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ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ, АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ ӨРХ, ГЭР БҮЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ  

ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД  

Нийгмийн салбарт хийх шинэчлэлт өөрчлөлтийг эхлүүллээ. 

Нийгмийн салбарт шинэчлэл өөрчлөлт хийх зоримог, 
томоохон зорилт дэвшүүлснээр Өмнөговийн иргэн орон 
нутагтаа амьдарч, орчин цагийн жишигт нийцсэн 
дэвшилтэт эмчилгээ үйлчилгээ авч, дэлхийн 
боловсролыг сурч буй орчиндоо  бүрэн эзэмшдэг 
нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор эмнэлэг, сургууль 
цэцэрлэгүүдийг шинээр барих, өргөтгөл шинэтгэлийг 
хийх, сургалтын орчныг тохижуулж, ухаалаг самбар, 
компьютер техник хэрэгсэлээр ханган, эмнэлгийг орчин 
үеийн жишигт нийцсэн түргэн тусламжийн автомашин, 
томограф, ходоодны дуран, тархины цахилгаан 

бичлэгийн аппарат, амьсгалын аппарат, зүрхний өнгөт эхо аппарат зэрэг техник тоног 
төхөөрөмжөөр хангаж, эрүүл мэнд, боловсролын салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх, 
чадваржуулах ажлыг  үе шаттайгаар хэрэгжүүллээ.   

 

2013 онд эрүүл мэндийн салбарт 8,3 тэрбум, боловсролын салбарт 5,1 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ 

      Боловсролын салбарт улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар Сэврэй суманд 100 ортой цэцэрлэг, 
Даланзадгад суманд 175 хүүхдийн цэцэрлэг шинээр 
баригдаж, Булган, Номгон, Мандаловоо, Ханбогд, 
Даланзадгад сумдын сургуулийг 250,0 сая, Даланзадгад 
сумын 2,11-р цэцэрлэг, Баян-овоо сумын цэцэрлэгийг 
нийт 150,0 сая төгрөгөөр тус тус засварлаж, Булган 
суманд 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, Цогт-овоо 
суманд 80 ортой дотуур байр барих барилга угсралтын 
ажлууд хийгдэж байна. 

 

Цогтцэций сумын 50 ортой эмнэлгийг барих 5211,8 сая, 
Ханбогд сумын 50 ортой эмнэлгийг барих 5419,2 сая, 
Даланзадгад суманд 50 ортой төрөх эмнэлгийн барих 
3287,4 сая төгрөгийн өртөг бүхий 2014 онд дуусах 
ажлуудын тухайн онд батлагдсан нийт 5,3 тэрбум 
төгрөгийн барилга угсралтын ажил  хийгдээд байна 

 

 

Эмнэлгүүдэд түргэн тусламжийн машин олголоо – 

2013 он 
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Цэцэрлэгүүдийн сургалтын орчныг сайжруулах, хүүхдэд ая тухтай орчныг бүрүүлэх 
хүрээнд 17 цэцэрлэгийг ороор ханган, 6 цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайг тохижуулах 
ажлыг 366,9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэж байна. 

 

      Даланзадгад суманд орон нутгийн төсвийн 5060,0 сая 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар  1200 хүүхдийн суудалтай 
сургуулийг барьж байна 

 

 

 

Бага насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн дунд “Сүү- тараг 
хөтөлбөрийг  амжилттай хэрэгжүүллээ. 

 

"Сүү, тараг" хөтөлбөр”-ийг санаачлан хэрэгжүүлж, бага 
насны 6-12 сартай болон хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт 5041 
хүүхдийг хамруулж, /25 тонн сүү, 6.8 тонн тараг/ нийт 31.8 
тонн сүү, таргийг нийлүүлж, хөтөлбөрт хамрагдсан бүх 
хүүхдийн өсөлт, хөгжилт нэмэгдэж, 60 хүүхэд жингийн 
алдагдлаас гарлаа. 
 

 

Орон нутагт дурангийн мэс заслын эмчилгээний шинэ технологийг анх удаа 
нэвтрүүллээ. 

Аймагт анх удаа дурангийн хагалгааны мэс заслын шинэ 
технологийг нэвтрүүлж, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний 
төвийн эмч, мэргэжилтнүүдэд ажлын байран дээрх 
сургалтыг зохион байгуулж, улсын клиникийн I эмнэлгээс 
нарийн мэргэжлийн багийг 5.9-р сард 2 удаа  ажиллуулж, 
25 иргэнд дурангийн хангалгааг амжилттай хийсэн нь 
эмнэлгийн тусламжийн чанарыг дээшлүүлсэн чухал 
алхам боллоо.  

Дурангийн  хагалгаа хийж байгаа нь -2013 он  
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Орон нутагт 1772 шинэ ажлын байрыг бий болгож, түүнд 1497 ажилгүй иргэдийг 
зуучиллаа.  

 

2013 онд  аймгийн хэмжээнд 1772 ажлын байрыг бий болгож, ажил идэвхтэй хайж байгаа 
1497 иргэнийг  байнгын /1347/ болон түр /150/ ажлын байранд зуучлан орууллаа.   

 

Ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй иргэдийг дэмжсэн орон нутгийн хөтөлбөрийг 
амжилттай хэрэгжүүллээ.   

 

”40-өөс дээш насны ажил олоход 
хүндрэлтэй байгаа иргэнийг ажлын 
байраар хангах”  орон нутгийн 
хөтөлбөрийг амжилттай 
хэрэгжүүлсний үр дүнд нийт 159 
ажилгүй иргэдийг шинэ ажлын 
байртай, орлоготой болголоо. 
 

 

"Эрүүл мэндийн шинэчлэл"  хөтөлбөрийн хүрээнд компьютер томограф, зүрхний 
зөөврийн эхо, 3/4D эхо аппарат,  нярайн аппаратууд зэрэг эмнэлгийн дэвшилтэт техник, 
тоног төхөөрөмжөөр хангагдлаа. 

                              Компьютер томографи                                                   Флюрографи      

          

 

 

 

 

Хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн бүтээлээс – 2013 он 

“Ажлын байрны зуучлалын үйлчилгээ” нээлттэй өдөрлөг – 2013 он 
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Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний орчныг сайжруулах ажлыг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүллээ.  

Түргэн тусламжийн  үйлчилгээнд ашиглах 6 автомашиныг Сэврэй, Номгон сумдын эрүүл 
мэндийн төв, аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Даланзадгад сумын өрхийн эмнэлгүүдэд  олгож, 
бүрэн тоноглогдсон 3 автомашины захиалга хийгээд байна.  

 

Сумын түргэн тусламжийн автомашиныг гардуулаа 

    

 

 

 

 

  

 

“Хавдрын эсрэг үндэсний аян-2013”-ыг 9-р сард зохион байгуулж, 1613 хүнд үзлэг, 
шинжилгээ хийж, 132 хавдар илрүүлж,  30 хагалгаа хийлээ.  Мөн  "Эрүүл иргэн" хөтөлбөрийн 
хүрээнд хөдөөгийн  6 сумын төв, 13 баг, 1 отрядын иргэд, малчдад нарийн мэргэжлийн 
явуулын тусламж үйлчилгээг  9051 хүнд үзүүлж,  14 төрлийн шинжилгээ хийж, эм эмнэлгийн 
хэрэгслээр үйлчиллээ.  

 

           Нарийн мэргэжлийн эмч нарын баг малчин иргэдэд явуулын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа нь 

    

 

 

 

 

 

 

Булган, Баяндалай, Хүрмэн, Ноён, Гурвантэс, Сэврэй судалгаа, сургалт, сурталчилгааны 
баг ажиллаж, эрүүл мэндийн мэдлэг хандлага, дадлыг үнэлэх,  таргалалт, холестерины 
түвшинг тогтоох судалгааг 900 хүнийг хамруулан хийж, 4283 хүнд сургалт сурталчилгааг 
зохион байгууллаа.  
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Сумдад сургалт, судалгааны баг ажиллалаа 

         

 

      

Эмчийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт 5 эмчийг хамруулж, 1 эмчийг эхогийн олгох курст 
хамрууллаа.  "Өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний эрхийн бичиг" олгож,  106 
өрхийн эрүүл мэндийн үнэ төлбөргүй тусламжид 5.0 сая төгрөгийн  үнэ төлбөргүй үзлэг, 
эмчилгээ, үнэгүй эм олгоод байна.  

 

Эмч мэргэжилтнүүдийг гадаад сургалтанд хамрууллаа 

    

 

Эмч, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор орон нутгийн төсвөөс 
санхүүжүүлэн  ХБНГУ-д  3, БНСУ-д 4, Тайланд улсад 10, нийт 17 эмчийг богино хугацааны 
сургалтанд хамруулж,  БНСУлсад 20 эмч, мэргэжилтэнг явуулахаар шийдвэрлээд байна. 

Эмч, мэргэжилтнүүд Тайланд улсын олон улсын Бумренград эмнэлэг дээр 

       

БНСУлсын Кьюн Хи Их сургуулийн эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн  эмч, 
мэргэжилтнүүдийн баг  тус аймагт ирж, 1800 иргэдийн дунд үзлэг хийж, зөвөлгөө өгч, 
аймгийн ЗДТГ-тай цаашид хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.  
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Солонгос эмч, мэргэжилтнүүд Өмнөговь аймагт ажиллалаа. 

      

 

Эрүүл мэндийн төвүүдийн  60 эмч мэргэжилтнийг хамруулан  мэргэжлийн англи хэлний 
"HEADWAY" хөтөлбөрийг орон нутгийн төсвийн 27.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж, I, II 
шатыг амжилттай дуусгалаа 

 

Эмч, мэргэжилтэнүүдийн гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүллээ. 

            

    Эмч ажилчдын 50 айлын орон сууцыг бариулж, 30 гаруй ажилчдыг орон сууцны жилийн 
8%-ийн хүүтэй зээлд хамруулан орон сууцаар хангаж, 8 ажилтанд 48.0 сая төгрөгийн  
тэтгэлгийг олголоо. Булган. Гурвантэс, Манлай, Ханхонгор  сум 13 ажилтны орон сууцны 
асуудлыг шийдвэрлэн  шинэ залуу төгсөгчдийг орон сууцаар хангасан. 

 

Эмч, мэргэжилтэнүүдэд орон сууцны дэмжлэг олгож байгаа нь 
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Орон гэрийн дэмжлэг хүссэн 26 өрхөд гэр олголоо.  
 

Орон гэрийн дэмжлэг хүсэж аймгийн Засаг даргад өргөдөл ирүүлсэн өрхүүдийн дундаас 
орон гэр чухал шаардлагатай 26 өрхийг орон гэртэй болгох ажлыг хэрэгжүүллээ. Энэхүү арга 
хэмжээнд нийт 65,0 сая төгрөгийг зарцууллаа.  

 

Дэмжлэг хүссэн иргэдэд гэр олгож байгаа нь 

 
    

      Амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрх, олон хүүхэдтэй өрх 
толгойлсон эмэгтэйчүүдэд  гурил будаа хүнс тэжээлийн туслалцаа үзүүлж амьжиргааг нь 
дэмжлээ.  

 

             
 
 

              Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж, Баян-
овоо, Номгон, Ханхонгор, Сэврэй, Манлай  сумдаас тус бүр  5 малчныг сонгон өрхийн 
хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах сургалт зохион байгуулав. Мөн малчин өрх  тус бүрт 4 
сая төгрөг нийт 125 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, 25 малчин өрхийн 50 хүн  
байнгын ажлын байртай болов. Хөтөлбөрт хамрагдсанаар малчдын   мал маллах, аж ахуй 
эрхлэх ур чадвар нь дээшилж,   нийт өрхийн орлого  дунджаар 6229.0  төгрөгөөр  нэмэгдсэн. 
 

1-8-р багуудын амьжиргааны түвшин доогуур  

өрхүүдэд гурил будаа олгов. Олон хүүхэдтэй өрхүүдэд тусламж олгов 
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“40-өөс дээш насны ажил олоход хүндрэлтэй байгаа иргэнийг ажлын байраар хангах”  
орон нутгийн хөтөлбөрийг 3 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлсний үр дүнд нийт 159 
ажилгүй иргэд ажилтай орлоготой болсон.  

 
”40-өөс дээш насны иргэдийг дэмжих” хөтөлбөрт хамрагдсан иргэний бүтээлээс. 

 

       
    

 Гэр бүлд чиглэсэн бодлого үйл ажиллагааг түлхүү хэрэгжүүлж,  “Зөв монгол гэр бүл” 
аймгийн зөвлөгөөнийг 15 сумдын 150 шилдэг гэр бүлийг хамруулан зохион байгууллаа. 
Энэхүү зөвлөгөөнөөр гэр бүлийн боловсролыг дээшлүүлэх, хүүхдийн хөгжил оролцоог 
дэмжих чиглэлээр илтгэл, мэдээлэл хүргэж, шилдэг гэр бүлийн туршлагаас судалж, өнөөгийн  
гэр бүлийн тулгамдсан асуудлуудын талаар хэлэлцэж, уриалга гаргав. 

 
“Зөв монгол гэр бүл” хөтөлбөрийн нээлтийн арга хэмжээ 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖДҮ эрхлэгч иргэд хөдөлмөрийн яармагт оролцлоо Ажилгүй иргэдтэй хийсэн нээлттэй хэлэлцүүлэг. 
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Аймгийн хэмжээнд  “Оролцоог бодит болгоё” чуулганыг 2013 оны 4-р сарын 18-нд  15 
сумын 150 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, тэдгээрийг асран хүмүүжүүлэгчдийг хамруулан 
зохион байгууллаа.  
 
 

 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Аймгийн ахмадуудад зориулан чийрэгжүүлэлтийн танхим байгуулж, 14 нэр төрлийн 32 
ширхэг тоног төхөөрөмжийг олгов.   
 

Ахмадууд  дасгал хийж байгаа нь 

                      
 

         Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 269 дүгээр тогтоолын дагуу улсын хэмжээнд 
“Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох” судалгаа 14806 өрхөд амжилттай хийгдлээ.  
Судалгаанд хамрагдалт 94,2%-тай байлаа.  
 
 

“ӨАТТ”-судалгааны сургалтын нээлтээс 

 

                       

“Оролцоог бодит болгоё” чуулганы үеэр 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлсэн тусламж. 
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            Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль журам 
амжилттай хэрэгжиж аймгийн хэмжээнд нийт 11035 иргэн ажилласан жил, тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэлээ төлж,  нөхөн тооцууллаа.  
 

АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ЧАДАВХИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ОРОН 
НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

Аймаг өөрийгөө бүрэн санхүүжүүлж ажилласаны зэрэгцээ улсын төсөвт 6,8 тэрбум 
төгрөг, орон нутгийн төсөвт 73,3 тэрбум төгрөг төвлөрүүллээ. 

           Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого                                            Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн орлого  

          

Төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн харилцааг бүхэлд нь хамарсан өөрчлөлтүүдийг 
орон нутагт амжилттай хэрэгжүүлж, улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг 
100 хувь бүрэн төвлөрүүлж ажилласанаар орон нутгийн өөрийгөө санхүүжүүлэх чадавхи 115 
хувьд хүрч, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт урьд оноос 7,3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй 
байна.  

2013 онд орон нутгийн хөгжилд зориулан 66,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 
хийлээ.  

 
2013 онд аймагтаа 66,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалт хийж,  томоохон хэмжээний бүтээн 
байгуулалтын ажлуудыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсэнээр 
төвийн эрчим хүчний системд холбогдон, сум суурин 
газрууд байнгын цахилгааны эх үүсвэртэй болсны 
зэрэгцээ Улаанбаатар–Өмнөговийг холбосон засмал зам 
тавигдан, аймгийн төвийг сумдтай засмал замаар холбох 
их бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүллээ.  
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ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ 
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

Эрчимжсэн аж ахуй байгуулах ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж байна.  

Ханын хэцийн хүрэн, Галбын говийн улаан омгийн 
тэмээнд үзлэг ангилалт явуулж удам бүлийг тодруулж, 
ашиг шим, бие бялдрын үзүүлэлтийг гарган, хянан 
баталгаажуулалт хийх бэлтгэлийг хангав. Одоогоор 2 
омгийн тэмээнд генетикийн шинжилгээ хийж, эрдмийн 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах арга хэмжээ 
явагдаж байна. Мөн тэмээн сүргийн амьдын 
үнэлэмжийг дээшлүүлэх, төлөөр өссөн тэмээн толгой 
тутамд мөнгөн урамшуулал олгох арга хэмжээг 
хэрэгжүүллээ. 

 

Орон нутагт зохиомол хээлтүүлэг хийх төсөв, 
төлөвлөгөөг гаргаж, батлуулан ажилласнаар 
захиалгын  дагуу  Хүрмэн, Гурвантэс, Баяндалай, 
Булган Даланзадгад сумдад сүүний ямааг тусгайлан 
суурилан гүн хөлдөөсөн үрээр үрлэх ажиллагаа 
явагдаж байна. Мөн сүүний чиглэлийн эрлийз 10-аад 
үнээнд зохиомол хээлтүүлэг хийгээд байна. 

 

Бэлчээр усжуулалтыг нэмэгдүүллээ. 

Баруун бүсийн 8 сумдад 19 инженерийн хийцтэй 
худаг шинээр гаргах ажлыг улсын төсвийн 352,0 сая 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийж, бэлчээрийн усан 
хангамжийг нэмэгдүүллээ. Мөн Даланзадгад хот дахь 
улсын нөөцийн салбарт орон нутгийн төсвийн 20,0 сая 
төгрөгийн хөрөнгөөр инженерийн хийцэт худаг шинээр 
гаргах ажлыг Ундарга-Өмнөговь ХК-тай гэрээг байгуулан 
гүйцэтгүүлэв. 

 

Малчны өдөртэй боллоо.  

Жил бүрийн 9-р сарын 3 дахь 7 хоногийн баасан 
гаригыг “Малчны өдөр” болгон  тэмдэглэж байхаар 
шийдвэрлэлээ. Мөн 15 сумын 80-н малчинд “Эдийн 
засаг, бизнес менежментийн цагаан толгой”  нэг өдрийн 
сургалт, хэлэцүүлэг, уулзалтыг зохион байгуулж, 
малчдын талаар авах арга хэмжээ, цаашид хэрэгжүүлэх 
бодлого чиглэлээ тодорхойллоо. 
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ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ӨРСӨЛДӨХҮЙЦ СОЁЛ БОЛОВСРОЛТОЙ ИРГЭНИЙГ 
ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

Аймгийн Засаг даргын санаачлагаар оюутны 100 хувийн тэтгэлэгт  хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхэллээ. 

Орон нутгийг өндөр мэргэжил, ур чадвартай боловсон 
хүчнээр хангах зорилгоор малын их эмч, сургуулийн 
өмнөх болон төрөл мэргэжлийн багш, хүний их эмч, соёл 
урлагийн мэргэжлээр төрийн өмчийн их, дээд сургуульд 
суралцаж байгаа оюутнуудын дунд орон нутгийн “Оюутны 
тэтгэлэгт” хөтөлбөрийг 2013 оноос эхлэн хэрэгжүүлж 
эхэллээ. Тэтгэлэгт хөтөлбөрт 47 оюутныг сонгон 
шалгаруулж, сургалтын төлбөрийг орон нутгийн төсвөөс 
100 хувь хариуцан суралцуулж байна. Мөн орон нутагт 
эрэлт хэрэгцээтэй мэргэжлээр гадаадын их дээд 
сургуульд суралцаж байгаа 11 оюутан, амьжиргааны 

баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн 14 оюутны сургалтын төлбөрт дэмжлэг 
үзүүлж, түүнд орон нутгийн төсвөөс 108.1 сая төгрөгийг зарцууллаа.  

 

”Зөв Монгол” хүнийг төлөвшүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн боловсролын 
салбарт шинэчлэл хийх цогц бодлогыг хэрэгжүүлж ажиллалаа. 

 

Боловсролын салбарт хийх 
шинэчлэлийн асуудлаар иргэдийн дунд 
нээлттэй хэлэлцүүлгийг 14 -н сум, аймагт 
иргэний танхимаар  зохион байгуулж, 
иргэдээс гарсан саналын 53,8 хувийг 
хэрэгжүүлж ажилласан.  

              

      

 

"Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх технологи арга 
зүйн"  сургалтыг зохион байгуулж,  615 багшийг 
хамруулан, үйл ажиллагааны зардалд 11.0 сая 
төгрөгийг  орон нутгийн төсвөөс зарцуулсан.   

 

 

 

Боловсролын салбарын шинэчлэл хэлэлцүүлэг- 2013 он 

“Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх технологи арга 

зүйн” сургалт 

Оюутны тэтгэлэг гардуулж байгаа нь -2013-

08-15 
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 Багш нарын амжилтыг үнэлэх, шагнаж урамшуулах 
зорилгоор 2013 онд төрөл мэргэжил тус бүрээр 
шалгаруулалт хийж, нийт 11 багшийг шалгаруулж, 11 сая 
төгрөгөөр шагнаж урамшуулсан. 

 

 

 

 

 

Элсэлтийн Ерөнхий шалгалтын тандах 
шалгалтыг зохион байгуулж,  сургуулиудад үүрэг 
чиглэл өгч ажилласны үр дүнд манай аймаг  2013 
онд ЭЕШ-ын дүнгээр улсад 11 дүгээр байранд 
орлоо.   

 

 

“Авъяас” хөтөлбөрийг  орон нутагт амжилттай хэрэгжүүлж  эхэллээ. 

Аймгийн хэмжээнд хүүхдийн авъяас чадварыг нээн хөгжүүлэх урлаг соёлын 40 арга 
хэмжээг зохион байгуулж, түүнд 6482 хүүхдийг хамруулсан.                                                              
Мөн  95 секц, дулуйланг хичээллүүлж, 4654 хүүхдийг буюу аймгийн ЕБС-ын нийт хүүхдийн 45 
хувийг хамруулж, авъяас чадварыг нь хөгжүүллээ. 

 

 
 

2013 оны тэргүүний багш нар  

Өсвөрийн ерөөлч, магтаалчдын наадам Хүүхдийн урлагийн наадмын нээлт 
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Хүүхдийн ая тухтай сурч, хүмүүжих орчныг бүрдүүлэх бодлого үйл ажиллагааг 
амжилттай хэрэгжүүлж байна: 

 

 

 

 

 
 

2013 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Булган суманд 75 хүүхдийн цэцэрлэг, 
Даланзадгад суманд 175 хүүхдийн цэцэрлэг, Сэврэй суманд 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
барилгыг тус тус  барьж ашиглалтанд орууллаа.   

            

  

 

 

 

 

 

2013 онд Ханбогд, Гурвантэс сумдын сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг барьж 
ашиглалтанд орууллаа. 

                              

 

            

 

 

 

Цогтцэций сумын 6-р сургуульд спорт заалны тоног төхөөрөмж, Даланзадгад сумын 3-
р сургуульд бөхийн дэвжээ, Ханбогд сумын сургуульд  спорт заалны тоног төхөөрөмж, 
спортын хувцас хэрэгслийг олгож  18.2 сая төгрөгийг зарцуулсан.  

                     

Цогтцэций сумын 6-р сургуульд спорт заалны 

тоног төхөөрөмж олгов. 3-р сургуульд бөхийн дэвжээ гардуулав. 

Ханбогд сумын сургуулийн өргөтгөлийн барилга  Гурвантэс сумын бага сургуулийн барилга  

8-р цэцэрлэгийн барилга Сэврэй сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн 

дотоод тохижилт 
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Боловсролын вэб сайтыг шинээр нээж, сургууль цэцэрлэгүүдийг камержуулах 
ажлыг хэрэгжүүлж эхэллээ.   

 

Боловсролын вэб сайтыг 
"www.omnogovi.edu.mn" нэртэйгээр нээн ажиллуулж 
байна. Энэхүү цахим хуудас нь  боловсролын 
байгууллагууд , иргэд олон нийтэд салбарын мэдээ, 
мэдээллийг ил тод шуурхай хүргэх, төрийн албаны 
албан хэрэг хөтлөлтийг цахим хэлбэрт шилжүүлэн 
богино хугацаанд мэдээллийг солилцох боломжийг 
бүрдүүлээд байна. 

 

 

Даланзадгад сумын сургууль, цэцэрлэгүүдийг  
100 хувь камертай болгож, сургалтын үйл ажиллагааг 
хянах, ил тод нээлттэй болгох боломжийг бүрдүүлэн, 
зардалд 70.4 сая төгрөгийг зарцууллаа. 2014 онд бүх 
сургууль цэцэрлэгийг камержуулах чиглэл барьж 
ажиллаж байна.   

 

 

 

 

       Сургуулиудыг  ухаалаг самбар техник хэрэгсэлээр хангах ажлыг эхлүүллээ.  

        Ухаалаг технологийг сургалтын үндсэн хэрэгсэл болгох зорилгоор 19 сургуулийг 82 
ухаалаг самбараар хангаж, орон нутгийг төсвөөс 415 сая төгрөгийг зарцууллаа. 
Компьютерийг самбар дээрээс удирдан, шохой хэрэглэлгүйгээр хүүхдэд  бичих, зурах, бодох 
бүхий л боломжийг хангахын зэрэгцээ багшийн цагийг хэмнэн бичсэн бүх зүйлийг хадгалан 
дараагийн хичээл ороход шууд ашиглах боломжийг бүрдүүлж, сургуулиуд 100 хувь ухаалаг 
самбарыг хичээл төрөл бүрд ашиглах боломжийг хангаж өглөө.  

Ухаалаг самбарыг гардуулж байгаа нь – 2013 он 

 

 

 

 

                       

Даланзадгад сумын сургууль, цэцэрлэгийг 

камержуулав. 

Боловсролын газрын вэб сайт 
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Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг улсад тэргүүн туршлага болохоор 
хэрэгжүүллээ. 

2013 оноос эхлэн нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг 
7 хоног бүрийн ажлын 5 өдөрт өглөө бүр  /өглөөний 
дасгал хөдөлгөөн/ төрийн албан байгууллага, ард 
иргэдийн дунд зохион байгуулж эхлүүллээ. Өглөөний 
дасгал хөдөлгөөнд  өдөр бүр 300-350 хүн оролцож, 6 
сарын хугацаанд 14000 хүн оролцсон нь улсад  тэргүүн 
туршлага болсон. 

 

 

 

Төв номын сангийн  фондыг 297 ширхэг сүүлийн үеийн шилдэг ном зохиол,  3 таблет 
100 цахим номоор баяжуулж иргэдэд сүүлийн үеийн шинэ сонин ном зохиол,  номын сангийн 
үйлчилгээний шинэ төрөл цахим ном  унших   үйлчилгээг   нэвтрүүлсэн.   

               

 

 

Тэмээний үзэсгэлэн,  Баян-Овоо,  Булган,  Гурвантэс,  Хүрмэн, Цогтцэций, Мандал-
овоо, Ханхонгор  сумдын музейн сан хөмрөгийг  160 үзмэрээр баяжуулж гадаад дотоодын  
жуулчин, орон нутгийн иргэдэд   шинэ сонирхолтой үзмэр дэглэн  үзүүлэх  таатай орчин  
нөхцөл бүрдлээ.           

Төв номын сан  Хүүхдийн  уншлагын танхим Цахим ном унших шинэ үйлчилгээ 

Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээнд  монгол 

улсын Ерөнхийлөгч оролцлоо -2013 он 
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  Соёл урлагийн байгууллагын удирдах ажилтны ажиллах таатай нөхцлийг бүрдүүлж  
зөөврийн  компьютертэй болголоо. 

                

 

 

 

 

 

 

 

Номгон сумын “Сангийн далай” хийдийг 
дулааны шугам, сүлжээнд холбож,  хийдийн 

төв хаалгыг сэргээн засварлаж, соёлын өвийн 
хадгалалт хамгаалалтыг сайжрууллаа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Сэврэй сумын соёлын төвд  нүүдлийн номын сан, соёлын үйлчилгээнд зориулсан 
фургон  авто  машин, аймгийн  Хөгжимт  жүжгийн театрыг  соёл, урлагийн  явуулын 
үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөөврийн дуу шуумны  техник хэрэгсэлтэй болголоо    

        

Соёлын байгууллагыг зөөврийн компьютероор хангалаа. 

Сэврэй сумын Соёлын төвд өгсөн нүүдлийн 

пургон машин 

Хөгжимт жүжгийн театрыг зөөврийн дуу  

шуумны техник хэрэгсэл . 
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    Үндэсний спортыг дэмжиж 37,8 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ.  

 

Морин спорт уяачдын холбоо, Үндэсний сур, бөх, шагайн холбоодын үйл ажиллагаа 
дэмжиж,  улс, олон улс , тив , дэлхийн аврагын тэмцээнд оролцсон тамирчдад  орон нутгийн 
төсвөөс  37.8 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа. Баг таимрчдын дасгал сургуулалтыг 

хийлгэх орчин нөхцлийг бүрдүүлж, дэмжиж ажилласнаар олон улс, тив дэлхий, улсын аваргаас  алт 
109, мөнгө 101, хүрэл 106 медаль, нийт 315 медаль авч, ОУХМастер 2 , Спортын мастер 10, Спортын 
дэд мастер 1 шинээр төрсөн нь өмнөх жилээс 2.7 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна   

Өмнөговьчууд спортын одтой байлаа 

АНУ-ын Чикаго хотноо зохион байгуулагдсан 
Паувритингийн спортын хэвтээ шахалтын дэлхийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнд Өмнөговь аймгийн харъяат 
тамирчин М.Анхбаатар тэргүүлж Дэлхийн аваргаар 
шалгарав. Мөн МУГТ, Г.Өсөхбаяр хойд туйлын төв цэгт 
төрийн далбаагаа мандуулсан бол Өмнөд Солонгос 
улсын Чеонон хотод болсон дэлхийн уламжлалт сурын 
харвааны 7-р их наадамд С.Баярмаа тэргүүлж дэлхийн 
аваргаар шалгаран говь нутгийнхаа нэрийг дуурсгалаа.  

 

Урлаг спортын сайчуудаа аймгийн Засаг дарга урамшууллаа.  

Засаг даргын 2006 оны 382 тоот захирамж- “Шилдэг тамирчдыг урамшуулах” журмын 
дагуу тамирчдыг 12,7 сая төгрөгөөр урамшууллаа.   

 

 

 

 

 

 

Дэлхийн аварга М. Анхбаатар аймгийн 

удирдлагуудтай хамт -2013 он 
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7. Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг улсад тэргүүн туршлага болохоор 
хэрэгжүүллээ. 

2013 оноос эхлэн нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг 
7 хоног бүрийн ажлын 5 өдөрт өглөө бүр  /өглөөний 
дасгал хөдөлгөөн/ төрийн албан байгууллага, ард 
иргэдийн дунд зохион байгуулж эхлүүллээ. Өглөөний 
дасгал хөдөлгөөнд  өдөр бүр 300-350 хүн оролцож, 6 
сарын хугацаанд 14000 хүн оролцсон нь улсад  тэргүүн 
туршлага болсон. 

 

 

 

8. “Говь гурван сайхан” уулыг төрийн тахилгатай болголоо. 

2013 онд “Говь гурван сайхан” уулын Их тахилгат 
хайрханыг Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар 
“Төрийн тахилгат” хайрхан болгож, Төрийн тэнгэрийг тайх 
анхны ёслол болов. Анхны ёслолд Монгол улсын 
Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж, Монгол улсын Засгийн газрын 
гишүүд, орон нутгийн удирдлагууд, сүсэгтэн олон ард 
иргэд оролцож Өмнөговьчууд өргөн дэлгэр тэмдэглэн 
өнгөрүүллээ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээнд  монгол 

улсын Ерөнхийлөгч оролцлоо -2013 он 
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БҮС НУТГИЙН ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТЭНЦВЭРТЭЙ БАЙДЛЫГ 
ХАНГАХ ЗАМААР БИЗНЕС ЭРХЛЭХ ТААТАЙ ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

Өмнөговьчууд тог цахилгааны бэрхшээлгүй боллоо 

Сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд тог цахилгааны бэрхшээлтэй тулгарч ирсэн говь 
нутагт энэ асуудал бүрэн шийдэгдлээ. Таван толгой-Даланзадгад чиглэлийн 110 квт-ын 
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/35/10 кВ-ын дэд станц бүрэн ашиглалтанд орлоо. 
Ингэснээр аймгийн төв Даланзадгад болон бусад 5 сум байнгын цахилгааны эх үүсвэртэй 
боллоо.  

Тавантолгой-Даланзадгад чиглэлийн 110/35/10 кВ-ын дэд станц, хувиарлах байгууламж 

 

 

 

 

 

 

 

Даланзадгад сумын “Шинэ суурьшлын бүс”-ийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 

эхлүүллээ.  

 

 

 

 

 

 

Шинэ суурьшлын бүсийн дэд бүтцийг байгуулах ажлын хүрээнд орон нутгийн төсвийн 3,9 

тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 35 квт-ын дэд станц, 35 болон 10 квт-ын цахилгааны 

шугамыг барих ажлыг хийж, 496 сая төгрөгөөр дулаан түгээх 2 төвийг барих ажлыг гүйцэтгэж 

байна. 

 

Шинэ суурьшлийн бүсийн гадна дулааны 1-р ЦТП 
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Нийслэл хоттой засмал замаар холбогдох ажил амжилттай хэрэгжиж, аймгийг 
бүсийн төвийн сумдтай холбох ажлыг эхлүүллээ. 

Монгол улсын Засгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар 
нийслэл Улаанбаатараас Даланзадгад чиглэлд хатуу 
хучилттай авто зам барих ажил амжилттай явагдаж, 
гүйцэтгэл 85 хувьтай байна. Энэ нь Монгол улсын 
Засгийн газрын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны 
зорилтот хөтөлбөрт тусгагдсан ажлын нэг бөгөөд 
нийслэл Улаанбаатар хот руу хэдхэн цагийн хугацаанд 
саадгүй хүрэх боломж бүрдэх юм. 

 

 

2013 онд аймгийн хэмжээнд орон нутгийн төсвийн нийт 
10,477 тэрбум хөрөнгө оруулалтаар Даланзадгад-
Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн 10 км замыг шинээр 
барьж ашиглалтанд оруулсан бөгөөд аймгийн төв 
доторх 3,4 км автозамыг хүчитгэн сэргээн засварлаж,  
шинэ суурьшлын бүсийн 3,1 км автозамыг барих ажлыг 
гүйцэтгэж байна. 

 

 

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД  
 

Тавантолгой –Гашуун сухайт чиглэлийн 257 километр автозамд засвар арчлалт 
хийлээ.  

 
 

Хоёр улсын нүүрсний худалдаа, тээвэрлэлтийг 

хэвийн явуулах, замын эвдрэл, нүүрс тээвэрлэлтийн 

асуудлаас болж тухайн газрын малчдын амьдралд 

үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах үүднээс Таван 

толгойн уурхайгаас Гашуун сухайт боомт хүртэлх 257 км 

нүүрс тээвэрлэлтийн замыг засварлах ажлыг хийж, 

ашиглалтанд орууллаа. 

 

 

 

БНХАУ-ын ӨМӨЗОрны Альшаа аймагтай  хамтран ажиллах гэрээг шинэчлэн 

байгууллаа.  

                                                                                                                                                                                  

Даланзадгад- Гурвантэс чиглэлийн  17 километр зам 

 

Даланзадгад- Улаанбаатар чиглэлийн  засмал зам 
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БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Альшаа аймгийн Засаг 

дарга тэргүүтэй 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчид 

2013 оны 5 дугаар сарын 2-3-ны өдрүүдэд Өмнөговь 

аймагт айлчлан аймгийн удирдлагууд, төр захиргааны 

төлөөлөлтэй уулзалт хийж, 2010 онд Өмнөговь аймаг 

Альшаа аймгийн хооронд байгуулсан хамтын 

ажиллагааны гэрээг шинэчлэн байгууллаа. Хамтын 

ажиллагааны хүрээнд  Альшаа аймгаас ажлын хэсэг ирж 

аймгийн Дулааны цахилгаан станцын ерөнхий байдал, 

цахилгаан дулааны техник тоног төхөөрөмжтэй 

танилцаж,  уурхайн бүс тархалтын талаар судалгаа шинжилгээ, 5 км хатуу хучилттай зам 

тавих бэлтгэл ажлын судалгаа хийгдлээ.  

 

Япон улсын Янамаши аймгийн Фүэфүки хотын зочид төлөөлөгчид манай аймагт 
айлчилж, хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. 

Монгол улсын Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 

хот болон Япон улсын Янамаши аймгийн Фүэфүки 

хотын хооронд нийгэм, эдийн засаг, боловсрол, эрүүл 

мэнд зэрэг бүхий л салбарт хамтран ажиллаж байгаа 

бөгөөд энэ хүрээнд тус хотын зочид төлөөлөгчид 2013 

оны 9 сард манай аймагт айлчилж, хамтран ажиллах 

санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.  Санамж бичигт хоёр 

орны ард иргэдийн харилцаа холбоог сайжруулах, 

хамтын ажиллагааны гол цөм болсон Худалдаа, аж 

үйлдвэрийн салбарт хамтран ажиллах,  туршлага 

солилцож хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг асуудлуудыг 

хэлэлцэж шийдвэрлэлээ. 

 

БНСУ-ын Дамян хоттой хамтран ажиллаж, харилцан туршлага солилцлоо.  

Уул уурхай болон үйлдвэржилтээс болж 

байгалийн тэнцвэрт байдал  алдагдаж байгаатай 

холбогдуулан байгаль орчноо нөхөн сэргээх мөн 

хүлэмжийн тариалан эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор 

аймгийн Засаг даргаар ахлуулан ХААЖДҮГ-ын 

дарга, сумдын Засаг дарга, хувиараа газар 

тариалан эрхлэгч иргэдийн төлөөлөл бүхий 11 

хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2013 оны 5 

дугаар сарын 06-11-ны өдрүүдэд БНСУ-ын Дамян 

хотын хөдөө аж ахуй, хүлэмжийн тариалангийн 

талбайтай танилцаж, туршлага судалж ирлээ 
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ХБНГурман улсын WAS компаний үйл ажиллагаатай танилцаж, түргэн тусламжийн 

машин худалдаж авахаар гэрээ байгууллаа.  

 

Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвд шаардлагатай 

тоног төхөөрөмжийн зах зээлийг судлах, яаралтай 

тусламжийн машин болон уг машиныг тоноглох 

үйлдвэртэй танилцах зорилгоор аймгийн Засаг 

даргын орлогч, Эрүүл мэндийн газрын дарга, 

аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай түргэн 

тусламжийн тасгийн эрхлэгч нар 2013 оны 5 сард 

ХБНГУ-ын WAS компаний үйл ажиллагаатай 

танилцаад ирлээ.   

WAS фирм нь түргэн тусламжийн иж бүрэн 

тоноглолтой микро автобус, түргэний иж бүрэн 

тоноглолтой жийп (VW- Amorok)  болон манай 

хүсэлтээр явуулын иж бүрэн эмнэлэгийн 

зориулалтын MAN ачааны автомашин дээр 

суурилуулан нийлүүлж болох саналыг  ирүүлсэний 

дагуу аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 3 

машины захиалга өгч гэрээ байгууллаа.  

 
 

БНХАУ-ын Вьетнам, Мъяанмар улстай хиллэдэг боомтын үйл ажиллагаатай 

танилцаж туршлага судаллаа.  

 

Ганц мод-Гашуун сухайт боомтын хил дамнасан 

арилжааны бүс байгуулах төслийн хүрээнд ӨМӨЗО-

ны Баян нуур аймгийн Урдын дунд хошууны Засгийн 

газрын зохион байгуулж буй БНХАУ-ын Юүн Нан 

мужийн Рүй Ли боомт, Гуан ши мужийн Дүн Шин 

боомтуудын үйл ажиллагаатай танилцан судалгаа 

хийх ажлын хэсэгт манай аймгаас 11 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг оролцож туршлага 

судаллаа 
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Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд харилцан туршлага солилцох ажлыг 

амжилттай хэрэгжүүллээ.  

 

ХБНГерман улсын Ханновер хотын 

Clementinenhaus эмнэлэгт дурангийн мэс заслын 

чиглэлээр Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн 

мэс зэслын их эмч Ж.Зоригт хамрагдаж,  

туршлага судлаад ирлээ. 

 

 

 

ХБНГерман улсын суурь боловсролын 

бодлого, тогтолцоо түүний хэрэгжилттэй танилцах 

туршлага судлах аялалд аймгийн Боловсролын 

газрын дарга Д.Баасанхүү оролцлоо. Тэрээр ХБНГУ-

ын Боловсрол, судалгааны яам,  Бага сургууль, 

Замын хөдөлгөөний сургууль, Берлиний байгалийн 

ухааны музей, Потсдамын Их Сургууль - ХБНГУ-ын 

багш бэлтгэх тогтолцоо, Мэргэжлийн чиг баримжаа 

олгох үндэсний хөтөлбөр, Сургуулийн өмнөх 

боловсрол, Танхимаас гадуур хичээллэх - Музейн 

сурган хүмүүжил зэрэг боловсролын бүхий л 

түвшний үйл ажиллагаанаас туршлага судалсан 

байна. 

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, эмч, мэргэжилтний 

мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор  2013 

оны 12 дүгээр сарын 9-15-ны өдрүүдэд Тайланд 

улсад Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага эмч 

мэргэжилтний 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй багийг 

томилон богино хугацааны сургалтанд 

хамруулсан. Багийн бүрэлдэхүүн Тайланд улсын 

Bangkong хотын Bumrungrand олон улсын 

эмнэлэг, Bangkong эмнэлгийн  Pattaya  салбар 

эмнэлгүүд дээр ажиллаж, эмнэлгийн   бүртгэл 

мэдээлэл, хүлээлэг, багаж тоног төхөөрөмж, 

эмнэлгийн ерөнхий зохион байгуулалттай танилцлаа.  



Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тайлан  

 

2013 оны тайлан Page 25 
 

ОРЧИН ҮЕИЙН ШИЙДЭЛТЭЙ БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БОДЛОГЫГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

Гэр хорооллын хөгжлийг дэмжиж эхэллээ.  

 

Ирэх 4 жилд гэр хорооллыг дахин төлөвлөх, хүн 
амын хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх бодлого барьж ажиллах бөгөөд, үүний эхлэл 
болгож хүн амын усан хангамж, ариутгах татуургын 
шугам сүлжээг өргөтгөх ажлыг “Азийн хөгжлийн банк”-ны 
1,3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр, Даланзадгад 
сумын гэр хороололд ундны усны зориулалтаар 5 гүн 
өрмийн худаг шинээр гаргах орон нутгийн төсвийн 73 
сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар тус тус хийж, 
ашиглалтанд орууллаа. 

 

 

Даланзадгад сумын гэр хорооллын дэд бүтцийг 
сайжруулах ажлын хүрээнд 2,3 км явган хүний замыг 
шинээр барьж, ашиглалтанд орууллаа. 

 

 

 

9. Иргэдийг орон сууцжуулах ажлыг амжилттай хэрэгжүүллээ.  
 
 
2013 онд 1000 айлын орон сууц хөтөлбөрийн 
хүрээнд 456 айлын орон сууц барих ажил, гэр 
хорооллыг орон сууцжуулах  хөтөлбөрийг 
амжилттай хэрэгжүүлж эхлээд байна.   
2013 онд 51 төрийн албан хаагчийг орон сууц 
авахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, энэхүү арга 
хэмжээнд нийт 291,0 сая төгрөгийг зарцууллаа.  
 

 

 

 

Багш эмч нарын 100 айлын орон сууц ашиглалтанд 

орлоо -2013 он 
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 “Хүннүгийн говь” ХХКомпанитай 41, “Гал мөнх” ХХКомпанитай 56 айлын орон сууцыг 
барих ажлын гэрээ байгуулан орон нутгаас дэмжлэг үзүүлэн ажилласан бөгөөд энэ онд 
аймгийн хэмжээнд шинээр 456 айлын орон сууц ээлж дараатайгаар ашиглалтанд орох 
гүйцэтгэлтэй байгаагаас гадна 2014 онд ашиглалтанд орохоор 178 орон сууцны барилгын 
ажил энэ онд эхлэн хийгдлээ. 

 “Гал мөнх”ХХК-ны барьж буй 112 айлын             “Хүннүгийн говь”ХХКомпанийн барьж буй 140               “Минами говь” ХХК-ны барьж буй 80  
орон сууц                                                                                     айлын орон сууц                                                         айлын орон сууц  

 

 

Даланзадгад хотын төвийн өнгө үзэмжийг сайжруулах, 
тохижилт засвар үйлчилгээг тогтмол хийх нөхцөлийг бий 
болгох хүрээнд орон нутгийн төсвийн нийт 482,5 сая 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар  гэрэлтүүлгийн 
зориулалтын автомашинаар Захирагчийн албыг хангасан 
бөгөөд төвийн хэсгийн гэрэлтүүлгийг засварлах, цас 
цэвэрлэгээний зориулалтын автомашинаар хангахаар 
ажиллаж байна.  

 

10. Батмөнх даян хааныг алдаршуулах ажлыг эхлүүллээ. 

 

Монголын төрийг 37 жил барьсан Батмөнх даян хааныг 
Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын нутагт төрсөн гэж 
эрдэмтэд тогтоосон байдаг. Монгол түмний бахархал 
болсон түүний хөшөөг Нутгийн удирдлагын ордны өмнөх 
талбайд заллаа.   
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АЮУЛГҮЙ АМГАЛАН ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг амжилттай зохион байгууллаа.  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Цагдаагийн 

газар, Мэргэжлийн хяналтын газар хамтран Цогт-Овоо 

сумын нутаг дэвсгэр “Даянгар”-т хууль бусаар алт 

олборлож буй иргэдийн хууль бус үйлдлийг таслан 

зогсоох “Цохилт” арга хэмжээг зохион байгуулж, баруун 

бүсийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул 

уурхайн компаниудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт 

хийж орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан газар нутагт 

үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийн үйл 

ажиллагааг зогсоох арга хэмжээ авлаа. 

  

       Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, 

эрх зүйн сургалт сурталчилгааг өргөн хүрээнд зохион 

байгуулах үүднээс “Иргэн ба хууль 10” цогцолбор арга 

хэмжээг 2013.09.24-2013.11.24-ний өдрүүдэд бүх сумдад 

зохион байгууллаа. 

 

      Замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, 

хөдөлгөөнд соёлтой оролцох ач холбогдлыг өсвөр үе, 

иргэдэд сурталчлах зорилгоор жил бүр уламжлал болгон 

зохион байгуулдаг аймгийн аварга шалгаруулах “Ногоон 

гэрэл-цагаан шугам” тэмцээнийг зохион байгууллаа. 

Тэмцээнд 5 сумын 7 баг, 91 тамирчин оролцож, 

тэмцээнээс шалгарсан Цогтцэций сумын баг улсын 

аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцож, 

гуравдугаар байр эзэлсэн.   

 

Хүний эрхийг дээдэлж, хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын эсрэг гэмт хэрэг зөрчил, ослоос урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор 10 сарын 27-ны өдөр “Аюулгүй 

орчинг-хамтдаа бүрдүүлъе” уриатайгаар "Автомашингүй 

өдөр"-ийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.  
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“Архидалтгүй Өмнөговь” хөтөлбөрийг иргэдийн саналд тулгуурлан баталж,  

хэрэгжүүлж эхэллээ.  

Хөтөлбөрийг орон нутгийн иргэдийн санал 

санаачлагад тулгуурлан боловсруулж, архидалттай 

тэмцэх  ажлыг өргөн хүрээнд зохион байгуулж эхэллээ. 

Энэ ажлын хүрээнд төрийн өмчийн байранд  олон 

нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах,  олон нийтийн 

арга хэмжээнд архи согтууруулах арга хэмжээ 

хэрэглэхийг хориглож, 7 хоногийн 3 дахь өдрийг “Архи 

хэрэглэдэггүй” өдөр болгон зарлаж, архаг архичдыг 

эмчилгээнд хамруулах зорилгоор архинаас гаргах 

ажлыг эрчимжүүлж байна.  

 

Гэр бүл дэх архидан согтуурах явдлыг таслан 

зогсоох талаар хүүхэд багачуудын хүсэл мөрөөдөл, дуу 

хоолойг жүжигчилсэн тоглолтоор дамжуулан насанд 

хүрэгчид, гэр бүлийн гишүүдэд хүргэх зорилгоор 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 

сурагчид, МСҮТ-ийн сурагчдын дунд “Аз жаргалтай гэр 

бүл” уралдааныг зохион байгууллаа. 

 

        Цагдаа хүчний байгууллагуудын  үйл ажиллагаанд  дэмжлэг үзүүллээ.   

        Цагдаагийн газрын хүч хэрэгсэл, техник хангамжийг орон нутгийн төсвийн 150 сая 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нэмэгдүүлэн, Тoyota land cruiser 200 маркийн 1, Цагдаагийн 

газрын хэв журмын тасаг болон Замын цагдаагийн тасагт бүрэн тоноглолтой Тoyota probox 

маркийн 5, Тoyota hybrid маркийн 1 автомашин, нэг бүрийн тусгай хэрэгслээр хангав.  
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Орон нутагт гарсан гэмт хэргийн илрүүлэлтийг 

нэмэгдүүлж, Шүүхийн шинжилгээний албаны хэвийн үйл 

ажиллагааг хангахад 9,9 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ. 

  

 

 

        Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын албан хаагчдын 

орон сууц барих газрын асуудлыг шийдвэрлэж, орон 

нутгийн төсвөөс 72.9 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ. 

 

 

 

Даланзадгад сумын ус хангамжийн эх үүсвэрийг орон нутгийн төсвийн 25.5 сая 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар засварлаж, хамгаалалтад авлаа.   
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ШШИИЙЙДДВВЭЭРР  ГГААРРГГААХХ  ТТҮҮВВШШИИННДД  ИИРРГГЭЭДДИИЙЙНН  ООРРООЛЛЦЦООООГГ  ННЭЭММЭЭГГДДҮҮҮҮЛЛЭЭХХ  ЗЗООРРИИЛЛТТЫЫНН  

ХХҮҮРРЭЭЭЭННДД  

Иргэдээ сонсох ажлыг эхлүүллээ 

Өмнөговь аймгийн төрийн байгууллагууд иргэдээ сонсож 

эхэллээ. 2013 онд аймгийн ЗДТГ-ын дэргэд “Олон 

нийттэй харилцах алба”-ыг шинээр байгуулж “Иргэдээ 

сонсох -70530001” утас ажиллуулж, иргэдийн санал 

хүсэлтийг шуурхай хүлээн авч шийдвэрлэж байна. Мөн 

“Нутгийн удирдлагын ордноос мэдээлж байна” төрийн 

мэдээллийн тойм хөтөлбөрийг бэлтгэн, долоо хоног бүр 

орон нутгийн бүх телевизүүдээр олон нийтэд хүргэж 

байна. 2013 оны жилийн эцэст 31 дугаарыг олон нийтэд 

хүргэлээ.  

 

Монгол улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж, УИХ, Засгийн 
газрын гишүүн Батлан хамгаалахын сайд Д.Бат-Эрдэнэ, 
Улаанбаатар хотын Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч         
Э.Бат-Үүл, УИХ, Засгийн газрын гишүүн, Барилга хот 
байгуулалтын сайд Ц.Баярсайхан нар Өмнөговь аймагт 
айлчлах үеэрээ “Олон нийттэй харилцах алба-Иргэд 
хүлээн авах төв”-ийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 онд Өмнөговь аймаг албан ёсны вэб сайт болон фэйсбүүк хуудастай болж  цаг 
үеийн мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна. Олон нийттэй харилцах алба өөрийн цахим 
хуудсыг нээснээр 2013 онд 200 гаруй цаг үеийн нийтлэл мэдээлэл, фото мэдээллийг 
уншигчдад хүргэсэн.  
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Иргэдийн өргөдөл гомдлын 92,7 хувийг шийдвэрлэж ажиллалаа.  

 

2013 оны жилийн эцсийн байдлаар Иргэдээ сонсох 

70530001 утсанд 331 дуудлага ирсэнээс талархал 6, өргөдөл 

гомдол 178, санал хүсэлт 146 ирсэн байна. Утсанд ирсэн 

санал хүсэлтийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд 

хүргүүлэн 92,7 хувийг шийдвэрлүүлж эргэн хариу мэдэгдсэн.  

 

 

2013 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн Засаг дарга болон ЗДТГазарт нийт 515 

өргөдөл ирсэнээс 496 өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж 19 өргөдөл хяналтын 

шатандаа явж байна. Шийдвэрлэлтийн хувь 96,3 хувьтай байна.  

 

Иргэний танхимаар 14 удаагийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, түүнд 1474 иргэнийг 

хамруулж, санал бодлыг сонслоо.  

 
  
 

Иргэний танхимын үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, 2013 онд “Төсөв ба иргэдийн оролцоо”, 
“Боловсролын салбарт хийх шинэчлэл”, “Авлигын эсрэг тэмцэхэд санал авах н”,“Иргэдээ 
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сонсъё”,“Усны үнэ цэнэ” “Эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээг шинэчлэхнь”, “Газар 
өмчлөлийн өнөөгийн байдал ба цаашдын төлөвлөлт”, “Даланзадгад хотын дүрэм 
боловсруулахад санал авахнь”, “Хүүхэд залуучуудын хүмүүжлийг төлөвшүүлэх арга зам”, 
“Хүнс, хоол тэжээлийн чанар, аюулгүй байдал ба бараа бүтээгдэхүүний үнийг бууруулах 
боломж” “Монгол хүний үнэ цэнэ ба ажлын байр нэмэгдүүлэх, ажилгүйдлийг бууруулах нь”, 
“Байгаль орчны нөхөн сэргээлт, түүнд тавих хяналтыг сайжруулах нь”, “Төрийн үйлчилгээний 
ил тод байдал, хариуцлагыг сайжруулах нь” зэрэг  нийт 14 удаагийн хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж түүнд нийт 1474  хүн оролцож, 800-аад санал гаргасан байна.  
 

Хяналт шинжилгээний тасаг бүх сум, баг, байгууллагадаа хүрч ажиллалаа. 

 

Аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮ-ий тасгаас 2013 онд 15 сумын 82 
төсвийн байгууллага, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 20 
агентлаг, аймгийн төвийн 4 төсвийн байгууллага нийт 106 
байгууллагад хяналт шинжилгээ хийж, гарсан алдаа 
дутагдалыг засаж залруулах талаар аргачилсан зөвлөмж 
мэдээллээр хангаж сум, байгууллага бүртээ хүрч 
ажиллалаа.  

 

Мөн УИХ, Засгийн газраас баталсан бодлогын баримт 
бичиг болон холбогдох эрх зүйн актын биелэлтэнд 12 
удаагийн хяналт шинжилгээ хийж, дүн мэдээг аймгийн 
удирдлага болон бусад холбогдох газруудад мэдээлж 
ажиллалаа.  
 

 

 

 

11. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар “Авлиггүй бүс” болсноо зарлалаа. 

Иргэдэд хүргэж байгаа төрийн 

үйлчилгээг ил тод чирэгдэлгүй 

шуурхай болгох үүднээс аймгийн 

Засаг даргын Тамгын газар 2013 

оны 02 сард “Нээлттэй хаалганы 

өдөрлөг” зохион байгуулж,  аймаг 

сумын удирдлагууд, төрийн 

байгууллагын нийт албан 

хаагчид “Авлигаас ангид” 

ажиллахаа илэрхийлсэн. Мөн 

ХШҮ-ий ажил, сургалт – Ханбогд сум - 2013 он  
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Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн удирдлагын баг   – 2013-08-

15 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газар “Авлигагүй бүс” болсноо зарлаж, төр болон хувийн 

хэвшлийн бүх байгууллагаа уриалан ажиллаж байна. Төсвийн байгууллагууд “Авлигаас 

ангид байх амлалтын бүртгэл” хөтөлж эхлээд байна. 

 

ХХүүнниийй  ннөөөөццииййнн  ббооддллооггыыгг  ааммжжииллттттаайй  ххээррээггжжүүүүллжж  ббааййннаа..    

  

      Сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарыг 

давтан сургах, мэргэшүүлэх, шинэ мэдээллээр хангах 

зорилгоор Удирдлагын академийн 7 хоногийн модуль 

сургалт, архив, бичиг хэрэг, дотоод ажлыг сайжруулах 

төслийн сургалт, “Шинэчилж шийдье” сэдэвт 

туршлага солилцох чөлөөт ярилцлаганд хамруулж үр 

дүнг тооцож ажиллалаа.  

 

 

           2013 онд аймгийн хэмжээнд төрийн 

байгууллагуудаас ирүүлсэн захиалгын дагуу төрийн 

албаны удирдах албан тушаалтны сонгон 

шалгаруулалтыг 4 удаа зохион байгууллаа. Сонгон 

шалгаруулалтанд 7 байгууллагын 11 албан тушаалд 

43 хүн өрсөлдөж 37 хүн тэнцэж, 7 хүн томилогдоод 

байна.  

 

          Оюу толгой ХХК нь 2011 оноос эхлэн 5 жилийн 

хугацаатай “Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийг 

хэрэгжүүлж байна. Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь 

Өмнөговь аймгийн хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, 

хөтөлбөрийг дэмжих, тус аймгийн нийгэм, эдийн 

засгийн салбарт шаардлагатай боловсон хүчнийг 

бэлтгэхэд туслах зорилгоор оюутны сурч боловсроход 

шаардлагатай санхүүгийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх 

юм. “Оюу толгой” компани нь 2011-2013 онд нийт 300 

гаруй оюутны сургалтын төлбөр болон байрны 

төлбөрт  402.0 сая төгрөгийн тэтгэлэгийг олгоод 

байна.   

 

Сумдын  Засаг даргын Тамгын газрын дарга нар – Сургалтын үеэр -

2013 оны 12 сар 

 

Сорилын шалгалтыг цахим хэлбэрээр 

авч байгаа нь     2013-12-13 
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131 төрийн албан хаагч тангараг өргөж, төрийн жинхэнэ албан хаагч боллоо.  

 

Төрийн албанд анх орох иргэдийн 

нөөц бүрдүүлэх ажлын хүрээнд  

төрийн албаны мэргэшлийн 

шалгалтыг 3 удаа зохион байгууллаа. 

Эдгээр шалгалтаар нийт 96 ажлын 

байранд 380 хүн өрсөлдөж 165 хүн 

тэнцсэнээс 37 хүн тухайн албан 

тушаалд томилогдоод байна. 2013 

оны байдлаар  төрийн албаны нөөцөд 122 хүн бүртгэгдэж,  87 иргэн ажлын 

байранд зуучлагдаад байна. 

 

Гашууны хоолойд дурсгалын самбар босгохоор боллоо.  

 

Баяндалай сумын “ГГаашшуууунныы  ххооооллоойй” хэмээх энэ газарт Монгол 

Улсын Засгийн газрын ээлжит хуралдаан 2010 оны 8 дугаар 

сарын 27-ны өдрийн 11.30 - 12.30 цагт болж “УУуурр  ааммььссггааллыынн  

өөөөррччллөөллттттээйй  ттээммццээхх  шшииннээччииллссээнн  ттөөссөөлл”-ийг хэлэлцэн дэмжиж, 

Монгол Улсын Их Хуралд өргөн барихаар болсон юм. Хуралдаан 

болсон эл газрыг мөнхжүүлэх зорилгоор энэхүү мөнхийн ногоон 

модыг босгохоор зураг төсвийг боловсруулаад байна 

 

 

 

 

 

Шилдэг тэргүүний сайчуудыг шагнаж урамшууллаа.  

 

2013 онд ажлын амжилтаараа бусдыгаа хошуучилж 

ажилласан 94 иргэн төрийн дээд одон медалиар 

шагнагдсан. Үүнд: Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан 

тугийн одонгоор – 11, Цэргийн гавъяаны улаан 

тугийн одонгоор – 2, Алтан гадас одонгоор – 37, 

Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар – 38, Цэргийн хүндэт 

медалиар – 5, Шударга журам медалиар – 1 хүн  тус 

тус шагнагдсан. Аймгийн Засаг даргын шагналаар 

нийт 215 хүн, 3 байгууллага шагнагдлаа.   
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Төрийн архивын байранд их засвар хийж, ажлын байрны нөхцлийг сайжрууллаа.   

 

 Төрийн архивын байранд их засвар хийсний зэрэгцээ 

48 нягт шүүгээ суурилуулж, төрийн архивын хадгалалт, 

хамгаалалтыг сайжрууллаа.  

 

 

                 /Нягт шүүгээ суурилуулахаас өмнө/                      /Нягт шүүгээ суурилуулсны дараа/ 

 

 

 

 

 

 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 22 агентлагт олон улсын 

жишигт нийцсэн байгууллагын архивын ORJ программыг 

суурилуулан, 42 байгууллагын архив, бичиг хэргийн 

ажилтнуудад сургалт  зохион байгууллаа.   

 

 

Архивын цаасан суурьтай, байнга хадгалах 846 хадгаламжийн нэгж, 70 жил хадгалах 

394 хадгаламжийн нэгж бүхий баримтыг мэдээллийн технологийг ашиглан цахим хэлбэрт 

шилжүүллээ.   
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БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ УУЛ УУРХАЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД  

Мод тарьж ургуулсан иргэн,  аж ахуйн нэгжид  урамшуулал олгох ажлыг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүллээ. 

Мод тарьж ургуулсан иргэн аж ахуй нэгж 
байгууллагад урамшуулал олгох журмын дагуу мод 
тарьж ургуулахаар  гэрээ байгуулсан 11 сумын 64 
иргэн, аж ахуйн нэгж  байгууллагын ойжуулалтын 
ажлын гүйцэтгэлтэй танилцаж 2012 онд 
урамшуулалд хамрагдсан иргэдийн тарисан модны 
хоёр дахь жилийн урамшуулалд 2940000 төгрөг, 
2013 онд шинээр тарисан модны эхний жилийн 
урамшуулалд 4855200 төгрөг нийт 7795200 
төгрөгний урамшууллыг олгов. 

 

 

Даланзадгад суманд 2012 онд зүлэгжүүлэлт 
хийгдсэн талбайн  1.2 га талбайд зүлэгжүүлэлтэнд 
нөхөн тарилт  хийх ажлыг Даланзадгад сумын 
Захирагчийн ажлын албаар гэрээ байгуулан 7.8 сая 
төгрөгөөр гүйцэтгүүллээ. 

 

 

 

Зарим газар нутгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авлаа.  

 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 2013 оны 4/9 тоот 
тогтоолоор Гурвантэс сумын Баясах багийн орчим, 
Ноён сумын Толь хад, Ноён богд, Саран хөндий 
орчмын нийт газрыг байгалийн төрх, хэв шинжийг 
хадгалах зорилгоор 5 жилийн хугацаатайгаар орон 
нутгийн  тусгай хамгаалалтанд авлаа. Мөн 
Даланзадгад суманд Үерийн усыг зайлуулах далан 
байгуулах ажлын зураг төсвийг шинэчлүүлэн 
експертизээр батлууллаа. 

 

 



Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тайлан  

 

2013 оны тайлан Page 37 
 

          Байгалийн тодорхой баялгийг хариуцан 
хамгаалах, ашиглах, эзэмших иргэдийн нөхөрлөл, 
идэвхтэн байгаль хамгаалагч, орчны бүсийн зөвлөл, 
нөхөрлөл байгуулах хүсэлтэй иргэдийг мэргэжил арга 
зүйгээр хангах, Байгаль орчны хууль эрх зүйн 
мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг 
даргын ивээл дор нэгдсэн анхдугаар зөвлөгөөнийг 
2013 оны 11 дүгээр сарын 06, 07-ний өдрүүдэд зохион 
байгууллаа.  

 

 

Сарлагын баярын арга хэмжээг хоёр дахь 
удаагаа амжилттай зохион байгууллаа. Уг арга 
хэмжээнд таван сумын сарлаг маллаж буй малчин 
өрхүүд 300 гаруй сарлагтай оролцож, баярын үеэр 
зохион байгуулагдсан буухиа тэмцээн, сарлагын 
уралдаан, сарлаг бугуйлдах, сарлаг уралдуулах 
зэрэг арга хэмжээнд идэвхтэй оролцлоо.    

 
 

 

“Mongolia International Travel Mart-2013“ олон 
улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд бид “Дэлхийд 
гайхагдсан Монголын их говь-Өмнөговь аймаг" нэрийн 
дор тус аймгийн аялал жуулчлал эрхлэгч 
байгууллагууд нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар 
оролцлоо. Өмнөговь аймаг өөрийн стендийг говийн 
байгаль орчны өвөрмөц чухал онцлогуудыг харуулан 
нэгдсэн талбай гарган засаж оролцлоо. 

 

 

        Стандартын шаардлага хангасан хүнсний 
бүтээгдэхүүний хэрэглээг дэмжин, нутгийн брэнд 
бүтээгдэхүүнийг сурталчлах зорилгоор “Үндэсний 
тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрх олгох журмын дагуу 
“Ингэн тагш” ХХК-ийн бүтээгдэхүүнийг 
Стандартчилал, хэмжилзүйн газрын даргын 2013 
оны А/224 дүгээр тушаалаар /6 нэр төрөл/ "Үндэсний 
тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрхийг 2013 оны 7 дугаар 
сарын 1-нээс эхлэн 2 жилийн хугацаатай олгосон 
байна.   
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Орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн уламжлалт баяр 
“Говь фестиваль” үзэсгэлэн худалдааг ес дэх жилдээ 
зохион байгууллаа. Мөн “Дэлхийн Энхийн Их Наадам” 
ТББ-аас зохион байгуулсан Үндэсний үйлдвэрлэгчид 
хөгжлийн төлөө хамтдаа жижиг дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн үзэсгэлэн худалдаа 11 сарын 8-10-ны 
өдрүүдэд Даланзадгадад зохион байгуулагдаж, 
үзэсгэлэн худалдаанд нийслэлийн 7 дүүрэг 8 аймгийн 40 
гаруй бизнес эрхлэгчид оролцож, харилцан туршлагаа 
солилцов.  

 

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Архидан согтуурахтай 
тэмцэх тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу Ханбогд, Цогтцэций, Даланзадгад сумдын 
согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий ААН-үүдэд 
мэргэжлийн байгууллагуудын хамтарсан шалгалтыг аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
томилогдсон ажлын хэсэг хийж гүйцэтгэлээ. 

Шалгалтын дүнд хууль тогтоомжийг зөрчсөн болон хоолны газрын ангилал, зэрэглэл 
үндсэн шаардлага MNS 4946:2005 стандартаар ажиллах боломжтой 24 ААН-ийн тусгай 
зөвшөөрлийг цуцалж, хоолны газрын ангилал, зэрэглэл үндсэн шаардлагыг хангаагүй 
согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг 
зөрчсөн 20 ААН-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аймгийн хэмжээнд 2013 онд жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас 13 иргэн, аж 
ахуйн нэгжид 500 сая төгрөгийн зээлийг олгосон бөгөөд 2011-2013 онд сум хөгжүүлэх 
сангаас 15 сумдад 283 төсөлд 1,6 тэрбум төгрөгийн зээлийг олголоо. Зээлийн эргэн төлөлт 
375,9 сая төгрөгийн төлөлттэй байна. 

 

 

 



Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тайлан  

 

2013 оны тайлан Page 39 
 

БАТЛАН ХАМГААЛАХ БОДЛОГО ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД  
 

Тус цэргийн штаб нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Батлан хамгаалахын сайдын Өмнөговь аймгийн Засаг даргатай 2013 
онд байгуулсан хамтран ажиллах гэрээ, аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан 
батлан хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай заалтууд, бусад удирдлагын баримт 
бичгүүдийг үндэслэн 2013 оныг “Дайчилгааны бэлэн байдлын бэлтгэлжилтийн чанарыг 
дээшлүүлэх жил” болгон зорилт тавьж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргатай үр 
дүнгийн гэрээг байгуулан 100 хувь хэрэгжүүлж ажиллалаа. 

        
 

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Марш тактикийн аварга салаа” шалгаруулах тэмцээн 
болон спорт, урлагийн наадмыг зохион байгуулан явууллаа.   
 
 

 
 Монгол цэргийн өдөр, орчин цагийн шинэ 

Зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсаны 92 жилийн 
ойн баярын хүрээнд цэрэг-иргэний харилцааг 
бэхжүүлэх, цэргийн өмнөх насны залуучуудад эх 
оронч хүмүүжил олгох зорилгоор аймгийн МСҮТ, 
ЕБС-ийн ахлах ангийн хөвгүүдээс төлөөлөл 
болгон оролцуулж “ЦЭРЭГ ЭРСИЙН ЖИРИЙН 
ӨДӨР” арга хэмжээг Зэвсэгт хүчний 167 дугаар 
ангитай хамтран тус ангийн байрлалд зохион 
байгуулсан.  
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 “Энхийг сахиулагчдын өдөр”-ийг угтаж,  аймгийн МСҮТ, ЕБС-ийн ахлах ангийн 
сурагчдын дунд “Энхийг сахиулагч Монгол цэрэг” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг зарлан 
явуулсан ба эх оронч үзэл, хүмүүжил төлөвшүүлэх, энхийг сахиулах ажиллагааны зорилго, 
ач холбогдлыг өсвөр үеийнхэнд сурталчлан, мэдээлэл өгөх зорилгоор ерөнхий боловсролын 
дунд сургуулийн сурагчдад “МОНГОЛ ЦЭРЭГ-ДЭЛХИЙН ЦЭРЭГ” сэдэвт уулзалт ярилцлагыг 
зохион байгууллаа. 
 

 Мөн Батлан хамгаалах салбарын хууль 
тогтоомжийг иргэдэд сурталчилах зорилгоор “Цэргийн 
шинэчилсэн тоо бүртгэл”, “Цэргийн дүйцүүлэх албыг 
иргэн биеэр хаах”, “Иргэний цэргийн үүрэг”, “Цэргийн 
албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах журам”, 
“Цэргийн дүйцүүлэх албыг иргэн мөнгөн төлбөрийн 
хэлбэрээр орлуулан хаах болзол” зэрэг 5 төрлийн 
тараах материал /боршур/ бэлтгэн хэвлүүлж говийн 
бүсийн аймгуудын сумын ЗДТГ-ын дарга нарт тарааж 
өгсөн. 
    

2013 оны 01 дүгээр сард цэргийн шинэчилсэн тоо 
бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулан явуулж, дүнг 
аймгийн Засаг даргаар батлуулан БХЯ, ЗХЖШ-ын 
холбогдох газруудад хүргэсэн.  
  ЗХЖШтабын даргын тушаал, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн дагуу цэрэг татлагын ажлыг хоёр 
удаа зохион байгуулж, ЗХЖШ-аас тогтоосон цэрэг 
татлагын хяналтын тоог давуулан биелүүлж, Зэвсэгт 
хүчин, хилийн цэргийн ангиудад хуваариллаа.   
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 Дайчилгааны бэлтгэл офицер, нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтэнг шинээр бэлтгэх 
сургалт, цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хааж байгаа иргэдтэй цэргийн анхан болон 
гүнзгийрүүлсэн шатны сургалтыг  хээрийн байрлалд зохион байгуулж явууллаа.  

 
  Говийн бүсийн аймгуудын сумын ЗДТГ-ын 
дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтыг Батлан 
хамгаалах салбарын хууль тогтоомжийг орон 
нутагт хэрэгжүүлэх, дайчилгааны төлөвлөгөөг 
тодотгох, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг 
даалгаваржуулах, орон нутгийн цэргийг зохион 
байгуулахад сумдын Засаг даргын Тамгын газрын 
дарга нарт мэдлэг, дадлага олгох, тэдний ажилд 
дэмжлэг үзүүлэх, цэргийн бэлтгэлийг дээшлүүлэх 
зорилгоор Зэвсэгт хүчний 167 дугаар ангийн 
материаллаг баазыг түшиглэн зохион байгуулсан.  

 
 
 
 

Оногдуулан данслагдсан бэлтгэл үүрэгтнүүдэд зарлан мэдээлэлт явуулах, бүртгэх, 
дайчилгаатай анги салбарт хүргэх” сэдэвт үзүүлэх хичээлийг Даланзадгад сумын батлан 
хамгаалах товчоо, болон нэр заагдсан Даланзадгад сумын нэгдүгээр багийн төв дээр зохион 
байгууллаа. . 
  
  


