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№ 

Холбогдох эрх зүйн акт болон 
бодлогын баримт бичгийн 

хэрэгжилтийн талаар холбогдох 
байгууллагаас гаргасан шийдвэр, 

дүгнэлт, зөвлөмж 

Хүрэх үр дүн Хэрэгжилт Хувь 

1 

Үндэсний болон аймгийн дэд 
хөтөлбөрийн жагсаалтын дагуу 
хэрэгжүүлэх ажлыг жил бүр 
төлөвлөн хэрэгжилт, үр дүнг тооцож 
байх 

Хэрэгжилтийг тооцсон 
байна. 

“Түрээсийн орон сууц”, “150 мянган айл орон сууц” 
үндэсний хөтөлбөрийн 2021 онд аймагт хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулан, хэрэгжилтийг хагас, 
бүтэн жилээр гарган холбогдох байгууллагуудад 
хүргүүлсэн. Мөн тус аймгийн хэмжээнд гадна инженерийн 
шугам сүлжээг улс, орон нутгийн төсөв, гадаадын хөрөнгө 
оруулалтаар гүйцэтгэсэн орон сууцны хороололд шинээр 
баригдах орон сууцны барилгын нийт талбайн 2,0 хувийг 
орон нутгийн өмчид шилжүүлэн авах замаар орон нутгийн 
өмчит түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх хөтөлбөрийг 
боловсруулж, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 
2021 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 03 дугаар 
тогтоолоор батлуулсан.  Түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 50 хувь, 150 мянган айл орон сууц хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 50 хувьтай хэрэгжсэн байна. 

70 

2 
 

Үндэсний хөтөлбөр, аймгийн дэд 
хөтөлбөрийн 2021 онд хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөг ХШҮДАХ-т 1 дүгээр 
улиралд багтааж ирүүлэх 
(цахимаар) 

Төлөвлөгөөг файлаар 
хүргүүлсэн байна. 

“Түрээсийн орон сууц”, “150 мянган айл орон сууц” 
үндэсний хөтөлбөрийн 2021 онд аймагт хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, ХШҮДАХ-ийн 
мэргэжилтэн Д.Даариймаад цахимаар хүргүүлж, хянуулан 
ХОХБТХ-ийн даргаар батлуулсан.  

100 

3 

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, 
аймгийн ИТХТ-ийн тогтоол, Засаг 
даргын захирамжийн тухайн сум, 
агентлагт хамааралтай заалтуудыг 
хяналтад авч хэрэгжилт, үр дүнг 

Тайлан мэдээг хугацаанд 
нь хүргүүлсэн байна. 

Тус байгууллагад холбогдолтой хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэр, аймгийн Засаг даргын захирамжуудыг хяналтад 
авч хэрэгжүүлэн хагас жилийн хэрэгжилтийг аймгийн 
ЗДТГ-ын ХОХБТХ-т цахимаар 2021 оны 06 дугаар сарын 
12-ны өдөр хүргүүлсэн. 

100 



тооцож, тайлан мэдээг хугацаанд нь 
хүргүүлж байх 

4 

Аймгийн Засаг даргын сайдтай 
байгуулсан гэрээ болон аймгийн 
Засаг даргын сум, хэлтэс 
агентлагийн дарга нартай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн 
байдалд хагас жил тутамд хяналт 
шинжилгээ хийж, хэрэгжилт 
удаашралтай байгаа заалтыг 
эрчимжүүлэх арга хэмжээ авч байх 

Хэрэгжилтийг хагас жил 
тутам гаргаж, 
удаашралтай байгаа 
заалтуудыг хяналтад авч 
хэрэгжүүлсэн байна. 

Барилга, хот байгуулалтын сайдын тус аймгийн Засаг 
даргатай байгуулсан гэрээний 77 арга хэмжээг хяналтад 
авч хагас жилийн хэрэгжилт 78 хувь, аймгийн Засаг даргын 
тус байгууллагын даргатай байгуулсан гэрээний 12 
зорилтын хүрээнд 25 арга хэмжээг төлөвлөн хяналтад авч 
87 хувьтай хэрэгжүүлж, хагас жилийн хэрэгжилтийг  
аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-т цахимаар 2021 оны 06 дугаар 
сарын 11-ний өдөр хүргүүлсэн. Удаашралтай байгаа 
заалтуудыг холбогдох мэргэжилтнүүд хяналтад авсан 
болно.  

70 
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2018 оны Ерөнхийлөгчийн 46 дугаар 
зарлигийн /Монгол бичгийн 
хэрэглээг эрчимжүүлэх тухай/ дагуу 
албан хаагчдад сургалтыг тогтмол 
зохион байгуулж, албан хаагчдын 
мэдлэгийн түвшинг тодорхойлон 
жилийн эцэст ахиц, өөрчлөлтийг 
үнэлж байх 

Албан хаагчдад Монгол 
бичгийн сургалтыг зохион 
байгуулж,  ахиц, 
өөрчлөлтийг үнэлсэн 
байна. 

2018 оны Ерөнхийлөгчийн 46 дугаар зарлигийн /Монгол 
бичгийн хэрэглээг эрчимжүүлэх тухай/ дагуу байгууллагын 
албан хаагчдын Монгол бичгийн мэдлэгийн түвшинг 
дээшлүүлэх тусгай төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж 
байна. Улсын бүртгэлийн хэлтсийн алба хаагчидтай 
хамтран Эрдмийн далай цогцолбор сургуулийн Монгол хэл 
бичгийн багш н.Мөнгөнчимэгээс сургалт авч Монгол 
бичгийн мэдлэгээ дээшлүүлж байна. Цаг үеийн нөхцөл 
байдлын улмаас сургалтын арга хэмжээг түр хугацаагаар 
зогсоогоод байна. 

90 
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Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
улсын үзлэгийн мөрөөр өгсөн 
зөвлөмжийн хэрэгжилт, үр дүнг 
тооцох 

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 
холбогдох газарт 
хүргүүлсэн байна. 

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн мөрөөр 
өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 96 хувь биелүүлэн 2020 
оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн 1/442 тоот албан бичгээр 
аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасагт хүргүүлсэн.  

100 
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Дотоод хяналт шалгалтыг 
байгууллагын албан хаагчдын ERP 
төрийн байгууллагын нэгдсэн 
системийн ашиглалтад хийх, үр дүнг 
тооцох 

ERP төрийн байгууллагын 
нэгдсэн системийн 
ашиглалтад дотод хяналт 
зохион байгуулж үр дүнг 
тооцсон байна. 

Тус байгууллагын 27 албан хаагч ERP “Төрийн 
байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын 
нэгдсэн систем”-ийг 1 дүгээр улиралд хэрэглээнд бүрэн 
нэвтрүүлсэн. Дотоод хяналт шалгалтыг 3 дугаар улиралд 
зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. 

100 

8 
Төрийн албан хаагчдын сургалт, 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
баталгааг хангах хөтөлбөрийн 

Төлөвлөгөөг гаргаж  
хэрэгжилтийг 95 хувьд 
хүргэх 

Байгууллагын албан хаагчийн мэдлэг чадварыг 
дээшлүүлэх хөтөлбөрийн дагуу албан хаагчдаас 2021 онд 
хамрагдах сургалтын санал авч байгууллагын 2021 оны 

100 



биелэлтийг тайлагнах хүснэгтийн 
дагуу төлөвлөлтийг хийж, тайлан 
мэдээг тодорхой тоо баримт, үр 
дүнтэйгээр гаргаж хэвших 

сургалтын төлөвлөгөөнд тусган 29 заалт бүхий 
төлөвлөгөөг байгууллагын даргаар 2021 оны 03 дугаар 
сарын 16-ны өдөр батлуулсан. Уг төлөвлөгөөг 
байгууллагын цахим хуудас /www.dundgovi.gov.mn/-нд 
болон мэдээллийн самбарт ил тод байршуулсан. Тайлант 
хугацаанд нийт албан хаагчдын 90 хувь нь буюу 25 албан 
хаагч төлөвлөгөөний дагуу сургалтуудад цахимаар 
хамрагдсан байна.  Төлөвлөгөөний хагас жилийн 
хэрэгжилтийг аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ болон ГЗБГЗЗГ-т 
файлаар хүргүүлсэн. 

9 

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан нийтлэг 
журмыг албан хаагчдад судлуулан, 
бодлогын баримт бичгийн 
төлөвлөлт, түүний хэрэгжилтийг 
тайлагнах, үнэлэхэд мөрдөж 
ажиллах 

 

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоол “Бодлогын 

баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 

байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг байгууллагын хуулийн 

цагаар албан хаагчдад сургалт хийж үйл ажиллагаандаа 

мөрдөн ажиллаж байна. 

100 
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Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 
үзүүлэлтийн өсөлт, бууралтыг 
тооцож, бууралттай байгаа 
үзүүлэлтийг ахиулахад 
санаачлагатай ажиллах 

Эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн 
өсөлт, бууралтад анализ 
хийсэн байна. Буурсан 
тохиолдолд арга хэмжээ 
төлөвлөж ажилласан 
байна. 

2019 оны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт 96 
хувь, 2020 оны үзүүлэлт 100 хувьтай хэрэгжсэн ба  сүүлийн 
жилүүдэд өссөн үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд буурсан 
үзүүлэлт байхгүй болно.  

90 
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Хэрэглэгч, иргэдэд зориулсан эрх 
зүйн гарын авлагуудыг боловсруулж 
цахимаар түгээх 

Албан хаагчид хариуцсан 
чиг үүргийн дагуу гарын 
авлага бэлтгэн 
боловсруулж 
байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулсан 
байна. 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын талаар 

гарын авлага боловсруулж иргэдийг өдөр бүр мэдээллээр 

ханган ажиллаж байна. Байгууллагын цахим хуудас 

www.dundgovi.gov.mn, www.dundgovi.gazar.gov.mn сайтад 

гарын авлагыг байршуулсан.  

100 
 

12 
Төрийн захиргааны албан хаагчдын 
хувийн хэрэгт ТАЗ-ийн 2020 оны 04 
дүгээр зөвлөмжийн хавсралтын 

Сургалтын судалгааг 
гаргаж хувийн хэрэгт 
хавсаргасан байна. 

ТАЗ-ийн 2020 оны 04 дүгээр зөвлөмжийн хавсралтын дагуу 
сургалтын судалгааг гарган бүх албан хаагчдын хувийн 
хэрэгт хавсаргасан. 

100 



дагуу сургалтын судалгааг гарган 
хийж байх 

13 

Албан хаагч нарын хууль, эрх зүйн 
мэдлэгийг дээшлүүлэхэд бусад 
салбарын хууль тогтоомжуудаар эрх 
зүйн сургалт, сурталчилгааг зохион 
байгуулах 

“Мэдээллийн цаг”-аар 
сургалт зохион байгуулсан 
байна. 

Байгууллагын “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээгээр аймгийн 
ЗДТГ-ын Архивын тасагтай хамтран  Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн тухай хуулиар сургалт авсан.  
Мөн мэдээллийн цагаар сургалт зохион байгуулах 
хөтөлбөрийн дагуу ажлын байран дээр суралцах 
нөхцөлийг бүрдүүлж бусад салбарын хууль тогтоомжоор 
сургалт зохион байгуулж байгаа ба 7 удаагийн сургалт 
зохион байгуулж 15 албан хаагчид бүрэн хамрагдсан.  

70 
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Сахилгын арга хэмжээ ногдуулсан 
тохиолдолд Захиргааны ерөнхий 
хуулийн дагуу сонсох ажиллагааг 
зохион байгуулж, тэмдэглэл хөтлөх 

Сонсох ажиллагааг зхион 
байгуусан байна. 

Эхний хагас жилийн хугацаанд 2 албан хаагчид сахилгын 
арга хэмжээг ногдуулсан. Тухай бүр Захиргааны ерөнхий 
хуулийн дагуу сонсох ажиллагааг зохион байгуулсан. 

100 
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Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
үндсэн заавар, стандартыг судлан 
хэрэгжүүлж, Архивын тасгаас  ААХХ-
ийн иж бүрэн сургалт авах 

“Мэдээллийн цаг”-аар 
ААХХийн сургалтад бүх 
албан хаагчдыг 
хамруулсан байна. 

2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн Мэдээллийн 
цагаар “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай” хуулиар 
аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасгаас сургалт авч бүх албан 
хаагчдыг хамруулсан. 

100 

16 
Шилэн дансны мэдээллийг хугацаа 
хоцроохгүй чанартай оруулж хэвших 

Шилэн дансны мэдээллийг 
хугацаанд нь оруулсан 
байна. 

Шилэн дансны мэдээллийг хугацаа хоцроохгүй чанартай 
оруулж хэвшсэн. 2021 онд 75 мэдээ шилэн дансанд 
байршуулсан.  

100 
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Аймгийн сайтад мэдээллийг 
шалгуур үзүүлэлтийн дагуу тогтмол 
чанартай оруулж, иргэдийн 
мэдээлэл авах эрхийг хангаж 
ажиллах 

Байгууллагын үйл 
ажиллагааг тухай бүр ил 
тод мэдээллэж, шалгуур 
үзүүлэлтийн дагуу 
мэдээллийг бүрэн 
байршуулж, дотоод 
хяналтыг зохион 
байгуулсан байна. 

Байгууллагын www.dundgovi.gazar.gov.mn мэдээллийн 
сайт болон аймгийн www.dundgovi.gov.mn –ийн сайтуудад 
цаг үеийн холбогдолтой мэдээ мэдээллийг бэлтгэж тухай 
бүр байршуулж байна. Байгууллагын ил тод, нээлттэй, 
шуурхай, шударга, хариуцлагатай, ёс зүйтэй, холбогдох 
байгууллага, албан тушаалтанд бодит мэдээлэл өгөх, үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор байгууллагын ил 
тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн хэрэгжилтийг 
хангах арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад дотоод 
хяналтыг улирал бүр зохион байгуулдаг. 

100 

18 
Өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг 
төрийн байгууллагын дотоод 
удирдлагын нэгдсэн системээр 

Иргэдээс ирүүлсэн 
өргөдөл гомдлыг ERP 
системд бүртгэсэн байна. 

Иргэдээс 171 өргөдөл гомдол ирсний 129 өргөдлийг 
хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн ба 42 өргөдлийн 
шийдвэрлэх хугацаа болоогүй судалгааны шатанд байна.  
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ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: 

ГАЗРЫН ТӨЛБӨР, ҮНЭЛГЭЭ, ТАТВАРЫН  

 АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                Д.БОЛОРЧИМЭГ 

 

   ХЯНАСАН: 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ  
БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                                      Э.ЧАГНААДОРЖ 

 

бүртгэж, бүртгэл хяналтын карт 
хөтлөн ажиллах 

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг төрийн байгууллагын 
дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн систем 
болох erp програмд бүртгэж хяналт тавин ажиллаж байна. 
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Засгийн газрын 2020 оны 216, 217, 
218 тогтоол, ЗГХЭГ-ын даргын 2020 
оны 100 дугаар тушаалаар 
батлагдсан заавар, аргачлалаар 
албан хаагчдадаа сургалт зохион 
байгуулж, үйл ажиллагаандаа 
мөрдөн ажиллах 

 

Засгийн газрын 2020 оны 216, 217, 218 тогтоол, ЗГХЭГ-ын 
даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалаар батлагдсан 
заавар, аргачлалын талаарх сургалтыг Газар зохион 
байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас 2 удаа зохион 
байгуулсан ба сургалтад албан хаагчид бүрэн хамрагдсан. 
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Бодлогын баримт бичиг, хууль 
тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилт, байгууллагын үйл 
ажиллагааг тайлагнах хугацаат 
мэдээ тайлангийн хуваарийг 
мөрдөж, АЗДТГ-ын холбогдох 
хэлтэст хугацаанд нь чанартай 
тайлагнах 

 

Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг ХШҮДАХ-ээс гаргасан 
хуваарийн дагуу ХОХБТХ-т хугацаанд нь хүргүүлэн 
ажиллаж байна. 
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Дундаж хувь 94.5 


