
 

/www.umnugovi.gov.mn/ ӨМНӨГОВЬ 

 

ХАВСРАЛТ №01 
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Өрх хүн амын тоо өслөө  
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Монгол улсын XXVIII дахь 
ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг, 
XXIX дэх ерөнхий сайд 
Ч.Сайханбилэг нар Өмнөговь 
аймагт айлчиллаа.  

 

Орон нутагт 1216 шинэ ажлын байрыг бий болгож, 608 иргэнийг 
улсын болон орон нутгийн чанартай төсөл, хөтөлбөрүүдэд 
хамруулан 1991 иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжлээ. 

 

Англи хэл, 

математикийн 

гүнзгийрүүлсэн 

сургалттай хувийн бага 

сургууль нээгдлээ.  

Архидалтын эсрэг цогц 

хөтөлбөр боловсруулж 

хэрэгжүүлсэн анхны 

аймаг боллоо. 

Батмөнх даян хааны мэлмий 
гийсний 550 жилийн ой тохиолоо  

 

Спортын салбарын үйл 

ажиллагааг дэмжиж орон 

нутгийн төсвөөс 92,7 сая 

төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж 

ажилласанаар баг тамирчдын 

олон улс улс бүсийн чанартай 

тэмцээн уралдаанаас авсан 

медалийн тоо  өмнөх оноос 2,7 

дахин өслөө 

Гэр бүл, 
хүүхдэд 
чиглэсэн арга 
хэмжээг түлхүү 
хэрэгжүүлснээр 
хүүхэд оролцсон 
гэмт хэргийн тоо 
өмнөх оноос 42,9 
хувиар буурлаа.  

 

Бага насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн дунд “Сүү-тараг” 
хөтөлбөрийг 2 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж,7800 хүүхдийн  эрүүл 
өсөлт хөгжилтийг орон нутгийн удирдлага дэмжин ажиллаж  байна. 

 

Аймгийн бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийг орчин үеийн техник 
тоног төхөөрөмж, эрүүл мэндийн төвүүдийн 62,0 хувийг түргэн 
тусламжийн автомашинаар хангалаа  
 

2013 - 2014 онуудад сумдад  нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг хөгжүүлж, 7 хоног бүрийн ажлын 5 өдөрт өглөө бүр өглөөний дасгал хөдөлгөөн зохион байгуулж 

хэвшүүлж байгаа нь улсад  тэргүүн туршлага боллоо. 

 

Буянт мал сүрэг 5 төрөл дээрээ өсөж 1849043 толгойд хүрсэн төдийгүй  мянгат малчны тоо 43-аар нэмэгдэж,  хөдөлмөр 

бүтээлийнхээ үр шимээр 3 малчин “Улсын сайн малчин” боллоо.  
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГЛАЛЫН БОЛОН 

ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

                                    /ХАВСРАЛТ №10/ 
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 2014 ОНЫ ШИНЭЛЭГ 

БҮТЭЭЛЧ   АЖЛУУД   /ХАВСРАЛТ №02/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 онд аймгийн төв Даланзадгад хотыг 
Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай авто замаар 
холбож 2014 оны 09 сард  ашиглалтанд хүлээн авлаа  

орон сууцны 
дэмжлэг авсан 
иргэдийн тоо 

Гэр олгосон өрх 

51
26

81

22

ОРОН ГЭР, ОРОН СУУЦНЫ ДЭМЖЛЭГ АВСАН ИРГЭДИЙН ТОО 
/СҮҮЛИЙН 2 ЖИЛЭЭР ӨССӨН ДҮНГЭЭР/ 

2013 он 2014 он

5

47
61

тэтгэлэгт хамрагдсан оюутны тоо 

2012 2013 2014

Аймгийн Засаг даргын санаачлагаар оюутны 
100 хувийн тэтгэлэгт  хөтөлбөрийг 3 дахь 
жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж, 100 оюутны 
сургалтын тэтгэлэгт орон нутгийн төсвөөс 
194,8 сая төгрөгийг зарцууллаа. 

 

Орон гэрийн дэмжлэг хүссэн  22 өрхөд гэр 
олгож, 81 төрийн албан хаагчид орон сууц 
худалдан авахад нь дэмжлэг үзүүлж, нийгмийн 
асуудлыг нь шийдвэрлэлээ. 
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Улсын төсөв ОНТөсөв Төсөл хөтөлбөр

Аймгийн хэмжээнд 2014 онд түүхэндээ хамгийн их буюу 
111,9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн 
байгуулалтын ажил  хийгдлээ.  
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ОНТ-ийн орлого /сая/төг/ Улсын төсөвт шилжүүлсэн 
орлого /сая төг/

2013 2014

2014 онд 75,3 тэрбум 
төгрөгийн 65 төрлийн 
бараа ажил үйлчилгээ 
худалдан авах тендерийг 
зарлан, ажлын гүйцэтгэл 
92,9 хувьтай биеллээ.  

 

Орон нутгийн төсвийн 4,6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 2 цэцэрлэгийг 

шинээр барьсанаар  цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй байсан 435 хүүхдийг 

цэцэрлэгт хамруулж, хамран сургалтыг 89,7 хувьд хүргэлээ.  

 

Эрүүл мэндийн салбарт орон нутгийн төсвөөс 5,1 тэрбум 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ.  
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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРТ  АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС 

ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮҮРГҮҮДИЙН 

БИЕЛЭЛТ   /ХАВСРАЛТ №03/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол улсын Засгийн газрын хуралдаан 

болсон газарт дурсгалын самбар 

босголоо 

Жижиг дунд үйлдвэрлэл 

хөгжүүлэх сангаас 2013-

2014 онуудад 1147,5 сая 

төгрөгөөр 35 төслийг 

санхүүжүүлж 

ажилласаны үр дүнд 113 

ажлын байр шинээр бий 

болж, төслөөс 246 иргэн 

ашиг хүртэж байна. 

Сум хөгжүүлэх сангаас 15 сумдын 

549 төсөлд 2,7 тэрбум төгрөгийн зээлийг 

олгосноор, 657 ажлын байр шинээр бий 

болж, төслөөс 900 гаруй  иргэн  ашиг 

хүртэж байна. 

 

Таван толгой уурхайгаас Гашуун сухайт хилийн 

боомттой холбох төмөр замын ажил эхэллээ.  
 

Даланзадгад сумын “Шинэ суурьшлын бүс”-ийн бүтээн байгуулалтын 
ажлыг эрчимжүүллээ. Бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэл  50 хувьтай 

 
Бүх сумд цахилгаан эрчим 
хүчний сүлжээнд 
холбогдож Өмнөговьчууд 
тог цахилгааны 
бэрхшээлгүй боллоо 

 

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд Даланзадгад сумын гэр 

хороололд 11км цэвэр усны шугам, 3 км бохир усны шугам тавьж, 845 өрх  цэвэр 

бохир усны шугамд холбогдох боломжтой боллоо. 

 
“Сумын төвийн шинэчлэл” төсөл хөтөлбөрт Цогт-овоо сум хамрагдаж, 5,0 

тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж, ажлын гүйцэтгэл 87,0 хувьтай 

биеллээ. 

 

Тавантолгой –Гашуун сухайт 

чиглэлийн 257 километр автозамд 

засвар шинэчлэлт хийлээ 

2014 оны 4 дүгээр 

сараас 

Гашуунсухайт 

боомтоор нүүрс 

тээврийн 

үйлчилгээнд явж 

байгаа жолооч нарыг 

хурууны хээгээр хил 

нэвтрүүлэх “Auto 

gate” буюу цахим 

хаалганы төхөөрөмж 

суурилуулан 

ашиглаж эхэллээ. 

2014 онд хөдөлмөр 

бүтээлийн амжилт гаргасан 

67 иргэнийг төрийн дээд 

одон медалиар шагнуулж, 

249 иргэн, 2 байгууллагыг 

аймаг орон нутгийн 

шагналаар шагнаж 

урамшууллаа.  
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АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

5Д ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ  /ХАВСРАЛТ №06/ 
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Иргэдийг орон сууцжуулах ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж, 2014 онд 343 айлын 

орон сууцыг ашиглалтанд ээлж дараатайгаар орууллаа.   

 

Хүүхэд залуучуудын чөлөөт 

цагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэх, хөгжүүлэх хүрээнд 

Даланзадгад  суманд 10 га 

талбайд “Соёл амралтын 

хүрээлэн”  байгуулах ажлыг 

эхлүүллээ. 

Үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрх бүхий стандартын шаардлага 

хангасан хүнсний бүтээгдэхүүний тоо  6-аар нэмэгдэж нийт 12 бүтээгдэхүүнд 

үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхтэй боллоо. 

 
2013-2014 онуудад  гадаад дотоодод эмчлүүлэх, шинжилгээ хийлгэх 

шаардлагатай болсон  33 иргэний эмчилгээний зардалд  73,5 сая төгрөгийн 

дэмжлэг үзүүлж, зөвлөх клиникийн эмнэлгүүдэд эмчилгээнд бүрэн хамрагдлаа.  

 

Багийн хөгжилд 
зориулан 2014 онд 1,1 
тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтаар 9 
багийн төвийн 
конторын барилгыг 
шинээр барьж, иргэдэд 
засаг захиргааны анхан 
шатны нэгжээс хүргэх 
үйлчилгээний ая тухтай 
орчин нөхцлийг 
бүрдүүлээ.  

 

40-өөс дээш насны ажил 

олоход бэрхшээлтэй 

байгаа ажилгүй иргэдийг 

ажлын байраар хангах”   

хөтөлбөрийг амжилттай 

хэрэгжүүлж, орон нутгийн 

төсвөөс 100 сая 

төгрөгийн дэмжлэг 

үзүүлсэнээр 165 ажилгүй 

иргэд ажлын байртай 

болж, өрхийн орлого нь 

нэмэгдлээ.  

 

Аймгийн хэмжээнд спорт заалны нийт 31 хувийг засварлан шинэчилж, 100  

хувь  шинэ  тоног төхөөрөмжөөр хангаад байна. 

 

Ухаалаг технологийг сургалтын 

үндсэн хэрэгсэл болгох 

зорилгоор 19 сургуулийг 82 

ухаалаг самбараар хангаж, 

орон нутгийг төсвөөс 415 сая 

төгрөгийг зарцууллаа. 

15 сумын  хэмжээнд 17 соёл урлагийн 

байгууллага  2013-2014 онд  307 уран бүтээл 

туурвин, ХЖТеатр 55700, Музей-20098, 

Номын сан 27207 сумын Соёлын төвүүд 347 

341 хүнд  соёл урлагийн  үйлчилгээг хүргэлээ.   
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урамшуулалд хамрагдсан модны тоо 

Тарьсан мод Урамшуулалд хамрагдсан  модны тоо

Мод тарьж ургуулсан иргэн, аж ахуйн нэгжид  урамшуулал олгох ажлыг 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлснээр 2013-2014 онуудад 13236 модыг урамшууллын 

гэрээгээр тарьж, аймгийн  ногоон байгууламжийн  талбайг 27 га –аар нэмэгдүүллээ. 

Даланзадгад сумын гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах ажлын хүрээнд орон 

нутгийн төсвийн хөрөнгөөр  2,3 км явган хүний замыг шинээр барьж, ашиглалтанд 

орууллаа. 

 

Аймгийг бүсийн төвийн сумдтай холбох хэвтээ тэнхлэгийн автозамын 
ажлыг үргэлжлүүлэн, 2014 онд 15 километр автозам шинээр барьж, 
үргэлжүүлэн 26 километр авто замын ажлыг эхлүүллээ.  

 

2014 онд боловсролын салбарт 7,8 тэрбум, эрүүл мэндийн салбарт 13,5 

тэрбум, дэд бүтцийг байгуулах, автозам тавих, хот байгуулалтыг хөгжүүлэх, 

хүн амын орон сууцны хангамжийг нэмэдүүлэх хүрээнд 73,1 тэрбум 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдсэн байна. 

 

74.1% 84.4% 93.1%

ТОХИЖИЛТ ХИЙГДСЭН БАГИЙН ТОО /СҮҮЛИЙН 3 
ЖИЛЭЭР ӨССӨН ДҮНГЭЭР/ 

2012 он 2013 он 2014 он
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МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ 

ХӨГЖҮҮЛЭХ 2014 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН 

БИЕЛЭЛТ   /ХАВСРАЛТ №04/ 
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Аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл /сая.төг/

3 суманд цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өргөтгөл 

хийсний үр дүнд 1245 өрх шинээр цахилгаан эрчим хүчээр 

хангагдаж, 658 өрхийн цахилгааны хүчдэлийг 

нэмэгдүүллээ. 

 

2014 он

17
12 14 12

49

2014 онд шинээр гаргасан худаг

Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр гаргасан ИХХ

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр шинээр гаргасан ИХХ

Сум хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр шинээр гаргасан ИХХ

Бусад шугмаар шинээр гаргасан ИХХ

Малчдын шинээр гаргасан ЭУХ

Бэлчээрийн усан хангамжийг өмнөх оноос 0.7 хувиар нэмэгдүүлж, нийт 

125 мян/га бэлчээрийг шинээр усжууллаа.  

 

Аж үйлдвэрийн салбарт 2014 онд 

436555.5 сая төгрөгийн нийт 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, мөн 

573667.5 сая төгрөгийн 

борлуулалт хийгджээ. Энэ нь 

өнгөрсөн оноос нийт бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлт 11.3 хувиар  буюу 

57790.4 сая төгрөгөөр буурч, 

борлуулалт 44.7 хувиар буюу 

177330.3 сая төгрөгөөр өссөн 

байна.   

 

Гурвантэс сумын цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, цэвэрлэх 

байгууламжийг 3,7 тэрбум төгрөгөөр, Цогтцэций сумын төвийн цэвэр 

бохир усны шугам сүлжээг 1,8 тэрбум төгрөгөөр тус тус барьж, 

ашиглалтанд орууллаа. Үүний санхүүжилтэнд нийт 5,5 тэрбум төгрөгийн 

хөрөнгө оруулалтыг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр  

санхүүжүүлсэн  

 

Аймгийн хэмжээнд 2014 оны байдлаар 

барилгын материалын үйлдвэрлэлийг 14 аж 

ахуйн нэгж явуулж байгаа бөгөөд нийт бетон 

зуурмаг 13101639 м3, хайраг 10697500 м3, 

шохой 8тн, Вакум цонх 1533 м2, тоосго 2678500 

ширхэгийг үйлдвэрлэж, 3,5 тэрбум төгрөгийн 

борлуулалтыг хийсэн байна. 

Пенобетон, хөөсөн блок 

үйлдвэрлэлийн нэг төслийг 

38.0 сая, төмөр бетон хийцийн 

нэг төслийг 70.0 сая барилгын 

материал үйлдвэрлэлийн 2 

төслийг ЖДҮДСангийн 108.0 

сая төгрөгийн хөрөнгөөр 

санхүүжүүлэхээр дэмжин, 

импортыг орлох барилгын 

материалын үйлдвэрлэлийг 

орон нутагт хөгжүүлэх 

боломжийг бүрдүүллээ 

 

Ерөнхий сайд 

Ч.Сайханбилэг орон нутагт 

ажиллах үеэрээ манай 

аймгийг бусад аймгаас 

нэг алхамын өмнө явж 

байгааг онцоллоо. 

Улсын хил хамгаалалтын техник хэрэгсэл, 

хилчдийн ажиллаж амьдрах орчин 

нөхцлийг сайжруулж, нийт харуулын 22 

байрны 77 хувийг шинэчиллээ.  

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн 

тоног төхөөрөмжийн стандарт хангалт 88 хувьд 

хүрч, бүх эмнэлгүүдийн дундаж стандарт 

хангалт 85,8 хувьд хүрсэнээр Улаанбаатар 

хотын клиникийн зөвлөх эмнэлгүүдэд очиж 

эмчлүүлэхээр  явах иргэдийн тоо өмнөх оноос 38 

хувиар буурлаа.  
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ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧААС ТӨСВИЙН 

ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧТАЙ БАЙГУУЛСАН ҮР 

ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ /ХАВСРАЛТ №07/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бүх сумдыг цахим хурал, сургалт семинар хийх 

тоног төхөөрөмжөөр хангаж, сургалтанд хамрагдах 

төрийн албан хаагчдын албан томилолт бензин 

шатахууны зардлыг хэмнэх боломжийг бүрдүүллээ 

Аймгийн Иргэний танхимын үйл 

ажиллагааг эрчимжүүлж, 2014 онд 

нийт 13 удаагийн хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулж, 3429 иргэн 

оролцож, 1242 санал гаргасаны 60 

хувь буюу 751 саналыг орон нутгийн 

удирдлагын шийдвэрт тусгуулж 

ажиллалаа.   

 

Аймгийн ИТХ-ын дарга 

Л.Батчулууны санаачлагаар 

“ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ: СУМДЫН 

ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН 

ТАЙЛАН 2013” судалгаа, тайланг 

“Эдийн засгийн бодлого, 

өрсөлдөх чадварын судалгааны 

төв”-тэй хамтран улсын хэмжээнд 

анх удаа хийж, сумдын хөгжил, 

өрсөлдөх чадвараа сайжруулах, 

үнэлэлт дүгнэлт хийх суурь 

судалгааны баримт бичиг болгон 

ашиглаж байна.  

 

2014 оны ажлын үр дүнгээр 

Сэврэй сум тэргүүн байр 

эзэлж, Баяновоо, Номгон 

сумд  хоёр гурав дугаар 

байрыг эзэлсэн бол 

Ханхонгор сумын 

Жаргалант, Хүрмэн сумын 

Тулга, Баяндалай сумын 

Наран багууд аймгийн 

тэргүүний багаар тодорч 

шагналаа  гардаж авчээ. 

 
Төрийн архивын байрыг 

стандартад нийцүүлэн засварлаж, 

орон нутгийн төсвийн 64.5 сая 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 

нийт 98 нягтруулсан шүүгээ 

суурилууллаа 

Төрийн албаны хүний нөөцийн бодлого үйл ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн 

ажлын үр дүнгээр Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажлаар 2014 

онд Тэргүүн байр эзэлсэн  

 

2014 онд БНХАУ-д хот төлөвлөлт, ногоон байгууламж, байгаль орчин, эрүүл мэнд, онцгой байдал, архивын чиглэлээр, Герман улсад эрүүл мэнд, аялал жуулчлал, 

Солонгос улсад газар тариалан, спорт, нийгмийн хамгаалал, ОХУлсад залуучуудын холбоо, иргэний бүртгэл, Япон улсад барилгын стандарт, Вьетнам, Тайланд 

зэрэг улсуудад 15 удаагийн мэргэшил дээшлүүлэх, туршлага судлах сургалтад нийт 60 гаруй албан хаагчийг хамруулсан байна.  

 

Тайлант хугацаанд сумын Засаг даргын 844 захирамж, Засаг даргын 

Тамгын газрын даргын 334 тушаал, Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, төсөвт 

байгууллагын дарга, эрхлэгч нарын 292 тушаал, нийт 1470 шийдвэрийн эрх 

зүйн үндэслэлийг хянаж зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авлаа 

 

Төрийн архивын цахим санд 9 хөмрөгийн 111 хадгаламжийн нэгжийн 4513 хуудас 

баримтыг скайнардаж, 4 хөмрөгийн 77 хадгаламжийн нэгжийн 4299 хуудас 

баримтыг засварлаж,  6472 заалт, 15882 хүний нэр, 9538 байгууллагын  нэр, 11121 

газарзүйн нэрийг шивж оруулснаар нийт архивын баримтын 19,2 хувийг цахим 

санд байршуулаад байна. 

 

2014 онд 15 сумын 80 төсөвт байгууллага, 

10 агентлаг нийт 90 байгууллагад хяналт 

шинжилгээ хийж, гарсан алдаа дутагдалыг 

засаж залруулах талаар аргачилсан зөвлөмж 

мэдээллээр хангаж сум, байгууллага бүртээ 

хүрч ажилласан. 

2014 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар 15 сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын барилгын  20 хувийг нь 

шинээр барьсанаар нийт ЗДТГазрын 

барилгын 60  хувийг шинэчиллээ.  

 

Сэврэй, Баян-овоо, Даланзадгад  сумдын 

ЗДТГазарт “Нэг цэгийн үйлчилгээ”-г бий 

болголоо. 
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ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН 

БИЕЛЭЛТ    /ХАВСРАЛТ №09/ 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээний ажлын ил тод байдлыг хангах үүднээс аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын бодлогын хэлтсүүдийн тайлан мэдээ, сум агентлагын тайлан мэдээ хугацаатай үүрэг 

даалгавар, зөвлөмжийн хэрэгжилтийн чанар, үр дүнг дээшлүүлэх, тайлан мэдээг цаг 

хугацаанд нь гаргах ажлыг хянах зорилгоор “Хяналтын самбар”-ыг гарган ажиллуулж 

байна.   

 

Аймгийн ЗДТГазар өөрийн албан ёсны вэб хуудсаа шинэчлэн сайжруулж, 

2014 онд 400 гаруй цаг үеийн нийтлэл мэдээлэл, фото мэдээллийг 

уншигчдад хүргэсэн. 

2014 оноос Өмнөговь аймаг албан ёсны фэйсбүүк хуудастай болж цаг үеийн 

мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна 

Иргэдийн мэдээлэл авах 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор “Өмнөговь-

Мэдээллийн цонх” 

мэдээллийн хуудсыг сар бүр 

тогтмол хэвлүүлж олон 

нийтэд хүргэж байгаа нь 

иргэдийн талархлыг 

хүлээсэн ажлын нэг боллоо.  

2014 онд 6 дугаарыг хэвлэн 

иргэд уншигчдад хүргүүллээ. 

 

Сумдын хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлын хэсэг, агентлаг төсөвт 

байгууллагуудын хяналт шинжилгээ үнэлгээний нэгж ажилтнуудыг 

чадавхижуулах орон нутгийн сургалтыг зохион байгуулж, үйл 

ажиллагаагаа зөвлөлдлөө. 
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БОДЛОГО ХӨТӨЛБӨР, ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН 

АКТЫН БИЕЛЭЛТ /ХАВСРАЛТ №05/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бодлого хөтөлбөр, тогтоол шийдвэрийн  

хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, орон нутагт үр 

дүнтэй хэрэгжүүлэхэд анхаарч орон нутагт 

14 дэд хөтөлбөр, 11 журмыг шинээр 

гаргаж хэрэгжүүлж байна.  

2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар 

тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 83 хувьтай 

дүгнэгдэж байсан бол жилийн эцсийн 

байдлаар тогтоол шийдвэрийн  

хэрэгжилтийн үнэлгээ  6,8 хувиар өссөн  

буюу  90.1 хувь болж ахисан үнэлгээтэй 

байна 

 

2014 оны жилийн эцсийн байдлаар  100 

хувийн хэрэгжилттэй 19 тогтоолын  21  

заалт,  90 хувийн хэрэгжилттэй 21 

тогтоолын  22 заалт, 70 хувийн 

хэрэгжилттэй 6 тогтоолын 9  заалт,  

хугацаа болоогүй 1 тогтоолын 1 заалт 

байгаа бөгөөд нийт 44 тогтоолын 57 

заалтыг хяналтанд авч 

хэрэгжүүлсэнээс  дундаж хэрэгжилт 

90.1 хувьтай дүгнэгдлээ 

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх 

хүрээнд “Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, төсвийн 

байгууллага, сумдын төсвийн байгууллагын хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээний журам, аргачлал”-ыг шинэчлэн 

боловсруулж аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/267 дугаар 

захирамжаар батлан мөрдөж байна. 
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН 

ҮНЭЛГЭЭ /ХАВСРАЛТ №11/ 
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Хэрэглэгчийн судалгаанд өгсөн иргэдийн 
үнэлгээ /сумдаар/

Хэрэглэгчийн  үнэлгээгээр   аймаг  

сумдын хэмжээнд  үзүүлж байгаа 

төрийн  үйлчилгээнд   74,3 хувь буюу 

3,71 гэсэн үнэлгээ   өгсөн байгаа   нь   

хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж  2013 

оныхоос   2,3%- иар  өссөн  үзүүлэлт 

гарсан байна. 

Сумдаар   авч үзвэл 4,4 

буюу  88 хувиар   Баян-

Овоо   сум  манлайлж 2,3 

буюу 47  хувьтайгаар   

Булган  сум  хамгийн 

доод  үнэлгээгээр   

дүгнэгдсэн байна. 

 

Судалгааг авахдаа нэг сумаас тухайн сумын сонгуулийн насны хүн амын 

5 хувийг хамруулан, саналд асуулгад хамрагдсан нийт иргэдийн 10%-ийг 

төрийн албан хаагчид, 20%-ийг өндөр настан, 10%-ийг малчин, 30%-ийг 

залуучууд, бизнес эрхлэгчид, 30%-ийг ажилгүйчүүд, эмзэг бүлгийн 

төлөөллийн иргэд байхаар санал асуулгыг зохион байгуулсан байна. 

 

Сумдын төсвийн байгууллагуудаас цэцэрлэгүүдийн үйл 

ажиллагаа хамгийн  сайн үнэлгээ авсан байна. 
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ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 

БИЕЛЭЛТ /ХАВСРАЛТ №08/ 

 

Сум, байгууллагуудын 

бодлого төлөвлөлтийг 

сайжруулах зорилгоор 

аймгийн Засаг даргын 2014 

оны 01 тоот албан 

даалгавар гарган 

хэрэгжүүлсний үр дүнд 

аймгийн хэмжээний нийт 

төсөвт байгууллагуудын 68 

хувь нь албан даалгаварыг 

100 хувь бүрэн 

хэрэгжүүлсэн байна.  

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын 

хүрээнд аймаг суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

агентлаг төсөвт байгууллагуудын хяналт 

шинжилгээ үнэлгээний журам аргачлалыг 

шинээр боловсруулан гаргаж, аймгийн Засаг 

даргын 2014 оны а/267 дугаар захирамжаар 

батлуулан мөрдөж байна.  

Бүх сумдын Засаг даргын 

Тамгын газрыг  сумынхаа 

хэмжээнд гүйцэтгэл 

сайжруулах төлөвлөгөө 

хийлгэж, хэрэгжилтийг 

жилийн эцэст хянаж, 

үнэлгээг  сум дүгнэх 

үзүүлэлтэнд орууллаа.  

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын 

мөрөөр зөвлөгөө зааварчлага аргачлалаар 

хангах  үйл ажиллагааны үр дүн, 

гүйцэтгэлийг сайжруулах, байгууллагын 

төлөвлөлтийг хэрхэн хийх талаар 

сургалтуудыг зохион байгуулж  2013 онд 106 

байгууллагын 500 төрийн албан хаагч, 2014 онд 

9 байгууллагын 357 албан хаагчдад  6 

төрлийн сэдвээр сургалтуудыг зохион 

байгуулж, аргачилсан зөвлөмжөөр хангаж 

ажиллалаа.  

 

2014 оны 05 сарын 28-30-ны өдрүүдэд 

Монгол улсын ЗГХЭГазраас зохион 

байгуулсан говийн бүсийн аймгуудын 

хяналт шинжилгээ үнэлгээний 

ажилтнуудын “Нотолгоонд суурилсан 

төлөвлөлт, үр дүнд суурилсан 

удирдлага” сэдэвт сургалтын арга 

хэмжээ зохион байгуулагдлаа.  

 

Сум агентлаг төсөвт байгууллагуудын хяналт 

шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан нэгжийн 

ажилтнуудын нэгдсэн сургалтыг зохион байгуулж, 

төсвийн байгууллагын дотоод хяналт шалгалт, дотоод 

аудит,  нутгийн захиргааны байгууллагуудын хяналт 

шинжилгээ үнэлгээний ажлын нийтлэг журам 

аргачлалын талаар сургалт хийж, санал бодлоо 

солилцлоо.  

 

Аймгуудын Засаг даргын Тамгын газрын 2013 

оны үйл ажиллагааны тайланд хяналт 

шинжилгээ хийж, зөвлөмж зөвлөгөө өгсөний 

дагуу аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

“Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө”-г 20 

зорилт 22 заалттайгаар төлөвлөн, 100 

хувь бүрэн хэрэгжүүлж ажиллалаа.  

Иргэдийнхээ төлөвшил, хувь хүний 

хөгжлийг дээшлүүлэхэд анхаарч, Хувь 

хүний хөгжлийн институтын багш 

нартай  хамтран 12 удаагийн 

сургалтыг зохион байгуулж, 1560  

иргэнийг хамрууллаа. 


