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“ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ   БИЕЛЭЛТ, ҮР ДҮН 

3 дугаар сарын 20-ны өдөр  

Монгол улсы Засгийн газрын 2014 оны 88 дугаар тогтоол, ЗГХЭГазраас аймгуудын Засаг 

даргын Тамгын газрын 2013 оны тайланд хяналт шинжилгээ хийж, өгсөн зөвлөмжийн мөрөөр 

аймгийн  Засаг даргын Тамгын газраас “Гүйцэтгэл сайжруулах  төлөвлөгөө” боловсруулан гаргаж, 

тушаалаар албажуулан хэрэгжүүллээ. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас бүтэн жилээр тооцож 

төсвийн шууд захирагчид мэдээлж ажиллалаа. “Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө”-г 20 зорилт 

22 заалттайгаар төлөвлөн, 100 хувь бүрэн хэрэгжүүлж ажиллалаа.   

Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг  гаргаж хэрэгжүүлсэнээр дараах  үр дүн гарсан байна.  

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, Шилэн дансны хуулийг амжилттай 

хэрэгжүүлж ажиллалаа 

         Монгол улсад шилэн дансны 

хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй 

холбоотойгоор Шилэн дансны 

мэдээллийн самбар болон 

www.omnogovi.gov.mn  вэб  сайт   

хаягаар төсвийн ил тод байдал,  

боловсруулж буй бодлогын баримт 

бичиг, нийтээр дагаж мөрдөх журмын төслийг олон нийтэд  ил тод  нээлттэй сурталчилж ажиллаж 

байна.  Мөн аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, сумдын цахим хаягийг линкээр холбон мэдээ 

мэдээллээ солилцон ажиллах боломжийг бүрдүүлж  ажиллалаа.  Мөн сар бүрийн  төсвийн  

гүйцэтгэлээр  “Төсөв  санхүүгийн  өнөөгийн байдал”  номыг  хэвлэн гаргаж холбогдох  байгууллага,  

аймгийн  удирдлагуудад хүргүүлж,  мэдээллийн  самбарт  сар бүр  байрлуулж  ажиллаж байна. 

Мэдээ тайлангийн хэрэгжилт, хяналтын тогтолцоог ил тод болголоо.  

2014 онд  Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасгаас 

тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн чанар, үр дүнг 

сайжруулах, цаг хугацаанд нь тайлагнахад анхаарч 

тогтоол шийдвэр, тайлан мэдээний “Хяналтын 

самбар” гарган ил тод дүгнэн мэдээлж 

ажилласнаар  хэлтэс ,агентлаг, бодлогын 

мэргэжилтнүүдээс  тайлан мэдээгээ хугацаанд нь 

чанартай гарган ирүүлэхэд ахиц өөрчлөлт гарсан 

байна. 

http://www.omnogovi.gov.mn/
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Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг орон нутагт амжилттай хэрэгжүүллээ.  

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/41 дүгээр захирамжаар Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг батлуулж, аймгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх 2014 оны үндсэн чиглэлд 5.0 сая 

төгрөгийг тусган батлуулж, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд ажлыг санхүүжүүлж ажиллалаа. Мөн иргэд 

олон нийтэд төрийн алба, төрийн үйлчилгээг сурталчлах, мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж 

ажиллах чиглэлээр 60.0 сая төгрөг төсөвлөн батлуулсан.  

Энэхүү үйл ажиллаганы хүрээнд 

иргэдэд хүргэж байгаа төрийн үйлчилгээг ил 

тод чирэгдэлгүй шуурхай болгох үүднээс 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 

“Авлигагүй бүс” болсноо зарлаж, төр болон 

хувийн хэвшлийн бүх байгууллагаа уриалан 

ажиллаж байна. Нийт төсвийн байгууллагууд 

“Авлигаас ангид байх амлалтын бүртгэл” 

хөтөлж эхлээд байна.  

Мэдээллийн ил тод   байдал, хүртээмжийг нэмэгдүүллээ. 

2013 онд аймгийн ЗДТГ-ын дэргэд “Олон нийттэй 

харилцах алба”-ыг шинээр байгуулж “Иргэдээ сонсох -

70530001” утас ажиллуулж, иргэдийн санал хүсэлтийг 

шуурхай хүлээн авч шийдвэрлэж байна. 2013-2014 

онуудад “Иргэдээ сонсох” утсанд  нийт 560 санал хүсэлт, 

талархал,  гомдол ирсэнийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд 

шуурхай шийдвэрлэж ажиллалаа. 

Мөн аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлыг 7 

хоног бүрээр багцлан “Нутгийн удирдлагын ордноос 

мэдээлж байна” мэдээллийн тойм хөтөлбөрийг бэлтгэн, 

долоо хоног бүр орон нутгийн бүх телевизүүдээр олон 

нийтэд хүргэж  ажиллаж байна.  

 

2013 оноос Өмнөговь аймаг албан ёсны вэб сайт болон фэйсбүүк хуудастай болж цаг үеийн 

мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна. Олон нийттэй харилцах алба өөрийн цахим хуудсыг нээснээр 

2014 онд 200 гаруй цаг үеийн нийтлэл мэдээлэл, фото мэдээллийг уншигчдад хүргэсэн.                          
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Мөн төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал, орон 

нутгийн нийгэм эдийн засгийн бодлого боловсруулах, шийдвэрлэхэд 

иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор иргэдийн гар утсанд мэдээлэл 

хүргэх үйлчилгээг нэвтэрүүлсэн байна.   Мөн 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. 

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн  дэмжих сангийн үйл ажиллагааны үр дүнд 2014 онд хөтөлбөрийн 

хүрээнд  1067 иргэн түр ажлын байраар хангаж,   амьжиргааг нь дэмжсэн 

Аймгийн албан ёсны 

http://www.facebook.com/omnogovi.gov.mn фэйсбүүк 

хуудас www.omnogovi.gov.mn   вэб  сайт  болон  

байгууллагын ил  тод байдлын  самбарт  цаг үеийн 

мэдээ мэдээллийг тухай бүр иргэдэд  түргэн  шуурхай 

хүргэж байна. Хөдөлмөр  эрхлэлтийн  дэмжих   сангаас 

2014  онд  840,583 сая төгрөгийн үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлж, 1067  иргэнийг түр  ажлын байраар хангаж 

ажилласан байна.  

Жил бүр зохион байгуулдаг орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн улам жлалт баяр “Говь 

фестиваль” үзэсгэлэн худалдааг 2014 оны 9 дүгээр сарын 19-20-ны өдрүүдэд 10 дах жилээ зохион 

байгууллаа. Үзэсгэлэн худалдаанд өөрийн аймгийн 15 сум, Архангай, Дундговь, Дархан-Уул, 

Сэлэнгэ, Төв аймгийн 45 аж ахуйн нэгж, 7 хоршоо, 100 гаруй иргэн, 10 үйлдвэр цех оролцож үйл 

ажиллагаа сурталчиллаа. Үзэсгэлэн худалдаанд оролцогчид 2 өдрийн хугацаанд нийт 90 гаруй сая 

төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна.  

 

http://www.facebook.com/omnogovi.gov.mn
http://www.omnogovi.gov.mn/
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 2013-2014 онд сум хөгжүүлэх сангаас 15 

сумдад 549 төсөлд 2.7 тэрбум төгрөгийн 

зээлийг олголоо. Зээлийн эргэн төлөлт 1080.0 

сая төгрөгийн төлөлттэй байна. Ажлын байрыг 

нэмэгдүүлэн, иргэдийн амьжиргааг 

дээшлүүлэх зорилгоор уул уурхай бүхий 

сумдад эрдэс түүхий эд, нүүрс, хуванцар 

боловсруулалт, замын битум, хөдөө аж ахуйн 

түүхий эд боловсруулах зэрэг хүнд, хөнгөн 

үйлдвэрийг, бусад сумдад уул уурхайг дагалдсан боловсруулах үйлдвэр байгуулах зорилт тавин 

ажиллаж байна.  

Төслийн үр дүнд 657 ажлын байр шинээр бий болж, 900 гаруй хүн ашиг хүртэж, төслийн 80 

хувь нь үр дүнтэй зориулалтын дагуу хэрэгжиж байна. Зээлийн эргэн төлөлт аймгийн хэмжээгээр 40 

хувьтай байна.  

                                                            Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг ЖДҮ-ийн үйл ажиллагаатай танилцав 2014он 

 

2013 онд жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас хуваарилагдаж ирсэн 500,0 сая 

төгрөгийг хөнгөлөлттэй зээл хүссэн 13 иргэн, аж ахуйн нэгжид 15-80 хүртэл сая төгрөгийн төслийн 

зээл олгож, төслийн үр дүнд 70 гаруй ажлын байр бий болсон бол 2014 онд орон нутагт 

хуваарилагдаж ирсэн “Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан”-ийн хөрөнгөөр Хүнсний 

үйлдвэрлэлийн 3 төслийг 91,0 сая, Барилга барилгын материал үйлдвэрлэлийн 2 төслийг 108,0 сая, 

Газар тариалан эрхлэх чиглэлийн 4 төслийг 62,5 сая, Эрчимжсэн аж ахуй хөгжүүлэх, мах бэлтгэлийн 

5 төслийг 171,0 сая, Хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарын 4 төслийг 105,0 сая, Үйлчилгээний салбарын 

4 төслийг 110,0 сая төгрөгөөр нийт 22 төслийг 647,5 сая санхүүжүүлсэн байна.  

Төслийн үр дүнд 113 ажлын байр шинээр бий болж, 246 хүн ашиг хүртэж байна. Зээлийн 

эргэн төлөлт аймгийн хэмжээгээр 69,9 хувьтай хэрэгжиж байна. 
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Төсвийн шинэ хуулийн хүрээнд 2013 оноос аймаг, сум тус бүр орон нутгийн хөгжлийг дэмжих 

өөрийн “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-тай болж, 2014 онд Даланзадгад суманд 822,5 сая төгрөг, бусад 

сумдад 272,0 сая төгрөгөөс 531,3 сая төгрөг, нийт 5702,7 сая төгрөгийн орлогын шилжүүлгийг 

олголоо. Төсвийн тухай хуулийн 59.2-т  “ Аймаг нь орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгосон 

шилжүүлгийн  60-аас доошгүй хувийг сумын орон нутгийн хөгжлийн санд хуваарилна” гэж заасан ба 

сумдын хөгжил, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих үүднээс орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжин 

ирсэн 9131,5 сая төгрөгийн 62,4 хувийг сумдад шилжүүлэн олгожээ. Энэхүү ажлын үр дүнд орон 

нутгийн иргэд өөрийн сумынхаа хөгжилд саналаа өгч бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэсэн   байна.  

Ийнхүү 2013 оны тайланд ЗГХЭГазраас хяналт шинжилгээ хийгээд өгсөн зөвлөмжийн мөрөөр  

төлөвлөсөн ажлуудыг 100 хувь бүрэн хэрэгжүүлж ажиллалаа.  
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