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НЭГ. ДЭЭГҮҮР ОРЛОГОТОЙ ӨМНӨГОВЬ 

 

ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ, АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ ӨРХ, ГЭР БҮЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

Нийгмийн салбарын  шинэчлэлт өөрчлөлтийг  амжилттай хэрэгжүүлж байна. 

Нийгмийн салбарт шинэчлэл өөрчлөлт хийх зоримог, томоохон зорилт дэвшүүлснээр Өмнөговийн 

иргэн орон нутагтаа амьдарч, олон улсын жишигт нийцсэн дэвшилтэт эмчилгээ, үйлчилгээг авч, дэлхийн 

боловсролыг сурч буй орчиндоо бүрэн эзэмшдэг нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор эмнэлэг, сургууль 

цэцэрлэгүүдийг шинээр барих, өргөтгөл шинэтгэлийг хийх, сургалтын орчныг тохижуулж, ухаалаг самбар, 

компьютер техник хэрэгслээр ханган, эмнэлгийг орчин үеийн жишигт нийцсэн техник тоног төхөөрөмжөөр 

хангаж, эрүүл мэнд, боловсролын салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх, чадваржуулах ажлыг  үе шаттайгаар 

хэрэгжүүлж байна.  

2013-2014 онд эрүүл мэндийн салбарт 13,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ.  

90 ортой эмнэлгийн барилгыг БОЭТ-өөс Эрүүл мэндийн газарт шилжүүлж, 600,0 сая төгрөгийн 

хөрөнгөөр их засварыг хийж, тохижуулснаар нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулах  нөхцлийг бүрдүүллээ.  

                                                                                                    Ерэн ортой эмнэлгийн их засварыг хийж, тохижууллаа. 

     

                    50 ортой төрөх эмнэлэг                                                                             Төрөх эмнэлгийн нээлтийн үеэр      

       

Даланзадгад суманд “50 ортой төрөх эмнэлэг”-ийг 3 тэрбум 287,4 сая төгрөг, Цогтцэций сумын “Сум 

дундын 50 ортой эмнэлэг”-ийг  5 тэрбум 211,8 сая, Ханбогд сумын “Сум дундын 50 ортой эмнэлэг”-ийг 5 

тэрбум 419,2 сая төгрөг, Хүрмэн сумын эмнэлгийн барилгыг 275,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр шинээр барьж,  

Номгон, Булган, Хүрмэн, Сэврэй, Баяндалай сумын эмнэлгүүд, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн 50 

ортой эмнэлэг, өргөтгөлийн барилгын их засварыг 540,0 сая төгрөг,  90 ортой эмнэлгийн их засварыг 600,0  
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сая төгрөг, нийт 15 тэрбум 333,4 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 10 эмнэлэг буюу нийт эмнэлгийн 52,6 хувийг 

засварлаж шинэчилсэн. Үүний үр дүнд эрүүл мэндийн байгууллагуудын дэд бүтэц сайжирч, үйлчлүүлэгчид 

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүртэх ая тухтай орчин бүрдэж байна. 

Аймгийн "Эрүүл мэндийн шинэчлэл" хөтөлбөрийг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 53 дугаар 

тогтоолоор батлуулан орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байна.  

Тус хөтөлбөрийн хүрээнд 128 зүсэлттэй компьютер томограф, зүрхний суурин болон зөөврийн өнгөт ЭХО, 

дотор, эмэгтэйчүүдийн 3/4D өнгөт ЭХО, тархи, зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, тархины өнгөт 

Допплерграфи, Диализын аппарат, амьсгалын аппарат, ходоодны дуран, Флюрографи, хагалгааны рентген, 

дурангийн хагалгааны иж бүрдэл зэрэг  дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмжөөр хангалаа. 

          Компьютер томографи суурилуулж байгаа нь                                                                    Флюрографи  

                      

              Уушигны багтаамж шалгах аппарат               Зөөврийн зүрхний эхо                                   Ходоодны дуран  

           

Мөн нярайн иж бүрэн тоног төхөөрөмж бүхий “Перинаталогийн хэсэг”-ийг шинээр байгуулав.  

                   Тархины цахилгаан бичлэг  2014 он                                                                      Мэс засал хийж байх үед рентген аппаратыг ашигладаг боллоо 
 
       

              

                 Диализын аппаратаар 5 аймгаас                                                                                         Үйлчлүүлэгчдэд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ 

      үйлчлүүлэгчид  тасралтгүй үйлчлүүлж байна.                                                                                               үзүүлэх ая тухтай орчинг бүрдүүллээ 
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БОЭТ-ийг цахимжуулах хүрээнд техник хэрэгслээр хангалаа 2014 он  

        

                     БОЭТ-ийн Нярайн тасаг                                                                              3D/4D эхо аппарат 

          

Тусламж үйлчилгээний бүртгэл, лавлагаа мэдээллийг өөрчилж, ”Цахим эмнэлэг” төслийг хэрэгжүүлж, 

цахим тасалбар тараагч, 45 компьютер, мэдээллийн электрон самбар, сүлжээ, программ хангамжийг 

суурилуулан, нөөц цахилгааны үүсгүүртэй болголоо.   

Тусламж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор” Дотрын жишиг тасаг”-ийг байгууллаа. 

Яаралтай дуудлаганд богино долгионы станцыг суурилуулан яаралтай тусламжийн хэсгийг 2 ортойгоор 

шинээр байгуулж, тасгуудад дуудлагын системийг шинээр бий  болгосноор Бүсийн оношилгоо эмчилгээний 

төвийн тоног төхөөрөмжийн стандарт хангалт 86 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.  

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.  

      Дурангийн хагалгаа хийж байгаа нь. 2013 он. 

         Аймагт анх удаа эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

шинэчлэлийг хийснээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, 

хүртээмж нэмэгдэж, эмчилгээний орчин үеийн шинэ технологи 

нэвтэрч эхэлж байна. Дурангийн хагалгааны мэс заслын 

технологи нэвтэрснээр 60 гаруй иргэнд аймагтаа дурангийн мэс 

заслыг амжилттай хийлээ.  

Үйлчлүүлэгчдийн үйлчлүүлэх ая тухтай орчинг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд поликлиник болон тасаг 

хэсгүүдэд хүлээн авах, сувилагчийн пост,  үйлчлүүлэгчдийн хэсэгт буйдан, ширээ, сандал, массажны сандал, 
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эрүүл мэндийн мэдээллийн телевиз зэргийг байрлуулж,  эмнэлгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг иж бүрэн 

шинэчилж, эмчилгээний хоол хийх нөхцөл боломжийг бүрэн хэмжээгээр шийдвэрлэлээ.   

Яаралтай, түргэн тусламжийн бүрэн тоноглогдсон “Фольксваген”, “Аморок” маркийн 3 автомашиныг 

ХБНГУлсад захиалгаар үйлдвэрлүүлж, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, Цогтцэций, Ноён сумын сум 

дундын эмнэлгүүдэд орон нутгийн төсвийн 630,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр нийлүүллээ.   

                                            ХБНГУ-аас эмнэлгүүдэд автомашин нийлүүллээ. 

 

Сумын түргэн тусламжийн автомашиныг гардуулаа 

                   

               Сэврэй, Номгон, Баян-Овоо сумд болон Эрүүл мэндийн газар, ЗӨСТөвд түргэн тусламжийн 12  

автомашиныг нийлүүлж, эмнэлгүүдийн 63,2 хувийг автомашинаар хангасны үр дүнд тусламж үйлчилгээг, цаг 

алдалгүй, түргэн шуурхай үзүүлж байна.   

Эмч мэргэжилтнүүдийг гадаадад  сургалтанд хамруулав. 

         

“Эрүүл мэндийн шинэчлэл” хөтөлбөрийн хүрээнд эмч, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг 

дээшлүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, 2013-2014 онуудад ХБНГУ, БНСУ, Тайланд улс, Япон, 

БНХАУлсад нийт 37 эмч, 10 сувилагчийг сургалтанд хамрууллаа. Мөн 8 эмчийг мэргэжил олгох, дээшлүүлэх 

2 жилийн дотоодын сургалтанд, 13 сувилагчийг богино хугацааны,  нийт 71 эмч, мэргэжилтнийг сургалтанд 
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хамруулж,  нарийн мэргэжлийн эмч, мэргэжилтнүүдийн 50,3 хувийг мэргэжил олгох болон мэргэшүүлэх 

сургалтуудад хамруулаад байна.                                        

Эмч, мэргэжилтнүүд Тайланд улсын олон улсын Бумренград эмнэлэг дээр 

       

2013 онд БНСУлсын “Кьюн Хи” их сургуулийн эмнэлгийн 38 эмч, мэргэжилтнийг, 2014 онд БНСУлсын 

“ЭВА” их сургуулийн Мокдон эмнэлгийн 11, Улаанбаатар хотын Сонгдо эмнэлгийн 5 хүнээс бүрдсэн нарийн 

мэргэжлийн эмч, мэргэжилтнүүдийн багийг орон нутагтаа урьж, иргэдийн дунд эрүүл мэндийн үзлэг 

шинжилгээ хийж, зөвлөгөө мэдээллээр хангалаа. Энэхүү арга хэмжээнд орон нутгийн төсвөөс  62,0 сая 

төгрөгийг зарцуулсны үр дүнд үзлэг шинжилгээнд хамрагдахыг хүссэн бүх хүн хамрагдлаа.   

БНСУ-ын Кьюн Хи Их сургуулийн эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнүүд  

          

 

 

 

 

БНСУ-ын Эва Их сургуулийн Мокдун эмнэлэг, Сонгдо эмнэлгийн эмч мэргэжилтнүүд 

   

 

 

 

 

Эрүүл мэндийн төвүүдийн  60 эмч мэргэжилтнийг хамруулан  мэргэжлийн англи хэлний "HEADWAY" 

хөтөлбөрийг орон нутгийн төсвийн 27.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж, I, II шатыг амжилттай 

дуусгалаа 

Эмч, мэргэжилтнүүдийн гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүллээ. 
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Бага насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн дунд “Сүү-тараг” хөтөлбөрийг  2 дахь 

жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж, хүүхдийн  эрүүл өсөлт хөгжилтийг орон нутгийн удирдлага дэмжиж 

ажиллаж  байна. 

"Сүү, тараг" аймгийн хөтөлбөрийн хүрээнд бага насны 6-12 

сартай болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 5041 хүүхдэд /2013 онд/ 27,0 

тонн сүү, 8,1 тонн тараг, 2014 онд 7800 хүүхдэд 28,0 тонн сүү, 15,0 

тонн тараг, нийт 78,1 тонн сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэн, 

12841 хүүхдийг хамруулан,  орон нутгийн төсвөөс 190,0 сая төгрөгийг 

зарцуулж, улсын хэмжээнд анх удаа сүү, тараг хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлсэн аймаг боллоо. Хөтөлбөрийн үр дүнд зорилтот бүлгийн 

хүүхдүүдийн өсөлт хөгжилт сайжирч, 110 хүүхэд жингийн алдагдал 

гарснаас  гадна жирэмсэн эхчүүд, иргэдийн сүү, цагаан идээний 

хэрэглээ нэмэгдэж,  Даланзадгад суманд шинээр сүүний газар 

байгуулагдаж, Мандал-Овоо, Цогтцэций сумын сүүний газрын үйл 

ажиллагаа өргөжсөн ажиллаж байна.  

ЭМЯ, БОНХЯ, ЗТЯ-тай хамтран “Уул уурхай- Эрүүл мэнд” форум, “Осол гэмтлээс сэргийлэх” аймгийн 

зөвөлгөөн, “Эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх” нэгдсэн зөвөлгөөн зэргийг зохион байгуулж, удирдлагууд, 

эмч,  мэргэжилтэнүүд 220 хүн оролцож, осол гэмтлээс сэргийлэх аймгийн Засаг даргын албан даалгавар, 

зөвлөмж, эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх стратеги боловсруулсны үр дүнд осол гэмтэл 691 

тохиолдлоор буурч, оролцогчдын мэдлэг, хандлага,  байгууллагуудын хамтын ажиллагаа  сайжирч ДЭМБ-тай 

хамтран эрүүл мэндийн тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр  төсөл хэрэгжүүлэх, аймгийн төдийгүй олон улсын 

байгууллагуудын дэмжлэгийг авах үндэс суурь тавигдлаа.  

Семинар, хэлэлцүүлгүүдийг амжилттай зохион байгуулж байна. 
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“Хавдрын эсрэг үндэсний аян”-ыг зохион байгуулж, 1613 хүнд үзлэг, шинжилгээ хийж, 132 хүнд хавдар 

өвчнийг шинээр  илрүүлж,  30 хүнд мэс заслын төгс эмчилгээг хийлээ.  Мөн  "Эрүүл иргэн" хөтөлбөрийн 

хүрээнд хөдөөгийн малчдад нарийн мэргэжлийн явуулын тусламж үйлчилгээг  9051 хүнд үзүүлж, 14 төрлийн 

шинжилгээ хийж, эм эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчилсэн нь ард иргэдэд нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг 

ойртуулж, эмнэлгийн тусламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн арга хэмжээ болсон.  

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

   Булган, Баяндалай, Хүрмэн, Ноён, Гурвантэс, Сэврэй судалгаа, сургалт, сурталчилгааны баг ажиллаж, 

эрүүл мэндийн мэдлэг хандлага, дадлыг үнэлэх,  таргалалт, холестерины түвшинг тогтоох судалгааг 900 

хүнийг хамруулан хийж, 4283 хүнд сургалт сурталчилгааг зохион байгууллаа.  

Сумдад сургалт, судалгааны баг ажиллалаа 

             Эмчийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, нийт 25 эмчийг хамруулан, эмч нарын 

тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж,  нийгмийн асуудлыг дэмжсэн арга хэмжээ боллоо 

3 өрхийн эмнэлэгт дуудлагын автомашин хүлээлгэн өглөө  

 

"Өрхийн эрүүл мэндийн төвийг хөгжүүлэх” аймгийн 

хөтөлбөрийг батлуулан хэрэгжүүлж, хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн 

эмнэлгүүдэд дуудлагын автомашин, проректор техник хэрэгслийн 

хангалт хийлээ. Ингэснээр өрхийн эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээний хүртээмж дээшилж, эхний удаад 106 өрхийг эрүүл 

мэндийн үнэ төлбөргүй тусламж үйлчилгээнд хамруулсан байна.  

Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн аймгийн хөтөлбөрийн хүрээнд “ Эмч, ажилчдын  50 айлын орон 

сууц”-ыг бариулж,  эмч мэргэжилтэн 30 хүнийг  орон сууцаар ханган, хөнгөлөлттэй зээлд хамруулсан. Мөн 16 

эмч мэргэжилтэнд 110.0 сая төгрөгийн дэмжлэг олгож, Булган, Гурвантэс, Манлай, Ханхонгор сумдад эрүүл 
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мэндийн салбарын 13 ажилтны орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэн  шинэ залуу төгсөгчдийг орон сууцаар 

хангах ажлыг хэрэгжүүлж нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэлээ. 

Эмч, мэргэжилтнүүдэд орон сууцны дэмжлэг олгож байгаа нь 

                             

     Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2013-2014 онд хувийн 6 

эмнэлэг, эмийн санд тусгай зөвшөөрөл олгож, одоогийн байдлаар 21 хувийн эмнэлэг, 20 эмийн сан, 3 эм 

ханган нийлүүлэх байгууллага, 14 сумын эмийн эргэлтийн сан, улсын 19 байгууллага нийт эрүүл мэндийн 77 

байгууллага ажиллаж байна. 3 эмнэлэг шинээр өөрийн эмнэлгийн байрыг барьж, 4 эмнэлгийг байраар 

хангалаа.                                                    Хувийн эмнэлэг, эмийн сангууд 

        

 

Орон нутагт 2408 шинэ ажлын байрыг бий болгож, иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжлээ.  

2013-2014 онд аймгийн хэмжээнд 2408 шинэ ажлын 

байрыг бий болгож, ажил зуучлалаар шинэ ажлын байр 

болон  сул чөлөөтэй  ажлын байранд 2757 ажил 

идэвхтэй хайж байгаа  иргэнийг зуучилж, түр ажлын 

байранд 1693 иргэнийг хамруулж ажилласан ба шинэ 

ажлын байр 10,2 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.    

 

 

Ажил хөдөлмөр эрхлэх хүсэл сонирхолтой иргэдийг дэмжсэн орон нутгийн хөтөлбөрийг 

амжилттай хэрэгжүүллээ.   

40-өөс дээш насны ажил олоход бэрхшээлтэй байгаа ажилгүй иргэдийг ажлын байраар хангах”   

хөтөлбөрийг 4 дэх жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж,  орон нутгийн төсвөөс 100 сая төгрөгийн дэмжлэг 

үзүүлсэнээр 165 ажилгүй иргэд ажлын байртай болж, өрхийн орлого нь нэмэгдлээ.  
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”40-өөс дээш насны иргэдийг дэмжих” хөтөлбөрт хамрагдсан иргэний бүтээлээс. 

 

      
 

        Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор 2014 онд аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 

тогтоолоор “Ажилтай орлоготой эмэгтэйчүүд” хөтөлбөрийг батлуулж, орон нутгийн төсвөөс 30 сая төгрөгийн 

дэмжлэг үзүүлэн,  ажил хөдөлмөр идэвхтэй хайгч 30 эмэгтэйг байнгын ажлын байртай  болгосноор  30 өрхийн 

орлого нь 20-30 хувиар нэмэгдэж, 91 гишүүн төслийн ашиг шимийг хүртээд байна.  

“Ажилтай орлогтой эмэгтэйчүүд” хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн бүтээлээс. 
 

 

 
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 4 сумын Засаг даргатай хамтран 

жишиг өвөлжөө барих ажилд 84 оюутан, залуучуудыг хамруулж, тэдэнд 146 сая төгрөгийн  урамшууллыг 

олголоо. 

“Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-т хамрагдсан оюутан, залуучууд жишиг өвөлжөө барьж байгаа нь /2014 он/ 

 

 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор 31 хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийг төрөл бүрийн мэргэжил олгох сургалтанд хамруулж, тэдний 24 төслийг 295 сая төгрөгөөр дэмжин, 

44 шинэ ажлын байрыг болгосноор  32 өрхийн орлого дунджаар 25 хувиар нэмэгдэж 96 гишүүн төслийн үр 

ашгийг хүртлээ.  Мөн нийтийг хамарсан ажилд 85 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хамрууллаа. Хөдөлмөр  
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эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгох зорилгоор 29 дүгээр орон сууцны 00 давхрыг засварлаж, 

тохижуулан тэнд  нийтийн ахуй  үйлчилгээ эрхэлдэг 8 иргэний ажлын байрыг төвлөрүүлж, бүтээгдэхүүнээ 

сурталчилах,  борлуулах таатай орчинг бий болголоо. Мөн аймгийн ажилгүй иргэдэд төрөл бүрийн мэргэжил 

олгох сургалтын  төвийг байгуулан, иргэдэд  сургалт зохион байгуулж байна.  

Сургалтын төв, ажлын байр 

                     

 
 

 

 

 

Орон нутгийн төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан 8 иргэн байнгын ажлын байртай болсон ба хөдөлмөр 

эрхлэлтийн сургалт суртчилгааны төв тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байна. 

 

Орон гэрийн дэмжлэг хүссэн  43 өрхөд гэр олголоо  

Орон гэргүй  43 өрхийг гэртэй болгож, амьдрах нөхцлийг нь сайжрууллаа. Аймгийн Засаг даргад хандан 

орон гэрийн дэмжлэг хүссэн өрх иргэдийн хүсэлтийг 100 хувь бүрэн шийдвэрлэж, 2013 онд 26, 2014 онд 22 

өрхийг орон гэртэй болгож амьжиргааг нь дэмжлээ. Энэхүү арга хэмжээнд нийт 106,1 сая төгрөгийг 

зарцууллаа. 

Иргэдэд гэр олгож байгаа нь \2013-2014 он\ 

 

 

 

 

 

Амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой  100 гаруй өрх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон 

эмэгтэйчүүдэд  гурил будаа хүнс тэжээлийн туслалцаа үзүүлж амьжиргааг нь дэмжлээ.  

                                    1-8-р багуудын амьжиргааны түвшин доогуур   болон олон хүүхэдтэй өрхөд   гурил будаа олгов. /2013 он/ 

           
  

  
 

 

2013 он  2014 он 

26

22

ДЭМЖЛЭГЭЭР ОЛГОСОН ГЭРИЙН ТОО 
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Гэр бүлд чиглэсэн бодлого үйл ажиллагааг түлхүү хэрэгжүүлж, “Зөв монгол гэр бүл” аймгийн 

зөвлөгөөнийг 15 сумдын 150 шилдэг гэр бүлийг хамруулан зохион байгууллаа. Энэхүү зөвлөгөөнөөр гэр 

бүлийн боловсролыг дээшлүүлэх, хүүхдийн хөгжил оролцоог дэмжих чиглэлээр илтгэл, мэдээлэл хүргэж, 

шилдэг гэр бүлийн туршлагаас судалж, өнөөгийн  гэр бүлийн тулгамдсан асуудлуудын талаар хэлэлцэж, 

уриалга гаргав.                      

                                       

“Зөв монгол гэр бүл” хөтөлбөрийн нээлтийн арга хэмжээ /2013.04.12/ 

                       
 

Их дээд сургууль төгсөгчдийг эзэмшсэн мэргэжлээрээ эх нутагтаа ажиллахыг уриалах, орон нутагт 

үйл ажиллагаа явуулж буй төр болон хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хүний нөөцийн 

бодлого, сул орон тооны мэдээллийг хүргэх, ажил олгогч байгууллагуудын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх 

зорилготой “Эзэмшсэн мэргэжлээрээ эх нутагтаа ажиллацгаая”  чуулга уулзалтыг зохион байгуулан 800 гаруй 

оюутан залуучуудын төлөөллийг  оролцууллаа. 

.“Эзэмшсэн мэргэжлээрээ эх нутагтаа ажиллацгаая” чуулганы үеэр /2014.04.26/ 

 

       
    

 “ Бидэнд боломж байна-Залуус аа Оролцъё, Хөгжье, Бүтээе” чуулган /2014.04.29/ 
 

“Бидэнд боломж байна. Залуус аа! Оролцъё, 

Хөгжье, Бүтээе” сэдэвт хэлэлцүүлгийг аймгийн  Засаг 

даргын ивээл дор зохион байгуулснаар орон нутгийн 

хөгжилд залуучуудын оролцоо, идэвхийг  

нэмэгдүүлсэн чухал арга хэмжээ боллоо. Энэ арга 

хэмжээнд  УИХурал, Засгийн газрын гишүүн, Батлан 

хамгаалахын сайд  Д.Бат-эрдэнэ оролцож залуустай 

санал бодлоо хуваалцав. Энэхүү чуулганаар гарсан саналуудыг багцлан Хүн амын хөгжил нийгмийн 

хамгааллын яаманд хүргүүлсэн.  
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Аймгийн хэмжээнд  “Оролцоог бодит болгоё” чуулганыг 2013 оны 4-р сарын 18-нд  15 сумын 150 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, тэдгээрийг асран хүмүүжүүлэгчдийг хамруулан зохион байгууллаа.  

 
                              “Оролцоог бодит болгоё” чуулганы үеэр                                             Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлсэн тусламж 

 
 
 

  
 

                                
       

                                            

 

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

төхөөрөмжийг олгосноор, ахмадууд чөлөөт цагаа үр ашигтай өнгөрүүлдэг боллоо.   

 

Ахмадууд  дасгал хийж байгаа нь 

           -         
 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулан “АИФО”-той хамтран Нийгмийн эрүүл мэндийн төв, Сэргээн 

засах кабинет, ортопедийн тасгийг нээн үйл ажиллагааг нь тогтмолжууллаа.  

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эхэд зориулсан сургалтын үеэр /2014.07.1-8/ 
 

                      
 

 

Олон улсын цагаан таягтны эрхийг хамгаалах өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Харааны 

бэрхшээлтэй иргэдэд бариа массажны сургалт, харааны бэрхшээлтэй 6 иргэдэд брайль үсгийн сургалтыг 

хийж чадамжийн  гэрчилгээг  гардууллаа. 

Хараагүй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөрлөгийн арга хэмжээний үеэр /2014.10.15/ 
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              “ӨАТТ”-судалгааны сургалтын нээлтээс 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 269 дүгээр 

тогтоолын дагуу улсын хэмжээнд “Өрхийн амьжиргааны 

түвшинг тодорхойлох” судалгаа 14806 өрхөд амжилттай 

хийгдэж,  94,2 хувьтай судалгаанд хамрагдав. 

Судалгааны баазыг үндэслэн  2015 онд “Өрх гэр бүлийг 

дэмжих хөтөлбөр”-т 1-6 дугаар түвшний өрхүүдийг 

хамруулан тэдний хүсэл эрмэлзлэл хэрэгцээнд 

тулгуурлан боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, 

хөдөлмөр эрхлэлт, сэтгэл зүйн үйлчилгээг багцлан хүргэж амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэн ажиллах 

бодлого шийдвэрээ тодорхойлон ажиллаж байна.    

Хүүхдийн дунд тулгамдаж буй асуудлуудыг тэдний оролцоотойгоор тодорхойлж, шийдвэр гаргагчдад 

уламжлан шийдвэрлүүлэх тогтолцоог бий болгох зорилгоор Аймгийн ИТХ-ын дэргэд “Хүүхдийн Мини 

парламент”-ыг 39 төлөөлөгчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажиллаж байна.  

Мини Парламентын  хуралдааны үеэр 

  

“Буянт хотхон” хүүхдийн зусланд орон нутгийн төсвийн 298,8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 

канад модон технологоор 35-40 хүүхдийн амрах 2 амралтын байрыг барьж ашиглалтанд оруулав.  

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль журам амжилттай 

хэрэгжиж 12679 хамрагдаж ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ төлж,  нөхөн тооцууллаа 
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АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ЧАДАВХИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, 

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

 

Өмнөговь аймаг нь 2006 оноос эхлэн өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлж, үндсэн тэнцлийн ашгийг улсын төсөвт 

төвлөрүүлж ирсэн. Орон нутгийн төсвийн орлогод 2008 онд 13.7 тэрбум төгрөг төвлөрч байсан бол 2012 онд 

109.4 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж төсвийн орлого 8 дахин өссөн, улсын төсөвт 2008 онд орон  4.7 тэрбум төгрөг 

төвлөрүүлж байсан бол 2012 онд 75.5 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж 16 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна. 

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 аймагтаа хийж 

байсан бол 2014 онд орон нутгийн төсвийн орлогод 74.3 тэрбум 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 оны орон нутгийн төсвийн орлогын  дийлэнх хувийг буюу 31.2 хувийг хүн амын орлогын албан 

татвар, 27.7 хувийг хувьцааны ногдол ашиг,  14.7 хувийг үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан 

усны төлбөр,  13.8 хувийг үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар, бусад татвар 12.6 хувийг эзэлж байна. 

2014 онд орон нутгийн төсвийн зарлага санхүүжилтэнд 107.6 тэрбум төгрөг зарцуулах 

төлөвлөгөөтэйгөөс 104.1 тэрбум төгрөгийг зарцуулж, батлагдсан төсвийн 96.7 хувийг зарцуулсан байна. Нийт 

зардлын дүнд урсгал зардал 15.1 тэрбум төгрөг буюу 14.5 хувь, хөрөнгө оруулалтын зардал 81.6 тэрбум 

7,500.0 
15,061.1 

81,564.5 

УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ТӨСВИЙН УРСГАЛ ЗАРЛАГА ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

2014 оны орон нутгийн төсвийн зардлын дүнд 

эзлэх хувь /сая төгрөг/

65007.8

73,332.1 

75,963.4 
74,342.9 

төлөвлөгөө гүйцэтгэл төлөвлөгөө гүйцэтгэл

2013 2014

Орон нутгийн төсвийн орлого /мянган төгрөг/
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төгрөг буюу  78.4 хувь, улсын төсөвт буюу орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлсэн хөрөнгө 7,5 

тэрбум төгрөг буюу 7.2 хувийг  тус тус эзэлж байна.  

 

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 төгрөгнөөс 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 олголоо. 

 

Ханбогд, Манлай,  Баян-Овоо сумдыг төрийн сангийн нэгдсэн сүлжээнд оруулснаар бүх сумд Засгийн 

газрын санхүүгийн удирдлага, мэдээллийн системд холбогдож, төрийн сангийн дотоод хяналтыг сүлжээгээр  

дамжуулан хийх  боломжтой боллоо. 

 

        2013 онд аймгийн тєсвийн ерєнхийлєн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд 165 тєсєвт 

байгууллага, 16 тєрийн сан, 70 тусгай зориулалтын сан, 33 орон нутгийн ємчит үйлдвэрийн газар, нийт  284 

байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авч нэгтгэж, Аудитын байгууллагаар баталгаажуулан, “Өмнөговь 

аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчын 2013 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан нь Сангийн сайдын 388 

дугаар тушаалаар батлагдсан төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлангийн аргачлал, 

зааврын дагуу илэрхийлэгдсэн байна” гэсэн дүгнэлт авсан.  

 

 

 

 

 

 

 

Хүн амын орлогын 

албан татвар, 

23,198.8 

Үл хөдлөх 

хөрөнгийн татвар, 

10,298.0 
Хувьцааны ногдол 

ашиг, 20,574.2 

Үйлдвэрлэл 

үйлчилгээний 

зориулалтаар 

ашигласан усны 

төлбөр, 10,925.8 

Бусад албан татвар, 

9,346.1 

2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГОД ДИЙЛЭНХ ХУВИЙГ ЭЗЭЛЖ БАЙГАА 
ОРЛОГУУД
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ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ  

НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

Мал аж ахуйн салбарын хөгжлийг эрчимжүүлж байна.  

 

Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор “Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хөгжлийг дэмжих” аймгийн хөтөлбөрийг аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа. Хоёр 

бөхт тэмээгээрээ Монгол улсдаа төдийгүй олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгддөгийн хувьд тэмээн 

сүргээ тогтвортой өсгөн үржүүлэх зорилгоор төлөөр өссөн тэмээ тутамд мөнгөн урамшуулал олгох журам”-ыг 

аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор батлуулан 2011 оноос хэрэгжүүлж, тэмээгээ өсгөсөн малчдад 81 сая төгрөгийн 

мөнгөн урамшууллыг олгоод байгаа бөгөөд тэмээн сүрэг маань сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 13.6 хувиар өсч, 

112.7 мянган толгойд хүрээд байна.  

                               “Сарлагын баяр” арга хэмжээ 2014 он 

Сарлагийн амьдын үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх 

зорилго бүхий “Сайханы сарлаг” баярын арга хэмжээг 

3 дахь жилдээ “Говь гурван сайхан” уулын Ёлын аманд 

зохион байгуулав. Сарлагийн баярын үеэр сарлаг 

болон бусад малын сүү цагаан идээ, ноос, ноолууран 

бүтээгдэхүүн, гар урлалын бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн 

худалдаа, сарлаг малын зан үйлтэй холбоотой буухиа 

тэмцээн, сарлагийн уралдаан, “Сайхны сарлаг” уулзалт 

хэлэлцүүлэг зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулдаг бөгөөд жилээс жилд өргөжин, ирэх жуулчдын тоо болон сарлаг сүргийн тоо толгой нэмэгдэж 

байгаагаараа ач холбогдлыг харуулж байна. Сарлагын тоо толгой сүүлийн 2 жилд 31,2 хувиар өссөн бөгөөд 

сарлаг малладаг өрхийн тоо 10-аар өсч, сарлагтай сумаар Даланзадгад сум нэмэгдэн аймгийн хэмжээнд 

сарлаг бүхий 7 сумтай боллоо.  
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Бэлчээрийн усан хангамжийг өмнөх оноос 0.7 хувиар нэмэгдүүлж, нийт 125 мян/га бэлчээрийг 

шинээр усжууллаа.  

 

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 хөгжлийн 

сангийн хөрөнгө оруулалтаар 13, бусад хөрөнгө оруулалтаар 12 инженерийн хийцтэй худаг, малчид иргэдийн 

оролцоотойгоор 44 энгийн уурхайн худаг шинээр гарч, аймгийн хэмжээнд 54 инженерийн хийцтэй худаг, 

энгийн уурхайн 44 худаг шинээр гарч, 125,0 мян га бэлчээрийг усжуулсан. Аймгийн бэлчээр усжуулалт 42,4 

хувьд хүрч бэлчээр усжуулалт өнгөрсөн оноос 0,7 хувиар нэмэгдсэн. 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХУДАГ УСТ ЦЭГИЙН ТОО 

Сүүлийн 4 жилээр  

2011 2012 2013 2014 

4758 4824 4940 5044 

477 504 569 624 

268 268 270 270 

335 335 335 335 

3678 3717 3766 3815 

 

                Газар тариалангийн салбарын хөгжлийг шинэ шатанд гаргав. 

  Газар тариалангийн салбарт томоохон дэвшил гаргах зорилгоор орон нутгийн төсвийн 980 сая 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Ханхонгор сумын Балгасны улаан нууранд 100 га-ийн услалтын системийг 

шинээр байгуулж байна.  Түүнчлэн хуучин услалтын системүүдийг засварлах ажлыг жил бүр зохион байгуулж 

байгаа бөгөөд 2014 онд  225 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Номгон сумын Эрдэнэбулгийн услалтын системийг 

засварлах ажлыг гүйцэтгүүлэв. Сүүлийн 2 жилд аймгийн хэмжээнд 4 услалтын системийг засварлан, 1 

услалтын системийг шинээр байгуулснаар тариалах талбай 120-150 га-аар нэмэгдэх боломжийг бүрдүүлэв. 

Өнөөгийн байдлаар жилд 1400-1600 тонн төмс, хүнсний ногоо хурааж  аймгийн  нийт хүн амын хүнсний 

2011 он 2012 он 2013 он 2014 он

477 504 569 624
268 268 270 270335 335 335 335

3678 3717 3766 3815
Худгийн тоо өрөмдмөл богино яндант бетон хашлагат энгийн уурхайн
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хэрэгцээний 40 гаруй хувийг дотооддоо хангаж байгаа бөгөөд энэ үзүүлэлт цаашид өсөн нэмэгдэх боломж 

бүрдсэн. 

 

 

“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 1-р 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.  
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ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ӨРСӨЛДӨХҮЙЦ СОЁЛ БОЛОВСРОЛТОЙ ИРГЭНИЙГ  

ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

 

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. 

                             Оюутны тэтгэлэг гардуулж байгаа нь .2013-08-15 

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.  

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

 Боловсролын салбарын шинэчлэл хэлэлцүүлэг- 2013 он 

Боловсролын салбарт хийх шинэчлэлийн асуудлаар иргэдийн дунд 

нээлттэй хэлэлцүүлгийг 14 -н сум, аймагт иргэний танхимаар  зохион 

байгуулж, иргэдээс гарсан саналын 53,8 хувийг хэрэгжүүлж ажилласан. 

Хэлэлцүүлгийн үр дүнд Боловсролын салбарын шагналын журмыг 

шинэчлэн боловсруулж, батлуулсан бөгөөд, Цогтцэций суманд 200 

хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажлыг эхлүүлэх, “Зөв Монгол хүүхэд” 

аймгийн дэд хөтөлбөрийг батлуулан хэрэгжүүлж байгаа зэрэг ажлуудыг 

хийж гүйцэтгээд байна.   

Дээрхи ажлын үр дүнд нийт сургууль, цэцэрлэгийн 27,3 хувийг хяналтын камертай болгож, 

цэцэрлэгүүдийн 66 хувийг бүрэн тохижууллаа. 
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 “Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх технологи арга зүйн” сургалт 2013.06 сар 

"Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх технологи арга зүйн"  

сургалтыг 615 багшид,  2,3,4-н жилдээ ажиллаж байгаа 200 гаруй 

багш нарт мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг тус тус  зохион 

байгуулж  үйл ажиллагааны зардалд 16.4 сая төгрөгийг  орон 

нутгийн төсвөөс зарцуулж, багш нарын мэдлэг чадварыг 

дээшлүүлсний үр дүнд 2014 онд хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх арга 

зүй технологийг ашиглан нийт хүүхдийн 95 хувийг секц, дугуйлан 

болон бусад арга хэмжээгээр хөгжүүллээ.  

 

      Менежментийн багийн хуралдаан. 2014.05.19 

  Аймаг орон нутагт боловсролын шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх 

менежментийн багийг шинээр байгуулаад байгаа бөгөөд тус баг нь 

багшийг сургах, сургуулийн менежмент, багшийн заах арга зүйд 

шинэ арга барилыг нэвтрүүлэх, хүүхэд багачуудыг төлөвшүүлэхэд 

гол анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна.  

Багш нарын амжилтыг үнэлэх, шагнаж урамшуулах зорилгоор 2013 онд төрөл мэргэжил тус бүрээр 

сонгон шалгаруулалт хийж, нийт 11 багшийг шалгаруулж, 11 сая төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа. 

   .2013 оны тэргүүний багш нар                                                                 Д.Амаржаргал /Улсын тэргүүний багш/ 2014.10.05 

 

 

 

 

 

Орон нутгийн төсвийн 20 сая төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалтаар “Тестийн даалгаврын нэгдмэл сан”-г 

байгуулж, орон нутаг биеэ дааж түвшин тогтоох шалгалтыг 

авах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн элсэлтийн ерөнхий 

шалгалтын тандах шалгалтыг тогтмол зохион байгуулж,  

сургуулиудад үүрэг чиглэл өгч ажилласаны үр дүнд манай 

аймаг  2013, 2014  онд ЭЕШ-ын дүнгээр улсад 11, 13  

дугаар байранд орж сүүлийн  2 жилд байраа  7-9- байраар 

ахиуллаа. 

“Авъяас” хөтөлбөрийг  орон нутагт амжилттай хэрэгжүүлж  эхэллээ. 
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2013-2014 онд аймгийн хэмжээнд хүүхдийн авъяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, урлаг соёл, спортын  79 

арга хэмжээг зохион байгуулж, түүнд 11071 хүүхдийг хамруулсан.  Мөн  95 секц, дулуйланг хичээллүүлж, 8000 

гаруй  хүүхдийг буюу аймгийн ЕБС-ын нийт хүүхдийн 80 хувийг хамруулж, авъяас чадварыг нь хөгжүүлсэн нь 

урд онтой харьцуулахад 62,5 хувиар ахисан үзүүлэлттэй байна. 

Хүүхдийн урлагийн их наадам. 2013.05.31-06.01 

 

2014 онд  “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, 56 сая 

төгрөгийг орон нутгийн төсвөөс зарцуулан,  

Дээрхи арга хэмжээ нь авъяас хөтөлбөрийн хүрээнд урлагын арга хэмжээнд улсын хэмжээнд хамгийн 

олон хүүхдийг хамруулан зохион байгуулсан гэх үнэлгээг БШУЯ-аас авсны зэрэгцээ хүүхдийн авъяасыг  олон 

нийтэд сурталчилж, түгээн дэлгэрүүлсэн улсад анхдагч ажил болсон юм.  

                           “Нар мишээсэн алтанхан говь мину” хүүхдийн урлагын тоглолт.Улаанбаатар хот. Соёлын төв өргөө. 2014.04.27 

   

Хүүхдийн ая тухтай сурч, хөгжих орчныг бүрдүүлэх бодлого, үйл ажиллагааг амжилттай 

хэрэгжүүлж байна:                                                         
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2013-2014 онд боловсролын салбарт орон нутгийн төсвөөс 9,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 

хийлээ. Боловсролын салбарын шинэчлэлийг оновчтой, үр дүнтэй хэрэгжүүлж,  орон нутгийн төсвөөс хамгийн 

их хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийсэн амжилтаараа 2013 оны “Боловсролд ээлтэй Засаг дарга”, “Боловсролд 

ээлтэй Засаг даргын Тамгын газар”-аар шалгарч Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамнаас шагналыг гардаж 

авлаа.  

 

“Боловсролд ээлтэй Засаг 

дарга” шагналыг гардаж 

авч  байгаа нь  2014.01.18  

“Боловсролд ээлтэй ЗДТГ” 

шагналыг гардуулж байгаа 

нь. 2014.01.22 

                               

                                                  

                      

      Сэврэй сумын 20 дугаар цэцэрлэг. 2014.08.30 

       Боловсролын салбарт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

Сэврэй суманд 100, Булган суманд 75, Манлай суманд 100,  

Даланзадгад суманд 175 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг  

шинээр барьж ашиглалтанд оруулсны зэрэгцээ Булган, 

Гурвантэс,  Номгон, Мандал-овоо, Ханбогд, Даланзадгад сумдын 

сургуулийг 660.7 сая, Даланзадгад сумын 2,11-р цэцэрлэг, Баян-

овоо сумын цэцэрлэгийг нийт 220,0 сая төгрөгөөр тус тус 

засварлаж, Даланзадгад суманд 100 хүүхдийн цэцэрлэг, Цогт-

овоо суманд 80 ортой дотуур байр, 100 хүүхдийн  цэцэрлэг барих барилга угсралтын ажлууд хийгдэж байна.    

Орон нутгийн төсвийн 4,6 тэрбум төгрөгийн  хөрөнгө оруулалтаар Даланзадгад, Цогтцэций суманд тус бүр 

200 хүүхдийн цэцэрлэг, Ноён суманд 80 хүүхдийн дотуур байр барих  барилга угсралтын ажлыг хийж байна. 

Мөн Булган сумын сургуулийн хичээлийн байрны их засварын ажлыг орон нутгийн төсвийн 250 сая төгрөгийн 

хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэн хүүхдийн сурах орчинг сайжрууллаа.  

                     20 дугаар цэцэрлэгийн гадаа тоглоомын талбай                                           .4 дүгээр цэцэрлэгийн гадаа тоглоомын талбай 
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Цэцэрлэгүүдийн сургалтын орчныг сайжруулах, хүүхдэд ая тухтай орчныг бүрүүлэх зорилгоор  6 

цэцэрлэгийг ороор хангаж, 9 цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайг тохижуулах ажлыг 464,9 сая төгрөгийн 

хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэлээ.  

Үүний үр дүнд аймгийн хэмжээнд нийт цэцэрлэгийн 66 хувийг  гадаад, дотоод  орчны тохижилтийг 

хийхэд дэмжлэг үзүүлж ажилласан төдийгүй сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтыг 2012 оноос 

10.5 хувиар нэмэгдүүлсэн. 

              НХХ-69.Ханбогд сумын сургуулийн өргөтгөлийн барилга                                   НХХ-70. Гурвантэс сумын бага сургуулийн барилга 

 

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

Ийнхүү сүүлийн 2 жилд аймгийн хэмжээнд  2 сургууль, 1 дотуур байр,  7 цэцэрлэгийн барилгыг шинээр 

барьж ашиглалтанд оруулсаны зэрэгцээ, 5 сургууль, 3 цэцэрлэг, 1 дотуур байрны барилгыг засварлан нийт 

цэцэрлэгийн барилгын 41 хувь, сургуулийн барилгын 47 хувийг засварлаж шинэчиллээ.   

Биеийн тамирын хичээлийг хүүхэд бүрийн эрүүл өсч хөгжих, авъяасыг хөгжүүлэхэд чиглүүлж, 

сургуулиудын спорт заалыг  100 хувь тоног төхөөрөмжөөр хангалаа. 

Спорт заалны тоног төхөөрөмжийг сургалтанд ашиглаж байна. 2014.10.25 

2014 онд сургуулийн спорт заалыг орчин үеийн шаардлага 

хангасан тоног төхөөрөмжөөр 100 хувь хангах, биеийн тамирын 

хичээлийн орчинг сайжруулах, сургалтын чанарыг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор 18 сургуулийг 298 сая төгрөгний тоног төхөөрөмж, техник 

хэрэгслээр хангалаа.  

Аймгийн хэмжээнд спорт заалны нийт 31 хувийг засварлан шинэчилж, 100  хувь  шинэ  тоног 

төхөөрөмжөөр хангаад байна. 

    3-р сургуульд бөхийн дэвжээ гардуулав. 2013 он                                                                                                                                            

       2013 онд Цогтцэций сумын 6-р сургуульд 

спорт заалны тоног төхөөрөмж, Даланзадгад 

сумын 3-р сургуульд бөхийн дэвжээ, Ханбогд 

сумын сургуульд спорт заалны тоног төхөөрөмж, 

спортын хувцас хэрэгслийг олгож  18.2 сая  

төгрөгийг зарцуулсан. 
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           Боловсролын вэб сайтыг шинээр нээж, сургууль цэцэрлэгүүдийг камержуулах ажлыг 

хэрэгжүүлж эхэллээ.   

Боловсролын вэб сайт 

Боловсролын вэб сайтыг "www.um.edu.mn" нэртэйгээр нээн 

ажиллуулж байна. Энэхүү цахим хуудас нь  боловсролын 

байгууллагууд , иргэд олон нийтэд салбарын мэдээ, мэдээллийг ил 

тод шуурхай хүргэх, төрийн албаны албан хэрэг хөтлөлтийг цахим 

хэлбэрт шилжүүлэн богино хугацаанд мэдээллийг солилцох 

боломжийг бүрдүүлээд байна. 

Даланзадгад сумын сургууль, цэцэрлэгүүдийг  100 хувь камертай болгож, орон нутгийн төсвөөс  70.4 

сая төгрөгийг зарцуулан,  сургалтын үйл ажиллагааг хянах, ил тод нээлттэй болгох боломжийг бүрдүүллээ.  

                                               Камер                                                                                              НХХ-75. 

      

Сургуулиудыг  ухаалаг самбар, техник хэрэгслээр хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж 

байна. 

        Ухаалаг технологийг сургалтын үндсэн хэрэгсэл болгох зорилгоор 19 сургуулийг 82 ухаалаг самбараар 

хангаж, орон нутгийг төсвөөс 415 сая төгрөгийг зарцууллаа. Компьютерийг самбар дээрээс удирдан, шохой 

хэрэглэлгүйгээр хүүхдэд  бичих, зурах, бодох бүхий л боломжийг хангахын зэрэгцээ багшийн цагийг хэмнэн 

бичсэн бүх зүйлийг хадгалан дараагийн хичээл ороход шууд ашиглах боломжийг бүрдүүлж, сургуулиудад 100 

хувь ухаалаг самбарыг хичээл төрөл бүрд ашиглах боломжийг хангаж өглөө.  

          Ухаалаг самбар ашиглан сургалт явуулж байгаа нь. 2014 он                             Ухаалаг самбарыг гардуулж байгаа нь – 2013 он 
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2 дугаар сургуулийн “Багш хөгжлийн төв 

  2013-2014 онуудад 9-н сургуульд “Багшийн хөгжлийн төв”-ийг 

байгуулж, орон нутгийн төсвөөс 298 сая төгрөгийг зарцуулан, нийт 

сургуулийн 47 хувийг биеэ даасан багшийн хөгжлийн төвтэй болгож,   

багш нарын   мэдлэг чадвараа нэмэгдүүлэх, ажиллах ая тухтай орчныг 

бүрдүүлж өглөө.  

                      1 дүгээр сургуулийн химийн кабинет                                                             2 дугаар сургуулийн физикийн кабинет      

                

        Орчин үеийн стандартын шаардлага хангасан хими, физикийн кабинетийг Даланзадгад сумын 

сургуулиудад байгуулж, орон нутгийн төсвөөс 190 сая төгрөгийг зарцуулан,  хими, физикийн хичээлийг 

туршилтад тулгуурлаж явуулах, хүүхэд мэдлэгийг өөрөө бүтээх  нөхцөл боломжийг бий болгов.  

         2 дугаар сургуулийн технологийн кабинет 

  

 Аймгийн нийт сургуулийн 42 хувь буюу 8-н сургуульд 299 сая 

төгрөгөөр технологийн иж бүрэн кабинетийг байгуулж,  

технологийн хичээлийн сургалтын орчинг сайжрууллаа.  

 

 

 

          Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг лаборатори 1 дүгээр сургуульд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн хими, физик, технологийн 

кабинет, багшийн хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцав. /2014.10.29/ 

           

            Бүх сумдад албан бус боловсролыг насан туршийн боловсролын хэлбэрт шилжүүлж, 
сургалтын орчныг бүрдүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхэллээ:  



Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тайлан 

 

Аймгийн Засаг даргын хоёр дахь бүрэн эрхийн хугацааны 2 жилийн ажлын тайлан -2013-2014 он Page 26 
 

Даланзадгад суманд насан туршийн боловсролын төвийг шинээр байгуулж, тоног төхөөрөмж, техник 

хэрэгслээр хангах ажлыг орон нутгаас зохион байгуулж, насан туршийн боловсрол олгох үйл ажиллагаа 

тасралтгүй явагдах орчин нөхцлийг бүрдүүллээ. Орон нутгийн төсвөөс дээрхи арга хэмжээнд 20,0 сая 

төгрөгийг зарцууллаа. 14 суманд насан туршийн боловсролын нэгжийг байгуулан, нийт сумын 80 хувь нь биеэ 

даасан байр танхим, хариуцсан багштай болж үйл ажиллагаа нь тогтмолжоод байна.  

Аймгийн Насан туршийн боловсролын төв. 2014.10.14 

      

Төв номын сангийн  фондыг 297 ширхэг сүүлийн үеийн шилдэг ном зохиол,  3 таблет 100 цахим 

номоор баяжуулж иргэдэд сүүлийн үеийн ном зохиол уншиж судлах, орчин үеийн дэвшилтэт технологи 

хэрэглэн мэдлэг чадвараа дээшлүүлж, мэдээлэл авах  нөхцлийг бүрдүүллээ      

Төв номын сан  Хүүхдийн  уншлагын танхим 

 

 

Тэмээний үзэсгэлэн,  Баян-Овоо,  Булган,  Гурвантэс,  Хүрмэн, Цогтцэций, Мандал-овоо, Ханхонгор  

сумдын музейн сан хөмрөгийг  160 үзмэрээр баяжуулж гадаад дотоодын  жуулчин, орон нутгийн иргэдэд   

шинэ сонирхолтой үзмэр дэглэн  үзүүлэх  таатай орчин  нөхцлийг  бүрдүүллээ. 

Аймгийн тэмээний үзэсгэлэн. 2013 он.                                                                                                     Хүрмэн сумын музей. 2013 он 
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  Нийт сумдын Соёлын төв болон төв Номын санд тавилга тоног төхөөрөмж, 7 сумын Соёлын төв, 

Хөгжимт жүжгийн театрт дуу шумны тоног төхөөрөмж, аймгийн төв музейн хадгалалт хамгаалалт,  хяналтын 

иж бүрэн тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүллээ.  Мөн соёл урлагийн 

байгууллагын удирдах ажилтны ажиллах таатай нөхцлийг бүрдүүлж  зөөврийн  компьютертэй болголоо. 

Үүний үр дүнд нийт соёл урлагийн байгууллагын 80 хувийг тоног төхөөрөмжөөр хангасан байна. 

Соёлын байгууллагыг зөөврийн компьютероор хангалаа 

                

 

 

 

 

                   .Номгон сумын “Сангийн далай хийд”. 2013 он.  

Номгон сумын “Сангийн далай” хийдийг дулааны 

шугам, сүлжээнд холбож,  хийдийн төв хаалгыг сэргээн 

засварлаж, соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтыг 

сайжрууллаа.  

 

 

 

 

                           ХЖТ-ийн тайзны хэрэгсэл 2014.07.08                                                      “Хан тэнгэрийн ивээл” уран бүтээл. 2014.07.25. 

                                
 

2014 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар мэргэжлийн урлагийн байгууллагын тайзны 

хэрэгсэл, уран бүтээлийн хувцасыг шинэчилж, үзэгчдийн танхимд агааржуулалтын тоног төхөөрөмж, 

гэрэлтүүлэг, дуу шумны техник хэрэгслийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, говь нутгийн онцлогийг 

илэрхийлсэн “ Хан тэнгэрийн ивээл”, “Алтан говийн аялгуу” зэрэг шинэ уран бүтээлүүдийг туурвин үзэгчдийн 

хүртээл болголоо.  

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.   

                  Хөгжимт жүжгийн театрын түүхт 30 жилийн ойг тэмдэглэн, үе үеийн уран бүтээлчид чууллаа. 2014 он.  
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                         222    H                               

 

 23 төрлийн 74 ширхэг  гэрэлтүүлэг, дуу шүмны  техник хэрэгсэл  /ХЖТ/ 2014 

 

 

 

     92 /а ,б/      2014 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар  Цогт-Овоо сумын Соёлын төвд мини кино театрын тоног 
төхөөрөмж суурилуулж,  кино урлагийн үйлчилгээг нэмэгдүүллээ. 

Төв номын сан. 2013 он. 

2013 онд төв номын сангийн 

уншлагийн танхимуудыг камержуулан, зориулалтын тавиур, шүүгээг нэмэгдүүлж,  ном хэвлэлийн хадгалалт, 

хамгаалалтын нөхцлийг сайжрууллаа.  

 Сэврэй сумын Соёлын төвд өгсөн нүүдлийн cоёлын үйлчилгээний пургон машин. 2013 он  
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  Сэврэй сумын Соёлын төвд  нүүдлийн номын сан, соёлын үйлчилгээнд зориулсан фургон  авто  

машин, аймгийн  Хөгжимт  жүжгийн театрыг  соёл, урлагийн  явуулын үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай 

зөөврийн дуу шуумны  техник хэрэгсэлтэй болголоо 

 Баяннуур хотод тоглосон тоглолтын үеэр -2014 он 

          

2014 онд Монгол,  Хятад   хоёр орны соёлын солилцооны долоо хоногийн  хүрээнд  Өмнөговь аймгийн 

Хөгжимт жүжгийн театрын уран бүтээлчид ӨМӨЗО-ны Баян нуур аймгийн иргэдэд зориулан “ Хан тэнгэрийн 

ивээл” уран бүтээлээ толилууллаа.  
 

 

 

 

  2014 онд  Баян-Овоо суманд 300 хүний суудалтай Соёлын төвийн 

барилгыг шинээр барьж ашиглалтанд орууллаа.  

 

 

 

2013-2014 онуудад Өмнөговьчууд спортын одтой байна 

Дэлхийн аварга М. Анхбаатар аймгийн удирдлагуудтай хамт -2013 он 

АНУ-ын Чикаго хотноо зохион байгуулагдсан 

Паувритингийн спортын хэвтээ шахалтын дэлхийн аварга 

шалгаруулах тэмцээнд Өмнөговь аймгийн харъяат тамирчин 

М.Анхбаатар тэргүүлж дэлхийн аваргаар шалгарав. Мөн МУГТ 

Г.Өсөхбаяр хойд туйлын төв цэгт төрийн далбаагаа мандуулсан 

бол Өмнөд Солонгос улсын Чеонон хотод болсон дэлхийн 

уламжлалт  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.  

Хөгжимт жүжгийн театрыг зөөврийн дуу  

шуумны техник хэрэгсэл . 
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                                  Азийн зуны спортын  17-р наадмын  алтан медальт  Ч.Нарантуяа, мөнгөн медальт С.Бямбацэрэн 2014 он. 

       

  

 

 

 

 

Спортын сайчуудаа аймгийн Засаг дарга урамшууллаа.  

      Спортын алдартнуудад шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа 2013 он             Сүүлийн 3 жилд улс, олон улсын тэмцээнээс авсан медалийн тоо  

         

Засаг даргын 2006 оны 382 тоот захирамжаар батлагдсан “Шилдэг тамирчдыг урамшуулах” журмын 

дагуу 2013- 2014 онд 494 тамирчныг 41,5 сая төгрөгөөр урамшууллаа.   

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.  

                                     Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа нь -2014 он 
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Спортыг салбарын үйл ажиллагааг дэмжиж орон нутгийн төсвөөс 92,7 сая төгрөгийн дэмжлэг 

үзүүллээ.  

 

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 жилүүдээс 2.7 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 

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.  

 

 
 
Даланзадгад, Цогтцэций сумдад “Залуучуудын хөгжлийн төв”-ийг байгууллаа.  

 
НҮБ-н Хүн амын сан, Швейцарийн засгийн газрын 

хөгжлийн агентлаг, Люксембургийн засгийн газар, Монгол улсын 

засгийн газрын хамтын ажиллагааны  дэмжлэгтэйгээр Монгол 

улсад  2014-2017 онд хэрэгжиж буй “Залуучуудын хөгжлийн 

төсөл”-ийн хүрээнд  100 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 

Даланзадгад, Цогтцэций сумдад “Залуучуудын хөгжлийн төв“-ийг 

байгуулж үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ. Ингэснээр хүүхэд 
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залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, тэдний нийгмийн идэвх оролцоог 

сайжруулахад чухал ач холбогдолтой юм.   

 

Батмөнх даян хааны мэлмий гийсний 550 жилийн ойн арга хэмжээг ёслол төгөлдөр 

тэмдэглэн, хүндэтгэл үзүүллээ.  

Батмөнх даян хааны мэлмий гийсний 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.   

Батмөнх даян хааны мэндэлсний түүхт 550 жилийн ойн баяр наадам    2014.07.25. 

     

Батмөнх даян хааны хүй цөглөсөн газар хүндэтгэл  үзүүлэх ёслол 2014 он   НХХ-109.Батмөнх даян хааны хөшөөний нээлт. 2014 он 

       

Батмөнх даян хааны нэрэмжит    Үндэсний сурын  2014 оны улсын аварга шалгалруулах харваа. 
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Батмөнх даян хааны нэрэмжит улсын чанартай Шатрын тэмцээн.  2014 он 

          

Аймгийн Маанийн хийд, Төв номын сан, Ханбогд сум Дэмчогийн хийдэд кирилл бичигт буулгасан Ганжуур Данжуурын эхний 61 ботийг заллаа.   2013 он 

                          

Орон нутгийн төсвийн  хөрөнгө оруулалтаар  Маанийн хийдийг засварлан сүсэгтэн олонд ном хурах таатай орчин бүрдүүллээ.  2014 он . 
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БҮС НУТГИЙН ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТЭНЦВЭРТЭЙ БАЙДЛЫГ  

ХАНГАХ ЗАМААР БИЗНЕС ЭРХЛЭХ ТААТАЙ ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

Өмнөговьчууд тог цахилгааны бэрхшээлгүй боллоо 

Сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд 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.  

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

 

3 суманд цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өргөтгөл хийлээ.  

2013-2014 онд Баян-Овоо сумын төвд 0,4 кВт-ын 3 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 

өргөтгөлийн ажил хийгдэж 160 өрх, Цогтовоо 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.  

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

  Аймгийн төв Даланзадгад хотын шинэ суурьшлын бүсийг байгуулахаар инженерийн дэд бүтцийн эх 

үүсвэрийн ажлыг төлөвлөн 35/10 кВ-ын дэд станц, 3,6 км 377 мм-ын диаметртэй дулааны хос шугам, цэвэр 

бохир усны шугам сүлжээ буюу инженерчлэлийн шугам сүлжээний ажлуудыг бүрэн гүйцэтгээд байна. 2014 

онд шинэ суурьшлын бүс доторх дулааны тараагуур гол шугамыг барихад 3,6 тэрбум, 18 ш ХТП буюу 

хаалттай дэд станц 10 кВт-ын цахилгааны 20,4 км шугамыг барихад 6,9 тэрбум, цэвэр, бохир усны шугам 
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сүлжээг барихад 761,8 сая төгрөг, бүс доторх 3,1 км автозамыг барихад 1,2 тэрбум төгрөгийн 11,7 тэрбум 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг 2014 онд багтаан ашиглалтанд оруулаад байна.  

Одоогийн байдлаар хотхонд 1200 хүүхдийн сургууль 60%-тай, Даланзадгад сумын ЗДТГазрын 

барилга 95%-тай, 48 айлын орон сууц 100%-тай, 80 айлын орон сууц 100%-тай, Соёл спортын цогцолбор 

90%-ийн гүйцэтгэлтэй баригдаж байна.  

Зураг-1. Шинэ суурьшлын бүсийн бүтээн байгуулалтын план зураг 

1. Шинэ суурьшлын бүс доторх дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтууд 

 

  

Ажлын төрөл Гүйцэтгэсэн он  Ажлын хэмжээ Төсөвт өртөг Хөрөнгийн эх үүсвэр 

2.1. Инженерчлэсэн шугам сүлжээ 

1 

Шинэ суурьшлын бүсийн барилга 

байгууламжийн дундах 10 кВт-ын 

цахилгаан дамжуулах шугам, дэд 

станц барих 

2014 

16 ш ХТП, 20.4 км 

Цахилгаан дамжуулах 

шугам 

       6,978,602,966.00  
Орон нутгийн төсвийн 

хөрөнгөөр 

2 

 Шинэ суурьшлын бүсэд  гадна 

дулааны гол тараагуур шугамыг 

барих  

2014 2.4 км дулааны шугам        3,653,880,000.00  
Орон нутгийн төсвийн 

хөрөнгөөр 

3 Цэвэр бохир шугам сүлжээ 2014 2.1 км         761,852,299.00  
Орон нутгийн төсвийн 

хөрөнгөөр 

4 

Шинэ суурьшлын бүсэд дулаан 

түгээх төв ЦТП-4-ын барилга 

угсралтын ажил 

2014 

  

       334,200,000.00  
Орон нутгийн төсвийн 

хөрөнгөөр 

Нийт   11,728,535,265.00    
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10 кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц барих ажлын хүрээнд 20.4 км Цахилгаан дамжуулах 

шугам, 16 ш цахилгаан хуваарилах байгууламж-ХТП-ыг барьж байгуулав. 

Зураг-2. Цахилгаан хувиарлах байгууламж 

Гадна дулааны гол тараагуур шугамын ажлын хүрээнд 33 ш худаг, 2715 м хэрэглээний халуун ус, 

цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээний ажлыг цогцоор нь хийж гүйцэтгэж байна. 

 

 

               Зураг-3. Гадна дулааны гол тараагуур шугам 

 Барилга байгууламжууд 

1 СЗДТГазрын барилга 2014 

Даланзадгад, Татварын 

газрын конторын барилга 

угсралтын ажил 

       2,268,000,000.00  
Орон нутгийн төсвийн 

хөрөнгөөр 

2 ГХБХБГазрын контор 2014     Улсын төсвийн хөрөнгөөр 

3 
Соёл спортын цогцолборын 

барилга  
2014 

  
4,400,000,000.00 Орон нутаг, хувийн хамтын 

4 1200 хүүхдийн сургууль 2014  5,060,000,000.00   

5 

Баян авзага ХХК 2014-2015 50     1,100,000,000.00  Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 

Самосон ХХК 2014-2015 50     1,200,000,000.00  Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 

Бид плюс ХХК 2014-2015 50     2,200,000,000.00  Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 

Минами Говь ХХК 2014 80 
  

Хувийн хөрөнгө оруулалт 

Тавантолгой Транс ХХК 2014 48   Хувийн хөрөнгө оруулалт 

Нийт 278     
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Аймаг орон нутгийн хөгжилд зориулан 2013-2014 онуудад 159,3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалт, түүнээс 2014 онд түүхэндээ хамгийн их буюу 111,8  тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 

хийлээ. 

Орон нутгийн хөгжилд зориулан аймгийн хэмжээнд 2013 онд 47,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, 

бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 2014 онд 111,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, 

бүтээн байгуулалтын ажлыг зохион байгууллаа.  

 

Аймгийн хэмжээнд бий болсон дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг нэгтгэн авч үзвэл 2013 онд 516224,0 

сая төгрөгийн нэмэгдэл өртөг бий болж, өмнөх оноос 53 хувиар, нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 

8,8 сая төгрөг байгаа нь өмнөх оноос 3,6 сая төгрөгөөр тус тус өссөн байна.   

 

 

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 

93614.89
145248.1

177328.3

391996.3

336655.4

516224.07
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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 13 километр автозамыг шинээр 

барьж, үргэлжүүлэн 26 километр авто замын ажлыг эхлүүллээ.  

 Даланзадгад-Улаанбаатар чиглэлийн засмал зам-2014 он 

2014 онд аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэлийг хэрэгжүүлэх хүрээнд улсын болон орон нутгийн төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар нийт 98,8 тэрбум, төсөл хөтөлбөрөөр 5,5 

тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулан 

гүйцэтгэж байгаа төдийгүй аймгийн төв Даланзадгад хотыг 

Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай замаар холбож, 2014 оны 9 

сард 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-Гурвантэс чиглэлийн 23 километр хатуу хучилттай автозам 
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Даланзадгад-Цогтцэций /Даланзадгад-Цогтовоо-Мандалговь чиглэлийн автозам/ чиглэлд хатуу 

хучилттай автозам барих хүрээнд орон нутгийн төсвийн 178,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Шар тээг- 

Цогтцэций чиглэлийн 59,6 км автозамын зураг төслийг боловсрууллаа. Мөн аймгийн төв доторх 3,4 км 

автозамыг хүчитгэн сэргээн засварлаж,  шинэ суурьшлын бүсийн 3,1 км автозамыг барих ажлыг гүйцэтгэж 

байна.  

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

Хоёр улсын нүүрсний худалдаа, тээвэрлэлтийг 

хэвийн явуулах, замын эвдрэл, нүүрс тээвэрлэлтийн 

асуудлаас болж тухайн газрын малчдын амьдралд үзүүлж 

буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах үүднээс “Таван толгой” 

уурхайгаас Гашуун сухайт боомт хүртэлх 257 км нүүрс 

тээвэрлэлтийн замд засвар шинэчлэлт хийж, ашиглалтанд 

орууллаа.  

 

 

 

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

 

БНХАУ-ын ӨМӨЗОрны Альшаа аймагтай  хамтран ажиллах гэрээг шинэчлэн байгууллаа.                                                                                                                                

БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Альшаа аймгийн Засаг дарга 

тэргүүтэй 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчид 2013 онд 

Өмнөговь аймагт айлчлан аймгийн удирдлагууд, төр захиргааны 

төлөөлөлтэй уулзалт хийж, 2010 онд Өмнөговь аймаг Альшаа 

аймгийн хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээг 

шинэчлэн байгууллаа. Мөн аймгийн удирдлагаас 2014 онд хөрш 

зэргэлдээ БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Баяннуур, Альшаа аймгуудад 

ажлын айлчлал хийлээ. Баяннуур аймгийн удирдлагуудтай 

хийсэн уулзалтаар Гашуун сухайт боомтын тохижилт, боомтын 

үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэрлэх шаардлагатай зарим асуудлууд, худалдааны чөлөөт бүс байгуулж 

аялал жуулчлалын таатай орчин бүрдүүлэх, мөн дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үнийн талаар санал 

солилцов.  

 Альшаа аймагтай уулзсан уулзалтын үеэр “Цагаан дэл уул-Өлзий уул”-ын байнгын ажиллагаатай авто 

замын боомт шинээр байгуулахаар шийдвэрлэсэний дагуу боомт байгуулах газар зүйн байршлыг нарийвчлан 

тогтоох, хоёр талын боомтын үйл ажиллагааг ижил түвшинд төлөвлөх асуудлаар хятадын талтай хамтарсан 

ажлын хэсэг байгуулсан. Мөн уулзалтаар Гурвантэс суманд 5 км хатуу хучилттай авто замын бүтээн 

байгуулалтын ажил, Даланзадгад суманд цементийн үйлдвэрийг барих ажлыг буцалтгүй тусламжаар 

гүйцэтгэх, орон сууц, хамтарсан аж үйлдвэрийн болон худалдааны цогцолбор байгуулж, хоёр улсын 

бизнесийн үйл ажиллагаа, худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг дэмжих  зэрэг асуудлыг  хэлэлцэв. 

Мөн энэ онд Альшаа аймгийн хөрөнгө оруулалтаар тус суманд 5 км хатуу хучилттай авто зам тавьж байна.  
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Зам тавих ажлыг талаарх удирдлагуудын уулзалт 

       

 

Япон улсын Янамаши аймгийн Фүэфүки хотын зочид төлөөлөгчид манай аймагт айлчилж,  

хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. 

Монгол улсын Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хот 

болон Япон улсын Янамаши аймгийн Фүэфүки хотын хооронд 

нийгэм, эдийн засаг, боловсрол, эрүүл мэнд зэрэг бүхий л 

салбарт хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд энэ хүрээнд тус 

хотын зочид төлөөлөгчид 2013 оны 9 сард манай аймагт 

айлчилж, хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.  

Санамж бичигт хоёр орны ард иргэдийн харилцаа холбоог 

сайжруулах, хамтын ажиллагааны гол цөм болсон Худалдаа, 

аж үйлдвэрийн салбарт хамтран ажиллах,  туршлага солилцож хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг асуудлуудыг 

хэлэлцэж шийдвэрлэлээ. 

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

Уул уурхай болон үйлдвэржилтээс болж байгалийн 

тэнцвэрт байдал  алдагдаж байгаатай холбогдуулан байгаль 

орчноо нөхөн сэргээх мөн хүлэмжийн тариалан эрхлэлтийг 

дэмжих зорилгоор аймгийн Засаг даргаар ахлуулан ХААЖДҮГ-

ын дарга, сумдын Засаг дарга, хувиараа газар тариалан 

эрхлэгч иргэдийн төлөөлөл бүхий 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

ажлын хэсэг 2013 оны 5 дугаар сарын 06-11-ны өдрүүдэд 

БНСУ-ын Дамян хотын хөдөө аж ахуй, хүлэмжийн 

тариалангийн талбайтай танилцаж, туршлага судалж ирлээ 

Өмнөговь аймаг БНСУ-ын Дамьяан хот хооронд 2013 оны 07 дугаар сард байгуулсан санамж бичгийн 

хүрээнд хүлэмжийн тариалангийн чиглэлээр 14 хоногийн сургалтыг зохион байгуулж хувиараа газар тариалан 

эрхлэгч, сумдын газар тариалангийн мэргэжилтнүүд хамрагдлаа. Сургалтын төвөөс сургалтанд оролцсон хүн 

бүрт 10 гаруй төрлийн ногооны үр олгосон бөгөөд тариалж турших, үр авах ажлыг хийж хүнсэнд хэрэглэх 

аргыг зааж сурталчилах ажлыг аймагтаа зохион байгуулж байна. Цаашид тус аймагтай хамтарсан төсөл 

боловсруулан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.  
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Сургалтанд хамрагдсан  иргэд -2013 он 

         

Өмнөговь аймаг Далданзадгад сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 

энэ ажлынхаа хүрээнд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Баяннуур хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хот төлөвлөлт, 

ногоон байгууламжтай танилцах туршлага судлах зорилгоор холбогдох албаны хүмүүс тус аймагт ажиллаа.  

 

БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Баяннуур аймгийн хот төлөвлөлттэй танилцав 

       

 

Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн Засаг захиргаадын холбооны Хэрэг эрхлэх газраас Бүгд найрамдах 

Солонгос улсын Дэгү хотод зохион байгуулсан холбооны гишүүн орон нутгийн гадаад харилцааны 

мэргэжилтнүүдийн хуралд аймгийн ЗДТГ-ын гадаад харилцаа, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 

оролцлоо. Хуралд оролцсоноор Монгол, Солонгос, Япон улсын гишүүн орон нутгуудын гадаад харилцааны 

ажилтан, албан хаагчид хооронд харилцаа тогтоон, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар санал солилцож, 

хамтран ажиллах боломж бүрдэж байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тайлан 

 

Аймгийн Засаг даргын хоёр дахь бүрэн эрхийн хугацааны 2 жилийн ажлын тайлан -2013-2014 он Page 42 
 

ОРЧИН ҮЕИЙН ШИЙДЭЛТЭЙ БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БОДЛОГЫГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

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. 

Ингэснээр гэр хороололд амины орон сууцтай айл өрх цэвэр, 

бохир усны шугам сүлжээнд холбогдох бүрэн боломжтой 

боллоо. Цаашдаа уг шугам сүлжээний өргөтгөл хийгдэх юм.  

Гэр хорооллын ундны усны хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 5 гүн өрмийн худаг шинээр гаргалаа.  

 

Даланзадгад сумын гэр хороололд ундны усны зориулалтаар 5 

гүн өрмийн худаг шинээр гаргах орон нутгийн төсвийн 73 сая 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар тус тус хийж, ашиглалтанд 

орууллаа. 

 

            

 

 

Даланзадгад сумын гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах 

ажлын хүрээнд 2,3 км явган хүний замыг шинээр барьж, 

ашиглалтанд орууллаа. 

 

 

 

Иргэдийг орон сууцжуулах ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж, 2013-2014 онд 742 айлын орон сууц 

ашиглалтанд ээлж дараатайгаар оруулж байна.    
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2013 оноос 1000 айлын орон сууц хөтөлбөрийн 

хүрээнд 456 айлын орон сууц барих ажил, гэр 

хорооллыг орон сууцжуулах  хөтөлбөрийг амжилттай 

хэрэгжүүлж  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.  

 

Орон сууцжуулах төслийг хэрэгжүүлснээр аймгийн хэмжээнд 2013 онд 431 айлын орон сууц 

ашиглалтанд орж, 2 аж ахуйн нэгжтэй 107 орон сууц барих гэрээг 2014 онд ашиглалтанд оруулахаар 

байгуулан хамтран ажилласан. 2014 онд 343 айлын орон сууц ондоо багтан ээлж дараатайгаар ашиглалтанд 

орсон бөгөөд 348 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажил 40%-тай хийгдэж 2015 оны нэгдүгээр улиралд 

ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Энэхүү орон сууцжуулах ажилд орон нутгийн төсвөөс 2013-2014 

онд 10275,0 сая төгрөгийг эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр төсөл хэрэгжүүлэгч 7 аж ахуйн нэгжид олгон ажиллаж 

байна.  

 

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

                               сууц                                                                                     айлын орон сууц                                                         айлын орон сууц  

   

2013 онд 51 төрийн албан хаагчийг орон сууц авахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, энэхүү арга 

хэмжээнд нийт 291,0 сая төгрөг, 2014 онд 81 төрийн албан хаагчид орон сууц авахад дэмжлэг туслалцаа 

үзүүлж 477.0 сая төгрөг  зарцууллаа.  
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АЮУЛГҮЙ АМГАЛАН ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

     /Ханбогд сумын камержуулалтын ажил. 2014.09.25/ 

            Уул уурхайн үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжиж, хүн ам олноор 

төвлөрч, гэмт хэргийн гаралт нэмэгдэх болсон Ханбогд, 

Цогтцэций, Гурвантэс, Даланзадгад сумдад 48 телекамер нэмж 

суурилуулах ажлыг орон нутгийн төсвийн 500 сая төгрөгийн 

хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэснээр аймгийн хэмжээний нийт 

69 телекамерыг гэмт хэрэг, зам тээврийн ослоос урьдчилан 

сэргийлэх, гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэхэд ашиглаж байна.  

Улсын хил хамгаалалтын техник хэрэгсэл, хилчдийн ажиллаж амьдрах орчин нөхцлийг 

сайжруулж, нийт харуулын байрны 77 хувийг шинэчиллээ.  

               /Улааншандын харуулын байр/ 

               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 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.  

 Хилийн тэмдгийн хамтарсан үзлэг 2014 он                                                          Сансрын холбооны ВСАТ төхөөрөмж 

 

 

 

Архидалтын эсрэг цогц хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлсэн анхны аймаг боллоо.  

 “Архигүй Өмнөговь” хөтөлбөрийн нээлтийн арга хэмжээ 2014.05.01 

“Архидалтгүй Өмнөговь” хөтөлбөр боловсруулахад иргэдийн санал авах аяныг амжилттай зохион 

байгуулж 2014 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
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40  дүгээр тогтоолоор “Архигүй Өмнөговь” хөтөлбөр батлагдан хэрэгжиж байна. Тус хөтөлбөрийн нээлтийн арга 

хэмжээнд төрийн болон төрийн бус 96  байгууллагын 1692 төлөөлөл оролцлоо. 2014 онд архигүй Өмнөговь 

хөтөлбөрийн хүрээнд 26 цогц арга хэмжээ бүхий ажлын төлөвлөгөө 

батлуулан 96,4 хувьтай хэрэгжүүлсэн байна. Үүний үр дүнд  архидан 

согтуурах явдал буурч аймгийн хэмжээнд 92 иргэн архинаас 

татгалзаж эрүүл зөв амьдарсан. Мөн насанд хүрээгүй хүүхдүүд архи 

согтууруулах ундаа хэрэглэж эрүүлжүүлэгдэх явдлыг таслан зогсоож 

насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн үйлдсэн гэмт хэрэг 42,9 хувиар 

буурсан. Архи согтууруулах ундаа хэрэглэж нийгмийн хэв журам 

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

                                                                                                                                                                   

    “Говийн наран” АА цуглааны “Эдгэрлийн баяр 2014.10.04 

“Архигүй Өмнөговь” хөтөлбөрийн хүрээнд  “АА буюу  Архичид аминчлахуй”  цуглааныг бий болгож 

архинд донтох өвчтэй 26 иргэнийг хорт зуршлаас нь салгаж эрүүл саруул сайхан амьдралд орууллаа. 

 

 

Олон улсын түвшинд хүрсэн техник технологи 

ашиглаж, улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгслийг 

нэвтрүүлж 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 эхэлсэн                                                         /Гашуун сухайт боомт 2014.04.20/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хууль сахиулах байгууллагуудын үйл 

ажиллагаанд  дэмжлэг үзүүллээ. 

           /Цагдаагийн газрын эргүүлийн автомашин/ 
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Цагдаагийн газрын хүч хэрэгсэл, техник хангамж, хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашиныг орон нутгийн 

төсвийн 210 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэснээр гэмт хэрэг зөрчилтэй тэмцэх,  шуурхай 

ажиллах нөхцөл бүрдсэн.  

         /Хүний эрхийн нээлттэй өдөрлөг 2014.09.16/ 

  Иргэдийн эрх зүйн болон хүний эрхийн мэдлэгийг  дээшлүүлэх 

зорилгоор Хүний эрхийн үндэсний комисстой хамтран “Хүний 

эрхийн нээлттэй өдөрлөг”-ийн арга хэмжээг зохион байгуулж, 

иргэдийг хүний эрхийн мэдлэг, мэдээллээр ханган, хууль зүйн 

зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй үзүүллээ. Энэхүү өдөрлөгийн хүрээнд 

аймгийн 15 сумын ЗДТГазраас  нэгдсэн удирдамжийн дагуу хүний 

эрхийн мэдээлэл судалгааны ажлыг идэвхижүүлж аймгийн  60 

байгууллагын 1560 иргэнд   сургалт зохион байгуулж 85 иргэнд хууль зүйн зөвөлгөө өгсөн.  Аймгийн 

ЗДТГазрын  Хууль зүйн хэлтсээс 2014 онд 211 иргэнд анхан шатны хуулийн зөвөлгөө өгч, зайлшгүй 

шаардлагатай 67 иргэнд нэхэмжлэл, өргөдөл, хүсэлт бичиж хууль зүйн туслалцаа үзүүлсэн байна.  

       Хуульчдын нэгдсэн зөвлөгөөн 2014.04.04/ 

Хууль  сахиулах байгууллагуудын гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 

урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журам хангах, хүний нөөцийн 

чадавхийг сайжруулах зорилгоор “Хуульчдын нэгдсэн зөвөлгөөн” 

арга хэмжээг зохион байгуулсан.  

 

Орон нутгийн төсвийн 25.5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар улсын онцгой объект болох 

Даланзадгад сумын усны эх үүсвэрийг хамгаалалтанд авч, байнгын харуул хамгаалалттай болголоо. 

                                                        /Даланзадгадын усны эх үүсвэр/ 
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ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

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. Мөн “Нутгийн удирдлагын ордноос мэдээлж 

байна” төрийн мэдээллийн тойм хөтөлбөрийг бэлтгэн, долоо хоног бүр 

орон нутгийн бүх телевизүүдээр олон нийтэд хүргэж байна. 2013 2014 

онд нийт  81 дугаарыг олон нийтэд хүргэлээ.  

2013-2014 онуудад “Иргэдээ сонсох” утсанд  нийт 560 санал 

хүсэлт, талархал,  гомдол ирсэнийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд 

шуурхай шийдвэрлэж ажиллалаа. 

        

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 2013-

2014 онуудад 400 гаруй цаг үеийн нийтлэл мэдээлэл, фото мэдээллийг уншигчдад хүргэсэн. 

                                            Өмнөговийн цахим мэдээллийн сайт -2014 он 

 

 

 

 

      

     Мэдээллийн цонх сэтгүүлийн №1 

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. 
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             Иргэдийн өргөдөл гомдлын 95,0 хувийг шийдвэрлэж ажиллалаа.  

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

496 өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж 19 өргөдөл хяналтын шатандаа явж байна. Шийдвэрлэлтийн 

хувь 96,3 хувьтай байна. 2014 оны 3 дугаар улирлын байдлаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 745, бүх 

сумуудын Засаг даргын Тамгын газарт 11562 нийт 12307 өргөдөл гомдол санал хүсэлтийг хүлээн авч 

холбогдох хууль журмын дагуу шийдвэрлэж нийт шийдвэрлэлт  98 хувьтай байна. 

                                                                       Иргэдийн өргөдөл гомдлын 2013 оны шийдвэрлэлтийн байдал  

 

2014 оны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн график хийх 

 

Бүх сум, байгууллагад үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээг хийж байна. 
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 ХШҮ-ий ажил, зөвлөгөө мэдээлэл Ханбогд сум 2013 он 

Аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮ-ий тасгаас 2013 онд 15 сумын 82 төсвийн 

байгууллага, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 20 агентлаг, аймгийн 

төвийн 4 төсвийн байгууллага нийт 106 байгууллагад, 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 ажиллалаа.  

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын мөрөөр зөвлөгөө зааварчлага аргачлалаар хангах  төрийн 

албаны стандартыг хангах, 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.  

                                                        ХШҮ-ий ажлын мөрөөр сургалт зохион байгуулж байгаа нь 2013-2014 он Ханбогд, Ноён, Баяндалай сумд 

            Мөн 2013-2014 онуудад УИХ, Засгийн газраас баталсан бодлогын баримт бичиг болон холбогдох эрх 

зүйн актын биелэлтэнд 26 удаагийн хяналт шинжилгээ хийж, дүн мэдээг аймгийн удирдлага болон бусад 

холбогдох газруудад мэдээлж 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 хэмжээг  өөрийн аймагт зохион байгуулж өндөр үнэлгээ авлаа. Мөн  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.  

                  “Нотолгоонд суурилсан төлөвлөлт үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээ” сэдэвт сургалт арга хэмжээ -2014 он  
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  Агентлагуудын мэдээ тайлангийн хяналтын самбар -2014 он 

Мөн хяналт шинжилгээний ажлын ил тод байдлыг хангах 

үүднээс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бодлогын 

хэлтсүүдийн тайлан мэдээ, сум агентлагын тайлан мэдээ 

хугацаатай үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг хэрхэн хэрэгжүүлж 

ажиллаж байгааг хянах хяналтын самбарыг гарган ажиллуулж 

байна.   

 

 

ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

Аймгийн Иргэний танхимын үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, 2013-2014 онуудад нийт 27 удаагийн 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, 4903 иргэн оролцож, 2042 санал гаргасны 60 хувийг орон нутгийн 

удирдлагын шийдвэрт тусгуулж ажиллалаа.   

Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхимаар 2013 онд “Төсөв ба иргэдийн оролцоо”, “Боловсролын 

салбарт хийх шинэчлэл”, “Авлигын эсрэг тэмцэхэд санал авах нь”,“Иргэдээ сонсъё”,“Усны үнэ цэнэ” “Эрүүл 

мэндийн салбарын үйлчилгээг шинэчлэх нь”, “Газар өмчлөлийн өнөөгийн байдал ба цаашдын төлөвлөлт”, 

“Даланзадгад хотын дүрэм боловсруулахад санал авах нь”, “Хүүхэд залуучуудын хүмүүжлийг төлөвшүүлэх 

арга зам”, “Хүнс, хоол тэжээлийн чанар, аюулгүй байдал ба бараа бүтээгдэхүүний үнийг бууруулах боломж” 

“Монгол хүний үнэ цэнэ ба ажлын байр нэмэгдүүлэх, ажилгүйдлийг бууруулах нь”, “Байгаль орчны нөхөн 

сэргээлт, түүнд тавих хяналтыг сайжруулах нь”, “Төрийн үйлчилгээний ил тод байдал, хариуцлагыг 

сайжруулах нь” зэрэг  сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулж түүнд нийт 1474  хүн оролцож, 800-аад санал 

гаргасан.  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 хэлэлцүүлэгт 3429 иргэд оролцож, 

хэлэлцүүлгээс 1242 санал гаргажээ.  Саналыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэн, тодорхой 

шийдвэр гарган холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллагад чиглэл өгч ажилласанаар гарсан саналын 60 хувийг 

аймаг орон нутгийн удирдлагаас гаргах шийдвэрт тусгуулаад байна.  

 

Багийн хөгжилд 2013-2014 онуудад 1,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, 15 багийн 

конторын барилгыг шинээр барьж тохижууллаа.  
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Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлж 2013-2014 онд  орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар 1 тэр бум 802,3 сая төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалтаар  15 багийн конторын барилгыг шинээр барьж 

ашиглалтанд орууллаа. Үүнд: 2013 онд Цогт-овоо сумын 

Замын шанд баг 80,0 сая, Даланзадгад сумын Оюутын 7-р баг 

295,0 сая, Ноён сумын Ганзагад баг 80,0 сая, Номгон сумын 

Төхөм баг 72,0 сая, Мандал-Овоо сумын Мандал баг 74,9 сая, 

Булган сумын Хавцгайт баг 78,7 сая, 2014 онд Ханхонгор сумын Өгөөмөр баг 69,8 сая, Цогт-Овоо сумын 

Бортээг баг 69,8 сая, Гурвантэс сумын Урт баг 78,5 сая, Сэврэй сумын Сайншанд баг  79,5 сая, Мандал-Овоо 

сумын Өтгөн баг 74,8 сая, Баяндалай сумын Наран баг 78,2 сая, Цогтцэций сумын Сийрст баг 76,1 сая, 

Даланзадгад сумын 3-р баг 297 сая, 4-р баг 298,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт авсан байна.   

Ийнхүү сүүлийн 2 жилд аймгийн хэмжээний 58 багийн конторын барилгын 93,1 хувийг нь улс болон 

орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар засварлан шинэчлэх, шинээр барих замаар иргэдэд төрийн 

үйлчилгээг ойртуулж, орчин нөхцлийг сайжрууллаа. 

                   Даланзадгад сумын 4-р багийн төв                                                                                 Мандал-Овоо сумын Мандал баг  

      

                        

1. 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, үнэлэлт дүгнэлт хийх суурь судалгааны баримт бичиг 

болгон ашиглаж байна.  

 

Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын конторын барилгын 60 хувийг үе шаттайгаар шинэчилж, 

төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх ая тухтай орчин нөхцлийг бүрдүүллээ. 

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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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.  

 
“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.  

 

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

Иргэдэд хүргэж байгаа төрийн үйлчилгээг ил тод чирэгдэлгүй шуурхай болгох үүднээс аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 2013 оны 02 сард “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгуулж,  аймаг сумын удирдлагууд, 

төрийн байгууллагын нийт албан хаагчид “Авлигаас ангид” ажиллахаа илэрхийлсэн. Мөн 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.  

Сэврэй сумын Засаг даргын Тамгын газар  2014 он 
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              Гашууны хоолойд 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  

 

 

Шилдэг тэргүүний сайчуудыг шагнаж урамшууллаа.  

        2013-2014 онуудад ажлын амжилтаараа бусдыгаа 

хошуучилж ажилласан 160 иргэн төрийн дээд одон 

медалиар шагнагдсан. Үүнд: Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан 

тугийн одонгоор – 14, Цэргийн гавъяаны улаан тугийн 

одонгоор – 3, Алтан гадас одонгоор – 56, Хөдөлмөрийн 

хүндэт медалиар – 78, Цэргийн хүндэт медалиар – 8, 

Шударга журам медалиар – 1 хүн  тус тус шагнагдсан. 2014 

онд аймгийн хүндэт иргэнээр 2 хүн,  аймгийн Засаг даргын 

жуух бичгээр 124 хүн, аймгийн тэргүүний ажилтнаар 6 хүн, 

тэргүүний тариаланчаар 4 хүн, аймгийн сайн малчнаар 9 малчин, тэргүүний хамт олноор 2 байгууллагыг 

шалгаруулж шагнаж урамшуулсан байна. Аймгийн Засаг даргын шагналаар 2013-2014 онуудад нийт 462 хүн, 

5 байгууллага шагнагдлаа.  

 

          Төрийн архивын хадгалалт, хамгаалалтыг 117 сая төгрөгөөр сайжрууллаа.  

  

          /Төрийн архивт суурилуулсан нягт шүүгээ 2014 он/ 

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 баримтыг цахим хэлбэрт оруулж байгаа нь/ 

Төрийн архив  цахим  хэлбэрт  шилжиж  байгаатай  

холбогдуулан 16 сая төгрөгний  техник  тоног  төхөөрөмжөөр 

хангаж, архивын цаасан баримтыг цахим хэлбэрт оруулж байгаа 

бөгөөд 2013-2014 онд нийт 303123 хуудас баримт  буюу оруулвал 

зохих баримтын 23.2 хувийг цахим санд холбож, 6 дугаар сараас 

эхлэн иргэдэд цахим сангаас лавлагаа, хуулбар олгож эхэлсэн ба 

нийт олгосон лавлагааны 30 хувийг цахим сангаас олгосон байна 
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БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ УУЛ УУРХАЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

 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. 

 Төв, суурин газрын орчны эрүүл ахуй, ая тухтай байх нөхцлийг сайжруулах хүрээнд: 

 

Даланзадгад хотын төвийн өнгө үзэмжийг сайжруулах, 

тохижилт засвар үйлчилгээг тогтмол хийх нөхцлийг бүрдүүлэх 

арга хэмжээний хүрээнд орон нутгийн төсвийн нийт 188 сая 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар  цас цэвэрлэх, шүүрдэх 

зориулалтын автомашинаар Даланзадгад хотын Захирагчийн 

албыг хангасан бөгөөд төвийн хэсгийн зам талбай ногоон 

байгууламжийн усалгаанд ашиглаж байна. 

    Үерийн хамгаалалтын далан -2014 он 

Даланзадгад сумын үерийн хамгаалалтын далан барих 

ажлыг 1,3 тэрбум төгрөгийн өртөгтэйгөөр 2013-2014 онд  

гүйцэтгүүлэн  хүлээн авч ашиглалтад орууллаа.  

Даланзадгад сумын нэгдсэн хогийн цэгийг цахилгаанд 

холбох  ажлыг 76.0 сая төгрөгөөр гэрээг байгуулан гүйцэтгүүлж, 

ашиглалтанд хүлээн авлаа.  
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Уул уурхайн үйл ажиллагаа өргөжиж буй сумын төвд 

агаарын бохирдол, тоосжилтийг хянах зорилгоор агаарын 

тоосжилт хэмжих “Dusttrak 8535” зөөврийн багажыг 

Даланзадгад, Ханбогд, Цогтцэций сумдад 84,0 сая төгрөгөөр 

нийлүүлж ашиглаж эхлээд байна.  

       

 

Байгаль орчны менежментийг боловсронгуй болгох зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлж 

байна. 

Гадаргын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор жил бүр 10 булгийн эхийг хашиж хамгаалж буй бөгөөд 

2014 онд 10 булгийн эхийг хашиж, нутгийн малчин иргэдэд хариуцуулж өглөө. Хууль бус ашигт малтмалын 

олборлолтын улмаас эвдрэлд орж орхигдсон Баяндалай, Сэврэй сумын нутаг болон Улсын тусгай 

хамгаалалттай бүс нутгийн 50 га газарт нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгүүллээ. 

 

                                                                                                                                     Соёл амралтын хүрээлэнгийн зураг төсөл -2014 он  

Гадаад дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх түшиц 

газар болгон хөгжүүлэх хүрээнд Даланзадгад  суманд 10 га 

талбайд “Соёл амралтын хүрээлэн”  байгуулахаар 8,1 тэрбум 

төгрөгийн гэрээ байгуулж, ажлыг 2015 оны 06 сарын 01-нд 

гүйцэтгэж ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. 

Байгууламжийн ажил 40 хувьтай явагдаж байна. Соёл 

амралтын хүрээлэн ашиглалтанд орсоноор хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин 

бүрдэх юм. 

            

            /Сайжруулж засварласан зам-2014 оны 9сар/ 

 

ГГСБЦГ-ын Музейгээс Ёлын ам хүртэлх  замыг засаж 

сайжруулах ажлыг “Дардан говь" ХХК-тай 86.0 сая төгрөгийн 

гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж, ашиглалтад оруулсанаар аялагч 

жуулчдын аюулгүй тав тухтай зорчих нөхцөлийг хангаж 

ажиллалаа.  

 

 

Өмнөговь аймгийн зэрлэг ан амьтны нөөцийг 2012 онд тогтоосон бөгөөд 2014 онд Номгон сумын 

Буурын хяр, Их Номгон, Баяндалай сумын Зурамтай, Аргалант  зэрэг газруудад нарийвчилсан агнуур зохион 

байгуулалт хийж, менежментийн төлөвлөгөө гаргах ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж 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. 
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 Стандартын шаардлага хангасан хүнсний 

бүтээгдэхүүний хэрэглээг дэмжин, нутгийн брэнд 

бүтээгдэхүүнийг сурталчлах зорилгоор “Үндэсний тохирлын 

тэмдэг” хэрэглэх эрх олгох журмын дагуу “Ингэн тагш” ХХК-

ийн бүтээгдэхүүнийг Стандартчилал, хэмжилзүйн газрын 

даргын 2013 оны А/224 дүгээр тушаалаар /6 нэр төрөл/ 

"Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрхийг 2013 оны 7 

дугаар сарын 1-ээс эхлэн 2 жилийн хугацаатай олгов.  

              “Говийн 3 уул” ХХК-ны бүтээгдэхүүн -2014 он                                  “Ингэн тагш” ХХК-ны бүтээгдэхүүнүүд -2014 он  

 

           

 

 

 

 

2014 онд мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн “Говийн гурван уул” ХХК-ийн бүтээгдэхүүний 

танилцуулга холбогдох баримт бичгийг Стандартчлал 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 

1-ний өдрөөс 3 жилийн хугацаатай олгосон.  Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд ингэний сүүгээр боловсруулсан 6 

нэр төрлийн, махан бүтээгдэхүүний 6 нэр төрлийн нийт 12  бүтээгдэхүүнд “Үндэсний тохирлын тэмдэг” 

хэрэглэх эрх авсан байна. 

 

                “Говь фестиваль 2014” арга хэмжээ 2014-09-20 

               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.  

 

Үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх 
эрх авсан бүтээгдэхүүний тоо /өссөн 

дүнгээр/

6
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2013 2014
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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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БАТЛАН ХАМГААЛАХ БОДЛОГО ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

 

“Марш тактикийн аварга салаа” шалгаруулах тэмцээн 2013 он 

        

 

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Марш тактикийн аварга салаа” шалгаруулах тэмцээн болон 

Даланзадгад Цэргийн хүрээний аварга шалгаруулах спорт, урлагийн наадмыг жил бүр уламжлал болгон 

зохион байгуулан явуулж байна.   

        /Цэргийн нэг өдөр арга хэмжээнд оролцсон сурагчид 2012 он/ 

Монгол цэргийн өдөр, орчин цагийн шинэ Зэвсэгт 

хүчин үүсэн байгуулагдсаны ойн баярыг тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд цэрэг-иргэний харилцааг 

бэхжүүлэх, цэргийн өмнөх насны залуучуудад эх оронч 

хүмүүжил олгох зорилгоор аймгийн МСҮТ, ЕБС-ийн 

ахлах ангийн хөвгүүдээс төлөөлөл болгон оролцуулж 

“ЦЭРЭГ ЭРСИЙН ЖИРИЙН ӨДӨР” арга хэмжээг Зэвсэгт 

хүчний 167 дугаар ангитай хамтран тус ангийн байрлалд 

жил бүр зохион байгуулж байна.  

 

                                                                    /Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийн дүнгийн хурлын үеэр -2013 он/ 

                  

 

 “Энхийг сахиулагчдын өдөр”-ийг угтаж, аймгийн МСҮТ, ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд “Энхийг 

сахиулагч Монгол цэрэг” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг зарлан явуулсан ба эх оронч үзэл, хүмүүжил 

төлөвшүүлэх, энхийг сахиулах ажиллагааны зорилго, ач холбогдлыг өсвөр үеийнхэнд сурталчлан, мэдээлэл 

өгөх зорилгоор ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сурагчдад “МОНГОЛ ЦЭРЭГ-ДЭЛХИЙН ЦЭРЭГ” 

сэдэвт уулзалт ярилцлагыг зохион байгууллаа. 
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    /Цэрэг татлагын үйл ажиллагаа -2014 оны10 сар/ 

Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийн ажлыг зохион 

байгуулж, дүнг аймгийн Засаг даргаар батлуулан БХЯ, ЗХЖШ-ын 

холбогдох газруудад хүргэж ажиллаж байна. ЗХЖШтабын даргын 

тушаал, аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу цэрэг татлагын 

ажлыг тогтоосон хугацаанд чанартай зохион байгуулж, ЗХЖШ-

аас тогтоосон цэрэг татлагын хяналтын тоог 101-114 хувиар 

биелүүлж, Зэвсэгт хүчин, хилийн цэргийн ангиудад хуваариллаа.   

                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                       Цэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийн сургалтын үеэр -2013- 2014 он  

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд дайчилгааны бэлтгэл офицер, нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтэнг 

шинээр бэлтгэх, цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хааж байгаа иргэдтэй цэргийн анхан болон гүнзгийрүүлсэн 

шатны сургалтыг хээрийн байрлалд 2 удаа  зохион байгуулж явууллаа.  

 

 

/Говийн бүсийн аймгуудын сумын ЗДТГ-ын дарга нарын сургалт -2013 он/ 
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  Говийн бүсийн аймгуудын сумын ЗДТГ-ын дарга нарын 

цэргийн бэлтгэл сургалтыг Батлан хамгаалах салбарын 

хууль тогтоомжийг орон нутагт хэрэгжүүлэх, дайчилгааны 

төлөвлөгөөг тодотгох, байгууллага, аж ахуйн нэгж, 

иргэдийг даалгаваржуулах, орон нутгийн цэргийг зохион 

байгуулахад сумдын Засаг даргын Тамгын газрын дарга 

нарт мэдлэг, дадлага олгох, тэдний ажилд дэмжлэг 

үзүүлэх, цэргийн бэлтгэлийг дээшлүүлэх зорилгоор Зэвсэгт 

хүчний 167 дугаар ангийн материаллаг баазыг түшиглэн 

зохион байгуулсан.  

                                                                  Багийн Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалт арга хэмжээ -2013-2014 он  

2014 онд Өмнөговь аймгийн багийн Засаг дарга нартай “Цэргийн бэлтгэл” сургалтыг Зэвсэгт хүчний 

167 дугаар ангийн байрлалд зохион байгуулж, оногдуулан данслагдсан бэлтгэл үүрэгтнүүдэд зарлан 

мэдээлэлт явуулах, бүртгэлийг хөтлөх” сэдэвт үзүүлэх хичээлийг Даланзадгад сумын дөрөвдүгээр багийн төв 

дээр зохион байгууллаа. 

                                                                       /Ахмад дайчдад аймгийн Засаг даргын бэлэг гардуулж байгаа нь -2014 он/ 

   

2014 онд Халхын голын байлдааны ялалтын 75 жилийн ой тохиож аймгийн Засаг даргаас байлдаанд 

оролцсон ахмад дайчдад баярын мэндчилгээ дэвшүүлж, гарын бэлэг гардуулсан. 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 


