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№ Зорилт 
Ямар бодлогын 
баримт бичигт 

тусгагдсан 

Зорилтыг 
хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ  

Суурь 
түвшин буюу 
өмнөх оны 
үзүүлэлт 

Тухайн жилийн 
хүрэх түвшин, үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Хүрсэн үр дүн, хэрэгжилт Хувь 

ЗОРИЛТ НЭГ. ИРГЭДИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД СУУРИЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

1.1. 

Харилцаа 
холбоо, 

мэдээллийн 
технологийн 

дэвшлийг 
ашиглан иргэн 

төвтэй “Ухаалаг 
үйлчилгээ”-г 
хөгжүүлэх 

Засгийн газрын 
үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 

төлөвлөгөө-
5.1.17 

1.1.1 Төрийн 
үйлчилгээнд тоон 
гарын үсгийг үе 

шаттай 
нэвтрүүлж, 

Төрийн цахим 
мэдээлэл 

солилцооны 
системд төрийн 
байгууллагуудыг 

холбох үйл 
ажиллагааг 

эрчимжүүлж, 
цахим хэлбэрээр 
үзүүлэх төрийн 
үйлчилгээний 

тоог нэмэгдүүлэх; 

I-IV 
улирал 

ААНБ-ууд 
100, иргэд 

25 хувь 
хамрагдсан 

байна. 

Татварын 
үйлчилгээнд тоон 
гарын үсгийг үе 

шаттай 
нэвтрүүлж 

шинээр 
нэмэгдсэн Татвар 
төлөгч ААНБ-ыг 

100 хувь, 
иргэдийн 75 

хувийг 
хамруулна. 

2019 онд Татварын хэлтэст 71 
хуулийн шинээр бїртгэгдсэнээс 67 
хуулийн этгээд буюу 94.4 хувьд тоон 
гарын үсэг олгосон байна. Татвар 
тєлєгч 451 иргэн шинээр 
бүртгэгдсэнээс 408 иргэнд цахим 
тайлангийн нэвтрэх нууц олгосон 
байна. 
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2 төрлийн 
үйлчилгээг 
цахимаар 

үзүүлж 
байна.  

Аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад 
үзүүлэх 4-өөс 
доошгүй төрлийн 
төрийн 
үйлчилгээг 
цахимд 
шилжүүлнэ. 

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн 
тухай хуулийн дагуу Хуулийн этгээд 
шинээр байгуулах, Нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах, Тамганы  
хяналтын дугаар олгох, Оноосон 
нэрийг захилан авах, хуулийн 
этгээдийн лавлагаа, салбар 
төлөөлөгчийн газрын бүртгэлийг 
орон  нутагт хийдэг болсон.   

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 
дараах үйлчилгээг 2019 онд 
цахимаар үзүүлсэн байна.  

1. Хуулийн этгээдийн 
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бүртгэлийн тэмдэгтийн хураамж, 
болон  9 төрлийн үйлчилгээний 
хураамж ийг И- баримт апликейшн 
ашиглан бүртгэлийн үйлчилгээг 
үзүүлж байна. 2019 онд 18 хуулийн 
этгээд энэхүү үйлчилгээг авч эхлээд 
байна.  

2.  www.burtgel.mn  хаягаар 
иргэний бүртгэл, хуулийн этгээдийн 
бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн 
бүртгэлийн 50 төрлийн үйлчилгээг 
цахимаар авах програм бичигдсэн. 
Үүнээс 27 төрлийн лавлагааг авах 
боломжтой ба хуулийн этгээдийн 
чиглэлээр 10 төрлийн лавлагаа 
авах боломжтой болсон. 2019 онд 
тус аймгаас дээрх цахим хаягаар 6 
хуулийн этгээд лавлагаа авсан 
байна.  

3. Мөн иргэний цахим үнэмлэх, 
гадаад паспортыг онлайнаар 
захиалах боломжийг бүрдүүлсэн. 
2019 онд 28 иргэн цахим үнэмлэхээ 
цахимаар захиалж уг үйлчилгээг 
авсан 

4. Аймгийн Нэг цэгийн 
үйлчилгээний танхимд тус хэлтсийн 
6 бүртгэгч иргэдэд үйлчилгээ 
үзүүлж байна. 2019 онд хуулийн 
этгээдийн чиглэлээр 1600, Эд 
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 
чиглэлээр 3158, иргэний бүртгэлийн 
чиглэлээр 3984 иргэн нийт 8742 
иргэн хуулийн этгээдэд үйлчилгээ 
үзүүлсэн. 

Татварын хэлтэс нь цахимаар 8 
төрлийн үйлчилгээг 139 төрийн 



байгууллага, 747 ААН, 171 Төрийн 
бус байгууллагад үйлчилгээ 
үзүүлээд байна.  Үүнээс төлбөрийн 
даалгавар, нэхэмжлэх үүсгэх, 
тооцооллын үлдэгдлээ 
баталгаажуулах, татварын  
ногдолоо төлөх үйлчилгээг шинээр 
бий болгосон.  

2 төрлийн 
үйлчилгээг 
цахимаар 

үзүүлж 
байна. 

Иргэдэд үзүүлэх 
4-өөс доошгүй 

төрлийн төрийн 
үйлчилгээг 

цахимд 
шилжүүлнэ. 

Аймгийн ХХҮГ-аас цахимаар 5 
төрлийн үйлчилгээг 15 сум, 139 
төрийн байгууллага, 18 ААНэгж, 65 
ТББ, 9161 иргэнд үзүүлж байна. Мөн 
15 сумын хүнс тэжээлийн дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ авч 
байгаа иргэдийн хувийн хэрэг, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 
эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах 
комиссын шийдвэрийг дотоод нөөц 
боломжид тулгуурлан цахимд 
шилжүүлэх ажлыг үе шаттай зохион 
байгуулж 100% хэрэгжүүллээ. 
Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн цахим 
сангаас зорилтот бүлгийн 
амьжиргааны түвшний 
тодорхойлолтыг 106 иргэнд гарган 
өгснөөр шүүхийн тэмдэгтийн 
хураамж, эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэлээс чөлөөлөх болон 
цахилгааны төлбөрөөс хөнгөлөх 
зэрэг үйлчилгээнд хамрагдсан. 

Нийгмийн даатгалын байгууллагаас  
4 төрлийн цахим үйлчилгээг 
нэвтрүүлсэн бөгөөд үүнд: 

А) Шимтгэлийг цахимаар төлөх 
QPау, НДШ төлөх мобайл болон 
интернет банк  үйлчилгээг 1407 
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иргэн үйлчлүүлсэн.  

Б) гар утасны программ хангамж 
нэвтрүүлсэнээр давхардсан тоогоор 
3421 даатгуулагч бүртгүүлсэн 
байна. 

В) аймаг, хэлтэс хооронд нийгмийн 
даатгалын лавлагааг цахимаар 
авах үйлчилгээ нэвтрүүлсэнээр 134 
иргэн үйлчилгээ авсан.  

Г) Даатгуулагчдад зориулсан гар 
утасны программ хангамжийг 
нэвтрүүлсэн бөгөөд энэхүү цахим 
архивын  бүртгэл программыг 3124 
иргэн ашиглах эрх нээлгэсэн бөгөөд 
тус хэлтсээс хамралтыг 
нэмэгдүүлэхээр нийт байцаагчдад 
үүрэг өгч ажиллаж байна. 

1.1.2 Нийгмийн 
даатгалын цахим 
үйлчилгээг иргэд, 
даатгуулагчдад 
хөнгөн шуурхай 
хүргэх;  I-IV 

улирал 
- 

Харилцагч 
байгууллага, 
иргэн  
даатгуулагчид 
Нийгмийн 
даатгалын 
үйлчилгээг 
цахимаар авч 
хэвшсэн, тоон 
гарын үсгийг 100 
хувь нэвтрүүлнэ. 

Нийгмийн даатгалын тайлан мэдээг 
тоон гарын үсэг ашиглан нийгмийн 
даатгалын байгууллагад хүргүүлэх 
үйл ажиллагааг бүрэн  нэвтрүүллээ. 
Нийт 516 байгууллага аж ахуйн 
нэгжүүд 100 хувь цахимаар тайлан 
илгээж хэвшсэн. Тоон гарын үсгийг 
100% нэвтрүүлсэн бөгөөд 
байгууллага аж ахуйн нэгжийн 
хувьд үнэ тарифнаас шалтгаалан 
одоогийн байдлаар 17 байгууллага 
тоон гарын үсгээр тайланг ирүүлсэн 
байна.  
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1.1.3 Төрийн 
үйлчилгээнд тоон 
гарын үсгийг үе 
шаттай 
нэвтрүүлж, 
Төрийн цахим 

IV 
улирал 

ААНБ-ыг 
цахимаар 

мэдээ 
шивэх 

боломжийг 
бүрдүүлсэн.                      

ААНБ-ын мэдээг 
цахимаар авч 

хэвших,  

Иргэдэд 
цахимаар 

Аймгийн Татварын хэлтэс, НДХ, 
Статистикийн хэлтсүүд төрийн 
байгууллага, ААН-ээс улирал бүр 
авдаг 12 төрлийн мэдээг цахимаар 
өгөх боломжийг ханган 2019 оны 
байдлаар тоон гарын үсгийг шинээр 
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мэдээлэл 
солилцооны 
системд төрийн 
байгууллагуудыг 
холбох үйл 
ажиллагааг 
эрчимжүүлж, 
цахим хэлбэрээр 
үзүүлэх төрийн 
үйлчилгээний 
тоог нэмэгдүүлэх; 

Иргэд 
Статистик 

мэдээллийг 
цахимаар 

авч хэвших 
талаар 

сурталчилга
а хийсэн.  

мэдээллийг 
хүргэнэ.  

байгууллагад нэвтрүүлж,  аймгийн 
хэмжээнд 32 байгууллага, ААНэгж, 
ТББ-ууд статистик мэдээгээ 
цахимаар өгч хэвшээд байна.  
Статистикийн хэлтсээс ААНБ-д 
мэдээг цахимаар өгөхийг 
сурталчилан ажиллаж, 2019 онд 
өмнөх оноос 10 дахин нэмэгдэж 
нийт 40 ААН мэдээгээ цахимаар өгч 
хэвшсэн. Иргэд цахимаар бүх 
төрлийн Статистик мэдээллийг авах 
боломжтой болсон бөгөөд энэ онд 
хэрэглэгчдэд зориулж 18 
танилцуулга ном, 14 төрлийн 
динамик үзүүлэлтийг баяжуулж, 
шинээр 4 үзүүлэлтийн динамикийг 
хийж олон нийтэд түгээж 
ажилласан. 

1.1.4 Цахим 
төлбөрийн 
системийг 
нэвтрүүлж, 

төрийн 
үйлчилгээг 

төрийн 
байгууллагууд 

нэгдсэн байдлаар 
хэрэгжүүлэх 
боломжийг 
бүрдүүлэх; 

III-IV 
улирал 

- 

 

 

 

Төрийн үйлчилгээ 
үзүүлэгч 

байгууллагуудын 
хураах төлбөр, 

хураамжийг 
ТУНС-д 

төвлөрүүлнэ.  

Татвар төлөгчийн татварын албанд 
татварын тайлангаа тайлагнах үйл 
явц бүрэн цахим системд шилжсэн 
бөгөөд Татварын удирдлагын 
нэгдсэн систем /ТУНС/-ыг 2019 оны 
I улиралд нэвтрүүлсэнээр татвар 
төлөгчид урьдчилгаа төлбөрийн 
нэхэмжлэх, нэхэмжлэх, төлбөрийн 
даалгавраа цахим татварын 
системээс авах, цахим банк 
ашиглан төлбөрөө төлөх боломж 
бүрдсэн. Мөн төрийн үйлчилгээ 
үзүүлэгч байгууллагуудын хураах 
улсын тэмдэгтийн хураамжийг 
заавал татварын албанд 
очилгүйгээр цахим татварын 
систем https://e-
tax.mta.mn/, интернэт банкаар эсвэл 
өөрт хамгийн ойрхон банкны 
салбарт очиж тогтмол 
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нэхэмжлэлийн дугаараар улсын 
тэмдэгтийн хураамжийг шууд төлөх 
боломжтой болсон. 

Төрөөс 
мэдээлэл, 
харилцаа 
холбооны 

хөгжлийн талаар 
баримтлах 

бодлого-2.3.2 

1.1.5 Орон 
нутгийн иргэд 

төрийн 
үйлчилгээг цахим 
хэлбэрээр авах 

боломжийг 
бүрдүүлж, 2 
сумыг шилэн 

кабелийн 
сүлжээнд шинээр 

холбох;  

IV 
улирал  

Шилэн 
кабелд 

холбогдсон 
13 сум 
байна. 

Шинээр 2 сумыг 
шилэн кабелд 
холбон 15 сум 

100 хувь шилэн 
кабельд 

холбогдсон 
байна. 

Харилцаа холбоо, мэдээлэл 
технологийн газраас 2019 оны 4 
сард зарлан Дэлгэрхангай сумын 
шилэн кабелийн сүлжээний ажлыг 
гүйцэтгэх Нопсан ХХК-тай 2019 оны 
6 дугаар сард 471,385,268  
төгрөгийн гэрээ байгуулж ажлыг 9 
сард 100% гүйцэтгэлтэй, Өлзийт 
сумын шилэн кабелийн сүлжээний 
ажлыг гүйцэтгэх Монкабель системс 
ХХК-тай 2019 оны 6 дугаар сард 
580,771,796 төгрөгийн гэрээ  
байгуулан ажлыг 100% -ийн 
гүйцэтгэлтэй 11 сард  тус тус 
хүлээлгэн өгч 2019 онд  аймгийн 15 
сум шилэн кабельд бүрэн 
холбогдож бүх сумдын иргэд төрийн 
үйлчилгээг цахимаар авах боломж 
бүрдсэн. 

100 

Төрөөс 
мэдээлэл, 
харилцаа 
холбооны 

хөгжлийн талаар 
баримтлах 

бодлого-3.9.3 

 1.1.6 Төрийн 
үйлчилгээний 

“Цахим 
үйлчилгээний 
төв”-ийг орон 

нутагт байгуулах;  

IV 
улирал 

“Нэг цэгийн 
үйлчилгээ”-
ний цэгээс 5 
байгууллага 
42 төрлийн 
үйлчилгээг 
цахимаар 

үзүүлж 
байна. 

 “Нэг цэгийн 
үйлчилгээ”-ний 
цэгээс иргэдэд 
хүргэх цахим 

үйлчилгээний нэр 
төрөл, 

үйлчлүүлэгчдийн 
тоог 10 хувиар 
нэмэгдүүлнэ. 

Нэг цэгийн үйлчилгээний танхимд тус 
хэлтсийн 6 бүртгэгч иргэдэд 
үйлчилгээ үзүүлж байна. 2019 онд 
хуулийн этгээдийн чиглэлээр 1600, 
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын 
бүртгэлийн чиглэлээр 3158, иргэний 
бүртгэлийн чиглэлээр 3984 иргэн, 
нийт 8742 иргэн хуулийн этгээдэд 
үйлчилгээ үзүүлсэн. Нотариатын 
үйлчилгээг 4959 иргэнд үзүүлсэн. 
Сумдаас Эрдэнэдалай сумын 
ЗДТГазар төслийн шугамаар 8 
төрлийн үйлчилгээ, 4 сумдын 
ЗДТГазрууд орон нутгийн болон 
өөрийн нөөц боломжоор 4-5 төрлийн 
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үйлчилгээг иргэдэд нэг дор 
төвлөрүүлэн иргэдэд үзүүлж байна.  

Засгийн газрын 
үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 

төлөвлөгөө-5.2.8 

1.1.7 Улсын 
бүртгэлийн үйл 

ажиллагааг 
онлайн горимд 

шилжүүлж, 
үндэсний цахим 
баримт бичгийн 

хэрэглээг 
нэмэгдүүлэх: 

IV 
улирал 

Нэг сум 
онлайн 
горимд 

холбогдсон 

7 сумыг шинээр 
онлайн горимд 

шилжүүлнэ. 

Азийн хөгжлийн банкны *Нийгмийн 
хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор 
бүртгэлийн системийг боловсронгуй 
болгох* төслийн  хүрээнд тус 
аймгийн Өлзийт, Хулд, Луус, 
Дэлгэрхангай сумдаас бусад 10 
сумыг бүртгэлийн онлайн 
мэдээллийн сантай холбох 
асуудлыг бүрэн шийдвэрлэн орон 
нутгийн иргэд төрийн үйлчилгээг 
орон нутгаас харьяалал 
харгалзахгүй авах боломжоор бүрэн 
хангагдав. 2019 оны 9 сарын 15-25-
ны өдрүүдэд УБЕГ-ын мэдээлэл 
технологийн газрын мэргэжилтнүүд, 
төслийн ажилтан, хэлтсийн албан 
хаагчид 2 хэсэгт гарч 10 хоногийн 
хугацаанд холболтын асуудлыг 
бүрэн шийдвэрлж бүртгэлийн 43 
төрлийн үйлчилгээг харьяалал 
харгалзахгүй иргэд авч байна. 
Улсын хэмжээнд бүртгэлийн 
үйлчилгээний шуурхай байдлаар 
жишиг аймаг болон төрийн 
үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байна.   
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Аймгийн Засаг 
даргын үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөр-1.1.11 

1.1.8 
Цагаандэлгэр, 
Дэрэн, Говь-

Угтаал, 
Баянжаргалан 

сумдад “Иргэдээ 
сонсъё” төрийн 
үйлчилгээний 

нэгдсэн өдөрлөг 
зохион 

II 
улирал 

10 суманд 
“Иргэдээ 
сонсъё” 
төрийн 

үйлчилгээн
ий нэгдсэн 

өдөрлөг 
зохион 

байгуулсан. 

“Иргэдээ сонсъё” 
төрийн 

үйлчилгээний 
нэгдсэн 

өдөрлөгийг 14 
суманд зохион 

байгуулж 
үйлчилгээнд 
хамрагдсан 

иргэдийн тоо 15 

Аймгийн Засаг даргаар ахлуулсан 
ажлын хэсэг “Иргэдээ сонсоё” 
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн 
өдөрлөгийг 11 дүгээр сарын 12-15-
ны өдрүүдэд  Дэрэн, Цагаандэлгэр, 
Говь-Угтаал, Баянжаргалан  сумдад 
зохион байгуулж 13 төрийн 
байгууллага 30 гаруй төрлийн 
үйлчилгээг үзүүлэн аймгийн Засаг 
дарга 4 сумын 20 төрийн 
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байгуулах; хувиар өссөн 
байна. 

байгууллагын ажилтай танилцан, 
450 гаруй иргэдтэй уулзалт зохион 
байгуулж, Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ, 
НБХ, СТСХ, Статистикийн хэлтэс, 
БСУГ, Татварын хэлтэс, 
ОНӨГазруудын дарга 
мэргэжилтнүүд 36 төрийн болон 
хувийн хэвшлийн байгууллагуудын 
үйл ажиллагаатай танилцан 300 
гаруй  иргэд, ТАХ-дад зөвлөн туслах 
ажлыг хийж, УБХ-ээс 570 гаруй 
иргэдэд төрийн цахим үйлчилгээний 
нээлтийг хийж, үйлчилгээгээ 
сурталчлан, ХХҮГ, ГХБХБГ, Гүүд сек 
үнэт цаасны компани, МХГ-ууд 487 
иргэдэд үйлчлэн,  ТХДЖТ-аас 
урлагийн тоглолт, үдэшлэг 
цэнгүүнээр 500 гаруй иргэд, ЭМГ-аас 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг 
оношлогоог 1740 иргэдэд үзүүлэн 
давхардсан тоогоор 4047 иргэдэд 
газар дээр нь очиж үйлчилсэн нь 
өмнөх оноос 50 хувиар өссөн 
үзүүлэлттэй байна.  

1.2. 

Иргэдийн 
хэрэгцээнд 
суурилсан 

төрийн 
үйлчилгээний 
стандартын 
тогтолцоог 
хөгжүүлэх 

Гурван тулгуурт 
хөгжлийн 

бодлого-3.5.2.3 

 1.2.1 Төрийн 
үйлчилгээний 
албан ёсны 
жагсаалтыг 

гарган, төрийн 
үйлчилгээний 
стандартыг 

боловсруулах;  

IV 
улирал 

- 

“ХУР” системийг 
ашиглан Төрийн 

23 үйлчилгээг 
цахим хэлбэрээр 
үзүүлж эхэлнэ. 

Дундговь аймагт 2019 онд 123  
төрийн байгууллага, 889 аж ахуйн 
нэгж, хоорондын мэдээлэл 
солилцох ‘’Хур’’ системд холбогдон 
мэдээлэл солилцож  байна.  
Дундговь аймгийн төвийн 
Сайнцагаан сумын Төрийн 
үйлчилгээний цахим машин “ТҮЦ” 
машинаас 2019 онд  21 төрлийн 
үйлчилгээг нийт 5261  иргэн  авсан 
байна. Төрийн цахим үйлчилгээний 
Хур системийн 2020 онд 3-4 суманд 
нэвтрүүлэхээр Дэрэн, 
Баянжаргалан, Говь-Угтаал сумдад 
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ажлын байрны засварын ажлыг 
хийгээд байна. 

Гурван тулгуурт 
хөгжлийн 

бодлого-3.5.2.8 

1.2.2. Төрөөс 
үзүүлдэг 

үйлчилгээний 
чанарыг 

нэмэгдүүлэх, 
төрийн 

үйлчилгээний 
байгууллага бүр 
тоо хэмжээ, цаг 
хугацаа, чанар, 

өртөг гэсэн 
үзүүлэлтээр 

үйлчилгээний 
стандарт тогтоож 

хэрэгжүүлэх; 

IV 
улирал 

“ХУР” 
системд 
холбох 

төрийн 176 
үйлчилгээн

ий 
жагсаалтыг 
баталсан. 

Төрийн 176 
үйлчилгээг “ХУР” 
системд холбож 

алслагдсан 
сумдад цахимаар 

төрийн 
үйлчилгээг 

үзүүлж эхэлсэн 
байна. 

Улсын бүртгэлийн 105 
үйлчилгээний төлбөр хураамжийг 
ebarimt апликейшн ашиглан төлөх 
нөхцөл бүрдсэн. Энэ үйлчилгээнд 
210 иргэн хамрагдсан.  
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Засгийн газрын 
үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 

төлөвлөгөө-3.2.6 

1.2.4. Сурагчид 
дотуур 

байрандаа эрүүл, 
аюулгүй орчинд 

амьдрах 
нөхцөлийг 

сайжруулж, бага 
ангийн 6-8 настай 

хүүхдэд 
зориулсан 

асаргаа, халамж, 
хөгжлийн 

үйлчилгээ бий 
болгох; 

IV 
улирал 

ЕБС-ийн 7 
дотуур 
байрны 

ариунцэври
йн 

байгууламж
ийг 

сайжруулах 
шаардлагат
ай байна. 

Луус, Дэрэн 
сумын ЕБС-ийн 2 

дотуур байрыг 
засварлаж, ариун 

цэврийн 
байгууламжийг 

сайжруулна. 

Луус сумын 80 ортой дотуур байрны 
барилгын угсралтын ажлыг Ганцаг 
ХХК-тай 2019 оны 6 сард  
895,391,328 төгрөгийн гэрээ 
байгуулан. 2019 оны ажлын 
гүйцэтгэл 80%-тай. Нийт гүйцэтгэл 
40 хувьтай байна. 

70 

ЗГҮАХ 3.2.17, 
АЗДҮАХ 3.2.9 

1.2.5 Ахлах 
сургуулийн 
сурагчид 
сургуулиа 

төгсөөд сурах их 

II 
улирал 

“Их дээд 
сургуулиуд

ын 
өдөрлөг”-

өөр 6 

ЕБС-ийн 10-12 
дугаар ангийн 

төгсөгчдөд 
зориулсан “Их 

дээд 

Аймгийн ЗД-ын захирамжаар ажлын 
хэсэг байгуулагдан “Их дээд 
сургуулиудын өдөрлөг”-ийг 
“Ирээдүйд би” нэрээр 2019 оны 4 
сард аймгийн Хөдөлмөр халамжийн 
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дээд сургууль, 
мэргэжлээ зөв 
сонгох, элсэн 

суралцах 
бэлтгэлийг хангах 

талаар ажил 
мэргэжлийн 

зөвлөгөө 
үйлчилгээ 

үзүүлэх үйл 
ажиллагааг 
эхлүүлэх; 

сургуулийн 
танилцуулг

а, 500 
төгсөгчдийг 
хамруулсан

. 

сургуулиудын 
өдөрлөг”-ийг 

зохион байгуулж 
1113 сурагчийг 

хамруулна.  

үйлчилгээний газар, Боловсрол соёл 
урлагийн газар, Мэргэжил сургалт 
үйлдвэрлэлийн төв, Гэр бүл хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн газартай 
хамтран зохион байгуулсан. 
Өдөрлөгт МУИС, МҮИС, Шинэ 
анагаах ухааны дээд сургууль, Их 
засаг их сургууль, Улаанбаатар их 
сургууль, Техник технологийн дээд 
сургууль, МСҮТ, Коофүкү япон 
хэлний сургалтын төв, Монголд та 
хэрэгтэй ТББ-ын хамт олон оролцож 
мэдээлэл өгч, сургууль өөрсдийн 
үйл ажиллагааг ерөнхий 
боловсролын 510 төгсөгчдөд 
сурталчлан танилцуулга мэдээллийг 
өгч 9,12 дугаар ангийн  сурагчдад 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, 
мэргэжлээ зөв сонгох чадвар, дадал 
эзэмшүүлэх зорилгоор "Ирээдүйн 
эзэд" мэргэжил сонголтын аяныг 
1021 хүүхдийг хамрууллаа. 

 “Ирээдүйн эзэд -2019” мэргэжил 
сонголтын аяны хүрээнд  Хөгжлийн 
түүчээ” ТББ-ын тэргүүн Г.Батдорж, 
“Оюунлаг клуб”-ын үүсгэн 
байгуулагч Н.Булгантамир, 
“Нарнаас том А” подкастын хөтлөгч 
Н.Ганбилэг, залуу уран бүтээлч 
Д.Ариунжаргал нар ирж Сайнцагаан 
сумын ЕБС-ын 5 сургуулийн 12–р 
ангийн 320 сурагчдад мэргэжлээ 
хэрхэн сонгох, ирээдүйд хамгийн 
эрэлттэй байх мэргэжлүүд, 
төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 
судалгааны талаар зөвлөгөө,  
мэдээлэл хүргэж, тулгамдаж байгаа 
асуудлууд түүнээс хэрхэн зөв 



шийдлийг олж авах талаар 
нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион 
байгууллаа. “Миний дуртай 
мэргэжил” автобустай өртөөчилсөн 
аялал зохион байгуулж, цаашид 
Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн 
төвд суралцаж, нарийн мэргэжил 
эзэмших хүсэлтэй ерөнхий 
боловсролын “Хүмүүнлэг” 
сургуулийн 9-р ангийн 26 сурагч, 
“Говийн ирээдүй цогцолбор” 
сургуулийн 25 сурагчийг хамруулан, 
Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний 
газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газар, Онцгой байдлын 
газар, Нэгдсэн эмнэлэг, МСҮТ-ийн 
үйл ажиллагаатай танилцуулж, 
ажил мэргэжлийн онцлог шинж, 
давуу тал, байгууллагын бүтэц 
зохион байгуулалтын талаар 
ойлголттой болгож, бодит орчинтой 
нь танилцуулан нийт  1902 ЕБС-ийн 
сурагчдыг хамруулсан 

1.3 

Иргэн төвтэй 
төрийн 

үйлчилгээний 
менежментийг 

сайжруулах 
хөтөлбөрийг 
салбар бүрд 
хэрэгжүүлэх 

Засгийн газрын 
үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 

төлөвлөгөө-5.1.5 

1.3.1. 
Байгууллага бүр 

үйлчилгээний 
менежментийг 

сайжруулах 
чиглэлээр 
хөтөлбөр, 

төлөвлөгөө 
боловсруулж 
хэрэгжүүлэх; 

I улирал - 
Хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллана. 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 
чанарын удирдлагын тогтолцооны 
ISO9001:2015 стандартыг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хийж 
гүйцэтгэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. 

Стандартыг хэрэгжүүлэхээр үндэсний 
зөвлөх   UMC ХХК-тай гэрээ 
байгуулан гэрээний дагуу зөвлөх 
багаас 288 багц цагийн сургалтыг 
зохион байгуулан албан хаагчдыг 100 
хувь хамруулсан.  

Чанарын удирдлагын тогтолцоог 
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хэрэгжүүлсэн байдалд 
баталгаажуулалт хийлгэхээр Засгийн 
газрын тохируулагч агентлаг 
Стандарт хэмжил зүйн газарт 
холбогдох материалыг хүргүүлсэн. 
Төлөвлөгөөний дагуу 
хэрэгжүүлэлтийн хүрээнд хийх 
ажлуудыг гүйцэтгэж байна.  

2019 онд Бүртгэлийн байгууллагын 
үйлчилгээний стандарт батлагдаж 
хэрэгжилтийг ханган аймгийн Нэг 
цэгийн үйлчилгээний төвд Бүртгэлийн 
цахим үйлчилгээний цонх ажиллуулж 
байна. Иргэдийг мэдээллээр хангаж 
цахим орчинд үйлчилгээ авах мэдлэг 
олгож байгаа нь интернэтийн орчинд 
өөрийн лавлагаа мэдээллийг авах 
боломжийг олгож цаг хугацаа 
хэмнэсэн төрийн үйлчилгээний 
шуурхай байдлыг нэмэгдүүлсэн ажил 
болж байна. Иргэн төвтэй бүртгэлийн 
үйлчилгээ зорилтын хүрээнд төлбөр 
хураамжийг төвлөрүүлж буй төрийн 
банкны удирдлагатай хамтран 
ажиллах санал хүргүүлэн бүртгэлийн 
чиглэлээр тушаагдаж байгаа төлбөр 
хураамжийг дараалал харгалзахгүй 
VIP өрөөнд авч түргэн шуурхай 
үйлчилгээ үзүүлж байна. 2019 оны 11 
дүгээр сараас эхлэн бүртгэлийн 
үйлчилгээний 105 нэр төрлийн 
хураамжийг  Номын сан, Музей, 
ТХДЖТ-ын урлаг соёлын үйлчилгээ, 
Мал эмнэлгийн  “Малчинд ойрхон 
мал эмнэлэг”, Цагдаагийн газар, 
Нэгдсэн эмнэлэг, БСУГ-тай хамтран 
“Гэр бүл, хүүхдийн хөгжил 
хамгааллын аян-2”, УЗХороо ЭМГ-ын 



хамтарсан эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг  зэрэг үйл 
ажиллагааг 15 суманд зохион 
байгуулж 30,000 гаруй иргэдэд 
үйлчлээд байна. 

Засгийн газрын 
үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 

төлөвлөгөө-5.1.5 

1.3.2. 
Үйлчлүүлэгчтэй 

харилцах нэгжийг 
өөрсдийн нөөц 

бололцоонд 
тулгуурлан 
бэхжүүлж, 

үйлчилгээний 
ажилтан, 

менежерийг 
чадавхжуулах, 

холбогдох 
сургалтад 

хамруулах; 

II-IV 
улирал 

- 

Байгууллага бүр 
албан хаагчдаа 

харилцааны, 
үйлчилгээний 

соёл, хандлага ур 
чадварыг 

дээшлүүлэх 
сургалтанд 
хамруулна.  

МУ-ын ЗГ-аас 2019 оныг “Иргэн 
төвтэй төрийн үйлчилгээний жил" 
болгон зарлаж төрийн албан 
хаагчид хүнд сурталгүй, ёс зүйтэй, 
төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн 
шуурхай хүргэж ажиллах үүргийн 
дагуу аймгийн ЗДТГ-аас Төрийн 
албан хаагчдын харилцаа хандлага,  
ёс зүйг сайжруулах, мэргэшүүлэх, 
ур чадварыг нь  дээшлүүлэхэд 
анхаарч  2019 оны үндсэн чиглэлд 
28,2 сая төгрөгийг тусган ЧУТ-ын 
хэрэгжүүлэх болон Мерит төсөлтэй 
хамтран 15 сумын удирдлагууд, 
Засаг даргын эрхлэх хүрээний 22 
агентлаг бусад 30 гаруй газар 
агентлагийн удирдлага хүний нөөц 
хариуцсан ажилтнуудыг удаа дараа 
сургалтад хамруулж, Удирдах 
ажилтны сургалт, ТАХ-ын бүсийн 
зөвлөгөөн, ТАХ-ын сургалт арга 
хэмжээгээр Манлайлал, ТАХ-ын 
хариуцлага ёс зүйг дээшлүүлж 
төрийн үйлчилгээг иргэдэд соёлтой 
чанартай хүргэж ажиллах талаар 
үүрэг чиглэл өгч ажилласан. 
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1.4. 

Зорилтот бүлэгт 
чиглэсэн төрийн 

үйлчилгээг 
хөгжүүлэх 

Засгийн газрын 
үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 

1.4.1. Хүүхэд, 
ахмад настан, 

хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 

иргэдэд чиглэсэн 
үйлчилгээний 

IV 
улирал 

Аймгийн 
хэмжээнд 

26  
байгууллаг

а өгсөн 
зөвлөмжий

ХБХүний эрхийн 
тухай хуулийн 

хэрэгжилт, 
ХБИргэнд ээлтэй 

аймаг болох 
зорилтын 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
дэд бүтэц, орчны хүртээмжийг 
сайжруулах зорилгоор Газрын 
харилцаа барилга хот 
байгуулалтын газар, Стандарт 
хэмжил зүйн хэлтэстэй хамтран 
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төлөвлөгөө-
3.3.28 

стандартыг 
боловсронгуй 

болгох; 

н дагуу 
стандартыг 
сайжруулса

н. 

хүрээнд 
ГХБХБГазар, 

Стандарт хэмжил 
зүйн хэлтэстэй 

хамтран ажиллах 
санамж бичиг 

байгуулж, 
аймгийн төвийн 
төрийн болон 

хувийн хэвшлийн 
байгууллагын 60 

хувьд орчны 
үнэлгээ хийж, 

MNS6055-2009 
стандартыг 
бүрдүүлнэ.  

ажиллах “Санамж бичиг” байгуулж  
энэхүү санамж бичгийн хүрээнд 
ХБИргэд ихээр үйлчлүүлдэг төрийн 
болон үйлчилгээний 52 
байгууллагад MNS6055:2009 
стандартыг хангаж ажиллах 
хугацаатай зөвлөмж чиглэлийг 
хүргүүлж, холбогдох гарын 
авлагаар хангасан. Зөвлөмжийн 
дагуу стандартын холбогдох 
үзүүлэлтэд үнэлгээ  хийн 
хэрэгжилтийг тооцож үзэхэд нийт  
байгууллага шаардлагын түвшинд 
тухайн стандартыг хангаж дэд 
бүтцийг сайжруулж ажилласан 
байна. 

Засгийн газрын 
үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 

төлөвлөгөө-
3.3.28.7 

1.4.2 Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 

иргэдийн анхдагч 
мэдээллийн сан 

байгуулах; 

II-III 
улирал 

Мэдээллий
н сан 

байхгүй. 

Мэдээллийн санг 
шинээр 

бүрдүүлнэ. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
анхдагч мэдээллийн санг бүрдүүлж 
11 сарын байдлаар 1401 иргэний 
мэдээллийн сан шинээр үүсгэлээ. 100 

 

Засгийн газрын 
үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 

төлөвлөгөө-
3.3.18 

1.4.3 Зорилтот 
бүлгийн хөгжил, 

амьжиргааны 
түвшний талаар 

цахим 
мэдээллийн сан 

бий болгож, 
тэдгээрийн 
хэрэгцээ, ур 

чадварт 
нийцүүлэн 
нийгмийн 

халамжийн 

II-IV 
улирал 

Зорилтот 
бүлгийн 
хүрээний 
судалгаа 
хийгдсэн. 

Зорилтот бүлгийн  
өрхийн 

хөдөлмөрийн 
насны иргэдийн 
30-аас доошгүй 

хувийг хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 

дэмжих арга 
хэмжээнд 

хамруулна. 

“Зорилтот өрхийн хөгжил, 
хамгааллыг сайжруулах үндэсний 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Өрхийн 
мэдээллийн нэгдсэн сангийн 409.0 
хүртэлх оноотой өрхүүдээс 
хөдөлмөрийн насны иргэнтэй, 
өөрсдөө хөгжих хүсэл эрмэлзэлтэй 
223 өрхийг сонгож тэдний хэрэгцээ 
чадавх, боломжийг судалж, сум тус 
бүр мэдээллийн сан үүсгэж, эдгээр 
өрхийн 906 иргэний нөхцөл байдал, 
өрхийн үзүүлэлтэд үнэлгээ хийж, 
үнэлгээн дээр суурилсан өрхийн 
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дэмжлэг, 
үйлчилгээг 

үзүүлэх; 

хөгжлийн төлөвлөгөөг өрхийн 
гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт, 
амьжиргааг дэмжих, нийгмийн 
хамгааллыг сайжруулах, 
боловсролыг дэмжих, эрүүл мэндийг 
дэмжих, сэтгэл зүйн дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх гэсэн үндсэн 5 
зорилтын хүрээнд боловсруулан 
хэрэгжүүллээ. Тухайлбал: Хөдөлмөр 
эрхлэлт чиглэлээр 2019 оны 12 
дугаар сарын байдлаар 906 иргэний 
471 нь хөдөлмөрийн насны иргэн 
байгаагаас 125 иргэнийг байнгын 
ажлын байранд, давхардсан тоогоор 
133 иргэнийг түр ажлын байранд, 
нийтийг хамарсан ажилд 126 
иргэнийг, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих төсөл хөтөлбөрт 55 иргэнийг, 
мэргэжил олгох сургалтад 63 
иргэнийг тус тус хамруулж, нийт 502 
иргэнийг хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих арга хэмжээнд хамруулснаар 
өрхүүдийн амьжиргааны түвшинг 
дээшлүүлэн ажиллалаа.  
Үр дүн: Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
чиглэлээр 502 иргэнийг ажлын 
байраар хангаж ажилласан нь 2018 
онтой харьцуулахад 7.3 %-иар өсөж, 
нийт 82 өрх буюу 36.7 хувь нь 
хөгжлийн бүлэг ахисан үзүүлэлт 
гарлаа.  

1.5. 

Төрийн 
үйлчилгээг 

удирдах, хянах 
иргэдийн 
оролцоог 

нэмэгдүүлэх 

Нээлттэй 
засгийн 

түншлэл-2 

1.5.1 Нийгмийн 
суурь үйлчилгээ 
үзүүлдэг төрийн 

зарим 
байгууллагын 

шийдвэр гаргах 
үйл ажиллагаанд 

II-IV 
улирал 

- 

Иргэдтэй 
уулзалт, 

хэлэлцүүлэг, 
санал авах үйл 

ажиллагааг 
зохион байгуулж 
шийдвэр гаргах 

Аймгийн Засаг дарга 2018-2019 оны 
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн 
байгуулалтын тайлангаа аймгийн 
ИТХ-д тайлагнаж, 2019 оны 1  дүгээр 
сараас эхлэн иргэдээс ирүүлсэн 
санал хүсэлтийг 7 хоног бүр авч 
шийдвэрлэн   2, 3 дугаар сард 
аймгийн байр орон сууцнуудын 
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иргэдийн 
оролцоог бий 

болгох; 

явцад саналыг 
тусгаж ажиллана. 

дулаан хангамжийн асуудал, 4, 5 
дугаар сард Улаанбаатар-Дундговь-
Өмнөговь чиглэлийн замын засварын 
ажлыг эхлүүлэх зэрэг тулгамдсан 
асуудлуудыг тухай бүрт нь цаг 
алдалгүй шийдвэрлэх талаар 
холбогдох чиг үүргийн хэлтэс, газар  
байгууллагуудад чиглэл өгч  
ажилласан. 
Аймгийн төвд шинээр баригдах 
дулааны станц барьж ашиглах 
төслийн байгаль орчин, нийгмийн 
нөлөөллийн нарийвчилсан 
үнэлгээний үр дүнгийн танилцуулга, 
нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг 
зохион байгуулж, хэлэлцүүлэгт 
аймгийн Засаг дарга О.Бат-Эрдэнэ 
болон удирдлагууд, гүйцэтгэгч 
компаний төлөөллүүд болон  
иргэдийн төлөөлөл 32 хүн оролцож  
шинээр баригдах дулааны станцын 
хүчин чадал, зуухны технологи, 
шатаах нүүрсний илчлэг, чийг, гарч 
байгаа үнэсийг юунд ашиглах, ус 
дулаан дамжуулах 8 төвийг нэмэх 
талаар санал солилцон түүнчлэн: 
•Өглөөний хүн / бизнесийн төлөөлөл/ 
• Төгсөх ангийн сурагчид 
• Ахмадууд болон зорилтот бүлгийн 
хүүхдүүдтэй бүлгийн уулзалт зохион 
байгуулж нийт 500 гаруй иргэдээс 
120 гаруй санал хүлээн авч цаашдын 
арга хэмжээг төлөвлөн ажиллаж 
байна.  Аймгийн Засаг дарга болон 
захирамжаар томилогдсон ажлын 
хэсгүүд 15 суманд ажиллан 7000 
гаруй иргэдтэй  уулзалт, 
хэлэлцүүлгийн ажлуудыг зохион 
байгуулж иргэдээс гарсан санал 



хүсэлтийг холбогдох хууль журмын 
дагуу эрэмбэлэн  2020 оны аймгийн 
эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн төлөвлөгөөнд 
тусган 2019.12.04-ний өдрийн 
аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэн 
батлуулаад  байна.   

ЗОРИЛТ ХОЁР. ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ИРГЭНИЙ ОРОЛЦООТОЙ ШИЙДВЭР ГАРГАЛТ 

2.1 

Шийдвэр гаргах 
үйл явцыг ил 
тод болгож, 

иргэдийн 
оролцоог хангах 

Төрөөс 
мэдээлэл, 
харилцаа 
холбооны 

хөгжлийн талаар 
баримтлах 

бодлого-3.9.6 

2.1.1. Бодлогын 
шийдвэр гаргах 
үйл ажиллагаанд 
иргэдийн 
оролцоог хангаж, 
мэдээлэл ил тод, 
нээлттэй, 
хүртээмжтэй байх 
нөхцөлийг 
бүрдүүлэх; 

II, IV 
улирал 

Таван 
удаагийн 
цахим 
хэлэлцүүлэ
гт 1383 
иргэн 
оролцсон. 

Цахим 
хэлэлцүүлэгт 
оролцсон 
иргэдийн тоог 10 
хувиар 
нэмэгдүүлнэ.  

Бодлогын шийдвэр гаргах үйл 
ажиллагаанд иргэдийн оролцоог 
хангах зорилтын хүрээнд аймгийн 
сайтын нээлттэй хэлэлцүүлэг хэсэгт 
3 бодлогын баримт бичгийн төсөлд 
санал авахаар байршуулж 698 
иргэн танилцаж 4 байгууллагаас 
санал ирж ирсэн саналыг бодлогын 
баримт бичигт тусган батлуулсан.   
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Засгийн газрын 
үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 

төлөвлөгөө-5.1.4 

2.1.2. Зөвлөлдөх 
ардчиллын санал 

асуулгыг 
нэвтрүүлэн 

иргэдийг 
тэнцвэртэй, үнэн 
зөв мэдээллээр 
ханган, шийдвэр 
гаргах түвшний 

иргэдийн 
оролцоог 

нэмэгдүүлэх; 

IV 
улирал 

- 
Хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллана. 

Дэлхийн банк болон Швейцарын 
хөгжлийн агентлагийн 
санхүүжилтээр Монгол улсын 
Засгийн газар, Сангийн яамнаас 
хэрэгжүүлж буй “Тогтвортой 
амьжиргаа-3” төслийн хүрээнд 
“Орон нутгийн хөгжлийн санг 
төлөвлөх болон төсөл, арга хэмжээг 
эрэмбэлэх нь” сэдэвт 2 өдрийн 
сургалтыг Дундговь аймагт зохион 
байгуулж орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн үйл ажиллагааг төлөвлөхөд 
оролцдог буюу иргэдээс санал авах 
үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг 
багийн Засаг дарга, Иргэдийн 
нийтийн хурлын дарга, багуудаас 
ирсэн саналыг нэгтгэн эрэмбэлэх 
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үүрэг бүхий сумын ажлын хэсгийн 
гишүүд төрийн албан хаагчийг 
сургалтад хамруулж аймгийн Засаг 
даргын захирамжаар байгуулагдсан 
ажлын хэсгүүд 15 суманд орон 
нутгийн хөгжлийн сангаар  хийх 
ажлын саналыг сумдын иргэдээс 
авч эрэмбэлэх  үйл ажиллагааг 5,6 
дугаар сард зохион байгууллаа. 

2.2. 

Төсөв, хөрөнгө 
оруулалт, 

худалдан авах 
ажиллагааны ил 

тод байдлыг 
нэмэгдүүлэх 

Шилэн дансны 
тухай хууль 

2.2.1. Шилэн 
дансны 

мэдээллийг 
хугацаанд нь 

тогтмол 
мэдээлэх, 

хяналт, 
хариуцлагыг 
сайжруулах; 

II, IV 
улирал 

Тогтмол 
мэдээлж 
хэвшсэн. 

Зөрчил, 
дутагдлыг 

бууруулсан 
байна. 

Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг shilendans.gov.mn 
цахим хуудсанд  2019 оны худалдан 
авах ажиллагааны төлөвлөгөө, 
тайланг мэдээлсэн боловч 
хугаацаандаа мэдээлдэггүй,   
мэдээллээ дутуу оруулдаг зөрчил  
байсаар байна. УТХО, ОНХО, ОНХС-
ийн хөрөнгөөр хийгдэж буй төсөл, 
арга хэмжээнүүдийн гүйцэтгэл болон 
худалдан авах ажиллагааны 
мэдээллийг шилэн дансанд тухай бүр 
нь оруулж ажилласан ба өнгөрсөн 
оны мөн үеэс шилэн дансны 
хэрэгжилт өссөн дүнтэй байна. ОНХС 
болон тусгай сангуудын мэдээллийг 
цахим сүлжээнд байршуулж байгаа 
болон гарч байгаа зөрчлийн талаар 
сумдад бүсчилсэн сургалтыг зохион 
байгуулж ажилласан бөгөөд дахин 
алдаа зөрчилгүй ажиллах, эрсдлээс 
урьдчилан сэргийлэх талаар заавар 
зааварчилгаа өгсөн.   
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2.3 

Байгууллагын 
ил тод, нээлттэй 

байдлыг 
нэмэгдүүлэх 

Засгийн газрын 
үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 

төлөвлөгөө -
5.2.7 

2.3.1. Төрийн 
үйлчилгээг 

иргэнд хүргэх чиг 
үүрэг бүхий 
байгууллага 
өөрийн үйл 

ажиллагаандаа 
мөрдөж байгаа 
дүрэм, журам, 
үйлчилгээний 
ажилтны чиг 

үүрэг, эрх 
хэмжээ, 

үйлчилгээ 
үзүүлэх хугацаа, 

бүрдүүлэх 
шаардлагатай 
материал зэрэг 

мэдээллийг 
нээлттэй хүргэж 

байх; 

IV 
улирал 

- 

Аймгийн 
хэмжээнд төрийн 

үйлчилгээний 
нээлттэй, ил тод 
байдлыг судалж, 

сайжруулна. 

  Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх зорилтын хүрээнд 
аймгийн төрийн байгууллагуудын 
нэгдсэн цахим хуудасны мэдээ, 
мэдээллийг иргэдэд цахимаар 
хэрхэн хүргэх талаар сургалтыг 
аймгийн Засаг даргын эрхлэх 
хүрээний хэлтэс агентлагуудын 
хэвлэл мэдээлэл хариуцсан албан 
хаагчдад зохион байгуулж аймгийн 
ЗДТГ, Засаг даргын эрхлэх 
хүрээний 22 агентлаг, төрийн 
байгууллагууд өөрийн үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж байгаа 
дүрэм, журам, үйлчилгээний 
ажилтны чиг үүрэг, эрх хэмжээ, 
үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа, 
бүрдүүлэх шаардлагатай материал 
зэрэг мэдээллийг цахимжуулан 
иргэдэд нээлттэй хүргэн ажиллаж 
байна. Төрөөс иргэдэд хүргэх цахим 
үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэхээр алслагдсан 6 
суманд “Хур” цахим үйлчилгээний 
төвийг байгуулахаар төлөвлөн 
ажиллаж байна. Иргэдээс ӨГСХ 
хүлээн авах 7059106.mn  цахим 
системыг хөгжүүлж  24 цагийн 
байнгын ажиллагаанд шилжүүлэн 
24/7 цагийн 8 сувгаар иргэдийн 
санал хүсэлтийг хүлээж авах 
боломжийг бүрдүүлээд байна. 

Аймгийн 11 сум Улсын бүртгэлийн 
цахим системд холбогдон 
харьяалал харгалзахгүйгээр 
иргэний бүртгэлийн бүх төрийн 
үйлчилгээг авах боломжоор 
хангагдаад байна. Мөн төрийн 
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үйлчилгээний төлбөр тооцоог 
Ебаримт ашиглан төлөх боломжтой 
болсон байна. Төрийн 
байгууллагын нэгдсэн портал сайт 
www.dundgovi.gov.mn болон 
аймгийн цахим хуудсыг шинэчлэн, 
бусад цахим мэдээллийн 
хэрэгслээр дамжуулан аймаг орон 
нутгийн үйл ажиллагааг иргэдэд 
нээлттэй ил тод, цаг үеийн ажлын 
шинэ мэдээ мэдээллийг тухай бүр 
байршуулж, мэдээллийн баяжилтыг 
тогтмол сайжруулан, ӨГСХ-ийн  
хариу арга хэмжээг 7 хоног бүр нь 
авч иргэдийн  сэтгэл ханамжийн 
баталгааг ханган ажиллаж байна. 

Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар Дэлгэрхангай,, Өлзийт 
сумын шилэн кабелийн сүлжээний 
ажлыг 100% -ийн гүйцэтгэлтэй 
хүлээн авч 2019 онд  аймгийн 15 
сум шилэн кабельд бүрэн 
холбогдож бүх сумдын иргэд төрийн 
үйлчилгээг цахимаар авах боломж 
бүрдсэн 

Дундговь аймгийн Сайнцагаан 
суманд 1 байдаг Төрийн 
үйлчилгээний цахим машин “ТҮЦ” 
машинаар 2019 оны эхний хагас 
жилд   21 төрлийн төрийн цахим 
үйлчилгээг нийт 5261 иргэн  авсан 
байна.  

•   Аймгийн ЗДТГ цахим 
сурталчилгааг нэмэгдүүлэх, мэдээ 
мэдээллээ гадаад орчинд 
сурталчлах ажлын хүрээнд аймгийн 
төрийн байгууллагуудын нэгдсэн 



цахим хуудсыг англи хэл дээр 
болон гар утасны хувилбартай 
болголоо. 
•   Аймгийн хэмжээнд төрийн 
байгууллагуудын стратеги 
төлөвлөгөө, байгууллагын зохион 
байгуулалтын бүтцийг 
dundgovi.gov.mn цахим сайтад 
байршуулсан.  
•   Төрийн үйлчилгээ, хэвлэл 
мэдээлэл, СӨГ, захидал 
харилцааны асуудал хариуцсан 
мэргэжилтний эцэг /эх/-ийн нэр, 
өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах 
журам, харилцах утас, иргэдийг 
хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь 
зэргийг цахим хуудсанд 
байршуулсан.  
И-хөтөч цахим сайтад төрийн 
байгууллагуудын үйл ажиллагааны 
чиглэлийг байршуулсан ба тус 
сайтаас иргэд мэдээллээ бүрэн 
авах нөхцөл боломжийг 
бүрдүүлсэн.   

Төрөөс 
мэдээлэл, 
харилцаа 
холбооны 

хөгжлийн талаар 
баримтлах 

бодлого-2.3.8 

2.3.2. Иргэн, 
хуулийн этгээдэд 
хэрэгцээтэй, 
тэдэнд хамаарах 
шийдвэрийг 
цахим хуудас 
болон бусад 
хэлбэрээр нийтэд 
мэдээлж хэвших; 

IV 
улирал 

- 
Хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллана.  

Аймгийн Засаг дарга, төсвийн шууд 
захирагч нарын иргэн, хуулийн 
этгээдэд хэрэгцээтэй, тэдэнд 
хамаарах шийдвэрүүд, хэлтэс, 
газар, агентлаг бүр салбарын 
хэмжээнд шинээр гарсан болон 
мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, 
дүрэм журмыг 
www.Dundgovi.gov.mn сайт болон  
Эйбль системд байршуулж иргэд 
олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна 
байна. Төрийн байгууллагууд цаг 
үеийн мэдээ мэдээллийг хөдөөгийн 
сумдын иргэдэд хүргэж ажиллалаа. 
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www.Dundgovi.gov.mn сайт болон 
Дундговь аймаг дахь Улсын 
бүртгэлийн хэлтэс олон нийтийн 
цахим хуудас, И-Оффис 
программын олон нийтийн хэсгээр 
бүртгэлийн журамд орсон өөрчлөлт, 
цаг үеийн мэдээллийг түгээж 
ажиллаж байна.  Бүртгэлийн 
үйлчилгээний талаар иргэдэд 
ойлгомжтой байлгах үүднээс зураг 
хэлбэрээр зарим мэдээллийн 
самбарыг хийсэн байна. 

Төрөөс 
мэдээлэл, 
харилцаа 
холбооны 

хөгжлийн талаар 
баримтлах 

бодлого-2.3.8 

2.3.3. Иргэнээс 
гарах үйл 

ажиллагааны 
зардал, төрийн 
үйлчилгээ авах 

цаг хугацааг 
бууруулах 

зорилгоор шат 
дамжлагыг 
цөөлөх, үйл 
ажиллагааг 
оновчтой 
болгоход 

чиглэсэн дүрэм, 
журмыг хянан 
үзэж өөрчлөх, 

хүчингүй болгох 
арга хэмжээ авах; 

II 
улирал 

- 

Судалгаа хийж, 
дүрэм, журмын 

холбогдох 

заалтыг хүчингүй 
болгоно. 

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 
А/316 дугаар захирамжаар 
батлагдсан  журмыг аймгийн Засаг 
даргын 2019 оны А/183 дугаар 
захирамжаар хүчингүй болгож, МУ-
ын Засгийн газрын 1999 оны 
“Зардлын норматив, журам батлах 
тухай” 198 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төр засгийн шугамаар 
гадаад, дотоодын зочин 
төлөөлөгчдөд хүндэтгэлийн зоог 
барих, хүлээн авалт хийх зардлын 
норматив”, “Бэлэг дурсгалын зүйл 
гардуулах, хүлээн авах, тайлагнах, 
зарцуулах журам”-ыг мөрдөн 
ажиллаж байна. Мөн Засаг даргын 
2018 онд батлан гаргасан “Техник 
хяналтын зардлыг захиран 
зарцуулах журам”-ыг 2019 оны 
А/187 дугаар захирамжаар хүчингүй 
болгож, Аймгийн Засаг даргын 2005 
оны  баталсан “Иргэдээс төрийн 
байгууллага, албан тушаалтанд 
гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн 
авч барагдуулах, шийдвэрлэлтэнд 
хяналт тавих, мэдээлэх журам”-ыг 

100 

http://www.dundgovi.gov.mn/


шинэчлэн батлуулсан.  

Төрөөс 
мэдээлэл, 
харилцаа 
холбооны 

хөгжлийн талаар 
баримтлах 

бодлого-3.9.4 

2.3.4. 
Байгууллагын 

шийдвэр гаргах 
үйл ажиллагаа нь 

тухайн 
байгууллагын 
ажилтнуудад 

нээлттэй байх, 
шийдвэрийн 
үндэслэлийн 

талаарх 
мэдээллийг 

иргэн, хуулийн 
этгээдэд 

нээлттэй болгох; 

IV 
улирал 

- 
Хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллана. 

 Аймгийн Засаг даргын 2018 онд 
баталсан “Захиргааны акт хянах 
журам”-ын дагуу аймгийн Засаг 
даргын шийдвэрийн төслийг 
хэлтсийн дарга нар болон Тамгын 
газрын даргаар хянуулан хяналтын 
дагалдах хуудасны дагуу санал авч 
эцэслэн гаргаж байна. 2019 онд 
батлагдсан нийт 429 захирамжийн 
хууль зүйн үндэслэлийг хянаж, 361 
захирамжийг аймгийн 
www.Dundgovi.gov.mn сайтын Засаг 
даргын захирамжууд хэсэгт 
байршуулан иргэд, олон нийтэд 
сурталчлан ажиллаж байна. 
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2.4 

Мэдээлэл 
хүргэх оновчтой 
тогтолцоог бий 

болгох 

Төрөөс 
мэдээлэл, 
харилцаа 
холбооны 

хөгжлийн талаар 
баримтлах 

бодлого-2.3.8 

2.4.2. төрийн 
байгууллагуудаас 

иргэн, хуулийн 
этгээдэд цахим 

хэлбэрээр 
үйлчилгээ 

үзүүлэх 
мэдээллийн 

системд танилт 
нэвтрэлтийн 
нэгдсэн ДАН 

системийг 
холбох; 

II 
улирал 

Дан 
системд 

холбогдоог
үй. 

Хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллана. 

Аймгийн хэмжээнд УБХ, 
Статистикийн хэлтэс, Татварын 
хэлэтс, НДХ зэрэг газрууд танилт 
нэвтрэлтийн ДАН системд холбогдож  
www.burtgel.mn хаягийг 
ажиллуулснаар иргэн өөрийн тоон 
гарын үсэг болон нэг удаагийн 
нэвтрэлтийн кодоор бүртгэлийн 
системд холбогдож үйлчилгээ авах 
боломжийг бүрэн хангасан. 2019 онд 
Дан системд тус аймгаас 480 хандалт 
хийгдэж 200 гаруй иргэд лавлагаа 
үйлчилгээ авсан байна.  Ebarimt 
апликейшн ашиглаж бүртгэлийн 
үйлчилгээний төлбөр хураамжийг гар 
утаснаасаа 3 минутын дотор төлөлт 
хийж үйлчилгээг шуурхай авч эхлээд 
байна. Уг системд бүртгэлийн 105 
үйлчилгээний төлбөрийг төлөх 
боломжоор бүрэн хангаж үйл 
ажиллагаа жигдэрсэн байна. 2019 
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оны байдлаар уг үйлчилгээг 218 
иргэн авсан байна.   

ЗОРИЛТ ГУРАВ. ОНОВЧТОЙ ЧИГ ҮҮРЭГ 

3.1. 

Чиг үүргийн 
дахин 

хуваарилалтыг 
хийж, бүтэц, 

зохион 
байгуулалтыг 

оновчтой болгох 

Засгийн газрын 
үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 

төлөвлөгөө-
5.1.5.1 

3.1.1. Төвлөрлийг 
сааруулах, 

төсвийн 
зарцуулалтын үр 

ашгийг 
сайжруулах, үйл 
ажиллагааны үр 
дүнг дээшлүүлэх, 

чиг үүргийн 
давхардал, эсхүл 

хийдлийг 
арилгах, 

бүтээмжийг 
дээшлүүлэх, 

төрөөс иргэдэд 
хүргэх 

үйлчилгээний 
чанар, 

хүртээмжийг 
сайжруулах 

зорилгоор төрийн 
захиргааны 

болон нутгийн 
удирдлагын 

байгууллагын чиг 
үүргийн иж бүрэн 
шинжилгээ хийж, 
чиг үүргийг дахин 

хуваарилах; 

IV 
улирал 

- 

Төрийн 
байгууллагын чиг 

үүрэг, хүлээх 
хариуцлага 

тодорхой болсон 
байна. 

Албан тушаалын тодорхойлолт 
боловсруулах журмыг хэрэгжүүлэх 
арга зүйн талаар Аймгийн ЗДТГ-ын 
хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн, 
Сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
дарга, Засаг даргын эрхлэх 
хүрээний агентлагийн дарга, хүний 
нөөцийн мэргэжилтнүүдэд  Төрийн 
албаны зөвлөл болон Мерит 
төслийн хүрээнд 3 удаа сургалт 
зохион байгуулж, давхардсан 
тоогоор 139 хүн хамруулан ажлын 
байрны шинжилгээ хийх, албан 
тушаалын тодорхойлолт 
боловсруулах чиглэлээр аймагт 
хэрэгжиж байгаа Канадын Мерит 
төсөл болон үндэсний зөвлөх урьж 
хамтран ажиллаж аймгийн ЗДТГ, 
Сайнцагаан сумын ЗДТГ-ын ажлын 
байрны шинжилгээ, албан 
тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулан ажлын чиг үүргийн 
давхардлыг арилгах, албан 
хаагчдын ажлын ачааллыг 
тэнцвэржүүлэн оновчтой хувиарлах 
тал дээрч анхаарч ажиллан 
аймгийн ТАСЗ-ийн хурлаар 
хэлэлцэн 106 ажлын байрны 91 
албан тушаалын тодорхойлолтыг 
ТАЗ-ийн 2019.11.30-ны өдрийн 39-р 
хурлаар хэлэлцүүлэн 
баталгаажуулсан.     
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ЗГ-ын 2010 оны 
334 дүгээр 

тогтоол 

3.2.2. Орон 
нутгийн хөгжлийн 

загварт 
тулгуурлан 
нийгмийн 

үйлчилгээний 
жишиг 

нормативыг 
нэвтрүүлж, 

төрийн 
үйлчилгээг жигд 

хүртээмжтэй 
болгох; 

IV 
улирал 

- 
Хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллана. 

Аймгийн хэмжээнд 2018-2019 оны 
хичээлийн жилд 5 хүртлэх насны 
2460 СӨБ-т хамрагдсан. Хувилбарт 
сургалтаар зуны гэр цэцэрлэгийг 
аймгийн хэмжээнд 13 сум 
ажиллуулж байна. Боловсролын 
стандартад заасан боловсролын 
агуулгын түвшин, сургалтын орчинд 
тавигдах үндсэн шаардлага, 
барилгын норм ба дүрэмд заасан 
нормативыг бүрэн хангасан бага, 
суурь боловсролын сургалтын 
байгууллага 19, бүрэн дунд 
боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын 
байгууллага 8 байна.  
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ЗОРИЛТ ДӨРӨВ. ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН УДИРДЛАГА 

4.1. 

Гүйцэтгэлийн 
үнэлгээгээр 
хувь хүний 
өрсөлдөх 
чадварыг 
хөхиүлэн 
дэмжих 

Нээлттэй 
засгийн 

түншлэл-12 

4.1.1. Үр дүнд 
суурилсан 

удирдлагын 
хяналт, 

шинжилгээ, 
үнэлгээний 
системийг 

нэвтрүүлэх; 

IV 
улирал 

- 

Бодлого 
төлөвлөлт, 

төсөвлөлт, үйл 
ажиллагааны 

гүйцэтгэл, үр дүн, 
үр нөлөө 

нэмэгдсэн байна. 

2020 оны аймгийн Эдийн засаг, 
нийгмийг  хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 
төлөвлөгөөг боловсруулах шатанд 
нь шалгуур үзүүлэлт, зорилтот 
түвшний стандартад 3 удаа хяналт 
тавьж 32% байсныг 90% болгож 
засаж сайжруулах ажлыг зохион 
байгууллаа. 5, 9  сард 15 суманд 
явцын хяналт-шинжилгээ хийхдээ 
бодлого төлөвлөлтөнд юуг 
анхаарах талаар байгууллагын 
дарга нарт сургалт зохион 
байгуулсан. Сум байгууллагаар  
тогтмол явцын болон гүйцэтгэлийн 
хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж 
зөвлөн тусалснаар бодлого 
төлөвлөлт, үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэл, үр дүн,  нэмэгдэж байна. 
Мөн байгууллагуудад төлөвлөлт, 
тайлагналтын чиглэлээр 
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сургалтуудыг зохион байгуулж 
байна. 

4.2 

Гүйцэтгэлийн 
үнэлгээг 

сайжруулж, 
олон тулгуурт 

хяналтын 
тогтолцоог 
хөгжүүлэх 

Нээлттэй 
засгийн 

түншлэл-7 

4.2.1. Төрийн 
байгууллагын үйл 

ажиллагааг бус 
үр дүнг үнэлдэг 

үнэлгээний 
тогтолцоог 
хөгжүүлэх; 

(иргэдийн сэтгэл 
ханамжийн 
судалгааг 

нэвтрүүлж төрийн 
бодлогын үр дүн, 

төрийн 
үйлчилгээний 

чанар 
хүртээмжийг 

хараат бусаар 
үнэлж, дүгнэн 
зөвлөмжийн 

дагуу хариу арга 
хэмжээ авч 

ажиллах соёлыг 
хэвшүүлэх) 

IV 
улирал 

- 
Хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллана. 

Сум агентлагийн жилийн эцсийн үйл 
ажиллагааны үр дүнг үнэлэх 1 
үзүүлэлтэд иргэдээс  сэтгэл 
ханамжийн судалгаа авч түүний 
мөрөөр ажил арга хэмжээ зохион 
байгуулан хэрэгжүүлж гарцын 
хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэж үр 
дүн ахиц өөрчлөлтийг харуулахуйц 
ажил зохион байгуулсан байх 
шалгуурыг хангаж байгаа эсэх 
үзүүлэлтийг тусгалаа. 2018 оны 
жилийн эцсийн ажлыг дүгнээд,  
хэрэгжилтийг 6 сарын 20-ны дотор 
ирүүлсэн байхаар зөвлөмж өгсөн 
зөвлөмжийн хэрэгжилтэд үнэлгээ 
хийж байна. Мөн 5 сар, 9 сард сум 
байгууллагаар 2 удаа явцын 
хяналт-шинжилгээ хийж зөвлөн 
тусалж эргэж тооцон ажиллаж 
байна.  22 агентлаг, 15 сумын 
түвшинд хэрэглэгчийн үнэлгээг жил 
бүр хийн дүгнэлт хийж ажиллаж 
байна. 11 сард аймгийн ЗДТГ-ын 
ажлын түвшинг үнэлэх санал 
асуулгыг үйлчлүүлсэн иргэдээс 
цаасаар болон онлайнаар авч 
нэгтгэн үйл ажиллагаандаа 
төлөвлөн ажиллаж байна. 
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ЗОРИЛТ ТАВ. ИРГЭН ТӨВТЭЙ МЭРГЭШСЭН ТӨРИЙН АЛБА 

5.1 

Төрийн албаны 
хүний нөөцийн 
төлөвлөлтийг 

хөгжүүлж, 

Төрийн албаны 
тухай хууль 

5.1.1. Иргэнийг 
төрийн албанд 

сонгон 
шалгаруулж 

IV 
улирал 

- 
Хуулийн 

хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллана. 

  2017 оноос  жил бүр 21 хүртэл 
“Шилдэг төрийн албан хаагч” 
шалгаруулах журмыг шинээр 
боловсруулан батлуулж 52 төрийн 
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сургалт 
хөгжлийн 

бодлогыг үр 
дүнтэй 

хэрэгжүүлэх 

томилох, 
чөлөөлөх, ажлын 
гүйцэтгэлийг нь 

үнэлэх, 
дэвшүүлэх, 

шагнаж 
урамшуулахдаа 

хувь хүний 
мэдлэг, 

боловсрол, 
мэргэжил, 

мэргэшил, ур 
чадвар, 

туршлага, ажлын 
үр дүнд 

тулгуурлах 
зарчмыг тууштай 

хэрэгжүүлэх; 

албан хаагчийг 52 сая төгрөгөөр 
шагнан урамшуулж алдаршуулан, 
цаашид төрийн албан хаагчдын 
нийгмийн баталгааг хангах, сургаж 
хөгжүүлэх чиглэлээр 2020 оны 
АЭЗНХҮЧ-д 60 сая төгрөгийг 
тусгуулаад байна. 

- Гадаадын 22 удаагийн 
сургалт, туршлага судлах арга 
хэмжээнд 170 гаруй  албан хаагчид 
оролцож үүнээс 53 албан хаагчид 
22,3 сая төгрөгийн дэмжлэг 
үзүүлсэн байна. 
Удирдлагын академийн  
төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 
зайны сургалтанд 8, богино 
хугацааны сургалтад 87 нийт 95  
төрийн албан хаагчКанадын Мерит 
төслийн дэмжлэгтэйгээр аймгийн 
Засаг даргын Тамгын газарт ОУ-ын 
ISO9001-2015 стандартыг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулан, 8 өдрийн сургалтад 
давхардсан тоогоор 370 гаруй 
албан хаагчийг тус тус хамруулаад 

байна.  
Төрийн байгууллагуудад үр дүнгийн 
гэрээний хэрэгжилтийг 
мэргэжилтнүүдийг байлцуулан нэг 
бүрчлэн хамгаалуулж үнэн шударга 
үнэлж, дүгнэх, хэрэгжихгүй, 
удаашралтай байгаа заалтыг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авч, 
цаашид ажил сайжруулах зөвлөмж, 
чиглэл өгч ажилласан. 
Хөдөлмөрийн гэрээний 
хэрэгжилтийг улирал бүр дүгнэж, 
гэрээгээр хангалттай сайн 



үнэлэгдсэн ажилтнуудад ур 
чадварын нэмэгдэл олгож байна.  
2018 оны үр дүнгийн гэрээний 
үнэлгээгээр А болон В үнэлгээ авч, 
зэрэг дэв олгуулахаар 114 төрийн 
албан хаагчийн материал ирснийг 
шинэ журамд нийцүүлэн хянаж,  
шаардлагыг хангасан 96 төрийн 
жинхэнэ албан хаагчид аймгийн 
Засаг даргын 2019 оны А/239 
дугаар захирамжаар албан 
тушаалын зэрэг дэв шинээр 
олгуулах, өмнөх зэрэг дэвийг 
ахиулах арга хэмжээ авсан.  
- Засаг даргын Тамгын газрын 
албан хаагчдын үр дүнгийн 
гэрээний үнэлгээний мөрөөр авах 
арга хэмжээг зохион байгуулж,  11 
албан хаагчдад зэрэг дэв ахиулах 
ба шинээр олгож, 2 албан хаагчийн 
шатлалыг ахиулж, 1 албан хаагчид 
удаан жилийн нэмэгдэл шинээр, 7 
албан хаагчид ур чадварын 
нэмэгдлийг шинэчлэн олголоо 

 



Засгийн газрын 
үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 

төлөвлөгөө-
5.1.11 

5.1.2. Төрийн 
албан хаагч 
тогтвортой 

ажиллах, төрийн 
алба хаших 
шалгуур нь 

зөвхөн 
мэргэшлийн 

болон уг албыг 
гүйцэтгэх мэдлэг 

чадвар, 
мэргэжлийн ёс 

зүйгээр 
тодорхойлогддог 
байх нөхцөлийг 
бүрэн хангах; 

IV 
улирал 

- 

Аймгийн хүний 
нөөцийн бодлого 

боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ. 

Сүүлийн жилүүдэд аймаг орон 
нутагт төрийн байгууллагуудад 
мэргэжлийн боловсон хүчний 
хэрэгцээ шаардлага ихсэж байгаа, 
тэдгээрийг тогтвор суурьшилтай 
ажиллуулах хэрэгцээ шаардлагын 
үндэслэн “Аймгийн хүний нөөцийг 
хөгжүүлэх, тогтвор суурьшилтай 
ажиллуулах хөтөлбөр”-ийн төслийг 
боловсруулан 2019 оны 2 дугаар 
улиралд аймгийн ЗДЗ-ийн хурлаар 
хэлэлцүүлэнн, хөтөлбөрийн 
төслийн сайжруулах ажлын хэсгийг 
ЗДТГ-ын даргаар ахлуулсан ажлын 
хэсгийг Засаг даргын захирамжаар 
байгуулан 15 сум, төрийн 
байгууллагуудаас судалгаа авч  
нэгтгэж байна. 
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5.2 Цалин хөлс, 
урамшуулал, 

нийгмийн 
баталгаа 

Засгийн газрын 
үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 

төлөвлөгөө-
5.1.12 

5.2.1 Төрийн 
албан хаагчийн 

орон сууцны 
хөтөлбөрийг 
баталж, орон 

сууцаар 
хангагдах 
нөхцөлийг 
бүрдүүлэх; 

II 
улирал 

- Холбогдох 
хөтөлбөр, журам 

батлагдсан 
байна. 

Төрийн албан хаагчдыг орон 
байраар хангах ажлыг сум 
байгууллагын төлөвлөгөө чиглэлд 
тусган хэрэгжүүлж Улсын төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар Залуус 
хорооллын 163 /426/  айлын гадна 
дулаан, цэвэр бохир усны шугам, 
холбоо, цахилгааны шугам, 
гэрэлтүүлгийн 2,9 тэрбумын он 
дамжсан ажлыг дуусгаж, ОНХС-аас 
14-р байрны фасад засвараар 48 
айл,  Цагаандэлгэр сум 16 айлын 
орон сууцыг нэгдсэн халаалтанд 
холбож, Баянжаргалан сум 4 
багшийг орон байраар хангаж, 15 
сумын 58 өрхөд  шинэ гэр, аймгийн 
Засаг даргын нөөцөөс ЗДТГ-ын 
ахмад настанд орон байрны 
дэмжлэг 10,0 сая төгрөгийг тус тус 
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олгож  2019 онд 290 айл өрхийн 
иргэд, төрийн албан хаагчдад байр 
орон сууцны нөхцлийг 
сайжруулахад улсын төсвөөс 2,9 
тэрбум, ОНХС-аас 100,0 сая, ЗД-ын 
нөөцөөс 10.0 сая, хандив 
тусламжаар  116,0 сая төгрөгийн 
дэмжлэг тусламжийг тус тус  үзүүлж 
орон байрны дэмжлэгт хамрагдсан 
иргэд, ТАХ-ын тоо өмнөх оноос 127-
оор буюу 29%-иар нэмэгдсэн  
үзүүлэлттэй байна. 

5.3 
Ажлын байрны 

шинжилгээ, 
үнэлгээ 

Засгийн газрын 
үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 

төлөвлөгөө-5.1.5 

5.3.1. Ажлын 
байрны 

шинжилгээг хийж, 
тухайн ажлын 

байранд тавигдах 
шалгуурыг 

тодорхой тогтоох, 
ажил үүргийн 
давхардал, 
хийдлийг 

арилгах, цалин 
хөлсний 

системийг 
боловсронгуй 

болгох, 
ажилтнуудын 

сургалтын 
хэрэгцээг 

тодорхойлох, 
ажилтнуудын 

ачааллыг 
тэнцвэржүүлэх 

арга хэмжээ авах; 

II 
улирал 

- 

Ажлын байрны 
шинжилгээ хийж, 
албан тушаалын 

тодорхойлолт 
боловсруулж 
батлуулна. 

ЗГ, ТАЗ-өөс ирүүлсэн чиглэлийн 
дагуу аймгийн хэмжээнд ажлын 
байрны шинжилгээ хийж, албан 
тушаалын тодорхойлолт 
боловсруулах ажлыг зохион 
байгуулан  нийт 700 гаруй албан 
хаагчдаас санал асуулга авч, 
ярилцлага зохион байгуулан нөхцөл 
байдлын дүн шинжилгээ, ажлын 
байрны зураглал хийж Канадын  
Мерит төсөл болон үндэсний 
зөвлөхүүдийг урьж хамтран 
ажиллаж аймгийн ЗДТГ, 
Сайнцагаан сумын ЗДТГ-ын ажлын 
байрны шинжилгээ, албан 
тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулж, 15 суманд нийт 162 
ажлын байрны албан тушаалын 
тодорхойлолтыг шинэчлэн 
боловсруулж ТАСЗ-өөр 
хэлэлцүүлэн 106 ажлын байрны 91 
албан тушаалын тодорхойлолтыг 
ТАЗ-ийн 2019.11.30-ны өдрийн 39-р 
хурлаар хэлэлцүүлэн 
баталгаажуулаад байна.  
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100 хувь- 26 70 хувь-9, 30 хувь-1, Дундаж үнэлгээ 90.5% 

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС 


