
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫНГ ТАМГЫН ГАЗАРТ ХЯНАЛТАНД 

БАЙГАА  ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД ХИЙСЭН 

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН 

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар  

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт нийт 86 шийдвэрийн 110 

заалт хяналтанд авагдсан байна. Эдгээрийг баталсан байгууллагаар нь авч 

үзвэл: 

- Улсын Их хурлын тогтоол – 1 тогтоолын 1 заалт 

- УИХ-ын БХТогтоол – 1 тогтоолын 2 заалт  

- Ерөнхийлөгчийн зарлиг – 3 зарлигийн 3  заалт 

- Засгийн газрын тогтоол – 60 тогтоолын 76 заалт  

- Засгийн газрын Хуралдааны тэмдэглэл – 18 тэмдэглэлийн 24 заалт  

- Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж -  2 зөвлөмжийн 2 заалт 

- ҮАБЗ-ийн хуралдааны  тэмдэглэл – 1 тэмдэглэлийн 2 заалт байна.  

Холбогдох эрх зүйн актын  2015 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтийг 

нэгтгэн, Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан “Захиргааны 

байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг журам аргачлал”-д заасан 

үнэлгээ өгөх зааврын дагуу үнэлж үзэхэд нийт 110 заалт өссөн дүнгээр дунджаар 

87.7%-тай хэрэгжиж байна. Хэрэгжилтийг тус бүрээр авч үзвэл. 

100 хувь бүрэн хэрэгжсэн -55 

90 (81-99) хувьтай хэрэгжиж байгаа -25 

70 (61-80) хувьтай хэрэгжиж байгаа 19 

50 (41-60) хувьтай хэрэгжиж байгаа -6 

30 (21-40) хувьтай хэрэгжиж байгаа 3 

Үнэлгээгүй ажил буюу тухайн орон нутагт хамааралгүй байж болох  2  

заалт байна.  

Дээрхи шийдвэрүүдийг төрлөөр нь авч үзвэл: Улсын Их хурлын 1 

тогтоолын 1 заалт 70 хувийн, УИХ-ын БХТогтоол – 1 тогтоолын 2 заалт  100 

хувийн, Ерөнхийлөгчийн 3 зарлигийн 3  заалт 90 хувийн, Засгийн газрын 60 

тогтоолын 76 заалт 87,8 хувийн, Засгийн газрын Хуралдааны18 тэмдэглэлийн 24 

заалт 84,5 хувийн, Үндэсний аюулгүй байдлын 2 зөвлөмжийн 2 заалт 100 хувийн, 

ҮАБЗ-ийн хуралдааны  1 тэмдэглэлийн 2 заалт 100 хувийн тус тус биелэлттэй 

байна.  

"Тавантолгой-Ханбогд-Ханги чиглэлийн авто зам төсөл"-ийн авто замын 

зурвас газрыг концесс эзэмшигчдэд газар олгох асуудлыг холбогдох хууль 

тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх тухай Засгийн газрын 2014 оны 154 дүгээр 

тогтоол орон нутгаас хамааралгүй байдлаар хэрэгжихгүй байна. Концесс 



эзэмшигчид хүсэлтээ ирүүлсэн тохиолдолд орон нутгаас газрын асуудлыг 

шийдвэрлэх бүрэн боломжтой боловч энэ талаар аймагт одоогоор ирүүлсэн 

хүсэлт байхгүй байна. Иймээс энэхүү арга хэмжээнд үнэлгээ өгөөгүй  

Мөн Засгийн газрын  2014 оны 46 дугаар тогтоолын 4,2 дахь (Монгол, 

Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын 2004 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн 

хэлэлцээрт холбогдох нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар болон Хавирга, 

Баянхошуу, Ханги, Бургастай боомтыг байнгын ажиллагаанд шилжүүлэх 

хугацааны талаар хятадын талтай хэлэлцээ хийж, үр дүнг Засгийн газрын 

хуралдаанд танилцуулах.) гэсэн заалт Өмнөговь аймагт хамааралгүй тул  

хэрэгжилтийг тооцоогүй үнэлгээ өгөөгүй болно.  

Холбогдох эрх зүйн актын биелэлтийг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 

хурлаар хэлэлцүүлэн, байгууллагын дотоод сүлжээ, Өмнөговь аймгийн 

“omnogobi.gov.mn” сайт болон Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 

“unelgee.gov.mn” сайтад цахимаар оруулж тайлагнаж байна.  

   Холбогдох эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, хэрэгжилт 

мэдээллийг чанаржуулах үүднээс 2015 оны эхний хагас жилд аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газраас дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн байна. 

Үүнд:  

1. Тухайн шийдвэрийн хүрээнд тухайн жилд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болон 

тэдгээрийн  үр дүнгийн хэмжээсийг журмын дагуу төлөвлөн  төлөвлөгөөний 

дагуу хэрэгжилтийг тооцож байна.  

2. Холбогдох эрх зүйн актын биелэлтийг урьдчилан төлөвлөсөн шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу тооцохдоо үр дүн үр нөлөөг чухалчилж, тооцоо судалгаанд 

тулгуурлан хэрэгжилт мэдээллийг авах ажлыг эрчимжүүлж байна.  

3. Холбогдох эрх зүйн актыг хүлээн авсан даруйд ажлын 3 хоногт багтаан 

хяналтын картаар аймгийн удирдлагууд болон хэлтсийн дарга нарт 

танилцуулж, шийдвэрийг эх хувиар нь болон түүний хэрэгжилтийн явцын 

талаар аймгийн вэб сайт болон байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулан 

агентлаг, төсвийн байгууллага, сумдад  цахим байдлаар шуурхай хүргэж 

ажиллаж байна.  

Мөн Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 2015 оны 05 сарын 27-ны өдрийн  

ХЭГ/1126  албан тоотоор  өгсөн чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:  

2013 оноос өмнө батлагдсан  хууль тогтоомжийн хүрээнд орон нутгаас гаргаж 

мөрдүүлэх бүхий л дүрэм журмын хэрэгжиж байгаа байдалд хяналт хийж,  

батлагдаагүй дүрэм журам байхгүй бөгөөд өгсөн үүргийн дагуу аймгийн 

хэмжээнд чиглэл өгсөн бүх дүрэм журмыг боловсруулан аймгийн ИТХТ-ийн 

тогтоол болон аймгийн Засаг даргын захирамжаар хэрэгжүүлж ажиллаж байгааг 

тогтоосон байна.  

Мөн 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар бага хувьтай хэрэгжиж байгаа 

тогтоолын заалтуудын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх арга хэмжээг авч тогтоолын 

хүрээнд хийх ажлыг аймгийн хэмжээнд төлөвлөн дотоод сүлжээгээр бүх хэлтэс 

алба агентлаг сумдад хүргүүлэн хяналтанд өгч хэрэгжилтийг зохион байгуулан 



ажилласан нь тодорхой үр дүнгээ өгч тогтоолын хэрэгжилтийн хувь хэмжээ 

ахисан үзүүлэлттэй байна.  

Сумын жилийн үйл ажиллагааг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй 

болгон дээд газрын болон орон нутгийн бодлого шийдвэрийг хяналтад авч 

хэрэгжүүлэх, үр дүнг мэдээлэх ажлыг гол үзүүлэлт болгон тусгаж баруун болон 

зүүн сумдын төрийн албан хаагчдын нэгдсэн сургалтаар зааварчилга 

зөвлөмжөөр хангалаа.  

Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь 

холбогдох хэлтэс тасагт ирүүлж байх талаар тайлан мэдээний жагсаалтыг 

шинэчлэн аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/280 дугаар захирамжаар батлан 

мөрдөж байна.  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын мэдээллийн цагаар 5 

сард 3 удаа тогтоол шийдвэрийг хяналтад авах, хэрэгжүүлэх, үр дүнг мэдээлэх 

тайлагнах талаар холбогдох тогтоол журам, одоогийн үйл ажиллагаанд байгаа 

ололттой дутагдалтай байдал, цаашид анхаарч ажиллах талаар сургалт, 

мэдээлэл хийж ажилласан нь үр дүнгээ өгч байна.   

АНХААРАХ АСУУДЛУУД  

Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийн явцад 2015 оны эхний хагас жилийн 

байдлаар хяналт шинжилгээ хийж, цаашид дараах анхаарах асуудлууд байна 

гэж үзлээ.  

ЗГХЭГазарт:   

1. Хэрэгжилт нь тогтмолжоод  4-өөс дээш жил болсон, хугацаандаа бүрэн 

хэрэгжсэн доорхи нэр бүхий  32 тогтоолыг хяналтаас хасах.  Үүнд:  

 Журам батлах тухай /Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх/ 2011,11,30   ЗГТ  
№339      (Журмын хүрээнд хийгдэх ажлууд жил бүр хийж хэвшсэн тул 
хяналтаас хасах саналтай) 

 2014,3,7 ЗГХТ  №9 (Үйл ажиллагаа тогтмолжсон тул хяналтаас хасах) 
 Гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдсэн зохицуулалтыг сайжруулах тухай  

ЗГТ  05_2010_162      (Тогтоолын хүрээнд  хийгдэх ажлууд жил бүр хийж 
хэвшсэн тул хяналтаас хасах саналтай) 

 Яамдын зохион байгуулалтын бүтэц орон тооны хязгаар батлах тухай 
2014.12.15   ЗГТ   №382  (100 хувь бүрэн хэрэгжсэн тул хяналтаас хасах 
саналтай ) 

 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2015.01.12     ЗГТ №08 (100 хувь бүрэн 
хэрэгжсэн тул хяналтаас хасах саналтай) 

 Төсвийн байгууллагуудад хийх бүтэц зохион байгуулалтын зарим арга 
хэмжээний тухай  2015.02.09       ЗГТ  №55    (100 хувь бүрэн хэрэгжсэн тул 
хяналтаас хасах саналтай) 

 Барилгын салбарт мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх тухай зарим арга хэмжээний 
тухай  2009.01.28 ЗГТ №23  (Орон нутагт үр дүнтэй хэрэгжиж, хэрэгжилт нь 
тогтмолжсон тул хяналтаас хасах) 

 Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2013-2014 оны улсын 
хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах тухай  2013   ЗГТ     №66 (Хэрэгжиж 
дууссан тул хяналтаас хасах) 



 Хөтөлбөр батлах тухай 2014.07.04     ЗГТ     № 215  (Үндэсний хөтөлбөр 
баталсан тогтоол тул цаашид хэрэгжилтийг хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр авч 
байх, Засгийн газрын 2013 оны 322 тогтоолоор баталсан журмын дагуу 
тогтоолын хяналтаас хасах) 

 Монгол  Улсын  гурван  сая дахь иргэнийг  тодорхойлох алдаршуулах тухай                    
2014.12.22   ЗГТ  №400  (Хугацаандаа бүрэн хэрэгжсэн тул хяналтаас хасах ) 

 Монгол улсад  донорын эгнээг  өргөжүүлэх, донорын үйлсийг   сурталчилах  
ажлыг  холбогдох хуулийн  дагуу  зохион байгуулах тухай   2014.02.07    ЗГХТ   
№05 (Хугацаандаа 100 хувь бүрэн хэрэгжсэн тул хяналтаас хасах) 

 Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, архидан согтуурахтай тэмцэх талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай 2008.01.04  ЗГТ №04 (Хугацаа дууссан тул 
хяналтаас хасах) 

 Хөдөөг хоршоолох аяны тухай   2012.03.28      ЗГТ   №95  (Засгийн газраас 
2012 оныг хөдөөг хоршоолох аяны жил болгон зарлаж, /Хөдөөг хоршоолох 
аяныг 2012 онд  зохион байгуулсан /Хяналтаас хасах) 

 Санхүүжилтийн тухай           2013.07.09    ЗГТ    № 263 (Хугацаа дууссан тул 
хяналтаас хасах) 

 2014 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ байршил зориулалтыг тогтоох 
тухай                   2014.06.07     ЗГТ       №179 (Хугацаа дууссан тул хяналтаас 
хасах) 

 Адуучин -2014 тэмцээн зохион байгуулах тухай  2014.08.01    ЗГТ   №246   
(Хэрэгжиж дууссан тул хяналтаас хасах) 

 Цөм сүргийн  үржлийн аж ахуйн  талаар  авах арга хэмжээний тухай 
2013.12.21     ЗГТ   №420   (100 хувь бүрэн хэрэгжсэн тул хяналтаас хасах) 

 Улсын сайн малчин, Улсын тэргүүний  фермер,  Улсын  тэргүүний  малчдын  
бүлэг,  Улсын тэргүүний  тариаланч хамт олон ,  Улсын  тэргүүний  тариаланч 
шалгаруулах тухай           2015.02.02 ЗГТ   №39   (100 хувь бүрэн хэрэгжсэн 
тул хяналтаас хасах) 

 Төлөвлөгөө батлах тухай  (хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2011-2012 оны)    2011.03.16 ЗГТ №81  (Хугацаа 
дууссан учир хяналтаас хасах) 

 Монгол улсын 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлтийг хангах зарим арга 
хэмжээний тухай 2014.06.28   ЗГТ     №209  (Хугацаа дууссан тул хяналтаас 
хасах) 

 Монгол Улсын 2014 оны төсвийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний 
тухай  2014     ЗГ-ын тогтоол   №291  (Хугацаа дууссан тул хяналтаас хасах) 

 Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай  Ерөнхийлөгчийн  2013 оны  88 дугаар зарлиг  
(Хугацаа дууссан тул хяналтаас хасах) 

 2014 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 17 дугаар тэмдэглэлд  (Хугацаа 
дууссан тул хяналтаас хасах) 

 Ой тэмдэглэх тухай 2014.02.28  ЗГТ № 61  (Арга хэмжээг бүрэн зохион 
байгуулж хэрэгжүүлсэн тул хяналтаас хасах) 

 Тооны дээд хязгаар мөнгөн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай  2014.03.07   ЗГТ 
№73 (Тайлант ондоо багтаан  мэдээ, тайлангуудаа холбогдох 
байгууллагуудад хүргүүлсэн тул хяналтаас хасах) 

 2014 оны 6 сарын 21-ний 32 дугаар тэмдэглэл (Хугацаа дууссан тул хяналтаас 
хасах) 

 2003_222. Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 
зарим арга хэмжээний тухай  ЗГ-ын тогтоол (Үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон, 



Засгийн  газрын  2013 оны 322 дугаар тогтоолын  25.4 дахь заалтыг   үндэслэн  
хяналтаас  хасах саналтай   байна.) 

 2001_174. Журам батлах тухай /“Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл 
сонгон шалгаруулж зөвшөөрөл олгох, үйлдвэрлэлд хяналт тавих журам”  ЗГ-
ын тогтоол (Үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон, Засгийн  газрын  2013 оны 322 
дугаар тогтоолын  25.4 дахь заалтыг   үндэслэн  хяналтаас  хасах саналтай   
байна.) 

 2001_256. Хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай  ЗГ-ын тогтоол (Үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон, 
Засгийн  газрын  2013 оны 322 дугаар тогтоолын  25.4 дахь заалтыг   үндэслэн  
хяналтаас  хасах саналтай   байна.) 

 2003_83. Архинд донтох өвчнийг эдгэрүүлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа зарим 
ТББ-ыг дэмжих тухай  ЗГ-ын тогтоол (Хугацаа дууссан тул хяналтаас хасах) 

 2005_16. Журам батлах тухай /Олон хүүхэдтэйн тэтгэмж олгох/  ЗГ-ын тогтоол  
(Үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон, Засгийн  газрын  2013 оны 322 дугаар 
тогтоолын  25.4 дахь заалтыг   үндэслэн  хяналтаас  хасах саналтай   байна.) 

 1997_193. Өнчин, эцэг эхийн хараа хяналтаас гарсан хүүхдийн талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай  ЗГ-ын тогтоол  (Үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон, 
Засгийн  газрын  2013 оны 322 дугаар тогтоолын  25.4 дахь заалтыг   үндэслэн  
хяналтаас  хасах саналтай   байна.) 
 
2. Үндэсний хөтөлбөр баталсан шийдвэрийг Засгийн газрын 2013 оны 322 

дугаар тогтоолоор баталсан “Захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ 

үнэлгээний нийтлэг журам аргачлал”-ын 23,5 дахь заалтыг үндэслэн тогтоолын 

хяналтаас бүрэн хасаж, хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр хэрэгжилт үр дүнг тооцож 

байх 

 Хөтөлбөр батлах тухай 2014.09.18   ЗГТ  № 298  (Цаашид хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтээр хэрэгжилт тооцогдох тул журмын 25.3-ийг баримтлан  
хяналтаас хасах) 
 

 Хөтөлбөр батлах тухай 2014.10.18 ЗГТ № 341  (Цаашид хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтээр хэрэгжилт тооцогдох тул журмын 25.3-ийг баримтлан  
хяналтаас хасах) 

 

             Аймгийн түвшинд 

             Бодлогын хэлтэс мэргэжилтнүүдээс хэрэгжилтийг тооцож гаргахдаа, 

үнэлгээ буруу өгөх, үр дүнгээ тооцохгүй байх явдал цөөнгүй гарч байна. Энэ нь 

мэргэжилтнүүдэд тухайн бодлого үйл ажиллагааны суурь түвшний үзүүлэлт, 

нөөцөд тулгуурласан хүрэх түвшинг нарийн тодорхойлж чадаагүй, хөтөлбөрийн 

хүрээнд хийх ажлаа нарийн төлөвлөөгүй байгаатай холбоотой байна.  

Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийг тооцож мэдээлэхдээ тухайн арга 

хэмжээний хэрэгжих хугацааг харгалздаггүй, шинээр орсон албан хаагчид 



хөтөлбөрийн заалтуудыг хяналтанд бүрэн аваагүй зэргээс шалтгаалан зарим 

хэрэгжилтүүд тасрах, хэрэгжилт удаашрах  байдалтай болсон байна. 

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/280 дугаар захирамжийн дагуу 

хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг тухайн оны 06,12 сарын 25-ны дотор нэгтгэн 

гаргаж, 07 сар болон дараа оны 01 сарын 10-ны дотор Засгийн газрын Хэрэг 

Эрхлэх газарт   мэдээлдэг хэдий ч хэлтэс мэргэжилтнүүдээс дурьдсан хугацаанд 

тайлангаа гаргаж ирүүлэхгүй удаа дараа шаардуулах, хагас дутуу, чанаргүй 

тайлан гаргах, гаргасан хэрэгжилт мэдээг хэлтсийн хэмжээнд хянаж эмхэтгэх, 

хэлтсийн дарга нар хянах талаар дутагдалтай байгаа зэргээс шалтгаалан 

хэрэгжилтийг Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасаг дээр нэгтгэх, дүгнэх, 

хэрэгжилтийн явцад хяналт шинжилгээ хийх ажилд хүндрэл чирэгдэл учирч 

байна.  Мөн хэрэгжилтийг хугацаа хэтрүүлж, чанар үр дүн муутай гаргаж ирүүлж 

байгаа нь хэрэгжилтийг буцааж дахин гаргуулахад цаг хугацаа их шаардагдаж 

байна. 2015 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтийг СТСХэлтэс, ХБХэлтэс хугацаа 

хоцроож 06 сарын 30-нд тайлагнасан байна.  

 

 

ХЯНАСАН: 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН  ГАЗРЫН ДАРГА 

............................................................ /Б.ТҮВШИНБАЯР/ 

 

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН 

ДАРГА......................................................../Г.ХАНДАРМАА/ 

 

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ, ТАЙЛАН БЭЛТГЭСЭН: 

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН  АХЛАХ  

      МЭРГЭЖИЛТЭН   ....................................  /Ч.СҮРЭНХОРОЛ/ 



ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ХЯНАЛТАНД БАЙГАА 

ТОГТООЛ ШИЙДВЭР, ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН  БИЕЛЭЛТ 

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар  

№ Утга  
Хяналтад байгаа заалтыг 

хэрэгжүүлэх талаар төлөвлөсөн арга 
хэмжээ 

Хэрэгжилтийн явц  
/Хийсэн ажлаа 1000 үгэнд багтааж утга 

найруулгатайгаар бичнэ/ 

Гарсан үр дүн үр нөлөө 
 /тоон болон чанарын 

шалгуур үзүүлэлтээр өсөлт 
бууралт, үр  нөлөөг бичих/ 

Х
э
р
э
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и
л
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й
н
 

х
у
в
ь
  

Хүчингүй болсон 
буюу хяналтаас 

хассан тухай 
тэмдэглэл/ 
өөрчлөлт 

оруулах тухай 
санал, дүгнэлт 

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс  

1 

Журам батлах 
тухай /Гамшгийн 
аюулыг зарлан 

мэдээлэх/ 
2011,11,30      ЗГТ  

№339 

1. Гамшгийн аюулыг зарлан 
мэдээлэх журмыг мэргэжлийн алба, 
сумдад сурталчилах, мэдээлэх 
2. Дохиогоор цугларах талаар 
дадлага хийлгэх  

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэх журмыг 
сурталчлах зарлан мэдээллийн хэрэгслийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор 14 суманд 2.464.000 төгрөгийн 14 ширхэг бага 
оврын зөөврийн серень дохиог аймгийн Засаг даргын 
захирамжаар шийдвэрлүүлж олгосон. Гамшгаас 
хамгаалах дадлага сургуулийг 2013 онд 7 сум, 2014 онд 
3 сум, 2015 онд 4 суманд тус тус зохион байгуулаад 
байна.Улс орон даяар гамшгийн аюулын тухай зарлан 
мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага, сургалтыг 
зохион байгуулах дуут дохиогоор ажиллуулах тухай 
Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 3 дугаар сарын 25-ны 
өдрийн а/137 тоот захирамжийн дагуу зарлан 
мэдээллийн дуут дохиог дамжуулах дадлага сургуулийг 
зохион байгууллаа.  
Гамшгаас хамгаалах албад, Даланзадгад сумын Онцгой 
комисс, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүний машин 
техник, багаж зэвсэглэмж, баг, хүн нэг бүрийн хээрийн 
бэлтгэлд Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит бэлэн байдлын 
үзлэг явуулж нийт 412 хүн 47 машин техник оролцлоо. 
Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 25-ны 
өдрийн А/131 тоот захирамжаар Гамшгийн аюулын тухай 
зарлан мэдээллийн дуут дохиогоор аймгийн Гамшгаас 
хамгаалах албад, 15 сумдыг ажиллуулж автомашин 
техник, багаж зэвсэглэмж, хүн нэг бүрийн хээрийн 
бэлтгэлд үзлэг явуулсан. Ийнхүү жил бүр дадлага 
сургуулилалтыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж 
хэвшүүлж байна.  

Гамшгийн аюулын тухай 
зарлан мэдээллийн дуут 
дохиогоор ажиллах дадлага 
сургалтыг үе шаттайгаар 
зохион байгуулснаар 
гамшиг ослыг  эрсдэл 
багатай даван туулах 
боломжтой болсон төдийгүй 
журмын хүрээнд жил бүрийн 
3 дугаар сард нэгдсэн 
дадлага зохион байгуулж 
хэвшүүлснээр гамшгаас 
хамгаалах  алба, сумдын 
ерөнхий зориулалтын 
мэргэжлийн  ангиудын 
бэлтгэл бэлэн байдал үүрэг 
гүйцэтгэх чадвар 
сайжирсан.  

100 

Журмын хүрээнд 
 хийгдэх ажлууд 

жил бүр хийж 
хэвшсэн тул 

хяналтаас хасах 
саналтай  
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1.Иргэдээс  төрийн  захиргааны төв 
болон  нутгийн  захиргааны   
байгууллага, албан  тушаалтанд  
хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг  
хууль тогтоомжийн  хүрээнд  
шийдвэрлэх , иргэдийг 
чирэгдүүлэхгүй  байх, хуулийн 
хугацаанд  иргэдэд хариуг  өгч 
хэвших 
2. Өргөдөл гомдлын барагдуулалтын 
талаар улирал бүр хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж 
хэвших  

1.  Өмнөговь аймгийн ЗДТГазар нь аймгийн ЗДТГазарт 
Олон нийттэй харилцах албыг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
ажиллуулж, тэнд иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч 
шийдвэрлэх үүрэг бүхий төрийн албан хаагчийг 
ажиллуулж байна. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай 
хуулийн дагуу иргэдийн гаргасан өргөдөл гомдлын хариуг 
хуулийн хугацаанд нь утсаар болон албан бичгээр хариуг 
өгч шийдвэрлэлтийн шуурхай болгох арга хэмжээ аваад 
байна.  Сумдаас улирал бүрийн сүүлийн сарын 25-ны 
дотор өргөдөл гомдлын тайлан мэдээг авч нэгтгэн 
ЗГХЭГазарт хүргүүлдэг бөгөөд сумдын ЗДТГазрын дарга 
нарт  өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар зөвлөгөө 
мэдээлэл өгч хамтарч ажиллаж байна.  Иргэдээ сонсох 
70530001 утсанд ирсэн дийлэнх санал гомдлыг нэгтгэж 
хариуцсан албан хаагчаар нь орон нутгийн телевизэд 
хариу мэдээлэл өгүүлж хэвшлээ.                             2. 
Өргөдөл гомдлын хариу шийдвэрлэлт, тайлан мэдээний 
ил тод шуурхай байдлыг хангах үүднээс  улирал бүр 
аймгийн албан ёсны www.omnogovi.gov.mn цахим 
хуудсанд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл хүсэлт болон түүний 
шийдвэрлэлтийг  байршуулж,  сар бүр гаргадаг 
"Мэдээллийн цонх" хэвлэмэл хуудсанд өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийг нийтлүүлж байна.  

Иргэдээс 2015 оны 1-р 
улирлын байдлаар аймгийн 
ЗДТГазарт 219,  сумдын 
ЗДТГазарт 839, нийт 1058 
өргөдөл гомдлыг хүлээн авч 
холбогдох хууль журмын 
дагуу шийдвэрлэж, нийт 
шийдвэрлэлт 87.2  хувьтай 
байна. Төрийн байгууллага  
албан хаагчдын буруутай 
үйл ажиллагаанаас 
шийдвэрлээгүй  

100
% 

Үйл ажиллагаа 
тогтмолжсон тул 
хяналтаас хасах  

3 

Гадаад бодлого, 
үйл ажиллагааны 
нэгдсэн 
зохицуулалтыг 
сайжруулах тухай  
ЗГТ  05_2010_162 

1. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын 
түвшинд хэрэгжүүлэх айлчлал, арга 
хэмжээний талаар Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газар болон гадаад 
харилцааны асуудал хариуцсан 
төрийн захиргааны төв 
байгууллагатай урьдчилан 
зөвшилцөж, илтгэх хуудсыг тухай бүр 
ирүүлж байх;  
2. Сум, дүүргийн Засаг даргын 
түвшинд хэрэгжих гадаад айлчлал, 
арга хэмжээний талаар аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга нар 
удирдамж, чиглэл өгч байх; 
3. Гадаадын ижил төрлийн 
байгууллагатай аливаа асуудлаар 
хамтын ажиллагааны баримт бичиг 
байгуулахдаа гадаад харилцааны 
асуудал хариуцсан төрийн 

1. Аймгийн Засаг дарга тэргүүтэй холбогдох албаны 9 
хүний бүрэлдэхүүнтэй 2015 оны 03 дугаар сарын 25-27-
ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Альшаа, Баяннуур аймагтай 
албан ёсны уулзалтыг зохион байгуулсан. Альшаа, 
Баяннуур аймагтай байнгын гадаад хамтын 
ажиллагаатай бөгөөд тулгамдаж буй зарим асуудлуудыг 
хэлэлцэн хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар ГХЯ-нд илтгэх 
хуудсыг тухай бүр хүргүүлсэн.                                               
2. Альшаа аймгийн Эзнээ хошуунаас Цэхэ-Шивээ 
хүрэнгийн боомтод зохион байгуулагдаж буй үзэсгэлэн 
худалдаануудад аймгийн зүгээс заавар чиглэл өгч 
амжилттай оролцож хэвшээд байна.                   
3. Аймгийн БОЭТ БНСУ-ын Ионсэй Саран эмнэлэгтэй 
туршлага судлах, эмч мэргэжилтэн солилцоо хийх тухай 
гэрээг 2015 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр байгуулсан.                  

  1. Аймгийн Засаг даргын 
гадаад томилолт болон 
бусад албан тушаалтны 
албан айлчлалын  талаар 
илтгэх хуудсыг ГХЯ-нд 
тухай бүр хүргүүлж 
байгаагаас сүүлийн 
жилүүдэд гадаад албан 
томилолттой холбоотой 
зөрчил гараагүй байна.                                                                                                 
2. Сумдын Засаг даргын 
гадаад албан айлчлал, арга 
хэмжээнд оролцоход 
аймгийн ЗДТГазраас  
заавар чиглэл өгч,  зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг 
нь бүрэн хариуцаж 
хэрэгжүүлэх ажлыг 
тогтмолжуулсан.              

100 

Тогтоолын 
хүрээнд 

 хийгдэх ажлууд 
жил бүр хийж 
хэвшсэн тул 

хяналтаас хасах 
саналтай  



захиргааны төв байгууллагатай 
урьдчилан зөвшилцөх; 

4 

Монгол хэл 
бичгийн 
боловсролыг 
сайжруулах арга 
хэмжээний тухай  
2013.02.02    ЗГТ   
№37 

1. Бүх төсөвт байгууллагуудын 
төрийн албаны ажлын байр (албан 
тушаал)-ны тодорхойлолтод  монгол 
хэлбичгийн мэдлэгийн түвшинг 
харгалзах ур чадварын шаардлагыг 
нэмж тусгах. 
2. Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн 
стандартыг бүх шатанд мөрдлөг 
болгож төрийн албан хаагчдын 
мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 
сургалт арга хэмжээг тогтмол зохион 
байгуулж, тодорхой үр дүнд хүргэх  

1. Нутгийн захиргааны байгууллагын ажлын байр /албан 
тушаал/-ны тодорхойлолтод  монгол хэлбичгийн ур 
чадварын түвшинг заасан шаардлагыг нэмж оруулах 
талаар чиглэл өгч, төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт 
авахаар зарлаж байгаа ажлын байранд мөн дээрх 
шаардлагыг тусгаж байна. Төрийн албанд анх орох 
иргэнээс монгол хэлбичигийн ур чадварын түвшин 
тогтоох шалгалтыг тогтмол авч байгаа бөгөөд төрийн 
албан хаагчийн ур чадварын болон мэргэшлийн түвшин 
үнэлэх шалгуур үзүүлэлтэд дүрмийн болон утга 
найруулгын шалгалт авахаар оруулаад байна.  
2. Төрийн байгууллага бүр албан хэрэг хөтлөлтийн 
стандарт шаардлагыг мөрдөж, "Төрийн албан хаагчийн 
сургалт" хөтөлбөрийг жил бүр хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. 

1. Төрийн албанд анх 
ороход нь монгол 
хэлбичгийн мэдлэгийн 
түвшинг шалгаж, ажлын 
байран дээр нь тогтмол 
сургаснаар залуу боловсон 
хүчний мэдлэг,  ур чадвар 
сайжирч байна. 
2. Энэ оны 6 дугаар сараас 
эхлэн нутгийн захиргааны 
байгууллагын архив, албан 
хэрэг хөтлөлтийн стандарт, 
төрийн албан хаагчийн "Ур 
чадвар, мэргэшлийн 
түвшин"-г тогтоох "Ажлын 
хэсэг"-ийг аймгийн Засаг 
даргын захирамжаар  
байгуулан ажиллуулж 
эхэлсэн нь тодорхой үр дүн, 
үнэлэлт дүгнэлтэд хүрнэ гэж 
үзэж байна.  
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Сумдын хөгжлийн 
загвар болон түүнд 
хамаарах нэг 
маягын загвар 
зургийн жагсаалт 
батлах тухай 
2013.06.22    ЗГТ     
№226 

 1.“Сумдын хөгжлийн 
загвар”,“Сумдын нийгмийн 
үйлчилгээний болон үйлдвэрлэл, 
бизнесийн барилга байгууламжийн 
нэг маягийн загвар зургийн 
жагсаалт”, “Нэг цэгийн үйлчилгээ 
үзүүлэх болон нэг дор байрлан үйл 
ажиллагаа явуулах байгууллагуудын 
барилга байгууламжийн    жагсаалт”-
ыг  бүх сум байгууллагуудад 
хүргүүлэн хэрхэн ашиглах талаар 
сурталчилах  
2. Аймгийн  урт болон дунд 
хугацааны бодлого төлөвлөлттэй 
уялдуулан сумдад баригдах барилга 
байшингуудыг энэхүү тогтоолтой 
уялдуулан хэрэгжүүлэх3. Сумдын 
хөгжлийг энэхүү загвартай 
харьцуулан аль түвшинд байгааг 
тодорхойлох  

1. Тогтоолыг сум бүрт хүргүүлэн, сумынхаа хөгжлийн 
тоймыг гарган, харьцуулалт хийж, энэхүү жишиг загварт 
хүрэхэд цаашид ямар ажил зохион байгуулах талаар 
бодлого боловсруулж ажиллах гол баримт бичиг болгон 
ашиглахыг сурталчиллаа. Мөн эдийн засгийн хөгжлийн 
яамнаас  нэг маягийн загвар зургийг хүлээн авсан бөгөөд 
энэхүү загвар зургаар сумдад шинээр баригдах барилга 
байшингуудыг барих ажлыг гүйцэтгэж байна.  Энэхүү  нэг 
маягын зураг төсвийн дагуу 2015 онд  Баян-Овоо сумын 
Эрүүл мэндийн төвийн барилгыг бариулахаар тендэр 
зарлан гэрээ байгуулаад байна.  

Энэхүү тогтоол гарч түүнийг 
орон нутагт хэрэгжүүлж 
эхэлсэнээр сум бүр өөрийн 
хөгжлийг тогтоолоор 
баталсан жишиг загварт 
харьцуулан цаашид 
хөгжлийн бодлогоо 
тодорхойлох боломжтой 
болсон. Мөн сумдад шинээр 
барих барилга 
байгууламжуудын зураг 
төсвийг хийлгэх зардлыг 
хэмнэж нэг маягын загвар 
зургаар хийлгэх боломж 
нөхцөл бүрдсэн.  
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Хилийн  зарим 
боомтын  талаар 
авах арга 
хэмжээний тухай  
2014.03.21   ЗГТ   
№46 

1. Монгол, Хятадын улсын хилийн 
дагуу  Монгол Улсын талаас 
Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын 
нутаг Цагаан дэл уулын чиглэлд, 
Хятадын талаас БНХАУ-ын ӨМӨЗО-
ны Альшаа аймгийн Альшаа зүүн 
хошууны нутаг Өлзий уулын 
чиглэлээр хоёр талын зорчигч, ачаа 
тээврийн “Цагаан дэл уул–Өлзий” 
байнгын ажиллагаатай  авто замын 
боомт шинээр байгуулахад орон 
нутгийн оролцоог хангаж ажиллах  
2. “Цагаан дэл уул-Өлзий” боомт  
байгуулах газар зүйн байршлыг 
нарийвчлан тогтоох, хоёр талын 
боомтын дэд бүтцийг харилцан 
уялдаатай, ижил түвшинд төлөвлөж, 
бүтээн байгуулах асуудлаар санал, 
дүгнэлт боловсруулахад аймаг орон 
нутгаас оролцох, аймгийн өөрийн 
бодлогыг тусгах арга хэмжээ авах  

Боомтыг байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орон 
нутгаас аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга 
томилогдон ажиллаж байна.                                                           
БНХАУ-ын Альшаа аймгаас "Цагаан дэл уул-Өлзий" 
боомтын зураг  төслийг харилцан адил түвшинд 
боловсруулж ирүүлээд байна. Боомт байгуулах газар 
зүйн байрлалыг нарийвчлан тогтоогоод байгаа боловч 
бүрэн баталгаажаагүй болно. Өлзий-Цагаан дэл-Уул 
боомтын бүтээн байгуулалтын ажлын явцыг  хурдасгаж, 
хоёр талын эдийн засаг, ниймгийн хурдастай хөгжилд тус 
дөхөм үзүүлэхийн тулд боомтыг нээхтэй холбоотой 
боомтын бүс болон “Нэг гааль хоёр шалгалт ” /Гааль, 
хилийн шалгалтын пост, хилийн хорио цээрийн газар/-ын 
оффисыг барих хөрөнгө оруулалт, Даланзадгад хүртэлх 
240 км замыг 4-р зэргийн сайжруулсан замын 
стандартаар барих хөрөнгө оруулалтын баталгаа бүхий 
албан бичиг ирүүлээд байна.  

Өлзий-Цагаан дэл-Уул 
боомтын бүтээн 
байгуулалтын ажлын явцыг  
хурдасгаж, хоёр талын 
эдийн засаг, ниймгийн 
хурдацтай хөгжилд тус 
дөхөм үзүүлэх бөгөөд 
одоогоор тус ажил 
хэлэлцээрийн шатанд 
байна. 
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Сумдын  хөгжлийн  
индекс  тооцох  
аргачлал  батлах 
тухай 
2014.07.28    ЗГТ   
№242  

1. Сумын хөгжлийн 2013 оны 
индексийг 2014 оны IY улиралд 
багтаан  зарлаж, цаашид 2 жилд 1 
удаа тооцож байх 
2. Засгийн газрын 2013 оны 226 
дугаар тогтоолын 1 дүгээр 
хавсралтаар баталсан “Сумдын 
хөгжлийн загвар”-ын дагуу аймгийн 
төвийн сумдаас бусад сумдын 
хөгжлийн индексийг хүн амын 
тооноос нь хамааруулан 3000 
хүртэл, 3001-5000, 5001-с дээш, 
онцлог сум гэж 4 ангилж, ангилал тус 
бүрээр тооцон байр эзлүүлэх 
3. Сумын хөгжлийн индекс тооцоход 
шаардлагатай мэдээллийг 
тогтоолын 2 дугаар хавсралтад 
тусгагдсан байгууллагуудаар 
гаргуулан сум бүрээр нэгтгэн 
боловсруулж тухайн жилийн I 
улиралд багтаан Эдийн засгийн 

2014 оны 4-р улиралд сумын хөгжлийн индекс тооцох 
аргачлалын  дагуу 15 сумын хөгжлийн индексийг тооцож 
Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн. Тогтоолын 
дагуу 2 жилд 1 удаа тооцох учраас 2015 оны сумын 
хөгжлийн индексийг 2016 оны 4 дүгээр улиралд багтаан 
гаргана.  ЗГ-ын  2013 оны 226 дугаар тогтоолын 1 дүгээр 
хавсралтаар баталсан “Сумдын хөгжлийн загвар”-ын 
дагуу аймгийн төвийн сумдаас бусад сумдын хөгжлийн 
индексийг сум дүгнэх үзүүлэлтэд оруулан тооцох төсөл 
боловсруулан хэлэлцүүлж байна.  Аймгийн тэргүүний 
сум, баг дүгнэх үзүүлэлтийг шинэчилж байгаатай 
холбоотой сумын хөгжлийн индекс тооцох аргачлалын 
дагуу үзүүлэлтийг боловсруулж байна. 

Сумдын хөгжлийн түвшинг 
тогтоох эрх зүйн орчин 

бүрдсэн үр дүнтэй байна.  
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"Сумын төвийн 
шинэчлэл" 
төслийн хүрээнд 
хийгдэх ажлын 
жагсаалт батлах 
тухай 2014.09.18     
ЗГТ       №309 

 1. "Сумын төвийн шинэчлэл" төслийг 
хэрэгжүүлж байгаа Цогт-овоо суманд 
төслөөр хийгдэж байгаа  ажлын явц 
байдал, чанар, үр дүн, хөрөнгийн 
зарцуулалтад байнгын хяналт тавьж 
ажиллах 

Цогт-Овоо суманд сумын төвийн шинэчлэл төсөл 
хэрэгжиж, улсын төсвийн 5,0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар дулаан, цахилгааны инженерийн шугам 
сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлт, сумын төвийн цэвэр 
бохир усны шугам сүлжээ болон доторх автозамыг 
шинээр барих ажил хийгдээд байна. Үүнд: Сумын төв 
доторхи хатуу хучилттай автозам – 2км, явган хүний зам 
– 4км, зам дагуух 84 ш лед гэрэл /гэрэлтүүлэг/, цэвэр усны 
шугам сүлжээ -3км, дулааны шугам шинэчлэл өргөтгөл – 
3280 метр, бохирын шугам  - 2136 метр, цэвэрлэх 
байгууламж 50м3, дотор холболтын хамт, ус түгээх байр, 
уурын зуухны өргөтгөл, халуун усны барилга, төсвийн 
байгууллагуудын гадна талын пасадны ажил, сумын 
төвийн бүх өрхийн хашаа хаалганы өргөтгөл зэрэг ажлууд 
хийгдэхээр төлөвлөгдөж, ажлын гүйцэтгэл 95,0 хувьтай 
хэрэгжсэн байна.  

Төслийн гүйцэтгэл 95.0 
хувьтай хэрэгжсэн байна. 
Мөн аймгийн хэмжээнд нэг 
сумыг сумын төвийн 
шинэчлэл хөтөлбөрийн 
хүрээнд орчин үеийн 
дэвшилтэт техник 
технологи бүхий шийдлээр 
дулаан халаалт, зам талбай 
гэрэлтүүлэг, орчны өнгө 
үзэмжийг сайжруулсан нь 
бусад сумдад үлгэр жишээ 
болоод зогсохгүй тухайн 
сумын иргэд цэвэр цэмцгэр 
орчинд хот аймгийн төвд 
амьдрахтай ижил орчин 
нөхцлийг бүрдүүлэн 
амьдрах боломжтой болсон 
нь хамгийн өндөр үр дүн юм.  
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Яамдын зохион 
байгуулалтын 
бүтэц орон тооны 
хязгаар батлах 
тухай  
2014.12.15   ЗГТ   
№382 

1. ССАЖГазрын бүтцийг өөрчлөн 
түүний бүтцэд байсан аялал 
жуулчлалын ажлыг БОГазарт 
шилжүүлж, биеийн тамир  спортын 
ажлыг ЭМГазарт харъяалуулан 
БТСГазар болгон үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах  

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар  “Соёл, спорт, аялал 
жуулчлалын газар”-ыг “Биеийн тамир, спортын газар”,  
“Байгаль орчны газар”-ыг “Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар”, “Боловсролын газар”-ыг “Боловсрол, 
соёлын газар” гэж тус тус өөрчилж, батлагдсан төсөв, 
харъяа яамнаас баталсан бүтэц орон тооны дагуу 2015 
оны 2 дугаар сарын 1-нээс эхлэн ажиллуулж байна. 

Эдгээр агентлагуудын үйл 
ажиллагаа шинэ бүтэц, 
зохион байгуулалтын дагуу 
хэвийн явагдаж байна. 

100 

100 хувь бүрэн 
хэрэгжсэн тул 

хяналтаас хасах 
саналтай  
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Тогтоолд өөрчлөлт 
оруулах тухай 
2015.01.12     ЗГТ 
№08  

1. Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 
агентлагуудын хуучин нэрийг 
өөрчлөн энэхүү тогтоолд зааснаар 
нэрлэх 
2. Тогтоолын өөрчлөлтийг төсөвт 
байгууллагуудад хүргүүлж 
сурталчилах 

Энэхүү тогтоолыг төсөвт байгууллагуудад хүргүүлэн 
хэрэгжилтийг хангах талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч 
хамтарч ажиллалаа. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар  
“Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар”-ыг “Биеийн 
тамир, спортын газар”,  “Байгаль орчны газар”-ыг 
“Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар”, “Боловсролын 
газар”-ыг “Боловсрол, соёлын газар” гэж тус тус өөрчилж, 
батлагдсан төсөв, харъяа яамнаас баталсан бүтэц орон 
тооны дагуу 2015 оны 2 дугаар сарын 1-нээс эхлэн 
ажиллуулж байна. 

Эдгээр агентлагуудын үйл 
ажиллагаа шинэ бүтэц, 
зохион байгуулалтын дагуу 
хэвийн явагдаж байна. 

100 

100 хувь бүрэн 
хэрэгжсэн тул 

хяналтаас хасах 
саналтай  
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Журам шинэчлэн 
батлах тухай.  
Тэтгэмж олгох 
тухай 
2014.12.30   ЗГТ   
№405 

1. Тухайн жилд төрийн жинхэнэ 
албанаас чөлөөлөгдөж тэтгэвэр 
тогтоолгосон төрийн жинхэнэ албан 
хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй 
тусламж олгох ажлыг зохион 
байгуулах 
2. Тусламжид хамрагдах төрийн 
жинхэнэ албан хаагчдын судалгааг 
урьдчилан гаргаж, тухайн жилийн 
төсөвт хөрөнгө зардлыг тусгуулах 
арга хэмжээ авах   
3. Нэг удаагийн буцалтгүй 
тусламжийг энэхүү журмын дагуу 
бодож олгох, журмыг нийтэд 
сурталчилах, холбогдох 
байгууллагад  тогтоосон хугацаанд 
тайлагнах ажлыг зохион байгуулах  

1. Төрийн жинхэнэ албанаас чөлөөлөгдөж тэтгэвэр 
тогтоолгосон төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн 
буцалтгүй тусламж олгох ажлыг журмын дагуу зохион 
байгуулж байна. 
2. Тухайн байгууллагын хүний нөөцийн ажилтан, нягтлан 
бодогч нар урьдчилсан судалгаа, тооцоо гарган дараа 
жилийн төсөвт тусгах талаар сургалт зохион байгуулсан. 
3. Журмыг нийтэд сурталчилах, хэрэгжүүлэх ажил 
холбогдох байгууллага, албан тушаалтны хүрээнд бүрэн 
хийгдэж байна. Энэ талаар нэгдсэн сургалт, семинарыг 
бүсчлэн зохион байгуулаад байна. 

Энэхүү шинэчлэгдсэн 
журмын дагуу 2015 онд нийт 
4 төрийн албан хаагч 13.7 
сая  төгрөгийн буцалтгүй 
тусламж аваад байна. 

80   
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Төсвийн 
байгууллагуудад 
хийх бүтэц зохион 
байгуулалтын 
зарим арга 
хэмжээний тухай 
2015.02.09       ЗГТ  
№55  

1. Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 
ТАЗГазрыг татан буулгаж, 
"Автотээврийн үндэсний төв"  аж 
ахуйн тооцоотой, төрийн өмчит 
үйлдвэрийн газартай нэгтгэн зохион 
байгуулах  
2. Аймгийн ЗДТГазрын ХБХэлтэст 
автозам тээврийн бодлого 
боловсруулах хэрэгжүүлэх асуудал 
хариуцсан мэргэжилтнийг 
ажиллуулах /чиг үүргийг ажлын 
байрны тодорхойлолтод тусгах/ 
3. Цомхотголд хамрагдсан 
ажилтнуудад  хууль тогтоомжид 
заасны дагуу тэтгэмж олгох асуудлыг 
шийдвэрлэх 

1. Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/169 дүгээр 
захирамжаар "Ажлын хэсэг" байгуулан нэгтгэн зохион 
байгуулах, шилжүүлэх ажил бүрэн хийгдэж дууссан. 
2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн 
бодлогын хэлтэс нэг орон тоо шинээр бий болгон 
ажиллуулж байна. 
3. Цомхотголд хамрагдсан  албан хаагчдад 6 сарын 
цалинтай тэнцэх тэтгэмжийг олгосон байна.  

Тогтоолын хэрэгжилтийг 
100 хувь бүрэн хангаж, 
ТАЗГазрыг автотээврийн 
үндэсний төвд нэгтгэн үйл 
ажиллагааг жигдрүүлээд 
байна.  

100 

100 хувь бүрэн 
хэрэгжсэн тул 

хяналтаас хасах 
саналтай  
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Зуны цагийн 
тоололд 
шилжүүлэх тухай 
2015.03.09       ЗГТ 
№82 

1. Жил бүрийн 3-р сарын сүүлийн 7 
хоногийн  Баасан гаригаас Бямба 
гаригт шилжих шөнийн 02.00 цагаас  
эхлэн  9-р сарын сүүлчийн долоо 
хоногийн  Баасан гаригаас Бямба 
гаригт шилжих шөнийн 00.00 цаг 
хүртэлх хугацаанд цагийн тооллыг 
нэг цагаар урагшлуулан, аймгийн 
хэмжээнд бүх ажил үйлчилгээг эхлэх 

Аймгийн  хэмжээнд  бүх сум  байгууллага, албан газар, 
аж ахуйн нэгжийн ажил, үйлчилгээний цагийн хуваарь нэг 
цагаар урагшлан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Аймгийн хэмжээнд шинэ 
цагийн хуваарийн дагуу 
ажил, үйлчилгээ хэвийн 
явагдаж байна. 

100   



цагийн хуваарийг нэг цагаар 
урагшлуулж явуулах.  
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Зарим аймагт 
хээрийн түймэр 
малын гоц 
халдварт өвчин 
гарсантай 
холбогдуулан авах 
зарим арга 
хэмжээний тухай  
2015.04.20    ЗГТ   
№ 155 

1. Улсын Онцгой комиссын 2015 оны 
01 дүгээр албан даалгаврын  дагуу 
ой хээрийн түймрийн аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
эрчимжүүлж, түймэрт хүний амь нас 
эд хөрөнгө эрсдэх аюулаас 
урьдчилан сэргийлж, аюулгүй 
байдлыг хангаж ажиллах  

Улсын онцгой комиссын 01, ОБЕГ-ын даргын 01, 02 тоот 
албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө боловсруулан газрын даргаар батлуулж 
төлөвлөгөөний дагуу аймгийн гамшгаас хамгаалах бэлэн 
байдлын төлөвлөгөөнд тодотгол хийж, хилийн цэргийн 
0131, 0166 дугаар ангиудтай харилцан ажиллагааны 
төлөвлөгөө боловсруулж улирал бүр тодотгон ажиллаж 
байна. Хөрш зэргэлдээ Баянхонгор, Өвөрхангай, 
Дундговь, Дорноговь аймгуудын Онцгой байдлын 
газруудтай  хамтран ажиллах гэрээ байгуулж 12 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй ой хээрийн түймрийн голомтонд ажиллах 
бүлэг томилж, техник хэрэгсэл, багаж хэрэгслийн бэлэн 
байдлыг хангуулж, ой хээрийн түймэр унтраах, хөдөлмөр 
хамгаалал аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа 
сэдвүүдээр онолын сургалт зохион байгуулсан.   

Түймрийн голомтод 
ажиллах техник хэрэгсэл 
болон бэлтгэл бэлэн 
байдал хангагдсан.  

50 
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Том төрөөс 
ухаалаг төр рүү  
ҮАБЗ-ийн зөвлөмж   
2013_52/32. 

Төрийн байгууллагууд 
байгууллагадаа ухаалаг төрийн 
зарчмыг нэвтрүүлэх талаар 
хэлэлцүүлэг явуулж, 2014 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөндөө 
тодорхой ажлыг хариуцах эзэн, 
тодорхой хугацаатайгаар тусган 
хэрэгжүүлж, дээд шатны болон 
аудитын байгууллага, олон нийтэд 
тайлагнах 

Төрийн албаны салбар зөвлөл 2014 оныг “Том төрөөс 
ухаалаг төр рүү-Санаачлагыг дэмжих, хэрэгжүүлэх” жил 
болгон зарлаж байгууллага, хамт олны дунд болон сум, 
агентлагын хэмжээнд ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийж мөн 
бүх сумдад бүсчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулсан. 
Эдгээр үе шаттай арга хэмжээний дараа аймгийн ИТХ-
тай хамтран нэгдсэн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан.  
Хэлэлцүүлгийн үеэр гарсан 170 гаруй саналыг нэгтгэн бүх 
шатны хурал, захиргааны байгууллагын шийдвэрт тусган 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллаа.  

Нутгийн захиргааны 
байгууллагын үйл 
ажиллагаа жил бүр 
сайжирч, тэдний өрсөлдөх 
чадварт ахиц дэвшил гарч 
байна. 2014 онд аймгийн 
ИТХ-аас санаачилан 
сумдын өрсөлдөх чадварын 
түвшинг тогтоосноор 
цаашдын ажлаа 
бодитойгоор төлөвлөн 
хэрэгжүүлэх боломжийг 
бүрдүүлсэн.  

100   
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Олон улсын гэрээ 
байгуулах үйл 
ажиллагааг 
сайжруулах тухай  
ҮАБЗ-ийн 
зөвлөмж- 
2014_46/26 

Улс хоорондын болон Засгийн газар 
хоорондын гэрээ байгуулахдаа 
дараах журмыг чанд баримтлах: 
1.1.Гэрээ байгуулахдаа үндэсний 
язгуур ашигсонирхолыг үндэс 
болгох; 1.2.Гэрээг Үндсэн хууль 
болон бусад хууль, Үндэсний 
аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, 
Гадаад бодлогын үзэл баримтлалд 
нийцүүлэх; 1.3.Гадаад харилцааны 
сайд Засгийн газрын тухай хуулийн 
20 дугаар зүйлийн 5 дугаар хэсгийн 
4-т заасны дагуу гэрээ байгуулах 

Өмнөговь аймаг аливаа гэрээ хэлцэлийг Үндэсний 
аюулгүй байдлын зөвлөмж, Төрийн гадаад бодлого, үйл 
ажиллагааны нэгдмэл байдалд нийцүүлэн үйлдэж, тухай 
бүр  хагас бүтэн жилээр гадаад харилцааны тайланд 
тусган хүргүүлж байна. 2015 онд хөрш зэргэлдээ Альшаа, 
Баяннуур аймагтай аймгийн Засаг дарга, Альшаа 
аймгийн Зүүн хошуу, Эзнээ хошуутай аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газрын дарга нар албан уулзалт хийж 
тодорхой асуудлуудыг хэлэлцэж ГХЯ-тай хамтран 
ажилласан болно.БНХАУ-ын Альшаа аймагтай хамтран 
ажиллах гэрээний хүрээнд Гурвантэс суманд 5 км 
автозамын ажил хийгдэж байна. Мөн аймгийн Эзнээ 
хошуутай хамтран хилийн худалдааг хөгжүүлэх 

Журмын хэрэгжилтийг 100 
хувь бүрэн хэрэгжүүлж 
ажиллаж байгаа бөгөөд  
гадаад улс орнуудтай 
харилцах гэрээ санамж 
бичиг үйлдэх үйл 
ажиллагаанд ямар нэгэн 
зөрчил дутагдал гараагүй 
болно.  

100 

  



чиглэлээр үндсэн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлж, гол хариуцлага хүлээх; 
1.4.Тодорхой гэрээ байгуулах 
асуудлаар Гадаад харилцааны 
яамтай зөвшилцөн төсөл, орчуулгыг 
нь албан ёсоор хянуулж дүгнэлт 
гаргуулан Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж байх; 
1.5.Төрийн албан ёсны хэлний тухай 
хуулийн 5.10, 5.11-д заасныг 
баримтлан гэрээний төслийг заавал 
монгол хэлээр үйлдэх. 2.Байгууллага 
хоорондын гэрээ байгуулахдаа 
Гадаад харилцааны яамны санал, 
дүгнэлтийг авч, байгуулсан гэрээг 
Гадаад харилцааны яаманд 
бүртгүүлэх. З.Гэрээ байгуулахаар 
яриа хэлэлцээ хийхдээ "Төрийн 
гадаад бодлого, үйл ажиллагааны 
нэгдмэл байдлыг сайжруулах тухай" 
Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн 2013 оны 1 дүгээр сарын 
13-ны өдрийн 01/01 дүгээр зөвлөмж 
болон Засгийн газрын 2013 оны 5 
дугаар сарын 11-ний өдрийн 169 
дүгээр тогтоолоор баталсан "Төрийн 
гадаад бодлого, үйл ажиллагааны 
нэгдмэл байдлыг хангах журам"-ыг 
мөрдлөг болгох. 

зорилгоор энэ оны 2.6 дугаар саруудад малчид, хувиараа 
бизнес эрхлэгч 200 гаруй хүн үзэсгэлэн худалдаанд 
хамруулсан. Жил бүрийн 9 дүгээр сард зохион 
байгууллагддаг Алтан тооройн баяраар уг үзэсгэлэн 
худалдааг хйиж байна..                                                      Мөн 
аялал жуулчлал, соёлын салбарт солилцоо хийх ажлыг 
төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 
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Монгол Улсын 
2015 оны төсвийн 
тухай хууль 
баталсантай 
холбогдуулан авах 
зарим арга 
хэмжээний тухай   
УИХ-ын 2014 оны 
70 дугаар тогтоол 

1. Агентлаг, тэдгээрийн харьяа 
төсөвт байгууллагын удирдлага 
шатахууны зарцуулалт ихтэй жип 
машиныг өдөр тутмын үйл 
ажиллагаандаа хэрэглэхгүй байх, 
хөдөө орон нутагт томилолтоор 
ажиллах тохиолдолд  агентлаг 
төсөвт байгууллагууд үйл 
ажиллагаагаа нэгтгэн нэгдсэн нэг 
унаагаар явах замаар зардал хэмнэх 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх  

Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргаас 
аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг төсөвт 
байгууллагуудын дарга эрхлэгч нарыг шатахууны 
зарцуулалт ихтэй автомашиныг өдөр тутмын үйл 
ажиллагаандаа хэрэглэхгүй байх, төрийн байгууллагадаа 
ойр гэртэй албан хаагчид унаа машин хэрэглэхгүй байх 
талаар үүрэг чиглэл өгч хамтарч ажиллаж байна.  Мөн 
2015 оны жилийн эхэнд хөдөө сумдаас төрийн албан 
хаагчдыг хамруулан хийх сургалт арга хэмжээг нэгтгэх 
зорилгоор "Нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө" 
боловсруулан гаргаж,    хяналт шалгалт, цугларалт, 
семинарын үйл ажиллагаанд төсөвт байгууллагууд 
нэгдэж оролцох, бүсчилэн зохион байгуулах эсвэл 

Үүний үр дүнд шатахууны 
зардал 2014 онд 83837.0 
сая төгрөг төсөвлөж байсан 
бол 2015 онд 55200.0 болж 
35 хувиар буураад байна. 

70   



онлайнаар явуулах зэргээр ажиллаж байгаа нь төсөвт 
зардлыг хэмнэхэд зохих үр дүнгээ өгч байна.  
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Үндэсний  зөвлөл, 
салбар зөвлөлийн  
бүрэлдэхүүн  
батлах тухай  
                  ЕСЗ 
№61 

1.Нээлттэй засгийн түншлэлийн 
аймгийн салбар зөвлөлийг энэхүү 
захирамжийн 3 дугаар хавсралтанд 
заагдсан эрх бүхий албан 
тушаалтнуудыг оролцуулан 
байгуулах  
2. Салбар зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны чиг үүргийн талаар 
холбогдох байгууллагаас мэдээлэл 
авч, зөвлөлийн  гишүүд нэг бүрт 
танилцуулж үйл ажиллагааг 
жигдрүүлэн явуулах  

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/ 282 дугаар 
захирамжаар "Нээлттэй засгийн түншлэлийн аймгийн 
салбар зөвлөл"-ийг байгуулан ажиллаж байна.Салбар 
зөвлөлийн үйл ажиллагааны чиг үүргийн талаар 
холбогдох байгууллагаас мэдээлэл авч, зөвлөлийн  
гишүүд нэг бүрт танилцуулсан. 

Салбар зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны чиг үүргийн 
талаар холбогдох 
байгууллагаас мэдээлэл 
авч, зөвлөлийн  гишүүд нэг 
бүрт танилцуулж үйл 
ажиллагааг эхлүүлээд 
байна. 

50   
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Суудлын 
автомашины 
ашиглалтын  
талаар авах зарим 
арга хэмжээний  
тухай 2015.05.11     
ЗГТ    №184 

1. Албан тушаалын автомашин 
хэрэглэх эрх бүхий албан тушаалтан 
суудлын автомашиныг хотын дотор 
хуанлийн хоног (баярын болон долоо 
хоногийн амралтын өдрийг 
оролцуулан)-т дунджаар 70 км, 
албан ажлын хэрэгцээний 
автомашин хэрэглэх эрх бүхий албан 
тушаалтан суудлын автомашиныг 
хотын дотор ажлын хоногт дунджаар 
50 км, дуудлагын автомашины 
хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж 
2500 см3-ээс илүүгүй байхаар 
тогтоож, ажлын хоногт дунджаар 40 
км-ээс тус тус хэтрүүлэхгүй хэрэглэж 
байх 
2. Хөдөө ажлын автомашины 
зардлыг тухайн албан тушаалтны 
томилолтын төсөвт тусган баталж, 
гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллах. 
3. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Засаг даргын дэргэдэх 
агентлаг болон төрийн өмчит 
хуулийн этгээдийн дотоод албан 
хэрэгцээнд хэрэглэх дуудлагын 
автомашины тоо, төрлийг  Төрийн 
өмчийн хорооноос тогтоосон 
хязгаарт нийцүүлэн хэрэгжилтэд нь 
хяналт тавьж ажиллах 

Хэрэгжилт тооцох хугацаа болоогүй  

      



4. 2015 онд суудлын автомашин 
шинээр худалдаж авахгүй байх 
5. Албан ажлын автомашин хэрэглэх 
эрх бүхий албан тушаалтан өөрөө 
хүсэлт гаргасан тохиолдолд ажлын 
хоногт 50 км-ээс хэтрүүлэхгүйгээр 1 
км-ийг 450 төгрөгөөр тооцож, 
зардлыг сар тутамд олгож байх 
6. Төсвөөс санхүүждэг байгууллага 
хот дотор ажил, үйлчилгээнд 
хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж 
нь 2500 см3-ээс дээш, туулах чадвар 
өндөртэй, шатахуун их зарцуулдаг 
автомашин хэрэглэх, бүх шатны 
байгууллага, албан тушаалтан 
эрхлэх асуудлын хүрээний болон 
харьяа байгууллагаас автомашин 
гаргуулан хэрэглэх, шатахууны 
зардлыг төлүүлэхийг зогсоох  
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2007_97. 
“Нээлттэй 
хаалганы өдөр” 
зохион байгуулах 
тухай  Ерөнхийлөг
чийн зарлиг  

1. Бүтэн жилийн турш иргэдээс 
ирүүлсэн бүтээлч, ажил хэрэгч 
саналыг гүйцэтгэх удирдлагын 
байгууллагууд, холбогдох албан 
тушаалтан хүлээн авах, шийдвэрлэх, 
хэрэгжүүлэх, тэдгээрийн нийгэм, 
эдийн засаг, улс төрийн амьдралд 
үзүүлж байгаа эерэг үр дүн, үр 
нөлөөг нэгтгэн дүгнэж, ард түмэндээ 
мэдээлж байдаг эргэх холбооны 
тогтолцоог Засгийн газрын хэмжээнд 
бүрэлдүүлэн ажиллах нь зүйтэй гэж 
үзсүгэй. 

Аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2013 оны 03-р сарын 19-ний 
өдрийн а/59 тоот тушаалаар аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газарт Олон нийттэй харилцах алба-Иргэд хүлээн 
авах төв”ийг байгуулж иргэдийн саналыг шуурхай хүлээн 
авч шийдвэрлэх орон нутгийн удирдлагын гаргаж байгаа 
шийдвэрт саналыг тусгуулах ажлыг хэрэгжүүлж байна.  
Мөн аймгийн ЗДТГазрын иргэний танхимын үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлж, нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж, хэлэлцүүлэгт 3429 иргэд оролцож, 
хэлэлцүүлгээс гарсан 1242 саналыг нэгтгэн боловсруулж 
аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэн, 
тодорхой шийдвэр гарган холбогдох аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад чиглэл өгч ажиллалаа    Мөн иргэдийнхээ 
санал хүсэлтийг сонсох зорилгоор "Иргэдээ сонсох 
70530001" утсыг нээн ажлуулж байна.  

Иргэдээ сонсох утас болон 
олон нийттэй харилцах 
албанд байгуулагдсан 
цагаас хойш  628 санал 
хүсэлт ирснээс ажил 
хэргийн шинж чанартай 328 
санал хүсэлтийг  орон 
нутгийн удирдлагын 
гаргасан шийдвэрт тусган 
хэрэгжүүлж байна.  Аймгийн 
Иргэний танхимын үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлж, 
2014 онд нийт 13 удаагийн 
хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж, 3429 иргэн 
оролцож, 1242 санал 
гаргасны 60 хувь буюу 751 
саналыг орон нутгийн 
удирдлагын шийдвэрт 
тусгуулж ажиллаж байна.   
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Орон нутагт үр 
дүнтэй хэрэгжиж, 
хэрэгжилт нь 
тогтмолжсон тул 
хяналтаас хасах  

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс  
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Барилгын салбарт 
мэргэжилтэй 

1. “100 мянган орон сууц”-ны төслийн 
хүрээнд мэргэжилтэй ажилчин 

 Орон нутгийн Политехникийн коллеж, аймгийн 
Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 14 сумдын 

Сургалтанд нийт 23 иргэн 
хамрагдсанаас 

80 
Орон нутагт үр 
дүнтэй хэрэгжиж, 
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ажилтан бэлтгэх 
тухай зарим арга 
хэмжээний тухай 
2009.01.28 ЗГТ 
№23 

бэлтгэх төлөвлөгөөг жил бүр 
шинэчлэн баталж, шаардагдах 
хөрөнгийг улс, орон нутгийн төсөв, 
холбогдох тусгай зориулалтын сан, 
зээл, тусламжийн эх үүсвэрээс 
бүрдүүлэх арга хэмжээ авч, 
хэрэгжилтийг зохион байгуулж 
ажиллах 
2. Төлөвлөгөөний дагуу зохион 
байгуулагдах сургалтад ажилгүй 
болон ажил идэвхтэй хайж байгаа 
иргэд, хугацаат цэргийн албан 
хаагчдыг хамруулах арга хэмжээ 
авах  

иргэдэд сантехникийн мэргэжил олгох сургалтыг 2015 
оны 06 сарын 08-ны өдрөөс эхлэн ажлын 10 хоногт 
багтаан зохион байгуулж байна.  0167-р ангийн хугацаат 
цэргийн алба хааж буй 95 албан хаагчдийг Өмнөговь 
Политехник коллежийн барилгын засал чимэглэлч, өрөгч 
угсрагч, барилгын мужаан, Сантехникч, Гагнуур, 
Цахилгаанч гэсэн мэргэжлүүдээр сургасан. 

ажилгүйдэлд өртөж 
болзошгүй 15 иргэн 
хамрагдаж ажлын байраа 
хадгаллаа. Барилгын 
салбарийн 6 мэргэжлээр 95 
хугацаат цэргийн албан 
хаагчид төгссөн 

хэрэгжилт нь 
тогтмолжсон тул 
хяналтаас хасах  
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Төлбөрийн 
хэмжээг шинэчлэн 
тогтоох тухай  /Аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагаас 
хөгжлийн 
бэрхшээлтэй буюу 
одой хүнийг 
ажиллуулаагүй 
орон тоо тутамд 
сар бүр төлөх 
төлбөр/ 
2009.01.28  ЗГТ 
№26 

1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 
хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой 
хүнийг ажиллуулаагүй орон тоо 
тутамд сар бүр төлөх төлбөрийн 
хэмжээг энэхүү тогтоолын 
хавсралтанд зааснаар гаргуулж 
төсөвт төвлөрүүлэх 
 
2. Бүх шатны төсвийн байгууллага, 
төрийн болон орон нутгийн өмчит 
хуулийн этгээдэд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг 
тогтоосон хувь хэмжээгээр 
ажиллуулах, ажиллуулаагүй 
тохиолдолд зохих төлбөрийг улсын 
төсөвт төвлөрүүлэх талаар 
холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах 

 2014 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн авч ажилуулж 
байгаа  2 аж ахуй нэгжтэй ажил олгогч 4 иргэний гэрээ 
байгуулж,  3 аж ахуй  нэгжээр төлүүлэн 4 төгрөгийн нөхөн 
төлбөрийг Хөдөлмөр эрхлэлтийн нэгдсэн санд 
төвлөрүүлсэн.  44 иргэнийг байнгын ажлын байртай 
болгож, 17 иргэнийг сургалтанд  хамруулан хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлсэн ба ажил олгогчийг дэмжих урамшуулалд 4 
аж ахуй нэгжтэй гэрээ байгуулан 6 иргэнийг ажилд 
зуучлан гэрээ хийгээд байна.                                                                                                                                                                    
2015 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 
ажиллуулаагүйн төлбөр 2 аж ажуй нэгж буюу Эрдэнэс 
таван толгой, Оюу толгой ХК-наас 42,5 сая төгрөг 
хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих санд төвлөрүүлээд байна 

 
 Бүх шатны төсвийн 
байгууллага, төрийн болон 
орон нутгийн өмчит хуулийн 
этгээдэд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй буюу одой 
хүнийг тогтоосон хувь 
хэмжээгээр ажиллуулах 
байдал урьд оны мөн 
үеийнхтэй харьцуулахад 
54% өссөн  байна.  
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Үндэсний стратеги 
төлөвлөгөөний 
тухай (ХДХВ/ДОХ, 
БЗДХ-аас 
сэргийлэх 2010-
2015 оны) 
 
2010.02.17 ЗГТ  
№43 

 1. ХДХВ/ДОХ, БЗДХ-аас сэргийлэх 
2010-2015 оны Үндэсний стратеги 
төлөвлөгөөний зорилт, арга хэмжээ 
болон түүнийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах хөрөнгийг эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл, 
жил бүрийн төсөвт тусгаж гадаад, 
дотоодын болон хувийн хэвшлийн 
байгууллагын хөрөнгө оруулалтыг 
татан оролцуулах талаар холбогдох 
арга хэмжээ авч ажиллах 
2. Үндэсний стратеги төлөвлөгөөг 

1. НҮБ-ийн санхүүжилтээр Бүсийн оношилгоо 
эмчилгээний төвд 36.5 сая.төг, Цогтцэций сумын Сум 
дундын эмнэлэгт 26.1 сая.төгрөгөөр "Өсвөр, үе 
залуучуудад ээлтэй клиник" байгуулагдан ажиллаж 
байна. 2015 он гарсаар 27 хүүхдэд ганцаарчилсан 
зөвөлгөө, 30 хүүхдэд гар утсаар зөвөлгөө өгч, 26 
удаагийн  2 цагийн сургалтанд 995 хүүхдийг хамрууллаа.  
Мөн "Залуучууд, Хөдөлгөөнт болон эрсдэлт бүлгийн хил 
орчмын хүн амыг БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх төслийг 
НҮБ-ийн санхүүжилтээр Улаан загалмайн хороо 
хэрэгжүүлж байна.  

Ханбогд сум нь Сум дундын 
шинэ эмнэлэгтэй болж,  
эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний ая тухтай 
орчин бүрдэж, суурин болон 
хөдөлгөөнт хүн амд хүрэх 
хүртээмж нэмэгдэх нөхцөл 
бүрдсэн.  
Өсвөр, үе залуучуудад 
чиглэсэн үйлчилгээ 
өргөжсөнөөр НҮЭМ 
боловсрол нэмэгдүүлэх, 
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өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээ, 
харьяа нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх 
талаар зохион байгуулалтын арга 
хэмжээ авах 

ганцаарчилсан зөвөлгөө 
өгөх нөхцөлийг бүрдүүллээ. 
Тээврийн жолооч нар, 
хөдөлгөөнт хүн амд 
чиглэсэн сургалт 
сурталчилгааны хүрч 
үйлчилснээр зорилтот 
бүлгийн мэдлэг дээшилж 
байна.  
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Өмнөговь аймагт 
БОЭТөв байгуулах 
тухай 2011.05.11 
ЗГТ  №156 

1.  Өмнөговь аймгийн хүн амд 
эмнэлгийн болон нийгмийн эрүүл 
мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх 
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний 
төвийг Өмнөговь аймгийн нэгдсэн 
эмнэлгийн хүний нөөц, материаллаг 
баазад тулгуурлан байгуулахад орон 
нутгийн зүгээс дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлж хамтарч ажиллах  
2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний 
төвийн барилгыг засварлах, 
өргөтгөх, тоног төхөөрөмжөөр 
хангахад шаардагдах хөрөнгийг 
бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах  
3. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний 
төвд шаардлагатай хүний нөөцийн 
хэрэгцээг тооцон, эмч, сувилагч, 
мэргэжилтнээр хангах, тэдгээрийг 
давтан сургах, мэргэшүүлэх арга 
хэмжээг ЭМЯамтай хамтран 
хэрэгжүүлэх  

1. 2014 оны төсвийн тухай хуулиар нийт 7247.7 сая 
төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр хийгдэхээр төлөвлөгдөн  
6267.7 сая төгрөг батлагдан ЗГХААГазраас тендерийг 
зарласан бөгөөд тендерийн маргаанаас шалтгаалан тус 
ажил эхлээгүй шүүх дээр байгаа тул  2015 онд тус ажлыг 
хийх боломжгүй болж хойшлогдсон. Тус ажил 3 жил 
дараалан хойшлогдлоо. 2. Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжөөр хангахад анхаарч, БОЭТ-д суурин 
даралтны аппарат, Хүчилтөрөгчийн өтгөрүүлэгч, отсос 
зэрэг тоног төхөөрөмжөөр хангаж, БНСУ-ын К дент 
шүдний эмнэлэгтэй хамтран шүдний томограф, ор, бусад 
техник хэрэгслийг хандиваар нийлүүллээ.  3. БНСУ-д 
2015 онд 3 эмчийг сургалаа.  

1. БОЭТ-ийн барилга 
баригдаагүйгээс тусламж 
үйлчилгээ стандартын 
шаардлага бүрэн хангаж 
чадахгүй байна.  2. 
Үйлчлүүлэгчдийн үзлэг 
оношилгоог хөнгөвчлөх, 
оношлогооны чадавхи 
нэмэгдсэн. 3. Эмч, 
мэргэжилтэнүүдийн мэдлэг 
дээшилж, 3 эмч гадаад 
мэргэшлийн үнэмлэхтэй 
болсон.  
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Хүүхэд 
хамгааллыг 
бэхжүүлэх /2011-
2015/ стратеги 
төлөвлөгөө батлах 
тухай  
 
2011.12.06 ЗГТ  № 
347 

1. Хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх 
стратеги (2011-2015 он) 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг  
аймгийн хэмжээнд нэгдсэн 
удирдлагаар хангаж ажиллах, 
төлөвлөгөөний нэгдсэн хэрэгжилтийг 
гаргаж тайлагнах. 
2. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн 
эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл, улсын болон орон 
нутгийн төсөвт тусгаж, олон улсын 
байгууллага, хандивлагчдын зээл, 

1. Хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх стратеги төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг гаргаж ажиллаж байна. Хүүхдийн төлөө 
үндэсний газар, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Дэлхийн зөн олон 
улсын байгууллагатай хамтран Хүүхэд хамгааллын 
тогтолцооны зураглал гаргах, хүүхэд хамгааллын 
чанарын багц судалгаа хийх ажлыг 05-р сарын 19-30-ны 
өдрүүдэд зохион байгууллаа.  Судалгааг  сумдын 
хүүхдийн төлөө зөвлөл, хүүхдийн элч, нийгмийн 
ажилтнуудын оролцоотойгоор өргөн хүрээнд зохион 
байгуулав. Энэхүү ажлын  хүрээнд Аймгийн хэмжээнд 
хүүхдийн үрчлэл, тавиул хүүхэд, сүм хийдэд шавилан 
сууж буй хүүхдүүд болон дотуур байрны хүүхдүүдийн 4 
төрлийн судалгааг нарийвчлан гаргаж,, нөхцөл байдлын 

 
Мөн олон улсын 
байгууллагатай хамтран 
сургуулийн нийгмийн 
ажилтан, хүүхэд 
хамгааллын ажилтан, 
сургуулийн багш нарт 
зориулсан 3 удаагийн 
сургалтыг амжилттай 
зохион байгуулж 62 хүн 
сургагч багшаар 
бэлтгэгдсэн 
 Хүүхэд хамгааллын 
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тусламжаар хэрэгжих хөтөлбөр, 
төслийн үйл ажиллагаатай 
уялдуулан шийдвэрлэж байх 
3. Стратеги төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг жил бүрийн 5 дугаар 
сард тайлагнаж байх 
4. Төлөвлөгөөний хүрээнд жил бүр 
аймгийн бүх сумдыг хамарсан 
хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаар 
арга хэмжээг зохион байгуулж байх 
/өнгөрсөн хугацаанд ямар ямар 
ажлуудыг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн, 
ямар ажлуудыг жил бүр хийж 
тогтмолжуулсан.  Төлөвлөгөөний 
хүрээнд 2011 оноос хойш хэдий 
хэмжээний санхүүжилт хийгдсэн 
талаар мэдээлэл/ 

үнэлгээ хийлээ. Мөн үрчлэгдсэн хүүхдийн асуудлаар 
фокус бүлгийн ярилцлага хииж үнэлгээ хийлээ. 
2. Олон улсын байгуулага хандивлагчийн 
тусламжтайгаар төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. SASA активистуудын сүлжээ, monfemnet үндэсний 
сүлжээтэй хамтран “Эмэгтэйчүүдийн  эсрэг 
хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь ” сургалтыг сум, 
сургуулийн нийгмийн ажилтан, сургуулийн багш 30 хүнд 
зохион байгуулсан.  
• Японы хүүхдийг ивээх сантай хамтран говийн бүсийн  
аймгуудын Онцгой байдлын газар, хэлтсүүд, Хүүхэд, гэр 
бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Боловсролын газрын 
мэргэжилтнүүдэд “Гамшиг онцгой байдлын үеийн хүүхэд 
хамгаалал” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан.   
• НҮБ-ын Хүн  амын сангаас 2014-2017 онд хэрэгжүүлэх  
“Залуучуудын хөгжил” хөтөлбөрийн хүрээнд 
Даланзадгад, Цогтцэций, Ханбогд сумдад хүүхэд 
хамгааллын чиглэлээр 8 төрлийн үйл ажиллагааг 
хамтран зохион байгууллаа.  

чиглэлээр сургалтад 
хамрагдсан хамтарсан 
багийн гишүүдийн хувь  
өмнөх оноос 21%- иар өссөн 
байгаа бөгөөд  аймгийн 
хэмжээнд 15 хамтарсан 
багт 51 хүн 38 кейс дээр 
хамтран үйлчилгээ үзүүлсэн 
байна.  
Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг 
аргын сургалт, 
сурталчилгаанд – 1248 хүн,  
эрсдэлээс өөрийгөө, найз 
нөхдөө хамгаалах мэдлэг, 
чадварыг олгох хүүхдэд 
зориулсан 88 удаагийн   
сургалт, сурталчилгаанд  
3146 хүүхэд хамрагдсан нь 
өмнөх оны мөн үеийнхтэй 
харьцуулахад 18% иар 
өссөн байна.  
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Хүүхдийн эсэн 
мэнд амьдрахуй 
үндэсний 
стратегийн тухай  
2011              ЗГТ  
№358 

1. ”Хүүхдийн эсэн мэнд амьдрахуй” 
үндэсний стратегид тусгагдсан 
зорилт, үйл ажиллагааг өөрийн 
эрхлэх ажлын хүрээнд болон нутаг 
дэвсгэрийнхээ хэмжээнд хэрэгжүүлж 
ажиллах, шаардагдах хөрөнгийг 
2012 оноос эхлэн жил бүрийн эдийн 
засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн 
чиглэл, төсөвт тусган гадаадын зээл, 
тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 
арга хэмжээ авч ажиллах 

1. Стратегийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө 
зардлыг 2012 оноос эхлэн аймгийн эдийн засаг нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгах замаар санхүүжүүлж,   
НҮБ-ийн ХАС-ийн тусламжаар 2014 онд 108.3 сая 
төгрөгийн Эхо 2D, инкубатор, ургийн монитор зэрэг тоног 
төхөөрөмж нийлүүлсэн бөгөөд  мөн онд 8.1 сая төгрөгийн 
тоног төхөөрөмж, 2015 онд 1.8 сая төгрөгийн жирэмснээс 
сэргийлэх эм, хэрэгслийг нийлүүлээд байна. БОЭТ-ийн 
төрөх тасгийн Нярайн эмчийг БНСУ-д 1 сарын  мэргэшил 
дээшлүүлсэн. Нярайн эндэгдлийг бууруулах зорилгоор 
эмч мэргэжилтэнүүдэд 40 хүнд ЭХЭМҮТөвтэй хамтран 2 
өдрийн сургалт зохион байгууллаа. Мөн Австралийн 
болон 1-р төрөхийн эмч нар ирж, эмэгтэйчүүд, эх барихын 
болон нярайн сургалт хийж, эмэгтэйчүүдийн  дурангийн 
мэс засал хийгдэж эмч нарыг дадлагажууллаа. .  

1. Эх барих, нярайн эмч 
нарын мэдлэг дээшилж, 
тусламж үйлчилгээнд 
дэвшилтэт технологи 
нэвтэрч байна. Тухайлбал 
эмэгтэйчүүдийн дурангийн 
мэс заслын эмчилгээг 
аймагт нэвтрүүлж эхэллээ.  
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Хөдөлмөр 
нийгмийн 
зөвшлийн гурван 
талт 2013-2014 
оны улсын 
хэлэлцээрийн 
хэрэгжилтийг 
хангах тухай  
2013        ЗГТ     
№66 

1. Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 
гурван талт 2013-2014 оны улсын 
хэлэлцээр байгуулагдсантай 
холбогдуулан уг хэлэлцээрийг 
үндэслэн аймаг, нийслэлийн 
хэлэлцээр байгуулах арга хэмжээ 
авч хэрэгжилтийг ханган ажиллах 
2. Дээрхи арга хэмжээний хүрээнд 
авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, 
гарсан үр дүн  

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Аймгийн 

ҮЭХолбоо, Ажил олгогч эздийн холбооны төлөөлөгчид 
Өмнөговь аймгийн 2013-2014 оны Хөдөлмөр нийгмийн 
зөвшлийн гурван талт хамтын хэлэлцээрийг 5-н зорилт, 
31 заалттай байгуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.  
Хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээнд :  - 
2013-2014 онд 450 хүүхдийн ортой цэцэрлэг ашиглалтанд 
оруулах 575 ортой хүүхдийн цэцэрлэг барьж 
ашиглалтанд оруулсан.                                                                                                                                     
Иргэдийн хурлын шийдвэрийг гаргахын өмнө нийтлэг эрх 
ашгийн асуудлыг иргэдийн дунд нээлттэй ил тод зохион 
байгуулж Хэлэлцүүлэгт төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, иргэний нийгэм, иргэд, хэвлэл мэдээллийн 
3429 иргэд оролцож, хэлэлцүүлгээс гарсан 1242 саналыг 
нэгтгэн боловсруулж аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
хурлаар хэлэлцэн, тодорхой шийдвэр гарган холбогдох 
аж ахуйн нэгж, байгууллагад чиглэл өгч ажиллалаа.                                                                                                                             
- 2013-2014 онд  аймгийн хэмжээнд 2509 ажлын байрыг 
бий болгож, ажил идэвхтэй хайж байгаа 2421 иргэнийг  
байнгын /1990/ болон түр /431/ ажлын байранд зуучилсан.                                                                    
- Аймгийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
салбар зөвлөл байгуулагдаж бүх сумдад ХАБЭА-н 
салбар зөвлөл байгуулах зөвлөмж хүргүүлж бүх сумдад 
салбар зөвлөл байгуулагдан төлөвлөгөөтэй ажиллаж үйл 
ажиллагаа нь жигдэрсэн.                                                                                                                           
 - 2014 оны үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчний статистик мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч мэдээллийн санг 
бүрдүүлсэн.  

 2015 оны 04 дүгээр сарын 
24-нд Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Үйлдвэрчний 
эвлэлийн холбоо, Ажил 
олгогч эздийн холбооны 
тэргүүлэгчид 
бүрэлдэхүүнтэй уулзалт 
зохион байгуулж 2013-2014 
оны хэлэлцээрийн 
хэрэгжилтэнд үнэлэлт, 
дүгнэлт 90%- тай хэрэгжсэн 
дүгнэсэн. Хэлэлцээрт 
тусгагдсан заалтууд үр 
дүнтэй хэрэгжиж иргэд 
хөдөлмөрчдийн хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгаалал, 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн болон 
нийгмийн түншлэлийн 
салбар дундын хамтын 
ажиллагаа сайжирсан 
болно. Мөн 2015-2016 оны 
Хөдөлмөр нийгмийн 
зөвшлийн гурван талт 
хэлэлцээрийг тус уулзалтын 
үеэр байгуулсан. 

100 
Хэрэгжиж 
дууссан тул 
хяналтаас хасах  
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Конвенцийг 
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 
төлөвлөгөө батлах 
тухай 2013.08.02     
ЗГТ         №281  

1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцийг 
2013-2016 онд хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
арга хэмжээг хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэд, иргэний нийгмийн 
оролцоотойгоор салбар, орон 
нутгийнхаа түвшинд хэрэгжүүлэх 
ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөг 
боловсруулан баталж хэрэгжүүлэх 
2. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
хөрөнгийг жил бүрийн төсөв болон 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 

1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийн тухай НҮБ-ийн 
конвенцийг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
боловсруулан  аймгийн Засаг даргаар батлуулан 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. " Ахмад настан, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн сэргээлт" 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг  төрөл бүрийн мэргэжил олгох 
сургалтанд хамруулж, 2014 онд 24 төслийг 29.5 сая 
төгрөгөөр дэмжиж төсөл  хөтөлбөрт хамруулан орлогын 
эх үүсвэртэй болгон ажиллаж байна.  2015 оны аймгийн 
нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв бий болгох үүсгэл 
санаачлагыг дэмжих, арга хэмжээг зохион байгуулахад 
150 сая төгрөгийг төсөвлөсөн. Мөн 2015.05.22 -ны өдрийн 

2014-2015 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 31 иргэн 
мэргэжил олгох сургалт, 24 
төслийг дэмжин 44 шинэ 
ажлын байрыг бий 
болгосон. Нийтийг 
хамарсан ажилд 85 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэнийг хамруулсан.   
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төсвийн багцад тусгах, мөн гадаадын 
зээл, тусламжаар санхүүжүүлэх 
замаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
авах /2013 оноос эхлэн төлөвлөгөөг 
хэдэн төгрөгөөр санхүүжүүлж 
ажилласан, хийсэн ажил гарсан үр 
дүн/ 
3. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 
тайланг жил бүрийн 1 дүгээр сард 
багтаан  аймгийн засаг даргын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, Хүн 
амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын 
яаманд хүргүүлж байх 

а/272 дугаар захирамжаар хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд зориулсан арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэхээр 5 
сая төгрөг гарч хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна.                                                                                                                                                                                                                                     
3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдиыйн эрхийн тухай НҮБ-
ийн конвенцийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж жил 
бүрийн 1 дүгээр сард  Хүн амын хөгжил нийгмийн 
хамгаалалын яаманд хүргүүлэн ажилллаж байна.  
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Хөтөлбөр батлах 
тухай 
2014.07.04     ЗГТ     
№ 215  

1. “Үндэсний соёлын өвийг бүртгэн 
баримтжуулах 2 дахь шатны 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, 
хамтран ажиллах 

 Музейн үзмэр, эд өлгийн зүйлийн хадгалалт хамгаалалт 
аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд Улсын төсвийн 
36,5 сая  төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар техник хэрэгсэл, 
тоног төхөөрөмжөөр хангаж, дохиолол хяналтын 
камертай болгосон. Түүх соёлын  дурсгалын 1064 дэсийн 
2549 ширхэг 3345 иж бүрдэл бүхий үзмэрийг программд 
бүртгэх ажлыг зохион байгууллаа. Мөн Соёлын өвийн 
бүртгэл мэдээллийн санчийг 5 удаа сургалтанд 
хамруулж, мэдлэг чадварыг нь нэмэгдүүлсэн.  

Түүх соёлын дурсгалын 
1064 дэсийн 2549 ширхэг 
3345 иж бүрдэл бүхий 
үзмэрийг программд 
оруулж, бүртгэл мэдээллийг 
сайжруулсан.  
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Үндэсний 
хөтөлбөр 
баталсан тогтоол 
тул цаашид 
хэрэгжилтийг 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтээр 
авч байх, 
Засгийн газрын 
2013 оны 322 
тогтоолоор 
баталсан 
журмын дагуу 
тогтоолын 
хяналтаас хасах  
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Гэр оронгүй  
тэнэмэл  
амьдралтай  
иргэдийг   
нийгэмшүүлэх  
талаар  авах зарим 
арга хэмжээний 
тухай  
2014.04.26     ЗГТ   
№137 

1. Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай 
иргэдийг бүртгэлжүүлэн мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх, нийгмийн халамж 
болон сэтгэл засал, боловсрол, 
эрүүл мэндийн үйлчилгээнд 
хамруулах, мэргэжлийн чиг 
баримжаа олгох, ажлын байранд 
зуучлах зэрэг тэднийг нийгэмшүүлэх 
арга хэмжээнд шаардагдах 
хөрөнгийг орон нутгийн төсөвт тусгах 
арга хэмжээ авах  
2. Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай 
иргэдийг нийгэмшүүлэх асуудлаар 
аймгийн удирдлагыг бодлогын болон 
мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр 

Орон нутагтаа "Өрх гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөр"-ийг 
боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэхүү 
хөтөлбөрийн хүрээнд орон гэргүй иргэдэд гэр олгохоор 97 
сая төгрөгийг төлөвлөн  50 гэрийн тендер зарлагдсан. 
Улаан загалмайн хорооноос орон гэргүй 8 иргэд гэр олгож 
амьдрах нөхцлийг сайжруулсан. НХТХуулийн 13.5.1-т 
заасны дагуу 11 иргэнд, НХТХуулийн 13.5.2-т заасны 
дагуу 2 иргэнд, НХТХуулийн 13.5.3-т заасны дагуу 1 
иргэнд  нийт 14 иргэнд гэр оронтой болоход нь дэмжлэг 
үзүүлж халамжийн хуулийн дагуу мөнгөн тэтгэмж олгосон 
бөгөөд тус өрхүүд нь гэр оронтой болсон.  

Орон гэргүй 8 өрх гэртэй 
болсон. Мөн аймгийн 
хэмжээнд орон гэргүй 
иргэдийн судлагаанд 
үндэслэн 50 өрхийг гэртэй 
болгох боломж бүрдээд 
байгаагийн зэрэгцээ 
дэмжлэг үзүүлсэн 14 иргэн 
орон гэртэй болсон. 
Ингэснээр аймгийн 
хэмжээнд орон гэрийн 
дэмжлэг хүссэн иргэдийг 
бүрэн гэр оронтой болгох 
юм.  
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хангаж ажиллах 
3. Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай 
иргэдийг нийгэмшүүлэх ажлын үр 
дүнг аймаг, сумын ажлыг дүгнэх 
эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 
үзүүлэлтэд оруулах 

31 
Хөтөлбөр батлах 
тухай 2014.08.28      
ЗГТ   №278  

1. “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих 
хөтөлбөр (2014-2016)”-ийг 
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
хөрөнгийг улсын болон орон нутгийн 
жил бүрийн төсөв болон Жижиг, дунд 
үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн эх 
үүсвэрт тусган санхүүжүүлж, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах 
2. Хөтөлбөрийг орон нутагт 
хэрэгжүүлэхд дэмжлэг үзүүлж  
аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, 
зохицуулалт, мэдээллээр ханган 
хяналт тавьж ажиллах 

2015 оны 6 дугаар сард Монгол, Японы Засгийн газар, 
хувийн хэвшлийн хамтарсан худалдаа, хөрөнгө 
оруулалтын зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулахтай 
холбогдуулан  ЖДҮ-ийн салбарт Япон улсаас тоног 
төхөөрөмж нэвтрүүлж, бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргах 
болон Япон улсын хөрөнгө оруулагч нартай хамтран 
ажиллах сонирхол бүхий аж ахуй нэгжүүдийг бүртгэн 
танилцуулгыг монгол, англи, япон хэлээр Аж үйлдвэрийн 
яаманд хүргүүлсэн бөгөөд “Хасуд бат” ХХК Япон улсад 
болох чуулганд оролцохоор боллоо. Аж үйлдвэрийн 
яамнаас зохион байгуулсан  “ЖДҮ-эрхлэгчдийн 
анхдугаар чуулган”-д  10 үйлдвэр эрхлэгч  оролцож,  
“Ингэн тагш” ХХК, “Их говийн батаар” ХХК-иуд өөрсдийн 
бүтээгдэхүүнээр үзэсгэлэн гаргаж орон нутгийн онцлогийг 
харуулсан бүтээгдэхүүнээ танилцууллаа. Мөн ЖДҮ-ийн 
хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах хүсэлтэй нийт 37 төслийг 
хүлээн авч аймгийн Дэд хорооны хурлаар шаардлага 
хангасан 21 төслийг хэлэлцэн 7 төслийг сонгон 
шалгаруулж 300 сая төгрөгийг олгохоор шийдвэрлэн 
энэхүү шийдвэрийг “Дэд хороо”-ны даргаар батлуулан Аж 
үйлдвэрийн яаманд хүргүүллээ.                                                                                                                                                                 
Аж үйлдвэрийн сайдын 99 дугаар тушаалаар “Үндэсний 
нэрийн бүтээгдэхүүн” шалгаруулах журмын дагуу1. 
"Ингэн тагш" ХХК-ний ингэний сүүг боловсруулж хийсэн 
бүтээгдэхүүнүүд 2. "Тангадара" ХХК-ний "Говь гурван 
сайхан цай" 3. "Их говийн батаар" ХХК-ний "Хөмүүлтэй 
гоймон" тус тус шалгаруулж Аж үйлдвэрийн яаманд 
материалаа хүргүүлэн Монгол улсын "Үндэсний нэрийн 
бүтээгдэхүүн"-ий шалгаруулалтанд оролцох эрхтэй 
боллоо. 2014 онд ЖДҮ-ийн хөнгөлөлттэй зээлд 
хамрагдсан 22 иргэн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд  
хяналт тавин ажиллаж улирал бүр мэдээ тайланг авч 
байна.  

2014 онд ЖДҮ-ийн 
хөнгөлөлттэй зээлд 
хамрагдсан 22 иргэн аж 
ахуйн нэгж 647.5 сая 
төгрөгийн зээлээ  авч шинэ 
ажлын байр нийт 59 -ийг бий 
болгох Одоогийн байдлаар 
18 шинэ ажын байр бий 
болоод байна.  Аймгийн 
ЖДҮ-ийн нэгдсэн 
судалгааны баазад баяжилт 
хийж сумдаас мэдээлэл 
нэгтгэж байгаа ба хагас 
жилийн байдлаар нийт 543 
иргэн аж ахуй нэгжийг 
бүртгэлээ. ЖДҮ-ийн төслийг 
сонгон шалгаруулж нийт 7 
төсөлд 300 сая төгрөгийг 
олгохоор болж арилжааны 
банкинд судлагдах 
шатандаа явж байна. 4 аж 
ахуй нэгж "Баялаг бүтээгч" 
төсөлд оролцсон ба 9 иргэн 
аж ахуй нэгж баримтат 
кинонд тус тус оролцлоо. 
ЖДҮ-н хөнгөлөлттэй зээлд 
2010-2014 онд нийт  
2.347.500.000 төгрөгийн 
зээлийг олгосон ба нийт 
эргэн төлөлт 628.559.321 
төгрөг буюу 0.27 хувьтай 
байна. 
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Үндэсний 
хөтөлбөр 
баталсан тогтоол 
тул цаашид 
хэрэгжилтийг 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтээр 
авч байх, 
Засгийн газрын 
2013 оны 322 
тогтоолоор 
баталсан 
журмын дагуу 
тогтоолын 
хяналтаас хасах  
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Монгол  Улсын  
гурван  сая дахь 
иргэнийг  
тодорхойлох 

1. Монгол улсын 3.0 сая дахь иргэнд 
аймаг орон нутгийн удирдлага, 
төрийн болон төрийн бус 
байгууллага иргэдээс хүндэтгэл 

1. Монгол Улсын 3 сая дахь иргэн Х.Монголжин охинд 
хүндэтгэл  үзүүлж аймгийн Засаг даргаас "Арслан" 
хотхонд 3 өрөө байр олгосон бөгөөд бусад төрийн болон 
хувийн хэвшлийн байгууллагуудаас тус бүрдээ хүндэтгэл 

Монгол Улсын 3 сая дахь 
иргэнд орон нутгаас 3 өрөө 
өгч амьдрах нөхцөл 
байдлыг сайжруулсан. 

100 

Хугацаандаа 
бүрэн хэрэгжсэн 
тул хяналтаас 
хасах 



алдаршуулах 
тухай  
2014.12.22   ЗГТ  
№400 

үзүүлж, алдаршуулах ажлыг зохион 
байгуулах  
2. 3.0 сая дахь иргэний чацуутнуудыг 
тодруулж, тэдэнд аймгийн Засаг 
даргаас мөнгөн шагнал  гардуулах  
3. Энэхүү тогтоолын хүрээнд 3.0 сая 
дахь иргэн болон түүний 
чацуутнуудад ЗГ-аас олгох шагналыг 
олгуулах ажлыг зохион байгуулах  

үзүүллээ.                                                                                      2. 
Аймгийн Засаг даргын 2015.02.12-ны өдрийн а/38  
захирамжаар Монгол Улсын 3 сая дахь иргэний үе 
чацуутан болох 5 хүүхдэд тус бүр 1 сая төгрөг, хүндэтгэл 
үзүүлэх үйл ажиллагаанд 500.000 төгрөг зарцуулсан.                                 
3. Монгол Улсын 3 сая дахь иргэнд Монгол Улсын 
ерөнхий сайд хүндэтгэл үзүүлж Засгийн газраас олгох 
шагналыг гардуулсан. Мөн үе чацуутан 5 хүүхдэд Засгийн 
газрын шагналыг аймгийн удирдлагууд хүндэтгэлтэйгээр 
гардуулсан.   

Тогтоолд заасны дагуу үе 
чацуутан 5 хүүхдэд 
хүндэтгэл үзүүлж 
алдаршуулах ажлыг зохион 
байгуулсан 
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Эмнэлэг 
хөдөлмөрийн 
магадлах 
комиссын  дүрэм 
шинэчлэн батлах 
тухай 2015.01.12    
ЗГТ    №11 

1. Эмнэлэг хөдөлмөрийн  магадлах 
комиссыг үйл ажиллагаа явуулах 
байраар хангаж, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэх 
нөхцлийг бүрдүүлэх 
 2. Хөдөлмөрийн чадварыг сэргээн 
засах тусламж  үйлчилгээг чанартай 
хүртээмжтэй  үзүүлж, хөдөлмөрийн 
чадвараа алдсан  иргэдийн тоог 
бууруулсан байдлын талаар тоон 
судалга жил бүр шинэчлэн гаргах 
3. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас 
урьдчилан сэргийлэх талаар 
холбогдох байгууллагад дэмжлэг 
үзүүлж хамтарч ажиллах  
4. Комиссын тайланг  аймгийн Засаг 
даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж 
туслгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх  

1. БОЭТ дээр эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссыг 
ажлын байр, ажиллах нөхцлөөр ханган ажиллаж байгаа 
бөгөөд 2015 он гарсаар 22 удаа хуралдсан. 2. 
Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын группт 1886 хүн 
бүртгэлтэй байгаагаас 2015 онд 895 хүний асуудлыг 
шийдэж ажилласнаас 715 хүний группыг сунгаж, 138 хүн 
шинээр группт орж, 40 хүн группээс гарсан бөгөөд дотрын 
өвчлөл зонхилж байна.  

1. Комиссын хурал тогтмол 
хуралдаж, иргэдийн 
группын асуудлыг тухай бүр 
шийдвэрлэж хэвшлээ. 2. 
Хөдөлмөрийн чадвар 
алдалтыг тогтоож, группээс 
40 хүнийг эрүүлжүүлэн  
гаргалаа.  
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Монгол улсад  
донорын эгнээг  
өргөжүүлэх, 
донорын үйлсийг   
сурталчилах  
ажлыг  холбогдох 
хуулийн  дагуу  
зохион байгуулах 
тухай  
2014.02.07    ЗГХТ   
№05 

1. Донорын эгнээг өргөжүүлэх 
2. Донорын үйлсийг сурталчилах 
ажлыг жил бүр орон нутагтаа өргөн 
дэлгэр зохион байгуулж хэвших  

1. Доноруудыг алдаршуулах зорилгоор болзол хангасан 
доноруудыг шагнаж урамшууллаа. Үүнд: Хүндэт донор-1, 
ачтан донор-3, энэрэнгүй донор-6 тодруулан шагнаж, 2 
"Донор хамт олон" байгууллагыг тодруулан өргөмжиллөө. 
2015 он гарсаар 68 донор нэмэгдэж, 720 донортой болж, 
байнгын цусаа өгдөг 208 донортой болж, донорын тоо 
нэмэгдлээ.  
2. Дэлхийн Донорын өдрөөр ЭМГ, БОЭТ, УЗХороо 
хамтран Өдөрлөг зохион байгуулж, 110 хүн хамрагдаж, 
150 зөвлөмж тарааж, сурталчилгаа хийлээ.  

1. Донорын тоо 68-аар 
нэмэгдэж, байнгын цусаа 
өгдөг донор 138-аар 
нэмэгдлээ.  
2. Донорын тоог 
нэмэгдүүлэх иргэд рүү 
чиглэсэн арга хэмжээг 
зохион байгуулж, 
байгууллагаараа донор 
болох хөдөлгөөн өрнүүлж 
байгаа нь донорын тоог 
тогтвортой байлгах 
хөшүүрэг болж байна.   

100 

Хугацаандаа 100 
хувь бүрэн 
хэрэгжсэн тул 
хяналтаас хасах  
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Хөдөөгийн хүн  
амд  үзүүлж  
байгаа  эрүүл 
мэндийн  тусламж 
үйлчилгээний 
талаарх  мэдээлэл 
2014.08.01 ЗГХТ   
№41  

1. Сум өрхийн эрүүл мэндийн төв, 
сум дундын эмнэлгийн усан хангамж, 
ариун цэврийн нөхцлийг сайжруулах 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх  
2. Хөдөөгийн алслагдсан нутагт 
амьдарч байгаа хүн амд эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээг гэрээр 
үзүүлэх, жирэмсэн эх, хүүхэд ахмад 
настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн  гэрийн эргэлт, хөнгөвчлөх 
болон сэргээн засах эмчилгээ, урт 
удаан хугацаанд эмчилгээ 
шаардлагатай иргэдийн эмийн болон 
асаргаа сувилгааны зардлыг эрүүл 
мэндийн даатгалын санхүүжилтээр 
шийвэрлэх 

1. Цогтцэций Сум дундын эмнэлгийн шинэ барилгыг 
цэвэр усны шугаманд  54.0 сая төгрөгийн орон нутгийн 
төсвийн хөрөнгөөр холболоо. Мөн Ханбогд сумын Сум 
дундын шинэ эмнэлгийн барилга нь улсын 5. 4 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгөөр баригдаж,  цэвэр, бохирын холбонд 
холбогдсон.   
2. “Малчдын явуулын үзлэг”-ийг 43.2 сая төгрөгийг орон 
нутгийн төсвөөс зарцуулан, 2015.05.15-наас зохион 
байгуулж эхэллээ. I ээлжийн баг Булган, Мандал-Овоо, 
Цогт-Овоо сумдын бүх багт нарийн мэргэжлийн эмч 
нарын явуулын үзлэгийг 3280 хүн хамрагдаж, үүнээс 1401 
өвчлөл  шинээр бүртгэгдэж, 13 А маягтаар 53 хүнийг дээд 
шатлалын эмнэлэгт илгээж, 1920 хүн  шинжилгээнд орж, 
сургалт, сурталчилгаанд 700 гаруй хүн хамрагдлаа.  6-р 
сард Хүрмэн, Баяндайлай, Номгон, Цогтцэций 4 сумын 
бүх багт үзлэг хийх II ээлжийн баг ажиллаж байна.  

1. Сум дундын 2 эмнэлэг 
төвийн цэвэр усны 
шугаманд холбогдсоноор 
эмнэлгийн стандартыг 
хангаж, дотоод халдварыг 
бууруулах орчин бүрдэж 
байна.   
2. Малчдын явуулын үзлэгт 
бүх багийн 57 хувийг 
хамруулж, алслагдсан бүс 
нутгийн малчдад төрөлжсөн 
нарийн мэргэжлийн 
тусламж, үзлэг шинжилгээг 
ойртуулж, хүртээжмжийг 
нэмэгдүүллээ.  

75 
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Аймаг нийслэлийн 
Засаг даргын 
Тамгын газарт 
2015.06.04   ЗГХТ  
№33 

1. Оюутан сурагчдын зуны амралт 
эхэлж буйтай холбоотойгоор орон 
нутагт улаан бурхан өвчин тархахаас 
сэргийлэх ажлыг  шуурхай зохион 
байгуулж, холбогдох арга хэмжээг 
авах  

Хэрэгжилт тооцох хугацаа болоогүй  
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Аймаг нийслэлийн 
Засаг даргын 
Тамгын газарт  
2015.06.04   ЗГХТ  
№33 

1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний 
зөвлөлийн шйидвэрээр 2015 онд 
аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлж 
байгаа хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
хөтөлбөр арга хэмжээний 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх арга 
хэмжээ авах  
2. Иргэдийг ажилгүйдэлд өртөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх болон  ажлын 
байр шинээр бий болгох  чиглэлээр 
шинэлэг арга хэмжээ г санаачлан 
зохион байгуулж,  явц үр дүнг тухай 
бүр нийтэд мэдээлж байх  

Хэрэгжилт тооцох хугацаа болоогүй  
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2005_16. Журам 
батлах тухай 
/Олон хүүхэдтэйн 
тэтгэмж олгох/  ЗГ-
ын тогтоол 

1. Сум, хороодод ажиллах орон 
тооны бус зөвлөлийг байгуулж, үйл 
ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлж 
ажиллахыг бүх шатны Засаг дарга 
нарт үүрэг болгосугай. 

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд  2015 онд  “эхийн алдар” 1 
дүгээр зэргийн одонтой 1816 эхэд  261,200,0 сая төгрөг,    
2 дугаар зэргийн одонтой 2612  эхэд  363,200,0 сая 
төгрөгийн   тэтгэмж   олгосон.   нийт 624 400 000  сая  
төгрөгний  мөнгөн тусламж олгох үйлчилгээг түргэн 
шуурхай олгосон.  

Хуулийн дагуу нийт 4428 эх 
тэтгэмж авч байна. Бүх 
сумдад орон тооны бус 
зөвлөл байгуулагдаж үйл 
ажиллагаа нь тогтмолжсон  
Энэхүү  журмын  
хэрэгжилтэнд  хяналт тавин  100 

 Үйл ажиллагаа 
нь тогтмолжиж  
хэвшсэн  байна.   
Засгийн газрын  
2013 оны  322 
дугаар  
тогтоолын  25.4 



үйл ажиллагаа нь  хэвшээд 
байна. 

дахь   заалтыг   
үндэслэн   
хяналтаас   
хасах  саналтай  
байна. 
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1997_193. Өнчин, 
эцэг эхийн хараа 
хяналтаас гарсан 
хүүхдийн талаар 
авах зарим арга 
хэмжээний тухай  
ЗГ-ын тогтоол 

1. Хүүхэд гэр орондоо өсч, хүмүүжих 
нөхцлийг бүрдүүлэх, тэдний эрүүл 
мэндийг хамгаалах, зохих шатны 
боловсрол олгох, гэр бүлийг нь 
дэмжих, шаардлагатай тохиолдолд 
халамжийн үйлчилгээнд хамруулах 
замаар хүүхэд тэнэмэл болохоос 
урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдсэн 
үйл ажиллагааг орон нутгийн 
хэмжээнд зохион байгуулахын 
зэрэгцээ эцэг эхийн хараа хяналтаас 
гарч төв суурин газарт ирсэн 
хүүхдийг орон нутагт нь буцаах, 
үүнтэй холбогдож гарах зардлыг 
санхүүжүүлэх асуудлыг бие даан 
шийдвэрлэж байхыг аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг 
болгосугай. 

Аймгийн хэмжээнд бүтэн өнчин 46 хүүхэд амьдардаг ба 
эдгээр хүүхдийг ХГБХХ-ээс өөрийн хамгаалалдаа авч 
нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэх, эрх нь  зөрчигдөхгүй 
байх нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж байгаа. 04 сарын 08-
09 –ны өдрүүдэд Даланзадгад сумын 8 багийн эрсдэлт 
бүлгийн өрхийн 160 иргэнийг “Хүүхдийн нүдээр харцгаая”, 
“Хоол хүнснээс үүдэлтэй өвчлөл” сургалтанд  хамруулан,  
сургалтыг үр дүнтэй зохион байгууллаа. Сумдын 
хүүхдийн төлөө зөвлөл, Хүүхэд хамгааллын хамтарсан 
багийг арга зүйн удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагааны 
тайланд үнэлэлт дүгнэлт өгч ажилласнаар үйл ажиллагаа 
нь жигдрээд байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 6 
иргэнд нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлсэн. 

2015 онд ХГБХХ-ээс гэмт 
хэрэг зөрчилд холбогдсон 
13 хүүхдэд хамгааллын 
үйлчилгээ үзүүлж,13 гэр 
бүлд зөвөлгөө  өгсөн. Мөн 4 
хүүхдийн шүүх хуралд сууж, 
3 хүүхдийн ял хойшилсон.   
Х үүхдийн байцаалт, 
мэдүүлгэнд сурган 
хүмүүжүүлэгчийн байр 
сууринаас сууж хамгааллын 
үйлчилгээ  үзүүлэн ажиллаж 
байна. 

100 

Үйл ажиллагаа 
нь тогтмолжиж  
хэвшсэн  байна.   
Засгийн газрын  
2013 оны  322 
дугаар  
тогтоолын  25.4 
дахь   заалтыг   
үндэслэн   
хяналтаас   хасах  
саналтай  байна. 

Хөгжлийн бодлогын хэлтэс  
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Хүнсний аюулгүй 
байдлыг хангах, 
архидан 
согтуурахтай 
тэмцэх талаар 
авах зарим арга 
хэмжээний тухай 
2008.01.04  ЗГТ 
№04 

1. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах 
зорилгоор Хүнсний тухай, Архидан 
согтуурахтай тэмцэх тухай, Химийн 
хорт болон аюултай бодисын тухай 
зэрэг хууль тогтоомж болон 
тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан 
дүрэм, журмын хэрэгжилтэд байнгын 
хяналт тавьж ажиллах 
2. Согтууруулах ундаа худалдах, 
түүгээр үйлчлэх цэгийн тооны 
нормативийн хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах. 
3. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, 
аюулгүй хүнс хэрэглэх дадал, 
заншлыг хэвшүүлэх чиглэлээр 
иргэний нийгмийн байгууллага, 
үйлдвэрлэгчдийн холбоодын 
дэмжлэгийг авч хамтран ажиллах, 

Орон нутагт хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ 
эрхэлж буй ААНБ-уудаас "Хүнс, хоол тэжээлийн чанар, 
аюулгүй байдлыг бүрэн ханган ажиллаж байгаа 
байгууллага, ААН-ийг жил бүр шалгаруулах журмыг 
боловсруулж, Засаг даргын 2014 оны а/445 дугаар 
захирамжаар батлан хэрэгжүүлж байна. Согтууруулах 
ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цэгийн тооны 
нормативийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах зорилгоор 
2015 оны эхний улирлын байдлаар 4 ААН-ийн 
согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон байна. Архидан 
согтуурахтай тэмцэх, архидан согтуурахын хор хөнөөлийг 
иргэдэд ойлгуулж, иргэдийг соён гэгээрүүлэх, хүн амын 
согтууруулан ундааны хэрэглээг бууруулах зорилгоор 
"Архигүй Өмнөговь" архидан согтуурахаас урьдчилан 
сэргийлэх аймгийн хөтөлбөрийг ИТХТэргүүлэгчдийн 2014 
оны 40 дугаар тогтоолоор баталж жил бүр төлөвлөгөө 
гарган хэрэгжүүлж байна. Төлөвлөгөөний дагуу 

Хүнс, хоол тэжээлийн 
чанар, аюулгүй байдлыг 
бүрэн хангаж байгаа 
байгууллага, ААН-ийг жил 
бүр шалгаруулах журамтай 
батлагдаж эхний 
шалгаруулалтыг зохион 
байгуулсан.Согтууруулах 
ундаа худалдах, түүгээр 
үйлчлэх цэгийн тоо 2015 
онд 2014 оныхоос 5-аар 
буурч шинээр тусгай 
зөвшөөрөл олгоогүй байна. 
"Архигүй Өмнөговь" 
архидан согтуурахаас 
урьдчилан сэргийлэх 
аймгийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж сургалт 

100 
Хугацаа дууссан 
тул хяналтаас 
хасах 



хүн амын тоонд нийцүүлэн 
хязгаартайгаар тусгай зөвшөөрлийг 
олгох 
4.Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд 
эрх бүхий байгууллагын шинжилгээ, 
дүгнэлтээр хүний амь нас, эрүүл 
мэндэд хортой болох нь тогтоогдсон, 
стандартын шаардлага хангаагүй 
согтууруулах ундааны нэр төрөл, 
үйлдвэрлэгчийн тухай мэдээллийг 
саадгүй хүлээн авч, нийтэд шуурхай 
мэдээлж байх 

"Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх" Тусгай 
зөвшөөрөл бүхий 98 ААН-д мэргэжлийн байгууллагын 
хамтарсан хяналт 13 ААН-д хариуцлага тооцож зөрчлийг 
арилгууллаа.   

сурталчилгаа зохион 
байгуулсны үр дүнд 98 хүн 
архинаас гарсан байна 
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Төлөвлөгөө 
батлах 
тухай(Төрөөс 
малчдын талаар 
баримтлах 
бодлого ) 
 
2009.07.08 ЗГТ  
№208 

1. Төрөөс малчдын талаар 
баримтлах бодлогын эхний үе шат 
(2009-2015 он)-нд хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг тооцож, аймгийн Засаг 
даргын зөвлөлийн хурал болон 
холбогдох газруудад мэдээлэх  
2. Төлөвлөгөөнд заасан арга хэмжээ, 
санхүүгийн эх үүсвэрийг жил бүрийн 
эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 
Үндсэн чиглэл, улсын болон орон 
нутгийн төсөвт тусган санхүүжүүлж 
ажиллах  /өнгөрсөн 5 жилийн 
хугацаанд төлөвлөгөөний хүрээнд 
хэчнээн зорилт арга хэмжээг 
хэрэгжүүлж, хэдэн мянган төгрөгөөр 
санхүүжүүлсэн ажилласан. Гарсан үр 
дүн нь юу байв./ 

Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого, аймгийн 
"Малчин" хөтөлбөрийн хүрээнд малчид мал аж ахуй 
эрхлэгчдийн саналыг сонсох, орон нутгийн бодлого 
чиглэлд тусгах зорилгоор багуудын 2015 оны  нэгдүгээр 
улирлын хурлуудад оролцож, малчдаас мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэл, орон нутгийн бодлого, малын чанар үүлдэр 
угсаа, малчдад зориулсан сургалт хийж,  залуу малчдыг 
дэмжих талаар 5 төрлийн санал асуулга авсан. Малчдын 
хүүхдийн боловсролыг дэмжих, мал аж ахуйн 
мэргэжилтний залгамж халааг бэлтгэх /ХААИС-д мал 
зүйч, малын эмч мэргэжлээр суралцаж байгаа 12 
хүүхдийн сургалтын төлбөрийг орон нутгаас төлсөн/, 
усгүй бэлчээрийг усжуулах /ОНТ 15 ИХХ шинээр гаргах/, 
нийт малчдын эмнэлгийн үзлэгт хамруулах, мал аж ахуйн 
хүнд хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх зорилгоор бэлчээрийн 
худагт нарны эрчим хүчээр ус өргөх төхөөрөмж /ОНТ 29 
худагт/ суурилуулах, хонь тэмээний ноос хяргах 
цахилгаан машиныг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлэх туршилт, сургалт зохион байгуулсан. Малын 
чанар үүлдэр угсааг сайжруулах, нэг малаас авах ашиг 
шимийг нэмэгдүүлэх, малын амьдын үнэлэмжийг 
нэмэгдүүлэх, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, малын 
гаралтай түүхий эд, цагаан идээ, гар урлалын 
бүтээгдэхүүнийг сурталчилах, төв суурингийн иргэдэд 
эрүүл чанартай хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, 
малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор "ингэний 
айрагны баяр-2015", "Тэмээний баяр-2015", "Сарлагын 
баяр-2015", аймгийн аварга "Адуучин-2015" нэгдсэн арга 
хэмжээнүүд, ХХХ, ГГУ омгийн тэмээдийг үүлдрээр 
баталгаажуулах, тэмээн сүргийн бруцеллёзын тандалт 

Сүүлийн жилүүдэд орон 
нутагт уул уурхайн үйл 
ажиллагаа эрчимжиж 
хотжилт эрчимтэй өсөн 
нэмэгдэж байгаа хэдий ч 
мал маллах хүсэл 
сонирхолтой хүүхэд 
залуучуудын тоо өсч 
аймгийн хэмжээнд малчин 
өрхийн тоо буурахгүй 
байгаа үр дүнтэй байна.  
Мөн аймгийн хэмжээний 
бэлчээр усжуулалтыг жил 
бүр нэмэгдүүлж, малчин өрх 
гэрээсээ интернет гар утас 
ашиглан сум аймгийн 
төвтэй холбогдох багаасаа 
төрийн үйлчилгээг авах 
боломж нөхцлийг бүрдүүлэх 
цог арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэн, малчдын 
хөдөө нутагтаа амьдрах 
орчин нөхцлийг 
сайжруулсан арга 
хэмжээнүүдийг  
хэрэгжүүлсэн үр дүнтэй 
байна.  
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шинжилгээний ажлууд орон нутгийн төсвөөр хийгдэж 
байна.  
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Сум хөгжүүлэх 
сангийн хөрөнгийг 
бүрдүүлэх 
зарцуулах хяналт 
тавих  журам 
гэрээний загвар 
батлах тухай 
2011.04.27 ЗГТ 
№134 

1. Засгийн газрын 2001 оны 157 
дугаар тогтоолын дагуу 
байгуулагдсан Сумын хөгжлийн 
сангийн үлдэгдэл хөрөнгийг Сум 
хөгжүүлэх санд шилжүүлэх 
2. “Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг 
бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих 
журам”-ыг хэрэгжүүлэх, сурталчилах 
ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион 
байгуулах  
 3. Сум хөгжүүлэх сангаас олгосон 
зээл буцаан төлөлтийн хувь 
хэмжээ4.Сум хөгжүүлэх санг 
байгуулсанаар гарсан үр дүн үр 
нөлөө /хэдэн төсөл санхүүжүүлсэн, 
хэдэн төгрөг зарцуулсан, хэд нь үр 
дүнтэй хэрэгжсэн, төсөлөөс ашиг 
хүртэгсэд, бий болсон ажлын байр, 
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг жил 
бүр тооцож мэдээлэх 

Өмнөговь аймгийн Сум хөгжүүлэх сангаас 2011-2015 оны 
1-р улирлын байдлаар  465 иргэн, аж ахуйн нэгжид нийт 
3.859.906.000 төгрөгийн зээлийг олгоод байгаа ба 
зээлийн нийт эргэн төлөлт 1339.696.475 төгрөг буюу 
0.34%- тай зээлийн үлдэгдэл 2.679.446.271 төгрөг байна. 
Оны эхнээс бүх сумдын Сум хөгжүүлэх сангийн 
зээлдэгчидтэй газар дээр нь очиж уулзан үйл 
ажиллагаатай танилцсан ба сум тус бүрийн хөдөлмөрийн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд тус сангийн өдөр 
тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавихаас гадна   
хяналтын зөвлөлтэйгээ хамтран ажиллаж байна. 2015 
оны 1-р улиралд 29 иргэн, аж ахуй нэгжид 244.100.000 
төгрөгийн зээлийг олгож  шинээр 38 шинэ ажлын байрыг 
бий болголоо. 2011-2015 оны 1-р улиралд  СХСангийн 
зээлийн үр дүнд иргэд өөрийн бизнесийг өргөжүүлэн үйл 
ажиллагаагаа тогтворжуулан сум орон нутагтаа 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж нийт 695 шинэ ажлын байрыг 
бий болгоод байна. Хөдөлмөрийн хэлтсээс эдгээр ажлын 
байрыг баталгаажуулах, албажуулах зорилгоор НДШ-ийг 
тогтмол төлүүлэн хяналт тавин ажиллаж байна. 
Гурвантэс, Ханбогд сумд тус бүр 24.0 сая төгрөг 
Даланзадгад суманд 106.0 сая төгрөг, бусад бүх суманд 
тус бүр 18.0 сая төгрөг нийт 370.0 сая төгрөгийг Сум 
хөгжүүлэх сангийн 2014 оны санхүүжилтэнд зориулж 
сумдад ХЭДСангаас сумдруу шилжүүлсэн. Зээл авсан 
иргэдийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа бөгөөд 
Ханхонгор сумын СХСанд гарсан гомдлын дагуу хяналт 
шалгалт хийж зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн ба хяналтын  
тайланг нэгтгэн Авилгатай тэмцэх газарт хүргүүлсэн.  

СХСангийн зээлийн үр дүнд 
2011-2015 оны 1-р улирлын 
байдлаар нийт 695 шинэ 
ажлын байр бий болсон 
бөгөөд 2015 оны 1-р 
улиралд 38 шинэ ажлын 
байр бий болсон. Мөн зээлд 
хамрагдсан иргэд нь 
нийгмийн даатгалын 
шимтгэл төлөлтөнд 
хамрагдаж байна.  
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 “100 мянган 
айлын орон сууц” 
хөтөлбөрт 
хамрагдах орон 
сууцны жагсаалт 
батлах тухай  2012               
ЗГТ   №82. 

1. Орон сууцны барилга, хотхон, 
хорооллыг барьж байгуулах хөрөнгө 
оруулагч, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ 
байгуулан хэрэгжилтийг хангуулан 
хамтарч ажиллах 
2. 2012 -2015 онуудад аймгийн 
хэмжээнд хичнээн орон сууцны 
барилгыг барьж байгаа, хэдэн аж 
ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан 
хамтарч ажиллаж байгаа болон орон 
сууцны барилгыг барьсанаар 
аймгийн нийт өрхийн хэдэн хувийг 

Аймгийн ИТХТ-ийн 2014 оны 42 дугаар тогтоолын дагуу 
орон сууцны төсөл сонгон шалгаруулах журмыг 
боловсруулан аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
баталсан. Тус журмын дагуу барилгын салбарт үйл 
ажиллагаа явуулах эрх бүхий аж ахуйн нэгжийн дунд 
төсөл сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, төслийг сонгон 
шалгаруулан 7 аж ахуйн нэгжтэй гэрээг байгуулан, эргэн 
төлөгдөх нөхцөлтэйгээр 7.3 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилтийг олгон 2015 онд хэрэгжүүлж дуусгахаар 
ажиллаж байна. Энэхүү 6 төсөл хэрэгжснээр 
Даланзадгад суманд 264 айлын орон сууц баригдаж,  1 
м2 талбайн үнийг 1045,0-1050,0 мянга, Номгон суманд 48 

Сүүлийн 5 жилд 1284 
өрхийн 5000 орчим иргэнийг 
орон сууцаар хангаж байгаа 
нь 2009 оноос нийтийн орон 
сууцны хангалтыг 8,6 
хувиар нэмэгдүүлж, 11,1 
хувьд хүргэж, нийт өрхийн 
орон сууцны хангамжийг 
21,5 хувьд хүргэсэн үр дүн 
гарчээ. 2013 оноос “1000 
айлын орон сууц” хөтөлбөр 
хэрэгжүүлснээр түүний 60 
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орон сууцаар хангасан, иргэдэд 
үзүүлж байгаа орон сууцны дэмжлэг 

айлын орон сууц баригдаж, 1 м2 талбайн үнийг 950,0 
мянган төгрөгөөр иргэд худалдан авах боломжийг 
бүрдүүлээд байна. 2014 онд 311 айлын орон сууц шинээр 
ээлж дараатайгаар ашиглалтанд оруулж, 2015 оны 1-р 
улиралд 348 айлын орон сууцыг шинээр барьж 
ашиглалтанд оруулахаар энэ онд ажлыг эхлүүлж, 
барилгын ажил 45%-тай хийгдэж байна.   

хувийг ашиглалтанд 
оруулсан төдийгүй үлдсэн 
орон сууцуудыг 2015 онд 
багтаан ашиглалтанд 
оруулахаар ажиллаж, 2015 
онд дахин 2 аж ахуйн 
нэгжтэй гэрээ байгуулан 112 
айлын орон сууцыг  
бариулахаар 2.5 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилтийг 
олгоод байна.  Ингэснээр 
Засгийн газраас энэ 4 
жилийн хугацаанд 
дэвшүүлсэн “Иргэдийг орон 
сууцжуулах хөтөлбөр”-ийг 
Өмнөговь аймаг бүрэн 
дүүрэн хэрэгжүүлж ажиллах 
боломжтой болж байна. 
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Хөдөөг хоршоолох 
аяны тухай 
2012.03.28      ЗГТ   
№95 

1. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, 
түүхий эдийн биржийн тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг 
эрчимжүүлэх зорилгоор жишиг 
хоршоодыг сумдад байгуулах,  
2. Хоршоодын холбоодтой гэрээ 
байгуулан хамтран ажиллахад 
шаардагдах хөрөнгийг жил бүр 
улсын болон орон нутгийн төсөвт 
тусгах, олон улсын байгууллага, 
гадаадын зээл, тусламж, төсөл, 
хөтөлбөрт хамруулан санхүүжүүлж 
ажиллах.  
3. Сумдад энэхүү тогтоолын хүрээнд 
хэдэн жишиг хоршоо байгуулагдсан, 
хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих 
чиглэлээр үзүүлсэн дэмжлэг 
туслалцаа /он оноор/, гарсан үр дүн  

 Уг аяны хүрээнд 2012 онд 15 сумын  832  малчин мал 
бүхий иргэнд хоршооны тухай  сургалт, 19 хоршоонд 
үнэлгээ хийж 4 хоршоо улсын жижиг хоршоошоор 
шалгарч, тус бүр 17.5 сая төгрөгний дэмжлэх Улсын 
төсвөөс авч үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж байсан. 2013 
онд ХААБиржийн арилжаанд  оролцохоор  "Бурнавасан-
од" ХХК  брокерын эрх авсан ч үйл ажиллаагаа явуулж 
эхлээгүй 2 жил болж байна. 

 2014 оны байдлаар 74 
хоршоонд нийт малчин 

өрхийн 58% нь буюу 2878 
өрх гишүүнчлэлтэй болсон 

байна. 
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Засгийн газраас 
2012 оныг хөдөөг 
хоршоолох аяны 

жил болгон 
зарлаж, /Хөдөөг 

хоршоолох 
аяныг 2012 онд  

зохион 
байгуулсан / 
ХЯНАЛТААС 

ХАСАХ 
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Үндэсний хороо 
байгуулах тухай  
2012.10.13   ЗГТ   
№90 

1. Аймаг, төв суурин газруудын 
иргэдийг орон сууцжуулж хөгжүүлэх 
арга хэмжээнд шаардагдах 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, 
гадаадын болон дотоодын банк, 
санхүүгийн байгууллагын хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэх, хөнгөлөлттэй зээл, 

Хүн амын орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор 1000 айлын орон сууц төслийг орон нутагт 
зохион байгуулж, 2014 онд 7 аж ахуйн нэгжтэй гэрээг 
байгуулан, эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр 7.3 тэрбум, 
2015 онд 2 аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан 2.5 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилтийг орон нутгийн төсвөөс олгоод 
ажиллаж байна.  Энэхүү төслүүд хэрэгжсэнээр барилгын 

1000 айлын орон сууц төсөл 
хэрэгжснээр 2014-2015 
онуудад 9 аж ахуйн нэгжид 
сонгон шалгаруулалтын 
үндсэн дээр 9.8 тэрбум 
төгрөгийг орон нутгийн 
төсвөөс санхүүжүүлсэн 
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тусламжид хамруулах ажлыг зохион 
байгуулах 

салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг 
үйл ажиллагааг дэмжин хөгжүүлж байгаагаас гадна, орон 
сууцны үнийг тогтвортой байлгаж орон нутгийн ард 
иргэдийг хямд үнээр орон сууцтай болох боломжийг 
бүрдүүлж байна. Орон нутгаас санаачлан хэрэгжүүлж буй 
орон сууц барих төслийн зорилго нь иргэдийн орон 
сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ иргэдэд 
орон сууцны 1 м.кв  талбайн үнийг 950,0- 1050,0 мянган 
төгрөгөөс хэтрүүлэхгүйгээр тогтвортой байлгаж, 
баригдаж буй орон сууцны 60% ба түүнээс дээш хувь нь 
40-58 м.кв талбайтай байх бөгөөд орон сууцыг барих 
төслийг хэрэгжүүлснээр иргэдэд боломжийн талбайтай 
орон сууцыг тогтвортой үнээр худалдан авах нөхцлийг 
бүрдүүлж байгаа юм. 

байна.  
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Төрийн өмчийн 
оролцоотой 
компани байгуулах 
тухай  
2013.03.30      ЗГТ       
№ 129 

1. Тавантолгойн нүүрсний орд газрыг 
түшиглэн барих цахилгаан станцын 
хүчин чадлыг 450 МВт байхаар 
тооцож, төслийг хэрэгжүүлэх тусгай 
зориулалтын компанийг гадаад, 
дотоодын хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудын оролцоотойгоор 
үүсгэн байгуулах арга хэмжээнд 
оролцож, эрчим хүчний барилга 
байгууламж барихад 
шаардлагатай газрын асуудлыг 
шийдвэрлэх 

Тус тогтоолын 3 дугаар заалтанд шаардлагатай газрын 
асуудлыг шийдвэрлэхийг орон нутагт даалгасаны дагуу  
төслийн нэгжтэй хамтын ажиллагааны санамж бичиг 
байгуулж, төслийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж 
байна. Төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой барилга, 
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, усан сангын 
газрын асуудлууд шийдэгдсэн. Мөн Цогт-Овоо сумын 
иргэдийн нийтийн хурал болон сумын хурлаас ус ашиглах 
хүсэлтийг  шийдвэрлэж, Цогтцэций сумын Засаг даргад 
сумын нутгаар ус хангамжийн системийн шугам хоолой 
хамгаалтын зурвас газрын асуудлыг шийдвэрлэх талаар 
үүрэг чиглэл өгсөн.  
Цогтцэций сумын Засаг даргын 2014 оны а/141 дугаар 
захирамжаар Таван толгой пауэр ХХК-д цахилгаан 
станцын зориулалтаар 365.04га газрыг олгосон.  
Аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/91 дүгээр захирамжаар 
Цогтцэций-Ханбогд чиглэлийн 220квт-ын цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугам сүлжээний транс тогтоон 
127.74км буюу 638.7га газрыг Таван толгой пауэр ХХК-д 
эзэмшүүлсэн байна. 

Төсөл хөтөлбөр хэрэгжихэд 
орон нутгийн зүгээс 
дэмжлэг үзүүлэн хамтран 
ажиллаж,  газрын 
асуудлуудыг шийдвэрлэсэн. 
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 Санхүүжилтийн 
тухай 2013.07.09    
ЗГТ    № 263 

1. “Төрийн орон сууцны корпораци”-
ийн нийт орон сууцны санхүүжилтийн    
50 хувийг хөдөө орон нутагт, 50 
хувийг Улаанбаатар хотод 
санхүүжүүлэх чиглэл баримтлан 
ажиллахыг  даалгасаны дагуу  
аймгийн хэмжээнд баригдсан  болон 
баригдаж байгаа орон сууцуудад 
ТОСК-оос санхүүжилт авах  ажлыг 
зохион байгуулах  

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд ТОСК-оос санхүүжилт авч 
барилга байгууламж бариулахаар удаа дараа хүсэлтээ 
гаргаж байсан. Мөн холбогдох бичиг баримт, мэдээллийг 
хүргүүлж ажиллаж байсан. 2010 оноос хойш орон нутагт 
ТОСК-оор орон сууцны ажил хийгдээгүй байна. 

Өмнө онуудад баригдаж 
байсан барилга байгууламж 
нь маш хямт, тохилог орон 
сууцанд орж байсан. Мөн 
дахин баригдах боломж, 
гаргалгаа хайж ажилсаар 
байна. 

50 
Хугацаа дууссан 

тул хяналтаас 
хасах  

48 

Хамтарсан 
компани байгуулах 
тухай  
2014.03.21      ЗГТ      
№ 91  

1. “Гашуунсухайтын төмөр зам” ХХК-
ийн үйл ажиллагаанд зохих дэмжлэг 
үзүүлж  төмөр зам барих газрыг 
олгох болон түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмал олборлох асуудлаар 
дэмжлэг үзүүлж ажиллах 

Гашуунсухайтын төмөр замын бүтээн байгуулалтын 
ажилд орон нутгаас Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын ашиглах гэрээг сум орон нутгийн Засаг дарга 
нарт гэрээ байгуулан ажиллах үүрэг чиглэл өгч 
ажиллалаа.  Баян-Овоо, Цогтцэций, Ханбогд сумдын 
газар нутгаас нийт 6.648.149 Сая м3 шороог ашигласан 
байна.  

“Гашуунсухайтын төмөр 
зам” ХХК-ийн үйл 
ажиллагаанд зохих дэмжлэг 
үзүүлж  төмөр зам барих 
газрыг олгох болон 
түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмал олборлох  
асуудлыг шийдвэрлэж 
өгсөн. 
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Концессын гэрээ 
байгуулах 
зөвшөөрөл олгох 
тухай  ЗГ-ын 
тогтоол 
2014_        ЗГТ       
№154. 

 1. "Тавантолгой-Ханбогд-Ханги 
чиглэлийн авто зам төсөл"-ийн авто 
замын зурвас газрыг концесс 
эзэмшигчид газар  олгох асуудлыг 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
шийдвэрлэх 

Тавантолгой-Ханбогд- Ханги чиглэлийн авто замын транс 
тодорхойгүй мөн концесс эзэмшигчид газар эзэмших 
хүсэлтээ ирүүлээгүй учраас газрын асуудал 
шийдэгдээгүй байна. 

Энэхүү тогтоолын 
хэрэгжилт нь орон нутгаас 
хамааралгүй байдлаар 
хэрэгжихгүй байна. Концесс 
эзэмшигчид хүсэлтээ 
ирүүлсэн тохиолдолд орон 
унтгаас газрын асуудлыг 
шийдвэрлэх бүрэн 
боломжтой  
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2014 онд иргэнд 
өмчлүүлэх газрын 
хэмжээ байршил 
зориулалтыг 
тогтоох тухай  
2014.06.07     ЗГТ       
№179  

1. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын саналыг үндэслэн 2014 онд 
иргэнд өмчлүүлэх газрын нийт 
хэмжээ, байршил, зориулалтыг 
баталсан хэмжээнд хяналт тавьж 
ажиллах  

 2014 онд аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээнд 
467,215 га, аж ахуй, газар тариалангийн чиглэлээр 9,3 га 
нийт 476,515 га газрыг иргэнд өмчлүүлэхээр 
шийдвэрлэсний дагуу 2014 оны байдлаар өссөн дүнгээр 
22069 иргэнд 1700,37 га газрыг өмчлүүлээд байна. 2014 
онд 1000 иргэнээс шинээр газар өмчлүүлэх өргөдлийг 
хүлээн авсан болно.  

Иргэд өмчлөлийн газартай 
болж, хувийн газартай тав 

тухтай амьдрах боломж 
бүрдэж байгаа. 
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Хугацаа дууссан  

тул хяналтаас 
хасах  
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Авто замын засвар 
арчлалтын ажлын 
талаар авах зарим 
арга хэмжээний 
тухай  
2014.06.07   ЗГТ      
№184  

1. Орон нутгийн зам, гүүрийг 
хариуцах байгууллагыг тодорхой 
болгон, орон нутгийн өмчид бүртгэн, 
бүртгэлд нь хяналт тавьж ажиллах 
2. Хариуцсан байгууллагын үйл 
ажиллагааг тогтворжуулах  

Орон нутгийн дэд бүтцийн хөгжлийг сайжруулах, 
автозамын сүлжээг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 
сүүлийн 5 жилд нийт 62,6 км автозамыг шинээр 
барьсанаар орон нутгийн чанартай авто зам 92,9 км-т 
хүрч 2009 оноос 67,3 хувиар нэмэгдэн, аймгийн нутаг 
дэвсгэрт шинээр 163 км улсын чанартай автозамтай 
болоод байна. Орон нутгийн төсвийн 178,0 сая төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтаар Шар тээг- Цогтцэций чиглэлийн 59,6 

Хатуу хучилттай авто зам 
тавигдаснаар байгаль 
орчин, тоосжилт, мал 
бэлчээрийн талбай 
устахаас хамгаалж байгаа 
ба иргэд явж, зорчих нөхөл 
улам сайжирч таатай 
нөхцөл бүрдэх юм. Мөн 
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км автозамын зураг төслийг боловсрууллаа. Мөн 59,6 км 
хатуу хучилттай авто замыг Засгийн газраас концессын 
гэрээгээр барьж байгуулахаар ажиллаж байна. Тус 
холбогдох бичиг баримт, зураг төслыг хүргүүлээд байгаа. 
Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс сумын чиглэлийн 
302,7 км хатуу хучилттай автозамыг орон нутгийн төсвөөр 
2012-2014 онуудад 30 км зам, 2014-2015 онд 26 км хатуу 
хучилттай авто замыг ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж 
байна. 
Замыг хариуцан ажиллах байгууллага одоогоор 
тодорхойгүй байгаа бөгөөд цаашид зам анги байгуулах 
талаар судалж байна.  

дээрээс нь хатуу хучилттай 
авто замаар цаг хэмнэж, ая 
тухтай саадгүй зорчих 
боломж бүрдсэн.  
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Хөдөө аж ахуйн 
салбарын 2014-
2015 оны 
өвөлжилтийн 
бэлтгэл хангах 
зарим арга 
хэмжээний тухай 
2014.07.28   ЗГТ      
№241  

1. Өвөл, хаврын цаг агаарын 
хүндрэл, болзошгүй гамшиг 
тохиолдохоос урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор дараах арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэхийг Үйлдвэр, хөдөө аж 
ахуйн сайд Ш.Түвдэндорж, аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга 
нарт даалгасугай: 
2. Аймаг, сум бүр нийт бэлчээрийн 
талбайн 10 хүртэлх хувийг цаг 
хүндэрсэн үед ашиглах тусгай 
хэрэгцээний отрын бүс нутаг болгох 
арга хэмжээг үргэлжлүүлэн зохион 
байгуулах; 
3.Зам, давааг өвөл, хаврын улиралд 
байнгын нээлттэй байлгах, хүн хүч, 
техникийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг 
хангуулах, техник тоног 
төхөөрөмжийн хангамжийг 
нэмэгдүүлэх 

МАА-н салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга 
хэмжээний тухай Засгийн газрын 2014 оны 241 дүгээр 
тогтоол, ҮХАА-н сайдын 2014 оны 01 дүгээр, аймгийн 
Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар албан даалгаврын 
дагуу аймгийн аюулгүй нөөц болон сумын аюулгүй нөөц, 
малчид иргэдийн оролцоотойгоор бэлтгэх шаардлагатай 
хадлан бэлтгэлийн даалгавар төлөвлөгөөг гаргаж, 
холбогдох арга хэмжээг авч ажиллав.  Аймгийн хэмжээнд 
малчид иргэдийн оролцоотойгоор 7035 тн өвс хадлан, гар 
тэжээл 2368 тн, хужир шүү 4102 тн  бэлтгэхээс одоогийн 
байдлаар 4005 тн байгалийн өвс хадлан, 150 тн ногоон 
тэжээл, 986,4 тн гар тэжээл, 3962 тн хужир шүү бэлтгэж 
нөөцлөөд байна.Сумдууд өөрсдөө аюулгүйн нөөц 
бүрдүүлэх зорилгоор  Булган, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн 
нутгаас өвс татах ажлыг хийж 750 тн өвс нөөцлөхөөс 458 
тн өвс, 121 тн тэжээлийн нөөц бүрдүүлсэн байна. 
Аймгийн Засаг даргын нөөцөд 140 тн өвс нөөцлөхөөс 100 
тн өвсний нөөцийг бүрдүүлэн Даланзадгад суманд 
төвлөрүүлээд байна.  

 ХХААХҮ-ийн сайдын 2010 
оны а/148 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Мал 
өвөлжилт, хаваржилтын 
бэлтгэл хангах, шалгах, 
дүгнэх заавар”-ын дагуу 
аймгийн дүн мэдээг нэгтгэн 
гаргахад: • Малын тарга хүч-
90,9%• Өвс тэжээлийн 
аюулгүйн нөөц бүрдүүлэлт-
57,1%• Тэжээлийн хангамж-
74,1%• Давс хужирын 
хангамж- 95,4%• Худгийн 
бэлэн байдал- 87%• 
Хашааны хангамж- 94,6%• 
Өрхийн өвөлжилтийн 
бэлтгэл -94,7% гэсэн 
дүнтэйгээр аймгийн 
хэмжээнд 85,8 хувьтайгаар 
өвөлжилтийн бэлтгэл 
хангасан үнэлгээтэй гарсан 
болно. 
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Хэрэгжих 
хугацаа дууссан 
тул хяналтаас 
хасах  
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Адуучин -2014 
тэмцээн зохион 
байгуулах тухай  
2014.08.01    ЗГТ   
№246 

1. Аялал, жуулчлалыг өргөжүүлэн 
хөгжүүлэх, мэдээллийн бааз 
бүрдүүлэх, үндэсний баяр наадмаар 
дотоодын болон гадаадын аялагч, 
жуулчдыг орон нутагт татах 
зорилгоор аймаг сум, орон нутгийн 
хэмжээнд зохион байгуулагдах 
Үндэсний их баяр наадмын товыг 
өмнөх оны 11 дүгээр сарын 1-ний 

“Өмнөговь аймгийн аварга адуучин-2014” тэмцээнийг 
аймгийн Засаг даргын а/481-р захирамжаар Булган 
сумын Дал багийн “Нүцгэн”-д зохион байгуулахаар 
төлөвлөж, захирамжийн дагуу 08-р сарын 04-нд адуучин 
тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа.  
Тэмцээнд сум бүрээс шалгарсан шилдэг 17 адуучин 
оролцож  
• нэг явалтаар уурга-ташуур шүүрэх 
• морин дээрээс уран уургалах 

Баяндалай сумын адуучин 
Улсын шилдэг манлай 
хүлэгч, спортын мастер 
Б.Ууганбаяр  2014 оны 08-р 
сарын 22-23-нд “Хүй долоон 
худаг”-т болсон улсын 
аварга шалгаруулах 
тэмцээнд амжилттай 
оролцож, уран бугуйлчийн 
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Хэрэгжих 
хугацаа дууссан 
тул хяналтаас 
хасах  



өдрөөс өмнө тодорхой болгож жил 
бүр холбогдох газруудад мэдээлж 
байх  
2. Аймгийн "Адуучин 2014" 
тэмцээнийг Булган суманд зохион 
байгуулж,  аймгийнхаа сумдын 
адуучдыг жигд  хамруулан 
оролцуулах. Шалгарсан оролцогчыг 
улсын тэмцээнд оролцуулах  

• явганаар уран бугуйлдах 
• эмнэг хангалыг зайдан булгиулах гэсэн 4 төрлөөр ур 
чадвараа сорьсноос Баяндалай сумын адуучин шилдэг 
манлай хүлгэч, спортын мастер Б.Ууганбаяр 80 оноогоор 
1-р байранд орж,  2014 оны 08-р сарын 22-23-нд “Хүй 
долоон худаг”-т болсон улсын аварга шалгаруулах 
тэмцээнд аймгаа төлөөлөн оролцох эрх авсан бөгөөд 
Булган сумын адуучин Д.Бундхорол 73 оноогоор 2-р 
байр, Манлай сумын адуучин Б.Түмэнбаяр 61 оноогоор 3-
р байранд орж тус тус шалгарсан болно.  

төрөлд "Тэргүүн" байр 
эзэлж, аймаг орон 
нутгийнхаа нэрийг өндөрт 
өргөсөн болно.  
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Нийтийн аж ахуйн 
үйлчилгээний 
салбарын талаар 
авах зарим арга 
хэмжээний тухай  
2014.08.07       ЗГТ     
№249  
  

 “Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний 
салбарт Азийн хөгжлийн банкны 
зээлээр хэрэгжсэн “Орон нутгийн 
хотуудын нийтийн аж ахуйг 
хөгжүүлэх 1, 2 дугаар төсөл”-ийн 
одоо хэрэгжиж байгаа болон 
хэрэгжээд дуусч байгаа төслүүдийн 
зээл, зээлийн хүүг дамжуулан 
зээлдүүлэх гэрээнд тусгасны дагуу 
үе шаттайгаар төлж барагдуулах, үр 
дүнг тооцож аймгийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулах  

“Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний салбарт Азийн 
хөгжлийн банкны санхүүжилтээр орон нутгийн хотуудын 
нийтийн аж ахуйн хөгжлийн хоёрдугаар шатны "МОН-
1907" төслийг 2002 онд аймгийн Засаг дарга гэрээ 
байгуулан, 2004 оноос үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн. 
Төслийн нийт өртөг 900.0 сая доллар.  
2011 оноос Өмнөговь болон Дорноговь аймгийн хот 
байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн 
төсөл G0204 хэрэгжиж дуусах шатандаа байна. Төслийн 
нийт өртөг 5.6 сая доллар бөгөөд АХБ-ны буцалтгүй 
тусламжаар хэрэгжиж байгаа юм. 

Төслийн зээлийн эх 
үүсвэрийг үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэхээр гэрээ 
байгуулсан бөгөөд зээлийн 
20 хувийг төлж 
барагдуулсан байна. 
Хэрэгжилтийн үр дүнг 
тооцож жилийн эцэст 
аймгийн удирдлагууд болон 
холбогдох газруудад 
мэдээлнэ.  
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55 
Хөтөлбөр батлах 
тухай 2014.09.18     
ЗГТ      № 298  

1. “Хог хаягдлын менежментийг 
сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг  
аймгийн хэмжээнд үр дүнтэй 
хэрэгжүүлж,  нутаг дэвсгэрийнхээ хог 
хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэх 

Манай аймаг "Хог хаягдлын менежментийг төлөвлөгөө" -
тэй бөгөөд уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр аймгийн эдийн 
засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2015 оны үндсэн чиглэлд  
Даланзадгад сумын хог хаягдлын цэгт хог дахин 
боловсруулах бага оврын үйлдвэрийн барилгыг барьж 
байгуулах, хог хаягдлын тоо бүртгэл хийх ажлыг тусгасны 
дагуу  Хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр, 
ажилчдын байрыг нэгтгэсэн барилгын зураг, төсвийг 
хийлгэн сонгон шалгаруулалт зарлахаар ажиллаж байна. 
Хог хаягдын тоо бүртгэл хийх ажил улсын хэмжээнд 
эхэлсэн бөгөөд орон нутагтаа зохион байгуулах ажил 
эхлээд байна.  Айл өрхийн хатуу хог хаягдлын нэр төрөл, 
үүсэлтийн тоо хэмжээг тогтоох зуны улирлын тооллогыг 
аймгийн хэмжээнд түүвэрчлэн Баяндалай, Хүрмэн, 
Цогтцэций, Даланзадгад сумдад 6-р сарын 26-ны өдрөөс 
7 хоногийн хугацаанд зохион байгуулахаар төлөвлөж 1 
118 800 төгрөгийн санхүүжилт  авахаар ажиллаж байна.  

Аймгийн хэмжээнд "Хог 
хаягдлын менежментийн  
төлөвлөгөө"- тэй бөгөөд 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангах 
чиглэлээр жил бүрийн 
үндсэн чиглэлд тодорхой 
хэмжээний хөрөнгө зардлыг 
тусган хэрэгжүүлж 
байгаагаар сумдын хог 
хаягдлын талбайг багасн 
шууж, зориулалтын газарт 
тор татан ялган зааглах 
ажлуудыг  хэрэгжүүлж 
байна. Мөн анх удаагаа хог 
хаягдлын тоо бүртгэлийг 
гаргахаар ажиллаж байна. 
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Цаашид 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтээр 

хэрэгжилт 
тооцогдох тул 

журмын 25.3-ийг 
баримтлан  

хяналтаас хасах  

56 
Хөтөлбөр батлах 
тухай 2014.10.18     
ЗГТ      № 341  

1. “Удаан задардаг органик 
бохирдуулагчийн тухай үндэсний 
хөтөлбөр”-ийг нутаг дэвсгэрийнхээ 
хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд 

Үндэсний хөтөлбөрийг хүлээн авч, холбогдох сумд болон 
агентлагт хүргүүлэн хяналтанд авч хэрэгжилтийг Засгийн 
газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан 
журмын хавсралт хүснэгтээр гаргаж тайлагнаж байна. 

Тухайн хөтөлбөр нь уул 
уурхайн салбар эрчимтэй 
хөгжиж байгаа манай 
аймгийн хувьд хамгийн 

100 

Цаашид 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтээр 

хэрэгжилт 



шаардагдах хөрөнгийг тухайн 
жилийн төсөвт тусгаж, олон улсын 
байгууллага, хандивлагчдын зээл, 
тусламжийг чиглүүлж ажиллах  

Аймгийн хэмжээнд байгаль орчныг хамгийн ихээр 
бохирдуулдаг гялгар уутны хэрэглээг багасгаж,  даавуун 
тор хэрэглэх шийдвэрийг сэргээн хэрэгжүүлж байна. 
Даланзадгад сумын ЕБС-ийн I, II  сургууль, Ханбогд 
сумын ЕБС-д ашиглагдахгүй хадгалагдаж байгаа Мөнгөн 
усны хоромт нэгдлүүдийг  тээвэрлэн  Химийн хорт болон 
аюултай бодисын бодлого зохицуулалтын асуудал 
эрхэлсэн үндэсний зөвлөлд хүлээлгэн өгсөн 

чухал шийдвэр болсон .Энэ 
удаад бид бүхэн 
хөтөлбөрийг сум 
байгууллагуудад хүргүүлж 
сурталчилах ажлыг хийсэн 
бөгөөд цаашид 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 
арга хэмжээ авах юм.  

тооцогдох тул 
журмын 25.3-ийг 

баримтлан  
хяналтаас хасах  
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2014 оны 5 сарын 
31-ний 24 дүгээр 
хуралдааны 
тэмдэглэл 

1. Ухаахудаг-Гашуунсухайт 
чиглэлийн төмөр замын зурвас 
газартай байршил нь давхацсан 
ашигт малтмалын хайгуулын болон 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж 
ахуйн нэгж болон иргэдийн өвөлжөө, 
үйлчилгээний зориулалт бүхий 
эзэмшлийн газрыг чөлөөлөх, нөхөн 
олговор олгох асуудлыг судалж, 
холбогдох шийдвэрийн төсөл 
боловсруулан Засгийн газрын 
хуралдаанд танилцуулах үүрэг бүхий 
ажлын хэсгийг байгуулж 
ажиллуулахыг Сангийн сайд 
Ч.Улаан, Байгаль орчин, ногоон 
хөгжлийн сайд С.Оюун, Уул уурхайн 
сайд Д.Ганхуяг, Зам, тээврийн сайд 
А.Гансүх, Өмнөговь аймгийн Засаг 
дарга Д.Бадраа нарт тус тус даалгав. 

Ухаахудаг-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын зурвас 
газартай байршил нь давхацсан аж ахуйн нэгж, иргэдийн 
өвөлжөө, үйлчилгээний зориулалттай эзэмшлийн 
газруулыг чөлөөлөх ажлын хэсэг Засаг даргын 
захирамжаар ажиллаж байна. Уг иргэдийн өвөлжөө, 
үйлчилгээний зориулалт бүхий эзэмшлийн газруудын 
нөхөн олговорын үнэлгээг хийгдснээр нүүлгэн шилжүүлэх 
боломжтой болно.  

Иргэдийн өвөлжөө, аж 
ахуйн нэгж, үйлчилгээний 
зориулалттай эзэмшлийн 
газруудыг нүүлгэн 
шилжүүлэх, үнэлгээний 
асуудлуудыг 
шийдвэрлээгүйгээс 
шалтгаалан нүүлгэн 
шилжүүлэх асуудал 
шийдвэрлэхэд бэрхшээлтэй 
байна.  

30   
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Ойгоос  
хэрэглээний  мод, 
түлээ  бэлтгэж  
ашигласаны  
төлбөрийн  
хэмжээг  шинэчлэн  
тогтоох 
тухай2014.09.18     
ЗГТ    №307  

1. Ойгоос хэрэглээний мод бэлтгэж 
ашигласны төлбөрийн хэмжээг, 
Ойгоос түлээ бэлтгэж ашигласны 
төлбөрийн хэмжээ, Иргэн, аж ахуйн 
нэгж байгууллага ойн арчилгаа, 
цэвэрлэгээний аргаар түлшний мод 
бэлтгэж ашигласны төлбөрийг 
хөнгөлөх хувь, хэмжээг  энэхүү 
тогтоолд зааснаар мөрдүүлэх арга 
хэмжээ авах, тогтоолыг бүх сумдад 
хүргүүлэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
удирдлага зохион байгуулалтаар 
хангаж ажиллах  
2. Жилд аймгийн хэмжээнд хэдий 
хэмжээний мод түлээг  бэлтгэж 
түүний төлбөрт хэдий хэмжээний 

Манай аймгийн заган ой нь хамгаалалтын бүсийн ойд 
хамаарагддаг тул ашиглалт байхгүй.  БОАЖ сайдын 2011 
оны А-269 дугаар тушаал "Заган ойн талаар авах зарим 
арга хэмжээний тухай",  аймгийн Засаг даргын 2011 оны  
а/542 захирамж "Заган ойг хамгаалах тухай" заг болон 
говьд ургадаг бутлаг ургамал /шаваг, харгана, бударгана/ 
түүх ашиглахыг хориглосон. Иймээс аймгийн хэмжээнд 
хэрэглээний мод түлээ бэлтгэх түүний ашигласны төлбөр 
хураамж авах асуудал байхгүй бөгөөд харин заган ой 
болон  говьд ургадаг бутлаг ургамлыг хамгаалах хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллаж 
байна.  

Энэ ажлын хүрээнд жил 
бүрийн хавар, 
намрынулиралд хууль бус 
ан агналт, заган ойгоос 
түлээ бэлтгэх, шаваг, 
бударгана түүх байдалд 
болон, байгалийн ургамлын 
тухай, Ойн тухай хуулиудын 
хэрэгжилтийг хангуулах 
зорилгоор Цагдаагийн 
газар, ГГБЦГХЗахиргаа, 
БОАЖГазар, Ойн алба, 
МХГазруудтай хамтран 
хяналт шалгалтын ажлыг 
зохион байгуулж, мөн 
тээвэрлэгдэн ирж байгаа 

90 

Тухайн орон 
нутагт 
хамааралгүй тул 
хяналтаас хасах  



хөрөнгийг төсөвт төвлөрүүлж 
ажиллаж байгааг тооцож судалгааг 
мэдээлэх  

Мод модон материалд 
хяналт тавьж ажиллаж 
байна. 
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Журам гэрээний 
загвар батлах 
тухай  /гол мөрний 
урсац бүрэлдэх  
эхийн бүсэд 
олгосон тусгай 
зөвшөөрлийг 
цуцлах/ 
2015.03.30     ЗГТ   
№120 

1. Гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 
бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг 
цуцлах, усны сан бүхий газрын 
энгийн хамгаалалтын бүсэд 
олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай 
зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох 
арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт 
хийлгэх журам болон гэрээний 
загварыг холбогдох байгууллага 
албан тушаалтанд сурталчилах, 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 
удирдлага зохион байгуулалтаар 
хангаж, бодлогын зөвлөгөө дэмжлэг 
үзүүлж, журмын хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж ажиллах 
2. Тухайн жилд нөхөн сэргээсэн 
газрыг хүлээн авах ажлыг аймгийн 
Байгаль орчин аялал жуулчлалын 
газар болон Усны сав газрын 
захиргаатай хамтран зохион 
байгуулж, жил бүр мэдээлэх 
3. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 
бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрөлтэй  
аж ахуйн нэгж  аймгийн хэмжээнд 
байгаа эсэхийг нягталж, байгаа 
тохиолдолд түүний тусгай 
зөвшөөрлийг цуцлуулах арга хэмжээ 
авах   
4. Усны сан бүхий газрын энгийн 
хамгаалалтын бүсэд олборлолт 
явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл 
бүхий талбай (цаашид “хориглосон 
талбай” гэх)-д  байгаль орчныг 
хамгаалах, нөхөн сэргээлт хийлгэх 
үйл ажиллагаанд Мэргэжлийн 
хяналтын байгууллагатай хамтран 
хяналт тавьж, гарсан зөрчил 
дутагдалыг арилгуулах арга хэмжээ 
авах  

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 8/2 
тоот тогтоолоор Гурвантэс, Ноён сумын нийт 233588.1 га 
газрыг байгалийн унаган төрх, хэв шинжийг хадгалах 
зорилго бүхий ой, амьтан, ус, ургамал байгалийн нөөц 
газраар 5 жилийн хугацаатай орон нутгийн тусгай 
хамгаалалтанд авсан. Тус орон нутгийн тусгай 
хамгаалалтанд авсан газар нутагтай давхцалтай буй 
“Саус гоби сэндс” ХХК-ны MV-016869 тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбай нь Гол мөрний урсац бүрэлдэх 
эхэд давхцалтай буй тул байгаль орчны төлөв байдлын 
талаар санал дүгнэлт боловсруулах ажлын хэсгийг 
байгуулсан. Ажлын хэсгээс байгаль орчны төлөв 
байдлын талаарх мэдээллийг боловсруулан Байгаль 
орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яаманд 
нарийвчилсан үнэлгээг батлахгүй байх, цуцлах саналыг 
боловсруулж хүргүүлсэн. 

 
1. Аймгийн Засаг даргын 
захирамжаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг  
БОНХСайдын 2014 оны А-
05 дугаар тушаалаар 
батлагдсан журмын дагуу 
Байгаль орчин, ногоон 
хөгжил, аялал жуулчлалын 
яамнаас “Саус гоби сэндс” 
ХХК-ны MV-016869 тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбайн 
нарийвчилсан үнэлгээг 
Орон нутгийн байгууллагын 
саналыг аваагүй гэсэн 
үндэслэлээр батлаагүй 
буцаасан байна. 
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Засгийн газарт 
чиглэл өгөх тухай   
Ерөнхийлөгчийн 
2013 оны 178 
дугаар зарлиг 

1. Аймаг, сумдын төвд цэцэрлэгт 
хүрээлэн байгуулах, тэдгээрийг 
сэргээн засварлаж тохижуулах 
ажлыг хэрэгжүүлэх  

Даланзадгад суманд Соёл амралтын хүрээлэн байгуулах 
ажлыг 8.1 тэрбум төгрөгний төсөвт өртөгтэйгээр "Говь 
эрдэнэс групп" ХХК-иар гүйцэтгүүлж байна. Ажлын 
гүйцэтгэл 63 хувьтай явагдаж байна. Тус хүрээлэнг нийт 
10 га талбайд байгуулж буй бөгөөд 3 га талбайд ногоон 
байгууламж байгуулж, 7 га-д тоглоом, үлэг гүрвэл, хиймэл 
нуур, зам  талбай, усан оргилуур барилга байгууламж 
зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна. 

Даланзадгад суманд хүүхэд 
залуучуудын чөлөөт цагаа 
зөв боловсон өнгөрүүлэх 
орчин, дотоодын аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх 
боломжыг бүрдүүлж  байна. 
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61 
2014 оны 6 сарын 
12-ны 28 дугаар 
тэмдэглэл 

1. Монгол Улсын 2014 оны төсвийн 
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулиар төсөвт өртөг 
нь нэмэгдэж батлагдсан хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, 
барилга байгууламжийн нэмэлт 
төсвөөр хэрэгжүүлэх ажлыг тухайн 
төсөл, арга хэмжээний тендерт 
шалгаран ажиллаж байгаа үндсэн 
гүйцэтгэгчтэй шууд гэрээ байгуулах 
замаар үргэлжлүүлэн дуусгах; 
2. Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга 
хэмжээний чанар, хэрэгжилтийн явц 
байдалд байнгын хяналт тавьж 
гэрээт хугацаанд нь ажлыг 
гүйцэтгүүлэх, ажлын гүйцэтгэл 
гаргуулах, тэдгээрийг хянан 
баталгаажуулах, барилга 
байгууламжийг ашиглалтад хүлээн 
авах ажлыг шуурхай зохион 
байгуулж байх 

2014 -2015 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
25800,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 12 барилга 
угсралт, 642,2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 5 барилгын их 
засварын ажилд хяналт тавьж ажиллан,  нийт  
төлөвлөгдсөн төсөл арга хэмжээний  80 хувийг 
хэрэгжүүлсэн. Үүнд:                                Мөн улсын хөрөнгө 
оруулалтаар Ноён суманд баригдаж буй “Соёлын төв”-
ийн барилгын гүйцэтгэгчээр “Есүй ордон”ХХК  ажиллаж  
байгаа бөгөөд БУА-ын 55 хувийг  гүйцэтгээд байна. 2013 
оны “Төсвийн тухай” хуулиар  үлдэгдэл хөрөнгө оруулалт 
нь батлагдаагүй учраас  барилга угсралтын ажил тухайн 
онд хийгдээгүй. 2014 -2015 онд ч барилгын ажил эхлээгүй 
байна. Барилгуудад гарч буй хөрөнгө оруулалт болон 
гүйцэтгэгчээс шалтгаалсан хүндрэлтэй асуудлыг 
салбарын яаманд нь мэдэгдэж, ажилласаны дүнд “2015 
оны төсвийн тухай” хуулиар  үлдэгдэл хөрөнгө оруулалт 
болох 294,0 сая төгрөг батлагдаад байна.Мөн Гурвантэс 
суманд баригдаж буй “Соёлын төв”-ийн барилгын 
гүйцэтгэгчээр "Галтууд"ХХК  ажиллаж, БУА-ын 55 хувийг 
гүйцэтгээд хөрөнгийн эх үүсвэрээс шалтгаалан барилга 
угсралтын ажлыг зогсоосон.  “2015 оны Төсвийн тухай” 
хуулиар  дээрх барилгын үлдэгдэл хөрөнгө оруулалт 
болох 710,0 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд захиалагчийн 
зүгээс гэрээг дахин сунгахаар шийдвэрлэсэн.  Улсын 
хөрөнгө оруулалтаар Цогтцэций суманд баригдаж буй “50 
ортой эрүүл мэндийн төв”-ийн барилгын гүйцэтгэгчээр 
“Бум констракшн”ХХК  ажиллаж  байгаа бөгөөд БУА-ын 
90 хувийг гүйцэтгээд байна. Барилга угсралтын ажил нь 
төлөвлөгдсөн графикт хугацаанаасаа хоцорч хийгдэж 
байгаа учраас ажлыг түргэтгэх үүрэг даалгаврыг удаа 
дараа өгч ажилласан.  Цогт-овоо суманд баригдаж буй 80 
ортой дотуур байрны барилга угсралтын ажлын 60 хувийг 
гүйцэтгээд   хөрөнгийн эх үүсвэргүйгээс зогссон . 2015 онд 
орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөс нэмэлт санхүүжилтийг 
шийдвэрлэн барилга угсралтыгн ажлыг эхлүүлээд байна.    

Аймгийн хэмжээнд 
санхүүжилтийн асуудлаас 
болж  ажил нь зогссон 
барилга байгууламж цөөн 
бөгөөд орон нутгийн 
төсвөөс шийдвэрлэж байгаа 
барилгуудын хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг 2015 онд аймгийн 
эдийн засаг нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 
тусгаж, улсын төсвийн 
хөрөнгийг холбогдох 
яамдад нь уламжлан 
шийдэрлүүлээд байна. 
Ингэснээр 2013-2014 онд 
эхэлсэн хэдий ч гүйцэтгэл 
нь дуусаагүй байгаа 5 
барилга байгууламжийг энэ 
ондоо багтаан дуусгах 
боломжтой болсон  
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2014 оны 11 дүгээр 
сарын 21-ний өдөр 
59 дүгээр 
тэмдэглэл 

1. Мал аж ахуйг өвөлжүүлж, 
хаваржуулах ажлыг байгаль, цаг 
уурын нөхцөл байдалд уялдуулан 
зохицуулж, шаардлагатай арга 
хэмжээг цаг алдалгүй авч ажиллах 

МАА-н салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга 
хэмжээний тухай Засгийн газрын 2014 оны 241 дүгээр 
тогтоол, ҮХАА-н сайдын 2014 оны 01 дүгээр, аймгийн 
Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар албан даалгаврын 
дагуу аймгийн аюулгүй нөөц болон сумын аюулгүй нөөц, 
малчид иргэдийн оролцоотойгоор бэлтгэх шаардлагатай 
хадлан бэлтгэлийн даалгавар төлөвлөгөөг гаргаж, 
холбогдох арга хэмжээг авч ажиллав.   
Аймгийн хэмжээнд малчид иргэдийн оролцоотойгоор 
7035 тн өвс хадлан, гар тэжээл 2368 тн, хужир шүү 4102 
тн  бэлтгэхээс одоогийн байдлаар 4005 тн байгалийн өвс 
хадлан, 150 тн ногоон тэжээл, 986,4 тн гар тэжээл, 3962 
тн хужир шүү бэлтгэж нөөцлөөд байна. 
Сумдууд өөрсдөө аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх зорилгоор  
Булган, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн нутгаас өвс татах 
ажлыг хийж 750 тн өвс нөөцлөхөөс 458 тн өвс, 121 тн 
тэжээлийн нөөц бүрдүүлсэн байна.  
Аймгийн Засаг даргын нөөцөд 140 тн өвс нөөцлөхөөс 100 
тн өвсний нөөцийг бүрдүүлэн Даланзадгад суманд 
төвлөрүүлээд байна.  

 ХХААХҮ-ийн сайдын 2010 
оны а/148 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Мал 
өвөлжилт, хаваржилтын 
бэлтгэл хангах, шалгах, 
дүгнэх заавар”-ын дагуу 
аймгийн дүн мэдээг нэгтгэн 
гаргахад:  
• Малын тарга хүч-90,9% 
• Өвс тэжээлийн аюулгүйн 
нөөц бүрдүүлэлт-57,1% 
• Тэжээлийн хангамж-74,1% 
• Давс хужирын хангамж- 
95,4% 
• Худгийн бэлэн байдал- 
87% 
• Хашааны хангамж- 94,6% 
• Өрхийн өвөлжилтийн 
бэлтгэл -94,7% гэсэн 
дүнтэйгээр аймгийн 
хэмжээнд 85,8 хувьтайгаар 
өвөлжилтийн бэлтгэл 
хангасан үнэлгээтэй гарсан 
бөгөөд өвөл хаврыг  мал 
төлийн хорогдол 
багатайгаар даван туулсан  
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100 хувь бүрэн 
хэрэгжсэн, 
хугацаа дууссан 
тул хяналтаас 
хасах  
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МУ-ын мянганы 
хөгжлийн 
зорилтод 
суурилсан 
үндэсний 
хөгжлийн цогц 
бодлого-д 
тусгагдсан арга 
хэмжээний 2014 
оны биелэлтийн 
тухай 2015.04.06   
ЗГХТ №19 

1. Аймгийн хэмжээнд Монгол улсын 
мянганы хөгжлийн зорилтод 
суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлогын хүрээнд хэрэгжиж байгаа 
арга хэмжээний хэрэгжилтийг тооцож 
аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хуралд мэдээлэх  
2. Хэрэгжилт удаашралтай байгаа 
заалтуудын хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэх талаар аймгийн 
ЗДТГазар болон холбогдох бусад 
байгууллагад үүрэг чиглэл хүргүүлж, 
хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж 
ажиллах  
3. Цогц бодлогын хүрээнд  аль 
байгууллага  ямар арга хэмжээг 
хэрхэн хэрэгжүүлэх, бодлогын 

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хүрээнд орон нутагт 
хэрэгжүүлж байгаа зорилт арга хэмжээнүүдээс хэрэгжилт 
удаашралтай байгаа 12 заалтыг түүвэрлэн авч, 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авч байна. 
Энэхүү арга хэмжээнүүд хөрөнгө санхүүгийн  хүндрэлээс 
шалтгаалан хэрэгжилт удаашралтай явагдаж байгааг 
аймгийн удирдлагуудад мэдээллээ 

Хэрэгжилт удаашралтай 
байгаа заалтуудын 
тусгайлан хяналтанд авч 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 
арга хэмжээг авч эхэлсэн. 

30 

  



баримт бичигтэй яаж уялдуулж 
ажиллах талаар нэгдсэн зөвлөгөө 
мэдээллийг гаргаж, бүх байгууллага 
албан тушаалтанд хүргүүлэх  
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2003_222. 
Стандартчилал, 
тохирлын 
үнэлгээний тухай 
хуулийг 
хэрэгжүүлэх зарим 
арга хэмжээний 
тухай  ЗГ-ын 
тогтоол 

  

Аймгийн Засаг даргат даалгасан тогтоолын 1-р 
хавсралтыг ЗГ-ын 2005 оны 127-р тогтоолоор хүчингүй 
болгосон.  
Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтсийн ажилтан 
ажилчдын ажлын ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 
аймгийн ЗДТГазрын Хяналт Шинжилгээний Үнэлгээний 
тасаг тус байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ хийж, зөвлөмж өгсөн байна. Мөн 21 
аймгийн Стандартчилал, хэмжил зүйн байгууллагууд 
оролцсон Монгол Улсын Шадар сайдын ажлын алба, 
Стандартчилал хэмжил зүйн газар “Монгол Улсын 
Стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход 
дэмжлэг үзүүлэх” Европын холбооны төсөлтэй хамтран 
“Чанар-бидний зорилт” сэдэвт сургалт өдөрлөгийг 7 
дугаар сард зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.  

Байгууллагадаа дотоод 
хяналт хийх төлөвлөгөө 
боловсруулан хэрэгжүүлж 
эхэлсэн 
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Үйл ажиллагаа 
нь тогтмолжсон, 
Засгийн  газрын  
2013 оны 322 
дугаар 
тогтоолын  25.4 
дахь заалтыг   
үндэслэн  
хяналтаас  хасах 
саналтай   байна. 
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2001_174. Журам 
батлах тухай 
/“Согтууруулах 
ундааны 
үйлдвэрийн төсөл 
сонгон 
шалгаруулж 
зөвшөөрөл олгох, 
үйлдвэрлэлд 
хяналт тавих 
журам”/  ЗГ-ын 
тогтоол 

1. Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл 
эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих үүрэг 
бүхий ажлын хэсгийг улсын 
байцаагчийн эрх бүхий мэргэжлийн 
хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэйгээр 
байгуулж, энэ чиглэлээр байнгын 
хяналт тавьж ажиллахыг аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга нарт, 
согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, 
худалдах, түүгээр үйлчлэх үйл 
ажиллагаа эрхлэж буй аж ахуйн 
нэгжийг жил тутам аттестатчилан, 
аймаг, нийслэлийн мэргэжлийн 
хяналтын байгууллагын ажилд 
үнэлэлт өгч байхыг Хууль зүй, 
дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд 
Д.Насанжаргал, Үйлдвэр, 
худалдааны сайд Ч.Ганзориг нарт 
тус тус даалгасугай 

Аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл 
эрхэлдэг 1 ААНэгж үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд тус 
ААН-д аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын газар жил бүр 
төлөвлөгөөт хяналт хийж тайлагнадаг болно.   
Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2014 оны 40 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан "Архигүй Өмнөговь" хөтөлбөрийн 
хүрээнд Хууль зүйн хэлтсийн даргаар батлуулсан 
удирдамжийн дагуу согтууруулах ундаа худалдах түүгээр 
үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий ААНэгжүүдэд МХГазар, 
Цагдаагийн газартай хамтран нэг удаагийн хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулж холбогдох арга хэмжээ 
авлаа. 

2015 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар 
согтууруулах ундаа 
худалдах, түүгээр үйлчлэх 
тусгай зөвшөөрөл бүхий 4 
ААНэгжийн тусгай 
зөвшөөрлийг хүчингүй 
болгосон 
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Үйл ажиллагаа 
нь тогтмолжсон, 
Засгийн  газрын  
2013 оны 322 
дугаар 
тогтоолын  25.4 
дахь заалтыг   
үндэслэн  
хяналтаас  хасах 
саналтай   байна. 
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2001_256. Хог 
хаягдлын 
менежментийг 

1. Хог хаягдлын зайлуулалт болон 
хог хаягдлын бохирдолтод хяналт 
тавих эрүүл ахуйн хяналтын 

1. Даланзадгад сумын хог хаягдлын 7км байрлах хог 
хаягдлын төвлөрсөн цэгт ландфилийн цэгт хог хаягдлыг 
шууд тээвэрлэн зайлуулж байна. Хуучин хог хаягдлын 

Аймаг сумын төвийг 
тойрсон эзэнгүй хаягдлыг 
цэвэрлэж орчныг 

100 
Үйл ажиллагаа 
нь тогтмолжсон, 
Засгийн  газрын  
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боловсронгуй 
болгох талаар 
авах зарим арга 
хэмжээний 
тухай  ЗГ-ын 
тогтоол 

байцаагчдыг хот, суурин газарт 
байнга ажиллуулж, орчны 
бохирдолтыг бууруулж, цэвэр орчныг 
хэрхэн бүрдүүлсэн байдлаар тэдний 
үйл ажиллагааг дүгнэж байсугай; 
2. Хог хаягдлын хураамжийн 
зарцуулалтын тогтолцоог зах 
зээлийн нөхцөлтэй уялдуулан 
боловсронгуй болгох, нэгдсэн 
хяналтад оруулах арга хэмжээ 
авсугай;3. Айл өрх, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага бүр орчноо хог 
хаягдалгүй, цэвэр байлгахын төлөө 
хөдөлгөөн өрнүүлж түүнийг хэвшил 
болгон мөрдүүлсүгэй. 

цэгийг цэвэрлэснээр аймагтай залгаа хог хаягдал үүсдэг 
байдал арилсан.2014 онд аймгийн хэмжээнд бүх нийтийн 
цэвэрлэгээний өдрийг зохион байгуулсан. Даланзадгад 
сумыг тойрсон гуу жалгандах хогийг цэвэрлэн зайлуулах 
ажилд орон нутгийн төсвийн 27 сая төгрөгөөр 
зарцуулсан. Тус хөрөнгөөр Даланзадгад сумын Тамгын 
газраас 8 самосвал, 2 ковш түрээслэн Даланзадгад сумыг 
тойрсон 10 га талбайн ил задгай хаягдал хог хаягдлыг 
цэвэрлэн Төвлөрсөн хог хаягдлын ландфилийн цэгт 30.0 
мянган тн хог хаягдлыг хүргүүлсэн. Аймгийн Мэргэжлийн 
хяналтын газарт орчны бохирдол, байгаль орчны 
байцаагчид, сумын Засаг даргын Тамгын газарт байгаль 
орчны байцаагчид байнга хяналт тавин  ажиллаж байна. 
Номгон суманд орон нутгийн хөгжлийн сангаас 80 сая 
төгрөг зарцуулан ландфилийн цэг байгуулсан байна.2. 
Хог хаягдлын хураамжийн зарцуулалтын тогтолцоог зах 
зээлийн нөхцөлтэй уялдуулан боловсронгуй болгох, 
нэгдсэн хяналтад оруулах үүднээс 2013 оноос эхлэн хог 
хаягдлын хураамжийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэн 
түүнээс буцаан хувиарлалт хийж олгож эхэлсэн.3. Орчны 
тохижилтыг сайжруулж ногоон байгууламжын хэмжээг 
нэмэгдүүлэх  хүрээнд   2014  онд   5 867,250 сая төгрөг  
2015 онд  6 223,300 сая төгрөг   зарцуулж  23 га   
талбайгаар   нэмэгдүүлсэн байна. 

эрүүлжүүлсэн, ухуулга 
сурталчилгааны самбар, 
хогийн сав, ширээ сандал  
байрлуулсан нь иргэдэд хог 
хаягдлыг ил задгай хаяхгүй 
байх боломж бүрдсэн.2015 
онд  төв   суурингийн  ногоон  
байгууламжийн   хэмжээ 
169,76 га  талбай буюу  
өмнөх онтой  харьцуулахад  
23 га  талбайгаар  
нэмэгдсэн  байна. 

2013 оны 322 
дугаар 
тогтоолын  25.4 
дахь заалтыг   
үндэслэн  
хяналтаас  хасах 
саналтай   байна. 

Хууль зүйн хэлтэс  
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Төлөвлөгөө 
батлах тухай  
(хүний эрхийг 
хангах үндэсний 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 2011-
2012 оны) 
 
2011.03.16 ЗГТ 
№81 

1. Хүний эрхийг хангах үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийг 
төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 
төсвийн багц болон гадаадын зээл, 
тусламжид тусган санхүүжүүлэх арга 
хэмжээ авч ажиллах 
2. Жил бүр хүний эрхийн чиглэлээр 
сургалт сурталчилгааг аймгийн 
хэмжээнд зохион байгуулж хэвших  

 
Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан “Монгол улсад 
Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний 2011-2012 оны төлөвлөгөө”-тэй  
уялдуулан аймаг дахь үндэсний хөтөлбөрийн салбар 
хорооны 2011-2012 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
батлуулсан бөгөөд 2012 онд нийт 21 арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, 
аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2012 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлд  тусган шаардагдах хөрөнгийг тухай бүр 
шийдвэрлүүлэн хэрэгжүүлж ажилласан.  

Уг төлөвлөгөөг 2011-2012 
онд хэрэгжүүлсэн бөгөөд 
төлөвлөгөөг 96.3 хувьтай 
хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийг 
тайлант онд нь 
тайлагнасан.  

96% 
Хугацаа  

дууссан учир 
хяналтаас хасах  
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 2015 оны 01 
дүгээр сарын 07-
ны өдөр 01 дүгээр 
тэмдэглэл  

1. Засгийн газрын 2010 оны 119 
дүгээр тогтоолоор баталсан 
“Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон 
шийдвэр гаргах журам”-ыг үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж, захиргааны 

1."Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах 
журам"--ын талаар холбогдох албан хаагч, 
мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулж, мэдээлэл 
өгсөн. Эхний хагас жилийн байдлаар Гурвантэс сумын 
ИТХТ-ийн ахуйн болон хуурай хог хаягдал гаргасны 

Нийтээр мөрдөх хэм хэмжээ 
бүхий шийдвэрийг улсын 
нэгдсэн санд бүртгүүлснээр 
дагаж мөрдөж байна. Нийт 8 
шийдвэр улсын нэгдсэн 
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хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн 
төсөл боловсруулахдаа эрх, ашиг 
сонирхол нь хөндөгдөж байгаа 
этгээдийн саналыг авч, 
шаардлагатай бол саналыг тусгах 
арга хэмжээ авах;  
2. захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон 
шийдвэрийн улсын нэгдсэн санд 
бүртгэлтэй эрх зүйн актын 
хэрэгжилтэд жил бүр хяналт-
шинжилгээ хийж, үр дүнг тооцож 
байх;  
3. шинээр гарсан хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн захиргааны хэм хэмжээ 
тогтоосон шийдвэрт тухай бүр 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулж байх; 4. 
хуулиар тусгайлан эрх олгоогүй 
асуудлаар захиргааны хэм хэмжээ 
тогтоосон шийдвэр гаргахгүй байх. 

төлбөрийн хэмжээг батлах тогтоолын төслийг иргэд, 
малчид, уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдээс санал авч, 
саналыг харгалзан баталсан.  Сэврэй сум хог хаягдал 
зайлуулах, тээвэрлэх журам, хураамжийг тогтоох тухай 
ИТХ-ын шийдвэрийг гаргаж нийтээр дагаж мөрдөж байна. 
2.Улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй шийдвэрийг аймгийн 
албан ёсны цахим хуудас, Засаг даргын Тамгын газрын 
дотоод сүлжээнд байрлуулсан. 2012 оноос хойш улсын 
нэгдсэн сан дахь актад хяналт шинжилгээ хийж байна. 
3.Улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй шийдвэртэй холбоотой 
хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт ороогүй 4.Хуулиар 
эрх олгоогүй асуудлаар хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр 
гараагүй болно. 

санд бүртгэлтэй байснаас 
хяналт шинжилгээ хийн 
2010 онд 1, 2012 онд 3 
захирамжийг хүчингүй 
болсонд тооцсоноор 
аймгийн Засаг даргын 4 
шийдвэр санд бүртгэлтэй 
байна.  
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2003_83. Архинд 
донтох өвчнийг 
эдгэрүүлэх 
чиглэлээр 
ажиллаж байгаа 
зарим ТББ-ыг 
дэмжих тухай  ЗГ-
ын тогтоол 

  
 
1. Архинд донтох өвчтөнийг 
эдгэрүүлэх эмчилгээний аргыг 
хэрэглэж  “АА төв”, “Архидалт, 
мансуурлын эсрэг ассоциаци” зэрэг 
төрийн бус байгууллагатай гэрээ 
байгуулан, цуглаан хийх байраар 
тухай бүр хангаж, архинаас гарч 
байгаа  болон гарах хүсэлтэй 
иргэдийг  ажлын байраар хангаж 
ажиллах  

Архинд  донтох өвчтэй иргэдийг эдгэрүүлэх төрийн бус 
байгууллагын дэмжих ажлын хүрээнд Өмнөговь аймагт 
2013 онд  "Говийн наран" АА-ийн бүлэг байгуулагдаж  
өнөөг хүртэл тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Энэхүү бүлэг  жил бүр 30-аас дээш иргэн хамрагдаж 
байгаа бөгөөд бүлгийнхэн согтууруулах ундаа хэрэглэсэн 
баривчлагдсан эрүүлжүүлэгдсэн иргэдэд архинаас гарах 
талаар сургалт зохион байгуулж ажиллаж байна. 
Аймгийн Засаг даргаас  АА-ийн бүлэгт 2014 онд нийт 6.5 
сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж 15 сумаар "Архигүй 
Өмнөговь" хөтөлбөрийг сурталчилах ажлыг тус бүлэгтэй 
хамтран зохион байгуулсан. 2015 онд бүх сумдад АА 
бүлэг байгуулах зорилт тавин ажиллаж байна.  2014 онд 
зохион байгуулагдсан эдгэрлийн баярт 21 аймаг 9 
дүүргийн 121 хүн ирж оролцсон байна.  

АА-ийн бүлгийг аймаг орон 
нутгаас дэмжиж  "Архигүй 
Өмнөговь" хөтөлбөрийн 
хүрээнд хамтран ажиллаж 
байгаа бөгөөд бүлгийн үйл 
ажиллагаа тогтмолжиж,  30 
иргэн архинаас татгалзсан 
байна.  

100 
Хугацаа дууссан 
тул хяналтаас 
хасах 

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс  
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Төсвийн 
Ерөнхийлөн 

захирагч нарын 
2015 оны төсвийн 
хязгаарыг батлах 

тухай  

1.  Төсвийн ерөнхийлөн захирагч 
нарын 2015 оны төсвийн орлогын 
доод хязгаар, төсвийн зарлагын дээд 
хязгаарт нийцүүлж, төсөвт 
байгууллагын бүтэц, зохион 
байгуулалтыг боловсронгуй болгох, 
чиг үүргийн давхардлыг арилгах, 

Төсвийн зардлыг хэмнэх үүднээс аймгийн ИТХурлаас 
2015 оны төсвийг батлахдаа 58 багийн туслах ажилтныг 
2015 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн цомхотгосон. 
Мөн орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын бүтэц зохион 
байгуулалтыг боловсронгуй болгож, ажил үүргийн 
давхардлыг арилгах, зарим албан тушаалын ажил 
үүргийг нягтруулах замаар  аймгийн ИТХурлын ажлын 

2015 оны төсвийн хязгаарт 
багтаан төсөвт 
байгууллагын бүтэц, зохион 
байгуулалтыг боловсронгуй 
болгон, чиг үүргийн 
давхардал арилж, орон тоо 
бүтэц цомхон болсноор  

100
% 

  



2014.06.25    ЗГТ    
№ 204  

орон тоог бууруулах асуудлыг 
нэгдсэн цогц байдлаар 
боловсруулан 2015 оны төсвийн 
төслийг боловсруулах 

албаны 1 орон тоо, Ойн албаны 2 орон тоо, 14 сумдын 
Мал эмнэлэгийн албанаас тус бүр 1, нийт 75 орон тоог 
цөөрүүлж, төсөвт зардлыг бууруулж тооцлоо. 

орон нутгийн төсөв 
хэмнэгдэж төсвийн урсгал 
зардал өмнөх оны мөн үеэс 
40 хувиар буурсан  
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Монгол улсын 
2014 оны төсвийн 

гүйцэтгэлийн 
биелэлтийг хангах 

зарим арга 
хэмжээний тухай 
2014.06.28   ЗГТ     

№209  

 1. 2014 оны эхний 6 сарын 
гүйцэтгэлээр санхүүжигдээгүй 
үлдсэн урсгал зардлыг нөхөн 
санхүүжүүлэхгүй хэмнэх  
2. Санхүүжилт буурсантай уялдуулан 
зардлаа оновчтой хуваарилан 
хязгаарлах, өр, авлага үүсгэхгүй  
ажиллах  

2014 оны 6 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлого 
96.9 хувийн биелэлттэй  байж сум болон орон нутгийн 
байгууллагуудын санхүүжилтийг төлөвлөгөөний дагуу 
100% олгосон байна. 

Сум байгууллагуудын 
санхүүжилт бүрэн 
олгогдсоноор сум, 
байгууллагын төсөв 
санхүүгийн үйл ажиллагаа 
хэвийн явагдсан. Төсөв 
санхүүгийн ямар нэгэн 
хүндрэл бэрхшээл гараагүй 
болно.                                      

100 
Хугацаа дууссан 
тул хяналтаас 
хасах 
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2014 оны 8 сарын 
28-ний 46 дугаар 
тэмдэглэл  

1.  "Засгийн газрын 2014 оны 3 дугаар 
сарын 28-ны өдрийн 12 дугаар албан 
даалгавар"-ын хэрэгжилтийг 
хангахтай холбогдуулан худалдан 
авах ажиллагааны зохион 
байгуулалтыг эрчимжүүлэх 

Энэхүү 28 дугаар албан даалгавар нь 2015 оны худалдан 
авах ажиллагааг цахим хэлбэрээр зарлах ажлыг 
хэрэгжүүлэх тухай бөгөөд аймгийн худалдан авах 
ажиллагааны алба 2015 оны 5 сарын байдлаар 56 бараа 
ажил үйлчилгээг холбогдох хуулийн дагуу зохион 
байгуулсанаас 21 ажлыг цахим хэлбэрээр зохион 
байгуулсан. Худалдан авах ажиллагааны талаарх 
мэдээллийг холбогдох www.omnogovi.gov.mn, www.e-
procurement.mn, www.pmmis.mn сайт болон Ардчилал 
сонин, зууны мэдээ сонингууд болон албаны мэдээллийн 
самбараар олон нийтэд нээлттэй мэдээлсэн.  

2015 онд нийт 68 худалдан 
авах ажиллагаа зохион 
байгуулахаас 56 бараа 
ажил үйлчилгээг холбогдох 
хуулийн дагуу зохион 
байгуулж  82.5%-н 
хэрэгжилттэй байна. Нийт 
зохион байгуулсан 
тендерийн 40 хувийг 
цахимаар зарлаад байна.  

82.5   
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Монгол Улсын 
2014 оны төсвийн 
хэрэгжилтийг 
хангах зарим арга 
хэмжээний тухай   
2014     ЗГ-ын 
тогтоол   №291 

1. Төсвийн орлогын бүрдүүлэлттэй 
уялдуулан олгосон санхүүжилтийн 
хүрээнд үйл ажиллагаагаа оновчтой 
зохион байгуулж, төсвийн сахилга 
хариуцлагыг өндөржүүлж, өр төлбөр 
үүсгэхгүй ажиллах 

Оны эхний 5-н сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн 
орлого 92.9 хувийн биелэлттэй байж  сумдад 1626177.1 
мянган төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг төлөвлөгөөний 
дагуу 100%  олгоод байна.  
Хоёр суманд орон нутгийн орлого тасарсантай 
холбоотойгоор  99980.0 мянган төгрөгийн төсвийн зээл 
олгож тухайн сумын төрийн байгууллагуудын хэвийн үйл 
ажиллагааг хангалаа. Төсвийн орлогын бүрдүүлэлттэй 
уялдуулан олгосон санхүүжилтийн хүрээнд үйл 
ажиллагаагаа оновчтой зохион байгуулж, төсвийн 
сахилга хариуцлагыг өндөржүүлж, өр төлбөр үүсгэхгүй 
ажиллахад анхаарч ажилласан. 

Сум байгууллагуудын 
санхүүжилт бүрэн 
олгогдсоноор сум, 
байгууллагын төсөв 
санхүүгийн үйл ажиллагаа 
хэвийн явагдах боломжтой 
болсон. Засаг даргын нөөц 
сан болон хөрөнгө 
оруулалтын зардлууд 
батлагдсан төсвийн хүрээнд 
явж байна. 
                                   

100 
Хугацаа дууссан 
тул хяналтаас 
хасах 
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Засгийн газарт 
чиглэл өгөх тухай   
Ерөнхийлөгчийн  
2013 оны 88 
дугаар зарлиг  

1. Төсвийн гүйцэтгэл, зарцуулалтад 
тавих иргэний хяналтын тогтолцоо  
болон өнөөгийн эрх зүйн орчны 
талаар олон нийтэд сурталчилах, 
иргэдийн санал дүгнэлтийг хүлээн 
авсан эсэхийг эргэж мэдэгдэж байх 
тогтолцоог нэвтрүүлэх. 

Энэхүү арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн 
ИТХ-аар батлагдсан төсөв, төсвийн орлого, зарлагын 
мэдээ, тайлан, төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны 
талаархи мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй болгож 
аймгийн www.omnogovi.gov.mn вэб хуудасны төсөв, 
санхүүгийн ил тод байдал гэсэн цэсэнд тухай бүр 
байршуулж байна. Мөн аймгийн сайт болон иргэдээ 
сонсох 70530001 утсаар иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн 
авах  боломжийг бүрдүүл ажиллаж байна.   

Төсөв санхүүгийн 
гүйцэтгэлийг вэб хуудсанд 
ил тод байршуулснаар олон 
нийт үзэх, мэдээлэл авах, 
саналаа өгөх боломжоор 
бүрэн хангагдсан. Сумдын 
багийн ИНХ-аар сумын 
ОНХСангийн хөрөнгөөр 
хийгдэх ажлыг хуулийн 
хугацаанд нь хэлэлцүүлж 
хэвшсэн  
                                   

100 
Хугацаа дууссан 
тул хяналтаас 
хасах 
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Төсвийн  
хэмнэлтийн  
горимд  
шилжүүлэх  зарим 
арга хэмжээний  
тухай    2014    
ЗГТ№147 

1. Төсвийн санхүүжилтийг 
бууруулснаар өр, авлага 
үүсгэхгүйгээр зардал хэмнэх 
боломжийг дайчлах 
2. Төсөвт байгууллагууд шинээр 
орон тоо нэмэгдүүлэхгүй байх, 
ажлын байрны ачааллыг  нягтруулж 
орон тоог бууруулах, сул чөлөөтэй 
орон тоонд томилгоо хийхгүй байх 
замаар цалингийн зардлыг хэмнэх; 
3. Албан тушаалын болон албан 
ажлын автомашины хэрэглээний 
зардлыг 20 хүртэл хувиар хэмнэх; 
4. Гадаад албан томилолтын 
зардлыг бууруулах, зайлшгүй 
тохиолдолд зорчих төлөөлөгчийн 
тоог цөөлөх 
5. Төсвийн хөрөнгөөр, ялангуяа 
төсвийн нэмэлт орлого,  хандив 
болон тусламжийн орлогоор гадаад, 
дотоодын тойрон аялал, зугаалга, ой 
тэмдэглэх арга хэмжээ,  урлагийн 
наадам, уралдаан тэмцээн зохион 
байгуулахгүй байх; 
6. Хурал, сургалт, зөвлөлгөөний 
давтамжийг багасгах, зайлшгүй хийх 
тохиолдолд төлөөлөгчдийн тоог 
цөөн, оновчтой, богино хугацаанд 
хийхээр эсхүл цахим хэлбэрээр 
зохион байгуулах; 

1.Бүх төсөвт байгууллагууд төсөв хэмнэх, шинээр орон 
тоо нэмэгдүүлэхгүй, чиг үүргийн давхардлыг арилган, үр 
ашиггүй зардлыг санхүүжүүлэхгүй байх улмаар зарим нэр 
төрлийн зардлуудыг тодорхой хувиар бууруулан 
хэмнэлтийн горимд шилжин ажиллахыг үүрэг болгон 
биелэлтийг тооцон ажиллаж байна.2. Гадаад, дотоод 
албан томилолтын зардал  2014 оны 5 сарын байдлаар 
87.5 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байсан бол 2015 оны 5 
сарын байдлаар 59.9 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй гарч 
өмнөх оны мөн үетэй харицуулахад 31.6 хувиар буурсан 
гүйцэтгэлтэй байна.   3.Төсөвт зардлыг хэмнэх ажлын 
ачааллыг жигдрүүлэх замаар 2015 оны эхэнд  нийт 75 
орон тоог цомхотгож, зардлыг  орон нутгийн төсвөөс хасч 
тооцов. 4.Сургалт зөвөлгөөнийг цахим хэлбэрээр зохион 
байгуулах, сургалт арга хэмжээг нэгдсэн байдлаар 
зохион байгуулах арга хэмжээг зохион байгуулж төсвөө 
хэмнэж байна.5. Төсвийн хэмнэлтийн горимд 
шилжсэнээс хойш дүрэмт хувцсаа шинэчилсэн болон 
шинээр авсан төсөвт байгууллагууд байхгүй байна.  

 Орон нутгийн  нийт зарлага  
2014 оны 05 сарын 
байдлаар 33688.8 сая 
төгрөг байсан бол 2015 оны 
05 сарын байдлаар 20442.7 
сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй 
гарч өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад төсвийн 
урсгал зардал 40 хувиар 
буурсан байна. 
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7. Төрөөс иргэд, аж ахуйн нэгж, 
хувийн хэвшилд үзүүлж байгаа 
үйлчилгээг цахим технологи, сүлжээ 
ашиглан чирэгдэлгүй хурдан, 
шуурхай хүргэх замаар төсвийн 
урсгал зардлыг бууруулах, энэ 
чиглэлээр шаардлагатай зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх; 
8. Орон нутгийн байгаль, цаг уурын 
нөхцөлд нийцүүлж  спорт заал, 
соёлын төв зэрэг төсөвт 
байгууллагын барилга 
байгууламжийг төвлөрсөн дулааны 
системд холбох, сэргээгдэх эрчим 
хүч, цахилгаан халаалт зэрэг бусад 
үр ашигтай арга, технологи 
нэвтрүүлэх замаар түлш, халаалтын 
зардал хэмнэх, цаашид ийм төрлийн 
зардлыг тогтмол түвшингээр 
төсөвлөх, улмаар үе шаттай 
бууруулах; 
9. Дүрэмт хувцсыг эдэлгээний 
хугацаанаас илүү хугацаагаар 
хэрэглэж хэмнэлт гаргасан 
тохиолдолд хэмнэсэн зардлын 50 
хувиар ажилтныг урамшуулах,   
дүрэмт хувцасны загварыг 5 жилийн 
дотор өөрчлөхгүй байх,  
10. Төсвийн хөрөнгөөр цаасан 
мэндчилгээ илгээх, бэлэг дурсгалын 
зүйлс, цүнх, календарь зэрэг зүйлс 
бэлтгэх, ивээн тэтгэхгүй байх 
11. Төсвийн байгууллагын туслах үйл 
ажиллагааны болон нэмэлт орлогын 
тухайн төсвийн жилд 
зарцуулагдаагүй үлдэгдлийг 
дараагийн төсвийн жилд он 
дамжуулан зарцуулахыг зөвшөөрөх, 
гэрэл цахилгаан, дулааны зардлын 
хэмнэлтийг бараа, үйлчилгээний 
бусад зардлын зүйлд шилжүүлэн 
зарцуулахыг зөвшөөрөх; 
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Монгол улсын 
2015 оны  төсвийн 
хэрэгжилтийг 
хангах зарим арга 
хэмжээний тухай  
2015.03.23 ЗГТ 
№109 

1. 2015 оны төсвийн орлогын 
төлөвлөгөөг  баталсан хуваарийн 
дагуу оны эхнээс  бүрдүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж орлогын 
төлөвлөгөөг тасалдуулахгүй байх  
2. "Урсгал зардлыг хэмнэх, төсвийн 
үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг ЗГ-ын 147 
дугаар тогтоол болон энэхүү 
тогтоолтой нийцүүлэн баталж 
харъяа төсөвт байгууллагуудад 
мөрдүүлж биелэлтийг улирал бүр 
тооцож ажиллах  

1.Аймгийн Татварын газартай хамтран орон нутгийн 
орлогыг баталсан хуваарийн дагуу оны эхнээс  бүрдүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж 5-н сарын байдлаар орон нутгийн 
төсвийн орлого 92.9 хувийн биелэлттэй байна. 
2. Бүх төсөвт байгууллагууд төсөв хэмнэх, шинээр орон 
тоо нэмэгдүүлэхгүй, чиг үүргийн давхардлыг арилган, үр 
ашиггүй зардлыг хэмнэх улмаар зарим нэр төрлийн 
зардлуудыг тодорхой хувиар бууруулан хэмнэлтийн 
горимд шилжин ажиллахыг аймгийн Засаг даргаас үүрэг 
болгон биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. 

Орон нутгийн орлогыг 
баталсан хуваарийн дагуу 
биелэлт   сум болон орон 
нутгийн байгууллагуудын 
санхүүжилт бүрэн олгогдож 
төсөв, санхүүгийн үйл 
ажиллагаа хэвийн явагдах 
боломж бүрдсэн.   
                               

90 

  

77 

2014 оны 04 дүгээр 
сарын 26-ны 
өдрийн 17 дугаар 
тэмдэглэлд 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
2014 оны төлөвлөгөөнд төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч нарын багцад 
батлагдсан боловч аймаг, 
нийслэлийн Засаг даргад эрх 
шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний 
хянан баталгаажуулсан 
санхүүжилтийн материалыг Сангийн 
яам орон нутгаас хүлээн авч, тухайн 
аймаг, нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын дансаар дамжуулан 
гүйцэтгэгчид олгож байх 

2014 онд  БШУСайдын эрх шилжсэн хөрөнгө оруулалтаар 
1432539.1 мянган төгрөгийн санхүүжилт ирснээс 
1432288.8 мянган төгрөгийн гүйцэтгэл гарч 250.3 мянган 
төгрөгийг буцаан төвлөрүүлсэн.   
Эрүүл мэндийн сайдын эрх шилжсэн хөрөнгө 
оруулалтаар 187126 мянган төгрөгийн санхүүжилт ирж 
100%-ийн гүйцэтгэл гарсан.   
Эрчим хүчний сайдын эрх шилжсэн хөрөнгө оруулалтаар 
250000 сая төгрөгийн санхүүжилт ирснээс  248812.2 
мянган төгрөгийн гүйцэтгэлтэй гарч 187.8 мянган 
төгрөгийг буцаан төвлөрүүлсэн. БХБСайдын эрх 
шилжсэн хөрөнгө оруулалтаар 4370535.9 мянган 
төгрөгийн санхүүжилт ирж 100%-ийн гүйцэтгэл гарсан. 
2015 оны эхний хагас жилд эрх шилжсэн хөрөнгө 
оруулалтын санхүүжилт ирээгүй байна.  

Аймгийн Засаг даргад  эрх 
шилжүүлсэн улсын төсөв 
болон төсөл арга 
хэмжээний санхүүжилтийг  
аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын дансаар 
дамжуулан  гүйцэтгэгчид 
олгосон.  

100 
Хугацаа дууссан 
тул хяналтаас 
хасах  
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Чиглэл өгөх тухай  
УИХ-ын байнгын 
хорооны 2014 оны 
15 дугаар  тогтоол 

1.Төсвийн тухай хуулийг иргэдэд 
сурталчлах, төсөв төлөвлөх, 
бүрдүүлэх, хуваарилах, тайлагнах, 
хянах үйл ажиллагаанд олон нийтийн 
оролцоог хангах чиглэлээр иргэдэд 
тасралтгүй боловсрол олгох ажлыг 
эрчимжүүлэх,2.Орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэхээр гэрээ 
байгуулсан гэрээний үүргээ 
биелүүлээгүй аж ахуйн нэгжүүдийн 
зөрчлийг хянан үзэж, тендерт 
оролцох эрхээ хязгаарлуулсан 
этгээдийн бүртгэлд хамруулах,3. 
Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг 

1.2014 төсвийн гүйцэтгэлийг аймгийн Засаг даргын 
зөвлөлийн өргөтгөсөн  хуралдаанаар хэлэлцүүлэн орон 
нутгийн телевиз болон МҮТелевизээр дамжуулан олон 
нийтэд мэдээлэв.2.Төсвийн тухай хуулийг иргэдэд 
сурталчлах, төсөв төлөвлөх, бүрдүүлэх, хуваарилах, 
тайлагнах, хянах үйл ажиллагаанд олон нийтийн 
оролцоог хангах чиглэлээр иргэдэд тасралтгүй 
боловсрол олгох сургалт зохион байгуулахаар иргэний 
танхимын 2015 сургалтын төлөвлөгөөнд тусган 8-н сард 
зохион байгуулахаар ажиллаж байна.3.2015 оны энхий 
хагас жилийн байдлаар тендерт оролцох эрхээ 
хязгаарлуулсан компани байхгүй  

Төсвийн тухай хуулийг 
иргэдэд сурталчлах, төсөв 
төлөвлөх, бүрдүүлэх, 
хуваарилах, тайлагнах, 
хянах үйл ажиллагаанд 
олон нийтийн оролцоог 
хангах чиглэлээр иргэдэд 
тасралтгүй боловсрол олгох 
ажлыг эрчимжүүлэх 
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зориулалтын дагуу зарцуулаагүй, 
хэрэгжих боломжгүй төсөл сонгон 
шалгаруулсан болон төслүүдийн 
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж 
ажиллаагүй албан тушаалтанд 
холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага 
тооцох, 
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Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч нарт  
2014.12.15    ЗГХТ   
№63 

1. Шилэн дансны цахим хуудсанд 
мэдээлэл оруулах талаар сургалт 
зохион байгуулж, холбогдох бүх 
албан хаагчдыг хамруулах  
2. УТҮГ-аас гарсан  жишиг шилэн 
дансны цэсийг байгууллага бүр 
өөрийн цахим хуудсандаа холбох  
3. Өөрийн цахим хуудасгүй 
байгууллагын мэдээллийг шилэн 
дансны мэдээллийн хуудсанд 
холбох, мэдээлэл оруулах  саадгүй 
боломжийг бүрдүүлэх  

1. Шилэн дансны тухай хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 
01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдон “Шилэн 
дасны хууль”-ийн сургалтийг Сангийн яамтай хамтран 
2015 оны 01 дүгээр сард  зохион байгуулж бүх төсөвт 
байгууллага болон ОНӨААТҮГазрын дарга нягтлан 
бодогч нарыг хамруулан нийт 220 гаруй хүнийг хамарсан 
сургалт зохион байгуулсан. 

Шилэн дансны хуулийн 
сургалт зохион 
байгуулсанаар  үйл 
ажиллагаа ил тод, нээлттэй, 
ойлгомжтой байх, түүнд 
олон нийт хяналт тавих 
мэдээллийн тогтолцоог 
бүрдүүлэх боломжтой 
болсон. Мөн төрийн албан 
хаагчид иргэд тодорхой 
мэдлэг мэдээлэлтэй болсон 
. 
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Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагч нарт  
2015.03.23    ЗГХТ       
№13 

1. Шилэн дансны тухай хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг  
хангуулан тайланг улирал тутам  
гаргаж, Сангийн яаманд  хүргүүлж, 
холбогдох мэдээллийг цахим 
хуудсандаа тогтоосон хугацаанд 
байршуулж байх  
2. Харъяа байгууллагуудын шилэн 
дансны үйл ажиллагаанд хяналт 
тавьж гарсан зөрчил дутагдалыг 
арилгуулах арга хэмжээг тухай бүр 
хэрэгжүүлэх  

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцад 
харьяалагдах төсвийн байгууллагуудын шилэн дансны 
тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
хуульд заасан мэдээллийг тогтоосон хугацаанд 
байршуулсан талаарх 1 дүгээр улирлын тайланг гарган 
Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Сангийн яаманд 
хүргүүлсэн.  
2. Шилэн дансны хуулийг судлах, шилэн дансны 
мэдээллийг цаг тухайд нь мэдээлэх ажлыг хэрэгжүүлж 
ажиллах тухай тоотыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаас сумдын удирдлага, байгууллагын дарга, эрхлэгч 
нарт хүргүүлэн, Шилэн дансны нэгдсэн портал систем 
байршуулсан орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн 
өмчийн оролцоотой газрын мэдээлэлтэй танилцан, 
мэдээлэл нь тавигдаагүй байгууллагын санхүү, сумдын 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн 
бичгийн дарга  нарт хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах талаар 
зөвлөснөөр орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын 
мэдээлэл нэмэгдэж тавигдсан хэдий ч бүх байгууллагын 
мэдээлэл бүрэн ороогүй байна.      
3. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 50 дугаар тогтоолоор "Шилэн дансны 
хуулийн хэрэгжилтэд хяналт хийх" ажлын хэсгийг 
байгуулан Даланзадгад сумын Засаг даргын Тамгын 

Шилэн дансны хуулийн 
хэрэгжилтэнд хяналт хийх 
ажлын хэсэг 
байгуулагдсанаар шилэн 
дансны мэдээлэлд хяналт 
хийх, хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулах зөвлөмж чиглэл 
өгөх гарсан зөрчил 
дутагдалыг арилгуулах арга 
хэмжээг бүрэн  авч  
ажиллаж байна. 
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газрын санхүүгийн алба, Ханхонгор сумын ЗДТГ, ИТХ, 
Эмнэлэг,сургууль, цэцэрлэг, соёлын төв, Элька 
ОНӨААТҮГ, Бүсийн эмчилгээ оношилгооны төв, 
Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэсгийн ажилтай 
танилцан зөвлөмж өгсөн. Ажлын хэсгийн тайланг 
Тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулж бүх шатны төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч нарт чиглэл хүргүүлсэн.   

Цэргийн штаб 
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Тооны дээд 
хязгаар мөнгөн 
төлбөрийн хэмжээ 
тогтоох тухай 
2015.02.09  ЗГТ 
№51  

1.  2015 онд цэргийн албыг 
дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог 40-өөс 
хэтрүүлэхгүй байх 
2. Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаалгах 
ажлыг зохих журмын дагуу зохион 
байгуулж, мөнгөн төлбөрийг бүрэн 
төлүүлэх 

2015 онд цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах хүсэлт 
гаргасан 68 иргэний материалыг судалж үзсэний үндсэн 
дээр 40 иргэнийг сонгон авч аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн хурлаар оруулж 2015 оны 
39 дүгээр тогтоолоор баталгаажуулан цэргийн анхан 
шатны бэлтгэл сургалтанд хамруулан үүрэг гүйцэтгүүлж 
байна. 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар 2617 хоног 
буюу 39.3 сая төгрөгийн ажил үүрэг гүйцэтгээд байна. 
Монгол Улсын Засгийн газраас мөнгөн төлбөрийн дээд 
хэмжээг тогтоосон тогтоолын дагуу 2015 оны нэгдүгээр 
ээлжийн цэрэг татлагаар цэргийн дүйцүүлэх албыг 
мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзлыг 
хангасан 10 иргэнд 6.9 сая төгрөгийн төлбөр оногдуулан 
төлөлтөнд хяналт тавин ажиллаж байна. 

Хяналтын тоонд багтаан 
цэргийн дүйцүүлэх албанд 
иргэдийг цэргийн алба 
хаалгаж, хууль журмын 
дагуу цугларалт сургалтын 
арга хэмжээг зохион 
байгуулсанаар тэдэнд 
цэргийн эзэмших мэдлэг 
дадлага чадварыг олгож 
байна.  
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Ой тэмдэглэх 
тухай  
2014.02.28      ЗГТ      
№ 61  

1. Дайн, байлдаан, тулгаралтад 
оролцсон ахмад дайчдын гавьяаг 
сурталчлан алдаршуулах, амьдрал 
ахуйд нь туслах ажлыг зохион 
байгуулж хэрэгжүүлэх, хийсэн ажлаа 
сурталчилах  

Батлан хамгаалах яамнаас "Ойд бэлтгэх арга хэмжээний 
тухай" 2014 оны 1в/1339 тоот албан бичгийн дагуу 
Халхын голын байлдааны ялалтын 75 жилийн ойг 
тэмдэглэх тухай тусгай төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүллээ.  
Төлөвлөгөөнд тусгаснаар аймгийн байлдаанд оролцсон 
ахмад дайчдын нарийвчилсан судалгааг гаргаж Батлан 
хамгаалах яаманд хүргүүлсэн. 
Аймгийн Засаг даргын захирамжаар ахмад дайчиддаа 
тус бүр 50000 төгрөгийн үнэ бүхий гарын бэлгийг 
гардуулж, мэндчилгээ дэвшүүлж, Дорнод аймагт болсон 
арга хэмжээнд Зэвсэгт хүчний 167 дугаар ангийн 
ахмадуудын төлөөлөл 10 хүнийг оролцуулсан. 

Халхын голын байлдааны 
ялалтын үнэ цэнэ, цэрэг 
эрсийн байгуулсан гавьяаг 
сурталчлах, мөнхжүүлэх, 
байлдаанд оролцсон ахмад 
дайчиддаа хүндэтгэл 
үзүүлэх, тэдний эх оронч 
сэтгэл, зүтгэлийг залуу 
үедээ өвлүүлэх, эх оронч 
үзэл, хүмүүжил 
төлөвшүүлэх,эх түүхээрээ 
бахархах сэтгэлийг ард 
иргэдэд төрүүлэх чухал ач 
холбогдолтой арга хэмжээ 
болсон. Төлөвлөсөн 
төлөвлөгөө 100 хувь 
хэрэгжсэн ба ахмад дайчид 
сэтгэгдэл өндөртэй байна. 

100 

Арга хэмжээг 
бүрэн  

зохион байгуулж 
хэрэгжүүлсэн тул 
хяналтаас хасах 
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Тооны дээд 
хязгаар мөнгөн 
төлбөрийн хэмжээ 
тогтоох тухай 
2014.03.07   ЗГТ 
№73 

1.  2014 онд цэргийн албыг 
дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог 40-өөс 
хэтрүүлэхгүй байх 
2. Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаалгах 
ажлыг зохих журмын дагуу зохион 
байгуулж, мөнгөн төлбөрийг бүрэн 
төлүүлэх 

2014 онд цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах хүсэлт 
гаргасан 73 иргэний материалыг судалж үзсэний үндсэн 
дээр 40 иргэнийг сонгон авч аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн хурлаар оруулж 2014 оны 
44 дүгээр тогтоолоор баталгаажуулан цэргийн анхан 
шатны бэлтгэл сургалтанд хамруулан үүрэг гүйцэтгүүлж 
байна. 2014 онд 4649 хоногийн буюу 69.7 сая төгрөгийн 
ажил үүрэг гүйцэтгэсэн.  
2014 оны ээлжит цэрэг татлагуудаар нийт 30 иргэнд 41.7 
сая төгрөгийн төлбөр оногдуулж, төлбөр төлөлт 71.2 
хувьтай биелсэн байна. 

Цэргийн албыг дүйцүүлэн 
хааж байгаа иргэдийг 
хяналтын тоонд багтаан 
сургалт дадлагын үйл 
ажиллагаанд бүрэн 
хамруулж, мэдлэг чадварыг 
бүрэн эзэмшүүлсэн.  

100 

Тайлант ондоо 
багтаан 
 мэдээ, 

тайлангуудаа 
холбогдох 

байгууллагуудад 
хүргүүлсэн тул 

хяналтаас хасах 

ХШҮТасаг  
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2014 оны 8 сарын 
7-ний 42 дугаар 
тэмдэглэл   

"Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-
2016 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилтийн тухай 
танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан 
2012-2014 онд хэрэгжүүлэхээр 
тусгагдсан удаашралтай байгаа 126 
арга хэмжээний хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлж ажиллахыг Засгийн 
газрын гишүүд, холбогдох 
агентлагийн дарга, аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга нарт 
даалгав 

Хөтөлбөрт Өмнөговь аймгийн Засаг даргаас хамтран 
хэрэгжүүлэх нийт 137 арга хэмжээ хэрэгжиж байгаагаас 
2012-2013 онд хэрэгжиж дуусах 19 арга  хэмжээ, 2012-
2014 онд хэрэгжүүлж дуусах 20 арга хэмжээ, 2012-2016 
онд хэрэгжиж дуусах 88, 2014 -2016 онд хэрэгжих 10 арга 
хэмжээ байна. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг Монгол улсын 
Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор 
баталсан журам, аргачлалын дагуу үнэлгээ өгч үзэхэд 
2014 оны жилийн эцсийн байдлаар өссөн дүнгээр 
дунджаар 62,3%-тай хэрэгжиж байна. Хэрэгжилтийг тус 
бүрээр авч үзвэл: 100 хувь бүрэн хэрэгжсэн -18, 81-99 
хувьтай хэрэгжиж байгаа -29, 61-80 хувьтай хэрэгжиж 
байгаа 25, 41-60 хувьтай хэрэгжиж байгаа -27, 21-40 
хувьтай хэрэгжиж байгаа 18, 05-20 хувьтай хэрэгжиж 
байгаа 7, Хугацаандаа хэрэгжээгүй буюу тасарсан  - 3, 
Хэрэгжиж дуусах хугацаа болоогүй, одоо  0 хувьтай 10 
заалт байна. 2012-2014 онд хэрэгжиж дуусах 39 арга 
хэмжээг 53,1 хувьтай хэрэгжүүлж, 3 арга хэмжээ огт 
хэрэгжилтгүй тасарч, 2016 онд хэрэгжиж дуусах 10 арга 
хэмжээ хэрэгжиж эхлээгүй байдалтай байна. Иймээс 
2015 оны эхний хагас жилд хэрэгжилтгүй буюу хэрэгжилт 
нь удаашралтай байгаа 13 арга хэмжээний хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэх чиглэлээр аймгийн ЗДТГазрын хэлтэс 
мэргэжилтнүүдэд холбогдох дээд газруудтайгаа холбоо 
тогтоон ажиллаж, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх арга хэмжээ 
авах, 2014 онд хэрэгжиж дууссан 39 арга хэмжээг дахин 
нягталж хэрэгжүүлж болох арга хэмжээнүүдийг 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч 
хэрэгжилтийн явцад хяналт тавин ажиллаж байна.  

Хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 
арга хэмжээ авснаар 2015 
оны эхний хагас жилийн 
байдлаар хэрэгжилт 72.5 
хувьд хүрч хэрэгжиж 
эхлээгүй байсан 11 заалт 
арга хэмжээ 30-50 хувьтай 
хэрэгжиж эхлээд байна.  

72.5   
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2014 оны 6 сарын 
21-ний 32 дугаар 
тэмдэглэл 

1. Засгийн газрын 2013 оны 322 
дугаар тогтоолоор баталсан 
"Захиргааны байгууллагын хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг 
журам"-ын дагуу хийсэн үнэлгээний 
дүгнэлт, зөвлөмжийг үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах 
2. Аймаг, нийслэлийн батлагдсан 
засаглалын болон эдийн засаг, 
нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн 
биелэлтийг хангах, төлөвлөлтийн 
үйл ажиллагааг үнэлгээтэй 
уялдуулан ажиллах 
3. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газарт ирүүлж байгаа бодлогын 
баримт бичгүүдийн тайлан, мэдээг 
Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 
оруулан хэлэлцүүлж санал, 
дүгнэлтийн хамт ирүүлж байхыг, мөн 
тодорхой асуудлаар холбогдох 
байгууллага, албан тушаалтнаас 
өгсөн зөвлөмжийг үйл 
ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлж, 
гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө 
гарган тайлагнаж байх 

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар баталсан 
"Захиргааны байгууллагын  хяналт шинжилгээ 
үнэлгээний  нийтлэг журам"-ын дагуу  аймгийн 
ЗДТГазрын  2013 онгы үйл ажиллагаанд өгсөн үнэлгээ 
дүгнэлтийг вэб сайтаас татан авч, тухайн тайлангаар 
өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэх зорилгоор  аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газарт 30 зорилт 22  заалт бүхий  "Гүйцэтгэл сайжруулах 
төлөвлөгөө"  гарган 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар 
100 хувьтай хэрэгжүүлж ажиллалаа.  
Аймгийн засаглалын болон эдийн засаг нийгмийн  
хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийг гаргах хүснэгт маягтыг 
баталсан ЗГХЭГазрын даргын 2014 оны 88 дугаар 
тушаалаар баталсан загварын дагуу аймгийн засаглалын 
болон эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг 
2014 оны жилийн эцсийн байдлаар гаргаж ЗГХЭГазарт 
хүргүүлсэн.  Мөн үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох 
үүднээс аймгийн хэмжээний саналыг боловсруулан 
ЗГХЭГазарт уламжилсан бөгөөд үзүүлэлтүүдийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн 
эдийн зас аг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд  70 гаруй 
ажлыг тусган хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  
Засгийн газрын 2013 оны  322 дугаар тогтоолын дагуу 
Засгийн газарт хүргүүлдэг тайлан мэдээллийг аймгийн 
Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт 
мэдээллийн хамт хүргүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж, аймгийн 
ЗДТГазрын 2014 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт 
шинжилгээ үнэлгээний тайлан мэдээллийг  зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн хүргүүлсэн.  2015 оны эхний хагас 
жилийн тайлан мэдээллийг аймгийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулахаар бэлтгэж байна.  

Хяналт шинжилгээ 
үнэлгээний ажлын үр дүн үр 
нөлөө дээшилж, аймгийн 
хэмжээнд "Гүйцэтгэл 
сайжруулах төлөвлөгөө" 
гарган 100 хувь бүрэн 
хэрэгжүүлж ажилласан.   

95 
Хугацаа дууссан 
тул хяналтаас 
хасах  
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Аймаг нийслэлийн 
Засаг дарга нарт 
2015.03.30 ЗГХТ 
№18 

1. Холбогдох эрх зүйн актуудын 
хүрээнд хийх ажил гарах үр дүнгийн 
шалгуур үзүүлэлтийг тогтоож өгөх  
2. Биелэлтийг тооцохдоо бодитой, үр 
дүн үр нөлөөг чухалчилж, тоо 
судалгаанд тулгуурлан хүрсэн 
түвшинг тодорхойлох ажлыг 
эрчимжүүлэх 3. Эрх зүйн актын 
биелэлтийг аймгийн вэб сайт болон 
байгууллагын дотоод сүлжээ, ЗГ-ын 
"unelgee.gov.mn" сайтад байршуулж 
сурталчилах, хэрэгжилтийн явц 

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар Өмнөговь 
аймгийн хэмжээнд Засгийн газрын болон холбогдох 
бусад дээд байгууллагын 88 тогтоолын 102 заалт 
хяналтанд байна. Холбогдох эрх зүйн актуудын 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, хэрэгжилт мэдээллийг 
чанаржуулах үүднээс тухайн шийдвэрийн хүрээнд  тухайн 
жилд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болон тэдгээрийн  үр 
дүнгийн хэмжээсийг төлөвлөн  төлөвлөгөөний дагуу 
хэрэгжилтийг тооцож байна. Холбогдох эрх зүйн актын 
биелэлтийг урьдчилан төлөвлөсөн шалгуур үзүүлэлтийн 
дагуу тооцохдоо үр дүн үр нөлөөг чухалчилж, тооцоо 
судалгаанд тулгуурлан хэрэгжилт мэдээллийг авах 

Холбогдох эрх зүйн актын 
хэрэгжилт чанаржиж, 
тухайн шийдвэрийн хүрээнд 
хийгдсэн ажил арга 
хэмжээний үр дүн үр нөлөөг 
тооцох боломж бүрдэж  
байна. 
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байдалтай тухай  бүр нь танилцах 
боломж нөхцлийг бүрдүүлэх   

ажлыг эрчимжүүлж байна. Холбогдох эрх зүйн актыг 
хүлээн авсан даруйд ажлын 3 хоногт багтаан хяналтын 
картаар аймгийн удирдлагууд болон хэлтсийн дарга нарт 
танилцуулж, шийдвэрийг эх хувиар нь болон түүний 
хэрэгжилтийн явцын талаар аймгийн вэб сайт болон 
байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулан агентлаг, 
төсвийн байгууллага, сумдад  цахим байдлаар шуурхай 
хүргэж ажиллаж байна. Мөн  хагас бүтэн жилээр 
хэрэгжилтийг нэгтгэн ЗГХЭГазрын "unelgee.gov.mn" 
сайтад 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар болон 2015 
оны эхний хагас жилийн байдлаар байршуулж 
сурталчилж ажиллаж байна.  
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