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№ Шалгуур үзүүлэлт 

Суурь үзүүлэлт 
(2011\2012 оны 

байдлаар) 
2013оны гүйцэтгэл 

Зорилтот түвшний гүйцэтгэл 

2014 оны гүйцэтгэл 

 
ЗАСАГЛАЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ (Авилгал, хүнд сурталтай тэмцэх чиглэлээр) 

 

 

1 
Орон нутгийн өмчит ААН, байгууллагын ашиг, орлогын 
зорилтот түвшний гүйцэтгэл (хувь) 

2012- 9110804,3      
/8,5% 

9305925,6            
/8,6% 

9411471,9 
91,2 %  /8,8%/ 

2 Иргэний шилжилт хөдөлгөөний цэвэр коэффицент  
2011 онд 21.08, 
2012 онд 18.89 

9,8-100% 
ш/ирсэн – 1089 
Ш/явсан - 1227 

-3.18% 

3 
Засгийн газрын 2013 оны 370 дугаар тогтоолд заасан 
Нийгмийн түншлэлийн талаар хэрэгжүүлсэн ажлын 
гүйцэтгэл (хувь) 

100 100 100 

4 

Худалдан авалтын (ХА) ил тод байдал: 
4.1. Төлөвлөсөн ХА-ын ажиллагааны гүйцэтгэл (бодит 
гүйцэтгэлийн хувь хэмжээ) 

2011-134 ХА/100% 
2012-96 ХА/ 97,1% 

118 ХА/ 90,1% Цахим ХАА зох/б 100% 

4.2. Нийт ХА-д төлбөр тооцоог батлагдсан хувиарт 
багтаан төлсөн ХА-ын хувь хэмжээ  

100 % 99,1% 100% 

4.3. Уугуул иргэдийн нөхөрлөл, хоршоо болон оршин 
суугчдын оролцоотой ХА-ын үйл ажиллагаа\ гэрээгээр 
гүйцэтгэх ажлын бодит гүйцэтгэл (сая.төг) 

2012-32 ХА/3,444,1 
төг 

45 ХА/4,877,9 төг 
28 ХА/ 

10 тэрбум 511 сая.төг 

5 

Төсвийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг 
хангасан байдал:  
5.1. “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн зарцуулалт 
(хувь)  

 
- 
 

 
96,0% 

 

аймгийн дүн-88% 

/Аймгийн ОНХС-91%, 
сумын ОНХС- 85% 

энэ нь ОНХНСангаас ХII/31-нд 
санхүүжилт ирсэнтэй холбоотой 

5.2.“Хөдөлмөр эрхлэлт дэмжих сан”-ийн зарцуулалт 
(хувь) 

103,9 / 58,3 97,5 100%  
/605,982,000 төг/ 

5.3. “ЖДҮ дэмжих сан”-ийн буцаан төлөлт(хувь)  15,6 40.0%  
/745,000,000 төг/ 

5.4.“Сум\дүүрэг хөгжүүлэх сан”-ийн буцаан 
төлөлт(хувь) 

42 42/100% 

69.9% 
/ГТ ЦЦ тус бүр 204,0 сая, ДЗ 901,0 сая 
бусад 12 сум тус бүр нь 168,0 сая, нийт 

3325,0 сая төгрөг төсвөөс хуваарилагдаж 
ирсэн байна. 



6 

Аймаг, нийслэлийн удирдлагын бодлого шийдвэрийн 
үр нөлөө: 
6.1. Зохицуулалт хийсэн эрх зүйн акт нь аж ахуй 

эрхлэхэд үзүүлсэн дэмжлэг /нийт шийдвэрээс 
хуулийн шаардлагаас давсан нэмэлт төлбөр, шат 
дамжлага, зөвшөөрөл шаардсан шийдвэрийн эзлэх 
хувь)   

2012-89 шийдвэр 
/13,4% 

Зохицуулалт хийсэн эрх 
зүйн акт нь аж ахуй 
эрхлэхэд үзүүлсэн 

дэмжлэг 

102 шийдвэр /14,2% 
Зохицуулалт хийсэн эрх 

зүйн акт нь аж ахуй 
эрхлэхэд үзүүлсэн 

дэмжлэг 

Дэмжсэн-133 шийдвэр 17,8% 
 

/хуулийн шаардлагаас давсан 0.0 хувь/ 

6.2. Иргэд, олон нийтийн оролцоотой буюу төсвийн 
төсөлд иргэдийн өгсөн саналыг тусгасан шийдвэрийн 
эзлэх хувь (Хүүхэд, эцэг эхийн саналыг шийдвэртээ 
тусгасан иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  тогтоол, 
Засаг даргын шийдвэрийг тусгайлан зааж тооцно)  

 
100% 

 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 

Төсвийн төсөлд-100%                       
ИТХТ-ийн шийдвэр- 40.1% 

Засаг даргын  шийдвэр-41,0% 

6.3. Иргэд, ААН болон харилцагч бусад 
байгууллагаас гаргасан нийт хүсэлт, гомдлыг хуулийн 
хугацаанд бодитой шийдвэрлэсэн асуудлын эзлэх хувь  

2011 онд 98.5, 
2012 онд 99.6 

98.7 
Бичгээр -1003 /97,5%/ 
Утсаар - 241 /81,7%/ 

7 

Хүйсийн тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 
шаардлагын хэрэгжилт: (хувь) 
7.1. Хариуцсан алба хаагчтай эсэх, төлөвлөгөөт арга 
хэмжээний биелэлтийн хувь 

ТЗУХ-Хариуцсан 
ажилтантай 30,0 % 

ТЗУХ-Хариуцсан 
ажилтантай 60,0% 

Хариуцсан ажилтантай. 
75,0% 

7.2. Бүх шатны захиргааны удирдах албан тушаал 
дахь хүйсийн зохистой харьцаа хангагдсан эсэх (хувь) 

2011 онд                            
эр 50.0, эм 50.0 

2012 онд                        
эр 48.2, эм 51.8 

Эр 50.8 
Эм 49.2 

УАТ- 127 : 
Эр – 70 
Эм – 57 

55,2%/44,8% 

8 Гэмт хэргийн 

илрүүлэлт (хувь) 

2011-Бүртгэгдсэн 
гэмт хэргийн 73%          
2012- Бүртгэгдсэн 
гэмт хэргийн 61,4 

Бүртгэгдсэн гэмт 
хэргийн 71,7% 

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 
74.0 % 

улмаас учирсан хохирлын 
барагдуулалт (хувь) 

2011-Нийт хохирол 
1411,2 сая/64,3%   

2012- 1298,9 
сая/80,7% 

Нийт хохирол 1288,0 
сая/61,5% 

Нийт хохирол 
4527,2 сая/ 60.3% 

/Голомт банкны хохирол нөлөөлсөн/ 

9 
Бизнесийн үр ашиг: 
9.1. 5 хоногийн дотор шинээр бүртгэгдсэн ААН  (тоо) 

2011-201 ААН            
5 хо-т/ 4 

2012-213 ААН             
5 хо-т/ 4 

Шинээр 229 ААН 5хо-
т/5 

Шинээр 248 ААН 
/Ажлын 5 хоногт 5 ААН/ 



9.2 Нийт иргэдийн тоонд газар анх удаа өмчилж, авсан 
иргэдийн эзлэх хувь  

37,6 37,9 
38,5% 

/22573 иргэнд 1743.38 га/ 

 
НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ (Иргэдийн ахуй амьдралын чанар) 

 
 

10 
Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүст үйлчилгээ 
үзүүлэх төв (тоо) 

0 1 2 

11 
Нийт малчдын өрхөөс эрчимжсэн мал аж ахуй 
эрхэлдэг (фермер, нөхөрлөл, бүлэг) нэгж 

5131малчин өрхөөс 
Үхрийн АА-23 өрх 

Гахай-  24 өрх 
Тахиа -14 өрх 

Үхрийн АА-34 өрх 
Гахай- 29 өрх 
Тахиа -18 өрх 

Үхрийн АА-44 өрх 
Гахай- 40 өрх 
Тахиа -19 өрх 

12 
Нийт гэр олгогдсон өрх /Түрээс, халамжийн орон 
сууцанд хамрагдсан өрх (тоо) 

2011- 58 
2012-156 

26 
гэр олгогдсон   22 өрх 

Орон сууцны дэмжлэг  81 иргэнд 

13 
Шилжин суурьшигчдийн бүртгэлийг сайжруулж, 
нийгмийн суурь үйлчилгээнд хамруулах (тоо) 

2011-суурин 53891, 
хөдөлгөөнт 89000                             
2012- суурин56585 
хөдөлгөөнд 100000 

хүн ам 

Суурин-58555 
  

хөдөлгөөнт- 110000 
хүн ам 

Суурин-59665 
 

Ш/явсан-1319 
Ш/ирсэн-1098 

Хамрагдалт-100% 

14 
Архи согтууруулах ундаа хэрэглэдэггүй орчныг 
бүрдүүлсэн архидалтын эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг 
байгууллагыг дэмжсэн байдал (сая төг.) 

2011-2,0 сая           
2012-0,69 сая 

13,8 сая 30 сая /100% 

15 
Малын хулгайтай тэмцэх асуудлын хүрээнд 
байгуулагдсан цахим сүлжээ, лавлах утас  (тоо) 

1 цахим хаяг 
70533321 

3 цахим хаяг 
/ЦГазар-3/  сум- 14, 

нийт 17 утсаар 

4  цахим хаяг ЦГазар-3 
Сум-14, 

нийт 17 утас 

16 Сүрьеэ өвчний тархалт(хувь) 3,7/4.6 3,3 3,6 

17 
Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдэд үзүүлсэн тусламж, 
үйлчилгээ (тоо) 

23/32 56 184 

18 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуульд 
хамрагдалтын хувь 

2012 онд   89,3% 89,3% 89,2 

19 
Дүйцсэн хөтөлбөрт 15 хүртэлх насны хүүхдийн 
хамрагдалтийн эзлэх хувь (хувь) 

43,1% 42,6% 62,0% 

20 
20.1. Ажилгүйдлийн түвшин (хувь) 
20.2. Хөдөлмөрийн зах зээлд шилжиж буй залуучуудын 
ажилгүйдлийн түвшин (хувь) 

3,8 
0,7 

1,8 
1,2 

1,8 
1,2 

21 
Амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой иргэдийн 
эзлэх хувь 

30%             28% 28% 7.0 % 

23 
Шинээр ашиглалтанд орсон сургууль, цэцэрлэгийн 
цогцолбор (тоо) 

4 5 
4 

/ 5 байхаас УТХО- Хүрмэн сумын 
дотуур байр баригдаагүй 



24 
Үндэсний хөтөлбөрт сургалтад хамрагдсан хүүхдийн 
тоо (Хөтөлбөр тус бүрээр) 

15 хөтөлбөр-
18443/15441 

/давхардсан тоогоор/ 

17 хөтөлбөр 
46215/давхардсан 

тоогоор/ 

18 хөтөлбөр 66570 /давхардсан 
тоогоор/ 

25 
Цэцэрлэг, сургуулийн шугамаар эрүүл мэндийн болон 
шүдний үзлэг үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхэд (тоо) 

969              /3521 1197 2417 

26 
Хүүхдийн хөгжил, хамгаалалд зориулсан нийт хөрөнгө 
оруулалт (сая төг.) 

2011 онд ОНТ-2,6 
тэрбум, УТ-735 сая 
/2012 онд ОНТ-4,8 

тэрбум, УТ-1,1 
тэрбум 

УТ-1,1 тэрбум, ОНТ-
5,3 тэрбум 

УТХО  -3,3 тэрбум.төг 
 

ОНТХО -5,4 тэрбум.төг 

 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ(Бүтээн байгуулалтын чиглэлээр) 

 

27 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тухайн оны төсвийн 
багцын зарцуулалтын гүйцэтгэл (хувь) 

2011-99,5                
2012-100,7 

96,9 104,1 тэрбум.төг  96,7 % 

28 
Импорт орлуулсан бүтээгдэхүүн тоогоор  /тоосго/ сая 
ширхэг 

 
3900.0 сая.ш 

 
3000,0 сая.ш 

 
3000,0 сая.ш 

29 Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого /төг 
2011-60,9 тэрбум.төг 
2012-75,5 тэрбум,төг 

6,8 тэрбум /100% 
7,5 тэрбум.төг 

100% 

30 Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн орлого /төг 

2011-108,9 
тэрбум,төг 
2012-109,4 
тэрбум.төг 

73.3 тэрбум. 
төг/112.8% 

74,3 тэрбум.төг 
/1 тэрбум.төг-р өссөн 

97,9 % 

31 
Иргэдэд олгох бичил зээлийн сан болон ЖДҮ 
хөгжүүлэх зэрэг  сангаас зээл авсанаар бий болгосон 
шинэ ажлын байр (тоо) 

600 246 414 

32 

ХАА салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх 
талаарх сангуудын хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж (тоо): 
33.1. Хураан авсан үр тариа (мян.тн) 
33.2.Хураасан малын тэжээл, бусад таримал (мян.тн) 
33.3. Хураан авсан хүнсний ногооны зоорьд хадгалах 
боломж бүрдсэн хувь хэмжээ (мян.тн) 

33.2 -281 тн 
 

33.3 -474,3 тонноос 
150 тонн 

зоорилогдсон 

33.2-262,8 тн, 
 

33.3 -599,7тн хураан 
авснаас 220 тн нь 

зоорилогдсон 

33.2 - 269.5 тн 
 

33.3 - 148.6 тн 

33 
Шинээр байгуулсан болон сэргээн засварласан уст 
цэг, усан сан, худаг (тоо) 

2012 онд шинээр 78 
засварласан 158 /236 

Шинээр 78 
засварласан 167 /245 

Шинээр 104 
Засварласан 284 

34 
Хамгаалалт барьж тохижуулсан усны эх үүсвэр, булаг 
шандны эх (тоо) 

7 9 10 

35 
Цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламжийн талбай 
(га) 

50 200 
99.8 га 

/Төсөл хөтөлбөрөөр  43.8 га 
мод тарих өдрөөр    55 га / 

36 
Гэрэлтүүлгийн арчилгаанд зарцуулсан санхүүжилт 
(сая төг) 

38 36 53,9 сая.төг 



37 
Нийт хүн амаас сайжруулсан ариун цэврийн 
байгууламжид хамрагдсан хүн амын эзлэх хувь 

9,3 14,1 18,6 % 

38 
Шинээр ашиглалтанд орсон автозам дахь гэр 
хорооллын замын эзлэх хувь хэмжээ (км) 

14,4 14,4 
Шинээр хатуу хуч.автозам -12 км 

-хүчитгэл-800 м 
-сайжруулсан шор. зам 3,5 км 

39 
Гэр хорооллын айл өрхөд нийлүүлсэн эрчим хүчний 
хэмнэлттэй зуух (тоо) 

- - - 

40 
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу гэр 
хороололд шинээр баригдсан орон сууц (м.кв) /тоо/ 

156 орон сууц  
9360м.кв 

456 орон сууц 27360 
м.кв 

178 ашиглалтад орсон                        
278 баригдаж байгаа 

41 
Орон сууцны хороолол дахь шинээр ашиглалтанд 
орсон болон өргөтгөсөн инженерийн шугам сүлжээ  
(км) 

6,1 9,1 

Нийт 38,9 км ШСүлжээ: Үүнд 
Дулаан 6,5 км 
Бохир 4,5 км 
Цэвэр 5,2 км 

ЦДАШ -22,7 км 
ХТП -18 ш 

42 
Шинээр байгуулагдсан инженерийн шугам сүлжээнд 
холбогдсон гэр хорооллын өрхийн эзлэх хувь (тоо) 

2,1 3,1 
6,4 % 

2343 өрхөөс 150 өрх хамрагдсан 

43 
Шинээр цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан,  
хүчдэлийг нь сайжруулсан айл өрх(тоо) 

2011-2012 онд  17 гэр 
хорооллын 4500 айл 
өрхүүд шинээр эрчим 

хүчинд холбогдсон 

1245 айл өрх шинээр 
ЭХ-нд холбогдсон. 

658 өрх/ цах. 
хүчдэлийг 

нэмэгдүүлсэн. 

 Шинээр цахилгаан эрчим 
хүчээр хангагдсан 1245 өрх 

 2794 айл өрх  хангах 
хүчин чадалтай  цахилгааны 
38,1 км хүчдэлийг нэмэгдүүлснээр 
658 өрх хамрагдсан 

44 
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөөр хэрэгжүүлэх дэд 
бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээ (тоо) 

- - 

2014 онд 

Нийт 42,8 км: Үүнд: 
ЦДАШ-20,6 км 
Бохир 5,7 км 

Цэвэр 16,5 км 

45 
Үйлдвэрийн аргаар дахин боловсруулсан хог хаягдлын 
хэмжээ (м/3) 

- - 
10 м/3 

Хэмжээний  хуванцар сав  дахин 
боловсруулсан 
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АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  
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