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АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ  

АЖИЛЛАГААНЫ ОЛОЛТ АМЖИЛТ, ҮР ДҮН, ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД 

2015-03-20 

Өнгөрч байгаа 2014 он аймаг орон нутгийн хөгжилд түүхэндээ хамгийн их хөрөнгө 

оруулалт хийсэн он болж, түүний үр дүнд аймаг орон нутгийн хөгжилд бүтээн байгуулалтын олон 

арга хэмжээнүүдийг хийж хэрэгжүүлсэн  төдийгүй хөдөлмөр бүтээл ололт амжилт, од хиймориор 

дүүрэн байж, олон олон онцлох үйл явдлаар дүүрэн он болж өнгөрсөн юм.  

Өмнөговь аймгийг хөгжүүлэх 5Д үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 онд 

хийгдсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын талаар тайлангийн ном хэвлэн гаргаж, 

аймгийнхаа бүх сум баг, төсвийн байгууллагуудад хүргүүлэн  аймгийн Засаг дарга 2 жилийн 

ажлын тайлангаа иргэддээ сурталчилах ажлыг зохион байгууллаа. Ийнхүү аймгийн хэмжээнд 

2014 онд болсон онцлох үйл явдлууд, онцлох ажлуудын талаар дурьдвал: 

1.1. Өмнөговь аймгийн 2014 оны онцлох үйл явдлууд  

Монгол улсын 3 сая дахь иргэн Өмнөговь аймагт мэндэллээ. 

Монгол улсын 3 сая дахь иргэн 

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын 

Э.Хатанболдын гэр бүлд  төрсөн нь 

Өмнөговьчууд бидний бас нэгэн бахархах түүх, 

билэгт үйл явдал боллоо. Засгийн газрын 2014 

оны 400 дугаар тогтоолоор Монгол улсын 3 сая 

дахь иргэнийг тодорхойлж алдаршуулахыг 

шийдвэрлэсэн бөгөөд Монгол улсын Ерөнхий 

сайд Ч.Сайханбилэг орон нутагт айлчлах үеэрээ Х.Монголжин охинд хүндэтгэл үзүүлж, 70,0 сая 

төгрөгийг гардууллаа. Мөн 2015 оны 02 дугаар сарын 13-нд аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 

3 сая дахь иргэний гэр бүлд хүндэтгэл үзүүлж аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр 3 өрөө байр 

бэлэглэлээ. Х.Монголжинд сайн сайхныг хүсч Даланзадгад сумын “Хүндэт иргэн”-ээр 

өргөмжилсний зэрэгцээ УИХ-ын гишүүд, улс орон нутгийн төрийн болон төрийн бус олон 

байгууллагуудаас тус бүрдээ хүндэтгэл үзүүллээ.  

Аймгийн суурин хүн амын тоо өсөж 59,6 мянгад хүрлээ. 

        2014 оны эцэст аймгийн нийт суурин хүн 

ам 59665, өрх 19331 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн 

оноос хүн ам  1110 хүнээр, өрх 543 -өөр тус 

тус нэмэгдсэн байна. Нийт хүн амын 31.2 

хувийг 0-15 насны хүүхэд, 63  хувийг 16-59 

насны, 5.8 хувийг 60 ба түүнээс дээш насны 

хүн ам эзэлж байна. 

 

0

20000

40000

60000

ӨРХИЙН ТОО ХҮН АМЫН ТОО 

17829

56585

18778

58555

19331

59665

Өрх хүн амын тоо жилийн эцсийн 
байдлаар /сүүлийн 3 жилээр/ 

2012 он 2013 он 2014 он



 

2014 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖЛУУД ӨМНӨГОВЬ 

 

2 
 
 
Монгол улсын XXVIII дахь ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг, XXIX дэх ерөнхий сайд 

Ч.Сайханбилэг нар Өмнөговь аймагт айлчиллаа.  
 

Монгол улсын 28 дахь Ерөнхий сайд 

Н.Алтанхуяг Даланзадгад-Улаанбаатарыг 

холбосон хатуу хучилттай автозамын 

нээлтэнд оролцож,  аймгийн хэмжээнд 

хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт бүтээн 

байгуулалтын ажлууд,  орон нутгийн жижиг 

дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, эрүүл мэнд 

боловсролын салбарын үйл ажиллагаатай танилцсан бол удаах Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг 

Монгол улсын 3 сая дахь иргэн Х.Монголжинд хүндэтгэл үзүүлж, улсын сайн малчнаар тодорсон 

Номгон сумын малчин З.Амарсанаагийнд зочлон, аймгийн хэмжээнд хийгдэж байгаа хөрөнгө 

оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлууд, орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, эрүүл 

мэнд боловсролын салбарын үйл ажиллагаа, шинэ сумын төв төсөлтэй танилцсан  байна. 

Айлчлалын үеэр Ерөнхий сайд “манай аймгийг бусад аймгаас нэг алхмын өмнө явж байна” 

хэмээн онцлон хэлж байлаа. 

 

Орон нутагт 1216 шинэ ажлын байрыг бий болгож, 1991 иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжлээ. 

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд шинэ 

ажлын байранд 1216 иргэнийг зуучилж, 

608 иргэнийг улсын болон орон нутгийн 

чанартай төсөл, хөтөлбөрүүдэд хамруулан 

нийт 1991 иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжин ажилласан. Орон нутгийн 

иргэдийн дунд судалгаа явуулж 

эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор "Ажилтай орлоготой эмэгтэйчүүд" хөтөлбөрийг батлуулан, 55,0 сая 

төгрөгийн санхүүжилтийг олгож 55  шинэ ажлын байр бий болгосон. Хөтөлбөрт хамрагдсан 

эмэгтэйчүүд гар урлал, хувцас захиалга,  засвар, үндэсний хувцас,  гутал засвар, үсчин, гоо 

сайхан, компьютерийн үйлчилгээ, хүлэмжийн ногоо тариалалт, хивс цэвэрлэгээ, нийтийн хоол, 

шахмал түлш үйлдвэрлэл, алт мөнгөний дархан, талх нарийн боов зэрэг чиглэлээр байнгын 

ажлын байртай болсон. 40-өөс дээш насны ажил олоход бэрхшээлтэй байгаа ажилгүй иргэдийг 

ажлын байраар хангах” орон нутгийн хөтөлбөрийг 4 дэх жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж, 2014 

онд 65 сая төгрөгийн санхүүжилтэнд 28 төсөл шалгаруулан 85 иргэнийг ажлын байраар хангасан 

байна.  
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Орон гэрийн дэмжлэг хүссэн  22 өрхөд гэр олгож, 81 төрийн албан хаагчид орон сууц 

худалдан авахад нь дэмжлэг үзүүлж, нийгмийн асуудлыг нь шийдвэрлэлээ. 
 

 
 

2013-2014 онд  орон гэргүй  22 

өрхийг гэртэй болгож, амьдрах нөхцлийг 

нь сайжруулсаны зэрэгцээ 81 төрийн 

албан хаагчид орон сууц авахад дэмжлэг 

туслалцаа үзүүлж 477.0 сая төгрөг  

зарцууллаа.  

 

 

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 нутгийг мэргэжил, ур 

чадвартай боловсон хүчнээр бүрэн  

хангах зорилгоор малын их эмч, 

сургуулийн өмнөх болон төрөл 

мэргэжлийн багш, хүний их эмч, соёл 

урлагийн мэргэжлээр төрийн өмчийн их, 

дээд сургуульд суралцаж байгаа 

оюутнуудын дунд орон нутгийн “Оюутны 

тэтгэлэгт” хөтөлбөрийг 2012 оноос эхлэн 3 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж байна. Тэтгэлэгт 

хөтөлбөрт 62 оюутныг сонгон шалгаруулж, сургалтын төлбөрийг орон нутгийн төсвөөс 100 хувь 

хариуцан суралцуулж байна. Мөн орон нутагт эрэлт хэрэгцээтэй мэргэжлээр гадаадын их дээд 

сургуульд суралцаж байгаа 14 оюутан, амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой 

өрхийн 24 оюутны сургалтын төлбөрт дэмжлэг үзүүлж, түүнд орон нутгийн төсвөөс 194.8 сая 

төгрөгийг зарцууллаа.  

“Боловсролд ээлтэй Засаг дарга”, “Боловсролд ээлтэй Засаг даргын Тамгын 
газар”-аар шалгарлаа 

Боловсролын салбарын шинэчлэлийг 

оновчтой, үр дүнтэй хэрэгжүүлж,  орон 

нутгийн төсвөөс хамгийн их хөрөнгө 

оруулалт хийсэн амжилтаараа 

“Боловсролд ээлтэй Засаг дарга”, 

“Боловсролд ээлтэй Засаг даргын Тамгын 

газар”-аар шалгарч Боловсрол, Шинжлэх 

Ухааны Яамнаас шагналыг гардаж авлаа.  
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Боловсролын материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх, сургалтын орчин нөхцлийг бүрдүүлж, 

багш нарыг чадваржуулах чиглэлээр боловсролын салбарт нийт 7,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэнээс улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2,2 

тэрбум, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 5,6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын 

ажил хийгдээд байна.  

Орон нутгийн төсвийн 4,6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 онд 2 

цэцэрлэгийг шинээр барьсанаар  цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй байсан 435 хүүхдийг 

цэцэрлэгт хамруулж, хамран сургалтыг 89,7 хувьд хүргэлээ.  

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн 

цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч 

2014 онд орон нутгийн төсвийн 4,6 тэрбум 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Даланзадгад, 

Цогтцэций суманд тус бүр 200 хүүхдийн цэцэрлэг 

барьж ашиглалтанд оруулсанаар цэцэрлэгт 

хамрагдаж чадахгүй байсан 435 хүүхдийг 

цэцэрлэгт хамруулан, сургуулийн өмнөх насны 

хүүхдийн хамран сургалтыг 89,7 хувьд хүргэлээ.  

Аймагт анх удаа англи хэл математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай хувийн бага 

сургууль ашиглалтанд орж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. 

Өмнөговь аймгийн Боловсролын салбарт чанарын 

өрсөлдөөнийг бий болгох, эцэг эх суралцагчдын 

эрэлт хэрэгцээг хангах, орон нутагт өндөр 

боловсролтой боловсон хүчин бий болгох үндэс 

суурийг тавих зорилгоор “Эрдмийн харш” ЕБС-ийг 

2014-2015 оны хичээлийн жилд шинээр үйл 

ажиллагаагаа эхэллээ. Тус сургууль нь англи хэл 

математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай, 100 

хувь хувийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан, төлбөртэй сургууль гэдгээрээ онцлог юм. 

 

Батмөнх даян хааны мэлмий гийсний 550 жилийн ой тохиолоо  

Даян хаан Батмөнх Өмнөговь аймгийн 

Хүрмэн сумын Их Аргалантын Худаг цагаан 

дэрстэй хэмээх газарт төрж өссөн болохыг 

батлан Хүрмэн сумын Аргалант уулын өвөр 

Худаг, Цагаан дэрс Хулгарын голыг Даян хааны 

төрсөн газраар бүртгэж, гэрэгэ тунхаглалыг 

мөнхжүүлж түүний мэндэлсэний 550 жилийн ойг 

Ардын хувьсгалын 93 жил, их монгол улс 

байгуулагдсаны 803, аймгийн 83 жилийн ойтой хамтатган ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. 
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Батмөнх даян цэцэн хааны мэлмий нээсний түүхт 550 жилийн ойн баяр наадмыг ёслол 

төгөлдөр тэмдэглэн,  түүний хүй цөглөсөн газарт хүндэтгэл үзүүлж, дурсгалын хөшөөг бүтээн, 

хааны нэрэмжит үндэсний сур, шагайн  2014 оны улсын аварга шалгаруулах  харваа, ”  

Өмнөговийн хурд” хурдан морины уралдаан, улсын чанартай Шатрын тэмцээн зэрэг 26 ажлыг 

төлөвлөн хэрэгжүүлж, “Хан тэнгэрийн ивээл” шинэ уран бүтээл, “Далай бишрэлт Даян хаан мину” 

дуу бүтээж үзэгчдийн  хүртээл болголоо.   

"Эзэмшсэн мэргэжлээрээ эх нутагтаа ажиллацгаая" сэдэвт оюутан залуучуудын 
чуулга уулзалтыг анх удаа зохион байгууллаа.  

Өмнөговь аймгаас Улаанбаатар хот 

болон Орхон, Дархан-Уул, Дорноговь аймгийн 

их, дээд сургуулиудад суралцаж буй төгсөх 

ангийн 800 оюутны "Эзэмшсэн мэргэжлээрээ Эх 

нутагтаа ажиллацгаая" чуулга уулзалтыг Төрийн 

ордонд зохион байгуулж,  нутгийн төгсөгчдийг 

ажлын байраар хангах, тэднийг дэмжин 

ажиллахаар төрийн байгууллагуудаас гадна уул уурхайн компаниуд, хувийн хэвшлийн аж ахуйн 

нэгжүүд энэхүү чуулганд оролцлоо. Өмнөговь аймагт 2014 онд хэрэгцээтэй байгаа 271 ажлын 

байрны захиалгыг гарган оюутан залуучуудад мэдээлэл хүргэсэн. Тус чуулга уулзалт нь боловсон 

хүчин, ажиллах хүчний нөөц болсон оюутан, залуусдаа нутгийхаа хөгжил цэцэглэлт, бүтээн 

байгуулалтанд оролцохыг уриалсан, ажиллах нөхцөл бололцоог дэмжсэн томоохон арга хэмжээ 

болж өндөрлөсөн. 

Хүүхдийн урлагын их наадмыг Улаанбаатар хотноо анх удаа зохион байгууллаа.  

“Авъяас” хүүхдийн фестивалийн арга хэмжээг төв, 

зүүн, баруун бүсээр зохион байгуулж, тус арга 

хэмжээнд 19 сургуулийн 1600 хүүхэд оролцож, 

өөрсдийн сурч мэдсэн, илрүүлж хөгжүүлсэн 

авъяас билгээ олон нийтэд сурталчилж харуулсан 

юм. Үүнээс шалгарсан 300 хүүхэд оролцсон “Нар 

мишээсэн алтанхан говь мину” урлагийн 

тоглолтыг Улаанбаатар хотод Соёлын төв өргөөнөө толилуулж, үзэгч түмний хүртээл болголоо. 

Мөн  тоглолтын үеэр дугуйланд хамрагдсан 78 сурагчийн шилдэг 280 гаруй бүтээлээр үзэсгэлэн 

гаргаж, олны хүртээл болгосон нь хүүхдийн бүтээлийг олон нийтэд сурталчилж, түгээн 

дэлгэрүүлсэн ажил болсон бөгөөд Монгол улсын хэмжээнд Авъяас хөтөлбөрийн хүрээнд хамгийн 

анхны олон хүүхдийг хамруулсан арга хэмжээ болж чадсан юм.  
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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  

2013-2014 онд Үндэсний спортын холбоодын үйл ажиллагааг дэмжиж, улс, олон улс,  тив,  

дэлхийн аваргын тэмцээнд оролцсон тамирчдад  орон нутгийн төсвөөс 92.7 сая төгрөгийн 

дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа. Баг тамирчдын дасгал сургуулилтыг хийлгэх орчин нөхцлийг 

бүрдүүлж, дэмжиж ажилласнаар олон улс, тив дэлхий, улсын аваргаас  алт 194, мөнгө 175, хүрэл 

199, нийт 566 медаль авч, ОУХМастер 2, Спортын мастер 10, Спортын дэд мастер 2 шинээр 

төрсөн нь өмнөх жилээс 2.7 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.  

2014 онд Өмнөговьчууд спортын одтой байлаа. 

 Өмнөд Солонгос улсын Чеонон хотод 

болсон дэлхийн уламжлалт харвааны 7 дугаар  

их наадамд С.Баярмаа тэргүүлж дэлхийн 

аварга, Азийн зуны спортын 17-р наадамд 

Өмнөговь аймгийн харъяат тамирчин 

Ч.Нарантуяа хэвтээ буудлагын төрөлд 

түрүүлэн алтан медаль, мөн чөлөөт бөхийн 55 

кг жинд С.Бямбацэрэн мөнгөн медаль хүртэн 

говь нутгийнхаа нэрийг дуурсгалаа. 

Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг улсад тэргүүн туршлага болохоор 
хэрэгжүүллээ. 

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.  
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Гэр бүл, хүүхдэд чиглэсэн арга хэмжээг түлхүү хэрэгжүүлснээр хүүхэд оролцсон гэмт 

хэргийн тоо өмнөх оноос 42,9 хувиар буурлаа.  

Монгол улсын засгийн газраас баримталж байгаа гэр бүл хүүхдэд чиглэсэн хөгжлийн 

бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Охин үрээ хайрлая”,”Аав хүүгийн амин холбоо”, аймгийн 

зөвлөгөөн,”Дархан ээж ”хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулж, 15 сумдын 600 гаруй гэр 

бүлийг оролцуулан зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээнүүдийн үр дүнд хүүхэд оролцсон гэмт 

хэргийн тоо өмнөх оноос 12-оор буюу 42,9 хувиар буурсан байна.  

 

 
 

Аймгийн бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн тоног төхөөрөмжийн стандарт 

хангалтыг 88 хувьд, бүх эмнэлгүүдийн дундаж стандарт хангалт 85,8 хувьд хүрсэнээр 

Улаанбаатар хотын клиникийн зөвлөх эмнэлгүүдэд очиж эмчлүүлэхээр  явах иргэдийн тоо 

өмнөх оноос 38 хувиар буурлаа.  

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвд  128 

зүсэлттэй компьютер томограф, зүрхний зөөврийн 

өнгөт ЭХО, диализын аппарат зэрэг эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжөөр хангаж, БНСУ, ХБНГУ, Япон, БНХАУ-д 

31 эмч мэргэжилтнийг, 20 эмч мэргэжилтнийг 

резиденсийн, дотоодын сургалтанд хамрууллаа. Мөн 

ХБНГУ-д аймгаас захиалгаар үйлдвэрлүүлсэн 

яаралтай түргэн тусламжийн бүрэн тоноглогдсон 3 

автомашиныг орон нутгийн төсвийн 625.0 сая 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар БОЭТөв, Цогтцэций, 

Ноен сумын сум дундын эмнэлгүүдэд нийлүүлж, 

суманд 3, өрхөд 3 автомашин нийт 9 автомашиныг 144,0 сая төгрөгөөр нийт 769,0 сая төгрөгийн 

хөрөнгөөр нийлүүллээ. 90 ортой эмнэлгийг орон нутгийн төсвийн 600.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 

засварыг хийж гүйцэтгэн Эрүүл мэндийн газарт тус барилгыг хүлээлгэн өгч, ЭМГазар, Нийгмийн 

эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргэж, хувийн ортой эмнэлгүүд, лабораториудыг байраар 

хангахад дэмжлэг үзүүллээ. Үр дүнд нь 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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Бага насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн дунд “Сүү-тараг” 

хөтөлбөрийг 2 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж, 130 хүүхдийг жингийн алдагдлаас 
гаргаж, 7800 хүүхдийн  эрүүл өсөлт хөгжилтийг орон нутгийн удирдлага дэмжин ажиллаж  
байна. 

         "Сүү, тараг" аймгийн хөтөлбөрийн хүрээнд 

бага насны 6-12 сартай болон хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 2014 онд 7800 хүүхдэд 28,0 тонн сүү, 

15,0 тонн тараг, нийт 78,1 тонн сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэн,  орон нутгийн төсвөөс 

190,0 сая төгрөгийг зарцуулж, улсын хэмжээнд анх 

удаа сүү, тараг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн аймаг 

боллоо. Тус хөтөлбөрийн үр дүнд бүх хүүхдийг сар 

бүр эрүүл мэндийн үзлэг, хэмжилтэнд хамруулан сум, өрхийн эмчийн хяналтанд хянаж, жингийн 

алдагдлаас 130 хүүхдийг гаргаж, хамрагдсан бүх хүүхдийн өсөлт хөгжилт хэвийн явагдсан үр дүн 

гарсан байна.  

 
Аймгийн хэмжээнд 2014 онд түүхэндээ хамгийн их буюу 111,9 тэрбум төгрөгийн 

хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил  хийгдлээ.  
 

2014 онд нийт 111,9 тэрбум 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн 

бөгөөд улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар 25.2 тэрбум, орон нутгийн 

төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 81,2 

тэрбум, төсөл хөтөлбөрөөр 5.5 тэрбум 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг ажлуудыг 

зохион байгуулан хэрэгжүүллээ. 

Эдгээрийг салбараар нь авч үзвэл 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. 

 
2014 онд орон нутгийн төсвийн орлогод 74.3 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлж, 

орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт 7,5 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг тус тус 
100 хувь бүрэн биелүүллээ. 
 

Төсвийн тухай хууль шинэчлэгдэж 

батлагдсанаар орон нутгийн төсвийн 

боломж, бололцоо нэмэгдэж, орон 

нутгийн тулгамдсан асуудлуудыг 

шийдвэрлэх боломжтой боллоо. 2013 

онд орон нутгийн төсвийн орлогод 73.3 

тэрбум төгрөг төвлөрүүлж, 32.2 тэрбум 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг 

нутгийн төсвийн орлогод 74.3 тэрбум 
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төгрөгийн орлого төвлөрүүлж 81,6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийлээ. Орон 

нутгийн төсвөөс улсын төсөвт 2013 онд 6.9 тэрбум төгрөг, 2014 онд 7,5 тэрбум төгрөгийг 

төвлөрүүлж төлөвлөгөөг тус тус 100 хувь бүрэн биелүүллээ. 

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

"Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай" 

хуулийн 48.2 дугаар заалтыг 

үндэслэн улсын болон орон нутгийн 

төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд шинээр 

баригдах болон засварлах барилга 

байгууламж, төсөл арга хэмжээний 

жагсаалт, төлөвлөгөөг аймгийн Засаг 

даргаар батлуулан хэрэгжүүлж ажиллалаа. Төлөвлөгөөнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

хэрэгжих, яамдаас эрх нь шилжиж ирсэн 7.7 тэрбум төгрөгийн 9 төсөл арга хэмжээ, барилга 

байгууламж, засвар шинэтгэлийн ажил, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 51.6 тэрбум төгрөгийн 

81 төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламж, засвар шинэтгэлийн ажлыг тус тус хэрэгжүүлэхээр  

тусгасаны дагуу 2014 онд нийт 75.3 тэрбум төгрөгийн, 65 төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээний 

тендерийг зохион байгууллаа. Үүнээс улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар яамдаас эрх шилжиж 

ирсэн 9 төсөл арга хэмжээний ажлын хэрэгжилт 90 хувь, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр  хийгдэх 

56 төсөл арга хэмжээний ажлын хэрэгжилт 92,9 хувийн  хэрэгжилттэй хангаж ажилласан байна. 

Нийслэл хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбогдож, 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 аймгийн төв Даланзадгад хотыг 

Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай замаар холбож 

ашиглалтанд орууллаа. Мөн түүнчлэн аймгийн төвөөс 

баруун бүсийн сумдыг хатуу хучилттай автозамаар 

холбох хүрээнд Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс 

чиглэлийн 302,7 км автозамаас 2013-2014 онд нийт 56 

км автозамыг барьсан бөгөөд үргэлжлүүлэн 26 км 

автозамыг барьж 2015 оны 9 сард ашиглалтанд 

оруулахаар энэ онд ажлыг гүйцэтгэж байна. 

Даланзадгад-Цогтцэций /Даланзадгад-Цогт-Овоо-

Мандалговь чиглэлийн автозам/ чиглэлд хатуу хучилттай автозам бархаар орон нутгийн 

төсвийн 178,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Шар тээг- Цогтцэций чиглэлийн 59,6 км 

автозамын зураг төслийг боловсрууллаа. Мөн Цогт-овоо суманд 2 км хатуу хучилттай авто зам 

баригдаж, аймгийн төвийн 3,4 км замыг хүчитгэн сэргээн засварлаж, гэр хороололд 2,3 км явган 

хүний замыг шинээр ашиглалтанд орууллаа.  
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Таван толгой уурхайгаас Гашуун сухайт хилийн боомттой холбох төмөр замын 

ажил эхэллээ.  

 “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ны 

захиалгаар гүйцэтгэж буй өргөн царийн 218 км 

ачаа тээврийн төмөр зам барих  төслийн 

ерөнхий гүйцэтгэгчээр БНСУ-ын Самсунг C&T 

корпорацийн  Монголд байгуулагдсан Эс Си Ти 

И Си Эм ХХК  ажиллаж байна. Энэхүү төмөр 

зам нь Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын 

нутагт орших Таван толгойн нүүрсний орд 

газраас Монгол Хятадын хилийн Гашуун 

сухайтын боомтод хүрнэ. Төмөр замын нийт 

уртын хэмжээг дамжин өнгөрөх сумдын нутгаар нь хуваан авч үзэхэд Цогтцэцийн төмөр зам 40км, 

Баян-Овоогийн төмөр зам 87км, Ханбогдын төмөр зам 99 км орчим тус тус байна. Энэхүү төмөр 

зам ашиглалтанд орсноор Ухаа худаг, Таван толгойн  нүүрсний уурхайгаас  Хятад улсруу нүүрс 

тээвэрлэлт хийх ба нүүрсний экспортыг хилээр нэвтэрүүлэх чадвар нэмэгдэж, нүүрс 

тээвэрлэлтийн хүнд даацын автомашинтай холбоотой агаарын тоосжилт бохирдол буурах 

бөгөөд зам тээврийн осол гэмтэл багасах ач холбогдолтой юм.  

Өмнөговьчууд тог цахилгааны бэрхшээлгүй боллоо 

Сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд гэрэл 

цахилгааны бэрхшээлтэй тулгарч ирсэн говь 

нутагт энэ асуудал бүрэн шийдэгдлээ. Таван 

толгой-Даланзадгад чиглэлийн 110 квт-ын 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 

110/35/10 кВ-ын дэд станц бүрэн ашиглалтанд 

орлоо. Ингэснээр аймгийн төв Даланзадгад 

болон Ханхонгор,Хүрмэн, Булган, Баяндалай, Номгон, Манлай зэрэг 6 сум байнгын цахилгааны 

эх үүсвэртэй болж, аймгийн хэмжээний нийт сумд 100 хувь байнгын /төвлөрсөн/ тог цахилгааны 

эх үүсвэртэй болоод байна. 

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

      Аймгийн төв Даланзадгад хотын 

шинэ      суурьшлын бүсийг 

байгуулахаар инженерийн дэд бүтэц, 

эхний ээлжийн барилга байгууламжийг 

барих ажлыг үе шаттайгаар зохион 

байгуулж, 2014 онд уг суурьшлын бүс 

доторх дулааны тараагуур гол 

шугамыг барихад 3,6 тэрбум, 10 кВт-

ын цахилгааны шугамыг барихад 9,6 

тэрбум, цэвэр, бохир усны шугам 

сүлжээг барихад 761,8 сая төгрөг, бүс 
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доторх 3,1 км автозамыг барихад 1,2 тэрбум төгрөгийн буюу нийт 11,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалтын ажлыг гүйцэтгэж байна. Одоогийн байдлаар хотхонд 1200 хүүхдийн сургууль 60%-

тай, Даланзадгад сумын ЗДТГазрын барилга 70%-тай, 48 айлын орон сууц 80%-тай, 80 айлын 

орон сууц 85%-тай, Соёл спортын цогцолбор 90%-ийн гүйцэтгэлтэй баригдаж байна. 

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. 

Даланзадгад сумын гэр хороололд цэвэр 

усны шугам, бохир усны шугам сүлжээний 

барилга байгууламж барих ажлын 

хүрээнд Даланзадгад сумын 8 багийн 

газрыг хамарсан 11 км цэвэр усны шугам, 3 

км бохир усны шугам барьж байгуулах 

ажлыг 1,9 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй “Одкон 

холдинг” ХХКомпани гүйцэтгэж 2014 оны 12 

дугаар сард хүлээлгэн өгөв. Гэр хороололд амины орон сууцтай айл өрх цэвэр, бохир усны шугам 

сүлжээнд холбогдож, цаашдаа уг шугам сүлжээний өргөтгөл хийгдэх юм.  

Иргэдийг орон сууцжуулах ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж, 2014 онд 343 айлын орон 

сууцыг ашиглалтанд ээлж дараатайгаар орууллаа.   

Аймгийн хэмжээнд 2014 онд нийт 

343 айлын орон сууц ашиглалтанд 

орсоноос Даланзадгад суманд 303, Ноён 

суманд 16, Номгон суманд 24 айлын орон 

сууц ашиглалтанд орсон байна. Цаашид 

иргэдийн орон сууцны хамгамжийг 

нэмэгдүүлэх, орон нутагт орон сууцны 1 

метр квадрат талбайны үнийг 950-1050,0 

мянган төгрөгөөс хэтрүүлэхгүйгээр тогтвортой байлгаж, төсөл нь шалгарсан 6 аж ахуйн нэгжтэй 

312 айлын орон сууцыг 2015 оны 1-р улиралд ашиглалтанд оруулахаар гэрээг байгуулан 6,7 

тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр санхүүжүүлэн 

ажиллаж байгаа бөгөөд 1 компаний 136 айлын хаус хороолол барих төсөлд газрыг олгож, эхний 

ээлжинд 36 айлын орон сууцыг ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна.  

              Соёл амралтын хүрээлэнгийн ажлыг эхлүүллээ. 
 

Гадаад дотоодын аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх түшиц газар болгон 

хөгжүүлэх хүрээнд Даланзадгад  суманд 

10 га талбайд “Соёл амралтын хүрээлэн”  

байгуулахаар 8,1 тэрбум төгрөгийн гэрээ 
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байгуулж, ажлыг 2015 оны 06 сарын 01-нд гүйцэтгэж ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. 

 

 

Ахуй үйлчилгээний төв шинээр ашиглалтанд орж, оёдол эсгүүр, гутал засвар, 

үсчин, зурагчин, мужаан, дарханы чиглэлээр хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 40 иргэн тохитой 

ажлын байраар хангагдаж, иргэдэд ахуй соёлын үйлчилгээг нэг дороос хүргэж  байна 

Даланзадгад суманд 2014 онд орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн 310,0 сая төгрөгийн 

хөрөнгө оруулалтаар нийтийн ахуй 

үйлчилгээний төвийн барилга ашиглалтанд 

орлоо. Тус төв ашиглалтанд орсноор оёдол 

эсгүүр, гутал засвар, үсчин, зурагчин, 

мужаан, дарханы чиглэлээр хувиараа 

хөдөлмөр эрхлэгч 40 иргэн тохитой ажлын 

байранд үйл ажиллагаа явуулж, иргэдэд ахуй соёлын үйлчилгээг нэг дороос хүргэж эхлээд байна. 

 

Үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрх бүхий стандартын шаардлага хангасан 

хүнсний бүтээгдэхүүний тоо  6-аар нэмэгдэж нийт 12 бүтээгдэхүүнд үндэсний тохирлын 

тэмдэг хэрэглэх эрхтэй боллоо. 

Стандартын шаардлага хангасан 

хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээг дэмжин, 

нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг 

сурталчлах зорилгоор “Үндэсний 

тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрх олгох 

журмын дагуу "Говийн гурван уул" ХХК-

ийн бүтээгдэхүүний танилцуулга 

холбогдох баримт бичгийг Стандартчилал 

хэмжилзүйн газарт хүргүүлж, бүтээгдэхүүнийг шинжилгээнд оруулан Стандартчилал, хэмжилзүйн 

газрын даргын 2014 оны А/337 дугаар тушаалаар тус компаний үйлдвэрлэдэг 3 төрлийн хиам, 2 

төрлийн зайдас, хуйхтай царцаамаг болон "Үнэрт ус" нэрийн савласан цэвэр ус 

бүтээгдэхүүнүүдэд "Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрхийг 2014 оны 11 дүгээр сарын 01-

ний өдрөөс 3 жилийн хугацаатай олгосон. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд ингэний сүүгээр 

боловсруулсан 6 нэр төрлийн, 6 нэр төрлийн махан бүтээгдэхүүн нийт 12 нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүнд “Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрх авсан байна. 

 

 

Бэлчээрийн усан хангамжийг өмнөх оноос 0.7 хувиар нэмэгдүүлж, нийт 125 мян/га 

бэлчээрийг шинээр усжууллаа.  

Үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрх 
авсан бүтээгдэхүүний тоо /өссөн 

дүнгээр/
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Хөдөө аж ахуйн салбарт 

бэлчээрийн усан хангамжийг 

нэмэгдүүлэх, газар тариалангийн 

тариалалтыг нэмэгдүүлэх хүрээнд орон 

нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

1,4 тэрбум, улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар 323, сая төгрөгийн 

хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдлээ. 

Орон нутгийн төсвийн нийт 1,1 тэрбум 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Номгон сумын Эрдэнэбулгийн услалтын системийг засварлан 

ашиглалтанд оруулж, Балгасны нуурын 100 га талбайны услалтын системийг шинээр барих 

ажлыг гүйцэтгэж байна. 2014 онд улсын төсвөөр зүүн бүсийн сумдад 17,  орон нутгийн төсвөөр 

баруун бүсийн сумдад 12, сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалтаар 13, бусад хөрөнгө 

оруулалтаар 12 инженерийн хийцтэй худаг, малчид иргэдийн оролцоотойгоор 44 энгийн уурхайн 

худаг шинээр гарч, 125,0 мян га бэлчээрийг усжуулсан. Аймгийн бэлчээр усжуулалт 42,4 хувьд 

хүрч бэлчээр усжуулалт өнгөрсөн оноос 0,7 хувиар нэмэгдсэн.  

 

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.  

2014 онд нийт мал 1849043 толгой болсон 

нь  өнгөрсөн оны мөн үеэс  195.8 мянган 

толгойгоор таван төрөл дээрээ өссөн 

үзүүлэлттэй байна. Үүнээс тэмээ 9621, 

адуу 8181, үхэр 2711, хонь 46879, ямаа 

128477 толгойгоор тус тус өсчээ. 2014 оны 

эцэст 5216 малчин өрх байгаа нь өнгөрсөн 

оноос 43 өрхөөр өссөн  байна. Аймгийн 

хэмжээнд 183 мянгат малчинтай болж 2000-с дээш мал тоолуулсан 4 малчинтай болж түүний 

дотроос хамгийн олон малтай өрхөөр Булган сумын улсын сайн малчин Ч.Одбаяр 2509 толгой 

мал тоолууллаа. Хамгийн олон малтай сумаар Номгон 216984, Ханхонгор сум 156261, Баяндалай 

сум 153575,  Гурвантэс сум 140895 ,  Булган сум 131464 толгой мал тус тус тоолуулсан байна. 

Малын таван төрлөөр нь авч үзвэл тэмээгээр Ханбогд сум 22655, адуугаар  Манлай сум 8176, 

үхрээр  Ханбогд сум 3386, хониор  Ханхонгор сум  41528, ямаагаар  Номгон сум 171900 

толгойгоор тус тус тэргүүлж байна. Харин Ханбогд сум нь тэмээн сүргээрээ аймагтаа болон улсад 

тэргүүлж байна.  

Малч хөдөлмөрийнхөө үр шимээр Сэврэй сумын малчин Д.Гансүх, Ноён сумын малчин 

Ц.Цэвээнравдан, Номгон сумын малчин З. Амарсанаа нар 2014 оны “Улсын сайн малчин”-аар 

тодорлоо.  

2014 он
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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
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“Аймгийн аварга адуучин” тэмцээнийг анх удаа зохион байгууллаа.  

“Өмнөговь аймгийн аварга адуучин-2014” 

тэмцээнийг Булган сумын Дал багийн нутаг 

“Нүцгэн”-д амжилттай зохион байгууллаа. 

Тэмцээнд сум бүрээс шалгарсан шилдэг 17 

адуучин 4 төрлөөр ур чадвараа сорьж 

уралдсанаас Баяндалай сумын адуучин  “Улсын 

манлай хүлэгч”, спортын мастер Б.Ууганбаяр 

нэгдүгээр байранд орж, “Хүй долоон худаг”-т 

болсон улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд аймгаа төлөөлөн оролцох эрх авсан юм. Түүнчлэн 

Б.Ууганбаяр улсын аварга шалгаруулах тэмцээний уран бугуйлын төрөлд тэргүүн байр эзэлж, 

амжилттай оролцлоо. Энэхүү арга хэмжээ нь хүүхэд залуучуудыг мал маллах хүсэл сонирхлыг 

нэмэгдүүлэх, малчдын мал маллах арга ухааныг бусдад түгээн дэлгэрүүлэхэд чухал ач 

холбогдолтой арга хэмжээ болсон юм.  

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. 

         

Мод тарьж ургуулсан иргэн аж ахуй нэгж байгууллагад урамшуулал олгох журмын дагуу 

мод тарьж ургуулахаар  гэрээ байгуулсан 11 сумын 64 иргэн, аж ахуйн нэгж  байгууллагын 

ойжуулалтын ажлын гүйцэтгэлтэй танилцаж 2012 онд урамшуулалд хамрагдсан иргэдийн 

тарьсан модны хоёр дахь жилийн урамшуулалд 2940000 төгрөг, 2013 онд шинээр тарьсан модны 

урамшуулалд 7795200 төгрөг, 2014 онд 16890700 төгрөгийн урамшууллыг олгов. Мод тарьж 

ургуулсан иргэн аж ахуй нэгж байгууллагад урамшуулал олгосоноор аймгийн хэмжээнд 2012-

2014 онд  урамшуулалын гэрээгээр 13236 ширхэг мод тарьж, ногоон байгууламжын талбайг 27 

га-гаар нэмэгдүүлсэн байна. 

 

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

төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж, ажлын гүйцэтгэл 87,0 хувьтай биеллээ. 

 

Цогт-Овоо суманд сумын төвийн шинэчлэл төсөл хэрэгжиж, улсын төсвийн 5,0 тэрбум 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар дулаан, цахилгааны инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл 
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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 87,0 хувьтай хэрэгжсэн байна.  

 

    3 суманд цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өргөтгөл хийсний үр дүнд 1245 

өрх шинээр цахилгаан эрчим хүчээр хангагдаж, 658 өрхийн  цахилгааны хүчдэлийг 

нэмэгдүүллээ. 

2013-2014 онд Баян-Овоо сумын төвд 0,4 кВт-

ын 3 км цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугамын өргөтгөлийн ажил хийгдэж 160 өрх, 

Цогт-Овоо суманд сумын төвийн шинэчлэл 

хөтөлбөрийн хүрээнд 0,4 кВт-ын цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугамын өргөтгөлийн 

ажил хийгдэж 140 гаруй өрх цахилгаан эрчим 

хүчээр хангагдаад байна. 

Мөн Даланзадгад сумын Оюутын 7-р багийн цахилгаан эрчим хүчний хүчдэл унадаг айл 

өрх болон шинээр буусан өрхийн эрчим хүчний эх үүсгэврийг бий болгож орон нутгийн төсвөөс 

480 сая төгрөгийн санхүүжилтээр цахилгаан эрчим хүчний шугамын өргөтгөл хийсэн. Ингэснээр  

945 айл өрх цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэртэй болж,  658 өрхийн цахилгааны 

хүчдэлийг нэмэгдүүлсэн байна. Дээрхи ажлын үр дүнд 1245 өрх  цахилгаан эрчим хүчээр 

хангагдаж, 658 өрхийн  цахилгааны хүчдэлийг нэмэгдүүлсэн 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. 
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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.  

 

Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас 2013-2014 онуудад 1147,5 сая төгрөгөөр 

35 төслийг санжүүлж ажилласаны үр дүнд 113 ажлын байр шинээр бий болж, төслөөс 246 

иргэн ашиг хүртэж байна.  

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. 

 
 

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. 
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2014 онд 8 сумын 9 багийн төв шинээр барьж,  

түүнд орон нутгийн төсвөөс 1,1 тэрбум төгрөгийн 

хөрөнгийг зарцууллаа. Үүнд: Мандал-Овоо сумын 

Өтгөн баг 74.8 сая,  Ханхонгор сумын Өгөөмөр баг 

69.8 сая, Цогт-Овоо сумын Бортээг баг 69.8 сая, 

Цогтцэций сумын Сийрст баг 76.1 сая, Сэврэй сумын 

Сайншанд баг 79.5 сая, Баяндалай сумын Наран баг 

78.2 сая, Гурвантэс сумын Урт баг 78.5 сая, 

Даланзадгад сумын 4-р багийн төв 302.6 сая,  

Даланзадгад сумын 3-р баг 295,8 сая төгрөгөөр тус 

тус барьж ашиглалтад оруулсан байна.  Сүүлийн 3 

жилд аймгийн хэмжээний 58 багийн конторын 

барилгын 93,1 хувийг нь улс болон орон нутгийн 

төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинэчиллээ. 

 Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын конторын барилгын 60 хувийг үе шаттайгаар 

шинэчилж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх ая тухтай орчин нөхцлийг бүрдүүллээ. 

2014 онд Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын 

газрын конторын барилгыг 998.4 сая төгрөгөөр, 

Сэврэй сумын Засаг даргын Тамгын Газрын  

конторын барилгыг 954.5 сая төгрөгөөр, 

Даланзадгад сумын Засаг даргын Тамгын газрын 

конторын барилгыг барьж ашиглалтанд орууллаа. 

Ийнхүү 2014 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар 15 сумын Засаг даргын Тамгын газрын 

барилгын  20 хувийг нь шинээр барьсанаар нийт ЗДТГазрын барилгын 60 гаруй хувийг 

шинэчиллээ.  

 

Бүх сумдыг цахим хурал, сургалт семинар хийх тоног төхөөрөмжөөр хангаж, 

сургалтанд хамрагдах төрийн албан хаагчдын албан томилолт бензин шатахууны зардлыг 

хэмнэх боломжийг бүрдүүллээ.  

2014 онд орон нутгийн төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар бүх сумдад цахим 

хурал хийх тоног төхөөрөмж суурилуулж, 

сургалт семинар хийх тоног 

төхөөрөмжөөр хангасан байна. 

Ингэснээр цаашид сумдын 

удирдлагуудтай сар бүр цахим хурал 

хийж цаг үеийн мэдээлэл солилцохын 

зэрэгцээ тулгамдаж байгаа асуудлыг  цаг алдалгүй шийдвэрлэх, хурал зөвлөгөөнд оролцохоор 

аймгийн төв рүү төрийн албан хаагчид явах зардлыг хэмнэж ажиллах боломжтой болсон байна.  

Даланзадгад сумын IV багийн конторын барилга 2014 он 

Сэврэй сумын Засаг даргын Тамгын газар  2014 он 

74.1% 84.4% 93.1%
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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 ажиллалаа.   

Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний 

танхимаар 2014 онд “Санаачлагыг дэмжиж, 

судалгаанд суурилсан, үйлчилгээнд чиглэсэн 

Ухаалаг төрийн зарчмыг хэрэгжүүлэхэд авах арга 

хэмжээ”, “Өнөөгийн нийгэм дэх боловсролын 

асуудал”, “Орон нутаг дахь боловсролын 

салбарын чиг хандлага”, “Тендер, түүний ил тод 

байдал ба бүтээн байгуулалт, барилгын чанар”, “Даланзадгад хотын зарим хэсгийг дахин 

төлөвлөлтөд оруулах ба эрүүл хот болгоход иргэн бүрийн оролцоо”, “Төсвийн төслийг 

боловсруулахад иргэдийн оролцоог хангах нь” зэрэг сэдвүүдээр 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.  Гарсан саналын 60 хувийг аймаг 

орон нутгийн удирдлагаас гаргах шийдвэрт тусгуулж шийдвэр гаргуулжээ. 

 
“Том төрөөс ухаалаг төр лүү” аймгийн нэгдсэн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.  

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 

санаачилсан “Том төрөөс ухаалаг төр лүү” тус 

аймгийн нийт ард иргэд, байгууллага, хамт олон 

санаачлагыг дэмжиж баг, сум, аймгийн хэмжээнд 

нэгдсэн хэлэлцүүлэг, хурал цуглаан зохион 

байгууллаа. Аймгийн ИТХ-аас нэгдсэн 

хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, аймаг сумын 

төсөвт 120 байгууллагын төлөөлөл 180 гаруй 

төрийн албан хаагчид оролцож, төрийн албаны шинэтгэлийн бодлогыг дэмжиж, санал бодлоо 

солилцлоо. Нэгдсэн хэлэлцүүлгээс уриалга гаргаж, түүнийг нийт төсвийн байгууллагууд 

хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  

Өмнөговь аймгийн сумдын өрсөлдөх чадварын тайлан судалгааг гаргалаа.  

 

“МОНГОЛ УЛС АЙМГУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН 

АНХДУГААР ТАЙЛАН 2012” - г үндэслэн 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, 
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үнэлэлт дүгнэлт хийх суурь судалгааны баримт бичиг болгон ашиглаж байна.  

 

2014 оны аймгийнхаа Тэргүүний сум багийг шалгаруулж шагналаа. 

Аймгийн Засаг даргын 2009 оны а/580, 

а/581 дүгээр захирамжаар баталсан “Сум багийн 

ажил дүгнэх” журам аргачлалын дагуу бүх сум, 

багийнхаа  ажлыг үнэлж дүгнэн байр эзлүүлсэн 

байна. 2014 оны ажлын үр дүнгээр Сэврэй сум 

тэргүүн байр эзэлж, Баян-Овоо, Номгон сумд хоёр, 

гуравдугаар байрыг эзэлсэн бол Ханхонгор сумын 

Жаргалант, Хүрмэн сумын Тулга, Баяндалай сумын 

Наран багууд аймгийн тэргүүний багаар тодорч шагналаа  гардаж авчээ. 

 

2014 онд хөдөлмөр бүтээлийн амжилт гаргасан 67 иргэнийг төрийн дээд одон 

медалиар шагнуулж, 249 иргэн, 2 байгууллагыг аймаг орон нутгийн шагналаар шагнаж 

урамшууллаа.  

      Аймаг орон нутгийн хөгжил цэцэглэлт, 

ард иргэдийн сайн сайхан амьдрал, Нутгийн 

өөрөө удирдах ёсны байгууллагын тогтолцоог 

төлөвшүүлэх, төр, засгийн тогтоол шийдвэрийг 

хэрэгжүүлэхэд идэвх зүтгэл гарган, үр дүнтэй 

ажилласан зарим хүмүүсийг аймгийн дээд шагнал 

болон ИТХ-ын шагналаар шагнаж урамшуулсан. 

Үүнд: Батмөнх даян хааны нэрэмжит шагналаар 

аймгийн Засаг дарга Б.Бадраа, 2013 оны “Хүндэт иргэн” цол тэмдгээр хөдөө аж ахуйг хоршоолох, 

нэгдлийн аж ахуйн суурийг бэхжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан Ролжинжавын Батааг, 2014 

оны “Хүндэт иргэн” цол тэмдгээр Монгол улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн, төрийн хан хуурч 

ерөөлч магтаалч Цэенгийн Цэрэндорж нар шагнагдаж, аймгийн ИТХ-ын “Хүндэт тэмдэг”-ээр 12 

хүн, “Хүндэт жуух” бичгээр 42 хүн, “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр 35 хүн, аймгийн Засаг даргын жуух 

бичиг баярын бичгээр 157 иргэн 2 байгууллага тус тус шагнагдсан байна.  МӨН төрийн дээд 

шагналд 286 хүний материалыг бүрдүүлэн Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт хүргүүлснээс 

хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одонгоор 3, цэргийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор 1, 

алтан гадас одонгоор 19, цэргийн гавьяаны одонгоор 1, хөдөлмөрийн хүндэт медалиар 40, 

цэргийн хүндэт медалиар 1, нийт 67 иргэн шагнагдаж, “Эхийн алдар-1, 2” дугаар одонгоор 115 эх 

шагнагджээ. 
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Тайлан мэдээний хэрэгжилтийг хянах, дүгнэх, үйл ажиллагааг нээлттэй ил тод 

болголоо. 

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 

сайжруулах, цаг хугацаанд нь гаргах ажилд хяналт 

тавих “Хяналтын самбар-ыг бий болгон 

ажиллуулсан нь энэ оны үр дүнгээ өгсөн ажлуудын 

нэг боллоо. 

 

            Монгол улсын Засгийн газрын хуралдаан болсон газарт дурсгалын самбар 
босголоо.  

     

Баяндалай сумын “Гашууны хоолой” хэмээх энэ газарт Монгол 

Улсын Засгийн газрын ээлжит хуралдаан 2010 оны 8 дугаар сарын 27-ны 

өдрийн 11.30 - 12.30 цагт болж “Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх 

шинэчилсэн төсөл”-ийг хэлэлцэн дэмжиж, Монгол Улсын Их Хуралд 

өргөн барихаар болсон юм. Хуралдаан болсон эл газрыг мөнхжүүлэх 

зорилгоор дурсгалын самбар босголоо  

  

 

Аймгийн Засаг даргын 2 жилийн ажлын тайлангийн ном хэвлэн гаргаж, иргэдэд 

хүргэн үйл ажиллагаагаа сурталчиллаа.  

            Өмнөговь аймгийг 2013-2016 онд хөгжүүлэх 

аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 5Д зорилтот 

хөтөлбөрийн хүрээнд  2013-2014 онд хийсэн ажлын 

тайлан мэдээг эмхэтгэж ном болгон, 2500 хувь 

хэвлүүлэн бүх сум багуудад хүргүүллээ. Мөн  аймгийн 

Засаг даргын 2 жилийн ажлын тайлангаа иргэддээ 

сурталчилах ажлын үеэр Даланзадгад сумын иргэдэд 

хүргэлээ. Энэхүү номоор өнгөрсөн 2 жилийн 

хугацаанд аймгийн хэмжээнд хийгдсэн хөрөнгө 

оруулалт бүтээн байгуулалтын болон өрх гэр бүл, иргэний хөгжилд зориулан хийсэн хөрөнгө 

оруулалт бодлогын чанартай үйл ажиллагаанууд тэдгээрийн үр дүн үр нөлөөг тодорхой 

тайлагнасанаараа онцлог юм.  
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Иргэдийнхээ төлөвшил, хувь хүний хөгжлийг дээшлүүлэхэд анхаарч, Хувь хүний 

хөгжлийн институтын багш нартай  хамтран 12 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, 1560 

иргэнийг хамрууллаа.  

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа 

хандлага, өөрийгөө хөгжүүлэх чадавхыг сайжруулах 

хүрээнд Хувь хүний хөгжлийн институтээс багш урьж 

сумдын баруун, зүүн бүсийн бүсчилсэн болон 

мэргэжлийн чиглэлийн нийт 12 удаагийн сургалтаар 

“Үйлчлэн манлайлахуй”, “Удирдлагын манлайлал”, 

“Цаг төлөвлөлт”, “Өрхийн төлөвлөлт” зэрэг 

сэдвүүдээр сургалт хийсэн нь иргэд, төрийн албан хаагчдын  идэвхийг өрнүүлсэн шинэлэг, үр 

дүнтэй арга хэмжээ болсон байна.    

 

Архидалтын эсрэг цогц хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлсэн анхны аймаг боллоо.  

 

“Архидалтгүй Өмнөговь” хөтөлбөр 

боловсруулахад иргэдийн санал авах аяныг 

амжилттай зохион байгуулж 2014 оны 03 дугаар 

сарын 27-ны өдрийн аймгийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 40 дүгээр 

тогтоолоор “Архигүй Өмнөговь” хөтөлбөр батлагдан 

хэрэгжиж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд 26 цогц арга 

хэмжээ бүхий ажлын төлөвлөгөө батлуулан 96,4 

хувьтай хэрэгжүүлсэн. Үүний үр дүнд  архидан согтуурах явдал буурч аймгийн хэмжээнд 92 иргэн 

архинаас татгалзаж эрүүл зөв амьдарч, насанд хүрээгүй хүүхдүүд архи согтууруулах ундаа 

хэрэглэж эрүүлжүүлэгдэх явдлыг таслан зогсоож, насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн үйлдсэн гэмт 

хэрэг 42,9 хувиар буурсан. Мөн архи согтууруулах ундаа хэрэглэж нийгмийн хэв журам зөрчин 

эрүүлжүүлэгдэх явдал өмнөх оноос 271 хүнээр буюу 9,8 хувиар буурсан байна 

Улсын хил хамгаалалтын техник хэрэгсэл, хилчдийн ажиллаж амьдрах орчин 

нөхцлийг сайжруулж, нийт харуулын байрны 77 хувийг шинэчиллээ.  

               Хилийн цэргийн 0131 дүгээр ангийн 

харъяа 7 заставын 12 харуулын байрнаас 11 

харуулын байр, 0166 дугаар ангийн 10 харуулын 

байрнаас 6 харуулын байрыг орон нутгийн төсвийн 

198.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр 

барьж ашиглалтад оруулснаар нийт харуулын 

байрны 77 хувь нь шинэчлэгдэж байна. Монгол 

Улс, БНХАУ хоорондын хэлэлцээрийн дагуу 

Монгол, Хятадын хилийн тэмдгийн хамтарсан үзлэгийг зохион байгуулж, хилийн заставуудыг бие 

даасан цахилгааны эх үүсвэр,  нарны цахилгаан эх үүсвэрээр ажилладаг халуун усны 

               /Улааншандын харуулын байр/ 
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төхөөрөмжтэй болгох, хилийн заставуудад сансрын холбооны ВСАТ төхөөрөмж суурилуулах 

зэрэг хилийн застав, хилийн боомтод ажиллаж байгаа албан хаагчдын хэвийн ажиллах орчин 

нөхцлийг орон нутгийн төсвийн 193.8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэсэн.  

 

Төрийн архивын хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулж, нийт архивын баримтын 

19,2 хувийг цахим санд байршуулаад байна 

Төрийн архивын байрыг стандартад нийцүүлэн 

засварлаж, орон нутгийн төсвийн 64.5 сая төгрөгийн 

хөрөнгө оруулалтаар нийт 98 нягтруулсан шүүгээ 

суурилуулснаар төрийн архивт хадгалагдаж буй бүх 

баримтын хадгалалт, хамгаалалт сайжирлаа. 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. 

 

Олон улсын түвшинд хүрсэн техник технологи ашиглаж, улсын хилээр зорчигч, 

тээврийн хэрэгслийг нэвтэрүүлж эхэллээ. 

 

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. Ингэснээр хилийн зөрчил 

маргаан, хууль бусаар хил нэвтрэх асуудал бүрэн  

зогссон байна.  

Ийнхүү 2014 он Өмнөговь аймгийн хувьд онцлох үйл явдал олонтой,  томоохон хэмжээний 

хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтууд хийгдсэн, шинэлэг бүтээлч ажил үйлчилгээ олонтой 

онцлог сайхан жил байлаа  

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 


