýãæèëòýíä õÿíàëò òàâих
Хүрэх үр дүн: Хяналт сайжирна     Тоо: 1  

Чанар:  Хуулийн хэрэгжилт хангагдана.     



29
Д.Батмэнд Б.Бат-

Амгалан

30
Д.Батмэнд  Б.Бат-

Амгалан

31
Д.Батмэнд  Б.Бат-

Амгалан

32

Б.Бат-Амгалан  

М.Галцог 

Н.Цогтсайхан

33 ОНӨГ

3

34
Н.Цогтсайхан 

Т.Алтантуяа 

35 Н.Цогтсайхан

Зургаа: Дотоод ажил үйлчилгээ

1 2

6.1. Албан хэрэг хөтлөлтийг стандартын дагуу мөрдөн бичиг баримт, тушаал 

боловсруулахад холбогдох хууль тогтоомжийн заалтыг зөв хэрэглэх, утга 

найруулгын алдаагүй, хяналтыг сайжруулах, архивлагдаагүй материалыг 

архивлах

Хүрэх үр дүн: Албан хэрэг хөтлөлт, архивын 

стандартын дагуу байх       Тоо: 1   Чанар:  

Хууль журамд нийцсэн байх  Хугацаа:  Жилдээ

6.2. Дотоод сургалтыг хуваарийн дагуу зохион байгуулах

Хүрэх үр дүн: Сургалтыг үр дүнтэй зохион 

байгуулсан байна.    Тоо: 1   Чанар: 

Ажилтнуудын мэдлэг чадвар дээшилсэн байх    

Хугацаа:  Жилдээ

5.3. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт заагдсаны дагуу өөрийн 

байгууллагад төрийн албаны стандартыг боловсруулан чанартай хэрэгжүүлэн 

мөрдөх

Хүрэх үр дүн: Төрийн албаны стандарт 

хэрэгжин иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээ сайжирна.     

Тоо: Тухай бүрт Чанар: Үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр хангагдсан байна. Хугацаа: Жилдээ

5.4. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль болон 

салбарын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхдээ аймгийн төрийн байгууллагатай 

нягт уялдаатай хамтран асуудлыг цаг алдалгүй шуурхай танилцуулан, аймгийн 

удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлт, зохион байгуулсан ажлын 

тайланг сар бүр албан бичгээр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт 

үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэст хүргүүлэх.

Хүрэх үр дүн: Төрийн байгууллагуудын уялдаа 

холбоо болон хамтын үйл ажиллагаа дээшилнэ.    

Тоо: 1  Чанар: Хууль тогтоомж хэрэгжсэн байна  

Хугацаа: Графикт заасан хугацааны дагуу

5.5. Хэлтэс, агентлагийн ажлыг иргэдийн үнэлгээнд тулгуурлан дүгнэх

Хүрэх үр дүн: Байгууллагын үйл ажиллагаа 

дээшилсэн байх   Тоо: 1  Чанар: Байгууллагын 

ажлын амжилт Хугацаа: Жилдээ

5.1. Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоол, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу хэлтэс, агентлагийн дотоод үйл ажиллагаанд 

хяналт, шалгалт хийх журмыг батлан, ажлын хэсгийг томилон ажиллуулж, 

тайланг үр дүнгийн гэрээний хавсралт болгон хагас бүтэн жилд хүргүүлэх.

Хүрэх үр дүн: Цаг ашиглалт болон ажлын 

бүтээмж дээшилж, байгууллагын дотоод хяналт 

сайжирна.      Тоо: 1   Чанар: Тайлан мэдээний 

чанар, үнэн зөв бодит байдал хангагдаж, 

хугацаандаа хүргүүлнэ.. Хугацаа: 6 сарын 25, 12 

5.2. Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний биелэлтийг стандартын дагуу 

хагас бүтэн жилд тогтоосон хугацаанд холбогдох материалын хамт харъяалах 

хэлтэст хүргүүлэх.

Хүрэх үр дүн:  Засаг даргатай байгуулсан 

гэрээний биелэлтийг хангуулж, ажлын 

хариуцлага өндөр болно.     Тоо:  Тухай бүрт  

Чанар: Хэрэгжилтийн тайлан  Хугацаа: Графикт 

заасан хугацааны дагуу   6 сарын 25, 12 сарын 

25-ны дотор



36 Н.Цогтсайхан

37 Ёс зүйн хороо

38 ОНӨГ

 

                ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                             Д.БАТМЭНД

                  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАСАН:

Орон нутгийн өмчийн газрын àæèëòàíóóäàä àëáàí àæëàà ýðõëýõýä íü 

øààðäàãäàõ õóóëü ç¿éí çºâëºãºº ºãºõ, ýðõ ç¿éí òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëэх

Хүрэх үр дүн: .Хууль зүйн зөвлөгөө 

туслалцаагаар хангасан байна    Тоо: 1   Чанар: 

Хууль зүйн мэдээллээр хангагдсан байх 

Хугацаа:  Жилдээ

Байгууллагын ажилтнуудад хөдөлмөрийн дотоод журмыг дагаж мөрдүүлэх, ёс 

зүйн хорооны үйл ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулах

Хүрэх үр дүн: Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг 

сахиулсан байна.     Тоо: 1   Чанар:  Ажилтнууд 

хөдөлмөрийн ямар нэгэн зөрчил гаргаагүй байх 

Хугацаа:  Жилдээ

“Иргэдээ сонсох аян”, “Эрсдэлийн үнэлгээний төлөвлөгөө” боловсруулж 

ажиллах

Хүрэх үр дүн: Төрийн албаны үйлчилгээ 

сайжирсан байна.  Тоо: 1   Чанар:  Иргэдийн 

мэдлэг дээшлэх Хугацаа:  Жилдээ


