
 1 

 

 

 

 

 

 

 

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧААС ТӨСВИЙН 

ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧТАЙ БАЙГУУЛСАН ҮР 

ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ /ХАВСРАЛТ №07/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5.  

 

Бүх сумдыг цахим хурал, сургалт семинар хийх 
тоног төхөөрөмжөөр хангаж, сургалтанд хамрагдах 
төрийн албан хаагчдын албан томилолт бензин 

шатахууны зардлыг хэмнэх боломжийг бүрдүүллээ 

Аймгийн Иргэний танхимын үйл 

ажиллагааг эрчимжүүлж, 2014 онд 

нийт 13 удаагийн хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулж, 3429 иргэн 

оролцож, 1242 санал гаргасаны 60 

хувь буюу 751 саналыг орон 

нутгийн удирдлагын шийдвэрт 

тусгуулж ажиллалаа.   

 

Аймгийн ИТХ-ын дарга 

Л.Батчулууны санаачлагаар 

“ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ: СУМДЫН 

ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ТАЙЛАН 

2013” судалгаа, тайланг “Эдийн 

засгийн бодлого, өрсөлдөх 

чадварын судалгааны төв”-тэй 

хамтран улсын хэмжээнд анх удаа 

хийж, сумдын хөгжил, өрсөлдөх 

чадвараа сайжруулах, үнэлэлт 

дүгнэлт хийх суурь судалгааны 

баримт бичиг болгон ашиглаж 

байна.  

 

2014 оны ажлын үр дүнгээр 

Сэврэй сум тэргүүн байр 

эзэлж, Баяновоо, Номгон 

сумд  хоёр гурав дугаар 

байрыг эзэлсэн бол 

Ханхонгор сумын 

Жаргалант, Хүрмэн сумын 

Тулга, Баяндалай сумын 

Наран багууд аймгийн 

тэргүүний багаар тодорч 

шагналаа  гардаж авчээ. 

 
Төрийн архивын байрыг стандартад 
нийцүүлэн засварлаж, орон нутгийн 
төсвийн 64.5 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар нийт 98 нягтруулсан 

шүүгээ суурилууллаа 

Төрийн албаны хүний нөөцийн бодлого үйл ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн 

ажлын үр дүнгээр Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажлаар 2014 

онд Тэргүүн байр эзэлсэн  

 

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

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

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

 

Тайлант хугацаанд сумын Засаг даргын 844 захирамж, Засаг даргын 

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

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

зүйн үндэслэлийг хянаж зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авлаа 

 

Төрийн архивын цахим санд 9 хөмрөгийн 111 хадгаламжийн нэгжийн 4513 хуудас 

баримтыг скайнардаж, 4 хөмрөгийн 77 хадгаламжийн нэгжийн 4299 хуудас 

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

11121 газарзүйн нэрийг шивж оруулснаар нийт архивын баримтын 19,2 хувийг 

цахим санд байршуулаад байна. 

 

2014 онд 15 сумын 80 төсөвт байгууллага, 
10 агентлаг нийт 90 байгууллагад хяналт 
шинжилгээ хийж, гарсан алдаа дутагдалыг 
засаж залруулах талаар аргачилсан зөвлөмж 
мэдээллээр хангаж сум, байгууллага бүртээ 
хүрч ажилласан. 

2014 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар 15 сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын барилгын  20 хувийг нь 

шинээр барьсанаар нийт ЗДТГазрын 

барилгын 60  хувийг шинэчиллээ.  

 
Сэврэй, Баян-овоо, Даланзадгад  сумдын 
ЗДТГазарт “Нэг цэгийн үйлчилгээ”-г бий 
болголоо. 
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ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААС ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧТАЙ 

БАЙГУУЛСАН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ  ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛД ХИЙСЭН  

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН  

Зохион байгуулагдсан арга хэмжээ 

Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэн аймгийн Засаг даргын 

“Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын орон тоог шинэчлэн тогтоох тухай” 2015 оны 01 сарын 

26-ны өдрийн а/13 дугаар захирамжаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын орон тооны дээд 

хязгаарыг 37 болгож, үүнээс Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс 6, Хууль зүйн хэлтэс 5, 

Хөгжлийн бодлогын хэлтэс 7, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс 5, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс 8, 

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тасаг 3, Цэргийн штаб 3 орон тоотой байхаар тогтоож, Засгийн 

газрын 2008 оны 67 дугаар тогтоолоор баталсан орон тооны дээд хязгаарт багтаан ажлын чиг 

үүргийг нягтруулснаар 8 ажлын байрыг цомхтгон төсвийн хэмнэлт бий болгосон байна.  

2014 онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаас аймгийн Засаг даргатай 17 

хөтөлбөрийн хүрээнд багтах 58 арга хэмжээг тоо чанар хугацааны шалгуур үзүүлэлтийг ханган 

нийлүүлэхээр гэрээ байгуулан ажилласан байна.  

Гэрээний хэрэгжилтийг хагас бүтэн жилд тооцож дүн мэдээг аймгийн удирдлагуудад 

танилцуулсан байна.  

    Байгууллагын жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 58 арга хэмжээнээс 

17  арга хэмжээг тусгай захиалгат бүтээгдэхүүнээр сонгон гэрээ байгуулж ажилласан байна.  

 

Үр дүн /юунд хүрсэн –чанар/ 

   Гэрээний хэрэгжилтийн бүтэн жилийн үнэлгээг хянаж үзэхэд нийт нийлүүлэх 41 арга 

хэмжээ дунджаар 26,7 хувийн биелэлттэй, тусгай захиалгат 17 арга хэмжээ дунджаар 36,2 

хувийн  биелэлттэй, манлайллын 41 зорилт арга хэмжээ дунджаар 28,6 хувийн биелэлттэй, 

нийт дунджаар 91,5 хувьтай  “А” үнэлгээтэй дүгнэгдсэн байна.  

 Гэрээний хүрээнд  байгууллагын хэмжээнд хийгдсэн гол гол шинэлэг, бүтээлч, 

бүтээн байгуулалтын ажлуудаас дурьдвал: 

Төрийн албаны хүний нөөцийн бодлого үйл ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн ажлын 

үр дүнгээр Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажлаар 2014 онд тэргүүн байр эзэлсэн  

   Аймгийн хэмжээнд 2014 онд төрийн албан хаагчдыг холбогдох чиглэлээр гадаад улс 

оронд богино хугацаагаар туршлага судлуулж, мэргэжил дээшлүүлэх, эрүүл мэндийн чиглэлээр 

хамтарсан үйл ажиллагаа явуулах зэрэг ажлуудыг 18 удаагийн арга хэмжээг зохион байгуулсан. 

2014 онд БНХАУ-д хот төлөвлөлт, ногоон байгууламж, байгаль орчин, эрүүл мэнд, онцгой 

байдал, архивын чиглэлээр, Герман улсад эрүүл мэнд, аялал жуулчлал, Солонгос улсад газар 

тариалан, спорт, нийгмийн хамгаалал, ОХУлсад залуучуудын холбоо, иргэний бүртгэл, Япон 

улсад барилгын стандарт, Вьетнам, Тайланд зэрэг улсуудад 15 удаагийн мэргэшил 

дээшлүүлэх, туршлага судлах сургалтад нийт 60 гаруй албан хаагчийг хамруулсан байна.  

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа хандлага, өөрийгөө хөгжүүлэх чадавхыг 

сайжруулах хүрээнд Хувь хүний хөгжлийн институтээс багш урьж сумдын баруун, зүүн бүсийн 
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бүсчилсэн болон мэргэжлийн чиглэлийн нийт 12 удаагийн сургалтаар “Үйлчлэн манлайлахуй”, 

“Удирдлагын манлайлал”, “Цаг төлөвлөлт”, “Өрхийн төлөвлөлт”зэрэг сэдвүүдээр сургалт хийсэн 

нь тэдний идэвхийг өрнүүлсэн шинэлэг, үр дүнтэй арга хэмжээ болсон байна.    

Аймгийн Засаг даргын 2009 оны а/580, а/581 дүгээр захирамжаар баталсан “Сум багийн 

ажил дүгнэх” журам аргачлалын дагуу бүх сум, багийнхаа  ажлыг үнэлж дүгнэн байр эзлүүлсэн 

байна. 2014 оны ажлын үр дүнгээр Сэврэй сум тэргүүн байр эзэлж, Баяновоо, Номгон сумд  

хоёр гурав дугаар байрыг эзэлсэн бол Ханхонгор сумын Жаргалант, Баяндалай сумын Наран, 

Хүрмэн сумын Тулга багууд аймгийн тэргүүний багаар тодорч шагналаа  гардаж авчээ. 

Аймаг орон нутгийн хөгжил цэцэглэлт, ард иргэдийн сайн сайхан амьдрал, Нутгийн өөрөө 

удирдах ёсны байгууллагын тогтолцоог төлөвшүүлэх, төр, засгийн тогтоол шийдвэрийг 

хэрэгжүүлэхэд идэвх зүтгэл гарган, үр дүнтэй ажилласан зарим хүмүүсийг аймгийн дээд шагнал 

болон ИТХ-ын шагналаар шагнаж урамшуулсан. Үүнд: Батмөнх даян хааны нэрэмжит 

шагналаар аймгийн Засаг дарга Б.Бадраа, 2013 оны “Хүндэт иргэн” цол тэмдгээр Хөдөө аж 

ахуйг хоршоолох, нэгдлийн аж ахуйн суурийг бэхжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан 

Ролжинжавын Батааг, 2014 оны “Хүндэт иргэн” цол тэмдгээр Монгол улсын Соёлын гавьяат 

зүтгэлтэн, төрийн хан хуурч ерөөлч магтаалч Цэенгийн Цэрэндорж нар шагнагдаж, аймгийн 

ИТХ-ын “Хүндэт тэмдэг”-ээр 12 хүн, “Хүндэт жуух” бичгээр 42 хүн, “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр 35 

хүн, аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр 157 иргэн, 2 байгууллага тус тус шагнагдсан байна. 

Мөн төрийн дээд шагналд 286 хүний материалыг бүрдүүлэн Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт 

хүргүүлснээс “Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одон”-гоор 3, “Цэргийн гавьяаны улаан 

тугийн одон”-гоор 1, “Алтан гадас одон”-гоор 19, “Цэргийн гавьяаны одон”-гоор 1, “Хөдөлмөрийн 

хүндэт медаль”-иар 40, “Цэргийн хүндэт медаль”-иар 1, нийт 67 иргэн шагнагдаж, “Эхийн алдар-

1, 2” дугаар одонгоор 115 эх шагнагджээ. 

 
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хуулийн санг шинээр батлагдсан болон өөрчлөлт 

орсон  хууль тогтоомж  нийт  509 эрх зүйн актаар баяжуулснаар 12030 эрх зүйн акттай болжээ. 

Мөн Төрийн мэдээлэл, Хууль зүйн мэдээлэл сэтгүүл дээр хэвлэгдэн гарсан өөрчлөлт 

хөдөлгөөнийг эрх зүйн актуудад бүрэн хийсэн бөгөөд давхардсан тоогоор 134 хуулийн 691, 

УИХ-ын 8 тогтоолын 22 заалт,  Засгийн газрын 58 тогтоолын 151 зүйл заалт, Ерөнхийлөгчийн 1 

зарлиг, сайдын 52 тушаалын 92 заалт,  агентлагийн даргын 14 тушаалын 64 заалтад нэмэлт 

өөрчлөлтийг тусгаж мэдээллээр хангаж ажиллаж байна. 

Сумдын жилийн ажил дүгнэх үзүүлэлтэд захиргааны шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг 

харгалзахаар тусгаж тайлант хугацаанд сумын Засаг даргын 844 захирамж, Засаг даргын 

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

дарга, эрхлэгч нарын 292 тушаал, нийт 1470 шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хянаж зөрчлийг 

арилгуулах арга хэмжээ авсан. 

Архивын баримтанд иж бүрэн тооллого хийж, 2014 оны байдлаар 1930-2011 оны нийт 

30200  баримт хадгалагдаж байна. Тус оны нөхөн бүрдүүлэлтийн графикийн дагуу 

байгууллагуудын байнга хадгалах 1489,  70 жил хадгалах 366 баримтыг нөхөн бүрдүүлэлтээр 
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хүлээн авч  эрдэм  шинжилгээ  техник  боловсруулалтыг хийж,  данс  бүртгэлийг  үйлдэж, нийт 

3563 баримтыг эрдэм  шинжилгээ дахин боловсруулалт хийж бүртгэлийг шинэчлэн ажиллажээ. 

Төрийн архивын цахим санд 9 хөмрөгийн 111 хадгаламжийн нэгжийн 4513 хуудас 

баримтыг скайнардаж,  4 хөмрөгийн  77 хадгаламжийн  нэгжийн 4299 хуудас баримтыг 

засварлаж,  6472 заалт, 15882 хүний нэр, 9538 байгууллагын  нэр, 11121 газарзүйн нэрийг шивж 

оруулснаар архивын хадгаламжийн баримтын цахимжуулалт 19,2 хувьтай боллоо.  

           Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас санаачлан нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг 

зуны улиралд 7 хоног бүрийн ажлын 5 өдөрт өглөө бүр  /өглөөний дасгал хөдөлгөөн/ төрийн 

албан байгууллага, ард иргэдийн дунд 15 сумын хэмжээнд  зохион байгуулан өглөөний дасгал 

хөдөлгөөнд  өдөр бүр 350-400 хүн оролцож, 3 сарын хугацаанд давхардсан тоогоор 26000 хүн 

оролцсон нь улсад  тэргүүн туршлага болсон. 

2014 оны жилийн эцсийн байдлаар “Иргэдээ сонсох- 70530001”  утсанд нийт  241 санал 

хүсэлт ирсэнийг 81.7 хувьтай  шийдвэрлэж ажилласан байна. Мөн орон нутгийн 4 телевиз, 2 

сонин, говийн долгион радио, төвийн ТВ-9 инфо, МҮОНР, Телевизийн ММ агентлаг, өглөө, 

ардчилал сонингууд, chuhal, news, olloo сайт гэх мэт нийт 12 хэвлэл мэдээллийн 

байгууллагуудтай гэрээ байгуулан мэдээ мэдээллийг өгч хамтран ажиллаж байгаагаас гадна  

“Нутгийн удирдлагын ордноос мэдээлж байна” нэвтрүүлгийг бие даан бэлтгэн орон нутгийн 

телевизүүдээр долоо хоног бүр хүргэж, тайлант хугацаанд 13 цагийн 31 нэвтрүүлэг, цаг үеийн 

үйл явдлын шторк, 10 гаруй “Ярилцлагын цаг”-ийг хүргэсэн байна. “Мэдээллийн цонх” нэртэй 

мэдээллийн сонингийн 6 дугаар гаргаж иргэдэд хүргэсэн зэрэг тухайн ондоо онцлог гэж хэлж 

болохоор олон арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан байна.  

Аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮ-ий тасгаас 2014 онд 15 сумын 80 төсөвт байгууллага, 10 

агентлаг нийт 90 байгууллагад хяналт шинжилгээ хийж, гарсан алдаа дутагдалыг засаж 

залруулах талаар аргачилсан зөвлөмж мэдээллээр хангаж сум, байгууллага бүртээ хүрч 

ажилласан. Мөн Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын мөрөөр зөвлөгөө зааварчлага, 

аргачлалаар хангах төрийн албаны стандартыг хангах, байгууллагын төлөвлөлтийг хэрхэн хийх 

талаар сургалтуудыг зохион байгуулж  2014 онд 29 байгууллагын 857 албан хаагчдад  6 

төрлийн сэдвээр сургалтуудыг зохион байгуулж, аргачилсан зөвлөмжөөр хангаж ажилласан 

            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 ЗГХЭГазар, яамдад мэдээлж ажилласан байна. 
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ХАВСРАЛТ №07 

 
ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ  

(Илтгэх хуудас) 
 

 НЭГ.ТАЛУУДЫН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ 
 

 1.Төсвийн шууд захирагчийн  үүргийн биелэлт 
 

1.1.Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ (цаашид "Гэрээ" гэх-)-ний хавсралт 
болох "Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан тусгай арга 

хэмжээнээс бусад 41 нийт арга хэмжээ (гарц)-ний хэрэгжилтийг арга хэмжээ тус бүрийн 

гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүн)-ийн хүрсэн түвшинг гэрээнд 
тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшинтэй харьцуулан дүгнэх үндсэн дээр дор дурдсан 
дундаж оноогоор үнэлэв: 

                                        Хүснэгт 1 

Тусгай  арга хэмжээнээс бусад  хэрэгжүүлбэл  зохих 
нийт  арга хэмжээний тоо 

Өгвөл зохих 
оноо 

Өгсөн 
оноо 

/дундаж оноо/ 

1 2 3 

         0-30        26.7 

 
1.2.Гэрээний хавсралт болох "Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө"-нд 

тусгагдсан арга хэмжээнээс төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тусгайлан  сонгосон 17 тусгай 

арга хэмжээ (гарц)-ний  хэрэгжилтийг арга хэмжээ тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 
(тоо, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүн)-ийн хүрсэн түвшинг гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн 
хүрэх түвшинтэй харьцуулан дүгнэх үндсэн дээр дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:  

                                                                    Хүснэгт 2 

Хэрэгжүүлбэл  зохих тусгай 
арга хэмжээний  тоо 

Өгвөл зохих 
оноо 

Өгсөн оноо 
/дундаж оноо/ 

1 2 3 

           0-40 36.2 

 
1.3. Манлайллын зорилт (орц) бүрийн биелэлтийг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

бүрийн хүрсэн түвшинг гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшинтэй харьцуулан 
дүгнэх үндсэн дээр дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:   

 Хүснэгт 3  

Манлайллын зорилт (орц)-ын тоо  Өгвөл зохих 
оноо 

Өгсөн оноо 
/дундаж оноо/ 

1 2 3 

                                                0-30            28.6 

  1.4. Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт /өөрийгөө хөгжүүлэх/-ын биелэлт: 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

1.5. Тухайн төсвийн шууд захирагчийн төрийн алба, төрийн албан хаагчтай холбоотой 
хууль тогтоомж, стандартыг мөрдөж ажилласан тухай дүгнэлт:          

……………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………….............................................. 

.......................................................................................................................................... 
   

  2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн үүргийн биелэлт:   
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………...................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 3. Гэрээний биелэлтийн  үнэлгээ  

3.1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч төсвийн шууд захирагчийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн 
биелэлтийг дүгнэж, дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:  

Хүснэгт 4 

Гэрээний үзүүлэлт Өгвөл зохих 

оноо 

Өгсөн оноо 

/дундаж оноо/ 

1.Нийт арга хэмжээ (гарц)-ний биелэлт 0-30 26.7 

2.Тусгай арга хэмжээ(гарц)-ний биелэлт 0-40 36.2 

3.Манлайллын  зорилт  

(орц)-ын   биелэлт 
0-30 28.6 

                       Нийт оноо 0-100 91.5 

  
 3.2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч гэрээний биелэлтийг дүгнэж өгсөн үнэлгээгээ               
                    гэж тэмдэглэнэ. 
                                                                           Хүснэгт 5 
 

”А” буюу 
”Маш сайн” 

”В” буюу 
”Сайн” 

”С” буюу 
“Хангалттай” 

”D” буюу 
”Дутагдалтай” 

”F” буюу 
”Хангалтгүй” 

   
 
 

  

      
  
 Хэрэв ”А” буюу ”Маш сайн”, эсхүл ”D” буюу ”Дутагдалтай”, ”F” буюу ”Хангалтгүй” 
гэсэн үнэлгээ өгсөн бол энэ тухай үндэслэлээ бичнэ:  
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...............................................................................
........................................................................................................ 

  

 4.Гэрээний биелэлтийн үнэлгээг үндэслэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал: 

 1)……………………………………………………………………………………….………..………
…………………………………………………………………........................................... 
 2)..................................................................................................................................................
........................................................................................ ...........................г.м. 

 
 

 
 
5.Гэрээний биелэлтийн  үнэлгээний баталгаажуулалт:  

 
5.1.Үнэлгээ өгсөн: 

 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч 

………………….. …………………………….  /…………………………………/ 
(албан тушаал)                      (гарын үсэг)             
     (тэмдэг) 

………………………... 
(огноо) 

 5.2.Үнэлгээтэй танилцсан: 
Төсвийн шууд захирагч 

………………….. …………………………….  /…………………………………/ 
(албан тушаал)                        (гарын үсэг)             
      (тэмдэг) 

………………………... 
(огноо)             

 



 7 

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААС ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧТАЙ 
БАЙГУУЛСАН БАЙГУУЛСАН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ 

Өмнөговь аймгийн ЗДТГазар                                                                                                                                           2014 оны жилийн эцсийн байдлаар  

Хөтөлбөр 
(хөтөлбөрийн нэр), 
хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 

Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт, ажил үйлчилгээ 
/тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин 

Жинхэнэ гүйцэтгэл 
 (тоо, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлтийн хүрсэн түвшин) 

Үнэлгээ 
/0-30/ 

1 2   3 4 

Нэг: "Удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгож харилцаа, хамтын ажиллагааны удирдлагыг сайжруулах" гэсэн байгууллагын 
стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:  

ХӨТӨЛБӨР-1.1.: 
ДЭЭД ГАЗРЫН 

БОДЛОГО 
ШИЙДВЭРИЙН 
ЗОХИЦУУЛАЛТ   

 
Арга хэмжээ -1.1.1 

Үндэсний хөтөлбөр 
тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг хангах 

Ажил үйлчилгээ 1.1.1.1 - Үндэсний хөтөлбөр, тогтоол 
шийдвэрийг хяналтанд авч эзэнжүүлэх 
Тоо хэмжээ - Ирсэн тогтоолын тоогоор 
Чанар- Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын 

хэрэгжилтийг хангасан байна.  
Хугацаа-Тогтоол ирсэн тухай бүр    

Ажил үйлчилгээ-Монгол Улсын Ерөнхий сайдын  
захирамж,  Засгийн газрын Хуралдааны тэмдэглэл 
Үндэсний хөтөлбөр, Засгийн газраас гарсан тогтоол 
шийдвэрийг тухай бүр бүртгэл хяналтад авч,  удирдлага, 
холбогдох хэлтэс мэргэжилтэнд танилцуулж  эзэнжүүлэн 
гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна.  
 Тоо хэмжээ- 2014 оны  12 сарын  10-ны байдлаар  
Үндэсний хөтөлбөр 6, эрх зүйн акт 31, журам 4, ЗГХТ-13, 
МУЕС-ын захирамж-1  нийт 55 тогтоол шийдвэрийг  
хяналтанд авсан байна. Үндэсний хөтөлбөрийн 2013 оны 
хэрэгжилтийн явц, үр дүнг аймгийн хэмжээнд нэгтгэн 
хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж тайлан мэдээг 2014 оны 
2 дугаар сард салбарын яамдад болон ЗГХЭГ-т, Засгийн 
газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн 
2014 оны эхний хагас жилийн тайлан мэдээг 7 дугаар 
сарын 10-ны дотор ЗГХЭГ-т тус тус хүргүүллээ. 
Хэрэгжилт 83,0 хувьтай дүгнэгдсэн. 2014 оны жилийн 
эцсийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайлан мэдээг 2015 
оны 1 сарын 10-ны дотор  холбогдох яамд, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлэхээр холбогдох байгууллага, ажилтнаас 
хэрэгжилт гаргуулах ажил хийгдэж байна.Хяналтад 
авагдсан үндэсний хөтөлбөр, тогтоол шийдвэрийн 
жагсаалтыг гарган аймгийн ВЭБ сайт болон бүх сум, 

30 

Ажил үйлчилгээ 1.1.1.2 - Тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, нэгтгэх, тайлагнах 
Тоо хэмжээ - Тогтоол шийдвэр -4 удаа, үндэсний 
хөтөлбөр -2 удаа  
Чанар - Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангасан байна.  
Хугацаа -    3.6.9.12 сарын 20         

Ажил үйлчилгээ 1.1.1.3- Үндэсний хөтөлбөр, тогтоол 
шийдвэрийг хяналтанд авч хэрэгжүүлэх хяналт тавих 
талаар бусад байгууллагыг удирдлагыг зохион 
байгуулалт, арга зүйгээр хангаж ажиллах  
Тоо хэмжээ -Агентлаг сумдад тус бүр 1 удаа  
Чанар -   Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын  

хэрэгжилтийг хангасан байна.            
Хугацаа - 6.12 сарын 20   
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Ажил үйлчилгээ1.1.1.4 -Тогтоол шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг дээд газарт тайлагнах  
Тоо хэмжээ - Хяналтанд авсан тогтоол, үндэсний 

хөтөлбөрийн тоогоор  
Чанар - Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын  

хэрэгжилтийг хангасан байна.            
Хугацаа - 6.12 сарын 20 

  

холбогдох байгууллага, хэлтэст хүргүүлэн хэрэгжүүлж 
ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж байна. Бодлогын хяналт 
шинжилгээг 9 агентлагт хийж ЗГ-ын 2013 оны 322 дугаар 
тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллах арга зүй, зааварчилгаар 
хангаж ажиллалаа.  
Чанар – Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын 

хэрэгжилт хангадсан. 
Хугацаа- Үндэсний хөтөлбөр 2014 оны 2 сард, 2015 оны 2 

сард, тогтоол шийдвэр 2014 оны 7 сард   

Арга хэмжээ-1.1.2. 
Аймгийн Засаг 
даргын мөрийн 
хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах  

Ажил үйлчилгээ 1.1.2.1 - Мөрийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний тухайн онд хэрэгжүүлэх 
заалтуудыг хяналтанд авах, эзэнжүүлэх,   
Тоо хэмжээ -1 удаа   
Хугацаа - 2 сарын 20              

Ажил үйлчилгээ - Өмнөговь аймгийг 2013-2016 онд 
хөгжүүлэх аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 2014 онд хэрэгжүүлэх 
заалтуудыг хяналтанд авч, бүх хэлтэс мэргэжилтнүүдэд 
хүргүүлсэний дагуу хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2014 оны 
эхний хагас жилийн байдлаар  нэгтгэн гаргасан. 2014 оны 
жилийн эцсийн байдлаар нэгтгэх ажил хийгдэж байна.   
Тоо хэмжээ - Мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан 5 зорилтын 

хүрээнд 121 заалтын хэрэгжилтийг 2 удаа дүгнэж 
мэдээллээ. 
Чанар - Аймгийн ИТХ-ын 2012 оны 2/2 дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтийг 100 хувь хангасан. Мөрийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 2014 оны  хэрэгжилт 43,8 
хувьтай дүгнэгдлээ.   
Хугацаа - 6 сарын 20-ны дотор эхний хагас жилийн 
хэрэгжилт гарсан, жилийн эцсийн хэрэгжилт 12 сарын 20-
ны дотор гарна 

30 Ажил үйлчилгээ1.1.2.2- Өмнөговь аймгийг 2013-2016 

онд хөгжүүлэх аймгийн Засаг даргын мөрийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний заалтуудын 
хэрэгжилтийг нэгтгэх, мэдээлэх  
Тоо хэмжээ - хяналтанд авсан заалтаар 
Хугацаа - 6 сарын 20. 11 сарын 01 

  

  

Арга хэмжээ-1.1.3 

Төсөл хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 

удирдлага зохион 
байгуулалтаар 

хангах  

Ажил үйлчилгээ - Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа 
төсөл хөтөлбөрийн бүртгэлийг шинэчилж гаргах, 
хяналтанд авах 
Тоо хэмжээ -1 удаа 
Чанар - Хэрэгжиж байгаа төсөлт хөтөлбөрийг хяналтанд 
бүрэн авсан байна.  
Хугацаа- 4 сарын 01  
                            

Ажил үйлчилгээ – Засгийн газрын шугамаар аймгийн 
хэмжээнд хэрэгжиж буй төслийн /Мерси Кор, МИД,  
Өмнөговь, Дорноговь аймгийн хот байгуулалт, хилийн 
ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн G0204-МОН төсөл, 
Ногоон хэрэм зэрэг төслийн жагсаалт гарган хагас жил 
тутам хэрэгжилтийн тайлан мэдээллийг авч мэдээлж 
байхаар төслийн зохицуулагч нарт тоот хүргүүлэн 
ажилласнаар 2013 оны ажлын тайлан мэдээллийг нэгтгэн 

27 
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Ажил үйлчилгээ 1.1.3.1  -Төсөл хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн мэдээ, тайлан, төсвийн тооцоог гаргуулж 
нэгтгэх, удирдлагад мэдээлэх  
Тоо хэмжээ -Хяналтанд авсан төсөлт хөтөлбөрийн 

тоогоор 
Хугацаа- 11 сард                 

  

хяналт шинжилгээ хийж аймгийн Засаг дарга, Тамгын 
газрын тайлангийн хамт 2014 оны 3 сарын 30-нд  Засгийн 
газарт мэдээлсэн. 2014 оны  жилийн  эцсийн мэдээ 
тайлан авах албан бичгийг төслийн газруудад хүргүүлээд 
байна.  
Тоо хэмжээ жил бүр 1 удаа нэгдсэн мэдээллийг авч 

байна.  
Чанар – Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын 

хэрэгжилтийг хангасан.  
Хугацаа – 12 дугаар сарын  25-ны дотор нэгтгэн дүгнэнэ. 

Арга хэмжээ-1.1.4    
Áàòëàí õàìãààëàõ 

áîäëîãî 
çîõèöóóëàëòûí 

¿éë÷èëãýý 

Ажил үйлчилгээ 1.1.4.1-  Цэргийн штабыг БББ-ын дээд 

зэргүүдэд шилжүүлж, зэвсэгт хүчний анги, салбаруудыг 
бие бүрэлдэхүүн, авто техникээр нөхөн хангах 
төлөвлөгөөний дагуу Зэвсэгт хүчний анги, салбаруудтай 
тодотгол хийх                                                                                 
Чанар: Байлдааны бэлэн байдлын төлөвлөгөө хэрэгжих 
үндэслэлтэй байх  
Тоо: Зэвсэгт хүчний 167 дугаар ангги, 148, 104, 252 
дугаар тусгай салбаруудтай 2 удаа 
Хугацаа: VI, XII сард 

  

Ажил үйлчилгээ Цэргийн штабыг БББ-ын дээд зэргүүдэд 
шилжүүлж, зэвсэгт хүчний анги, салбаруудыг бие 
бүрэлдэхүүн, авто техникээр нөхөн хангах төлөвлөгөөний 
дагуу Зэвсэгт хүчний анги, салбаруудтай тодотгол хийв                                                                        
Тоо: 2 удаа                                                                                                                               
Чанар: Төлөвлөгөөг тодотгож бие бүрэлдээхүүн, 

автотехникийн чанар тодорхой хувиар ахисан                                                                                                       
Хугацаа: VI, XII сард                                                                                  

30 

Ажил үйлчилгээ 1.1.4.2-Сумдуудтай дайчилгааны 
даалгавраар оногдуулан данслагдсан бэлтгэл үүрэгтэн, 
авто техникийн тодотгол хийх  
Чанар: Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны үндсэн чиглэлийн 182 дугаар заалтыг хэргжүүлэх  
Тоо: 15 сумдын батлан хамгаалах товчооны 

бүрэлдэхүүнийг хамруулан 2 удаа 
Хугацаа: IV, X сард   

Ажил үйлчилгээ Сумдуудтай дайчилгааны даалгавраар 

оногдуулан данслагдсан бэлтгэл үүрэгтэн, авто 
техникийн тодотгол хийв                                                              
Тоо:  2 удаа                                                                                                              
Чанар: Дайчилгаа удирдах томилгоот бүрэлдэхүүний 

мэдлэг, далага дээшилсэн                                                                                  
Хугацаа: IV, X сард                                                                                 

30 

Ажил үйлчилгээ 1.1.4.3 Улсын дайчилгааны 

төлөвлөгөөнд тодотгол хийх 
Чанар: Àéìãèéí 15 ñóìààñ õîëáîãäîõ ìýäýý, ñóäàëãààã 

àâ÷ òºëºâëºãººã òîäîòãîñîí áàéõ  
Тоо: 1 удаа 
Хугацаа: VII сард   

Ажил үйлчилгээ  Улсын дайчилгааны төлөвлөгөөг 
тодотгоход улсын дайчилгаа хариуцсан мэргэжилтэнд 
мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, сургалтанд хамруулсан                                                               
Тоо:    1 удаа                                                                                                            
Чанар: Төлөвлөлтийн баримт бичгийн чанар дээшилсэн                                                                                  
Хугацаа:   8 сард                                                                               

25 
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Ажил үйлчилгээ 1.1.4.4 - Орон нутгийн хамгаалалтын 
төлөвлөгөөнд тодотгол хийх 
Чанар: Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны үндсэн чиглэлийн 185 дугаар заалтыг хэрýгжүүлэх  
Тоо: 15 сумдын батлан хамгаалах товчооны болон 
томилгоот бүрэлдэхүүнийг хамруулан 2 удаа 
Хугацаа: IV, X сард   

Ажил үйлчилгээ   Орон нутгийн цэргийг зохион 

байгуулах төлөвлөгөөнд тодотгол хийгдэв                                                                                                                        
Тоо:      1 удаа                                                                                                                   
Чанар:  Төлөвлөгөө хэрэгжих үндэслэлтэй болсон                                                                                
Хугацаа:   IV, X сард                                                                               

27 

Ажил үйлчилгээ1.1.4.5- Îðîí íóòãèéí öýðãèéã 
çýâñýãëýõýä îðîí íóòãààñ ãàðãàõ çýâñýã, òåõíèê, ãàëò 
õýðýãñëèéí òîîöîî ñóäàëãàà ãàðãàõ, èðãýäèéã 
äààëãàâàðæóóëàõ 

Чанар: Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны үндсэн чиглэлийн 185 дугаар заалтыг хэрýгжүүлэх, 
àéìãèéí Öàãäààãèéí ãàçðààñ àíãèéí áóóíû ñóäàëãàà 
ãàðãóóëàí àâñàí áàéõ 
Тоо: 15 сумдын батлан хамгаалах товчооны болон 

томилгоот бүрэлдэхүүнийг хамруулан 1 удаа 
Хугацаа: IV, X сард   

Ажил үйлчилгээ Орон нутгийн цэргийг зэвсэглэхэд орон 

нутгаас гаргах зэвсэг, техник, галт хэрэгслийн тооцоо 
судалгаа гаргав 
Тоо:     1 удаа                                                                                                                 
Чанар:  Орон нутгийн цэргийн зэвсэг техник, бие 

бүрэлдэхүүнийг даалгаварын дагуу орон нутгаас хангах 
бүрэн боломжтой                                                                            
Хугацаа:    1 сард                                                                              

30 

Ажил үйлчилгээ 1.1.4.6 -Ñóìäóóä, òºðèéí áîëîí òºðèéí 
áóñ áàéãóóëëàãóóäàä батлан хамгаалах хууль 
тогтоомжийã хэрэгж¿¿ëæ áàéãàà áàéäàëä хяналт тавих 

Чанар: Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны үндсэн чиглэлийн 186 дугаар заалтыг хэрэгжүүлýõ 
Тоо: 2 удаа 
Хугацаа: VI, XII сард   

Ажил үйлчилгээ Сумдууд, төрийн болон төрийн бус 

байгууллагуудад батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлж байгаа байдалд хяналт тавих ажлыг зохион 
байгууллаа                                                                                                        
Тоо:  2 удаа                                                                                                               
Чанар:  Зөрчил дутагдал багассан дүнтэй байна.                                                                                
Хугацаа: 11 сард                                                                                 

29 

Ажил үйлчилгээ 1.1.4.7  Аймгийн стратегийн үнэлгээ 
гаргаж БХЯ-нд хүргүүлэх          
Чанар: Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны үндсэн чиглэлийн 184 д¿ãýýр заалтыг хэрэгжүүлэх 
Тоо: 1 удаа 
Хугацаа: III сард   

Ажил үйлчилгээ   Аймгийн стратегийн үнэлгээ гаргав                                                                                 
Тоо:      1 удаа                                                                                                                
Чанар:   Батлан хамгаалах үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх 

судалгаа болж чадсан                                                                               
Хугацаа:     III сард                                                                             

30 
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Арга хэмжээ-1.1.5 
Батлан хамгаалах 
хууль тогтоомж, 

зэвсэгт хүчний үйл 
ажиллагааг 

сурталчилах: 

Ажил үйлчилгээ 1.1.5.1 Цэргийн анги салбаруудын бие 
бүрэлдэхүүний биеийн тамирын бэлтгэлжилтийг 
дээшлүүэх ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх 
Чанар: аймгийн ÇÄÒÃ-ûí 2014 îíû íýãäñýí àðãà õýìæýýíèé 

òºëºâëºãººíä òóñãàñàí заалтыг хэрэгжүүлэх 
Тоо: Өмнөговь аймаг дахь үндэсний аюулгүй байдлыг 

хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагын бие 
бүрэлдэхүүнийг хамруулаí 1 óäàà 
Хугацаа: III/15-17   

Ажил үйлчилгээ: Цэрэг, спортын уралдаан 

тэмцээнүүдийг зохион байгуулав                                                                   
Тоо:   2 удаа                                                                                                         
Чанар:    аймгийн ЗДТГ-ын 2014 оны нэгдсэн арга 
хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасан заалт бүрэн хэрэгжсэн                                                                             
Хугацаа:  III/15-17                                                                                

30 

Ажил үйлчилгээ 1.1.5.2 - Иргэд, залуучуудад цэрэг эх 
оронч үзэл, хүмүүжлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн үйл 
ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх 
Чанар: Батлан хамгаалахын сайд Өмнөговь аймгийн 

Засаг даргатай áàéãóóëñàí хамтран ажиллах гэрээнä 
òóñãàñàí заалтыг хэрэгжүүлэх 
Тоо: 3-аас доошгүй ажил, арга хэмжээг төлөвлөн зохион 
байгуулах 
Хугацаа: III/14, V/23, X/20   

Ажил үйлчилгээ Иргэд, залуучуудад цэрэг эх оронч 

үзэл, хүмүүжлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн 4 үйл 
ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүллээ                                                                 
Тоо: 4 удаа                                                                                                                      
Чанар:    Батлан хамгаалахын сайд Өмнөговь аймгийн 

Засаг даргатай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээнд 
тусгасан заалтыг хэрэгжсэн                                                                              
Хугацаа: III/14, V/23, X/20                                                                                 

30 

Ажил үйлчилгээ 1.1.5.3Сумдын ЗДТГ-аас зохион 
байгуулах цэргийн бэлтгэл сургалт, Зэвсэгт хүчний үйл 
ажиллагааны талаар иргэдэд сурталчилахад зориулсан  
мэдээлэл, сурталчилгааны материал бэлтгэх 
Чанар: Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны үндсэн чиглэлийн 186 дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх 
Тоо: улирал бүр /жилд 4 удаа/ 
Хугацаа: I, IV,VII, X сарын эхний 7 хоногт   

Ажил үйлчилгээ: иргэдэд хүргэх зорилгоор Батлан 
хамгаалах хууль тогтоомж, ЗХ, цэргийн штабын 
үйлажиллагааны талаар улирал бүр   мэдээлэл бэлтгэн 
сумдад хүргүүлэв                                                                                                                    
Тоо:  4 удаа                                                                                                                      
Чанар:  Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны үндсэн чиглэлийн 186 дугаар заалт хэрэгжсэн                                                                                
Хугацаа: Улирал бүрийн эхний сар                                                                                 

30 

Ажил үйлчилгээ 1.1.5.4 - “Монгол цэргийн өдөр”-ийг 

тэмдэглэн өнгөрүүлэх 

Чанар: Батлан хамгаалах яамнаас ирүүлсэн ажлын 
чиглэл, албан даалгаварын дагуу àðãà õýìæýýã òóñãàé 
òºëºâëºãºº ãàðãàí çîõèîí áàéãóóëñàí áàéõ 
Тоо: 1 удаа 
Хугацаа: III сард   

Ажил үйлчилгээ    Монгол цэргийн өдөрийг тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх тусгай төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүллээ                                                                                         
Тоо: 10 ажил хэрэгжсэн                                                                                                                                                                         
Хугацаа: III сард                                                                                 

30 
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Арга хэмжээ-1.1.6 
 

Цэргийн дүйцүүлэх 
албыг зохион 

байгуулах  

Ажил үйлчилгээ 1.1.6.1 Цэргийн дүйцүүлэх албыг 

мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзлыг 
хангасан иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг гарган батлуулæ, 
төлбөр төлөлтөнд хяналт тавих, бүртгэл тооцоог хөтлөх.   
Чанар: Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны үндсэн чиглэлийн 189 д¿ãýýр заалтыг хэрэгжүүлэх 
Тоо: 1 удаа 
Хугацаа: IV ñàðä   

Ажил үйлчилгээ  Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн 
төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзлыг хангасан 
иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг гарган батлуулж, төлбөр 
төлөлтөнд хяналт тавих, бүртгэл тооцоог хөтлөв.                                                                                            
Тоо:     1 удаа                                                                                                                     
Чанар:  Мөнгөн төлбөрийн барагдуулалт 57 хувь байна.                                                                                
Хугацаа:   12 сар                                                                               

28 

Ажил үйлчилгээ 1.1.6.2-  2014 оноос цэргийн дүйцүүлэх 

албыг биеэр хаах иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргаж 
аймгийн ИТХТ-ийн хурлаар оруулж батлуулах              
Чанар: Мîíãîë Уëñын Засгийн газрын тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх 
Тоо: 1 удаа 
Хугацаа: IV сард    

Ажил үйлчилгээ    2014 оноос цэргийн дүйцүүлэх албыг 

биеэр хаах иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргаж аймгийн 
ИТХТ-ийн хурлаар оруулж батлуулав                                                                                       
Тоо:      1 удаа                                                                                                                   
Чанар:   2014 оноос дүйцүүлэх албыг 40 иргэн биеэр 

хааж байна.                                                                               
Хугацаа:  IV сард                                                                                 

30 

Арга хэмжээ-1.1.7 

 
Цэргийн тоо 

бүртгэл, цэрэг халах 
татах ажлыг зохион 

байгуулах  

Ажил үйлчилгээ 1.1.7.1 - Цэргийн øèíý÷èëñýí òîî 

á¿ðòãýëèéã ºìíºõ æèë¿¿äòýé õàðüöóóëñàí ñóäàëãàà 
ãàðãàõ, ÷èã õàíäëàãûã òîãòîîõ                                           
Чанар: Öýðãèéí øèíý÷èëñýí á¿ðòãýëèéí öààøäûí ÷èã 
õàíäëàãûã òîãòîîõ 
Тоо: Öýðãèéí øèíý÷èëñýí òîî á¿ðòãýëèéí ñ¿¿ëèéí 5 æèëèéí 
ä¿íãýýð íýã óäàà 
Хугацаа: 1 сард   

Ажил үйлчилгээ  Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг 
өмнөх жилүүдтэй харьцуулсан судалгаа гаргав                                                                                                 
Тоо:   1 удаа                                                                                                     
Чанар:  судалгаанд үндэслэн сумдын дайчилгааны 

даалгавар, төлөвлөгөөг өөрчлөв.                                                                                                                       
Хугацаа: 1, 11 сард    

30 

Ажил үйлчилгээ 1.1.7.2 -  Цэргийн мэргэжлийн дээд 
байгууллагаас тогтоосон хяналтын тоонд багтаан 2014 
оны I, II ээлжийн хугацаат албаны цэрэг татах ажлыг  
зохион байгуулах 
Чанар: ЗХЖШ-аас өгсөн хяналтын тоо, Аймгийн эдийн 

засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2014 оны үндсэн чиглэлийн 
187 дóãààр заалтыг хэрэгжүүлэх 
Тоо: 15 сумын II зэргийн цэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүд /2 
удаа/ 
Хугацаа: IV, X сард   

Ажил үйлчилгээ Цэрэг татлагын ажлыг зохион 

байгуулав                                                                                         
Тоо:     2 удаа                                                                                                                
Чанар:     Цэргийн удирдлагын дээд байгууллагаас 
тогтоосон хяналтын тоог давуулан биелүүлэв                                                                                                        
Хугацаа:    IV, X сард                                                                              

30 
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Ажил үйлчилгээ 1.1.7.3- Цэрэг-техникийн шинэчилсэн 
тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулах  
Чанар: öýðãèéí øèíý÷èëñýí òîî á¿ðòãýëèéã áîäèòîé 
ãàðãàæ ä¿íã ÁÕß-íä õ¿ðã¿¿ëñýí áàéõ 
Тоо: аймгийн 18-50 насны нийт эрчүүд, дайчилгааны 
даалгавар бүхий авто техникийг 1 удаа хамруулна 
Хугацаа: I сард   

Ажил үйлчилгээ Цэрэг-техникийн шинэчилсэн тоо 

бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулав                                                                                                                        
Тоо:     1 удаа                                                                                                                                                             
Хугацаа:   I сард       

30 

Арга хэмжээ 1.1.8                              

Нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын 

үйл ажиллагаа 
явуулах орчин 

нөхцлийг 
сайжруулах 
үйлчилгээ 

Ажил үйлчилгээ 1.1.8.2- Сумдûí 11  багийн төвийн 
барилга барих                                                                                                   
Òîî:11 баг                                                                                                           
Õóãàöàà: 12 сарын 10                                                                                                              

  

Ажил үйлчилгээ: "Тангад-Ара" ХХК нь Мандал-Овоо 

сумын Өтгөн багийн барилгыг 74.8 сая төгрөгөөр,  "Аз 

билэгтэй" ХХК нь Ханхонгор сумын Өгөөмөр багийн 

барилгыг 69.8 сая төгрөгөөр, "Говь хармагтай" ХХК Цогт-

Овоо сумын Бор тээг багийн барилгыг 69.8 сая төгрөгөөр, 

"Түшиг  мандал" ХХК Цогтцэций сумын Сийрст багийн 

барилгыг 76.1 сая төгрөгөөр, "Гал мөнх" ХХК Сэврэй 

сумын Сайншанд багийн барилгыг 79.5 сая төгрөгөөр, 
Баяндалай сумын Наран багийн барилгыг 78.2 сая 

төгрөгөөр, "Говийн очир огтлогч" ХХК Гурвантэс сумын 

Урт багийн барилгыг 78.5 сая төгрөгөөр тус тус барьж 

ашиглалтад оруулснаар 7 сумын нийт 8 багийн төв 

шинэчлэгдээд байна. Говийн өгөөж ХХК Даланзадгад сум 

3-р багийн барилгыг 295,8 сая төгрөгөөр гүйцэтгэсэн.                                                                
Тоо:       8                                                                                                                             

Чанар:       Иргэд төрийн анхан шатны үйлчилгээг ойроос 

тав тухтай орчноос авах нөхцөл боломж бүрдэж байна                                                                                         
Хугацаа: 12 сарын 25                                                                                  

30 

Ажил үйлчилгээ1.1.8.3- Сум, багийн хөгжлийг дэмжих, 

үйл ажиллагааг нь үнэлж дүгнэх журам боловсруулж 
хэрэгжүүлэх                                                                                                       
Òîî-   1                                                                                                                   
Хугацаа-  2 дугаар улирал 

  

Ажил үйлчилгээ   Аймгийн Тэргүүний сум баг дүгнэх 

журмын төслийг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 
оруулахад бэлэн болсон                                                                
Тоо:     1                                                                                                                              

Чанар:    Шинэ журмын дагуу сум багийг дүгнэнэ                                                                              
Хугацаа:  12 сард                                                                                

15 

Ажил үйлчилгээ 1.1.8.4- Даланзадгад сумыг хотын 

статустай болгох асуудлыг судлан шийдвэрлүүлэх                                                        
Хугацаа- хариу ирэхэд шийдэгдэнэ. 

  

Ажил үйлчилгээ  Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 

Тэргүүлэгчдийн хурлаар Даланзадгад сумыг хотын 
статустай болгох асуудал дэмжигдэн материалыг Засгийн 

Газарт  хүргүүлсэн                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

30 
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Ажил үйлчилгээ 1.1.8.5 - Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí 
ãàçðûí õýëòýñ, íýãæèéí àøèãëàëòûí õóãàöàà äóóññàí 
òåõíèê, õýðýãñýë, òîíîã òºõººðºìæèéã øèíý÷ëýõ                                                                                                                 
Õóãàöàà:   6 сард 

  

Ажил үйлчилгээ  Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 

мэргэжилтнүүдийн техник хэрэгслийг бүрэн шинэчилсэн.                                                                                              
Тоо:   1                                                                                                                      
Чанар:                                                                                                                      
Хугацаа:    2014 оны 8 сард                                                                              

30 

Ажил үйлчилгээ 1.1.8.6- Нутгийн ººðºº óäèðäàõ ¸ñíû 
áàéãóóëëàãûí ÷àäàâõ, ÷àäâàðûã áýõæ¿¿ëýõ  

  

Ажил үйлчилгээ Төрийн болон төсөвт 123 байгууллагад 
хүний нөөцийн асуудлыг тухайн байгууллагын дарга, 
эрхлэгч болон өөр асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд 
давхар хариуцуулан гүйцэтгэж байна. Үүнээс 15 сум, 23 
агентлаг, 12 төсөвт байгууллагын хүний нөөцийн асуудал 
хариуцсан нийт 49 ажилтан, албан хаагч бүртгэгдээд 
байна.                                                                                                                                                    

26 

Ажил үйлчилгээ 1.1.8.7- -Àéìãèéí Íóòãèéí óäèðäëàãûí 
îðäíû барилгыг их засварлах                                                                                                    
Òîî-1                                                                                                                             
Хугацаа-8 сард   

Ажил үйлчилгээ  Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 
их засварын тендерийг зарлаж тогтсон хугацаанд 
чанартай гүйцэтгэсэн.                                                                 
Тоо:  Бүх хэлтэс                                                                                                                                                              
Хугацаа:  8-9 сар                                                                                

30 

Ажил үйлчилгээ1.1.8.8- Òºðèéí àëáàíû ¿éë÷èëãýýíèé 
çàðèì àâòîìàøèíûã øèíý÷ëýõ                                                                                                                       
Òîî- Шаардлагатай тоогоор                                                                  
Хугацаа-9 сард                                                                                                                  

Ажил үйлчилгээ   Шаардлагатай зарим автомашиныг 
тендер зарлаж гүйцэтгэгчийг шалгаруулан шинэчилсэн.                                                                                                                                             

30 

Ажил үйлчилгээ1.1.8.9- Аймгийн аюулгүйí нөөц, 
ýðñäýëèéí áаòàлгаа                                                                                                             

Òîî- тухай үед   
Ажил үйлчилгээ   Хэрэглэгдээгүй                                                                                                                                               30 

Ажил үйлчилгээ1.1.8.10- Үндэсний болон орон нутгийн 

хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд нэгдсэн арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх                                                                                  
Хугацаа- 2 сард   

Ажил үйлчилгээ Нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөг 

нэгтгэн батлуулж хэвлүүлсэн                                                                                                                  
Тоо:  Хэлтэс, агентлаг, сумдын тоогоор                                                                                                                                                              
Хугацаа: 6 сард                                                                                 

20 
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Арга хэмжээ- 1.1.9  

Гадаад 
харилцаа, хамтын 

ажиллагааны 
бодлого 

зохицуулалт 

Ажил үйлчилгээ 1.1.9.1- ӨМӨЗОрны хөрш зэргэлдээ 
аймагтай харилцаагаа өргөжүүлэх, эдийн засаг,  
нийгмийн салбарт хамтран ажиллах ажиллагаагаа 
өргөжүүлэх                                                                                                          
Чанар:      Үндсэн чиглэлийн заалт хэрэгжинэ                                                                                                 
Хугацаа- улирал бүр 

  

Ажил үйлчилгээ   Энэ ажлын хүрээнд Баяннуур 
аймагтай 2014 оны 3 дугаар сарын 21, мөн оны 6 дугаар 
сарын 13-ны өдрүүдэд хийсэн албан уулзалтаар 
боловсрол, соёл урлаг, спорт, аялал жуулчлал, залуусын 
үйл ажиллагааг дэмжих, боомтын худалдааг хөгжүүлэх 
чиглэлээр хамтран ажиллахаар тохиролцон  гэрээг 
үзэглээд байна. Альшаа аймагтай 2014 оны 03 дугаар 
сарын 19-ний өдөр хийсэн уулзалтаар хоёр орны 
боомтын бүтээн байгуулалт, худалдаа, эдийн засаг, 
аялал жуулчлал, соёл урлаг, боловсрол, эрүүл мэнд 
зэрэг салбаруудад хамтран ажиллах санамж бичгийг 
байгуулсан.                                                                            
Тоо: 3                                                                                                                                                                   
Хугацаа:  3-6 сар                                                                                                                                            

20 

Ажил үйлчилгээ1.1.9.2- Гадаад харилцааг хөгжүүлэх 

бодлогын баримт бичиг боловсруулж мөрдөж ажиллах                                                                                         
Чанар:   Үндсэн чиглэлийн заалт хэрэгжинэ                                                                                                    
Хугацаа- 2 сард   

Ажил үйлчилгээ  Гадаад харилцааг хөгжүүлэх 
төлөвлөгөөг боловсруулаагүй.                                                                                                                                                 

Хоёр. "Мэдлэгт суурилсан суралцах байгууллагыг хөгжүүлж,   орчин үеийн удирдлагын чиг хандлагад нийцсэн хүний нөөцийг бүрдүүлж 
хөгжүүлэх." гэсэн стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:  

ХӨТӨЛБӨР-2.1. 
БАЙГУУЛЛАГЫН 

ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ 
ХАНГАХ                               

Арга хэмжээ 2.1.1 

Төрийн захиргаа, 
эрх зүйн бодлогын 

хүрээнд" гэсэн 
байгууллагын 

стратегийн 
зорилтыг хангахад 
чиглэсэн хөтөлбөр, 

арга хэмжээ 

Арга хэмжээ 2.1.1.1- Òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð 
õ¿ðòýýìæ, òºðèéí àëáàí õààã÷èéí ¸ñ ç¿é, àâèëãà, àøèã 
ñîíèðõëûí çºð÷èë, áàéãàëü îð÷èí, á¿òýýí áàéãóóëàëò 
áîëîí íèéãìèéí áóñàä òóëãàìäñàí ñýäâýýð èðãýä, îëîí 
íèéòèéí äóíä õýñýã÷èëñýí áóþó íèéòèéã õàìàðñàí ñàíàë 
àñóóëãà, ñóäàëãàà àâ÷ ¿ð ä¿íã òîîöîõ г.м                                                                                                                     
Òîî: 3 óäàà                                                                                                     
×àíàð: Íèéãìèéí òóëãàìäñàí àñóóäëûã îëæ ñóäàëãàà, 
ñàíàë àñóóëãà àâñàí áàéõ                                                                                                                      
Õóãàöàà: 2014 îíû 2, 4, 6 äóãààð ñàðä                                                                                                                           

Ажил үйлчилгээ Төрийн ажил, үйлчилгээний чанар 

хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор нутгийн захиргааны 
байгууллага бүр иргэд, үйлчлүүлэгчдээсээ судалгаа авч, 
үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Аймгийн Засаг даргын 
баталсан удирдамжийн дагуу 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
ажлын хэсэг 15 сумдад ажиллах үеэр ИНБ-ын төлөөлөл 
Д.Сарантуяа бүх сумдын нийт 1500 гаруй иргэдээс санал 
асуулга авч дүнг нэгтгэн аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хуралд танилцуулахаар бэлтгээд байна. 
Ажлын хэсгийн гишүүд болон судалгааны ажилтан нь 
судалгааг хэрхэн яаж төлөвлөх, ямар арга зүйгээр авах 
талаар санал солилцож, зөвөлгөө өгч ажиллалаа. Мөн 
судалгааны мөрөөр авах арга хэмжээг зохион 
байгуулахыг сум бүрт зөвлөж ажиллав.                                                                                                                                                  
Чанар:   Íèéãìèéí òóëãàìäñàí àñóóäëûã îëæ ñóäàëãàà, 
ñàíàë àñóóëãà àâñàí áàéõ                                                                                                                            
Хугацаа:     4-8 саруудад                                                                             

25 
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Арга хэмжээ 2.1.1.2- Төрийн захиргааны албан хаагчдыг 

мэргэшүүлэх,дадлага чадвар олгох сургалт зохион 
байгуулах                                                Òîî: 100-ãààñ 
äîîøã¿é óäààãèéí ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëæ 6500-ãààñ 
äýýø õ¿íèéã õàìðóóëíà                                                                                                              
×àíàð: Òºðèéí àëáàí õààã÷èä øààðäëàãàòàé ìýäëýã, 
ìýäýýëëýý îëæ àâñàí áàéíà                                                                                                                         
Õóãàöàà: 2014 îíû1, 2, 3, 4 ä¿ãýýð óëèðàëä                                             

Ажил үйлчилгээ   
Аймгийн “Төрийн албан хаагчийн сургалт” хөтөлбөрийн 
дагуу дээрх сургалтуудаас гадна гадаад, дотоодын 
сургалтанд хамруулах, мэргэшүүлэх, давтан сургах 
чиглэлээр дараах ажлууд хийгдлээ. Үүнд:  Эрүүл мэндийн 
салбарт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт, эмнэлэгийн 
багаж, тоног төхөөрөмжийг шинээр авч байгаатай 
холбогдуулж эмч, мэргэжилтнийг сургаж, дадлагжуулах, 
мэргэшүүлэх чиглэлээр онцгой анхаарч ажиллаа. Энэ 
ажлын хүрээнд 60 гаруй эмч, эмнэлэгийн ажилтныг 
гадаадад сургаж дадлагажуулсан.                                                                                   
×àíàð: Òºðèéí àëáàí õààã÷èä øààðäëàãàòàé ìýäëýã, 
ìýäýýëëýý îëæ àâñàí áàéíà                                                                                                    
Õóãàöàà: 2014 îíû1, 2, 3, 4 ä¿ãýýð óëèðàëä    
                                                                                                                                            

25 
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Арга хэмжээ 2.1.1.3-Áàéãóóëëàãûí õ¿íèé íººöèéí 
÷àäàâõ, ìýäëýã, ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí "Õ¿íèé 
íººöèéí õºãæèë" õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ                                                                          
Òîî: 1                                                                                                               
×àíàð: Õºòºëáºðèéí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéã õàíãàõ 
òºëºâëºãºº ãàðñàí áàéíà                                                                                              
Õóãàöàà: 2014 îíû 2 ñàðä                                                                                       

  

Ажил үйлчилгээ  Манай аймагт 2014 оны 1 сарын 1-ний 
байдлаар 123 төрийн байгууллагад 2822 төрийн албан 
хаагч ажиллаж байна. Эдгээр албан хаагчдыг албан 
тушаалаар нь ангилж үзвэл, улс төрийн албан тушаалтан 
83, төрийн тусгай албан тушаалтан 85, төрийн 
захиргааны албан хаагч 465, төрийн үйлчилгээний 
ажилтан 2189 байна. Нутгийн захиргааны байгууллагын 
сургалтын хэрэгцээ, тэдний санал, ЗГХЭГ, яам, 
агентлагуудын сургалтын төлөвлөгөөг үндэслэн "2014 
онд зохион байгуулагдах сургалт, семинарын нэгдсэн 
төлөвлөгөө" гарган мөрдөж ажиллаа. Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газрын хурал, зөвөлгөөний танхимд нийт 
120 удаагийн сургалт, семинар явагдаж давхардсан 
тоогоор 6750 хүн хамрагдаад байна.  
 Төрийн болон төсөвт байгууллага бүр албан 
хаагчдынхаа мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, ажлын 
байран даар нь сургах хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй ажиллав. 
Аймгийн хэмжээнд бүх сумдын 700 гаруй албан хаагчийг 
хамруулсан бүсчилэн сургалтыг нэгдсэн журмаар зохион 
байгуулсан. Эрүүл мэндийн салбарт хийгдэж буй хөрөнгө 
оруулалт, эмнэлэгийн багаж, тоног төхөөрөмжийг шинээр 
авч байгаатай холбогдуулж эмч, мэргэжилтнийг сургаж, 
дадлагжуулах, мэргэшүүлэх чиглэлээр онцгой анхаарч 
ажиллаа. Энэ ажлын хүрээнд 60 гаруй эмч, эмнэлэгийн 
ажилтныг гадаадад сургаж дадлагажуулсан. 
2. “Хүний нөөцийн хөгжил” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж ажиллах, дүнг Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн 2015 оны 1 дүгээр сарын хурлаар 
хэлэлцүүлэхээр төлөвлөж байна. хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
85 хувьтай хэрэгжиж байна.                                                                                                                                                 
Чанар Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр хэрэгжсэн. 
Мэдлэг, мэргэжилтэй боловсон хүчин нэмэгдсэн                                                                                                                                                           
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Арга хэмжээ-2.1.1.4"Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí ñóðãàëò" 
õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ                                                                                                     
Òîî: 1                                                                                                            
×àíàð: Õºòºëáºðèéí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéã õàíãàõ 
òºëºâëºãºº ãàðñàí áàéíà                                                                                                  
Õóãàöàà: 2014 îíû 3 äóãààð ñàðä   

Ажил үйлчилгээ  Төрийн болон төсөвт байгууллага бүр 
албан хаагчдынхаа мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, 
ажлын байран даар нь сургах хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй 
ажиллав.  Үүний үр дүнд сум, агентлагийн албан хаагч 
бүр 1-3 удаагийн сургалт, семинарт хамрагдаж ажлын 
хэргийн мэдлэг, шинэ мэдээ, мэдээллийг олж аваад 
байна. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурал, 
зөвлөгөөний танхимд нийт 120 удаагийн сургалт, семинар 
явагдаж давхардсан тоогоор 6750 хүн хамрагдаад байна.  
Мөн түүнчилэн Сэврэй, Манлай, Цогт-Овоо, Цогтцэций, 
Номгон, Даланзадгад зэрэг сумдууд мэргэжлийн багш, 
мэргэжилтнүүдийг урьж сургалт зохион байгуулсан бол, 
аймгийн хэмжээнд бүх сумдын 700 гаруй албан хаагчийг 
хамруулсан бүсчилэн сургалтыг нэгдсэн журмаар зохион 
байгуулсан.                                                                                                                                             

20 

Арга хэмжээ 2.1.1.5-"Төрийн албан хаагчèéí àæиëëàõ 
íºõöºë, íèéãìèéí áàòàëãàà" õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ                                     
Òîî: 1 óäàà                                                                                                        
×àíàð: Õºòºëáºðèéí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéã õàíãàõ 
òºëºâëºãºº ãàðñàí áàéíà                                                                                                
Õóãàöàà: 2014 îíû 2 äóãààð ñàðä                                                                                                                                       

  

Ажил үйлчилгээ    "Төрийн албан хаагчийн ажиллах 
нөхцөл, нийгмийн баталгаа" хөтөлбөрийг  боловсруулан 
хэрэгжүүлж ирлээ. Энэ төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд 
төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцлийг сайжруулах, 
нийгмийн баталгааг хангах олон хэлбэрийн ажил, арга 
хэмжээ зохион байгуулагдсан. Тухайлбал: 
Баян-Овоо, Сэврэй, Ханхонгор, Даланзадгад /гүйцэтгэл 
70%/ зэрэг сумдад "Нутгийн удирдлагын ордон"-г, 
Мандал-Овоо, Цогт-Овоо, Даланзадгад, Баяндалай зэрэг 
сумдад нийт 6 багийн төв тус тус шинээр барьж иргэд, 
төрийн албан хаагчийн ая тухтай ажиллах, төрийн 
үйлчилгээг түргэн шуурхай авах боломжийг бүрдүүллээ.  
Монгол Улсын Засгийн газрын "Төсвийг хэмнэлтийн 
горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 2014 
оны 147 дугаар тогтоол гарсантай холбогдуулж зарим 
тусламж дэмжлэг, хангамж үйлчилгээг тодорхойгүй 
хугацаагаар зогсоогоод байна. Төрийн албан хаагчийн 
нийгмийн асуудлын гол баталгаа болсон орон сууцтай 
болох, орон сууцны нөхцлөө сайжруулахад нь мөнгөн 
дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх асуудлыг аймгийн Засаг 
дарга өөрийн эрх хэмжээний дагуу шийдвэрлэж ирлээ. 
2014 оны байдлаар зөвхөн шагнал урамшуулал, 
буцалтгүй тусламж, тэтгэмжийн зардалд 89791.5 мянган 
төгрөг зарцуулаад байна.                                                                                                              
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Чанар: Нутгийн захиргааны байгууллагын албан 
хаагчдын ажиллах нөхцөл сайжирч, ажлын бүтээмж 
дээшлэхээс гадна иргэд, үйлчлүүлэгчид ая тухтай 
орчинд, түргэн шуурхай үйлчлүүлэх боломж бүрдэж 
байна.                                                                                  
Хугацаа:    2014                                                                              

Арга хэмжээ 2.1.1.6-Ñóì, àãåíòëàã, òºñºâò áàéãóóëëàãûí 
äîòîîä àæèë, áîäëîãî, òºâºâëºëòèéã áîëîâñðîíãóé 
áîëãîæ, àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò, àæëûí ÷èã ¿¿ðãèéã 

øèíý÷ëýí ñàéæðóóëж, төрийн албаны стандартыг 
хангуулах                                                                                                               
Òîî: 19 àãåíòëàã, 15 ñóìûí á¿òöýä õàìààðàõ àæëûí 
áàéðíû òîäîðõîéëîëò áîëîâñðóóëíà.                                                                                                            
×àíàð: Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí àæëûí ÷èã ¿¿ðýã 
òîäîðõîé áîëæ õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ äýýøèëíý.                                                                               
Õóãàöàà: 2014 îíû 3 äóãààð ñàðûí 20-íû äîòîð                                            

Ажил үйлчилгээ     Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 

ажлын байрны тодорхойлолтыг  òîäîðõîéëîëò, àæëûí ÷èã 
¿¿ðãèéã øèíý÷ëýсэн тушаал гарсан. Сумдын шинээр бий 
болсон ажлын байрны тодорхойлолт шинэчилж байна.                                                                                                              

25 
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Ажил үйлчилгээ 2.1.1.7- Áàéãóóëëàãà, õàìò îëîí, 
èðãýäèéí àæëûí àìæèëò, õºäºëìºðèéí á¿òýýìæèéã 
¿íýëæ ä¿ãíýõ, øàãíаæ óðàìøóóëàõ íýãäñýí æóðàì 
áîëîâñðóóëæ ìºðäºõ                                                                                             
Õóãàöàà:    3-6 сард      

Ажил үйлчилгээ Энэ чиглэлээр судалгаа, тооцооны 
ажил хийгдэж, журмын төсөл боловсруулах ажил 2013 
онд явагдсан болно. Гэвч Монгол Улсын Засгийн газрын 
2014 оны "Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх тухай" 
тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд энэ ажил 
түр хойшлогдоод байна. Харин оны "Аймгийн алдартан" 
шалгаруулах журмын шинэчилсэн төслийг аймгийн Засаг 
даргын зөвлөлийн гишүүд, Тамгын газрын хэлтэс, тасгийн 
мэргэжилтнүүдийн саналыг авах ажил явагдаж байна.                                                                                                                                               
Чанар: Аймгийн оны алдартныг тодруулах, шагнаж 

урамшуулах шинэ журмын төслөөр "Оны алдартан"-г 
анхан шатны нэгжээс эхлэн шалгаруулах болсон                                                                                                                                                               

15 

 Арга хэмжээ 2.1.2.                        
Иðãýä îëîí íèéòýä 

òºðèéí àëáà, òºðèéí 
¿éë÷èëãýýã 

ñóðòàë÷èëàõ, 
ìýäýýëëèéí èë òîä 

áàéäëûг хангаж 
ажиллах  

Ажил үйлчилгээ 2.1.2.1-Нэг цэгийн үйлчилгээг øèíýýð 
áàéãóóëæ á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòûã ñàéæðóóëàõ, ¿éë 
àæèëëàãààíû ä¿ðýì, àæèëëàõ æóðìûã øèíý÷ëýõ                                                                                                                       
Õóãàöàà:            Даланзадгад сумын конторын барилга 
ашиглалтад ороход   

Ажил үйлчилгээ   Даланзадгад сумын конторын барилга 

2015 онд ашиглалтанд ороход нэг цэгийн үйлчилгээг 
хэвийн явуулах нөхцөл боломж бүрдэнэ.                                                                                                                                               
Чанар: Иргэд төрийн үйлчилгээг нэг дороос авах нөхцөл 
боломж бүрдэж байна.                                                                                  
Хугацаа:                                                                                  

20 

Ажил үйлчилгээ 2.1.2.2-Á¿õ ñумдыí Çàñàã äàðãûí 
Òàìãûí ãàçðûã интернетèéí ñ¿ëæýýíä á¿ðýí õîëáîæ  
öàõèì õóðàë, ñóðãàëò ñåìèíàð çîõèîí áàéãóóëàõ, 
ìýäýýëýë äàìæóóëàõ íàéäâàðòàé ýõ ¿¿ñâýðòýé áîëãîõ                                                                           
Хугацаа- 5 сард   

Ажил үйлчилгээ  Тендер зарлаж бүх сумдыг бүрэн 
сүлжээнд холбосон.                                                               
Тоо:  15                                                                                                                                                                
Хугацаа: 2014 оны 11 сар                                                                                  

30 

Ажил үйлчилгээ 2.1.2.3- Орон нутгийн 1 телевизийн 
сувгийг ДДШ-д холбож сансарт цацах ( Хөдөөгийн ард 
иргэдийг орон нутгийн мэдээ мэдээллээр хангах )                                                                                                                  
Хугацаа-6 сард   

Ажил үйлчилгээ    Уг нөөцөөс гарах эрсдэл гараагүй 

болно.                                                                                                                                           
30 

Ажил үйлчилгээ 2.1.2.4- Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн 
байрын барилгыг барих ажлыг эхлүүлэх                                                                             
Хугацаа-10 сард 

  

Ажил үйлчилгээ  1.Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн байрны 
зураг төсвийн тендер зарлагдсан. 2014 онд зураг хийгдэж 
2015 оноос барилгын ажил эхлэх юм.                                                                          
2. Баян-Овоо, Сэврэй сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
конторын барилга шинээр ашиглалтанд орсноор нэг 
цэгийн үйлчилгээг бий болгон ажиллаж эхлээд байна.                                                                                                                                             
Чанар: Иргэд төрийн үйлчилгээг нэг дороос авах нөхцөл 
боломж бүрдэж байна. 
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Ажил үйлчилгээ 2.1.2.5-  Иргэдээ сонсох 70530001 утас 
болон иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авах, 
шийдвэрлэх журмыг шинэчлэн боловсруулж батлуулах .                                                                                                                 
Тоо: 2014 оны 3 сард шинэ журам мөрдөгдөнө.                                          
Чанар: Иргэдийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх 

үйлчилгээ чанаржина.                                                                                                                               
Хугацаа: 2014 оны 3 сар   

Ажил үйлчилгээ        Журам шинэчлэгдээгүй. Хуучин 

журмаараа ажиллаж байна.                                                                                                                                          
20 

Ажил үйлчилгээ 2.1.2.6 цаг үеийн онцлог үйл явдлын 

талаар сар тутмын Мэдээллийн хуудас хэвлүүлж олон 
нийтэд хүргэх                                                                                                                                             
Тоо: Сард 300 ширхэг гаргана.                                                                                                        
Чанар: Орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагын  
хийж хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа. үйлчилгээ 
иргэдэд ил тод болж мэдээллийн хүртээмж нэмэгдэнэ.                                                                                                               
Хугацаа: 2014 оны 2-р улиралд                                                                                               

Ажил үйлчилгээ: Мэдээллийн цонх нэртэй мэдээллийн 
хуудас 2014 оны 9-р сараас эхлэн хэвлүүлсэн                                                                                                   
Тоо:   Сард 1000 ширхэг   /Нийт 3500ш/                                                                           
Чанар:     Мэдээллийн ил тод байдал хангагдаж иргэдийн 
мэдээллийн хүртээмж сайжирсан.                                                                                                                 
Хугацаа:    Сар бүр                                                                              

30 

Ажил үйлчилгээ 2.1.2.7- Аймгийн ЗДТГ-ын Дотоод 

сүлжээг шинэчлэх, дотоод сүлжээг жигд ажиллуулж 
эхлэх 
Тоо:   Аймгийн ЗДТГ-ын хэлтэс алба                                                           
Чанар: Байгуулагын гадаад болон дотоод сүлжээ хэвийн 

тасралтгүй найдвартай болно.                                                                                                                     
Хугацаа: 2014 оны 2 сард   

Ажил үйлчилгээ: ЗДТГазрын бүх албан хаагч нарын 

өрөөнд дотоод сүлжээний аппраттай болсон.                                                                                                                 
Тоо:    1                                                                                                                           
Чанар: Байгуулагын гадаад болон дотоод сүлжээ хэвийн 
тасралтгүй найдвартай болно.                                                                                                                               
Хугацаа:     4 сар                                                                             

30 

ХӨТӨЛБӨР - 2.2  
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН 

ТУСЛДАЛЦАА, 
МЭДЭЭ 

МЭДЭЭЛЛИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ                                                      

Àðãà õýìæýý 2.2.1 
Архив, албан хэрэг 

Àæèë ¿éë÷èëãýý 2.2.1.1-Àðõèâûí èæ á¿ðýí òîîëëîãûã 
çîõèîí áàéãóóëàõ 
Тоо-1 удаа 
Чанар- Á¿ðýí ã¿éöýä, çààâðûí äàãóó áàéíà 
Хугацаа-æèëèéí òóðø 

  

Ажил үйлчилгээ: Хэсэгчилсэн тооллогын ажлыг хийж  

эхлүүлж  22 хөмрөгийн 8804 хадгаламжийн нэгжийг 
тоолон тооллогын хуудас болон илтгэх хуудсыг бичсэн.  
2015 онд  баримтын нэгдсэн тооллогыг  хийхээр 

төлөвлөсөн.                                                                                

Тоо:   22 хөмрөг                                                                                                                   

Чанар: данс бүртгэл  сайжирсан.                                                                               
Хугацаа: жилдээ                                                                                

25 
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хөтлөлт, баримт 
бичгийн 

стандартыг хангах 

Àæèë ¿éë÷èëãýý 2.2.1.2-Архивын баримтад эрдэм 
шинжилгээ техник боловсруулалтын ажлыг гүйцэтгэх 
Тоо-75 õóâüä õ¿ðãýõ 
Чанар- Íºõºí á¿ðä¿¿ëýëòýýð áàéíãà õàäãàëàõ áàðèìò 

áè÷ãèéí òîî õýìæýý íýìýãäýæ, шаардлагатай  
бүтээгдэхүүнээр хангагдсан байна 
Хугацаа-æèëèéí òóðø 

  Ажил үйлчилгээ:2971 хадгаламжийн нэгжид  эрдэм 
шинжилгээ  техник  боловсруулалтын ажлыг  хийж  

гүйцэтгэсэн.                                                                                              
Тоо:   2971 хн                                                                                                                   
Чанар:  архивын  баримтын эмх цэгц  сайжирсан.                                                                              
Хугацаа:  жилдээ                                                                                

30 

Àæèë ¿éë÷èëãýý 2.2.1.3-Аймаг байгуулагдсаны 50 
жилийн ойн баримтаò түүхэн киног DVD-ä шилжүүлэн  
хуулах 
Тоо- 4 øèðõýã 
Чанар- Îð÷èí ¿åèéí òåõíèê õýðýãñýë óíøèõààð áàéíà. 
Хугацаа-5 сарын 20 

  Ажил үйлчилгээ:Архивын  ерөнхий  газрын  кино гэрэл 

зураг, дуу авианы баримтын  төвтэй  хүсэлт хүргүүлсэн  

ба  2014  онд өөрийн  дотоод  зохион байгуулалтын  

онцлогоос хамааран  шилжүүлэх боломжгүй  гэсэн тул 

2015  онд  шилжүүлэх ажлын  төлөвлөгөөнд  тусгуулсан 
болно.                                                                                                             

25 

Арга хэмжээ 2.2.2. 
Õóóëü ñàõèóëàõ 

áàéãóóëëàãóóäûí 
хүч  хэрэгсэл, 

техник хангамжийг 
нэмэгдүүлнэ 

Ажил үйлчилгээ 2.2.2.1-Хилийн боомтод ажиллаж 

байгаа албан хаагчдын орон сууцны хангалтыг 
нэмэгдүүлэх 
Тоо хэмжээ-1 удаа 
Чанар- Орон сууцны тоо хэмжээ нэмэгдсэн байна 
Хугацаа- 12 сарын 20 

  

Ажил үйлчилгээ:     Улсын төсвийн 1391.6 сая төгрөгийн 

хөрөнгөөр Шивээ хүрэн хилийн боомтод 32 айлын орон 
сууцны барилгыг “Журамт өргөө” ХХК гүйцэтгэж байгаа 
бөгөөд гүйцэтгэл 85 хувьтай байна.  
Гашуун сухайт боомтод Хилийн цэргийн ажилчдын орон 
сууцны барилгын засварт 2.5 сая төгрөг шийдвэрлүүлсэн. 
Мөн тус боомтод ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх үүднээс орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар баригдаж буй орон сууцнаас хөнгөлөлттэй 
үнээр худалдах саналыг хүргүүлсэн.  
 Тоо:      3 удаа                                                                                                                         
Чанар:   Хилийн боомтод ажиллагсдын орон сууцны 
орчин, хангалтыг нэмэгдүүлсэн.                                                                                                                   
Хугацаа:      жилийн турш                                                                             

30 

Àæèë ¿éë÷èëãýý 2.2.2.2-Õóóëèéí áàéãóóëëàãûí äóíä ýä 
ìºðèéí áàðèìòààð õóðààãäàæ îðîí íóòãèéí îðëîãîä 
îðóóëàõ ýä ç¿éëèéã íýã äîîð òºâëºð¿¿ëýí õàäãàëàõ áàéð 
áóþó ñêëàäыг шийдвэрлэх  
Тоо хэмжээ-1 
Чанар-Çîðèóëàëòûí áàéõ 
Хугацаа-05 ñàð20   

Ажил үйлчилгээ: Хэрэгжилтгүй                                                                                                                              
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Àæèë ¿éë÷èëãýý 2.2.2.3-Цагдаагийн албаны тухай 

хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан олон нийтийн 
цагдааг сум бүрт ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх 
Òîî õýìæýý-õýðýãæ¿¿ëñýí àðãà õýìæýýíèé òîî 
×àíàð-Гэмт хэрэг зөрчлөөс сэргийлэх орчин нөхцлийг 

хуулийн хүрээнд бүрдүүлсэн байна. 
Õóãàöàà-7 сарын 15 

  

Ажил үйлчилгээ:    Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2014 
оны 130 дугаар тогтоолоор 2014 онд аймгийн хэмжээнд 
ажиллах олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоо, 
урамшууллын хэмжээг батлуулсан. 10 сарын 01-ний 
өдрөөс 17 олон нийтийн цагдаагийн алба хаагч 
томилогдон ажил үүргээ гүйцэтгэж байна. Олон нийтийн 
цагдаагийн алба хаагчийн урамшууллыг 355051 төгрөг 
байхаар тогтоож, олон нийтийн цагдаагийн алба хаагчийг 
хувцас, нэг бүрийн тусгай хэрэгслээр хангахад зориулж 
35.0 сая, урамшуулал сургалтын зардалд 24.0 сая 
төгрөгийн дэмжлэгийг үзүүлж ажиллалаа.                                                                                                                    
Тоо:               5 арга хэмжээ                                                                                                     
Чанар:         Хуулийн дагуу зохион байгуулсан                                                                         
Хугацаа:  10 сар                                                                                 

30 

Арга хэмжээ 2.2.3. 
Гэмт хэргээс 
урьдчилан 

сэргийлэх, олон 
нийттэй харилцах 
үйл ажиллагааг 

сайжруулах 

Ажил үйлчилгээ 2.2.3.1-"Иргэн ба хууль" цогцолбор 
арга хэмжээг сум бүрт зохион байгуулах 
Тоо хэмжээ- 15 суманд 1 удаа  
Чанар-Óäèðäàìæ òºëºâëºãºº ãàðãàí îëîí íèéòèéã 

õàìðóóëñàí áàéíà 
Хугацаа-9-11 сард 

  

Ажил үйлчилгээ:      Эрх зүйн сургалт сурталчилгааг 

идэвхижүүлэх, хууль сурталчлах, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх салбар зөвлөлийн ажлын чанар хүртээмжийг 
дээшлүүлэх, хянан шалгах зорилго бүхий ”Иргэн ба 
хууль-11” хууль сурталчлах цогцолбор аяны нээлтийн 
арга хэмжээг 11 сарын 05-ны өдөр хийж, аяныг 1 сарын 
хугацаатай зохион байгууллаа. Энэ удаагийн хууль 
сурталчлах аян нь “Архигүй Өмнөговь” хөтөлбөрийн 
хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлог болж, 
шилдэг тэргүүний сумдыг шалгарууллаа.                                                              
Тоо:          1 удаа                                                                                                              
Чанар:         Удирдамжийн дагуу зохион байгуулсан                                                                       
Хугацаа:  11 сар                                                                                

30 
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Ажил үйлчилгээ 2.2.3.2-Автомашингүй өдөр" нэгдсэн 
арга хэмжээ болон төр олон нийтийн хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэх нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулах. 
Тоо хэмжээ-1 удаа 
Чанар-Óäèðäàìæ òºëºâëºãºº ãàðãàí îëîí íèéòèéã 
õàìðóóëñàí áàéíà 
Хугацаа- 6 áîëîí 10 сарын 27 

  Ажил үйлчилгээ: Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, зам тээврийн ослыг 
бууруулах, замын хөдөлгөөнд зөв боловсон оролцох 
соёлыг төлөвшүүлэх, төр олон нийтийн хамтын 
ажиллагааг бэхжүүлэх  зорилгоор “Автомашингүй өдөр” 
нэгдсэн арга хэмжээг 2014 оны 11 сарын 01- ний өдөр 
зохион байгуулсан. Тус өдөрлөгийн үеэр 10.00 цагаас 
13.00 цагийн хооронд төвийн замуудыг хааж, авто 
машины хөдөлгөөнийг хориглосон. Төрийн 
байгууллагуудын алба хаагчид, иргэдийн дунд г спортын 
олон төрөлт арга хэмжээг зохион байгууллаа                                                                                                                
Тоо:         1 удаа                                                                                                                  
Чанар:      Удирдамжийн дагуу зохион байгуулсан                                                                            
Хугацаа:      11 сар                                                                            

30 

Àæèë ¿éë÷èëãýý 2.2.3.3-Äàëàíçàäãàä ñóìûí òºâèéí 
àâòîçàìä õàìòàðñàí ¿çëýã õèéæ, àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ 
àðãà õýìæýý àâàõ 
Тоо хэмжээ-1-ээс доошгүй удаа  
Чанар-Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын 
төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдсан байна. 
Хугацаа-07 сарын 20 

  Ажил үйлчилгээ:    Даланзадгад сумын төвийн авто 

замд үзлэг шалгалт хийх, зам тээврийн осол гардаг 
цэгүүдийг судлан тогтоох хяналт шалгалтыг ИТХ, 
Цагдаагийн газартай хамтран зохион байгуулсан.  Мөн 
2014 оны 12 сарын 09-ны өдөр Даланзадгад суманд цас 
орж, халтиргаа гулгаа үүссэнтэй холбоотойгоор төвийн 
авто замд жолооч нар тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн 
байдлыг хангаж замын хөдөлгөөнд оролцож буй эсэхэд 
хяналт шалгалт хийсэн.                                
 Тоо:             1 удаа                                                                                                                    
Чанар:         Хяналт шалгалтын мөрөөр  хурд 

сааруулагчийг3 цэгт тавьсан. Даланзадгадын төвийн авто 
замуудад шаардлагатай тэмдэг, тэмдэглээний тоог 
гаргасан.                                                                                                                      
Хугацаа:       12 сар                                                                           

27 
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Àæèë ¿éë÷èëãýý 2.2.3.4-Аюулгүй байдлыг хангах 

байгууллагуудын хамтарсан хяналт шалгалтыг уул 
уурхайн  аж ахуйн нэгж, хилийн боомтод хийх 
Тоо хэмжээ-1-ээс доошгүй удаа  
Чанар-Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдсан байна. 
Хугацаа-11 сарын 05 

  

Ажил үйлчилгээ:       ГХУСАЗЗ, Цагдаагийн газар,  
Мэргэжлийн хяналтын газар, Прокурорын газар, Байгаль 
орчны газар, Говь гурвансайхан байгалийн цогцолборт 
газрын хамгаалалтын захиргаа зэрэг байгууллагуудын 
хамтарсан хяналт, шалгалтыг удирдамж гарган тогтмол 
явуулж, нөхөн сэргээлтийн ажлыг 8 удаа хийж, гар аргаар 
улаан чулуу олборлож байгаа иргэдийн ашигласан багаж, 
хэрэгслийг хураан авч байгаль орчны улсын байцаагч 
нарт тухай бүр нь хүлээлгэн өгч, арга хэмжээ тооцуулан 
ажиллаж байна. 
Хууль бусаар ашигт малтмал олборлож буй арга хэмжээг 
таслан зогсоох, эргүүл пост ажиллуулахад нийт 9 
удаагийн шийдвэрээр 34 сая төгрөг зарцуулсан байна.                                                             
 Тоо:         17 удаа                                                                                                            
Чанар:     Тухай бүрт баталсан удирдамжийн дагуу 
ажилласан                                                                             
Хугацаа:      жилийн турш                                                                            

30 

Àæèë ¿éë÷èëãýý 2.2.3.5-Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх  
Тоо хэмжээ-Àðãà õýìæýýíèé òîî 
Чанар-Òºëºâëºãººíä òóñãàãäñàí àðãà õýìæýý õýðýãæñýí 

áàéíà 
Хугацаа-æèëèéí òóðø 

  Ажил үйлчилгээ:       Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 01 
сарын 29-ний өдрийн а/41 дугаар захирамжаар 2014 оны 
авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг  батлуулж, 
42 ажил зохион байгуулахаар төлөвлөсний дагуу олон 
талт арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Мөн энэ 
чиглэлээр аймгийн Засаг даргын 01 тоот албан 
даалгаврыг гарган хэрэгжилтийг улирал тутам тооцож 
байна. 
Авлигын эсрэг төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг АТГ-т 
хугацаанд нь тайлагнасан.  
 Тоо: 42 арга хэмжээ                                                                                 
Чанар:          Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж 

ажилласан                                                                        
Хугацаа:                 жилийн турш                                                                 

25 

Арга хэмжээ 2.2.4 
Хууль сахиулах 
албадын хангах 
хүний нөөцийн 

чадавхийг 
сайжруулàõ 

Àæèë ¿éë÷èëãýý 2.2.4.1-Õèëèéí çàñòàâóóäûã àéìãèéí 
àëáàí áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ, êîìïàíèòàé ò¿íøèéí 
õîëáîîòîé áîëãîõ  
Тоо хэмжээ-1 удаа 
Чанар- Ñàíàëûã àâ÷, ò¿íøèéí õîëáîîã øèíý÷èëñýí 
áàéíà 
Õóãàöàà- 2 ñàðын 20   

Ажил үйлчилгээ:            Түншийн холбоог шинэчлэх эсэх 
талаар байгууллагуудаас санал авсан боловч 
байгууллагууд шинэчлэх талаар санал ирүүлээгүй тул 
аймгийн Засаг даргын 2008 оны 172 дугаар шийдвэрийг 
үргэлжлүүлэн мөрдөж байна.                                                                                                                                    

30 
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Àæèë ¿éë÷èëãýý 2.2.4.2-Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí äýðãýäýõ 
îðîí òîîíû áóñ Õèë õàìãààëàõàä òóñëàõ õ¿÷íèé 

çºâëºëèéí õóðàëäààí,  хил хамгаалах туслах хүчний 

бүсчилсэн цугларалт çîõèîí áàéãóóëàõ 
Тоо хэмжээ-1 удаа 
Чанар- Ìэдээлэл солилцож, çîðèëãî, хамтран ажиллах 
чиглэлээ тодорхойлно. 
Õóãàöàà- 3 ñàðын 20 

  Ажил үйлчилгээ:       Хил хамгаалах туслах хүчний 
зөвлөлийн хурлыг 2014 оны 3 сард хилийн бүх сумдад 
хийсэн. Хил хамгаалах туслах хүчний аймгийн болон 
сумдын салбар зөвлөл, түншийн холбоо, хилийн цэргийн 
удирдлага бүрэлдэхүүнийг хамруулан бүсчилсэн 
цугларалтыг 2014 оны 06 сарын 21-нд Цагаан уул заставт 
хэсэгчилсэн байдлаар зохион байгуулсан.                                                               
Тоо:               2 удаа                                                                                                
Чанар:        ХХТХЗ-ийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
хангасан. Удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу зохион 
байгуулсан.                                                                           
Хугацаа:      3 сард                                                                            

30 

ХӨТӨЛБӨР-2.3.  
ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ 

ДЭМЖСЭН 
БОДЛОГО 

ЗОХИЦУУЛАЛТААР 
ХАНГАХ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ  

 
Арга хэмжээ-2.3.1: 
Эрүүл, өв тэгш бие 

бялдартай, иргэнийг 
бий болгоход 

чиглэгдсэн бодлого 
зохицуулалтын 

үйлчилгээ  

Ажил үйлчилгээ 2.3.1.1 -Эрүүл иргэн хөтөлбөрийн 
хүрээнд тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж, малчдыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд 
хамруулах  
Тоо хэмжээ - 2 удаа  
Чанар - Малчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж, 

эрүүлжүүлсэн байна.  
Хугацаа - 5-8-р сард  

  Ажил үйлчилгээ:  Ноён сумын Сум дундын эмнэлэг, 

Гурван тэс, Сэврэй сумын Эрүүл мэндийн төвийн 
хамтарсан нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийг 3-р 
сард хүүхэд, эмэгтэйчүүд, дотрын чиглэлээр ХЦ-ийн 0166 
дугаар анги, заставын алба хаагч, иргэдэд зохион 
байгуулж, эхо, лабораторийн шинжилгээ, мэдээлэл 
сургалт сурталчилгаа зэрэг тусламж үйлчилгээнд нийт 
191 хүнийг хамрууллаа. 6 сард эмч, лаборантын баг 
Ханбогд сумын Хайрхан багийн Цагаан хаданд иргэд 
болон 55 дэлгүүр, гуанз, буудал үйлчилгээний  газруудыг 
хамруулан явуулын үзлэг шинжилгээ, эмчилгээ, зөвөлгөө 
өгч, сурталчилгаа хийж, орчны байдлыг тодорхойлсон 
бөгөөд 150 хүнийг хамруулснаас  51 хүнд шинжилгээ 
хийж, өвчлөлийг  илрүүлэн, эмчилгээг хийлээ. Сумдын 
ЭМТөвүүд малчдыг Халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн 
үзлэгт  хамруулах  ажлуудыг хийж, малчдын 42 %-ийг 
хамруулаад байна.  Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 
Тусгай зөвшөөрлийн комиссоос 21 хувийн эмнэлэг, 20 
эмийн сан, 3 эм ханган нийлүүлэх байгууллага, 14 сумын 
эмийн эргэлтийн сан, улсын 18 байгууллага нийт эрүүл 
мэндийн 78 байгууллагад тусгай зөвшөөрлийг олгож, 
хяналт тавьж,  ажиллаж байна.  Аймгийн Улаан 
загалмайн хороотой хамтран “Хүмүүнлэгийн аян”, 
өдөрлөг, сургалт арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд 
холбогдох газруудтай хамтран зохион байгуулж, 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, 10 донорыг Шаргалжуутын 
сувилалд сувилуулж, эмчлүүллээ.                                                                                                        

30 
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Тоо: 4 суманд үзлэг шинжилгээг зохион байгуулсан.                                                                                                                      
Чанар:  Баруун сумдад, Ханбогдод үзлэг шинжилгээ 

хийгдсэн.                                                                                                                                          
Хугацаа: 2-р улиралд                                                                                   

Ажил үйлчилгээ 2.3.1.2-Аймгийн хэмжээнд загвар эрүүл 

мэндийн танхим, биеийн тамирын заалыг ЕБС-д бий 
болгож, эрүүл мэндийн олимпиадыг зохион байгуулдаг 
болох   
Тоо хэмжээ - 3 удаа  
Чанар -  Олимпиад зохион байгуулагдсан байна.  
Хугацаа - 3-5-р сард  

  

Ажил үйлчилгээ: Аймгийн 18 сургуулийн биеийн 
тамирын заалыг орон нутгийн төсвийн 299,0 сая 
төгрөгийн хөрөнгөөр орчин   үеийн биеийн тамир, эрүүл 
мэндийн сургалтын шаардлага хангахуйц тоног 
төхөөрөмж, техник хэрэгслээр 100 хувь хангагдлаа.  
Тоо хэмжээ: орон нутгийн төсвийн 299,0 сая төгрөгийн 
хөрөнгө зарцуулсан.                        Тоо:     18 сургууль   
Чанар: Бүх сургууль техник хэрэгслээр хангагдсан.  
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Ажил үйлчилгээ 2.3.1.3- Эм, болон хүнсний аюулгүй 
байдал, зөв зохистой хооллолтын эрүүл зан үйлийг 
төлөвшүүлэх арга хэмжээг дэмжих 
Тоо хэмжээ -Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоогоор  
Чанар -  Иргэдэд  эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлсэн байна.  
Хугацаа - 2 сараас    

  

Ажил үйлчилгээ:  Аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/138 
дугаар захирамжаар батлагдсан “Хүнс, хоол тэжээлийн 
чанар, аюулгүй байдлыг хангах”  ажлын хэсэгт орж, 
Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн бодлогын мэргэжилтэнтэй 
хамтран  ажиллаж,  энэ чиглэлээр саналаа өгч, 
ажиллалаа. /аймгийн Засаг даргын а/445 дугаар 
захирамжаар хүнс хоол тэжээлийн чиглэлээр ажилладаг 
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг шагнаж урамшуулах 
журам/. “Сүү, тараг” хөтөлбөрийн хүрээнд Даланзадгад 
суманд  Сүү, тарагны газар шинээр байгуулагдлаа. Энэ 
нь зөвхөн зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийг сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүүнээр хангаад зогсохгүй, бусад насны 
хүүхдүүд, жирэмсэн эхчүүд, ахмад настанууд үйлчлүүлэх 
боломж нээгдэж, сүүний газрыг түшиглэн цагаан хоолны 
газар шинээр нээгдэн ажиллаж байна. Мандал-Овоо, 
Цогтцэций суманд сүү, сүүн бүтээгдэхүүний цех ажиллаж 
байна. Аймгийн төвд сүүн сүүн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн 5, талх нарийн боовны 18, цэвэр усны 4, 
мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 2, хагас 
боловсруулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг 3, нийт 33 
хүнс үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг цех 
тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна. Эмийн зохистой 
хэрэглээг төлөвшүүлэх сургалтыг 3 удаа зохион 
байгуулж, нийт 230 эмч, мэргэжилтэнийг хамруулсан.  
Хугацаа: 1-4-р улирал 
Тоо хэмжээ: Аймгийн ЗД-ын захирамжаар ажлын хэсэгт 

ажилласан. Нийт 33 хүнс үйлдвэрлэлийн цех ажиллаж 
байна. Сүү тараг хөтөлбөрийн хүрээнд гүйцэтгэгч Андгай 
ХХК шинээр Сүү тарагны газар байгуулан ажиллаж 
байна.  
Чанар: Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, хүнс үйлдвэрлэлийн цех 
ажиллаж байгаа нь холоос амархан муудах хүнсний 
бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт багасч, хүнсний бүтээгдэхүүн 
шууд хэрэглэгчдэд хүрэх нөхцөл бүрдэж байна.     
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Ажил үйлчилгээ 2.3.1.4 - Эмч нарын хөдөлмөр 

магадлалын комиссыг сумдад хуваарийн дагуу 
ажиллуулж, иргэдэд хүрч үйлчлэх  
Тоо хэмжээ - 4 удаа  
Чанар - Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.  
Хугацаа - 4 сараас  

  

Ажил үйлчилгээ  Комиссын бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх 
тухай бүр Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлд 
аймгийн Засаг даргын албан тоотоор уламжлан 
баталгаажуулж, 7 хоногийн 4 дэх өдөр бүр хуралдуулсан. 
2014 онд 50 удаа хуралдаж,  1678  хүний хөдөлмөрийн 
чадвар алдагдлын асуудлыг хэлэлцэн  шинээр 313 хүний 
асуудлыг шийдэж, 1266 хүний группыг сунгаж,  41 хүний 
асуудлыг түдгэлзүүлж,  74 хүнийг грууппээс гаргалаа. 
Үүнээс 23 хүн нь эмчилгээний үр үнд эрүүлжиж группээс 
гарсан. 91 хүнээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, 
иргэдэд  3 удаа сургалт хийж, сурталчилгааны материал 
тараасан.  
Тоо хэмжээ:  50 удаа хуралдаж, 1678 хүний асуудлыг 
хэлэлцсэн.  
Чанар: Хөдөлмөрийн чадвар алдагдлын асуудлыг 
хэлэлцэж, групптэй иргэдийг тухайн хугацаанд нарийн 
мэргэжлийн эмч нарын хяналтанд авч, эмчилгээ 
оношилгоог хийж, үүний үр дүнд 23 хүн бүрэн эмчлэгдэж 
группээс гараад байна.                                                                                                                                          
Хугацаа:   Даланзадгад суманд 50 удаа                                                                            
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Ажил үйлчилгээ 2.3.1.5- Эрүүл мэндийн даатгалд 

хамрагдсан иргэнийг эрүүл мэндийн үнэ төлбөргүй 
үйлчилгээнд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх өдөрлөгийг 
зохион байгуулах  
Тоо хэмжээ - 1 удаа  
Чанар - Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.  
Хугацаа - 4 сарын 15 

  

Ажил үйлчилгээ:   Эрүүл мэндийн даатгалд 2014 онд  

4361 хүн өөрөө хариуцаж, 5127 ажилгүй, 509 суралцагч, 
17909 аж ахуйн нэгжийн ажилчин, 30410 хүн төр 
хариуцаж, нийт 58316 хүн даатгалд хамрагдлаа.  
Даатгалын хөнгөлөлтийг энэ жил 67 хүн 5.4 сая төгрөгийн 
үнэ бүхий үзлэг шинжилгээнд хамрагдлаа. Эрүүл 
мэндийн даатгалд  нийт 1.8 тэрбум төгрөг.                                                                                                                                               
Тоо: 58316 хүн                                                                                                                                                              
Чанар:  даатгалын хөнгөлөлтөнд нийт 5.4 сая төгрөгийг 

зарцуулсан.                                                                                                                                                            
Хугацаа:  Жилийн турш                                                                                
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Ажил үйлчилгээ 2.3.1.6 - ХБНГУлсаас нийлүүлэгдэх 
эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламжийн, бүрэн 
тоноглогдсон автомашиныг хүлээн авч, тусламж 
үйлчилгээг үзүүлэх   
Тоо хэмжээ - 3 автомашин  
Чанар - Бүрэн тоноглогдсон 3 автомашинаар хангасан 

байна.  
Хугацаа - 5-р сард  

  

Ажил үйлчилгээ    ХБНГУ-ын WAS пүүсэд захиалгаар 
үйлдвэрлүүлсэн яаралтай түргэн тусламжийн 3 
автомашиныг орон нутгийн төсвийн 625.0 сая төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтаар БОЭТөв, Цогтцэций, Ноен сумын 
Сум дундын эмнэлгүүдэд нийлүүлж,  ХБНГУ-д БОЭТ-ийн 
яаралтай түргэн тусламжийн эмч, тоног төхөөрөмжийн 
инженер, Цогтцэций сумын их эмч 3 хүнийг  дагалдан 
сургаж тусламж үйлчилгээг үзүүлж эхлээд байна. Бүрэн  
тонглогдсон  автомашинтай  болсоноор   яаралтай  
тусламжийг  машинд шуурхай  иж  бүрэн  хүргэж   
ажиллах нөхцөлөөр  бүрэн  хангагдаад байна. Мөн 
Номгон, Баян-Овоо, ЗӨСТ-д тургэн тусламж, дуудлагын  
пургон автомашин, бүх өрхийн эрүүл мэндийн төвийг 
гэрийн дуудлага эргэлт хийхэд ашиглах автомашинаар 
хангасан нь төрсөн эх нярай, 0-3 насны хүүхэд, өндөр 
настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг гэрээр эргэж 
хянах, зөвөлгөө өгөх, тусламж үйлчилгээг үзүүлэх 
хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн үр дүнтэй хөрөнгө оруулалт 
боллоо. 
Тоо хэмжээ: 3 автомашин 625.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 

хүлээн авсан.  
Чанар: Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг БОЭТ, ЦЦ, ХБ 

сумдад  үзүүлж байна.                                                                                                                                          
Хугацаа: 9 сард                                                                             
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Ажил үйлчилгээ 2.3.1.7 - Даланзадгад сумын 90 ортой 
эмнэлгийн их засварыг хийх  
Тоо хэмжээ - 1 удаа  
Чанар - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.  
Хугацаа - 2-7-р сард    

  

Ажил үйлчилгээ   Тус ажлын гүйцэтгэгчээр Монсикон 

ХХК ажиллаж, 7-р сарын 31-нд их засварын ажлыг 600.0 
сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэн улсын комисст 
хүлээлгэн өгсөн. Мөн 90 ортой эмнэлэгт Эрүүл мэндийн 
газраас гадна хувийн ортой эмнэлгүүд, лаборатори үйл 
ажиллагаагаа амжилттай  явуулж байна. Орон нутгийн 
төсвөөс Эрүүл мэндийн газарт шаардлагатай техник эд 
хэрэгслээр хангаж тохижуулан ая тухтай орчинг 
бүрдүүллээ. 
Тоо хэмжээ: Засвар хийгдсэн  
Чанар: Барилгын их засварын ажлыг хүлээн авсан.  
Хугацаа: 7 сард ашиглалтанд орсон                                                                           
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Ажил үйлчилгээ 2.3.1.8 -Нэг сувилагчид ноогдох 

өвчтөний тоог олон улсын жишигт нийцүүлж, асаргаа, 
сувилгааны чанарыг дээшлүүлэх сургалт зохион 
байгуулах   
Тоо хэмжээ -3 удаа 
Чанар - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 
хангасан байна. 
Хугацаа - 3-7-р сард  

  

Ажил үйлчилгээ    Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээг 
сайжруулах шинэчлэлийг 1,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 
/сувилагчийн пост 13, тоноглогдсон яаралтай тусламжийн 
тэргэнцэр, фэнкциональ ор, дусал халаагч, дуслын 
автомат шахуурга, автомат даралт хэмжигч, лаер судас 
гэрэлтүүлэгч, хагалгааны отсос, массажны сандал, 
таазны хөшиг зам, кушетка / хийсэн. БНСУ-ын Кьюн Хи 
эмнэлэг дээр 10 сувилагчийг УБ хотод 13 сувилагчийг 
орон нутгийн төсвөөс сургалтанд хамрууллаа. Эх 
хүүхдийн сувилахуйн тусламжийн сургалтын агуулгад 
шинэлэг аргыг нэвтрүүлж, сувилагч, эх баригч нарын 
мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор мэргэжлийн 
байгууллагаас 3 удаагийн сургалтанд 200 
мэргэжилтэнийг хамруулж, орон нутагт 8 удаагийн 
сургалт зохион байгуулсан. Сувилагчийн нэг өдрийг 
доорх чиглэлээр зохион байгууллаа. Үүнд: Төрийн албан 
хаагчдад зориулж 3600 албан хаагчдад 103 байгууллагад 
5 төрлийн шинжилгээг хийж, бага насны хүүхдэд 1854 
хүүхдэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан 2000 хүүхдэд, нийт 
12146 иргэдийг  сувилагчийн нэг өдрийн арга хэмжээнд  
тус тус хамруулсан.  
Тоо хэмжээ:  Төв, орон нутгаас 11 удаа сургалт зохион 

байгуулж, 200 мэргэжилтэн хамруулж, 12146 иргэдэд 
сувилахуйн тусламж үйлчилгээг хүргэсэн.  
Чанар: Сувилахуйн  тоног төхөөрөмжөөр БОЭТ, СДЭ-ийг 
хангаж, 25 сувилагчийг гадаад дотоодын сургалтанд орон 
нутгийн төсвөөс хамруулсанаар тэдний мэдлэг мэргэшил 
дээшилж, сувилахуйн тусламжийн чанар нэмэгдэх нөхцөл 
бололцоог бүрдүүлсэн.                                        Хугацаа:  
1 сард гадаад сургалт, 6 сард дотоод сургалт                                                                               
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Арга хэмжээ-2.3.2. 

Багшийг хөгжүүлэх 
бодлого 

зохицуулалтын 
үйлчилгээ   

Ажил үйлчилгээ 2.3.2.3-Багш, сурагчийн бүтээл, ажлын 

туршлага, сургалтын ном, гарын авлагыг хэвлэж олны 
хүртээл болгох                                     тоо хэмжээ:  2 удаа                                                                                                  
чанар:   Шилдэг менежментийн багтай  болж, сургууль, 
цэцэрлэгүүдэд ажиллуулсан байна.                                                                                                                
хугацаа:  3 сарын 10 

  

Ажил үйлчилгээ:   “Ном” хөтөлбөрийн хүрээнд орон 
нутагт хийж хэрэгжүүлж байгаа  ажлыг  олон нийтэд  
сурталчилах, тайлагнах зорилгоор  “Номын баяр”-ын 
өдрийг  зохион байгуулж, Даланзадгад сумын сургууль, 
цэцэрлэгийн  багш, сурагчдын бүтээсэн том, жижиг номын 
үзэсгэлэнг гаргалаа. “Авъяас” хөтөлбөрийн хүрээнд 
зохион байгуулсан феставалийн  үеэр сурагчдын 
бүтээлийн үзэсгэлэнг дэлгэж, 10 шилдэг номыг үндэсний 
хэмжээнд сурталчилсан. Орон нутагт багш, сурагчийн 
гэсэн 2 төрлөөр 25 номыг  олны хүртээл болголоо.                                                                
Тоо:   2 удаа                                                                                                                 
Чанар: Багш сурагчийн 35 номыг олны хүртээл болгосон.                                                                                  
Хугацаа:   4,  5-р сард                                                                                
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Ажил үйлчилгээ2.3.2.4-Интернетэд суурилсан Тестийн 

нэгдмэл санг байгуулж, хяналт шалгалтанд ашиглаж 
хэвшүүлэх                                  тоо хэмжээ:  байгуулах 

сангийн тоо-1                                                                                                  
чанар:   Тестийн нэгдмэл сан байгуулж, үйл 

ажиллагаандаа ашиглаж хэвшсэн байна.                                                                                                               
хугацаа:  3 сарын 3 

  

Ажил үйлчилгээ         Орон нутгийн төсвийн 20 сая 
төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар Тестийн даалгаврын 
нэгдмэл санг байгуулж, орон нутаг биеэ дааж түвшин 
тогтоох шалгалтыг авах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн, уг 
санг ашиглан 2014 онд элсэлтийн ерөнхий шалгалтын 
тандах шалгалтыг зохион байгууллаа.                                                           
Тоо:    1                                                                                                                                    
Чанар:      Тестийн даалгаврын нэгдмэл санг байгуулж,  

үйл ажиллагаандаа ашиглаж хэвшсэн.                                                                                                         
Хугацаа:      3-р сард                                                                             

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.2.5- Монгол бичгийн үндэсний 

хөтөлбөрийн хүрээнд Үндэсний бичиг үсгийн өдрийг 
зохион байгуулах  
тоо хэмжээ:   1 өдөрлөг                                                                                      
чанар:   Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт хангагдсанбайна.                                                                                                                  
хугацаа:  5 сарын 1 

  

Ажил үйлчилгээ   5 сарын 1-ны өдөр Үндэсний бичиг 

үсгийн өдрийг зохион байгуулж, үйл ажиллагааны 
зардалд 1.1 сая төгрөгийг орон нутгийн төсвөөс 
зарцуулсан. Уг арга хэмжээгээр  багш, сурагч, иргэдийн 
бүтээлийн үзэсгэлэн, оролцогчдын дунд “Монгол бичиг 
мину” шүлгийн уралдаан, шилдэг цахим 
хэрэглэгдэхүүнийг олны хүртээл болгох, “Хэн хамгийн 
хурдан унших вэ?” уралдаан зэргийг зэргийг зохион 
байгуулж,  багш, сурагч, төрийн албан хаагчид, албан 
байгууллага, ард иргэдэд  монгол бичгийг өвлөн 
суралцах, түгээн дэлгэрүүлэх сэдэл тэмүүллийг бий 
болгосон үр дүнтэй ажил болж чадсан юм.                                                                                                      
Тоо :    1 өдөрлөг                                                                                                            
Чанар: Монгол бичгийн үндэсний хэрэгжилт хангагдсан.                                                                                   
Хугацаа:    5 сарын 1                                                                              

30 
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Арга хэмжээ-2.3.3. 

Боловсролын чанар 
хүртээмжийг 

нэмэгдүүлж, хүүхэд 
нэг бүрийг 

хөгжүүлэх бодлогыг 
хэрэгжүүлэх 
үйлчилгээ  

Ажил үйлчилгээ 2.3.3.1-:"Сайхан бичигтэн- 

Өмнөговьчууд" аяныг зохион байгуулж, үр дүнг тооцох                                                                                          
тоо хэмжээ:  1 аян                                                                                                 
чанар:   Аян зохион байгуулагдсан байна.                                                                                                             
хугацаа:  5-р сард  

  

Ажил үйлчилгээ:Аймгийн сургуулиудын дунд “Сайхан 
бичигтэн Өмнөговьчууд” аяныг зарлаад ажиллаж байна. 
Аяны хүрээнд сургууль бүр төлөвлөгөө гарган цэвэр 
сайхан бичигтэй хамт олон болох зорилго тавин ажиллаж 
байна.                                                                     Тоо:  1 
аян                                                                                                                   
Чанар: Аян зарлагдаад байна.                                                                                   
Хугацаа:     5 дугаар сараас эхлэн 1 жилийн хугацаатай                                                                              

20 

Ажил үйлчилгээ 2.3.3.2- Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын 

тандах шалгалтыг зохион байгуулах  
тоо хэмжээ:   1  удаа  12 жилийн сургалттай 

сургуулиудын дунд                                                                                                               
чанар:  Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бэлтгэл ажлыг 

хангасан байна.                                                                                                                   
хугацаа:   4 сарын 16 

  

Ажил үйлчилгээ:  Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын тандах 

шалгалтыг зохион байгуулж,  сургуулиудад үүрэг чиглэл 
өгч ажилласны үр дүнд энэ онд 11 дүгээр ангийг 527 
хүүхэд төгссөнөөс 343 буюу нийт төгсөгчийн 65 хувь нь 
МИДСК-ын  хуваариас авлаа. ЭЕШ-ын дүнгээрээ 13 
дугаар байранд орсон.                                                                  
Тоо:  1 удаа 9 сургуульд                                                                                 
Чанар:   11 дүгээр ангийг 527 хүүхэд төгссөнөөс 343 буюу 
нийт төгсөгчийн 65 хувь нь МИДСК-ын  хуваариас авлаа. 
ЭЕШ-ын дүнгээрээ 13 дугаар байранд                                                                                   
Хугацаа:   4-р сард                                                                                

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.3.3- Хүүхдийн сурч хөгжих ая 
тухтай орчинг бий болгох зорилгоор "Хүүхдэд ээлтэй 
сургууль, цэцэрлэг" аяныг зарлаж, шалгаруулах                                                                                                 
тоо хэмжээ:     1 удаа  аян зарласан байна  /19 

сургууль,20 цэцэрлэг /                                                                                                 
чанар:      Хүүхдэд ээлтэй сургуль, цэцэрлэгийг бий 

болгосон байна.                                                                                                           
хугацаа: / 1 сарын 15/  

  Ажил үйлчилгээ: 2013-2014 оны хичээлийн жилд 

“Хүүхдэд ээлтэй сургууль, цэцэрлэг” аяныг 7 сарын 
хугацаатай он дамжуулан зарлаж,  бүх сургууль, 
цэцэрлэгийн аяны хугацаанд хийсэн ажилтай нь газар 
дээр нь танилцаж зөвлөгөө өгч ажилласан. Нийт 8 
сургууль, цэцэрлэгээс материалыг хүлээн авч үнэлгээ 
дүгнэлт өгөөд буцаасан.  
Тоо:  1 удаа  аян зарласан. /19 сургууль,20 цэцэрлэг /                                                                                                                      
Чанар:      Хүүхдэд ээлтэй сургуль, цэцэрлэгийг бий 

болгосон.                                                                                                                       
Хугацаа:  1 сарын 15                                                                                 

28 

  
Ажил үйлчилгээ 2.3.3.4-Англи хэлний үндэсний 

хөтөлбөрийн хүрээнд Англи хэлний баяр, гадаад хэлний 
нээлттэй олимпиадыг зохион байгуулах                                                                                                                 
тоо хэмжээ:     1 арга хэмжээ                                                                                               
чанар:     Нээлттэй олимпиадыг зохион байгуулсан 

байна.                                                                                                                                                                                                                 
хугацаа: / 3 сарын 10/    

Ажил үйлчилгээ Гадаад хэлний баяр,  орос, англи 

хэлний нээлттэй олимпиадыг зохион байгуулж, орон 
нутгаас 1 сая төгрөгний  санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  
   Тоо:     1 арга хэмжээ зохион байгуулагдсан.                                                                              
Чанар:    Олимпиадад аймгийн нийт 19 сургуулийн 1352 

сурагч оролцож, гадаад хэлний  мэдлэгээрээ уралдлаа.                                                                                 
Хугацаа:  3 сарын 15                                                                                

30 
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Ажил үйлчилгээ 2.3.3.5-МУГБагш М. Банзрагчийн 

нэрэмжит "Говийн бүсийн математикийн  олимпиадыг 
зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх                                                                                                                
тоо хэмжээ:     1 арга хэмжээ                                                                                               
чанар:     олимпиадыг зохион байгуулсан байна.                                                                                                                                                                                                                 
хугацаа: / 10-р сард /  

  

Ажил үйлчилгээ    МУГБ М.Банзрагчийн нэрэмжит 
Говийн бүсийн математикийн олимпиадыг 13 дахь 
жилдээ амжилттай зохион байгуулж, орон нутгийн 
төсвөөс үйл ажиллагааны зардалд 2 сая төгрөгийг 
зарцуулсан. Баянхонгор, Дундговь, Өвөрхангай, 
Өмнөговь аймгийн нийт 25 сургуулийн 682 багш, сурагч 
оролцож, мэдлэг чадвараараа уралдан, Дундговь, 
Өвөрхангай, Баянхонгор аймгууд тэргүүллээ.                                                                
Тоо:      1 арга хэмжээ                                                                             
Чанар:  Олимпиад зохион байгуулагдаж    4 аймгийн 25 
сургуулийн 682 багш, сурагч оролцсон.                                                                                                              
Хугацаа:       10-р сард                                              

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.3.6-  Насан туршийн боловсролын 
багш, сумдын удирдлагуудыг арга зүйд сургах сургалтыг 
зохион байгуулах, насан туршийн боловсролыг ажлыг 
сайжруулж, үр дүнд хүргэх                                                                                                               
тоо хэмжээ:     2 арга хэмжээ                                                                                               
чанар:     Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан 

байна.                                                                                                                                                                                                                  
хугацаа: / 4 сарын 28 /  

  

Ажил үйлчилгээ:  Аймгийн НТБТөвтэй хамтран  сумдын 

Насан туршийн боловсролын нэгжийн багш нарын 
сургалтыг зохион байгуулж, 14 сумыг хамруулсан бөгөөд  
цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, төлөвлөлт гэсэн 
сэдвээр сургалт хийсэн. 14 сумын Насан туршийн 
боловсролын нэгжийн үйл ажиллагаатай танилцаж, 
зөвлөгөө өгч ажилласны үр дүнд сум бүр  бие даасан 
багштай болон үйл ажиллагаагаа тогтмолжуулсны 
зэрэгцээ сумдын 71,4 хувь нь тусдаа анги танхимтай 
болоод байна.                                                                     
Тоо:   3 арга хэмжээ  зохион байгуулсан.                                                                          
Чанар:  НТБ-ын багш нар 100 хувь сургалтанд 
хамрагдаж, сумдын 71.4 хувь нь бие даасан байр 
танхимтай болсон.                                                                                
Хугацаа: 4- 8-р сард                                                                                 

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.3.7- "Зөв Монгол хүүхэд" 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг гарган ажлуудыг 
зохион байгуулах  
тоо хэмжээ:  1 төлөвлөгөө   батлуулж хэрэгжүүлэх                                                                                      
чанар:  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                                               
хугацаа: 1 сарын 17    

Ажил үйлчилгээ: “Зөв Монгол хүүхэд” үндэсний 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 2016 он хүртэл 
хэрэгжүүлэхээр хийж АЗД-аар батлуулан хэрэгжүүлж 
байна.             Тоо:  1 төлөвлөгөө батлуулж хэрэгжүүлсэн.                                                                                
Чанар:  Төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжүүлсэн.                                                                                 
Хугацаа:   1-р сард                                                                                

30 
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Арга хэмжээ-2.3.4. 

Боловсролын 
салбарын үйл 

ажиллагааг 
дэмжихэд 

чиглэгдсэн бодлого 
зохицуулалтын 

үйлчилгээ  

Ажил үйлчилгээ 2.3.4.1- Даланзадгад , Цогтцэций 

суманд 200  хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг барих  
тоо хэмжээ:  2 цэцэрлэгийн барилга                                                                                       
чанар:  2 цэцэрлэгийн барилгыг барьсан байна.                                                                                                                
хугацаа: 3-р сард  

  

Ажил үйлчилгээ:   Цогтцэций сумын 200 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн барилгын зураг төсвийг  "Сэнзо констракшн"  
ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулж, гүйцэтгэгч "Бизнес фокус" ХХК-тай  
2307.7 сая төгрөгийн гэрээг байгуулан барилгын ажлыг 
2015 оны 08 дугаар сард ашиглалтанд оруулахаар  
гүйцэтгэж байна.  2014 онд гэрээний дагуу санхүүжилтийг 
олгосон бөгөөд энэ онд хийгдэх нийт ажлыг 100 хувь 
хийж,  барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгээд байна. 
Даланзадгад сумын 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн  барилгын 
ажлыг      Жи Жи Ай ХХК-тай 1695.5 сая төгрөгийн гэрээ 
байгуулан гүйцэтгүүлж, ашиглалтанд оруулсан.                                                                                                                          
Тоо:  2 цэцэрлэгийн барилга                                                                                 
Чанар:  1 цэцэрлэгийн барилга ашиглалтанд орсон. 1 

цэцэрлэгийн барилгын гүйцэтгэл 85 хувьтай байна.                                                                                 
Хугацаа: 2014 онд                                                                                   

28 

Ажил үйлчилгээ 2.3.4.2-  Даланзадгад, Цогт-овоо 
суманд 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг барьж 
эхлүүлэх   
тоо хэмжээ:  2 цэцэрлэгийн барилга                                                                                       
чанар:   2 цэцэрлэгийн барилгын ажлыг эхлүүлсэн 
байна.                                                                                                               
хугацаа:  /жилдээ/ 

  

Ажил үйлчилгээ:  Улсын төсвийн 1.8 тэрбум төгрөгний 

хөрөнгө оруулалтаар Цогт-Овоо суманд  100 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн барилгыг "Ти Би И"  ХХК, Даланзадгад 
суманд 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг  "Суварган 
говь" ХХК тус тус гүйцэтгэж, ашиглалтанд оруулан, 
сургалтын үйл ажиллагааг эхлүүлсэн.                                                                
Тоо: 2 барилга                                                                                                             
Чанар: 2 цэцэрлэгийн барилга баригдаж ашиглалтанд 
орсон.                                                                                   
Хугацаа:  2014 онд                                                                                 

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.4.3-  Манлай сумын сургуулийн  
спорт заалны барилгыг барих  
тоо хэмжээ:  / 1 спорт заал/                                                                                   
чанар:  1 спорт заалны барилга ашиглалтанд орсон 

байна.                                                                                                                  
хугацаа: жилдээ 

  

Ажил үйлчилгээ      2014 оны Төсвийн тухай хуульд 
Манлай суманд спорт заалны барилгын төсөв  
батлагдсан хэдий ч тодотголоор хасагдаж энэхүү ажил 
хийгдээгүй. Барилгын зураг төсвийн гүйцэтгэгчээр  “Сэнзо 
констракшн”  ХХК гэрээ байгуулан ажииллаж байна.  
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил байсан 
бөгөөд төсвийн тодотголоор хасагдаж, ажил хийгдээгүй.                                                                                                             
Тоо:  1 спорт заал                                                                                                          
Чанар:      Барилгын ажил хийгдээгүй.                                                                             
Хугацаа:                                                                                  

  



 36 

Ажил үйлчилгээ 2.3.4.4-  Булган сумын хичээлийн 

байрны барилгыг засварлах  
тоо хэмжээ:  / 1 барилгын засвар /                                                                                   
чанар:  Барилгыг засварласан байна.                                                                                                                  
хугацаа: 4-7 сар  

  

Ажил үйлчилгээ:  Булган сумын сургуулийн хичээлийн 
байрны их засварыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулж, "Суварган говь" ХХК-тай 223,7 сая төгрөгөөр 
гэрээг байгуулан засварын ажлыг гүйцэтгүүлж, 
ашиглалтанд хүлээн авсан.                                                                                                                                  
Тоо:    1                                                                                                                     
Чанар:     Барилгын их засвар хийгдсэн.                                                                              
Хугацаа: 6-  8-р сард                                                                                

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.4.5- Хүүхдийн биеэ дааж хөгжих 

нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор  сургалтын 
тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангах  
тоо хэмжээ:   9 ажил зохион байгуулах                                                                                         
чанар:  Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                                              
хугацаа: жилдээ  

  

Ажил үйлчилгээ:   Мандал-Овоо, Ноён, Булган сумын 

цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбай байгуулах ажлыг 
"Таны говь" ХХК-тай 98 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулан 
гүйцэтгүүлсэн бөгөөд  цэцэрлэгүүдийг шинэ тоглоомын 
талбайтай болгох ажлыг үе шаттайгаар зохион 
байгуулсны үр дүнд 95  хувийг стандартын шаардлага 
хангасан тоглоомын талбайтай болгосон байна.  Мөн  8 
сургуульд технологийн кабинетыг  байгуулж, 18 
сургуулийн спорт заалыг тоног төхөөрөмжөөр хангах 
ажлыг зохион байгуулж, сургалтын ая тухтай орчныг 
бүрдүүлж, орон нутгийн төсвөөс 800.0 сая төгрөгийг 
зарцуулаа.                                                                                                                  
Тоо:    29 сургууль, цэцэрлэгт                                                                            
Чанар:   Үндсэн чиглэлийн 1.2.23 дахь заалт хэрэгжсэн.                                                                            
Хугацаа: 6-  10-р сард                                                    

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.4.6- Авъяас хөтөлбөрийн хүрээнд 
хүүхдийг хөгжүүлэх дугуйлан секц хичээллүүлэх нөхцөл 
боломжийг бүрдүүлж, тоног төхөөрөмж техник 
хэрэгслээр бүрэн хангасан танхимууд, Өсвөрийн загвар 
зохион бүтээгчдийн төвийг Соёл спортын цогцолборт  
байгуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах  
 тоо хэмжээ:   1 удаагийн арга хэмжээ                                                                                    
чанар:  Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                                               
хугацаа: 3-9-р сард    

Ажил үйлчилгээ:    Дугуйлан секц хичээллэх нөхцөл 

боломжийг бүрдүүлэх хүрээнд 60.0 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг аваад 
байна.  Соёл, спортын цогцолборын барилга 
ашиглалтанд ороогүй тул танхим, төвийг байгуулаагүй.                                                                
Тоо:  1 удаа                                                                                                                    
Чанар:  Үндсэн чиглэлийн 1.2.  25 дахь заалт 30 хувьтай 

хэрэгжсэн.                                                                               
Хугацаа: 3-9-р сард                                                                                  

20 
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Ажил үйлчилгээ 2.3.4.7- Багш нарын мэдлэг ур 
чадварыг дээжлүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулж, 
тэдний ажлыг үнэлж дүгнэх                                                                                              
тоо хэмжээ:   Зохион байгуулсан арга хэмжээний 

тоогоор                                                                                    
чанар:  Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                                               
хугацаа: улирал бүр  

  

Ажил үйлчилгээ:   Үндсэн сургалт болон 2,3,4 жилдээ 
ажиллаж байгаа багш нарын сургалт, “Сургалтын цахим 
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй-Articulate Studio 
программ ашиглах нь, Даалгавар боловсруулах арга зүй,  
Боловсролын үнэлгээний төвтэй  хамтран Блупринтийн 
сургалт, Мэдээлэл харилцаа холбооны технологийг 
сургалтад ашиглах арга зүй, Удирдах ажилтны сургалт, 
Тусгай хэрэгцээт боловсролын сургалт, Сургуулийн эмч 
нарын сургалт, Хүүхэд нэг бүрийн оролцоонд 
тулгуурласан эрүүл мэндийн хөгжил сургалт, 
Менежментийн багийн сургалт, Бага боловсролын 
шинэчилсэн хөтөлбөрийн сургалтыг   тус тус зохион 
байгуулж,  давхардсан тоогоор  839  багш буюу нийт багш 
нарыг 100 хувь хамрууллаа. Сургалтуудын үр дүнд багш 
бүр сургалтыг цахим хэлбэрээр шинэ дэвшилтэд арга 
зүйгээр заах арга барил эзэмшин, хүүхэд нэг бүрийн 
суурь чадамжид суурилсан бүтээлч сургалтуудыг зохион 
байгуулах чадварыг дээшлүүллээ. Мөн Монгол Улсын  
тэргүүний багш, төрөл мэргэжлийн олимпиадад улсад 2, 3 
дугаар байр эзэлж амжилт гаргасан 5 багшиийг шагнаж 
урамшуулах ажлыг зохион байгууллаа. Багшийн 
мэргэжил ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор зохион 
байгуулсан ажлын  зардалд18.1 сая төгрөгийг орон 
нутгийн төсвөөс зарцуулсан.                                                                                                                      
Тоо:   11 удаа 839 багш                                                                                 
Чанар:  Багш нарын мэргэжлийг 100 хувь дээшлүүлсэн.                                                                                 
Хугацаа:     2014 онд                                                                              

30 
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Ажил үйлчилгээ 2.3.4.8-  Боловсролын салбарын 
шинэчлэлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлж, 
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх ажлыг чанаржуулах                                                                                                                               
тоо хэмжээ:   Зохион байгуулсан арга хэмжээний 

тоогоор                                                                                    
чанар:  Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                                               
хугацаа: жилдээ   

  

Ажил үйлчилгээ:   Аймгийн хэмжээнд  "Авъяас" 
хүүхдийн фестивалийг бүсчилэн зохион байгуулж, нийт 
19 сургуулийн 1600 хүүхдийг оролцуулав. Энэхүү арга 
хэмжээ нь хүүхдийн бүтээлийн үзэсгэлэн, урлагийн 
тоглолт, дугуйлан секцийн тайланг эцэг эх, олон нийтэд 
сурталчилсан, мөн сургууль, багш нар нэг нэгнээсээ 
туршлага судалсан үр дүнтэй ажил болсон юм. 
Шалгарсан 300 хүүхдийг оролцуулсан урлагийн тоглолтыг 
Улаанбаатар хотод тоглуулсан нь улсын хэмжээнд 
анхдагч ажил боллоо. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх 
зорилгоор аймгийн хэмжээнд хүүхдийн дунд 38 арга 
хэмжээ зохион байгуулж 4584 хүүхэд, 95 секц дугуйлан 
хичээллүүлж 8000 гаруй хүүхэд буюу нийт хүүхдийн 80 
хувийг  хамруулан, авъяас чадварыг нь нээн хөгжүүлж, 
үйл ажиллагааны зардалд орон нутгийн төсвөөс 94.5 сая 
төгрөгийг зарцууллаа.                                                                  
Тоо:   40 удаа 6484 хүүхэд                                                                                
Чанар:   Нийт хүүхдийн 80 хувийг хөгжүүлсэн.                                                                          
Хугацаа:    2014 онд                                                                               

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.4.9- Насан туршийн боловсролын 
төвийг тохижуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах                                                                                                                              
тоо хэмжээ:   1 төв                                                                                     
чанар:  Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                                               
хугацаа:  2-р сард  

  

Ажил үйлчилгээ: Аймгийн  Насан туршийн боловсролын 
төвийг байгуулан, захирлыг томилж, үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулан, 20.0 сая төгрөгний хөрөнгөөр төвийг  
тохижуулах ажлыг  хийж гүйцэтгэн, иргэдэд тасралтгүй 
боловсрол олгох орчин нөхцөлийг бүрдүүллээ.                                                                                              
Тоо:  1 төвийг тохижуулсан.                                                                                  
Чанар: Насан туршийн боловсролын төв байгуулагдаж, 
үйл ажиллагаа тогтмолжсон.                                                                                                   
Хугацаа:  2014 онд                                                                                 

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.4.10- Сургууль, цэцэрлэгийг 
хяналтын камертай болгож, сургалтын үр дүнг тооцох, ил 
тод нээлттэй байдлыг хангах  
тоо хэмжээ:  5 сургууль, цэцэрлэг                                                                                   
чанар:  сумдын сургууль,цэцэрлэгийг камержуулсан 
байна.                                                                                                              
хугацаа: 2 сарын 6   

Ажил үйлчилгээ:  Даланзадгад сумын 4 сургууль, 6 
цэцэрлэгт хяналтын камерийг суурилуулан, сургалтын 
үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Эдгээр ажилд нийт 70.4 
сая төгрөгийг зарцуулав.  Тоо:    4 сургууль, 6 

цэцэрлэгийг 1 удаа                                                                               
Чанар:  Нийт сургууль, цэцэрлэгийн 23 хувийг 

камержуулсан.                                                                                 
Хугацаа:  2-р сард                                                                                 

30 
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Арга хэмжээ -2.3.5:  
Түүх соёлоо 

хамгаалах, соёл 
урлагын 

үйлчилгээг 
чанаржуулахад 

чиглэгдсэн бодлого 
зохицуулалтын 

үйлчилгээ  

Ажил үйлчилгээ 2.3.5.1- оёлын салбарт хэрэгжиж 

байгаа үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэх, орон нутагт тусгай хөтөлбөр төлөвлөгөө 
гарган хэрэгжүүлэх, соёл урлагын байгууллагуудад 
зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлж ажиллах  
тоо хэмжээ: хөтөлбөрийн тоо-5 
чанар:  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                
хугацаа: улирал бүр    

Ажил үйлчилгээ  Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
сайжруулах ажлын хүрээнд тусгай төлөвлөгөө 
боловсруулан хэрэгжүүлж, соёлын байгууллагуудад  
2удаа заавар,   зөвлөмж өгч ажилласан.                                                                
Тоо:   5                                                                                                                                      
Чанар: Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдсан                                                                                  
Хугацаа: улирал бүр                                                                                  

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.5.2-  Хөгжимт жүжгийн театр, 

Соёлын төвийг мэргэжилтэй боловсон хүчнээр хангах 
тусгай төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх 
тоо хэмжээ:  батлуулах  , төлөвлөгөөний тоо-1 
чанар:  Мэргэжлийн боловсон хүчний хангалт нэмэгдсэн 

байна.                                                                                                 
хугацаа: 7-9-р сард  

  

Ажил үйлчилгээ   Соёл урлагийн салбарыг мэргэжил, ур 
чадвартай боловсон хүчнээр бүрэн хангах зорилгоор 
соёл урлагийн мэргэжлээр төрийн өмчийн их,  дээд 
сургуульд суралцаж байгаа  оюутнуудын дунд аймгийн 
Засаг даргын нэрэмжит орон нутгийн “оюутны тэтгэлэгт” 
хөтөлбөр зарлан  13 оюутныг сонгон шалгаруулж,  
сургалтын төлбөрийг орон нутгийн төсвөөс 100 хувь 
хариуцан суралцуулж, Хөгжимт жүжгийн театрын 5 уран 
бүтээлчийг  дээд мэргэжил эзэмшихийг дэмжин 1 жилийн 
сургалтын төлбөрийг  орон нутгийн төсвөөс хариуцан, 
эдгээр суралцагчдын төлбөрт нийт 32,4 сая төгрөгийг 
санхүүжүүлж, хүний нөөцийн хангалтаа нэмэгдүүлж 
байна.                                                                Тоо:  1                                                                                                                            
Чанар:  Мэргэжлийн боловсон хүчин 5 нэмэгдсэн                                                                                
Хугацаа:  9 сард                                                                                  

30 
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Ажил үйлчилгээ 2.3.5.3- Аймгийн хэмжээний соёлын өв, 
түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт газрыг устах гэмтэхээс 
урьдчилан сэргийлэх хамгаалалтын бус тогтоох ажлыг 
бодлогоор дэмжиж ажиллах  
тоо хэмжээ: хэрэгжүүлсэн ажлын тоогоор  
чанар:   Соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалт   

сайжирсан байна.                                                                                                                         
хугацаа: 9 сард 20 

  

Ажил үйлчилгээ Улс, аймгийн хамгаалттай түүх соёлын 
үл хөдлөх дурсгалт  49 газарт  орон нутгийн эрх мэдлийн  
хүрээнд хамгаалалтын бүс тогтоож, устах, эвдрэх, 
аюулаас урдчилан сэргийлэх эрх зүйн орчныг 
бүрдүүллээ.  Соёлын өвийн төвтэй хамтран аймгийн 
хэмээнд байх түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт газрыг 
судлан "Өмнөговь түүх соёл" ном гаргах ажлыг эхлүүлж 
мэргэжлийн судалгааний баг 1-р ээлжинд    Баян Овоо, 
Гурвантэс, Баяндалай, Номгон, Сэврэй сумдаар 
ажилласан, 2015 оны 3 улиралд 2-р ээлжийн судалгааг 
үлдсэн сумдаар  хийж,  2016 онд ном хийхээр  төлөвлөн 
ажиллаж байна. 2014 оны байдлаар соёлын өвийн 
чиглэлээр 6 төрлийн судалгааг  хийж газрын нэр, 
байршилыг  тогтоосон. Түүх  соёлын дурсгалт газар 152, 
Хөшөө 36, суврага 15, баримал 15, сүм хийд болон туурь 
29, Эртний булш оршуулгын дурсгал 52,  Хадны сүг зураг 
29, Соёлын биет бус өв тээгч 204  байна.                                                                    
Тоо:  6                                                                                                  
Чанар:  Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалт сайжирсан                                                                                
Хугацаа: 9 сард                                                                                   

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.5.4- Хөдөөгийн сумдын Соёлын 
төвүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ 
хийлгэж, түүний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
удирдлага арга зүйгээр хангах  
тоо хэмжээ: хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийлгэх соёлын 
төвийн тоо-14 
чанар:  Хяналт, үнэлгээ хийлгэсэн соёлын төвийн үйл 
ажиллагаа сайжирсан байна.                                                                                                                        
хугацаа: 3 сарын 17 

  

Ажил үйлчилгээ  Соёл, урлагийн байгууллагын ажлын 

чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор  14 сумын 
Соёлын төвийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ  
хийж, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэн, хугацаатай 
үүрэг даалгавар өгч, хэрэгжилтийг тооцон ажилласны үр 
дүнд соёлын байгууллагын үйл ажиллагааны 
менежментэд ахицтай өөрчлөлт гарлаа.                                                                 
Тоо:  14                                                                                                                             
Чанар:  Соёлын төвийн үйл ажиллагааны менежмент 

сайжирсан байна.                                                                                                
Хугацаа:   4 сард                                                                                

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.5.5-Бүх  сумын урлаг, соёлын 
нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах,  
тоо хэмжээ:  1 
чанар:  Иргэдэд хүргэх соёлын үйлчилгээний чанарыг  

нэмэгдүүлнэ.                                                                                                               
хугацаа:   4сарын 18 

  

Ажил үйлчилгээ   Соёл урлагийн салбарын  нээлттэй 

хаалганы өдрийг зохион байгуулан  17 байгууллага 
оролцон иргэдэд нээлттэй үйл ажиллагаагаа 
сурталчиллаа.                                                                                                                           
Тоо:   1                                                                                                                     
Чанар:  Иргэдэд хүргэх соёлын үйлчилгээний чанарыг  
нэмэгдүүлсэн.                                                                                  
Хугацаа:  2                                                                                

30 
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Ажил үйлчилгээ 2.3.5.6- Соёл,спортын салбарын 
боловсон хүчнийг чадавхижуулах сургалтыг үе 
шаттайгаар зохион байгуулах  
тоо хэмжээ:  .6                                                                                                         
Чанар: Үндсэн чигэлэлийн хэрэгжилт хангагдана                                                                                                                        
хугацаа: 2 сарын 20 

  

Ажил үйлчилгээ Соёл, урлагийн байгууллагын удирдах 
ажилтан,    номын санч, бүжгийн багш, хөгжмийн багш 
нарт ур чадварыг сайжруулах богино хугацааны 
сургалтыг 4 удаа, номын санчдын дунд мэргэжил ур 
чадварын уралдаан зохион байгуулан 92 ажилтныг 
хамруулав.                                                                                          
Тоо:   4                                                                                                          
Чанар:  Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

хангагдана                                                                                
Хугацаа:   1,2 улиралд                                                                               

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.5.7-Соёл,урлаг, спортын 

байгууллагын  ажлын чанар хүртээмжийг сайжруулж, 
боловсон хүчнийг чадваржуулах,  шинэ уран бүтээл 
тууривах, улс, аймгийн чанартай  уралдаан тэмцээнийг  
зохион байгуулах, оролцохыг бодлогоор дэмжих 
тоо хэмжээ:   Зохион байгуулсан ажлын тоогоор 
чанар:  Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

хангагдана                                                                                                                    
хугацаа: жилдээ   

Ажил үйлчилгээ  Орон нутгийн онцлогийг илэрхийлсэн  

"Хан тэнгэрийн ивээл", "Алтанговийн аялгуу"   шинэ  уран 
бүтээлүүдийг Туурвин үзэгчдийн хүртээл болголоо.                                                                 
Тоо:    2                                                                                                 
Чанар: Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

хангагдана                                                                                 
Хугацаа:   I,II  улиралд                                                                               

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.5.8-  Мэргэжлийн урлагийн 
байгууллагад  гэрэлтүүлэг, техник  хэрэгслийн  дэвшлийг  
нэвтрүүлэх 
тоо хэмжээ: ХЖТеатр-1 
чанар:  Орчин үеийн гэрэлтүүлэг, дуу шумны техник 
хэрэгсэлтэй болсон байна                                                                                                                        
хугацаа: 2-р сарын 24  

  

Ажил үйлчилгээ Орон нутгийн төсвийн 97,5 сая 

төгрөгийн хөрөнгөөр Хөгжимт жүжгийн театрт  Тайзны 
хэрэгсэл, уран бүтээлийн хувцасыг шинэчилж, үзэгчдийн 
танхимд агааржуулалтын  тоног төхөөрөмж, гэрэлтүүлэг, 
дуу шумны орчин үеийн  дэвшилтэт  технологийн 23 
төрлийн 74 ширхэг техник хэрэгсэлээр хангаж, соёл 
урлагийн үйлчилгээний чанар сайжрах нөхцөлийг 
бүрдүүллээ.  /Үүнд: Өсгөгч, лед гэрэл, зайны болон чихны 
микрапон, шум тохируулагч фүлт, мд сиди уншигч,  
хоолойн зурвас хуваарилагч /                                                                                                
Тоо:  ХЖТеатр-1                                                                                                         
Чанар: Орчин үеийн гэрэлтүүлэг, дуу шумны техник 
хэрэгсэлтэй болсон                                                                                             
Хугацаа:    3 сард                                                                               

30 
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Арга хэмжээ-2.3.6 
Соёлын салбарын 

үйл ажиллагааг 
дэмжихэд 

чиглэгдсэн бодлого 
зохицуулалтын 

үйлчилгээ   

Ажил үйлчилгээ 2.3.6.1- Батмөнх даян хааны 
мэндэлсний 550 жилийн ойг тэмдэглэх, нэрэмжит соёл, 
олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах 
тоо хэмжээ:  зохион байгуулсан арга хэмжээний тоогоор 
чанар:   Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт хангагдсан байна.                                                                                                               
хугацаа:  жилдээ   

Ажил үйлчилгээ  Батмөнх даян хааны 550 жилийн ойг 
угтаж  зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг  аймгийн 
ИТХТ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлаж  нийт 26 ажил 
төлөвлөснөөс 21 арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн.                                                                
Тоо: 21                                                                                                        
Чанар:  Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт хангагдсан                                                                                
Хугацаа:  1-12 сард                                                                                 

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.6.2-Баян-Овоо сумын соёл төвийн 
барилгыг барьж ашиглалтанд оруулах                                                                                                     
Тоо хэмжээ:  1                                                                                                       
чанар:  Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт хангагдсан байна.                                                                                                              
хугацаа:  8-р сарын 11   

Ажил үйлчилгээ Улсын төсвийн 1.400.0 төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтаар Баян Овоо суманд 300 хүний 
суудалтай соёлын төвийн барилгыг бариж ашиглалтанд 
орууллаа.                                                                  Тоо:  1                                                                                                 
Чанар: Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт хангагдсан байна.                                                                                 
Хугацаа: 8 сарын 25                                                                                  

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.6.3-Төв, хөдөөгийн музейн сан 

хөмрөгийн баяжилтийг нэмэгдүүлэх 
тоо хэмжээ:   8 музей 
чанар:   Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
хангагдсан байна                                                                                                    
хугацаа:  4 сарын 07 

  

Ажил үйлчилгээ   Номгон, Баян-Овоо,Цогт-Овоо, 

Цогтцэций,  Төв музейд 10.2 сая төгрөгөөр нийт  202 
үзмэрээр сан хөмрөгөө байжуулан шинэ үзмэрээр 
үзүүллэг дэглэн иргэд, хөдөлмөрчид, сургуулийн насны 
хүүхдүүдэд музейн боловсролын ажил зохион байгуулан 
ажиллаа.                                                                                  
Тоо:  6                                                                                                                         
Чанар:   Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
хангагдсан                                                                               
Хугацаа:     4,6 сард                                                                              

28 

Ажил үйлчилгээ 2.3.6.4- Өмнөговь аймгийн онцлог уран 
бүтээл "Хөхөө Намжил" дуулалт жүжгийг  сэргээн тавих 
тоо хэмжээ: 1                                                                                                               
чанар:  Орон нутгийн онцлог шинэ уран бүтээл 

туурвисан байна.                                                                                                                 
хугацаа:  6 сарын 20 

  

Ажил үйлчилгээ  Орон нутгийн онцлогийг илэрхийлсэн   
"Хөхөө намжил" дуулалт жүжгийн гол утга санааг 
илэрхийлэх хэсэг Намжил, Уянгийн дүрийн дууллыг  "Хан 
тэнгэрийн ивээл" уран бүтээлтэй   холбож, найруулан 
тайзнаа тависан. Шинэ уран бүтээлд  тайз, жижиг 
хэрэглэл, уран бүтээлчдийн  хувцас 100 хувь шинээр 
хийж уран бүтээлийн чанарыг сайжрууллаа.                                                                 
Тоо: 1                                                                                                                          
Чанар:  Орон нутгийн онцлог шинэ уран бүтээл бий 
болсон                                                                                
Хугацаа: 6 сард                                                                                          

30 
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Ажил үйлчилгээ 2.3.6.5- Манлай сумын соёлын төвийн 

барилгын зураг төсвийг боловсруулж, ажлыг эхлүүлэх  
тоо хэмжээ:  1 
чанар:  Барилгын ажил эхэлсэн байна                                                                                                                  
хугацаа:  11 сарын 15    

  

Ажил үйлчилгээ Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
Манлай суманд  Соёлын төвийн барилга барих гүйцэтгэгч 
компаниар" Отог ноёдууд" ХХК шалгарч барилгын ажлыг 
эхлүүлсэн 2015 оны 6 сард гүйцэтгэж дуусна.                                                                                                   
Тоо:  1                                                                                                                          
Чанар: Барилгын ажил эхэлсэн                                                                                   
Хугацаа:  11 сарын 1                                                                               

15 

                                        
Арга хэмжээ-2.3.7 
Аялал жуулчлалын  

чиглэлийн үйл 
ажиллагааг 
дэмжихэд 

чиглэгдсэн бодлого 
зохицуулалтын 

үйлчилгээ                                                                                                                                                                                            

Ажил үйлчилгээ 2.3.7.1  Ханбогд сумын төвд 500 хүний 

суудалтай соёлын төвийн барилга барих 
тоо хэмжээ: 1                                                                                                            
чанар: Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт хангагдсан байна.                                                                                                            
хугацаа:  11 сарын 15 

  

Ажил үйлчилгээ  Ханбогд суманд барих  320 хүний 
суудалтай Соёлын төвийн барилгын зураг төсвийн 
гүйцэтгэгчээр "Чулуутын багш" ХХК  ажиллан, зургийн 
гүйцэтгэл 100 %,  захиалагч байгууллага хүлээн авсан.                                                                                          
Тоо:   1                                                                               
Чанар:   Соёлын төвийн зураг төсөвтэй болсон                                                                               
Хугацаа: 12 сарын 08                                                                                   

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.7.2-Өмнөговь аймгийн аялал 

жуулчлалын бүс Гурван сайхан уулын  Ёл, Мухар 
шивэртийн ам, Хонгорын элс, Баянзагт  аялалын таатай  
орчин бүрдүүлж тохижуулах 
тоо хэмжээ:  4                                                                                                            
чанар:     Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
хангагдсан байна                                                                                                          
хугацаа:  6-р сард 

  

Ажил үйлчилгээ: Гурван сайхан уулын аялалын бүс  Ёл, 
Мухар шивэртийн аманд Мэдээллийн самбар, сүүдрэвч , 
Нийтийн бие засах газар, авто машины зогсоол 
байгуулан, аймгийн төвөөс  Ёл, Мухар шивэртийн ам 
хүртэл  45 км замын 30 км-т  хар зам тавьж, Оюутаас 
Ёлын ам хүртэл  10 км шороон зам засан, замын  тэмдэг 
байрлуулан  тохижууллаа. Орон нутгийн төсвөөс 100 сая 
төгрөгийн санхүүжилтээр Гурван сайхан уулын  Ёл, Мухар 
шивэртийн аманд тохижилт үйлчилгээ хийснээр 
жуулчдын ая тухтай аялах таатай нөхцөл бүрдсэн.                                                                                                                      
Тоо: 6                                                                                                                                                                
Чанар: Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

хангагдсан                                                                                  
Хугацаа:                                                                                  

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.7.3- Орон нутгийн эвент арга 
хэмжээ болох "Тэмээний баяр" 2014 арга хэмжээг зохион 
байгуулах 
тоо хэмжээ:   -1                                                                                                         
чанар:  "Тэмээний баяр зохион байгуулагдсан байна                                                                                                             
хугацаа:  2-р сарын 07 

  

Ажил үйлчилгээ: Жил бүр уламжлал болгон зохион 

байгуулагддаг “Тэмээний баяр” эвент арга хэмжээ энэ 
жил малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай 
холбоотойгоор аймгийн Засаг даргын 2014.02.18 өдрийн 
а/60 захирамжаар  цуцлагдсан.                                                               
Тоо: 0                                                                                                                                                                   
Чанар: 0                                                                                                                                                    
Хугацаа: 2 сард                                                                                  

10 
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Ажил үйлчилгээ 2.3.7.4- Аймгийн Аялал жуулчлалын 

мэдээллийн төвийг нисэх онгоцны буудал, авто вокзалын 
байранд  байгуулахыг бодлогоор дэмжих 
тоо хэмжээ: 1                                                                                                          
чанар:   Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                                               
хугацаа:  5 сарын 05 

  

Ажил үйлчилгээ:  Аймгийн "Гурван сайхан нисэх 
онгоцны буудал, Булган сумын Хавцгайт багийн төв дээр 
Аялал жуулчлалын мэдээллийн төвийг  байгуулан гадаад 
дотоодын жуулчдыг хэрэгцээтэй мэдээллээр хангаж 
байна.                                                                       Тоо: 2                                                                                                                                                                  
Чанар: Мэдээллийн төв нээгдсэнээс хойш  720 гадаад, 

дотоодын жуулчдад аялалын мэдээллийг хүргэн 
ажиллаа.                                                                                                             
Хугацаа: 5, 6 сард                                                                          

30 

Арга хэмжээ-2.3.8  
Спортын  

ажиллагааг 
дэмжихэд 

чиглэгдсэн бодлого 
зохицуулалтын 

үйлчилгээ  

Ажил үйлчилгээ 2.3.8.1-Бүх ард түмний спортын 4-р их 
наадам зохион багйуулж, үндэсний арга хэмжээнд 
оролцох  
тоо хэмжээ: 1                                                                                                          
чанар:   Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                                               
хугацаа:  6 сарын 28   

Ажил үйлчилгээ 2.3.10.1-Бүх ард түмний спортын 4-р их 
наадам зохион байгуулж, үндэсний арга хэмжээнд 
оролцох хугацаа хойшлогдон 2015 онд болсон.  
тоо хэмжээ: 1                                                                                                          
чанар:   Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                                               
хугацаа:  6 сарын 28 

10 

Ажил үйлчилгээ 2.3.8.2- Үндэсний спортыг хөгжүүлэх 
зорилгоор холбооны  үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжих 
тоо хэмжээ: 4 холбоо                                                                                                          
чанар:   Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                                               
хугацаа:  1 сарын 28 

  

Ажил үйлчилгээ 2.3.10.2- Үндэсний спортыг хөгжүүлэх 
зорилгоор холбооны  үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжиж 
тус бүр 5 сая нийт 20 сая  төгрөгөөр үйл ажиллагааг нь 
дэмжсэний үр дүнд   үндэсний сур, шагайн харвааны 
төрлөөр улсын баяр наадмаар тэргүүлсэн амжилт 
үзүүллээ.  
тоо хэмжээ: 4 холбоо                                                                                                          
чанар:   Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан..                                                                                                               
хугацаа:  1 сарын 28 

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.8.3-Соёл спортын цогцолборын  
дотоод тохижилт  
тоо хэмжээ: 1 удаа                                                                                                          
чанар:   Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                                               
хугацаа:  4 сарын 02 

  

Ажил үйлчилгээ 2.3.10.3-Соёл спортын цогцолборын  
дотоод тохижилтонд хийхээр хөрөнгө төлөвлөсөн боловч  
барилга ашиглалтанд ороогүй улмаас тохижилтын ажил 
хийгдээгүй болно.  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
хийгдэх ажил байсан бөгөөд төсвийн хэмнэлтийн горимд 
шилжсэнтэй холбоотойгоор ажил хийгдээгүй .  
тоо хэмжээ: 1 удаа                                                                                                          
чанар:   Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангагдаагүй.                                                                                                               
хугацаа:  4 сарын 02 
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Ажил үйлчилгээ 2.3.8.4- Стандартын хөл бөмбөгийн 

талбай байгуулах  
тоо хэмжээ: 1                                                                                                         
чанар:   Хол бөмбөгийн талбайтай болсон байна.                                                                                                               
хугацаа:  6 сарын 02 

  

Ажил үйлчилгээ 2.3.10.4- Стандартын хөл бөмбөгийн 
талбайн зураг төсөвтэй болсон. Орон нутгийн төсийн 
хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил байсан бөгөөд 
төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжсэнтэй холбоотойгоор 
хийгдээгүй болно  
тоо хэмжээ: 1                                                                                                         
чанар:   Үндсэн чиглэлийн заалт хэрэгжсэн.                                                         
хугацаа:  8 сарын 05 

  

Арга хэмжээ -2.3.9  
Өсвөр үе, залуус, 

гэр бүлийг дэмжсэн 
бодлого 

зохицуулалтын 
үйлчилгээ  

Ажил үйлчилгээ 2.3.9.1-Хүүхэд залуучуудын хөгжил, 
хамгааллыг сайжруулах аймгийн дэд хөтөлбөрийг 
батлуулж, хэрэгжүүлэх  
тоо хэмжээ:  батлуулах хөтөлбөрийн тоо-1 
чанар:   Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                                                  
хугацаа:   1-р сард     

  

Ажил үйлчилгээ Хүүхэд залуучуудын хөгжил, 

хамгааллыг сайжруулах аймгийн дэд хөтөлбөрийн 
төслийг боловсруулж Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн Засгийн газраас “Зөв монгол хүүхэд” 
үндэсний хөтөлбөр, аймгийн “Зөв монгол” ,”Авъяас” дэд 
хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байгаатай холбоотойгоор энэхүү 
хөтөлбөрийг батлуулах шаардлагагүй гэсэн шийдвэрт 
хүрсэн. 

30 

Ажил үйлчилгээ 2.3.9.2- Буянт хотхон хүүхдийн 

зуслангийн үйл ажиллагааг дэмжиж, байрыг засварлах, 
тохижуулах 
тоо хэмжээ: 1 удаа                                                                                                                 
чанар: Зуслангийн байрыг засварлаж тохижуулан, ая 

тухтай орчныг бий болгосон байна.                                                                                                                                   
хугацаа:  3-р сард  

  

Ажил үйлчилгээ " Буянт хотхон" хүүхдийн зусланд орон 
нутгийн төсвийн 298.8 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар 
канад модон технологоор 240 м2 талбайтай 35-40 
хүүхдийн амрах амралтын 2 шинэ байрыг барьж, фургон 
автомашин болон 10.0 сая төгрөгөөр  ахуйн хэрэглэлийг 
шинэчлэх зэрэг ажлыг хийж  хүүхдийн амрах ая тухтай 
нөхцлийг бүрдүүлсэн.                                                               
Тоо:  1                                                                                              
Чанар: Хүүхдийн амрах ая тухтай орчин бүрдсэн.                                                                                  
Хугацаа:   10 сард                                                                                

30 

 
ХӨТӨЛБӨР-2.4: 

НИЙГМИЙН 
ХАЛАМЖИЙН 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНД 
БОДЛОГЫН 
ДЭМЖЛЭГ 
ҮЗҮҮЛЭХ 

 
 Арга хэмжээ-2.4.1: 

Ажил үйлчилгээ 2.4.1.1 Монголын Хараагүйчүүдийн 

Үндэсний Холбооны дэргэдэх хөгжлийн бэрхшээлтэй 
ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
мэдээлэл сургалтын танхимд үйл ажиллагаа явуулахад 
дэмжлэг үзүүлэх  
 тоо хэмжээ:  1 сургалтын танхим                                                                                                   
чанар:   Сургалтын танхимд дэмжлэг үзүүлж, үйл 

ажиллагааг тогтмолжуулсан байна.                                                                                                     
хугацаа:  1 сарын 15   

Ажил үйлчилгээ Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний 

Холбооны дэргэдэх хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмад настан 
болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн мэдээлэл 
сургалтын танхимд үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг 
үзүүлж 1.5 сая төгрөг шийдвэрлэсэн.                Тоо 
хэмжээ:1                                                                    Чанар: 
Сургалтын танхимын үйл ажиллагаа тогтмолжиж 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн идэвхи оролцоо 
сайжирсан.                                                                      
Хугацаа: 4 сард  

30 
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Ахмад настан 
хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 
иргэдэд үзүүлэх 

нийгмийн 
халамжийн бодлого 

зохицуулалтын 
үйлчилгээ  

Ажил үйлчилгээ 2.4.1.2 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааг гаргаж, 
хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх  
тоо хэмжээ:  Зохион байгуулсан арга хэижээний тоогоор                                                                        
чанар:   Судалгаа гаргаж, ХБИргэдийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийг нэмэгдүүлсэн байна.                                                                                                             
хугацаа:  3-р сард 

  

Ажил үйлчилгээ Хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор 31 хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг төрөл бүрийн мэргэжил олгох 
сургалтанд хамруулж, тэндний 24 төслийг 29.5 сая 
төгрөгөөр дэмжин, 44 шинэ ажлын байрыг бий болголоо. 
Мөн нийтийг хамарсан ажилд 85 хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэнийг хамруулллаа.     Тоо хэмжээ: 2                                                                     
Чанар: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд төсөл хөтөлбөрт 

хамрагдсанаар орлогын эх үүсвэртэй болсон.                                                                                                              
Хугацаа: Жилийн  турш  

30 

Ажил үйлчилгээ 2.4.1.3 Сонсголын бэрхшээлтэй 

иргэдийн дохионы хэлний сургалтыг явуулж, телевизийн 
мэдээг дохионы орчуулгатай болгох  
тоо хэмжээ:  сургалтын тоо-1                                                                       
чанар:  Телевизийн мэдээ дохионы орчуулгатай болсон 

байна.                                                                                                            
хугацаа:  6-р сард   

Ажил үйлчилгээ Дохионы хэлний хэлмэрч орчуулагчдын 

холбоо төрийн бус байгууллагатай хамтран дохионы 
хэлний  сургалтыг зохион байгуулж сумдаас төлөөлөл 
оролцон 25 хүнийг хамруулсан.                                                           
Тоо хэмжээ:1                                                                                                                   
Чанар: Орон нутгийн телевизийг дохион хэлтэй болгох 
тал дээр анхаарч анхан шатны сургалтанд хамруулсан.                                                                             
Хугацаа: 12 сард  

28 

Ажил үйлчилгээ 2.4.1.4 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн дунд зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээг 
дэмжих  
тоо хэмжээ:  Зохион байгуулсан арга хэмжээний 

тоогоор                                                                         
чанар:   нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулагдсан 

байна.                                                                                                              
хугацаа:  улирал бүр  

  

Ажил үйлчилгээ Аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн паралимпийг 5 сард зохион байгуулсан. 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих  хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдээс нийт  48 төсөл 
хүлээн авч 24 төсөл шалгаруулан 29,5 сая төгрөг 
зарцуулан 44 шинэ ажлын байрыг бий болгон ажилласан. 
Олон улсын цагаан таягтны өдөрлөгийг зохион байгуулан 
60 гаруй иргэн оролцууллаа.  Дохионы хэлний хэлмэрч 
орчуулагчдын холбоо төрийн бус байгууллагатай хамтран 
дохион хэлний сургалтыг зохион байгуулсан.  Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөрлөгийн арга 
хэмжээг зохион байгуулан тэдний өмнө тулгамдаж байгаа 
асуудлыг хэлэлцлээ.  Тоо хэмжээ: 5                                                               
Чанар: Хөгжлийн бэрхшээлтэнй иргэдийн идэвхи 

оролцоо сайжирсан.                                                             
Хугацаа: жилийн турш  

30 
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Ажил үйлчилгээ 2.4.1.5- Ахмад настан, Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн нөхөн сэргээлтийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  
тоо хэмжээ:   хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн тоо-1                                                                                              
чанар:  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                                             
хугацаа:  2-р сард  

  

Ажил үйлчилгээ 03-р сарын 27-ны ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн хурлын 38 дугаар тогтоолоор "Ахмад 
настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн сэргээлт" 
дэд хөтөлбөрийг батлуулсан. Хөтөлбөрийн хүрээнд 
аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн паралимпийг 5 
сард зохион байгуулсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  хөтөлбөрийн хүрээнд 
иргэдээс нийт хүрээнд 48 төсөл хүлээн авч 24 төсөл 
шалгаруулан 29,5 сая төгрөг зарцуулан 44 шинэ ажлын 
байрыг бий болгон ажилласан. Олон улсын цагаан 
таягтны өдөрлөгийг зохион байгуулан 60 гаруй иргэн 
оролцууллаа.  Дохионы хэлний хэлмэрч орчуулагчдын 
холбоо төрийн бус байгууллагатай хамтран дохион 
хэлний сургалтыг зохион байгуулсан.  Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөрлөгийн арга 
хэмжээг зохион байгуулан тэдний өмнө тулгамдаж байгаа 
асуудлыг хэлэлцлээ.                                                                                     
Тоо хэмжээ: 1                                                                                                                 
Чанар: Хөтөлбөр хэрэгжиж ахмад настан,  хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн идэвхи сайжирсан төсөл 
хөтөлбөрт хамрагдсанаар орлогын эх үүсвэртэй болсон.                                                                                  
Хугацаа: Жилийн турш  

30 

Ажил үйлчилгээ 2.4.1.6- Сувилал байгуулах хувийн 

хэвшлийн үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжих 
тоо хэмжээ: дэмжсэн сувиллын тоогоор                                                                                                                             
чанар:     Сувилал байгуулагдсан байна.                                                                                                                               
хугацаа:  5-р сард    

Ажил үйлчилгээ Сувилал байгуулахаар санаачлага 

гаргасан иргэнд зөвлөгөө өгсөн бөгөөд одоогоор төслөө 
боловсруулаад албан ёсоор хандсан аж ахуй нэгж иргэн 
байхгүй байна.   

25 

Ажил үйлчилгээ 2.4.1.7-Нийгмийн даатгалын талаарх 

нийгэм дэх ойлголтыг сайжруулж, малчдын эрүүл 
мэндийн даатгалд хамрагдах хувийг 50-аас доошгүй, 
заавал даатгуулагчийн тоог 200-аар нэмэгдүүлэх  
тоо хэмжээ:  50 хувь, 200-аар нэмэгдүүлэх                                                                      
чанар:   Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                                               
хугацаа:  жилдээ    

Ажил үйлчилгээ Эрүүл мэндийн даатгалд 8392-ыг 
хамруулж, Сайн дурын даатгалд 1796 даатгуулагч 
хамруулахаас,  3289 даатгуулагч  хамруулсан.                 

30 
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Ажил үйлчилгээ 2.4.1.8-  Цогтцэций сумын Нийгмийн 
даатгалын тасгийн барилгын ажлыг дуусгаж 
ашиглалтанд оруулах   
тоо хэмжээ:  барилгын тоо-1                                                                                            
чанар:   Барилга ашиглалтанд орж үйл ажиллагаа 
эхэлсэн байна.                                                                                                              
хугацаа: жилдээ   

Ажил үйлчилгээ:520 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар  

Цогтцэций сумын Нийгмийн даатгалын барилга баригдаж, 
2014 оны 10 сарын 10 -нд ашиглалтанд орсон.                       
Тоо хэмжээ:-1                                                                                          
Чанар: Иргэд ая тухтай үйлчлүүлэх орчин бүрдсэн.  

30 

Гурав: "Үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээ" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

Арга хэмжээ-3.2.1.  

Аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх 

агентлагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт 

шинжилгээ хийх  

Ажил үйлчилгээ 3.2.1.1- Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 
/хэвтээ удирдлагатай/ агентлаг, газар хэлтсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх  
Хугацаа- улирал бүр                                                                                              
Тоо хэмжээ- 2 агентлаг                                                                                          
Чанар- Төлөвлөгөө, удирдамжийн хүрээнд 

  

 Ажил үйлчилгээ - Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 
болон Байгаль орчны газар, Статистикийн хэлтэс, 
ГХБХБГазар, ССАЖГазар, НХҮХэлтэс, ХАААлба, 
СХЗХэлтэс, ҮХААГазар, Даланзадгад сумын 3,4 дүгээр 
баг зэрэг байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тус тасаг бие 
даан байгууллагын хяналт шинжилгээ хийж, дүн мэдээг 
хамт олны хуралд танилцуулж, хяналт шинжилгээний 
ажлын мөрөөр тайлан дүгнэлт зөвлөмж гаргаж хүргүүлэн 
ажиллалаа. Хяналт шинжилгээ хийх хугацаанд төрийн 
албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 
1-2 цагийн сургалтыг зохион байгуулж ирлээ.                                                                                      
Тоо хэмжээ - 11 байгууллага 
Чанар - ХШҮ-ий тасгийн 2014 оны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангасан.  
Хугацаа – 3- 12 сард хийсэн 
                                                                             

29 

Ажил үйлчилгээ 3.2.1.2-  Аймгийн Засаг даргын 

дэргэдэх /босоо удирдлагатай/ агентлаг, газар хэлтсийн 
үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх  
Хугацаа- улирал бүр                                                                                  
Тоо хэмжээ- 2 агентлаг                                                                                          
Чанар- Төлөвлөгөө, удирдамжийн хүрээнд   
Ажил үйлчилгээ 3.2.1.3-  Хяналт шинжилгээ үнэлгээний 

ажлын дүн мэдээг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хуралд танилцуулах                                                                                               
Хугацаа-улирал бүр                                                                                               
Тоо хэмжээ- ХШҮ хийсэн агентлагийн тоогоор   
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Арга хэмжээ-3.2.2.  

Сумдын үйл 
ажиллагаанд хяналт 

шинжилгээ хийх  

Ажил үйлчилгээ 3.2.2.1-  Сумдын төсөвт 

байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ 
хийх, үнэлгээ өгөх    Хугацаа- 6,11 сард                                                                                        
Чанар- Төлөвлөгөө, удирдамжийн хүрээнд 

  

Ажил үйлчилгээ - 2013 оны жилийн эцэст бүх сумдын 
төсвийн байгууллагад хийсэн хяналт шинжилгээний 
ажлын мөрөөр нэгдсэн зөвлөмж боловсруулан аймгийн 
ЗДТГ-ын ХШҮТасгийн 2014 оны 01 тоот зөвлөмжөөр бүх 
сумын ЗДТГ, төсвийн байгууллагуудад хүргүүлэн хяналт 
тавин ажиллалаа. Мөн аймгийн хэмжээнд сум, агентлаг, 
төсвийн байгууллагуудын бодлого төлөвлөлтийг 
сайжруулах, үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг 
нэмэгдүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын 2014 оны 01 
тоот албан даалгавар гарган хэрэгжүүлсэн нь төрийн 
захиргааны байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, 
үр дүн үр нөлөөг дээшлүүлэхэд арга зүйн зөвлөмж, гарын 
авлага болсон ач холбогдол бүхий чухал баримт бичиг 
байлаа.  
2014 оны 11 сард аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
батлагдсан удирдамжийн дагуу сумдад ажиллах ажлын 
хэсэгт тус тасгаас 2 мэргэжилтэн орж сумдын төсвийн 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд байгууллагын хяналт 
шинжилгээ хийж, зөвлөмж мэдээллээр хангаж 
ажиллалаа. 
Тоо хэмжээ - 15 сумын 85 төсөвт байгууллагад.   
Чанар – ХШҮ-ний тасгийн 2014 оны календарчилсан 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдсан. 
Хугацаа – 1 сард тайланг хүргүүлж, 11 сард хяналт 

шинжилгээ хийсэн  
                                                                                  

30 

Ажил үйлчилгээ 3.2.2.2-  Хяналт шинжилгээ үнэлгээний 

ажлын дүн мэдээг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хуралд танилцуулах                                                                                              
Хугацаа- 7, 12 сард                                                                           
Тоо хэмжээ-сум тус бүрээр- 1 удаа 

  

Ажил үйлчилгээ 2014 оны ажлын  тайланг нэгтгэх ажил 

хийгдэж байна. 12 дугаар сарын 25-ны дотор аймгийн 
Засаг даргын зөвлөлд хэлэлцүүлэхээр АЗДТГ-ын 12 
дугаар сарын төлөвлгөөнд тусгаад байна.  
Тоо хэмжээ - 15 сумын 85 төсөвт байгууллагад.   
Чанар - Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтийг 100 хувь хангасан.  
Хугацаа – 12 дугаар сард багтаан АЗДЗөвлөлд оруулна.   
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ХӨТӨЛБӨР-3.3. 
ТӨСЛИЙН ХЯНАЛТ 

ШИНЖИЛГЭЭ 
Арга хэмжээ-3.3.1. 

Эрүүл мэндийн 
салбарт хэрэгжиж 

байгаа төсөл 
хөтөлбөрүүдийн 

хэрэгжилтэнд 
хяналт шинжилгээ 

хийх  

Ажил үйлчилгээ 3.3.1.1- Эрүүл мэндийн салбарт 
хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн 
явц байдлын талаар  төсөл хэрэгжүүлж байгаа 
байгууллагаас мэдээлэл тайлан авах, судалгаа хийх  
Хугацаа- 5 сард                                                                                             
Тоо хэмжээ- бүх төсөл хөтөлбөрт 

  

Ажил үйлчилгээ -  2014 онд 1 дүгээр улиралд  аймгийн  
ИТХТ-ээс батлан гаргасан 41 дэд хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийж дүнг аймгийн ИТХТ-
ийн хуралд  тайлагнаж хэрэгжих хугацаа дууссан 11 дэд 
хөтөлбөрийг хяналтаас хасуулахаар шийдвэрлүүлсний 
дотор Эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа 12 дэд 
хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Засгийн  газрын 2013 оны 322 
дугаар  тогтоолын  9 дүгээр хавсралтын дагуу эрүүл 
мэндийн салбарт хэрэгжиж буй дэд хөтөлбөрүүдийг 
зорилт  бүрээр төлөвлөгөөний  хэрэгжилт, шалгуур 
үзүүлэлт бүрээр үр дүнг гарган дүгнэхээр холбогдох 
хэлтэс байгууллагад хүргүүлэн, хэрэгжилтийг авч нэгтгэх, 
хяналт шинжилгээ хийх ажил хийгдэж байна. Аймгийн 
Засаг даргын захирамжаар БОЭТ-ийн үйл ажиллагаанд 
хяналт шинжилгээ хийх ажлын удирдамжид дээрх дэд 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнг шалгахаар тусган 
ХШҮ хийх ажил явагдаж байна.Мөн сумдад ажиллах 
хугацаанд 15 сумын хэмжээнд хэрэгжиж буй үндэсний 
болон дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц байдалд 
ЭМТ-дэд хяналт шинжилгээ хийж заавар зөвлөмжөөр 
хангаж ажиллалаа. Нэгдсэн дүн мэдээг аймгийн ЗДЗ-д 
танилцуулахаар бэлтгээд байна.   
Тоо хэмжээ –   Хяналтанд 10 дэд хөтөлбөр, 12 үндэсний  
хөтөлбөр, нийт  22 хөтөлбөр хэрэгжиж  байна.  
Чанар - Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангасан.  
Хугацаа –  2014 оны 1 дүгээр улирал, 12 сард   

27 

Ажил үйлчилгээ 3.3.1.2- Төсөл хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн явц, түүний үр дүн, үр нөлөөний талаар 
ирүүлсэн мэдээлэлд хяналт шинжилгээ хийж, тайлан 
илтгэл бэлтгэх 
Хугацаа- 6 сард                                                                                                       
Тоо хэмжээ- ЭМГазар, Нэгдсэн эмнэлэг, өрхийн эмнэлэг   

Ажил үйлчилгээ 3.3.1.3- Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 
ажлын дүн мэдээг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хуралд танилцуулж,  гарсан шийдвэрийг эргэж мэдээлэх  
Хугацаа-7 сард                                                                                                     
Тоо хэмжээ- төсөл хөтөлбөрийн тоогоор 

  
Арга хэмжээ-3.3.2. 

Боловсролын 
байгууллагуудад 
хэрэгжиж байгаа 

төсөл 
хөтөлбөрүүдийн 

хэрэгжилтийн явц 
байдалд хяналт 

Ажил үйлчилгээ 3.3.2.1- Боловсролын салбарт 

хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн 
явц байдлын талаар  төсөл хэрэгжүүлж байгаа 
байгууллагаас мэдээлэл тайлан авах, судалгаа хийх  
 Хугацаа-9 сард                                                                                                             
Тоо хэмжээ- бүх төсөл хөтөлбөрт 

  

           2014 онд 1 дүгээр улиралд  аймгийн  ИТХТ-ээс 
батлан гаргасан 41 дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт 
шинжилгээ хийж дүнг аймгийн ИТХТ-ийн хуралд  
тайлагнаж хэрэгжих хугацаа дууссан 11 дэд хөтөлбөрийг 
хяналтаас хасуулахаар шийдвэрлүүлсэн.  Боловсролын 
салбарт 5, соёлын салбарт 3 дэд хөтөлбөр хэрэгжиж 
байна. Засгийн  газрын 2013 оны 322 дугаар  тогтоолын  
9 дүгээр хавсралтын дагуу эрүүл мэндийн салбарт 

27 



 51 

шинжилгээ хийх  
Ажил үйлчилгээ 3.3.2.2- Төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
байгаа боловсролын салбарын байгууллагууд,  түүний  
ажлын үр дүн, үр нөлөөний талаар байгууллагын хяналт 
шинжилгээ хийж, тайлан илтгэл бэлтгэх                   
Хугацаа- 10 сард                                                                                                             
Тоо хэмжээ- төсөл хөтөлбөрийн тоогоор 

  

хэрэгжиж буй дэд хөтөлбөрүүдийг зорилт  бүрээр 
төлөвлөгөөний  хэрэгжилт, шалгуур үзүүлэлт бүрээр үр 
дүнг гарган дүгнэхээр холбогдох хэлтэс байгууллагад 
хүргүүлэн, хэрэгжилтийг авч нэгтгэх, хяналт шинжилгээ 
хийх ажил хийгдэж байна. Мөн сумдад ажиллах 
хугацаанд 15 сумын хэмжээнд хэрэгжиж буй үндэсний 
болон дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц байдалд 
ЕБС, соёлын байгууллагуудад хяналт шинжилгээ хийж 
заавар зөвлөмжөөр хангаж ажиллалаа. ССАЖГ-ын үйл 
ажиллагаанд 2014 оны 8 сард байгууллагын хяналт 
шинжилгээ хийх явцад соёлын салбарт /Музей, Номын 
сан/ хэрэгжиж буй бодлогын баримт бичигт үнэлгээ 
дүгнэлт өгч, зөвлөмж арга зүйгээр хангаж ажилласны 
зэрэгцээ нийт сумдын соёл боловсролын байгууллагад 
бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ 
хийж ажилласан.  
Тоо хэмжээ –   Хяналтанд соёл боловсролын салбарын 8 
дэд хөтөлбөр, 8 үндэсний  хөтөлбөр, нийт  16 хөтөлбөр 
хэрэгжиж  байна.  
Чанар - Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын 

хэрэгжилтийг хангасан.  
Хугацаа –  2014 оны 1 дүгээр улирал, 12 сард   

Ажил үйлчилгээ 3.3.2.3- Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 
ажлын дүн мэдээг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хуралд танилцуулж,  гарсан шийдвэрийг эргэж мэдээлэх  
Хугацаа- 10 сард                                                                                                             
Тоо хэмжээ- төсөл хөтөлбөрийн тоогоор 

  

Дөрөв: "Санхүүгийн хүчин чадлыг бэхжүүлж, хөрөнгө оруулалтыг  татах чиглэлээр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах" гэсэн стратегийн зорилтыг 
хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:  

ХӨТӨЛБӨР 4.1 
Төсөв  

санхүүгийн 
бодлого 

зохицуулалтын 
үйлчилгээ                      

Арга хэмжээ-4.1.1. 

Нягтлан бодох 
бүртгэлийн олон 

улсын стандартыг  
нэвтрүүлэх бодлого 

Ажил үйлчилгээ 4.1.1.1-      Бизнес эрхлэгчдийн үйл 

ажиллагааг хөнгөвчлөх, цаг зардлыг хэмнэх зорилгоор 
цахим төлбөр тооцоо болон цахим татварын 
мэдээлэлийн шинэ системийг татвар төлөгчдөд зааж 
сургах зорилгоор үе шаттай сургалтуудыг зохион 
байгуулах                                                                                                          
Тоо:        2 удаа                                                                                        
Чанар:    Татвар төлөгчдийн тайлангийн ирц нэмэгдсэн 
байна.                                                                                                                     
Хугацаа:   4 сар, 9 сар                                                                        

  

Ажил үйлчилгээ Цахим татварын мэдээллийн шинэ 

системийн талаар 9 удаа бизнес эрхлэгч, иргэдэд сургалт 
зохион байгуулсан. Татаварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн 
талаар 60-аад аж ахуйн нэгж, төсөвт байгууллагуудад 
очиж сургалт, мэдээллийг өгч ажилласан. 2013 онд 
татвар төлөгчдийн тайлангийн ирц 92 хувьтай байсан бол 
2014 онд одоогийн байдлаар 94 хувьтай байна./тайлан 
тушаах хугацаа дуусаагүй/Ажил үйлчилгээ                                                                                               
Тоо: 9                                                                                                                 
Чанар:Тайлангийн ирц 94 хувьтай                                                                          
Хугацаа: 3, 4, 6, 8, 9, 10,11,12 саруудад                                                                             
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зохицуулалтын 
үйлчилгээ  

Ажил үйлчилгээ 4.1.1.2-  Төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, 
татвар ногдуулалтын талаар татвар болон мэргэжлийн 
холбогдох байгууллагуудтай хамтарсан шалгалтыг 
зохион байгуулах   Тоо:     2 удаа                                                                                             
Чанар: Орон нутгийн төсвийн татварын орлого 
нэмэгдэнэ.                                                                            
Хугацаа: 5 сар, 10 сар                                                                          

  

Ажил үйлчилгээ Орон нутгийн төсвөөс тодорхой 
хэмжээний зардал гарган Татварын газартай хамтран "Үл 
хөдлөх хөрөнгийн тооллого"-ыг аймгийн хэмжээнд зохион 
байгууллаа. "Зэвсэг-2014" бууны шалгалтыг цагдаагийн 
газар Татварын газар хамтран хийсэн, худалдаа 
үйлчилгээний төвүүдээр сар бүр шалгалт хийж патентийн 
орлогыг бүрдүүлж байв. Мөн сумдаар 3 удаа өр 
барагдуулах, орлого бүрдүүлэх шалгалтыг хийлээ. 
Татварын нэр төрлийн орлогын биелэлт 63 хувьтай 
байна.Ажил үйлчилгээ                                                                                              
Тоо:    9                                                                                                                                
Чанар:    аймгийн төсвийн орлого өмнөх оноос 7,1 тэр 

бум төгрөгөөр нэмэдсэн                                                                              
Хугацаа:      3,6,8,11 саруудад                                                                            

25 

Ажил үйлчилгээ 4.1.1.3-  Улсын секторын нягтлан бодох 

бүртгэлийн стандартын болон  нягтлан бодох бүртгэлийн 
онолын мэдлэг дээшлүүлэх сургалтыг  төсөвт 
байгууллагын нягтлан бодогчдод  зохион байгуулах                                                              
Тоо:    1 удаа                                                                                                  
Чанар: 90-100 нягтлан бодогч хамрагдсан байна.                                                                        
Хугацаа: 2 улирал                                                                  

  

Ажил үйлчилгээ Сургалт явуулахаар үндсэн чиглэлд 

тусгасан боловч хасагдсаны улмаас сургалт зохион 
байгуулаагүй                                                                                                                                                                        
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Арга хэмжээ-4.1.2 
Төсөв  

санхүүгийн бодлого 
зохицуулалтын 

үйлчилгээ  

Ажил үйлчилгээ 4.1.2.1- Төсвийн шинэчлэлийн 
бодлогыг үргэлжлүүлж, санхүүгийн хувьд орон нутгийн 
биеэ даасан байдлыг бэхжүүлэн, төсвийн орлогын бааз 
суурийг өргөжүүлж, орлогыг нэмэгдүүлэх бололцоотой эх 
үүсвэрийг бүрэн дайчлан, төсвийн урсгал зардлыг 
зохистой түвшинд хязгаарлаж, төсвийн тогтвортой, иж 
бүрэн, үнэн зөв, ил тод, зохистой, хариуцлагатай байх 
зарчмыг үргэлжлүүлэх 
Тоо хэмжээ - 15 сум, орон нутгийн төсвийн 
байгууллагууд 
Чанар - Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангасан 
байна.  
Хугацаа - Жилийн турш                                          

  

Ажил үйлчилгээ:   Орон нутгийн төсвийн орлогод 75.9  
тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээс 74.3 тэрбум төгрөг 
төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 97.9 хувиар биелүүллээ. 2. Орон 
нутгийн зарлага санхүүжилтэнд 107.6 тэрбум төгрөг 
төвлөрүүлэхээс 104.1 тэрбум төгрөг буюу 96.7 хувийг 
зарцууллаа.  Хөрөнгө оруулалтын зардалд 86.0 сая 
төгрөгийг зарцуулахаас 81.6 сая төгрөгийг зарцууллаа. 
Орон нутгийн төсвөөс орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн 
санд төвлөрүүлэх орлогын шилжүүлэг 7,5 тэрбум төгрөг 
төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэйг 100 хувь бүрэн 
төвлөрүүллээ. Сумдад олгох 7,2 тэрбум төгрөгийн 
санхүүгийн дэмжлэгийг 100 хувь бүрэн олголоо. 2014 онд 
орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас аймгийн орон 
нутгийн хөгжлийн санд 12.2 тэрбум төгрөг хувиарлан 
олгох төлөвлөгөөтэй байсан боловч 9.1 тэрбум төгрөг 
буюу 75.0 хувийг олгосоноос сумдад 5.7 тэрбум төгрөгийг 
олголоо. Төсвийн урсгал зардлыг боломжит түвшинд 
хязгаарлаж "Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх 
зарим арга хэмжээний тухай"  Засгийн газрын 147 дугаар 
тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2014 оны төсвийн 
тодотгол баталсан АИТХ-ын 2014 оны 12 дугаар сарын 
22-ны өдрийн 7/1 тоот тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажиллалаа.                                                                          
Тоо:    Орон нутгийн төсвийн бүх байгууллага                                                                              
Чанар:  Орлогын төлөвлөгөө 97.9 хувь, зарлага 

санхүүжилт 96.7 хувь                                                                                
Хугацаа:   Төсвийн жилийн туршид                                                                               

28 

Ажил үйлчилгээ 4.1.2.2- Орон нутгийн өмчмт аж ахуйн 

нэгжүүдэд хөндлөнгийн аудитыг хийлгэж, үйл 
ажиллагааны зорилтот түвшинг тодорхойлон, 
ОНӨААТҮГ-ын Төлөөлөн удирдах зөвлөлд хүргүүлэх                                                                                           
Тоо: 1 óäàà                                                                                 
Чанар:  Îðîí íóòãèéí ºì÷èò àæ àõóéí íýãæèéí ¿éë 
àæèëëàãààíû àøèãò ò¿âøèí íýìýãäýíý.                                                                               
Хугацаа:  3, 4-ð ñàðä                                                                                  

Ажил үйлчилгээ      Орон нутгийн өмчит 33 аж ахуйн 

нэгжийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд 
2014 оны 1-р улиралд хөндлөнгийн аудит хийлгэн, 
аудитаар баталгаажсан тайлан хүлээн авсан. 3  аж ахуйн 
нэгж санхүүгийн тайлангаа аудитаар баталгаажуулаагүй. 
Мөн ОНӨААТҮГ-уудын бизнес төлөвлөгөөг хянан 
баталгаажуулж, ашиг алдагдлын тооцоог гарган ТУЗ-д 
хүргүүлсэн.                                                                                                                          
Тоо:    Орон нутгийн өмчит 33 аж ахуйн нэгж                                                                             
Чанар:      Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагааны ашгийг тооцсон                                                                                                                               
Хугацаа:    3 дугаар сар                                                                               

28 
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Ажил үйлчилгээ 4.1.2.3-  Санхүүгийн зохицуулах 
хорооны чиг үүргийн чиглэлээрх хууль, тогтоомжийг олон 
нийтийн  дунд сурталчилан,  бичил санхүүгийн үйл 
ажиллагааг бодлогоор дэмжих                                                                                                                       
Тоо:      2                                                                                                   
Чанар: Хуулийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                      
Хугацаа: Жилийн турш                                                      

  

Тус аймгийн нутаг дэвсгэр дээр Даатгалын 11 салбар 
ажиллаж 784.1 сая төгрөгийн хураамж төвлөрүүлж 74.8 
сая төгрөгийн нөхөн олговор олгосон байна.  “Жолоочийн 
даатгалын тухай” хуулийн хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг 
эрчимжүүлэх чиглэлээр Тэнгэр даатгал 8 удаа 120 хүнд, 
Мандал женерал даатгал 6 удаа 112 хүнд, Монре даатгал 
4 удаа 145 хүнд, Номин даатгалын салбар 3 удаа40 хүнд, 
Бодь даатгал 1 удаа 92 хүнд, Монгол даатгал 1 удаа 15 
хүнд, Миг даатгал 3 удаа 174 нийт 706  хүнд сургалт 
сурталчилгаа хийсэн  ба даатгалын үйл ажиллагаанд 
оролцогч байгууллагууд  Орон нутгийн телевизтэй   
хамтран "Жолоочийн даатгалын тухай" хуулиар 
хэлэлцүүлэг,  Уулзалт –ярилцлага, олон нийтийн дунд 
АХА тэмцээн зохион байгуулж хууль тогтоомжийг  ард 
иргэдэд сурталчиллаа.   Банк бус санхүүгийн байгууллага 
шинээр байгуулагдан  үйл ажиллагаагаа эхлэн 500 гаруй 
сая төгрөгийн зээл олгоод байна.                                                                                                                         
Тоо:    Үнэт цаасны мэргэжлийн 3 байгууллага, 4 

Хадгаламж зээлийн хоршоо , Даатгалын 11 салбар, 5 
Хувьцаат компани.                                                                  
Чанар:      Сайн                                                                                                       
Хугацаа:      3,5,11 сар                                                                                                            

28 

Ажил үйлчилгээ 4.1.2.4- Сум, байгуулагуудын 

хөрөнгийн бүртгэлийг шалган, бүртгэлгүй хөрөнгийг 
бүртгэлжүүлж, хяналтын тооллогыг тогтмол хийж 
ажиллах                                                             Тоо:  Îðîí 
íóòãèéí ºì÷èò 66 áàéãóóëëàãàä                                                                                
Чанар: улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтыг бүртгэлд бүрэн тусна.                                                                                 
Хугацаа: 6, 10, 11-ð ñàðä                                                                                

  

Ажил үйлчилгээ 2014 онд аймгийн төвийн 15 

байгууллага, баруун 5 сумдад  хяналтын тооллого хийсэн 
ба улсын болон орон нутгийн төсөв, хандив зээл 
тусламжаар бий болсон хөрөнгө оруулалтыг бүртгэлд 
тусгасан эсэхэд хяналт тавьж, бүртгээгүй хөрөнгийг 
бүртгэлд тусгуулах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд энэ 
үеэр сумдын ӨХБЗ-ийн гишүүдэд өмч хөрөнгийн 
хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтанд тавих хяналтын 
талаар сургалт явуулж, заавар зөвлөмж өгч ажиллав. 
Мөн аймгийн орон нутгийн өмчит байгууллагад улсын 
болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн хөрөнгө 
оруулалтын судалгааг НХХ, ХБХ болон бусад холбогдох 
газруудаас гаргуулан авч, бүртгэлд тусгасан эсэхэд 
хяналт тавин ажиллаж байна.                                                                                                                   
Тоо:   Орон нутгийн өмчит 85 байгууллага                                                                        
Чанар:   Хөрөнгө оруулалтуудыг бүртгэлд тусгуулсан.                                                                            
Хугацаа:  5,6, 10,11 сар                                                        

28 
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Арга хэмжээ 4.1.2.5:  Барилгын хувийн хэргийн бүрдэлт, 
хувийн хэрэгжүүлэх ажлыг Газрын харилцаа барилга хот 
байгуулалтын газартай хамтран зохион байгуулах                                                                                                                            
Тоо: Îðîí íóòãèéí ºì÷èò 151 áàéãóóëëàãûí áàðèëãàä                                                                            
Чанар: Áàðèëãûí ìýäýýëýë õóâèéí õýðýãò á¿ðòãýäñýíýýð 
àøèãëàëòûí áàéäëûí òàëààðõè ìýäýýëýëýýð õàíãàãäàõ 
áîëîìæ á¿ðäýíý.                                                                                 
Хугацаа: Æèëèéí òóðø                                                                             

  

Ажил үйлчилгээ   Орон нутгийн өмчит байгууллагын 
эзэмшлийн  барилга байгууламжийг хувийн хэрэгжүүлэх 
ажлын хамтарсан комисс аймгийн Засаг даргын а/596 
тоот захирамжаар томилогдсон. Уг комисс  15 сумын 740 
барилгыг хувийн хэрэгжүүлэхээс 2014 оны 10 сарын 20-
ноос 11 сарын 22-ны өдрийн хооронд 590 ширхэг 
барилгад хувийн хэрэг нээж, баяжилт хийсэн байна. 
Үлдсэн 150 барилга нь аймгийн төвийн байгууллагынх 
байгаа бөгөөд 2015 оны 1-р улиралд багтаан уг ажлыг 
дуусгахаар ажиллаж байна.                                                                 
Тоо:      590 ширхэг барилгыг хувийн хэрэгжүүлсэн байна.                                                                             
Чанар:      Тухайн барилгын талаарх бүх мэдээллийг 

хувийн хэрэгт багтаасан байна.                                                                                                                                 
Хугацаа:   10, 11  сар                                                                               

28 

Ажил үйлчилгээ 4.1.2.6-Төрийн сангийн тогтолцоог иж 

бүрэн нэвтрүүлж,  компьютер техник хэрэгсэлийг 
шинэчлэн, ЗГ-ын удирдлагын мэдээллийн системд бүрэн 
холбогдох                                                                                               
Тоо:  3 сум                                                                                                  
Чанар: Тус сумдын төрийн сангийн өдөр дутмын үйл 
ажиллагаанд тавих хяналттай болно.                                                                                                        
Хугацаа:   1-р улиралд                                                                               

  

Тогны 24 цагийн эх үүсвэргүй байсны улмаас онлайн 
сүлжээнд холбогдоогүй байсан Манлай, Ханбогд, Баян-
Овоо сумдын төрийн сангийн нэгжийг  төрийн сангийн 
онлайн сүлжээнд холбосон.                                                                                  
Тоо: 3 сум                                                                                                                            
Чанар:  Аймгийн хэмжээнд 100% Засгийн газрын 
санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд холбогдон  
төсөв санхүүгийн сахилга бат дээшилж төлбөр тооцооны 
хяналт сайжирсан.                                                                                  
Хугацаа:  4 сард                                                                                

28 

Ажил үйлчилгээ 4.1.2.7- Аймгийн төрийн сангийн 
хэмжээнд хийсэн эрсдэл бууруулахад чиглэгдсэн дотоод 
хяналтын тайланг нэгтгэн дүгнэж , холбогдох газарт 
хүргүүлэн, сумдад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч 
ажиллах                                                            Тоо: 16 
төрийн сан                                                                                                              
Чанар:  Эрсдэл буурч, төсөв санхүүгийн сахилга бат 
сайжирна                                                                                
Хугацаа:  улирал дутамд                                                                                 

  

Ажил үйлчилгээ Харъяа төрийн сангийн нэгжүүдэд 
дотоод хяналт хийхэд зөрчигдөж буй журам заавар, 
гарсан алдаа дутагдлыг засаж залруулах, биелэлтийг 
хангуулах талаар тодоод хяналтын тайлан зөвлөмжийг 
албажуулан сумдын холбогдох мэргэжилтнүүдэд 
хүргэсэн.   Дотоод хяналтын нэгдсэн тайлан болон 
эрсдэлийн нэгдсэн үнэлгээг хэлтсийн дарга, аймгийн 
засаг даргад танилцуулан сангийн яамнд хүргэсэн.                                                                  
Тоо:  15-н төрийн сангийн нэгж                                                                                
Чанар: Төрийн сангийн үйл ажиллагаанд учирч болох 

аливаа эрсдэл буурч, удирдах албан тушаалтан үнэн 
мэдээллээр хангагдсан                                                                                 
Хугацаа: 6,10,11,12                                                                                 

25 
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Ажил үйлчилгээ 4.1.2.8-Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààã 
хуулийн дагуу зохион байгуулж,  орон нутагт ñóðãàëòыг 
çîõèîí áàéãóóëан хэрэгжүүлэн, үр дүнг тайлагнаж 
ажиллах                                                                                                
Тоо:      Худалдан авах ажиллагаа 80, сургалт 2 удаа                                                                           
Чанар:  ХАА хуулийн дагуу хийгдсэн байна.                                                                      
Хугацаа:       ХАА-г сар бүр, сургалтыг 2, 11 саруудад                                                                           

  

Ажил үйлчилгээ 2014 онд улсын болон орон нутгийн 
төсвөөр 65 худалдан авах ажиллагаа зохион байгууллаа 
2 удаагийн А-3 гэрчилгээ олгох сургалт зохион байгуулж 
237 хүн хамруулсанаас 112 хүн тэнцэж гэрчилгаа 
авав.Ажил үйлчилгээ                                                                   
Тоо:    Худалдан авах ажиллагаа 65, сургалт 2 удаа                                                                          
Чанар:    "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль"        
Цахим хэлбэрээр худалдан авах ажиллагаа явуулах, 
мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зэрэг хуулиудын 
хүрээнд ажилласан.                                                                                                        
Хугацаа: 2, 4 саруудад                                                                                 

25 

Тав: "Аймгийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад 
чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:   

ХӨТӨЛБӨР-5.1: 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 

ДЭМЖСЭН 
БОДЛОГЫН 

ЗОХИЦУУЛАЛТ 
 

Арга хэмжээ- 5.1.1. 
Жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэх бодлого 

зохицуулалтын 
үйлчилгээ   

Ажил үйлчилгээ 5.1.1.1- Хүнс, хоол тэжээлийн чанар, 
аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байгаа байгууллага, 
ААН-ийг дэмжиж ажиллах                                                                                        
Тоо: 1 журам                                                                                                                                                               
Хугацаа: Журам боловсруулах 3-р сар, хэрэгжүүлэх 3-
10-р сар                                                                                   

  

Ажил үйлчилгээ  Орон нутагт хүнсний үйлдвэрлэл, 
худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж буй ААНБ-уудаас "Хүнс, 
хоол тэжээлийн чанар, аюулгүй байдлыг бүрэн ханган 
ажиллаж байгаа байгууллага, ААН-ийг жил бүр 
шалгаруулах журмыг боловсруулан, Засаг даргын а/445 
дугаар захирамжаар батлуулж, бүх сум болон холбогдох 
ААН-д хүргүүлсэн                                                                                                  
Тоо:    1 журам боловсруулсан                                                                              
Чанар:                                                                                                                     
Хугацаа:   2014 оны 06 дугаар сард                                                                               

30 

Ажил үйлчилгээ 5.1.1.2-Аймгийн төвд эрүүл ахуйн 

шаардлага хангасан хүнсний худалдааны төв байгуулах 
асуудлыг шийдвэрлэх                                                                                                                  
Тоо: 1 худалдааны төв                                                                                                                                                               
Хугацаа: 8-р сар                                                                                     

Ажил үйлчилгээ: Аймгийн төвд хүнсний худалдааны 

нэгдсэн төвтэй болох ажлыг судлан, худалдааны 
төвлөрсөн захын зургийн даалгавар, захын зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага 
зэргийг боловсруулсан санхүүгийн эх үүсвэр 
батлагдаагүй тул хойшлогдсон.                                                                                                                                              

10 
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Ажил үйлчилгээ 5.1.1.3- Сүү боловсруулах цех 
байгуулах  хоршоо, малчны бүлэгт хөнгөлөлттэй зээл 
олгох замаар орон нутагт үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн 
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хангамжийг нэмэгдүүлэх                                                                                                
Тоо: 2 төсөл                                                                                                                                                    
Хугацаа:  5-р сар                   

  

Ажил үйлчилгээ: Манлай суманд сум хөгжүүлэх сангийн 
30.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлээр сүү, тарагны цех 
шинээр байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас Даланзадгад 
сумын "Давхар сар" малчны хоршооны үнээний фермийн 
сүү тараг боловсруулах цехийн үйл ажиллагааг дэмжиж 
20.0 сая, Ханбогд сумын "Аминговь" ХХК-ийн ингэний сүү 
боловсруулах үйлдвэрт 50.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй 
зээл олгосноор аймгийн хэмжээнд үйлдвэрийн аргаар сүү 
боловсруулах үйлдвэрлэл 2-оор нэмэгдэж, нэг ААН тоног 
төхөөрөмжөө шинэчилсэн байна.                                                                    
Тоо:  сүү боловсруулах үйл ажиллагаа явуулж буй 3 ААН 

төсөлд хамрагдсан                                                                                
Чанар:                                                                                                                         
Хугацаа: 7-9 сар                                                                               

30 

Ажил үйлчилгээ 5.1.1.4-Уул уурхайн компаниудын орон 
нутгийн иргэд, ААНэгжээс худалдан авах бараа, 
бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг 
бүрдүүлэх 
2. Орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг Уул 
уурхайн компаниудад танилцуулах                                                               
Тоо:   1 судалгаа 1 уулзалт                                                                                 
Хугацаа:  4, 9-р сард                   

  

Ажил үйлчилгээ: Орон нутгийн иргэд, ААНэгжээс уул 
уурхайн компаниудын худалдан авах бараа, 
бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
холбогдох яам болон төрийн болон төрийн бус 
байгууллагууд, уул уурхайн компаниудын хамтарсан 
"Орон нутгийг хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээ" 
сургалтыг 11 дүгээр сарын 4-5 -ны өдрүүдэд орон нутагт 
зохион байгуулав. Орон нутаг Оюутолгой ХХК-тай хамтын 
ажиллагааны гэрээ байгуулах ажлыг 2015 оны эхний 
улиралд багтаан үзэглэхээр ажиллаж байна.                                                                   
Тоо:   1 удаагийн сургалт 3 удаагийн уулзалт зохион 
байгуулсан                                                                                                                                                              

30 

Ажил үйлчилгээ 5.1.1.5-Тэмээний ноос боловсруулах 

үйлдвэр байгуулах хувийн хэвшлийг дэмжиж ажиллах                                                                                                         
Тоо:    1 удаа танилцуулга хийсэн байх.                                                                                                                                                           
Хугацаа: 5-р сар                      

Ажил үйлчилгээ: Аймгийн вэб сайтаар олон нийтэд 

мэдээллийг хүргүүлж, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж 
буй 3 ААН-д "Тэмээний ноос боловсруулах үйлдвэр 
байгуулах" ТЭЗҮ-г хүргүүлэн, холбогдох мэдээллийг өгч 
ажиллав.                                                                                                                                                   

10 
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Ажил үйлчилгээ 5.1.1.6- Барилгын материалын 
үйлдвэрлэл хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийг бодлогоор 
дэмжих                                                                                                      
Тоо: 2 төсөл                                                                                                                                                                
Хугацаа:  5-р сар                   

  

Ажил үйлчилгээ:  Пенобетон, хөөсөн блок 
үйлдвэрлэлийн нэг төслийг 38.0 сая, төмөр бетон 
хийцийн нэг төслийг 70.0 сая барилгын материал 
үйлдвэрлэлийн 2 төслийг ЖДҮДСангийн 108.0 сая 
төгрөгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр дэмжин, импортыг 
орлох барилгын материалын үйлдвэрлэлийг орон нутагт 
хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлж ажиллав.                                                                                    
Тоо:  2 төсөл ЖДҮДСангийн хөнгөлөлттэй зээлд 

хамрагдсан                                                                              
угацаа: 7-9 сар                                                                                

30 

Ажил үйлчилгээ 5.1.1.7-Уул уурхайн салбарын түүхий 
эдэд нэмүү өртөг шингээх бодлого хэрэгжүүлэн, нүүрс 
дахин боловсруулах, шахмал түлшний  үйлдвэрлэлийг 
бодлогоор дэмжих                                                                                                                   
Тоо:  1 төсөл                                                                                                                                                            
Хугацаа:  6-р сард                     

Ажил үйлчилгээ: Нүүрс угаах, дахин боловсруулах 
чиглэлээр Цогтцэций суманд үйл ажиллагаа явуулж буй 
"Түмэн заг" ХХК-ийн үйл ажиллагааг дэмжин төслийг 
Хөдөлмөрийн яамны жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих 
санд хүргүүлэв. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг дэмжиж 
орон нутгаас газрын асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн болно.                                                                                            

30 

  

Ажил үйлчилгээ 5.1.2.1-Даланзадгад, Баяновоо сумын 

төвийн гэр хорооллын 0.4 квт-ын цахилгааны шугамыг 
өргөтгөж, Номгон сумын 15/04 кВ-ын дэд станцыг шинээр 
барьж байгуулах                                                                                                                   
Тоо:  2                                                                                                             
Чанар: Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                 
Хугацаа:     Жилийн турш        3                                                                       

Ажил үйлчилгээ: Даланзадгад сумын ДС, ЗС, Малчны 
хороолол, ГС, Радио, Ногоочдын гэр хороолол, Төгөл, 
Оюут, БС, ЖУ, Хавцгайт зэрэг гэр хорооллын зарим 
хэсгийн цахилгаан шугамыг өргөтгөх, Номгон сумын 15/04 
кВ-ын дэд станцыг шинээр барих зэрэг нийт 1.8 тэрбум 
төгрөгийн хяналтын төсөвтэй ажлын зураг төслүүдийг 
боловсруулж хүлээн авсан бөгөөд 2015 онд үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлж ажиллана. Даланзадгад сумын 
зарим гэр хорооллын цахилгааны шугамын өргөтгөлийг 
орон нутгийн төсвийн 498.3 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэж 
байна. Баяновоо сумын гэр хорооллын цахилгааны 
шугамыг өргөтгөх ажилд 212.0 сая төгрөгийн ажлын 
эрхийг суманд шилжүүлсэн бөгөөд ажлыг гүйцэтгэж 
дуусан, хүлээн авсан болно.                                                                                                                                                                  
Чанар:  Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан.                                                                               
Хугацаа:  2014 оны III улирал                                                                                

25 
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Ажил үйлчилгээ 5.1.2.2-Цогтцэций сумыг төвийн бүсийн 
нэгдсэн системд холбох ажлын хүрээнд 110/35 кВ-ын дэд 
станцаас сумын төв хүртлэх 8 км 1 хэлхээтэй 35 кВ-ын 
ЦДАШ, дэд станцын зураг төсвийг боловсруулж ажлыг 
эхлүүлэх, Ухаа худгийн станцаас 10 кВт-ын цахилгааны 
шугамыг "ӨБЦТС"ТӨХК-д шилжүүлэх замаар 
шийдвэрлэх                                                                  Тоо:  
2                                                                                                         
Чанар: Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                 
Хугацаа:     Жилийн турш         3                                                                       

Ажил үйлчилгээ. Холбогдох яамд болон хэрэгжүүлэгч 
агентлагт судлан шийдвэрлүүлэх талаар саналыг 
хүргүүлсэн болно.                                                                    
Тоо:                                                                                                                           
Чанар: Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                          
Хугацаа: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр                                                                              

20 

Ажил үйлчилгээ 5.1.2.3-Ханбогд, Баян-Овоо сумдын 

төвийн бүсийн нэгдсэн системд холбох ажлын хүрээнд 
Тавантолгой-Оюутолгой чиглэлийн 220/110/35 кВ-ын дэд 
станцаас урагш 5 км 2 хэлхээтэй 35 кВ-ын ЦДАШ татах 
ажлыг холбогдох газруудад тавьж шийдвэрлүүлэх                                                                   
Тоо:  2                                                                                                            
Чанар: Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                 
Хугацаа:     Жилийн турш       3                                                                         

Ажил үйлчилгээ. "ӨБЦТС" ТӨХК-тай хамтран техникийн 
нөхцөлийг гарган судлахад ЦДАШ татах ажлыг 850.0 сая  
төгрөгийн төсөвт өртөгөөр хийхээр судалгаа гаргасан 
бөгөөд энэ асуудлыг "Оюутолгой" ХХК-д албан тоотоор 
саналыг хүргүүлээд байна.                                                                                                                                                  
Чанар:  Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                              
Хугацаа:   Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр                                                                                  

15 

Ажил үйлчилгээ 5.1.2.4-Ноён, Гурвантэс, Сэврэй 
сумдын Төвийн бүсийн нэгдсэн системд холбох ажлын 
хүрээнд 110 кВ-ын ЦАДШ, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг 
төсвийг боловсруулах ажлыг холбогдох газруудад тавьж 
шийдвэрлүүлэх                                                                 
Тоо:  2                                                                                                       
Чанар: Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                 
Хугацаа:     Жилийн турш                                                                                      

Ажил үйлчилгээ. Ноён, Гурвантэс, Сэврэй сумдыг 

төвийн бүсийн нэгдсэн системд холбох зураг төсвийг 
боловсруулах ажлыг Эрчим хүчний яаманд санал 
хүргүүлсэн болно.                                                                  
Тоо:                                                                                  
Чанар: Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                 
Хугацаа: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр                                                                                  

10 

Ажил үйлчилгээ 5.1.2.5-Даланзадгад суманд үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа шохойны үйлвэрийн чиглэлд 
0.4 кВ-ын ЦДАШ татах ажлыг зураг төсвийг боловсруулж 
ажлыг гүйцэтгүүлэх                                                                  
Тоо:  2                                                                                                            
Чанар: Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                 
Хугацаа:     Жилийн турш         3                                                                             

Ажил үйлчилгээ: Даланзадгад сумын үйл ажиллагаа 

явуулдаг Шохойны үйлдвэрлүү ЦДАШ барих зураг 
төслүүдийг боловсруулж хүлээн авсан бөгөөд 2015 онд 
үе шаттайгаар хэрэгжүүлж ажиллана.                                                                   
Тоо:                                                                                                                           
Чанар:  Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                
Хугацаа:  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр                                                                              

30 
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Ажил үйлчилгээ 5.1.2.6- Ашиглалтын үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа уул уурхайн компаниудын хувийн хэрэг, 
мэдээллийн санг бий болгох                                                                                     
Тоо:  1                                                                                                               
Чанар: Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                                 
Хугацаа:     Жилийн турш         3                                                                       

Ажил үйлчилгээ. Хөдөө орон нутгийн инженерийн дэд 
бүтцийн судалгааг хийж Газар зохион байгуулалтын 
ерөнхий судалгаанд мэдээлэл оруулж, Уул уурхайн 
компаниудын мэдээллийн санг бий болгох ажлыг 
эрчимжүүлэн нийт ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа компаниудын мэдээллийн санг бий болгосон.                                              
Тоо:                                                                                                                               
Чанар: Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                              
Хугацаа: 2014 оны IV улиралд                                                                                  

30 

ХӨТӨЛБӨР-5.2. 
БАЙГАЛЬ ОРЧИНД 

ЭЭЛТЭЙ 
ХАРИУЦЛАГАТАЙ 

УУЛ УУРХАЙГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ, 
ЭКОЛОГИЙН 
ТЭНЦВЭРТ 
БАЙДЛЫГ 
ХАДГАЛАХ 
БОДЛОГО, 

ЗОХИЦУУЛАТЫН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ  

Арга хэмжээ-5.2.1. 
Экологийн тэнцвэрт 

байдлыг  хангах 
бодлого 

зохицуулалтын 
үйлчилгээ  

Ажил үйлчилгээ 5.2.1.1 - Бүх нийтийн мод тарих өдрийг 
зохион байгуулах 
Тоо хэмжээ - 2012 - 2014 онд тарисан модны  
урамшуулал олгоно. 
Чанар - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 
хангасан байна.  
Хугацаа -  2, 3-р улиралд   

 Өмнөговь аймгийн хэмжээнд Бүх нийтээр мод тарих 
өдрөөр 2014 онд аймгийн хэмжээнд: 56157 мод, 1443 бут, 
сөөг, нийт 57600 ширхэг модыг 93,21 га талбайд тарихад 
342 ААН, байгууллага, 5732 иргэн оролцож, 110.1 сая 
төгрөгийн зардал гаргасан байна.  

30 

Арга хэмжээ 5.2.1.2 Хөтөлбөрийг "Биологийн төрөл 
зүйлийг дүйцүүлэн хамгаалах" журамтай хамтатган 
боловсруулж хэлэлцүүлэн батлуулж хэрэгжүүлж 
эхлүүлнэ.     Нэг тонн баялаг- Нэг мод хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхлэх                                                                                                                   
Тоо:    Батлагдсан хөтөлбөрийн тоо 1                                                                              
Чанар:    - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 
хангасан байна.                                                                                                            
Хугацаа:       2, 3-р улиралд                                                                              

Хөтөлбөрийг боловсруулан аймгийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулсан. Зөвлөлөөс өгсөн 
чиглэлийн дагуу  ашиглалт явуулж буй уул уурхайн 
компаниудаас санал авахад уул уурхайн компаниуд 
дэмжээгүй. Ашигт малтмалын тухай хуулиар орон нутгийг 
хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээ болон дүйцүүлэн 
хамгаалах журамд уг хөтөлбөрийг тусган хэрэгжүүлнэ.  

10 

Арга хэмжээ 5.2.1.3  Даланзадгад, Цогтцэций, 

Гурвантэс, Ханбогд сумдын агаарын бохирдлын 
зэрэглэлийг мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолгох                                                           
Тоо:    Агаарын бохирдлыг тогтоосон сумын тоо 4                                                                              
Чанар:    - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.                                                                                                     
Хугацаа:   1-р улиралд                                                                                 

Агаарын бохирдлын зэрэглэлийг мэргэжлийн 
байгууллагаар тогтоолгохоор Ус, цаг уур орчны 
шинжилгээний газрын Агаарын чанарын албанд хамтран 
ажиллах хүсэлт тавьсаны дагуу тоосжилтыг зуны 
улиралд, CO2, SO2 зэрэг нэгдлүүдийг хүйтний улиралд 
гүйцэтгэхээр санал ирүүлсэн. Ус цаг уур орчны 
шинжилгээний газраас 12.5 төгрөгөөр гэрээ байгуулан  
гүйцэтгүүлж байна.  

10 
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Ажил үйлчилгээ 5.2.1.4 - Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн хөрсний элэгдэл эвдрэлийг бууруулах зорилгоор 
шороон замыг хатуу хучилттай автозам болгох  
Тоо хэмжээ -  Шинээр ашиглалтанд оруулах замын урт 

10 км 
Чанар - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.  
Хугацаа -  2,3-р улиралд    

Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн  хатуу 
хучилттай авто замыг үргэлжлүүлэх 13 км замын сонгон 
шалгаруулалт зарлаж "Дардан говь" ХХК шалгаран 
гүйцэтгэж ашиглалтанд оруулсан. 

30 

Ажил үйлчилгээ 5.2.1.5 - Гадаргын усны нөөцийг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн хэмжээнд булгийн эхийг 
хашиж хамгаалах ажлыг үргэлжлүүлэх 
Тоо хэмжээ - Хамгаалсан булгийн тоо 10                                                              
Чанар - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.  
Хугацаа -  2-3-р улиралд    

Хашиж хамгаалах булгийн саналыг Сумдын Засаг дарга 
нараас санал авч сонгон шалгаруулж, "Өтгөн буян" ХХК-
тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж ашиглалтад оруулж 
тухайн сумдын малчин өрхөд хариуцуулж өгөөд байна. 

30 

Арга хэмжээ 5.2.1.6  Даланзадгад сумын үерийн 

хамгаалалтын далан барих ажлыг үргэлжлүүлэн дуусгах                                                                                            
Тоо: Шинээр байгуулах үерийн далангийн тоо 1                                                                                 
Чанар: Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 
хангасан байна.                                                                                                                
Хугацаа:   2-р улиралд                                                                                 

Даланзадгад сумын үерийн хамгаалалтын далан барих 
ажил хийгдэж, техникийн комисс ажилласан. Нэмэлт 
гэрээгээр хийгдсэн ажлыг сайжруулах үүрэг даалгавар 
өгсөн. 

25 

Арга хэмжээ 5.2.1.7  Ногоон хэрэм үндэсний 
хөтөлбөрийн хүрээнд 50 га талбайг ойжуулах                                                                                                        
Тоо:  50 га                                                                                               
Чанар: Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.                                                                                                  
Хугацаа:   2, 3-р улиралд                                                                               

  

Ойжуулалт хийх газрыг сонгон ажлын даалгавар 
боловсруулан тендер шалгаруулалт зарласан боловч 
шаардлагад нийцсэн тендер ирээгүй. Улсын төлбөрийн 
орлогоос төвлөрөх 42.0 тэрбум төгрөгийг тодотголоор 
12.6 тэрбум төгрөг болж буурсан тул санхүүжилт 
шийдэгдээгүй улмаас хэрэгжээгүй. Тус ажлын хүрээнд 
аймгийн төвөөс зүүн тийш гарч буй автозамын дагуу 
20000 мод тарьж, хашаажуулах ажлыг орон нутгийн 
төсвийн 60.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийж 
гүйцэтгэлээ.  

15 
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Арга хэмжээ 5.2.1.8  Даланзадгад суманд түлшний  

модны хангамжийг нэмэгдүүлэх үнийг бууруулах 
зорилгоор иргэд хувийн хэвшилтэй хамтран ажиллах                                                                                                                            
Тоо: Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 1                                                                                  
Чанар: Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.                                                                                                              
Хугацаа:   3-р улиралд                                                                               

  

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны А/06 
тоот тушаалаар " 2014 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд 
хязгаарыг баталсан бөгөөд Өмнөговь аймгийн түлшний 
модны хэрэгцээ болох 60970 шоометр модыг Хөвсгөл 
аймгаас нийлүүлэхээр заасан. Өмнөговь аймгийн 
түлшний модны хэрэгцээний судалгааг гарган Ой 
судалгаа хөгжлийн төвд хүргүүлсэн. Хөвсгөл аймагт 1м3 
түлгний мод 60-90 мянган төгрөг байгаа бөгөөд Хөвсгөл 
аймгаас тээвэрлэлт хийхэд нэг шуудай модны үнэ 
харьцангуй өндөр гарах тул Хөвсгөл аймгаас түлшний 
мод тээвэрлэхэд хүндрэлтэй болоод байна. Улсын 
төлбөрийн орлогоос төвлөрөх 42.0 тэрбум төгрөгийг 
тодотголоор 12.6 тэрбум төгрөг болж буурсан тул 
санхүүжилт шийдэгдээгүй улмаас хэрэгжээгүй.  

10 

Арга хэмжээ 5.2.1.9   Аялагч жуулчдын аюулгүй зорчих 

боломжийг хангах зорилгоор ГГСБЦГ-ын Музейгээс 
Ёлын ам хүртэлх  замыг засварлаж сайжруулах                                                                                                               
Тоо: Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 1                                                                                  
Чанар: Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.                                                                                                           
Хугацаа:   2-р улиралд                                                                                 

ГГСБЦГ-ын Музейгээс Ёлын ам хүртэлх  замын засаж 
сайжруулах техникийн нөхцөлийг гарган " Дардан говь" 
ХХК-тай 86.0 сая төгрөгийн гэрээг байгуулан гүйцэтгүүлж, 
ажлыг хүлээн авснаар дотоодын болон гадаадын 
аялагчдыг тав тухтай аялах нөхцөлийг бүрдүүлсэн.  

30 

Арга хэмжээ 5.2.1.10    Өмнөговь аймгийн Номгон сумын 

Буурын хяр, Их Номгон, Баяндалай сумын Зурамтай, 
Аргалант  зэрэг газруудад нарийвчилсан агнуур зохион 
байгуулалт хийн, менежментийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлж  
эхлэх                                                                                                                   
Тоо: Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 1                                                                                  
Чанар: Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.                                                                                                                  
Хугацаа:   2,3 -р улиралд                                                                               

  

Агнуур судлалын мэргэжлийн байгууллагуудын дунд 
зөвлөх үйлчилгээний тендерийг зарлан шалгаруулахад 
"Аргаль агнуур судлалын төв" ТББ шалгаран гэрээг 
байгуулан ажлыг гүйцэтгэж байна. Агнуурын бүс нутаг 
болох Их Номгон, Буур, Их Аргалант, Зурамтай гэсэн 
газруудад уулын туруутан амьтдыг тоолон ажиглалт хийн, 
Баяндалай сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 18 
дугаар тогтоолоор Их Аргалантын Баяндалай дахь хэсэг, 
Хүрмэн сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 44 
дугаар тогтоолоор Их Аргалантын Хүрмэн суман дахь 
хэсгийг агнуурын бүс нутаг болгосон шийдвэрийг 
гаргасан. Тайланг аймгийн Засаг даргын зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэн хүлээн авахаар бэлтгэж байна. 

30 
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Ажил үйлчилгээ 5.2.1.11 - Иргэд, сургууль, цэцэрлэгийн 

хүүхдүүдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, 
соёлын өвийг хамгаалах төсөл хөтөлбөрийг дэмжих, 
нөхөрлөл идэвхтэй байгаль хамгаалагчийн ажлыг үр 
дүнгээр урамшуулах үйл ажиллагааг нь дэмжих, сургалт 
сурталчилгааны ажлыг сайжруулах  
Тоо хэмжээ - Хэрэгжүүлсэн төслийн тоо 3 
Чанар - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 
хангасан байна.  
Хугацаа -  Улирал бүр  

  

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/257 дугаар 
захирамжийн дагуу""Оюухүү" ТББ буюу  Монгол Улсын 
гавьяат жүжигчин Д.Хүрэлхүүгээр Өсвөр үе, иргэдийн 
экологийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, Байгаль орчны гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор "Байгаль орчны 
холбогдолтой телевизийн рекламыг хийлгэн орон нутгийн 
Алтан говь, Говийн наран, Best, UCTV телевизүүдээр 
дамжуулан олон нийтэд хүргэж байна. Мөн говийн бүсийн 
радиогийн "Ногоон дэлхий Номин говь" нэвтрүүлгийг 14 
хоногийн давтамжтайгаар тусгай хөтөлбөрийн дагуу, 
Алтан говь телевизийн ЭКО цагаар 7 хоног бүр танин 
мэдэхүйн нэвтрүүлэг явуулж байна.  

30 

Арга хэмжээ 5.2.1.12    Хууль бус ашигт малтмалын 

олборлолтын улмаас эвдрэлд орж орхигдсон газарт 
нөхөн сэргээлт хийх                                                                                                      
Тоо: Нөхөн сэргээсэн газрын талбайн хэмжээ 10 га                                                                               
Чанар: Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.                                                                                                              
Хугацаа:   2, 3 -р улиралд                                                                                 

Хууль бус ашигт малтмал олборлосны улмаас эвдрэлд 
орсон газруудад ажиллан нөхөн сэргээх шаардлагатай 
Баяндалай, Сэврэй сумын нутаг болох Улсын Тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийн 30 га газарт техникийн 
нөхөн сэргээлт хийх ажлын техникийн нөхцөлийг гарган 
"Их ирвэс" ХХК-тай 49.6 сая төгрөгийн гэрээг байгуулан 
гүйцэтгүүлж ажлыг хүлээн аваад байна. 

30 

Арга хэмжээ -5.2.2.  
Хог хаягдлын 

 менежментийг 
сайжруулах бодлого 

зохицуулалтын 
үйлчилгээ  

Ажил үйлчилгээ 5.2.2.1- Өмнөговь аймгийн Хог 

хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж 
аймгийн ИТХ-аар батлуулж, хэрэгжүүлэх  
Тоо хэмжээ - Батлуулсан хөтөлбөрийн тоо 1 
Чанар - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.  
Хугацаа - 2,3-р улиралд  

  

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний 
хөтөлбөр Засгийн газрын 2014 оны 09 дүгээр сарын 18-
ны өдрийн 298 тоот тогтоолоор батлагдсан. Уг 
хөтөлбөрийн дагуу тухайн нутаг дэвсгэрийнхээ хог 
хаягдлын менежментийг төлөвлөгөөг батлан 
хэрэгжүүлэхийг аймгийн Засаг даргад үүрэг болгосон тул 
Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежменттэй 
танилцаж туршлага судлаж ирэн аймгийн эдийн засаг 
нийгмийг хөгжүүлэх  2015 оны үндсэн чиглэлд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх саналыг тусган 2015 оны 
төлөвлөгөөг гаргахаар бэлтгэж байна 

10 

Ажил үйлчилгээ 5.2.2.2- Даланзадгад сумын нэгдсэн 

хогийн цэгийг өргөтгөх,  ангилан ялгах цех, аюултай хог 
хаягдлын цэг, шатаах зуух, цахилгаанд холбох   
Тоо хэмжээ - Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 2 
Чанар - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.  
Хугацаа - 3-р улиралд    

Даланзадгад сумын нэгдсэн хогийн цэгийг цахилгаанд 
холбох  ажлын гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтыг 
хийж,  "Энх эрчим" ХХК-тай 76.0 сая төгрөгөөр гэрээг 
байгуулан, гүйцэтгүүлж, ажлыг хүлээн авсан болно. 
Даланзадгад суманд сум хөгжүүлэх сангаас хог хаягдлыг 
дахин боловсруулах тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн.  

30 
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Ажил үйлчилгээ5.2.2.3 - Цэвэр агаар сантай хамтарч 
утаагүй зуух нийлүүлэх ажлыг Даланзадгад суманд 
хэрэгжүүлнэ.  Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор 
Даланзадгад сумын  айл  өрхийг  утаагүй зуухаар хангах 
Тоо хэмжээ - 2000 зуух нийлүүлнэ. 
Чанар - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.  
Хугацаа - 4-р улиралд  

  

Цэвэр агаар сангийн үйл ажиллагаатай танилцан Утаагүй 
зуухны үнэ болон нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжийн  
судалгааг авсан. Орон нутгаас зуухны үндсэн үнээс 
татаас олгох замаар хөнгөлөх асуудлыг хэрхэн 
шийдвэрлэх талаар судалж байна. Утаагүй зуух 
нийлүүлэх хөрөнгийн асуудал шийдэгдээгүй тул аймгийн 
Засаг даргын а/607 тоот захирамжаар утааг багасгах 
шинэ технологи нэвтрүүлэх, холбогдох судалгааг гаргах 
ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна. Улсын 
төлбөрийн орлогоос төвлөрөх 42.0 тэрбум төгрөгийг 
тодотголоор 12.6 тэрбум төгрөг болж буурсан тул 
санхүүжилт шийдэгдээгүй улмаас хэрэгжээгүй.  

10 

Ажил үйлчилгээ 5.2.2.4 - Ёлын ам, Баянзаг, Хонгорын 
элс орчмын газарт байгаль орчны нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэж, менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулах  
Тоо хэмжээ - 3 газарт  
Чанар - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.  
Хугацаа -  4-р улиралд  

  

Говь гурвансайхан байгалийн цогцолборт газрын 
хязгаарлалтын бүсээр дайран өнгөрч байгаа 
Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу 
хучиллтай автозамын трансын тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийг дайран өнгөрөх хэсэгт байгаль орчны 
нарийвчилсан үнэлгээ хийх ажлыг Оффсет консалтинг 
ХХК-тай 43.9 сая төгрөгөөр гэрээг байгуулж гүйцэтгүүлэн 
хүлээн авсан. Ёлын ам, Баянзаг, Хонгорын элс орчмын 
газарт байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ 
хийлгэж, менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах àæëûí 
ã¿éöýòãýã÷èéã øàëãàðóóëàõ òåíäåðèéã çàðëàæ 
ã¿éöýòãýã÷èéã ñîíãîí øàëãàðóóëñàí áîëîâ÷ ñàíõ¿¿æèëòèéã 
îëãîîã¿éí óëìààñ õèéãäýýã¿é. 

15 

Ажил үйлчилгээ 5.2.2.5 Аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 

хөрсний доройтол, цөлжилтийн төлөв байдал, 
цөлжилтийн зэрэглэлийг тогтоох  
Тоо хэмжээ -  1 
Чанар - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.  
Хугацаа -  2,3 -р улиралд    

Зөвлөх үйлчилгээний тендер  зарласан материалыг нээж, 
сонгон шалгаруулалтыг хийж,  Геоэкологийн үндэсний 
хүрээлэн шалгарсан. Улсын төлбөрийн орлогоос 
төвлөрөх 42.0 тэрбум төгрөгийг тодотголоор 12.6 тэрбум 
төгрөг болж буурсан тул санхүүжилт шийдэгдээгүй 
улмаас хэрэгжээгүй.  

15 

Ажил үйлчилгээ 5.2.2.6 - Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 

бохир усыг эргүүлэн ашиглах олон улсын туршлагыг 
судлаж, бодлого боловсруулах 
Тоо хэмжээ -  
Чанар - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.  
Хугацаа - 2,3-р улиралд    

Барилга, хот байгуулалтын яамнаас Азийн хөгжлийн 
банкны санхүүжилтээр Австрали улсад барилга 
байгууламжийн усан хангамжтай танилцах ажилд 
Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга туршлага судалж 
ирсэн. 

10 
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Ажил үйлчилгээ 5.2.2.7Иргэд, олон нийтэд усны үнэ 

цэнэ, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл, мэдлэг өгөх 
зорилгоор “Дэлхийн Усны Өдөр”-ийг аймгийн хэмжээнд 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх 
Тоо хэмжээ -  Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 1                                                                   
Чанар - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.  
Хугацаа -  03 сард   

Дэлхийн усны өдрийг угтсан сарын аян зохион 
байгуулсан. Уг арга хэмжээг ИТХ, ЗДТГ, БОГ, 
АӨГСГЗахиргаа хамтран зохион байгууллаа. 3 сарын 22-
нд Говийн бүсийн ус- эрчим хүч сэдвээр зөвлөгөөн зохион 
байгуулсан. Зөвлөгөөнд эрдэмтэн доктор, БОНХЯамны 
газрын дарга, мэргэжилтнүүд, уул уурхайн компаниуд 
орон нутгийн удирдлага мэргэжилтнүүд оролцлоо. 

25 

Ажил үйлчилгээ 5.2.2.8 - Ус цаг уур орчны 
шинжилгээний газрын хамгаалалтын хашааг шинэчлэх  
Тоо хэмжээ -  1 
Чанар - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 
хангасан байна.  
Хугацаа -  2-р улиралд    

 Тус байгууллагын хамгаалалтын хашааг шинэчлэх, 
барилга байгууламжийн хаалга, цонхыг шинэчлэх ажлын 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, "Азбилэгтэй" ХХК-тай 
76.0 сая төгрөгөөр  гэрээ байгуулан, ажлыг гүйцэтгүүлэн 
хүлээн авсан болно.  

30 

Ажил үйлчилгээ 5.2.2.9 -Газар зүйн мэдээллийн Arc GIS 
программыг худалдан авч холбогдох мэргэжилтнүүдэд 
суулган  ашиглаж эхлэнэ. 
Тоо хэмжээ - програмын тоо 4 
Чанар - Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 
хангасан байна.  
Хугацаа -  2-р улиралд    

Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Хөрөнгийн асуудал 
шийдэгдээгүй тул албан ёсны лицензгүй програмыг 
суулган  Arc GIS ашиглах сургалтанд Хөгжлийн бодлогын 
хэлтсийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн оролцож тус 
программыг ашиглаж байна. 

10 

 ХӨТӨЛБӨР-5.3. 
ДЭД БҮТЦИЙН 

ХӨГЖЛИЙГ 
ХАНГАХ БОДЛОГО 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ  

 
Арга хэмжээ -5.3.1. 

Хөгжлийн 
төлөвлөгөөтэй 

уялдуулан аймаг 
сумдын дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх бодлого 

зохицуулалтын 

Ажил үйлчилгээ 5.3.1.1- Нийслэлтэй аймгийн төвийг 
холбосон хатуу хучилттай автозамыг ашиглалтанд 
оруулж, Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн 
13 км автозамыг барих ажлыг үргэлжлүүлэх 
Тоо: 96 км автозам                                                                                   
Чанар:                                                                                                     
Хугацаа: 2-3-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ Даланзадгад-УБ чиглэлийн үлдсэн 133 
км автозамын ажлыг 4 компани гүйцэтгэж, 9 сарын 29-нд 
ашиглалтанд хүлээн авсан болно.  Даланзадгад-
Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн автозамыг үргэлжлүүлэн 
13 км замыг барих ажлыг орон нутгийн төсвийн 10,8 
тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэгч Дарданговь ХХК-тай гэрээг 
байгуулан гүйцэтгүүлж, 9 сард ашиглалтанд хүлээн 
авсан. Мөн тус автозамыг барих ажлыг үргэлжлүүлэн 
2015 он дамжуулан хэрэгжүүлэхээр  26 км автозамыг 
барих ажлыг гүйцэтгэгч Дарданговь ХХК-тай гэрээг 
байгуулан, автозамын далан болон суваг хоолойн ажлыг 
энэ онд гүйцэтгэн ажиллаж байна.                                                    
Тоо: 96 км автозам                                                                                                                                                                                    
Хугацаа: 2-3-р улиралд                                                                                                            

30 



 66 

үйлчилгээ     Ажил үйлчилгээ 5.3.1.2 -Даланзадгад-Цогтцэций 
чиглэлийн 94.8 км хатуу хучилттай автозамыг эргэн 
төлөгдөх нөхцөлтэй концессийн гэрээгээр гүйцэтгүүлэх 
ажлыг шийдвэрлүүлж, ажлыг эхлүүлэх  
Тоо: 1 шийдвэр                                                                                   
Чанар:Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                                             
Хугацаа: 1-2-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ Даланзадгад-Цогтцэций чиглэлийн 94.8 
км хатуу хучилттай автозамыг эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 
концессийн гэрээгээр гүйцэтгүүлэх саналыг холбогдох 
яамд, сайдад танилцуулж, нийслэлтэй холбогдсон 
автозамын Шар тээгийн уулзвараас Цогтцэций сум 
хүртэлх автозамыг барихаар шийдвэрлэсний дагуу орон 
нутгийн төсвийн 178.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 
Эйч Ай Би ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж хүлээн 
авсан болно.                                       Тоо:  1 шийдвэр                                                                                                     
Чанар:Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                                             
Хугацаа: 1-2-р улиралд                                                                                                                

25 

Ажил үйлчилгээ 5.3.1.3 -Даланзадгад сумын шинэ 

суурьшлын бүсийн доторх 3.1 км, Цогтцэций сумын төв 
доторхи 2 км, Цогтовоо сумын төвийн хатуу хучилттай 
автозамыг шинээр барьж байгуулах  
Тоо: 5.4 км автозам                                                                                    
Чанар: Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                                            
Хугацаа: 2-3-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ  Шинэ суурьшлын бүсийн доторх 3,1 км 

автозамыг барих ажлыг Дарданговь ХХК-тай гэрээг 
байгуулан 2013 онд ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд автозам 
доогуур явах дулааны тараагуур   шугам сүлжээний 
ажилтай уялдуулан замыг барих ажлыг завсарлаад 
байна. Цогтцэций сумын төвд баригдах 2 км автозамын 
зураг төслийг боловсруулан хүлээн авсан. Цогт-Овоо 
сумын төвд доторх 2 км автозамыг Сумын төвийн 
шинэчлэл төслийн хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр 
гүйцэтгэгч Монгол дайвин ХХК-тай гэрээг байгуулан 
автозамыг барих ажлыг гүйцэтгүүлж байна.                                                                                                                     
Тоо: 5.4 км автозам                                                                                                     
Чанар: Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                                            
Хугацаа: 2-3-р улиралд                                                                                                                          

20 

Ажил үйлчилгээ 5.3.1.4- Аймгийн төвөөс зүүн чиглэлд 

гарах автозамын уулзалт хяналтын постыг барьж 
байгуулах 
Тоо: 1                                                                                                             
Чанар:                                                                                                          
Хугацаа: 2-3-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ Аймгийн төвөөс зүүн тийш гарч байгаа 

Цогтовоо чиглэлийн нийслэлтэй холбогдосон автозамыг 9 
сарын 29-нд хүлээн авсан бөгөөд тус автозамд постыг 
барихаар Замын цагдаагийн газраас чиглэл болгож буй 
нэг маягийн зургийн дагуу 188.0 сая төгрөгийн төсвийг 
хийж бэлэн болгосон. Салбарын яамнаас улсын чанартай 
автозамд хяналтыг постыг барих чиглэлийг барьж байгаа 
бөгөөд 2015 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
хяналтын постыг барих саналыг хүргүүлэн ажилласан.                                                            
Тоо:  1                                                                                                                                 
Чанар:                                                                                                                    
Хугацаа:  2-3-р улиралд                                                                                
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Ажил үйлчилгээ 5.3.1.5 -Даланзадгад сумын автозамын 
дагуух гэрэлтүүлгийг хийх 
Тоо: 1                                                                                                             
Чанар:     Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                             
Хугацаа: 2-3-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ Даланзадгад суманд орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар төв саадны 
гэрэлтүүлгийг шинэчлэх болон гэртүүлгийг шинээр барих 
ажлыг хийж гүйцэтгэн ажиллалаа.                                                                                        
Тоо:  1                                                                                                                        
Чанар:  Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                                                
Хугацаа: 2-3-р улиралд                                                                                 

30 

Ажил үйлчилгээ 5.3.1.6 -Орон нутгийн зорчигч тээврийн 

үйлчилгээг сайжруулж, Даланзадгад хот доторх нийтийн 
тээврийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх  
 Чанар:Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                                     
Хугацаа: 2-3-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ Зам тээврийн яамнаас өгсөн чиглэлийн 

дагуу аймгийн нутаг дэвсгэрт баригдсан улсын чанартай 
автозамын засвар арчлалтыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулж,  Даш зам ХХК-тай гурвалсан гэрээг 
байгуулан ажиллах саналыг тус яаманд хүргүүлж, гэрээг 
байгуулан ажиллаж байна. Даланзадгад хот доторх 
нийтийн тээврийн үйлчилгээг явуулах ажлын 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, Атоб ХХК нь Нийт 5 
чиглэлд 49 цэгт зогсоолтойгоор үйлчилгээг явуулж байна. 
Зорчигч тээврийн үйлчилгээг  автоматжуулсан системд 
холбож, зорчигчийн тасалбар бичих үйлчилгээг онлайн 
системээр гүйцэтгэж байна.                                                                
Тоо:  5 Чиглэлд                                                                                                                  
Чанар:  Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжсэн                                                                                
Хугацаа:  2-3 улиралд                                                                                  

30 

Арга хэмжээ 5.3.1.7- Иргэнд газар олгох тухай хуулийг 
орон нутагт хэрэгжүүлж, өмчилсөн газраа барьцаалан 
санхүүгийн эх үүсвэртэй болох бодит боломжийг 
бүрдүүлэх  
Тоо:  476.5 га                                                                                  
Чанар:   Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                                                      
Хугацаа: 2-4-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ   2014 онд аймгийн хэмжээнд гэр 
бүлийн хэрэгцээнд 467,215 га, аж ахуй, газар 
тариалангийн чиглэлээр 9,3 га нийт 476,515 га газрыг 
иргэнд өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсний дагуу 2014 оны 11 
сарын байдлаар өссөн дүнгээр 22069 иргэнд 1700,37 га 
газрыг өмчлүүлээд байна. 2014 онд 1000 иргэнээс 
шинээр газар өмчлүүлэх өргөдлийг хүлээн авсан болно.                                                    
Тоо:  476.5 га                                                                                                               
Чанар:   Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                                                      
Хугацаа: 2-4-р улиралд                                                                                                                                  

30 
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Арга хэмжээ 5.3.1.8- 1000 айлын орон сууц хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх  
Тоо:  390 айл                                                                               
Чанар:       Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 

2014 оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                                                   
Хугацаа: 1-4-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ  Аймгийн ИТХТ-ийн 2014 оны 42 дугаар 
тогтоолын дагуу орон сууцны төсөл сонгон шалгаруулах 
журмыг боловсруулан аймгийн Засаг даргын 
захирамжаар баталсан. Тус журмын дагуу барилгын 
салбарт үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий аж ахуйн 
нэгжийн дунд төсөл сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, 
төслийг сонгон шалгаруулан 6 аж ахуйн нэгжтэй гэрээг 
байгуулан, эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр 6,7 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилтийг олгон 2015 оны 02 сарын 1-нд 
хэрэгжүүлж дуусгахаар ажиллаж байна. Энэхүү 6 төсөл 
хэрэгжснээр Даланзадгад суманд 264 айлын орон сууц 
баригдаж,  1 м2 талбайн үнийг 1045,0-1050,0 мянга, 
Номгон суманд 48 айлын орон сууц баригдаж, 1 м2 
талбайн үнийг 950,0 мянган төгрөгөөр иргэд худалдан 
авах боломжийг бүрдүүлээд байна. 2014 онд 311 айлын 
орон сууц шинээр ээлж дараатайгаар ашиглалтанд 
оруулж, 2015 оны 1-р улиралд 348 айлын орон сууцыг 
шинээр барьж ашиглалтанд оруулахаар энэ онд ажлыг 
эхлүүлж, барилгын ажил 45%-тай хийгдэж байна.                                                                  
Тоо:  390 айл                                                                                                                    
Чанар:   Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжсэн                                                                                
Хугацаа: 1-4-р улиралд                                                                                 

30 

Ажил үйлчилгээ 5.3.1.9 - Гурвантэс, Ханбогд, 
Цогтцэций сумын төвийг цэвэр бохир усны төвлөрсөн 
шугам сүлжээнд холбох /Азийн хөгжлийн банкны 
санхүүжилтээр/ 
Тоо:  3 сум                                                                                              
Чанар:     Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                      
Хугацаа: 1-4-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 
сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу Гурвантэс 
сумын цэвэр бохир усны шугам сүлжээг барих 3.7 тэрбум 
төгрөгийн өртөгтэй ажлын гүйцэтгэгчээр “Санжат” ХХК 
ажиллаж, хүлээж авах комисс ажиллаад байна. Мөн 
Цогтцэций сумын төвийн цэвэр бохир усны шугам 
сүлжээг барих 1,8 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй ажлын 
гүйцэтгэгчээр Мон инж бар ХХК гэрээний дагуу ондоо 
багтаан дуусгахаар ажиллаж байгаа бөгөөд одоогоор 
ажлын гүйцэтгэл 85%-тай байна. Ханбогд сумын хувьд 
цэвэр бохир усны шугам сүлжээг барих 2,7 сая долларын 
ажлын гүйцэтгэгчийг төслийн нэгжээс шалгаруулан 
гүйцэтгэгч Сан ХХК-тай гэрээг байгуулсан бөгөөд 2015 
онд ажлыг гүйцэтгэхээр шийдвэрлэсэн болно.                                                                   
Тоо:  3 сум                                                                                                                       
Чанар:     Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
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оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжсэн                                                                                           
Хугацаа: 1-4-р улиралд                                                                 

Ажил үйлчилгээ 5.3.1.10 -Даланзадгад сумын зарим гэр 
хорооллын цэвэр бохир усны шугам сүлжээнд холбож, 
Цогтовоо, Хүрмэн, Булган сумын төвийн цэвэр бохир 
усны шугам сүлжээ, Номгон суманд бага оврын цэвэрлэх 
байгууламжийг барих 
Тоо:  4 ажил, 1 зураг төсөв                                                    
Чанар:    Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                        
Хугацаа: 1-4-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ  Даланзадгад сумын 1,2,4,5,6,7,8-р 
багийн зарим гэр хорооллыг цэвэр бохир усны шугам 
сүлжээнд холбохоор гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, 
гүйцэтгэгч Одкон холдинг ХХК-тай 1.8 тэрбум төгрөгийн 
ажлыг 12 сарын 10-нд хийж дуусгахаар гэрээг байгуулан 
ажиллаж байна. Одоогоор цэвэр усны шугам 11 км 
хийгдэхээс 7,5 км, бохир усны шугам 3 км хийгдэхээс 1,3 
км шугам хийгдэж 75%-тай байгаа бөгөөд гэрээний дагуу 
ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Сумын төвийн 
шинэчлэл төсөлд Цогтовоо сум хамрагдаж, БХБЯ-аас 5,0 
тэрбум төгрөгийн эрх шилжиж ирсэн бөгөөд тус сумын 
төвийн  гадна дулаан, цахилгааны шугам, холбоо 
дохиолол, цэвэр бохир усны шугам, цэвэрлэх 
байгууламж, усан сан, автозамын барилга байгууламж 
барих ажлыг түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр 
гүйцэтгэхээр гүйцэтгэгчийг  сонгон шалгаруулж, Монгол 
дайвин ХХК-тай 12 сарын 10-нд дуусгахаар гэрээг 
байгуулан, гүйцэтгэгч ажлыг одоогоор 70 хувийн 
гүйцэтгэлтэй байгаа бөгөөд гэрээний дагуу ажлыг 
дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.                                                                                                                                
Тоо:  4 ажил, 1 зураг төсөв                                                                                               
Чанар:    Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжсэн                                                                                              

25 
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Хугацаа: 1-4-р улиралд                                                                             

Ажил үйлчилгээ 5.3.1.11 -Даланзадгад хотын ерөнхий 

төлөвлөгөөг шинэчлэн хэрэгжүүлж, шинэ суурьшлын 
бүсийн цэвэр бохир усны инженерийн шугам сүлжээг 
барих ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж дуусгах  
Тоо: 1 төлөвлөгөө, 1 БУАжил                                                      
Чанар: Даланзадгад хотын ерөнхий төлөвлөгөө 
шинэчлэгдэн батлагдаж, цэвэр бохир усны шугам 
сүлжээг барьсан байна.                                                                                          
Хугацаа: 1-4-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ 2014 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 

10 дугаартай зургийн даалгавар, Барилга, хот 
байгуулалтын яам, Зураг төслийн “АРКЕТАЙП 
МОНГОЛИА” ХХКомпанийн хооронд байгуулсан 2013/318 
дугаар гэрээг үндэслэн “Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 
хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-ний зураг төслийн 
баримт бичгийг боловсруулж байна. Ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулах үе шат “Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 
төслийг хэлэлцүүлэх,санал авах, зөвшөөрөлцөх” 
шатандаа явж байна.  
Даланзадгад сумын шинэ суурьшлын бүсийн доторх 
цэвэр бохир усны шугам сүлжээг барих ажлыг гүйцэтгэх 
ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, Хажуу ус ХХК-
тай 2014 оны 09 сарын 01-ний дотор хийж гүйцэтгэхээр 
761,8 сая төгрөгийн гэрээг байгуулан ажлыг гүйцэтгэж, 
ажлыг хүлээн авсан болно.                                                                
Тоо: 2                                                                                                                            
Чанар: 80                                                                                                                   
Хугацаа: 1-4-р улиралд                                                                                  

25 
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Ажил үйлчилгээ 5.3.1.12-Даланзадгад сумын нийтийн 
зориулалттай орон сууцуудыг хэрэглээний халуун усанд 
холбох ажлыг үргэлжлүүлэх  
Тоо: 1 БУАжил                                                                                           
Чанар: Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                                                                      
Хугацаа: 2-4-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ Даланзадгад сумын орон сууцуудыг 
хэрэглээний халуун усанд холбох ажлын хүрээнд 8, 6-р 
ЦТП-ний хэрэглэгчдийг хэрэглээний халуун усанд 
холбохоор Хэмжил зүй ХХК, Говь дулаан ХХК-тай 511,4 
сая төгрөгийн гэрээг байгуулан ажиллаж, ажлыг дуусган 
хүлээлгэн өгсөн болно.                                                                    
Тоо: 1 БУАжил                                                                                                                  
Чанар: Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                                                                      
Хугацаа: 2-4-р улиралд                                                                   

30 

Ажил үйлчилгээ 5.3.1.13 - Аймгийн газар зохион 

байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн 
боловсруулах  
Тоо: 1 төлөвлөгөө                                                                                 
Чанар:         Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 

2014 оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                                          
Хугацаа: 1-2-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ Аймгийн газар зохион байгуулалтын 

ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх ажлын гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулж, “Газар дэлхий” ХХК-тай 98,0 сая 
төгрөгийн гэрээг байгуулан, гүйцэтгэсэн                                                                   
Тоо: 1 төлөвлөгөө                                                                                                              
Чанар:         Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 
2014 оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжсэн                                                                         
Хугацаа: 3-4-р улиралд                                                                                

30 

Ажил үйлчилгээ 5.3.1.14- Дүгнэлт гарсан ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн зориулалттай орон 
сууцуудын байршилд дахин төлөвлөлтийн зураг төсвийг 
боловсруулах  
Тоо: 1 зураг төсөв                                                                                 
Чанар:  Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                                                                        
Хугацаа: 2-3-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ БХБЯ-аас улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар гүйцэтгэгч "Archetype Mongolia" ХХК-тай 
гэрээг 
байгуулан гүйцэтгэж байгаа Даланзадгад сумын ерөнхий 
төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажлыг даалгаварт 1, 
2-р орон сууцны хэсэг, Нанзад хорооллын хэсэгт дахин 
төлөвлөлтийг хийх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг 
боловсруулах ажлыг тусган хэрэгжүүлж байна.                                                                                              
Тоо: 1 зураг төсөв                                                                                                     
Чанар:  Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжсэн.                                                                                                        
Хугацаа: 3-4-р улиралд                                                                                

25 

Арга хэмжээ- 5.3.1.15-Шинэ  суурьшлын бүсийг 

үргэлжлүүлэн 50 га газарт хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөг боловсруулах  
Тоо: 1                                                                                                               
Чанар: Дахин төлөвлөлт боловсруулагдсан байх                                        
Хугацаа: 2-3-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ БХБЯ-аас улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар гүйцэтгэгч "Archetype Mongolia" ХХК-тай 
гэрээг байгуулан гүйцэтгэж байгаа Даланзадгад сумын 
ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажлыг 
даалгаварт  Шинэ суурьшлын бүсийн 50 га-д хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг тусган 
хэрэгжүүлж байна.                                                                                              
Тоо: 1                                                                                                                                                                 
Хугацаа: 2015 онд үргэжлүүлэх                                                                                 

25 
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Ажил үйлчилгээ 5.3.1.16-  Даланзадгад сумын 1500 км 

газар нутгийн сансарын зураг авч, 1:1000 байр зүйн 
дэвсгэр зургийг хийн GNSS сүлжээг байгуулах  
Тоо: 1 сум                                                                                                        
Чанар: Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                      
Хугацаа: 2-3-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ Даланзадгад сумын  суурьшлын 
хэсгийн 15000 га газарт сансарын зургийг авч, сансарын 
зургийн боловсруулалттай 1:5000 байр зүйн зураглал 
үйлдэх, Даланзадгад сумын төвийн хэсгийн 1600 га 
газарт агаарын зургийн боловсруулалттай 1:1000 байр 
зүйн  зураг хийх, GNSS технологиор  геодезийн сүлжээ 
байгуулах ажлыг холбогдох хуулийн дагуу Мон Мэп ХХК-
тай 189,0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан ажиллаж, 
гэрээний дагуу ажлыг гүйцэтгэн хүлээн авсан.                                                                                                                             
Тоо: 1 сум                                                                                                               
Чанар: Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                                                       
Хугацаа: 2-3-р улиралд                                                                         

30 

Ажил үйлчилгээ 5.3.1.17-Даланзадгад суманд 
инженерийн дэд бүтэц бүхий 200 айлын жишиг 
хорооллыг байгуулах 
Тоо: 200 айл                                                                                                    
Чанар:   Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                               
Хугацаа: 2-4-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ Даланзадгад сумын төвд шинээр 200 
айлын жишиг хорооллыг байгуулахаар сонгосон газар 
дээр холбогдох хүмүүсийг эрх бүхий барилгын 
компанитай хамтран судалж, компаниас үнийн саналыг 
авч, барихад шаардагдах 2950,0 сая төгрөгийг улсын 
төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх саналыг Ерөнхий сайдад 
хүргүүлэн ажилласан. Шинэ суурьшлын бүсэд 
инженерийн дэд бүтцийг бүрэн шийдвэрлэсэн 130 айлын 
хаус хорооллыг барих төслийг дэмжиж Бандиа ХХК-нд 
газрыг олгосон бөгөөд 2015 онд эхний ээлжинд 30 айлын 
хаус орон сууцыг ашиглалтанд оруулахаар энэ онд ажлыг 
эхлүүлээд байгаа болно.                                                                   
Тоо: 200 айл                                                                                                             
Чанар:  Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                                                                                      
Хугацаа: 2-4-р улиралд                                                                                  

20 
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Арга хэмжээ 5.3.1.18- Даланзадгад- Ханхонгор 
чиглэлийн  шороон замын гүүрийн байгууламжийг 
засварлах ажлыг судлан шийдвэрлэх  
Тоо: 1                                                                                                                  
Чанар: Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                              
Хугацаа: 2-3-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ  Улсын хэмжээнд барих шаардлагатай 
байгаа гүүрийн байгууламжийн судалгааг гаргаж яаманд 
танилцуулахаар ажиллаж байгаа гүйцэтгэгч компанид тус 
гүүрийг засварлуулах санал хүргүүлсэн болно. Аймгийн 
төвийг нийслэлтэй холбогдсон автозам баригдснаар 
Цагааны голын орчмоор тээврийн хэрэгсэл саадгүй 
зорчих нөхцөл бүрдсэн болно.                                              
Тоо: 1                                                                                                                 
Чанар: Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 
оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                              
Хугацаа: 2-3-р улиралд                                                                                                                                     

30 

Арга хэмжээ-5.3.2 

Хөрөнгө оруулалт, 
бүсчилсэн хөгжлийн 

бодлого 
зохицуулалтын 

үйлчилгээ   

Ажил үйлчилгээ 5.3.2.1 -Орон нутагт хийгдэх хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, төсөөллийг боловсруулан төлөвлөх 
ажлыг зохион байгуулж ажиллах, гүйцэтгэлийг тооцож 
ажиллах  
Тоо: 1 төлөвлөлт, 3 гүйцэтгэл                                                
Чанар:  Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ.                               
  Хугацаа: 1-4-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
2015-2018 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөрийг боловсруулж, 357,5 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтын саналыг Шадар сайд, ЗГХЭГ болон 
бүх салбарын яамд саналыг хуулийн хугацаанд хүргүүлэн 
ажиллалаа.  2014 онд аймгийн хэмжээнд хөрөнгө 
оруулалтын ажлын гүйцэтгэлийг тооцон хянаж ажилласан 
бөгөөд энэ онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 25,2 
тэрбум, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 81.2 
тэрбум, төсөл хөтөлбөрөөр 5.5 тэрбум төгрөгийн нийт 
111.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн 
байгуулалтын ажлыг зохион байгуулан хэрэгжүүллээ.  
Тоо: 1 төлөвлөлт, 3 гүйцэтгэл                                                                              
Чанар:Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын 
ажлуудыг хэрэгжүүлсэн.                                                                            
Хугацаа:  1-4 улиралд                                                                                

30 
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Ажил үйлчилгээ 5.3.2.2- Хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөлт, гүйцэтгэлийг сумдад зохион байгуулах 
чиглэлийн арга хэмжээг үр дүнгийн гэрээнд нарийвчлан 
тусгаж, хяналт тавьж, үр дүнг тооцож ажиллах  
Тоо: 15 сумын гэрээ                                                                                     
Чанар:  Заалтыг тусган хянаж, тухайн оны гүйцэтгэлийг 

тооцсон байх                                 
  Хугацаа: 1,2,4-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ: Аймгийн Засаг даргатай байгуулах 
сумын Засаг дарга нарын гэрээнд тухайн сумынхаа 
хөрөнгө оруулалтын ажлыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хянах, 
тайлагнах чиглэлээр 7 арга хэмжээг заалт болгон тусган 
оруулсан. Энэхүү тусган оруулсан 7 арга хэмжээний 
биелэлт гүйцэтгэлийг хянан дүгнэж ажиллалаа. 2014 онд 
орон нутгийн төсвийн болон хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 
Баяндалай суманд 576.5 сая, Баяновоо суманд 1.7 
тэрбум, Булган суманд 648.2 сая, Гурвантэс суманд 831.0 
сая, Мандаловоо суманд 491.7 сая, Манлай суманд 462.8 
сая, Номгон суманд 1.6 тэрбум, Ноён суманд 1.46 тэрбум, 
Сэврэй суманд 1.57 тэрбум, Ханбогд суманд 929.3 сая, 
Ханхонгор суманд 1.38 тэрбум, Хүрмэн суманд 450.1 сая, 
Цогтовоо суманд 792.2 сая, Цогтцэций суманд 1.27 
тэрбум, Даланзадгад суманд 72.9 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдсэн байна.  
Тоо: 15 сумын гэрээ                                                                                 
Чанар: Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийг тооцсон.                                                                               
Хугацаа: 2, 4-р улиралд                                                                           

30 
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Ажил үйлчилгээ 5.3.2.3 -Ойрын жилүүдэд нийгмийн 
салбарт шинээр баригдах болон засварлах барилга 
байгууламжийн геологийн судалгаа, зураг төслийг 
боловсруулах 
Тоо: 22 зураг төсөв                                                                                          
Чанар:  Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан заалт хэрэгжинэ. 
Хугацаа: 1-4-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ: Даланзадгад, Цогтцэций сумын 200 
хүүхдийн цэцэрлэгийн зураг төсвийг боловсруулан, 
экспертизээр баталгаажуулан хүлээн авсан.  200 
хүүхдийн цэцэрлэгийг барьж ашиглалтанд оруулсан 
бөгөөд Цогтцэций сумын 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
барилгын ажлыг 2014 онд эхлүүлсэн болно.  Аймгийн 
төвөөс нийслэлтэй холбогдсон автозамын Шар тээгийн 
уулзвараас -Цогтцэций чиглэлийн 59,1 км автозамын 
зураг төслийг 178.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 
боловсруулан, экспертизээр баталгаажуулан авсан. 
Номгон сумын бохир усны шугам сүлжээний зураг төсөл 
боловсруулагдан барилга угсралтын ажил хийгдсэн 
бөгөөд Цогтовоо сумын дулаан, цахилгаан, цэвэр бохир, 
автозамын зураг төсөл боловсруулагдан, барилга 
угсралтын ажил хийгдсэн байна. Манлай сумын 320 
хүүхдийн сургуулийн барилгын зураг төслийг 
боловсруулан, хүлээн авсан. Булган, Ханхонгор сумдад 
баригдах спорт цогцолборын зураг төслийг ССАЖЯ-аас 
бодлогоор хэрэгжүүлж байгаа дундажаар 2200 хүн амтай 
сумдад спорт зал барих нэг маягийн 1,2 тэрбум төгрөгийн 
өртөг бүхий зураг төслийг авахаар шийдвэрлэгдсэн.. 
Ханбогд суманд баригдах 640 хүүхдийн суудалтай 
сургуулийн зураг төслийг БШУЯ-аас бодлогоор 
хэрэгжүүлж байгаа сумдад барих 640 хүүхдийн 
сургуулийн нэг маягийн 5,1 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 
зураг төслөөр, 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн зураг төсвийг 
БШУЯ-аас бодлогоор хэрэгжүүлж байгаа сумдад барих 
280 хүүхдийн цэцэрлэгийн нэг маягийн 2,8 тэрбум 
төгрөгийн өртөг бүхий зураг төслөөр хэрэгжүүлэхээр 
шийдвэрлэгдсэн болно.  
Тоо:  20                                                                                 
Чанар:Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2014 

оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсны дагуу хэрэгжүүлсэн.                                                                                  
Хугацаа: 1-4-р улиралд                                                                               

27 
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ХӨТӨЛБӨР -5.4. 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ, 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН 
БОДЛОГО 

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ                    

Арга хэмжээ-5.4.1  
Иргэдийг эрүүл 
хүнсээр хангах 

чиглэлээр 
баримтлах бодлого 

зохицуулалтын 
үйлчилгээ   

Арга хэмжээ 5.4.1.1- Даланзадгад хотод тогооч нарын 
үзүүлэх сургалт зохион байгуулах , Хоол тэжээлтэй 
холбоотой өвчин, эмгэгээс сэргийлэх зорилгоор нийтийн 
хоол үйлдвэрлэлийн салбарын ажилчдын мэдлэг ур 
чадварыг дээшлүүлэх, аймгийн аварга тогооч 
шалгаруулах ур чадварын үзүүлэх сургалтыг зохион 
байгуулах                                                                 Тоо: 1                                                                                                                 
Чанар: Нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн салбарын 

ажилчдын мэдлэг ур чадварын дээшлэлтийн хувь                                                                                 
Хугацаа: 2014-01-р улиралд                                                                                  

  

Ажил үйлчилгээ. Нийтийн хоолны үйлдвэрлэл 
эрхлэгчид, сумдын сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн тогооч 
нарыг хамруулсан "Хоол үйлдвэрлэлийн салбарт эрүүл 
ахуйн зохистой дадал мөрдүүлэх" сургалтыг зохион 
байгуулж 15 сумын 40 тогооч хамрагдсан.  ЕБ-ын 1 дүгээр 
сургууль, Хан-уул зочид буудлын зоогийн газар, Нэгдсэн 
эмнэлэгийн гал тогоо зэрэг эрүүл ахуйн шаардлага 
ханган ажиллаж байгаа  орчин үеийн тоног төхөөрөмж 
бүхий газруудын үйл ажиллагаатай танилцуулж ажлын 
байрны аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгаалалын 
зааварчилгааг өгч, нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн 
салбарын ажилчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, 
аймгийн аварга тогооч шалгаруулах ур чадварын 
тэмцээнийг зохион байгуулав. Тэмцээнд 20 тогооч мэдлэг 
чадвараараа өрсөлдөн Цогтцэций сумын Таван толгой 
ХХК-ны ерөнхйи тогооч 1-р байр, Даланзадгад сумын 
"Дэлгэрэх" зоогийн газрын ахлах тогооч 2-р байр, 
Даланзадгад сумын 8-р цэцэрлэгийн ахлах тогооч 3-р 
байрыг тус тус эзэлсэн.                                                                  
Тоо:   20                                                                                                                         
Чанар: ур чадварыг нэмэгдүүлсэн.                                                                                 
Хугацаа:   2014-01-р улиралд хийж гүйцэтгэв.                                                                               

30 

Ажил үйлчилгээ 5.4.1.2-Улаанбаатар хотын хүнсний 

томоохон үйлдвэрүүдэд туршлага судлах, Орон нутагт 
хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг Улаанбаатар хотын 
(НАССР), Чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO9001), 
Хүнсний  хяналтын тогтолцоо нэвтэрсэн үйлдвэрүүдийг 
үзүүлэх, туршлага судлуулах  
Тоо: 20 хүн хамруулах                                                                                  
Чанар: Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын ажилчдын 
мэдлэг ур чадварын дээшлэлтийн хувь                                                                                 
Хугацаа: 2-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ:3 дугаар сарын 26-нд аймгийн  26 

хүнсний  үйлдвэрлэл эрхлэгч Улаанбаатар хотод  
НАССР, Чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO9001), 
Хүнсний  хяналтын тогтолцоо нэвтэрсэн  “Мах импекс  “ 
Жүр үр“ ,  “ Траст трейд “ , “Бамбууш” , “Тесо”  Дундговь 
аймгийн " Мандалговь хүнс "  зэрэг хүнсний үйлвэрүүдийг 
үзэж , танилцан  туршлага солилцов. Монголын 
хүнсчдийн холбооноос зохион байгуулсан  кекс , бялуун 
бүтээгдэхүүнийг чимэглэх урлаг үзүүлэх сургалтанд 
хамрагдаж Монголын хүнсчдийн холбооны  VI их хуралд 
оролцлоо.                                                                                                                               
Тоо:    26                                                                                                                             
Чанар:   Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын ажилчдын 
мэдлэг ур чадварын дээшлэлт                                                                                                                                
Хугацаа:    3 сар                                                                              

30 
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Ажил үйлчилгээ 5.4.1.3 - Мал нядалгааны цех 
байгуулах   
Тоо:  1 цех                                                                                                    
Чанар:  Байгуулагдсан цех                                                                                
Хугацаа:2-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ: "Их нутгийн хаяа" ХХК нь зориулалтын 
мал нядалгааны цех байгуулахаар жижиг дунд 
үйлдвэрийн төсөлд хамрагдаад байгаа бөгөөд одоогоор 
нядалгааны цехийн газрын асуудал шийдэгдээгүй, 
Даланзадгад сумын 2015 оны газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэхээр ажиллаж  байна.                                                                   
Тоо:  1                                                                                                                      
Чанар:  Төсөл дэмжигдэж, нөхцөл бүрдсэн.                                                                                
Хугацаа:                                                                                  

30 

Ажил үйлчилгээ 5.4.1.4 -Мах бэлтгэж нөөцлөх арга 
хэмжээг зохион байгуулах  
Тоо:   28 тонн махны нөөц бүрдүүлэх                                                                             
Чанар: Махны нөөц бүрдүүлсэн байх                                                                                 
Хугацаа: 10-11 сард 

  

Ажил үйлчилгээ: Хүн амын хүнсний мах , махан 
бүтээгдэхүүний хангамжийг нэмэгдүүлэх ,  аймгийн ард 
иргэдийг чанартай мах махан бүтээгдэхүүнээр хангах 
зорилгоор орон  нутгийн өмчийн оролцоотой мах 
боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг  дэмжин,   
орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр 100.0 
сая/төг -ийн дэмжлэг үзүүлж мах нөөцлөх арга хэмжээг 
зохион байгуулав. Мөн төсөл сонгон шалгаруулалт 
явуулж, 80 сая төгрөгний дэмжлэг үзүүлэн мах нөөцлөн 
борлуулах арга хэмжээг 2015 оны 3 сарын 15-наас 7 
сарын 1 хүртэл борлуулалт хийхээр зохион байгуулав.                                                                                                                                                     

30 

Арга хэмжээ-5.4.2.  
 Мал аж ахуйг 

хөгжүүлэх 
чиглэлээр 

баримтлах бодлого 
зохицуулалтын 

үйлчилгээ  

Ажил үйлчилгээ 5.4.2.1 - Махны чиглэлийн АА 
хөгжүүлэх төсөл сонгон шалгаруулах 
Тоо:1-2                                                                                                      
Чанар:  Махны чиглэлийн аж ахуй байгуулагдсан байх                                                                                
Хугацаа: Жилдээ 

  

Ажил үйлчилгээ:  Махны чиглэлийн хонины аж ахуй 

байгуулах, махны хонь бордох аж ахуйг байгуулах 
төслийн сонгон шалгаруулалт зарлахаар бэлтгэсэн ч 
санхүүжилтийн улмаас хойшлогдов.                                                                                                                                             

  

Ажил үйлчилгээ 5.4.2.2 -Захиалгын дагуу зохиомол 
хээлтүүлгийн ажлыг зохион байгуулах  
 Чанар:  Зохиомол хээлтүүлэг хийсэн малын тоо                                                                                 
Хугацаа: 7,10 сард   

Ажил үйлчилгээ:Ажлын төлөвлөгөөг гаргасан. Хөрөнгө 
шийдэгдээгүй                                                                                                                                                   

  

Ажил үйлчилгээ 5.4.2.3- Урамшуулал олгох арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх, Төлөөр нь өсгөсөн тэмээ тутамд 
мөнгөн урамшуулал олгох арга хэмжээг үргэлжлүүлэн 
зохион байгуулах 
Тоо: 5000 доошгүй тэмээ тутамд                                                                                 
Чанар: Урамшуулалд хамрагдсан өрх                                                                                  
Хугацаа: 2 сард 

  

Ажил үйлчилгээ:  Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 03-р 
сарын 25-ны өдрийн а/131-р захирамжаар 15 сумын 1771 
малчин өрхөд 50540000 /тавин сая таван зуун дөчин 
мянган/ төгрөгийг олгосон.                                                                                          
Тоо: 10108                                                                                                                    
Чанар:  1771 өрх хамрагдсан                                                                                
Хугацаа:          3 сар                                                                        

30 
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Ажил үйлчилгээ 5.4.2.4 -Ìàë ýìíýëãèéí óðüä÷èëàí 
ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã графикт хугацаанд зохион 
байгуулах  
Чанар: Нийт мал сүргийн хамрагдалтын хувь                                                                                  

  

Ажил үйлчилгээ:    Халдварт өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээнд 376.2 мянган толгой мал 
õàìðóóëàí òºëºâëºãººò àðãà õýìæýý 96%-èéí 
õýðýãæèëòòýé áàéíà. Ïàðàçèò ºâ÷íººñ óðäü÷èëàí 
ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä нийт 267.6 ìÿíãàí òîëãîé ìàë 
õàìðàãäñàíаас óãààëãàíä- 85123, áîëîâñðóóëàëòàíä 
177318, òóóëãàëòàíä- 5227  òîëãîé ìàë òóñ á¿ð õàìðàãäàí 

төлөвлөгөөт арга хэмжээ 97% -тай хийгдэж байна.                                             
Тоо: 376.2+267.6                                                                                                          
Чанар:  96                                                                                                             
Хугацаа:   3-11 сар                                                                               

30 

Ажил үйлчилгээ 5.4.2.5 -Их дээд сургуульд суралцах 

хүсэлтэй хүүхдийн судалгаа авах 
Тоо: 10                                                                                                    
Чанар: Суралцуулсан оюутны тоогоор                                                                                 
Хугацаа: 6 сард 

  

Ажил үйлчилгээ:  Õºäºº àæ àõóéí ìýðãýæèëòíèé 
çàëãàìæ õàëààã áýëòãýõ çîðèëãîîð ìàë ýìíýëýã, ìàë 
¿ðæëèéí ÷èãëýëýýð 17 îþóòíûã ХААИСургуульд орон 
нутгийн  òýòãýëýãò õºòºëáºðò õàìðóóëàí ñóðãàæ áàéíà.                                                       
Тоо: 17                                                                                                                           
Чанар:   17                                                                                                                 
Хугацаа:      8 сар                                                                            

30 

  Арга хэмжээ.-
5.4.3.  

Бэлчээр хамгаалах, 
бэлчээрийг 

усжуулах  бодлого 
зохицуулалтын 

үйлчилгээ   

Ажил үйлчилгээ 5.4.3.1 -Усан хангамж хүрэлцээгүй бүс 

нутагт инженерийн хийцтэй худаг гаргах  
Тоо: 30 худаг шинээр гаргах                                                                                 
Чанар: худгийн тоо, усжуулсан талбай /га/                                                                                 
Хугацаа: 2-3 улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

зүүн бүсийн 7 суманд 17 худгийг шинээр гаргах  ажлыг 
"Эрхэм сүлд Монгол" ХХК-тай гэрээ байгуулан, ажлыг 
100% гүйцэтгүүлэв.  
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баруун болон 
төвийн бүсийн 9 суманд 12 худгийн шинээр гаргах ажлыг  
"Ундрага Өмнөговь" ХХК 80%-тай гүйцэтгээд байна.                                                                                                                        
Тоо:    27                                                                                                       
Чанар:                                                                                                                             
Хугацаа: 5-10 сар                                                                                 

30 

Ажил үйлчилгээ 5.4.3.3 -Номгон сумын Эрдэнэбулагийн 
услалтын системийг засварлах  
Тоо: 1                                                                                                                
Чанар: Усалтгаатай тариалангийн талбайг нэмэгдүүлнэ.                                                                                  
Хугацаа: 11 сард 

  

Ажил үйлчилгээ: Номгон сумын Эрдэнэбулгийн 

услалтын системийг засварлах ажлыг "Гэрэлт-Ой" ХХК 
гүйцэтгэсэн бөгөөд ажлыг дуусган   улсын комисст 
хүлээлгэж өгөөд байна.                                                                                                               
Тоо: 1                                                                                                                         
Чанар:  10 га-аар нэмэгдэнэ                                                                                
Хугацаа:  11 сар                                                                                 

30 
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Ажил үйлчилгээ 5.4.3.4 -Даланзадгад суманд өвлийн 
хүлэмж барих 
Тоо: 2                                                                                                      
Чанар: Жилийн 4 улиралд ургац авдаг ААН-ийг бий 

болгоно.                                                                                
Хугацаа: 2-р улиралд    

Ажил үйлчилгээ : Өвлийн хүлэмж байгуулах техникийн 

тодорхойлолтыг боловсруулж, төсөл сонгон шалгаруулах 
бэлтгэл ажлыг хангасан. Санхүүжилтийн улмаас 
хойшилсон.                                                                                                              
Тоо:  2                                                                                                                                                                                                

  

Ажил үйлчилгээ 5.4.3.5 -Хүнс хөдөө аж ахуй, жижиг 

дунд үйлдвэрийн газрын гадна дулааны шугам сүлжээг 
засварлах   
Тоо:1                                                                                                     
Чанар: Ажлын байрны нөхцлийг сайжруулна.                                                                                  
Хугацаа: 2-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ: Өөрийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн.                                                                   
Тоо:  1                                                                                                                            
Чанар:   Ажлын байрны нөхцлийг сайжруулсан.                                                                               
Хугацаа:      10 сард                                                                            

30 

Арга хэмжээ 5.4.3.6- Ханбогд сумын Хайрхан багийн 

ундны усны асуудлыг судлан шийдвэрлэх  
Тоо: 1 худаг                                                                                                                 
Чанар: Ундны усны хангамжийг сайжруулана.                                                                             
Хугацаа:2,3-р улиралд  

  Ажил үйлчилгээ: Асуудлыг хойшлуулсан                                                                                                                                                     

  

Арга хэмжээ 5.4.4 

 
Хүнс, хөдөө аж 

ахуйн 
 салбарыг 

хөгжүүлэх бодлого 
зохицуулалтын 

үйлчилгээ  

Ажил үйлчилгээ 5.4.4.1 -  Буман тэмээний баяр" буюу 

"Ингэний айрагны баяр-2014" арга хэмжээг зохион 
байгуулах  
Тоо:1                                                                                                     
Чанар: Бизнес эрхлэгчдийг үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ                                                                                  
Хугацаа: 1 сард   

Ажил үйлчилгээ  : Өвлийн адаг сарын 15-нд аймгийн 15 
сумын малчид, бизнес эрхлэгчдийг хамруулан “Ингэний 
айрагны баяр-2014”арга  хэмжээг амжилттай зохион 
байгуулав.                                                                                                              
Тоо:  1                                                                                
Чанар: Бизнес эрхлэгчдийг үйл ажиллагааг дэмжив.                                                                                  
Хугацаа:  2 сар                                                                                

30 

Ажил үйлчилгээ 5.4.4.2 -  Аймгийн "Малчдын зөвлөгөөн-
2014" арга хэмжээг зохион байгуулах 
Тоо:1                                                                                                     
Чанар: Малчдын хөдөлмөр бүтээлийг үнэлэх, цаашдын 

зорилтыг тодорхойлох                                                                                  
Хугацаа: 9 сард   

Ажил үйлчилгээ: 2015 онд зохион байгуулахаар 

шийдвэрлэж, бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллав.                                                                                                                                                      

15 

Ажил үйлчилгээ 5.4.4.3 - Баян-Овоо суманд "Монгол 
тэмээ-999" арга хэмжээ, 1000 тэмээний уралдааныг 
зохион байгуулж, Геннисийн дээд амжилтанд бүртгүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах  
Тоо:  1                                                                                                   
Чанар:  Геннисийн дээд амжилтанд бүртгүүлсэн байна.                                                                                  
Хугацаа: 11 сард    

Ажил үйлчилгээ:   2015 онд зохион байгуулахаар 

шийдвэрлэж, бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллав.                                                                                                                                                  

10 
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Ажил үйлчилгээ 5.4.4.4-  Хоол тэжээлтэй холбоотой 
өвчин, эмгэгээс сэргийлэх зорилгоор нийтийн хоол 
үйлдвэрлэлийн салбарын ажилчдын мэдлэг ур чадварыг 
дээшлүүлэх, аймгийн аварга тогооч шалгаруулах ур 
чадварын үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулах 
Тоо:  1                                                                                                   
Чанар:  хоол үйлдвэрлэлийн салбарын ажилчдын 
мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлсэн байна.                                                                                  
Хугацаа:    

Ажил үйлчилгээ: "Говь фестиваль-2014" зах зээлийн 
өдөрлөг,үзэсгэлэн худалдааг 2014 оны 9-р сарын 19-20-
ний өдрүүдэд зохион байгуулав. Үзэсгэлэн худалдаанд 
өөрийн аймгийн 15 сумаас гадна төвийн бүсийн Сэлэнгэ, 
Дархан уул, Төв, Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр 
аймгийн нийт 45 аж ахуйн нэгж, 100 гаруй иргэн, 7 
хоршоо, 10 гаруй үйлдвэр цехүүд 83 нэр төрлийн 140 сая 
төгрөгийн бүтээгдэхүүнтэй оролцож, 2 өдрийн хугацаанд 
85,3 сая төгрөгний борлуулалт хийсэн байна.                                                                                                                                               

30 

Ажил үйлчилгээ 5.4.4.5 -  Орон нутагт хүнсний 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг Улаанбаатар хотын (НАССР), 
Чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO9001), Хүнсний  
хяналтын тогтолцоо нэвтэрсэн үйлдвэрүүдийг үзүүлэх, 
туршлага судлуулах  
Тоо: 1                                                                                                    
Чанар:  Орон нутагт хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 
хамруулсан байна.                                                                                   
Хугацаа: 3 сард    

Ажил үйлчилгээ: Аймгийн хэмжээнд хүнс, хоол 
тэжээлийн чанар, аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж 
байгаа байгууллага, ААН-ийг шалгаруулах журмыг 
боловсруулж батлуулсан, журмын дагуу шалгаруулалтыг 
2015 оны 1 сард зохион байгуулна.                                                                                                                                               

30 

Ажил үйлчилгээ 5.4.4.6 -  Хүлэмжийн тариалангийн 
чиглэлээр Солонгос улсад 1-2 жилийн сургалтанд 
хүлэмжийн тариалан эрхлэгчдийг хамруулах 
Тоо:  1                                                                                                   
Чанар: хүлэмжийн тариалан эрхлэгчдийг хамруулсан 
байна.                                                                                   
Хугацаа:    

Ажил үйлчилгээ: Солонгос улсад хүлэмжийн тариалан 
эрхлэх сургалтанд  10 сумын 12 хүнийг хамруулав.                                                                   
Тоо:    12                                                                                                   
Чанар:        Мэргэшил дээшлүүлэв.                                                                           
Хугацаа:                                                                                  

24 

Ажил үйлчилгээ 5.4.4.7  -  "Говь фестиваль-2014" 
үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах  
Тоо:  1                                                                                                   
Чанар:  15 сумын малчид бизнес эрхлэгчдийг 

хамруулсан байна.                                                                                   
Хугацаа: 9 сард  

  

Ажил үйлчилгээ: "Говь фестиваль-2014" зах зээлийн 
өдөрлөг,үзэсгэлэн худалдааг 2014 оны 9-р сарын 19-20-
ний өдрүүдэд зохион байгуулав. Үзэсгэлэн худалдаанд 
өөрийн аймгийн 15 сумаас гадна төвийн бүсийн Сэлэнгэ, 
Дархан уул, Төв, Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр 
аймгийн нийт 45 аж ахуйн нэгж, 100 гаруй иргэн, 7 
хоршоо, 10 гаруй үйлдвэр цехүүд 83 нэр төрлийн 140 сая 
төгрөгийн бүтээгдэхүүнтэй оролцож, 2 өдрийн хугацаанд 
85,3 сая төгрөгний борлуулалт хийсэн байна.                                                                                                                                               

30 
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Ажил үйлчилгээ 5.4.4.8- Хүнс, хоол тэжээлийн чанар, 
аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байгаа байгууллага, 
ААН-ийг дэмжиж ажиллах                                                                                                 
Чанар: Журам батлагдаж, ААН, байгууллагыг 

шалгаруулсан байх    

Ажил үйлчилгээ: Аймгийн хэмжээнд хүнс, хоол 
тэжээлийн чанар, аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж 
байгаа байгууллага, ААН-ийг шалгаруулах журмыг 
боловсруулж батлуулсан, журмын дагуу шалгаруулалтыг 
2015 оны 1 сард зохион байгуулна.                                                                                                                                                

20 

Ажил үйлчилгээ 5.4.4.9 - Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөх, 

гүйцэтгэх, тайлагнах ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр 
сургалтыг зохион байгуулах   
Тоо: 2                                                                                                    
Чанар:  15 сумын ЗДТГ                                                                                  
Хугацаа: 3 сард   

  

Ажил үйлчилгээ: Аймгийн ЗДТГ-аас сумдын Засаг дарга 

болон ЗДТГ-ын дарга нарыг хамруулан зохион 
байгуулсан сургалтын хөтөлбөрт "Хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөлт, гүйцэтгэх, тайлагнах ажлыг зохион байгуулах 
чиглэлээр сургалтуудыг хийж, сумдад хэрэгжүүлж байгаа 
байдал болон цаашид анхаарах, засаж залруулах арга 
хэмжээний талаар зөвлөгөөг өгч ажиллалаа.  
Тоо:2                                                                                                                            
Чанар:15 сумын ЗДТГ-ын дарга, ЗДарга нарт                                                                                  
Хугацаа: 1-р улиралд                                                                                 

30 

Ажил үйлчилгээ 5.4.4.10 - Статистикийн салбар үүсч 
хөгжсөний 90 жилийн ойтой холбогдуулан ажлыг зохион 
байгуулах, нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг эмхэтгэн 
гаргах   
Тоо: 1                                                                                                    
Чанар:   нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг эмхэтгэн 

гаргах                                                                                   
Хугацаа: 2-р улиралд 

  

Ажил үйлчилгээ: Салбар үүсч хөгжсний 90 жилийн ойг 
угтаж, 22 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр ажлын 
төлөвлөгөөг гаргаж, аймгийн Засаг даргаар батлуулсан. 
Ажлын төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээг зохион 
байгуулж, төлөвлөгөөг 92,3%-тайгаар биелүүлсэн. Энэхүү 
төлөвлөгөөний дагуу 3 төрлийн буюу аймгийн нийгэм 
эдийн засгийн байдал, Хөгжлийн түүхийг тоогоор 
бичигчид, эмхэтгэл, номыг хэвлүүлэн  аж ахуй нэгж 
байгууллага, иргэдэд хүргэн мэдээллийг хүргэж 
ажиллалаа. Статистикийн өдрийг 11 сарын 11-нд 
тэмдэглэн нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж, 90 
гаруй  иргэд, хэлтэс агентлагын ажилтнууд хамрагдсан 
бөгөөд 130-аад статистикийн бүтээгдэхүүн, боршур 
тархааж, үйл ажиллагаагаа сурталчиллаа. Мөн 
“Статистикийн боловсрол” сэдэвт хичээлийг аймгийн 
төвийн Ерөнхий боловсролын 4 сургуулийн төгсөх ангийн 
80  гаруй сурагчдад заалаа.  
Тоо:  1 төлөвлөгөө                                                                             
Чанар:3 эмхэтгэл, 22 арга хэмжээ                                                                              
Хугацаа:  2,3-р улиралд                                                                                 

30 
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Ажил үйлчилгээ 5.4.4.12 -  БОЯ-наас гаргасан 
аймгуудын ”Сайн туршлага”аяны хүрээнд   Байгаль 
орчныг нөхөн сэргээх, Цөлжилтийг сааруулах,ногоон 
байгууламжийн талбайг  нэмэгдүүлэх талаар хийж 
байгаа ажлын туршлагыг  үзүүлэх сургууль,сургалт 
зөвлөлгөөн зохион байгуулах 
Тоо: 1                                                                                                    
Чанар:  сургалт зөвлөлгөөн зохион байгуулагдсан байна.                                                                                  
Хугацаа:    

Засгийн газрын 2014 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 
147 дугаар тогтоолоор “Төсвийг хэмнэлтийн горимд 
шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоол 
гарсантай холбогдуулан цуцласан. 

  

Ажил үйлчилгээ 5.4.4.13-  "Байгальд ээлтэй уул уурхайг 
хөгжүүлэх нь" сэдэвт аймгийн зөвлөгөөнийг уул уурхайн 
байгаль орчны албадуудыг оролцуулан зохион 
байгуулах 
Тоо: 1                                                                                                    
Чанар: Зөвлөгөөнийг уул уурхайн байгаль орчны 

албадуудыг оролцуулан зохион байгуулах                                                                            
Хугацаа: 2-р улиралд   

Дэлхийн усны өдрийг угтсан сарын аян зохион 
байгуулсан. Уг арга хэмжээг ИТХ, ЗДТГ, БОГ, 
АӨГСГЗахиргаа хамтран зохион байгууллаа. 3 сарын 23 -
нд  "Байгальд ээлтэй уул уурхайг хөгжүүлэх нь" сэдэвт 
аймгийн зөвлөгөөнийг уул уурхайн байгаль орчны 
албадуудыг оролцуулан зохион байгуулсан. Тус 
зөвлөгөөнд Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, яамны 
газрын дарга, мэргэжилтэн салбарын эрдэмтэн докторууд 
оролцсон. 

30 

Ажил үйлчилгээ 5.4.4.14 - Иргэд, олон нийтэд усны үнэ 

цэнэ, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл, мэдлэг өгөх 
зорилгоор “Дэлхийн Усны Өдөр”-ийг угтан аян зохион 
байгуулах   
Тоо:  5                                                                                                   
Чанар:  Иргэд, олон нийтийн усны үнэ цэнэ, үйл 
ажиллагааны талаар мэдээлэл, мэдлэг дээшлэх                                                                                 
Хугацаа: 1-4 сард   

Дэлхийн усны өдрийг угтсан сарын аян зохион 
байгуулсан. Уг арга хэмжээг ИТХ, ЗДТГ, БОГ, 
АӨГСГЗахиргаа хамтран зохион байгууллаа. 3 сарын 22-
нд Говийн бүсийн ус- эрчим хүч сэдвээр зөвлөгөөн зохион 
байгуулсан. Зөвлөгөөнд эрдэмтэн доктор, БОНХЯамны 
газрын дарга, мэргэжилтнүүд, уул уурхайн компаниуд 
орон нутгийн удирдлага мэргэжилтнүүд оролцлоо. 

30 

Ажил үйлчилгээ 5.4.4.15 - Аймгийн Засаг даргын ивээл 

дор Байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийг чадавхижуулах, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах  
Тоо:    1                                                                                                 
Чанар: Байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийг чадавхи 

сайжирсан байна.                                                                              
Хугацаа: 2-3 сард    

Засгийн газрын 2014 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 
147 дугаар тогтоолоор “Төсвийг хэмнэлтийн горимд 
шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоол гарсан, 
усны төлбөрийн орлого бүрэн төвлөрөөгүй тул арга 
хэмжээг цуцласан. 
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ХОЁР.ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ: 

Гэрээнд тусгагдсан тусгай 
арга хэмжээ, тэдгээрийн шалгуур 

үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа, 
хүрэх үр дүн) бүрээр хүрэх түвшин 

Жинхэнэ гүйцэтгэл (тоо, чанар, 
хугацаа, хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрсэн түвшин) 

Тухайн тусгай 
арга 
хэмжээний 
биелэлтэд 
өгсөн үнэлгээ 
(Тусгай арга 
хэмжээ бүрийн  
биелэлтэд 0-40 
оноо) 

1 2 3 

"1.0. Аймгийн ИТХ-ын шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг хангах " гэсэн хөтөлбөрийн 
хүрээнд: 
Ажил үйлчилгээ 1.1. -Аймгийн ИТХурал, 

Тэргүүлэгчдээс гарсан шийдвэрийг хяналтанд 
авах эзэнжүүлэх   
Тоо хэмжээ - Ирсэн тогтоолын тоогоор   
Чанар - Аймгийн ИТХ-ын шийдвэрийг бүрэн 

хяналтанд авсан байна.  
Хугацаа -   3.6.9.12 сарын 20-ны дотор 

 

Ажил үйлчилгээ -  Аймгийн ИТХурал. Тэргүүлэгчдээс гарсан тогтоол 
шийдвэрийг тухай бүр  удирдлагуудад танилцуулж  холбогдох мэргэжилтэнд 
танилцуулж  эзэнжүүлж ажиллаж байна.  
Тоо хэмжээ – 2014 оны жилийн  эцсийн байдлаар   Аймгийн ИТХТ-ийн  

тогтоол 109, дэд хөтөлбөр 4,  журам 3, төлөвлөгөө 1,  Аймгийн  ИТХ-ын 
тогтоол 23 нийт 140 тогтоол шийдвэр хяналтанд авсан байна.   
Чанар - Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоол, Аймгийн ИТХТ-ийн 2013 
оны 68 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангасан.  .  
Хугацаа – улирал бүр  3 сарын 20 нд  2013 оны нэгдүгээр улирлын  тайлан 
мэдээг  тайлагнаж ажилласан. Мөн  хоёрдугаар  улирлын тайлан мэдээг 6 
сарын 20-ны дотор  Аймгийн  ИТХ-ын  ажлын албанд  хүргүүлээд байна.   Мөн 
гуравдугаар  улирлын тайлан  9 сарын 20 ны дотор  Аймгийн  ИТХ-ын ажлын 
албанд  хүргүүлж  ажилласан.  Мөн  3-дугаар улирлын байдлаар  АИТХТ-дэд 
тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг  11 сарын 17 –ны хуралд тайлагнаж  100 
хувь хэрэгжүүлж ажилласан 36 тогтоолын 40 заалтыг  хяналтаас хасуулж  
ажиласан.   Мөн  2014 оны 4 дүгээр улирлын  тайлан мэдээний нэгтгэл ажил 
хийгдэж байна. 
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Ажил үйлчилгээ 1.2 -Аймгийн ИТХ-аас гарсан 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, нэгтгэх, 
тайлагнах  
Тоо хэмжээ -Хяналтанд авсан тогтоолын 

тоогоор  
Чанар - Аймгийн ИТХ-ын шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг хангасан байна.  
Хугацаа -Бүтэн жилээр      

Ажил үйлчилгээ 1.3 -Үндэсний 

хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц байдалд 
хяналт шинжилгээ хийх                                                       
Тоо хэмжээ-Хяналтанд авсан заалтын тоогоор                                                        
Чанар- Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар 

тогтоолын биелэлт хангагдана.                                                  

Ажил үйлчилгээ-  Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж буй 33 үндэсний хөтөлбөрийн 

2013 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт шинжилгээ хийж   
2014 оны  02 сарын 20 –ны дотор ЗГХЭГазар болон  холбогдох яамдад  
хүргүүлж ажилласан.  2014 онд шинээр 6 үндэсний хөтөлбөр хяналтад авч 
нийт 39 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж 2014 оны  жилийн эцсийн тайлан 
мэдээг нэгтгэн дүгнэх ажил хийгдэж байна.     ХШҮТ-аас 2014 онд 9 агентлаг, 
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 Хугацаа- Хагас бүтэн жилд   
Ажил үйлчилгээ 1.4 -Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний тайланг аймгийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулж, Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх                                      
Чанар- ИТХТэргүүлэгчдийн 2013 оны 78 дугаар 
тогтоолын биелэлт хангана. 
Тоо хэмжээ- хяналтанд авсан заалтын тоогоор                                                                                                      
Хугацаа-  дараа оны 2 сард     

14 сумын нийт 86 төсөвт байгууллагад хяналт шинжилгээ хийх явцад үндэсний 
хөтөлбөрийн хяналт, хэрэгжилт,  үр дүнд хяналт шинжилгээ хийж ажиллалаа. 
Хяналт шинжилгээний мөрөөр зөвлөмж гарган бодлого шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг хангах талаар зааварчилга арга зүйгээр хангаж ирлээ. 
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Ажил үйлчилгээ 1.5 -Тогтоол шийдвэрийн 

хэрэгжилтийн явц байдалд хяналт шинжилгээ 
хийх 
Тоо хэмжээ-Хяналтанд авсан заалтын тоогоор                                  
Чанар:  Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар 

тогтоолын биелэлт хангагдана.                                                                        
Хугацаа- 6.12 сард    
Ажил үйлчилгээ 1.6 - Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний тайланг аймгийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулж, Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх  
Тоо хэмжээ- хяналтанд авсан заалтын тоогоор               
Чанар- ИТХТэргүүлэгчдийн 2013 оны 78 дугаар 

тогтоолын биелэлт хангана.                                                                                             
Хугацаа- 1,7 сард      

Ажил үйлчилгээ - Засгийн газрын 54 тогтоолын 75 заалтын 2013 оны жилийн 

эцсийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээний тайлан мэдээг  хангалттай 
хэрэгжүүлсэн болон үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон 18 тогтоолын 20 заалтыг 
хяналтаас хасуулах  саналын хамт 2014 оны 01 сарын 10-ны дотор ЗГХЭГ-т 
хүргүүлсэн. 2014 онд шинээр 31 тогтоол хүлээн авснаар нийт 67 тогтоолын 86 
заалт хяналтад хэрэгжиж байна.  2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
хэрэгжилт 83,0 хувьтай дүгнэгдсэн байна.  
Тоо хэмжээ-  2014 жилийн эцсийн  байдлаар  Тогтоол 31, Хуралдааны 
тэмдэглэл 13, Ерөнхий сайдын захирамж 1, журам 4, нийт 49 тогтоол шийдвэр  
хяналтанд авсан байна.  
Чанар – Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг 

хангасан. 
Хугацаа- 2014 оны 1, 7 дугаар  сард 
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2.0 "Үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ" гэсэн байгууллагын стратегийн 
зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга 
хэмжээний хүрээнд 
Ажил үйлчилгээ 2.1 - Засгийн газрын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт аймгийн Засаг даргаас 
хамтран хэрэгжүүлэх заалтуудын биелэлтэнд 
хяналт шинжилгээ хийх 
 Хугацаа- 6,12 сард                                                                      
Тоо хэмжээ-Хяналтанд авсан заалтын тоогоор 
 
 
Ажил үйлчилгээ 2.2 -Хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээний тайланг аймгийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулж, Засгийн газрын 

Ажил үйлчилгээ - Өмнөговь аймгийг 2013-2016 онд хөгжүүлэх аймгийн Засаг 

даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 2014 онд хэрэгжүүлэх 
заалтуудыг хяналтанд авч, бүх хэлтэс мэргэжилтнүүдэд хүргүүлсэний дагуу 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар  нэгтгэн 
гаргасан. 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар нэгтгэх ажил хийгдэж байна. 
      Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд эрхийн хугацааны 
эхний 2 жилд хийгдсэн ажлын тайланг нэгтгэн гаргаж аймгийн Засаг даргад 
танилцуулан товхимол болгон хэвлүүлж иргэд байгууллагуудад хүргэн 
сурталчиллаа.    
Тоо хэмжээ - Мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан 5 зорилтын хүрээнд 121 заалтын 
хэрэгжилтийг 2 удаа дүгнэж мэдээллээ. 11 сард Даланзадгад сумын иргэдийн 
уулзалтаар мэдээлсэн.  
Чанар - Аймгийн ИТХ-ын 2012 оны 2/2 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг 100 

хувь хангасан. Мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 2014 оны  
хэрэгжилт 43,8 хувьтай дүгнэгдлээ.   
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Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх                                      
Чанар- ИТХТэргүүлэгчдийн 2013 оны 78 дугаар 
тогтоолын биелэлт хангана. 
Тоо хэмжээ- хяналтанд авсан заалтын тоогоор                                                                                                      
Хугацаа-  дараа оны 2 сард        

Хугацаа - 6 сарын 20-ны дотор эхний хагас жилийн хэрэгжилт гарсан, жилийн 
эцсийн хэрэгжилт 12 сарын 20-ны дотор гарна. 

 
 
Ажил үйлчилгээ 2.3 - Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын жилийн үйл ажиллагаанд 
хяналт шинжилгээ хийх ажлын хэсэг, хяналт 
шинжилгээ үнэлгээний ажлын төлөвлөгөө, 
удирдамж боловсруулан аймгийн Засаг 
даргаар батлуулах    
Ажил үйлчилгээ 2.4 - Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт 
шинжилгээ хийх, өгөгдөл мэдээлэл цуглуулах    
Ажил үйлчилгээ 2.5 - Өгөгдөл мэдээлэлд 
тулгуурлан хяналт шинжилгээ хийх, мэдээллээ 
боловсруулах, тайлан бичих     
Ажил үйлчилгээ 2.6 - Хяналт шинжилгээ 

үнэлгээний тайланг аймгийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулж, Засгийн газрын 
Хэрэг Эрхлэх газарт хүргүүлэх 

Ажил үйлчилгээ - Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд 

хяналт шинжилгээ хийх ажлын хэсэг, төлөвлөгөөг гаргаж аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргаар батлуулан хэрэгжүүлж ажилласан. Төлөвлөгөөний 
хүрээнд 12 төрлийн тайлан мэдээ болон түүнтэй холбоотой хэрэгжилт тоон 
мэдээлэл, тайлан судалгааг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүд 
болон агентлаг, холбогдох албан тушаалтнаас гаргуулж авсан. Холбогдох 
хэлтэс мэргэжилтнүүдээс ирүүлсэн тайлан мэдээг ХШҮТ-ийн 3 ажилтан 
хариуцсан ажлын чиглэлээр 3-4 хэрэгжилт, мэдээг нэгтгэн боловсруулалт 
хийж, нэгдсэн  хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайлан гарган аймгийн Засаг 
дарга, Тамгын газрын дарга нарт танилцуулан албажуулж Засгийн газрын ХЭГ-
т хугацаанд нь хүргэн ажиллалаа. Дээрх ажлын хүрээнд аймгийн 2013 оны 
онцлох ажлын товхимол, Засаглалын үзүүлэлтийн судалгаа, Хэрэглэгчдийн 
үнэлгээ зэрэг судалгаа мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж тайлагнасан.  
         Аймаг 2013 оны ажлаараа улсын хэмжээнд тэргүүний аймгийн хэмжээнд 
үнэлэгдэж “Боловсролд ээлтэй Тамгын газар” “Хамгийн их бүтээн байгуулалт 
хийсэн аймаг”-аар шалгарч шагнагдсан. 
Тоо хэмжээ - Нийт 106 төрлийн тайлан мэдээ судалгаа цуглуулсан.  
Чанар- Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангасан. 
Хугацаа - 2-3 сард 
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Ажил үйлчилгээ 2.7 - Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрт аймгийн Засаг 
даргаас хамтран хэрэгжүүлэх заалтуудын 
биелэлтэнд хяналт шинжилгээ хийх                                     
Чанар- ИТХТэргүүлэгчдийн 2013 оны 78 дугаар 
тогтоолын биелэлт хангана. 
Тоо хэмжээ- хяналтанд авсан заалтын тоогоор                                                
Хугацаа- 6.12 сард   

 
Ажил үйлчилгээ 2.8 - Хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээний тайланг аймгийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулж, хурлаас гарсан 
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах                 
Чанар- ИТХТэргүүлэгчдийн 2013 оны 78 дугаар 

Ажил үйлчилгээ - Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт аймгийн Засаг 

даргаас хамтран хэрэгжүүлэх 74 зорилтын хүрээнд багтах 134 заалтын 2014 
оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн явц байдалд хөтөлбөрийн хяналт 
шинжилгээ хийж тайланг ЗГХЭГазарт хүргүүлсэн. Жилийн эцсийн 
хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх ажил эхлээд байна. Дүн мэдээг аймгийн 
Засаг даргын Тамгын газрын даргад хянуулан холбогдох дээд газарт хүргүүлэн 
ажиллаж байна.  
Тоо хэмжээ - Хяналтанд авсан заалтын тоогоор 2 удаа ХШҮ хийсэн 
Чанар - Засгийн газрын 2012 оны 120 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг 100 хувь 

хангасан.  
Хугацаа - 6 сарын 20-ны дотор хийсэн, бүтэн жилээр гарсан хэрэгжилтийн 

явцад дараа оны 01 сарын 20-ны дотор хийнэ 
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тогтоолын биелэлт хангана.                                                                                        
Хугацаа-12 сард                                                                                    
Тоо хэмжээ- 1 удаа 

 
Ажил үйлчилгээ 2.9 -Аймгийн Засаг даргаас 
гарсан шийдвэрийг хяналтанд авах 
эзэнжүүлэх  
Тоо хэмжээ -Гарсан захирамж, албан 

даалгаварын тоогоор 
Чанар - Аймгийн Засаг даргаас гаргасан 

шийдвэрийг бүрэн хяналтанд авсан байна.  
Хугацаа - 6.12 сарын 20 

Ажил үйлчилгээ Албан Аймгийн Засаг даргын захирамжаар өгөгдсөн үүргийг 

тухай бүр хяналтад авч хэлтэс албадаар хүснэгтлэн хүргүүлж хэрэгжилтийн 
явц, үр дүнг нэгтгэн дүгнэж ажиллаж байна.  
        2014 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 75 захирамжийн 78 заалтын 
хэрэгжилт 69,5 хувийн дундаж үнэлгээтэй дүгнэгдлээ. 
        2 дугаар улирлын байдлаар 213 захирамжийн 214 заалтын хэрэгжилт 78,6 
хувьтай дүгнэгдлээ. 2014 оны сүүлийн хагас жилийн хэрэгжилтийг 12 дугаар 
сарын 25-ны дотор авч нэгтгэн дүгнэхээр холбогдох хэлтэс мэргэжилтэнд 
мэдэгдээд байна. Хэрэгжилтийн чанар үр дүнг сайжруулах хүрээнд хяналтын 
самбар ажиллуулж байгаа нь үр дүнгээ өгч байна.Аймгийн Засаг даргын 6 
албан даалгаврыг хяналтад авч хэрэгжилтийг нэгтгэн дүгнэх ажил хийгдэж 
байна. ХШҮТ-аас 2014 оны 01 тоот албан даалгаврыг бүх сумдад шалган 
хэрэгжилтийг гаргуулан нэгтгэн дүгнээд байна. Бусад албан даалгаврын 
хэрэгжилтийг 12 дугаар сарын 25-ны дотор холбогдох хэлтсүүдээс гарган 
ирүүлэх талаар АЗДТГ-ын албан тоот хүргүүлээд байна.  
 Тоо хэмжээ –1,2-р улиралд 288 захирамж, 6 албан даалгаварт хяналт тавин 
ажилласан.      
Чанар – Аймгийн Засаг даргын 2013 оны а/35 дугаар захирамжийн хэрэгжилт 
хангагдсан.  
Хугацаа – 4,7-р сард дүгнэгдсэн,12 сард 
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“3.0 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 
бодлого зохицуулалтын үйлчилгээ гэсэн 
хөтөлбөрийн хүрээнд:  
Ажил үйлчилгээ 3.1 

“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” 
дэд хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр боловсруулан 
аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулав. Цаашид 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган, 2015 оны Үндсэн чиглэлд 
зарим асуудлыг оруулан батлуулав. 

 
 

40 

Ажил үйлчилгээ – 3.2 Балгасны нуурын 100 

га-ийн услалтын систем барьж байгуулах 
ажлыг эхлүүлэх  

Балгасны нуурын 100 га-гийн услалтын системийг шинээр барьж  байгуулах 
ажлыг   "Шимт газар" ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлсэн бөгөөд ажлыг 
дуусган   улсын комисст хүлээлгэж өгөөд байна. 

 
40 

Ажил үйлчилгээ Өндөр ашиг шимт аж ахуйг 

дэмжиж, мал аж ахуй газар тариалан хосолсон 
“Загвар ферм”-ийг 3 суманд байгуулах  ТЭЗҮ-
ийг боловсруулах  

Өндөр ашиг шимт аж ахуйг дэмжиж, мал аж ахуй газар тариалан хосолсон 
“Загвар ферм” байгуулах  ТЭЗҮ боловсруулах ажлыг МААЭШХүрээлэнгээр 
хийж гүйцэтгүүлэн хүлээж аваад байна. 

 
 

40 

Ажил үйлчилгээ – 3.3 Бүтээгдэхүүнд 
“Үндэсний тохирлын  тэмдэг” хэрэглэх эрх 

Бүтээгдэхүүнийг шинжилгээнд оруулж баталгаажуулснаар Стандартчилал, 
хэмжилзүйн газрын даргын 2014 оны А/337 дугаар тушаалаар тус компанийн 
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олгох. 
 

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. Орон нутгийн үйлдвэрийн 2 дах хүнсний бүтээгдэхүүнд  
"Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрх авсан байна.  

40 

“4.0 Иргэдийн амьдрах ая тухтай амьдрах 
орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн 
бодлого зохицуулалтын үйлчилгээ гэсэн 
хөтөлбөрийн хүрээнд:  
Ажил үйлчилгээ – 4.1 

а. Сумдын төвийн цэвэр бохир усны шугам 
сүлжээний зураг төсөв 
б. Сэврэй сумын 320 хүүхдийн сургуулийн 
барилга 
в. Даланзадгад суманд 200 тн-ын багтаамжтай 
тэжээлийн агуулахын барилга 
г. Даланзадгад сумын спортын сургалттай дунд 
сургуулийн барилга 
д. Номгон, Хүрмэн, Баяндалай, Гурвантэс, 
Булган сумын ЗДТГ-ын конторын барилгын 
зураг төсөв 
е. Сэврэй сумын төвийн дулааны шугам 
сүлжээний өргөтгөлийн зураг төсөв 
ё. Булган, Ханхонгор сумын спорт цогцолборын 
барилгын зураг төсөв 
з. Ханбогд сумын 640 хүүхдийн суудалтай 
сургуулийн барилгын зураг төсөв 
ж. Ханбогд сумын 250 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
барилгын зураг төсөв 

а. Номгон сумын цэвэр усны шугамын ажлыг зураг төсвийн дагуу гүйцэтгэж 
байна. Бусад сумдаас техникийн нөхцөлийг авсан. Цогтовоо суманд шугам 
сүлжээний ажил хийгдэж байгаа болно.  
б. Манлай сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилгатай суурин холболтын зураг 
хийлгэхээр шийдвэрлэгдсэн. 
в. Техникийн нөхцөл, зургийн даалгаварыг боловсруулсан бөгөөд зураг төсөв 
боловсруулагдаагүй.  
г. Даланзадгад сумын спортын сургалттай дунд сургуулийн барилгын зураг 
төсөл боловсруулах техникийн нөхцөлийг авсан.  
д.Тус сумдын ЗДТГ-ын конторын барилгыг зураг төсвийг Сэврэй, Баяновоо 
сумдын ЗДТГ-ын конторын зураг төслөөр суурин холболт хийхээр 
шийдвэрлэгдсэн. 2015 онд Баяндалай, Хүрмэн сумын ЗДТГ-ын конторын 
барилгыг барихаар тусгагдан батлагдсан.  
е. Дулаан шугам сүлжээг өргөтгөх төсөв 395,0 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр 
сумаас хийгдсэн. 2015 онд хийгдэхээр шийдвэрлэгдсэн.  
ё. ССАЖЯ-аас бодлогоор хэрэгжүүлж байгаа дундажаар 2200 хүн амтай 
сумдад спорт зал барих нэг маягийн 1,2 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий зураг 
төслийг авахаар шийдвэрлэгдсэн. Улсын төсвийн 2015-2018 оны хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөрт тусган яаманд хүргүүлсэн.  
з. БШУЯ-аас бодлогоор хэрэгжүүлж байгаа сумдад барих 640 хүүхдийн 
сургуулийн нэг маягийн 5,1 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий зураг төслийг 
авахаар шийдвэрлэгдсэн. Улсын төсвийн 2015-2018 оны хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөрт тусган яаманд хүргүүлсэн. 
ж. БШУЯ-аас бодлогоор хэрэгжүүлж байгаа сумдад барих 280 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн нэг маягийн 2,8 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий зураг төсөл 
хийгдсэн. Улсын төсвийн 2015-2018 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусган 
яаманд хүргүүлсэн. Даланзадгад, Цогтцэций сумын 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
зураг төсвийг боловсруулсан. Шар тээг-Цогтцэций чиглэлийн 59,1 км 
автозамын зураг төсөл боловсруулагдсан. 
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Ажил үйлчилгээ -4.2 Алслагдсан сум, багийн 

малчдын үүрэн холбооны тархалтыг 
нэмэгдүүлж, сүлжээг сайжруулах. 

Ханхонгор сумын Хан уулын оройд дээр Жи мобайлын үүрэн холбооны антен 
сууурилуулах 37.9 сая төгрөгийн ажлыг Говь электроникс ХХК-тай гэрээг 
байгуулан гүйцэтгүүлж ашиглалтанд хүлээн авсан. Мандал-овоо сумын Ивээлт 
Хайрхан оройд Жи мобайлын үүрэн холбооны сүлжээ суурилуулах 51.0 сая 
төргөгийн ажлыг Говь электроникс ХХК-тай гэрээг байгуулан ажиллаж 

40 
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ашиглалтанд хүлээн авсан.  
Ажил үйлчилгээ – 4.3 Шинэ суурьшлын бүсд 

дулааны гол тараагуур шугамыг барих 
 

Шинэ суурьшлын бүсийн гадна дулааны гол тараагуур шугамыг барих ажлыг 
Альянс тех ХХК-тай 3653.8 сая төгрөгөөр 12 сард хийж дуусгахаар гэрээг 
байгуулсан бөгөөд ажлыг улсын комиссын хүлээж авхаар ажиллаж байна.  

40 

Ажил үйлчилгээ – 4.4 Шинэ суурьшлын 

бүсийн барилга байгууламжийн дундах 10 кВ-
ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцыг 
барих ажил 

Шинэ суурьшлын бүсийн барилга байгууламжийн дундах 10 кВ-ын цахилгаан 
дамжуулах шугам, дэд станцыг барих 6.9 тэрбум төгрөгийн ажлыг гүйцэтгэгч 
Цацрах цог ХХК-тай 12 сарын 15-нд хийж дуусгахаар гэрээг байгуулсан бөгөөд 
ажлын гүйцэтгэл 95%-тай хийгдэж байна. Ажлыг гэрээт хугацаанд хүлээлгэн 
өгөхөөр төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна. 

40 

Ажил үйлчилгээ – 4.5 Булаг шандны эхийг 

хамгаалах, нөхөн сэргээх, гадаргын усны 
нөөцийг нэмэгдүүлэх 

Хашиж хамгаалах 10 булгийн саналыг Сумдын Засаг дарга нараас санал авч 
үнэлгээний хороо байгуулан сонгон шалгаруулалт явуулж, "Өтгөн буян" ХХК 
шалгаран гэрээ байгуулан ажлыг гүйцэтгүүлж ашиглалтад оруулсан. Хашиж 
хамгаалсан булгийг тухайн сумдын малчин өрхөд хариуцуулж өгөөд байна. 

 
40 

Ажил үйлчилгээ – 4.6 Даланзадгад сумын 
үерийн даланг ашиглалтанд оруулна. 

Даланзадгад сумын үерийн хамгаалалтын далан барих ажил хийгдэж, 
техникийн комисс ажиллаад байна. Авторын хяналтын дүгнэлтийг хүлээж 
байна. 

 
40 

Ажил үйлчилгээ -4 7  
Даланзадгад суманд Соёл амралтын хүрээлэн 
байгуулах  
ажлыг эхлүүлнэ. 

Даланзадгад сумаас Гурвансайхан нисэх онгоцны буудал хүртэлх автозамын 
баруун талд 77 га талбайны зүүн хойд талд 10 га талбайд соёл амралтын 
хүрээлэн байгуулахаар газрыг сонгон түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Гүйцэтгэгч Говь эрдэнэс групп ХХК-тэй 
2015 оны 06 сарын 1-нд гүйцэтгэж дуусгахаар 8.1 тэрбум төгрөгийн өртөг 
бүхий ажлын гэрээг байгуулсан. 2014 онд хийгдэх хашаажуулалт, автозогсоол,  
доторх талбайн зам талбай, барилга, тоглоомын суурь цутгах, зэрэг ажлуудыг 
хийж гүйцэтгээд байна. 

 
 

40 

“5.0 Хууль сахиулах байгууллагуудын хүч 
хэрэгсэл, техник хангамжийг нэмэгдүүлнэ 
гэсэн хөтөлбөрийн хүрээнд: 

Ажил, үйлчилгээ – 5.1:  
Хилийн зурвас нутагт харуулын байр барих 

                                                                                                     
Хугацаа:  01/XI 

Тендрийг зарласан боловч оролцох аж ахуйн нэгж байгаагүйн улмаас уг 
ажлыг хилийн 0131 ба 0166 дугаар ангиар гүйцэтгүүлж, 0131 дүгээр ангийн 
Жаалшандын заставын Мухархулсан, Шүүлэнгийн заставын Бичигт, 
Улаанхошууны заставын Улааншанд, 0166 дугаар ангийн Хөвдийн заставын 
Талын гүн, Шивээхүрэнгийн заставын Нүдэн, Цайлангийн заставын Сулхирын 
эрээлж харуулын байруудыг шинэчлэн барьж, ашиглалтад оруулсан.  

 
 
 

40 

Ажил, үйлчилгээ -5.2:  
Хил хамгаалахад туслах хүчний аймгийн 
зөвлөл, хил хамгаалах үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлэх                                                                                             
Хугацаа:  Тухай бүр 

Цагаан дэрсний заставын хугацаат цэргийн алба хаагчдын байрны засварт 
3.9 сая, Жаал шандавын заставын цэргийн байрны барилгыг засварлах ажилд 
59.9 сая төгрөг тус тус шийдвэрлэсэн. 

 
 

 
 

40 
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Ажил, үйлчилгээ -5.3:  
Гадаадын иргэдийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн 
сүлжээний тасралтгүй ажиллагааг хангах 
төхөөрөмж авах 

Хугацаа:  01/Y 

Гадаадын иргэний асуудал эрхлэх алба нь бүтэц, зохион байгуулалтын 
өөрчлөлтөд орсонтой холбогдуулан хэвийн үйл ажиллагааг хангахад 9.0 сая 
төгрөгний дэмжлэг үзүүлсэн. Мөн тус албанаас үзүүлэх үйлчилгээг түргэн 
шуурхай, чирэгдэлгүй  байлгах үүднээс 9.9 сая төгрөгөөр шилэн кабельд 
холбож, 9.5 сая төгрөгөөр дотоод сүлжээний серверээр хангасан. 

 

 
 
 

40 

Ажил, үйлчилгээ -5.4:  

Гадаадын иргэний хурууны хээ авах, 
мэдээллийн сан үүсгэх зөөврийн төхөөрөмж 
авах 

Хугацаа: 01/Y 

 

Гадаадын иргэний хурууны хээ авах, мэдээллийн сан үүсгэх зөөврийн 
төхөөрөмжийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэсэн тул 
Гадаадын иргэдэд тавих бүртгэл хяналтыг сайжруулах, орон нутгийн орлогод 
төвлөрүүлэх татварыг нэмэгдүүлэх, хилийн боомтуудад хүрч ажиллах 
нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор бага оврын автобусыг автомашиныг 20.0 сая 
төгрөгөөр шийдвэрлэсэн. 

 
 
 

40 

Ажил, үйлчилгээ -5.5:  
Архидалтгүй Өмнөговь" хөтөлбөрийг батлуулан 
хэрэгжүүлэх 
Хугацаа: Жилийн турш  

Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2014 оны 40 дүгээр тогтоолоор “Архигүй 
Өмнөговь” хөтөлбөрийг батлуулж, хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 онд хийж 
гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргын 2014.04.22 ны өдрийн 
а/226 дугаар захирамжаар батлуулж 26 цогц арга хэмжээ зохион байгуулахаар 
төлөвлөснөөс 25 арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулж 96.1 хувьтай 
хэрэгжүүлсэн байна. 

"Архигүй Өмнөговь" хөтөлбөрийг аймгийн хэмжээнд тэгш хүртээмжтэй 
хэрэгжүүлэх үүднээс 15 суманд ажиллаж сургалт олон нийтийн арга хэмжээ 
зохион байгуулж, тус хөтөлбөрийг сумдад хэрэгжүүлэн ажиллах салбар 
зөвлөлийг байгуулсан.  

Архидан согтуурахтай тэмцэх, архины хор хөнөөлийг нийтэд таниулах, 
архины эсрэг эрүүл мэндийн мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг 15 сумын 3209 
хүнд хүргэсэн 
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Ажил, үйлчилгээ -5:6:  
Ханхонгор суманд цагдаагийн кабоныг барих                                                                                                                                                                               
Хугацаа:  3-р улирал 

Ханхонгор суманд улсын төсвийн 78 сая хөрөнгө оруулалтаар баригдах 
цагдаагийн "Кобан барилга"-ын гүйцэтгэгчээр "Галтууд" ХХК ажиллаж, ажлыг 
гүйцэтгэсэн. 

 
40 

Ажил, үйлчилгээ -5:7:  
 

Тахарын албыг техник, тоног төхөөрөмжөөр 
хангах, алба хаагчдыг сургаж дадлагажуулахад 
дэмжлэг үзүүлэх  
Хугацаа:  Жилийн турш 

Тойргийн тахарын албаны хэвийн үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл 
бүрдүүлэх зорилгоор Toyota Landcruiser 78 машиныг бүрэн тоноглож хүлээлгэн 
өгсөн. Баян-Овоо суманд ашиглаж байсан УАЗ-469 машиныг Тахарын албанд 
шилжүүлэх шийдвэр гаргасан. 

Тахарын албаны байрны түрээсийн төлбөр 3.4 сая төгрөгийг 
шийдвэрлэсэн. 

Тахарын албаны удирдах албан тушаалтны уулзалт семинарыг 2014 оны 
10 сарын 13,14-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, энэхүү удирдах ажилтны 
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уулзалтанд ТЕГ-ын дэд дарга нар болон тойргийн тахарын албадын дарга, 
хуяглан хүргэх тасгийн дарга нар, шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах тасгийн 
дарга нар, хэсгийн дарга нар  нийт 45 хүн оролцсон. 

Ажил, үйлчилгээ -5.8:  

Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс, Даланзадгад 
сумдыг хөдөлгөөнт эргүүлийн машинаар 
хангаж, эргүүлийн автомашины тоог 
нэмэгдүүлэх                                                                                                                                                     
Хугацаа:  YI сар 

2014 оны 09 сард Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс, Даланзадгад  сумдыг  
хөдөлгөөнт эргүүлийн машинаар хангах тендерийг зарласан боловч  гүйцэтгэгч 
сонгон шалгараагүй. 2014 оны 11 сард дахин нээлттэй сонгон шалгаруулалт 
зарласан бөгөөд Тендерийг 2014 оны 12 сарын 25 ны өдөр нээнэ. 

 
 
 

28 

Ажил, үйлчилгээ -5.9:  
Ханбогд суман дахь Шүүхийн шинжилгээний 
хэсэгт албаны байр шийдвэрлэх  
                                                                                                    
Хугацаа:  X сар 

Ханбогд суманд ажиллах шүүхийн шинжилгээний албанд албаны байр 
шийдвэрлэх асуудлыг аймгийн Засаг даргад танилцуулснаар Ханбогд сумын 
Засаг дарга Ц.Буян-Өлзийд үүрэг болгож, шүүхийн шинжилгээний албанд 
тохирох албаны байр шийдвэрлэсэн. 
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Ажил, үйлчилгээ -5.10:  

Ханбогд суманд шинээр байгуулагдах шийдвэр 
гүйцэтгэх хэсэгт албаны байр, цагдан хорих 
байр барих газрыг шийдвэрлэх                                                                                                   
Хугацаа:  IY сар 

Ханбогд сумын Засаг даргын 2014 оны а/113 тоот захирамжаар Ханбогд 
суманд шинээр байгуулагдах шийдвэр гүйцэтгэх албаны байр барих дэд бүтэц 
хангасан газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн болно. 
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“6.0 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг 
сайжруулах 
Ажил, үйлчилгээ -6.1:  
Эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд шинээр 
батлагдсан хуулийн сурталчилгаа, сургалт 
зохион байгуулах  
 
Хугацаа:  Y-X сар 
 

Төвийн бүсийн төрийн албан хаагчдын бүсчилсэн сургалт, зөвлөгөөнд 
оролцогсдод эрх зүйн шинэтгэл, шүүхийн шинэтгэлийн хүрээнд шинээр 
батлагдсан хуулиуд болон хуулийн төслийн талаар сургалтыг зохион 
байгуулсан.  

Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд  шинээр батлагдсан болон шинэчилэн 
найруулсан хуулийн төслүүдийг иргэдээр хэлэлцүүлэх,  сурталчлах ажлыг 
зохион байгуулж ажиллалаа. 

Тухайлбал: Согтууруулах ундааны хяналтын тухай хууль, Гэмт хэрэг 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн төсөл, Хууль сахиулах үйл 
ажиллагааны тухай хуулийн төсөл, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн төсөл, Таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай хуулийн 
төслүүдийг иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл болон тухайн 
салбарт ажиллаж байгаа хууль сахиулагчдаар хэлэлцүүлэн гарсан саналыг 
хуулийн хугацаанд нь Хууль зүйн яаманд хүргүүлж ажиллалаа 
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Ажил, үйлчилгээ -6.2:  
Цагдаагийн албаны тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан олон нийтийн 
цагдааг сум бүрт ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх  

Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2014 оны 130 дугаар тогтоолоор 2014 онд 
аймгийн хэмжээнд ажиллах олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоо, 
урамшууллын хэмжээг батлуулсан. 10 сарын 01-ний өдрөөс 17 олон нийтийн 
цагдаагийн алба хаагч томилогдон ажил үүргээ гүйцэтгэж байна. Олон нийтийн 
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Хугацаа:  YII сар 

цагдаагийн алба хаагчийн урамшууллыг 355051 төгрөг байхаар тогтоосон. 
Олон нийтийн цагдаагийн алба хаагчийг хувцас, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэлээр 
хангахад зориулж 35.0 сая, урамшуулал сургалтын зардалд 24.0 сая төгрөгийн 
дэмжлэгийг үзүүлж ажиллалаа. 

40 

Ажил, үйлчилгээ -6.3:  
“Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх төвийг сумдад 
байгуулах.                                                                                                   
      Хугацаа:  IY сард 

Ноён, Сэврэй, Гурвантэс сумдыг эрх зүйн туслалцааны төвтэй болгох 
үүднээс Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, харьяа сумдын удирдлагуудтай 
санал солилцож нөхцөл боломжийг судалсны үндсэн дээр сумдын ЗДТГ-ын 
газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталсны дараа сумдад эрх зүйн туслалцаа 
үзүүлэх төв байгуулахаар түр хойшлуулсан 

 
 

4 

“7.0 Архив, албан хэрэг хөтлөлт, баримт 
бичгийн стандартыг хангах  
Ажил, үйлчилгээ -7.1:  
Төрийн архивт нягт шүүгээ суурилуулах 
Хугацаа:  IY сар 

Төрийн архивт 48 ширхэг нягтруулсан шүүгээ нийлүүлэх тендерт 2 
компани оролцсноос  "Умсамбара" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, журмын  
дагуу  суурилуулсан болно.  

 

 
 

40 

Ажил, үйлчилгээ -7.2:  
Аймгийн Засаг даргын захирамжлалын баримт 
бичгийг  программд шивж, архивын баримтыг 
цахим хэлбэрээр иргэдэд үйлчлэх        
Хугацаа:  3,4 улирал        

43 хөмрөгийн 386 хадгаламжийн нэгжийн 21839 хуудас баримтыг 
скайнердаж, засварлан цахим холболтын ажлыг хийж гүйцэтгэснээр иргэдэд 
олгож байгаа лавлагаа хуулбарын 30 хувийг  тус  цахим сангаас олгож  эхлээд 
байна. 

 

 
 

40 

Ажил, үйлчилгээ -7.3:  
Төрийн болон албан байгууллагын архивын 
улсын үзлэгийг зохион байгуулах  
Хугацаа:  IX сар  
 

Төрийн архивын  улсын  үзлэг  2015  онд  зохион байгуулахаар 
хойшлогдсон. 

 

 
20 

Ажил, үйлчилгээ -7.4:  
Төрийн архивын цахим сангийн тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлэх  
Хугацаа:  III сар 

Аймгийн засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн А-339 
дүгээр захирамжаар цахим сангийн үйл ажиллагаанд техник хэрэгслийн 
шинэчлэлд зориулж 6,7 сая төгрөгийг шийдвэрлэсэн 3  скайнар,  1 баримт 
үдэгчийг  ашиглаж  байна. 

 

 
 

40 

Ажил, үйлчилгээ -7.5:  
Манлай, Булган, Гурвантэс сумын архивын 
хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах  
                                                                                                    
Хугацаа:  III сар 

Аймгийн засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/337 
дугаар захирамжаар Манлай, Гурвантэс, Булган сумдын архивын байрны 
хадгалалт хамгаалалтын нөхцлийг сайжруулахад  тус бүр 1 сая төгрөгийг 
шийдвэрлэсэн.  

 

 
 

40 

Ажил, үйлчилгээ -7.6:  
Хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлт, 
хөдөлгөөнийг хийх  
                                                                                                   

Давхардсан тоогоор 134 хуулийн 691, УИХ-ын 8 тогтоолын 22 заалт,  
Засгийн газрын 58 тогтоолын 151 зүйл заалт, Ерөнхийлөгчийн 1 зарлиг, 
сайдын 52 тушаалын 92 заалт,  агентлагийн даргын 14 тушаалын 64 заалтад 
нэмэлт өөрчлөлтийг тусгасан. 
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Хугацаа:  Жилийн турш                                                                                                     

 “8.0 "Удирдлага, зохион байгуулалтыг 
боловсронгуй болгож харилцаа, хамтын 
ажиллагааны удирдлагыг сайжруулах" 
гэсэн байгууллага (нэгж)-ын  стратегийн 
зорилтын хүрээнд: Нэгжийн ажил, 
үйлчилгээ  
Ажил, үйлчилгээ – 8.1 :Нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын үйл ажиллагаа явуулах орчин 
нөхцлийг сайжруулах үйлчилгээ (Ажил, 
үйлчилгээний  нэр)  
            а/ Багийн Засаг дарга нарыг унаагаар 
хангах ажлыг зохион байгуулах, судалгаа хийх 
            б/ Багийн төвийг эд хогшлоор хангах 
ажлыг зохион байгуулах, судалгаа хийх 
            в/ Хөдөөний багийн төвийн конторын 
барилга шинээр бариулах ажлыг удирдлага 
зохион байгуулалтаар хангах, хяналт тавих 
            г/ Даланзадгад сумын 3,4-р багийн 
цогцолбор барилгыг барих, 7-р багийн төвийн 
барилгын ажлыг дуусгах ажлуудыг удирдлага 
зохион байгуулалтаар хангах, хяналт тавих 
            д/ Даланзадгад, Баян-Овоо, Сэврэй  
сумын ЗДТГ-ын конторын шинэ барилгын үйл 
ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар 
хангах, хяналт тавих 
 

            а/ Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх 2014 оны үндсэн чиглэлд багийн 
Засаг дарга нарыг унаагаар хангахад зориулан 39,0 сая төлөвлөгдсөний дагуу 
тендер зарлагдаж гүйцэтгэгчээр “Ихэр Орших” ХХК шалгарч гэрээ байгуулан 
ажлыг эхлүүлээд байна. 19 багийн Засаг даргыг унаагаар хангах юм. 
            б/ Мөн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх 2014 оны үндсэн чиглэлд 
багийн төвийг эд хогшлоор хангах ажлын хүрээнд 100,0 сая төгрөг 
төлөвлөгдсөний дагуу 15 суманд тус бүр нэг багийг тохижуулахаар багуудын 
нэрсийг гаргаж аймгийн Засаг даргаар батлуулан тендер зарлагдсан.  
              в,г/ "Тангад-Ара" ХХК нь Мандал-Овоо сумын Өтгөн багийн барилгыг 
74.8 сая төгрөгөөр,  "Аз билэгтэй" ХХК нь Ханхонгор сумын Өгөөмөр багийн 
барилгыг 69.8 сая төгрөгөөр, "Говь хармагтай" ХХК Цогт-Овоо сумын Бор тээг 
багийн барилгыг 69.8 сая төгрөгөөр, "Түшиг  мандал" ХХК Цогтцэций сумын 
Сийрст багийн барилгыг 76.1 сая төгрөгөөр, "Гал мөнх" ХХК Сэврэй сумын 
Сайншанд багийн барилгыг 79.5 сая төгрөгөөр, Баяндалай сумын Наран 
багийн барилгыг 78.2 сая төгрөгөөр, "Говийн очир огтлогч" ХХК Гурвантэс 
сумын Урт багийн барилгыг 78.5 сая төгрөгөөр, Даланзадгад сумын 7-р багийн 
төвийн конторын барилгыг Суварган говь ХХК 295.0 сая төгрөгөөр, 4-р багийн 
төвийн конторын барилгыг 302.6 сая төгрөгөөр "Андгай" ХХК, Говийн өгөөж 
ХХК Даланзадгад сум 3-р багийн барилгыг 295,8 сая төгрөгөөр тус тус барьж 
ашиглалтад оруулснаар 2014 оны хэмжээнд 8 сумын нийт 10 багийн төв 
шинэчлэгдээд байна.  
              д/ Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын конторын барилгын 
998.4 сая төгрөгийн ажлын гүйцэтгэгчээр Даян байгаль ХХК, Сэврэй сумын 
Засаг даргын Тамгын Газрын  конторын барилгын 954.5 сая төгрөгийн ажлын 
гүйцэтгэгчээр  Гал мөнх ХХК тус тус ажиллаж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. 
Даланзадгад сумын Засаг даргын Тамгын газрын конторын барилгын ажлын 
гүйцэтгэгчээр Акми холдинг ХХК ажиллаж,  ажлын гүйцэтгэл 80%-тай байна. 
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             ажил, үйлчилгээ 8.2 : Доод шатны 

нэгжид үзүүлэх захиргааны үйлчилгээ (Ажил, 
үйлчилгээний  нэр) 
            а)  Улс, аймгийн тэргүүний сум баг 
шалгаруулах ажлыг удирдлага зохион 
байгуулалтаар хангах, шалгаруулах, 
материалыг холбогдох газарт хүргүүлэх 
            б)  Аймгийн Засаг даргын мөрийн 
хөтөлбөрт туссан “Сумын төвийн шинэчлэл” 
төслийг хэрэгжүүлэх талаар Засгийн газарт 
хүсэлт тавих, 1 сумыг хамруулах  

               а/  2013 оны Аймгийн тэргүүний сумаар Сэврэй сум шалгарсан.  
               2014 оны Аймгийн тэргүүний баг сумыг 2015 оны 1 сарын 15-нд 
шалгаруулна. “Улсын тэргүүний сум” шалгаруулах Засгийн газрын 2009 оны 
193-р тогтоолын болзлыг хангасан Цогтцэций сумын материалыг “Төвийн 
бүсийн зөвлөл”-д  хүргүүлсэн боловч төвийн бүсээс шалгарч чадаагүй Төв 
аймгийн Жаргалант сум шалгарсан юм.  
              Улсын Тэргүүний сумыг 2 жилд нэг удаа шалгаруулдаг учраас 2016 
онд болзлын дагуу Тэргүүний сумын материалыг явуулах юм.  
              б/ Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийн хүрээнд  Цогт-Овоо сумын 
бүх байгууллагын холбоо дохиолол, цахилгаан хангамж, гадна дулааны шугам 
сүлжээ, сум дотрох авто зам, явган хүний зам зэрэг ажлуудыг “Монгол дайван” 
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 компани 75 хувийн гүйцэтгэлтэй хийж байна.   12 сарын 25-нд ажлыг хүлээлгэж 
өгнө. Нийт 5 тэр бум төгрөгний төсөвтэй ажил хийгдэж байна.   

Арга хэмжээ-8.4 
Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийн 
талаар 
1. Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг 
дэвийн асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх 
2. Хүний нөөцийн менежментийн удирдлага, 
гүйцэтгэлийн сахилгыг сайжруулах талаар 
санал асуулга, сургалт судалгаа зохион 
байгуулах 

1. Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр 2014 оны 4-р сард нутгийн захиргааны 
байгууллагын 110 төрийн жинхэнэ албан хаагчдад зэрэг дэв олгосон. Үүнээс 
ахлах түшмэлийн ангилалын 25, дэм түшмэлийн 36, туслах түшмэлийн 49 
албан хаагч зэрэг дэв шинээр авах буюу ахиулав. 
 
2. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжилтэн бүртэй нэг бүрчилэн 
уулзаж тэдний санал, сэтгэгдэл, ахуй амьдрал, ажлын идэвхи санаачлага, 
цаашдын хүсэл сонирхол зэргийг судлан, тухайн хамт олны уур амьсгал, 
багаар ажиллах чадварыг хамт олон тус бүрээр тодорхойлсон болно.  
Нутгийн захиргааны байгууллагуудад хийсэн шалган туслах ажлын явцад 
хүний нөөцийн удирдлага, гүйцэтгэлийн сахилгын талаар тодорхой асуудлыг 
ярилцаж, өнгөрсөн жилд өгсөн үүргийн хэрэгжтилтийг үзнэ шалгав. 
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Арга хэмжээ-8.5  
Төрийн албаны шуурхай болон стандарт  
удирдлагыг хангах талаар 

1. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц 
орон тоо, ажлын байрны тодорхойлолтыг 
шинэчлэх   
2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц 
орон тоог шинэчлэн тогтоох           

1. Даланзадгад, уул уурхай хөгжсөн Цогтцэций, Ханбогд, Гурвантэс сум болон 
бусад сумдын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тооны шинэчилсэн 
төсөл бэлэн болгоод байна. 
 
2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн 
батлуулаад байна. 
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“9.0 Гадаад харилцааг өргөжүүлэн, олон 
талт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх." гэсэн 
байгууллага (нэгж)-ын  стратегийн зорилтын 
хүрээнд:  
Арга хэмжээ-9.1 Гадаад харилцааг өргөжүүлэх 

бодлогын баримт бичих боловруулан, мөрдөж 
ажиллах 

(Ажил, үйлчилгээний  нэр) 
 

а) БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны аймгуудын ЖДҮ-ийн 
үзэсгэлэн худалдааг аймагтаа зохион 
байгуулах 
б) Аялал жуулчлалын чиглэлээр шинэ 
дэвшилтэт арга туршлага нэвтрүүлэх, Хөрш 
ӨМӨЗО-той хамтран ажиллах. 
в) Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд зарим 

 
а) Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Говь фестиваль арга 
хэмжээнд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Баяннуур, Альшаа аймагуудад оролцох 
урилга хүргүүлсэний дагуу Баяннуур аймгаас урилгыг хүлээн авч ЖДҮ-ийн 
тоног төхөөрөмжтэй оролцох жагсаалт, бүртгэлийг ирүүлсэн хэдий ч 
тодорхойгүй шалтгаанаар оролцохоос татгалзсан. 
 

б) Баяннуур аймгийн Засаг даргатай харилцан айлчлал хийж тохиролцсоны 
дагуу аялал жуулчлалыг идэвхитэй хөгжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллахыг 
холбогдох газруудад үүрэг болгосон. 
 
в) Заалтад тусгагдсан ажлын хүрээнд судалгаа хийж байна. Хөдөлмөрийн 
хэлтсээс малчдыг БНХАУ-ын сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрт туршлага 
судлуулаад байна. 
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бараа бүтээгдэхүүнийг хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэд мөн  малчидад буцалтгүй тусламжаар 
нийлүүлэх 

“10.0 ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН 
БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТААР ХАНГАХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
 Нэгжийн ажил, үйлчилгээ - 10.1: 
Нийгмийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэх 
(Ажил, үйлчилгээний  нэр) 
 
 
 
 
а) Нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг 
эрчимжүүлж, эрүүл мэндийг дэмжих 
хөдөлгөөнийг өрнүүлэн сурталчлах 

Ажил үйлчилгээ- Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн гишүүд болон 

холбогдох байгууллагын дарга эрхлэгч сумын Засаг дарга нарт Нэгдсэн 
зөвөлгөөнийг ДЭМБ-тай хамтран зохион байгуулж, 43 хүнийг хамруулан эрүүл 
мэндийн тулгамдсан асуудлыг бүлгээр гаргаж, Стратеги төлөвлөгөөнд санал 
авлаа. АЗДТГ, ЭМЯ, БОНХЯ, УУЯ-тай хамтран “Уул уурхай ба Эрүүл мэнд” 
форумыг зохион байгуулж, түншлэлийн баримт бичгийг хамтран гаргасан. 
ЭМЯ-тай хамтран 40 хүнд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 
сайжруулах сургалтыг салбар зөвлөлийн гишүүдэд хийсэн нь тэдний мэдлэг 
хандлагыг өөрчлөхөд түлхэц боллоо. 12 сарын 1-д ДОХ-ын асуудалд 
анхаарлаа хандуулах өдрөөр өдөрлөг, жагсаал зохион байгуулж, 400 гаруй хүн 
хамрагдаж, 50 хүн оролцсон TALK SHOW  зохион байгуулж 200 хүүхдэд 
сургалт хийлээ. Аймагт анх удаа “Эрүүл мэндийн олимпиад”-ыг амжилттай 
зохион байгуулж, 19 сургуулийн 6991 хүүхдийг 2 үе шаттай хамруулсан нь 
сурагчдын эрүүл мэндийн мэдлэг, хандлагыг нэмэгдүүлсэн чухал арга хэмжээ 
боллоо.  Аймгийн Салбар зөвлөлөөс Ханбогд сумын Хайрхан багийн Цагаан 
хад суурин  дээр эмч нарын явуулын баг үзлэг шинжилгээ, сурталчилгааг 
зохион байгуулж, 200 хүнийг сургалтанд хамрууллаа. Осол гэмтлээс сэргийлэх 
аймгийн Засаг даргын албан даалгаврыг боловсруулан бүх сум байгууллагад 
хүргүүлж, хэрэгжүүлж, Даланзадгад суманд өдөрлөг зохион байгуулж, “Бяцхан 
үрсээ аюулгүй орчинд өсгөцгөөе” өдөрлөг зохион байгуулж, нийт 550 хүн, 250 
цэцэрлэгийн хүүхэд оролцож, бага насны хүүхдийг зам тээврийн болон ахуйн  
ослоос сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааг хүргэж, холбогдох 14 байгууллага 
оролцлоо. 4-р сургууль, ЭМГазар, Ханхонгор сумын 10-р цэцэрлэг, Баян-Овоо 
сумын ЭМТөв зэрэг байгууллагыг эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагаар 
шалгаруулж, аймгийн Засаг даргын шагналаар шагнаж, гэрчилгээжүүлсэн.                                                 
Тоо хэмжээ: Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр 3 удаа чуулга уулзалт зохион 
байгуулж,  123 хүнийг хамруулж, арга хэмжээнд 1000 гаруй хүнийг хамрууллаа.                                                                                                        
Чанар: Арга хэмжээний үр дүнд оролцогчдын мэдлэг, оролцоо нэмэгдсэн. 
Албан даалгаврын хүрээнд байгууллагууд төлөвлөгөө гарган ажиллаж, асал 
гэмтлийн өвчлөл 1393 болж, 690 тохиолдлоор, осол гэмтлийн нас баралт 51 
болж, 7 тохиолдлоор буурлаа.  
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б) Эрүүл хот хөтөлбөрийг батлуулан 
хэрэгжүүлэх 

 

 Ажил үйлчилгээ- “Эрүүл хот" хөтөлбөрийг удирдлага зохион байгуулалтаар 

хангах,  аймгийн болон Даланзадгад сумын зөвлөлийг байгуулж,  
чадавхижуулах  сургалт, иргэдийн хэлэлцүүлгийг 3 удаа зохион байгуулж, 180 
саналыг нэгтгэн хөтөлбөрт тусгав.  Хэлэлцүүлгийн тайланг ИТХ-ын 
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Тэргүүлэгчдэд тайлагнаж, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 133 дугаар 
тогтоолоор  “ЭРҮҮЛ ХОТ” аймгийн хөтөлбөрийг батлуулан хэрэгжүүлж эхэллээ. 
ДЭМБ-тай хамтран "Орон нутагт Эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх" Эрүүл 
мэндийг дэмжих, Эрүүл хот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах 
стратеги боловсруулах сургалтыг зохион байгуулж, 2016 он хүртэлх стратегийн 
төслийг боловсрууллаа.  Даланзадгад хотыг тохижуулахад ногоон 
байгууламжийг 9.6 га-д, зүлэгжүүлэлтийг 6049 м2 талбайд хийж, автомашины 
зогсоол 3-ыг шинээр байгуулж, 2 зогсоолыг өргөтгөсөн бөгөөд хогийн сав  90 
ширхэгийг хийж байрлуулсан. Тоо хэмжээ: Эрүүл хот хэлэлцүүлгийг 3 удаа 

хийж, 1 удаа сургалт хийсэн. 180 саналыг нэгтгэж эрэмбэлэн хөтөлбөрт 
тусгасан.                                                                                Чанар: Хөтөлбөр 

батлагдан бүх сумын засаг дарга нарт хүргүүлж,  төлөвлөгөө гарган, 
хэрэгжүүлж байна.  
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в) Эрүүл иргэн төлөвлөгөөний хүрээнд малчид, 

иргэдийг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд 
хамруулах 

 

 Ажил үйлчилгээ- “Малчдын ахуй амьдрал ба эрүүл мэнд” Зөвлөлдөх 

уулзалтыг НЭМХүрээлэн, ХӨСҮТ-тэй АЗДТГ, ЭМГ хамтран зохион байгуулж, 
сумдын Засаг дарга нар, эрүүл мэндийн удирдлагууд 40 хүнийг оролцуулж, 
малчдын дунд хийгдсэн анхны суурь судалгааг танилцуулан товхимолыг 
хүлээлгэн өглөө. БНСУ-ын Эва Их сургуулийн Мокдон эмнэлэг, Монгол улсын 
Сонгдо эмнэлгийн нийт 9 чиглэлийн 16 эмч, мэргэжилтэний багийг урьж, 
иргэдийн дунд төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн үзлэг зохион байгуулж, 1500 
гаруй хүнийг үзлэг, эмчилгээнд хамруулж, үнэ төлбөргүй эмээр ханган, орон 
нутгийн төсвөөс 17 645 200 төгрөгийг захирамжлан зарцууллаа. Ноён сумын 
Сум дундын эмнэлэг, Гурван тэс, Сэврэй сумын Эрүүл мэндийн төвийн 
хамтарсан нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг, шинжилгээ, мэдээлэл сургалт 
сурталчилгаа зэрэг тусламж үйлчилгээнд нийт 191 хүнийг хамрууллаа.  Цагаан 
хаданд 55 дэлгүүр, гуанз, буудал үйлчилгээний  газруудыг хамруулан явуулын 
үзлэг шинжилгээ, эмчилгээ, зөвөлгөө өгч, сурталчилгаа хийж, орчны байдлыг 
тодорхойлсон бөгөөд 150 хүнийг хамруулснаас  51 хүнд шинжилгээ хийж, 
эмчилгээг хийлээ. Сумдын ЭМТөвүүд малчдыг Халдварт бус өвчний эрт 
илрүүлгийн үзлэгт  хамруулах  ажлуудыг хийж, малчдын 42%-ийг хамруулаад 
байна.  Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Тусгай зөвшөөрлийн комиссоос 21 
хувийн эмнэлэг, 20 эмийн сан, 3 эм ханган нийлүүлэх байгууллага, 14 сумын 
эмийн эргэлтийн сан, улсын 18 байгууллага нийт эрүүл мэндийн 78 
байгууллагад тусгай зөвшөөрлийг олгож, хяналт тавьж,  ажиллаж байна.   
Тоо хэмжээ: Сургалт 1 удаа хийсэн. Явуулын үзлэг 2 удаа, гадаад эмч нарын 
үзлэг 1 удаа хийгдсэн.                                                                                                             
Чанар:  Баруун сумдад явуулын эмч нарын үзлэг шинжилгээг зохион 
байгуулсан. БНСУ болон Сонгдо эмнэлгээс эмч нарын багийг орон нутгийн 
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төсвийн хөрөнгөөр БОЭТ-дээр ажиллуулж, эмчилгээ, оношилгоо хийж, 
хяналтанд авсан.  

 

 
 
г/ ”Сүү-тараг” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх 

 

Ажил үйлчилгээ- "Сүү тараг" хөтөлбөрийн нээлттэй өдөрлөгийг  4 сард эцэг 

эхчүүдийн дунд зохион байгуулж, бүх суманд 2 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байна.  
АЗДТГ нь ЭМГ болон Андгай ХХК-тай, ЭМГ нь 14 сумын ЭМТөвтэй тус тус 
гэрээ байгуулж,  ДЗ, ЦЦ, Хү, БО, МО 5 сум аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж, 9 
сум малчидтай гэрээ байгуулан, эмнэлэг дээр хүлээн авч, зорилтот бүлэгт 
хүргэж байна. Нийт 600 ш дэвтэр,  24518 ш талон  хэвлэн тарааж, нийт / 5865/ -
7315хүүхдэд сүү/ 21421/ 27420 л, тараг 15340 л нийт /42.7 тн/  бүтээгдэхүүнийг 
олгосноор нийт хүүхдийн 85 хувийг хамрууллаа. Даланзадгад сумын төвд 
"Хүүхдийн Сүүний газар"-ыг шинээр  байгуулж, иргэдэд хүрсэн үйлчилгээг 
үзүүлж байна. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн төсвөөс 
54,790,570 төгрөгийг зарцууллаа.                                                Тоо хэмжээ: , 

Нийт / 5865/ -7315хүүхдэд сүү/ 21421/ 27420 л, тараг 15340 л нийт /42.7 тн/  
бүтээгдэхүүнийг олгож, орон нутгийн төсвөөс 54,790,570 төгрөгийг зарцууллаа.                                                                                           
Чанар: Эцэг эхчүүдийн дунд судалгаа хийхэд сэтгэл ханамж 95%-тай байна.  
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Нэгжийн ажил, үйлчилгээ- 10.2: 
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулахад орон нутгаас дэмжлэг үзүүлэх 
(Ажил, үйлчилгээний  нэр) 
 
 
а/Эмч, мэргэжилтэний мэргэжил ур чадварыг 
дээшлүүлэх 

 

Ажил үйлчилгээ- БНСУ, ХБНГУ, Япон, БНХАУ-д 31 эмч, мэргэжилтэнийг 
ангиограф, зүрх судас, нярай, сэхээн амьдруулах, яаралтай тусламжийн 
чиглэлээр, дотоодын мэргэжил олгох, дээшлүүлэх сургалтанд 20 хүнийг дуран, 
охид, өсвөр үе, мэдээгүйжүүлэлт, хүүхэд, дүрс оношлогоо, дотрын чиглэлээр 
Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, сум дундын эмнэлгүүдээс нийт 51 эмч 
мэргэжилтэнг орон нутгийн төсвөөр, 28 эмч мэргэжилтэнг төрийн сангийн 
санхүүжилтээр сургалтанд хамруулж байна. 6-р сард БНСУлсын ЭВА их 
сургуулийн Мокдон эмнэлгийн 11, УБ хотын Сонгдо эмнэлгийн 5 төрөлжсөн 
нарийн мэргэжлийн  эмч, мэргэжилтнүүдийн багийг   орон нутагтаа урьж 
ажиллуулж, иргэдийн дунд эрүүл мэндийн үзлэг хийж, зөвөлгөө тусламжийг 
үзүүллээ. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жилийн хүрээнд  "Эх барихуйн 
яаралтай тусламж" сургалтыг зохион байгуулж,  30 хүнийг хамруулан мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөө өглөө.   БОЭТөвд Цогтцэций, Ханбогд, Гурвантэс сумын 
эмч нарыг ажлын байран дахь сургалтанд  хамрууллаа. Статистикч эмч нарын 
мэдлэг чадварыг сайжруулах аян зарлаж, ажлын байрны дагалдан сургалтыг  
явуулж, туршлага судлуулж, мэдээ, тайланг цахимжуулж байна. Эдгээр 
сургалтын үр дүнд ажлын байранд дагалдуусан 7-14 хоногийн сургалтанд 20, 
богино хугацаа сургалтанд давхардсан тоогоор 628 мэргэжилтнүүдийг 
хамруулж, мэргэжил мэдлэгийг нь дээшлүүллээ.                  Тоо хэмжээ: 
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Гадаадад 31, дотоодод 21 хүнийг нийт 51 хүнийг орон нутгийн төсвөөс 
сургалтанд хамруулсан.                                                                              Чанар: 
Эмч, мэргэжилтэний мэдлэг ур чадвар нэмэгдсэн. Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний чанар нэмэгдэхэд дэмжлэг болж байна.  

 
 
б/ Говийн бүсийн эмч нарын чуулга уулзалт, 
туршлага солилцох арга хэмжээг зохион 
байгуулах  

 

ЭМХТөвтэй хамтран говийн бүсийн эмч нарын чуулга уулзалт, туршлага 
солилцох арга хэмжээг 5 аймгийн хэмжээнд Даланзадгад суманд АЗДТГ дээр 3 
хоногийн хугацаатай  зохион байгуулж,  нийт 80 гаруй эмч, мэргэжилтэнүүд 
оролцлоо.  Тус аймагт анх удаа Эрүүл мэндийн шинэчлэл хөтөлбөр хэрэгжиж, 
АЗДТГ-аас орон нутгийн төсвөөс хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтыг оролцогчид 
өндрөөр үнэлж, БОЭТ дээр  туршлага судалллаа.  Тоо хэмжээ: 3 хоногийн 
сургалтанд 80 эмч мэргэжилтэнийг хамруулсан.  Чанар: Эмч нар туршлага 
солилцож, мэдлэг дээшилсэн.  
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в/      Эх нярайн эрүүл мэндийг сайжруулах, 
арга хэмжээ зохион байгуулах  

 

Ажил үйлчилгээ- Аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/68 дугаар захирамжаар 8 

зорилт бүхий 41 ажлыг зохион байгуулахаар баталж, бүх сумын Засаг дарга 
нар, Эрүүл мэндийн байгууллагын дарга эрхлэгч нарт хүргүүлэн, Эх хүүхдийн 
эрүүл мэндийг хамгаалах жилийн нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулж, 
сурталчилаа. Төлөвлөгөөний хүрээнд “Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч, хүүхдийн 
эмч нарын зөвлөлдөх уулзалт”-ыг 4 сард зохион байгуулж, тулгамдсан 
асуудлыг бүлэглэн гаргаж, хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гаргаж, 
хэрэгжилтийг тооцлоо. Сумын ЭМТ-ийн эмч нарыг БОЭТ-ийн үйл 
ажиллагаатай танилцуулж, 2 СДЭ-ийн эмч нарыг БОЭТ-ийн эх барих 
эмэгтэйчүүдийн тасаг дээр 10 хоногийн ажлын байран дээрх сургалтанд 
хамрууллаа. Хүүхдийн өвчний цогц менежментийн  5 хоногийн сургалтыг ЭМЯ-
тай хамтран 30 эмчийг хамруулан зохион байгуулж, бүх эмчийг гарын авлага, 
ханын хүснэгтээр хангаснаар сургалтанд хамрагдаагүй эмч нар ХӨЦМ-ийн 
талаар мэдлэгтэй боллоо. Сум, өрхийн эмч нарт “Жирэмсний хяналтыг 
сайжруулах” сэдвээр 2 хоногийн сургалт хийж, 30 хүнийг, Багийн эмч нарт 
“Жирэмсэн болон төрсний дараах тусламж үйлчилгээ ” мөн 2 хоногийн 
сургалтыг зохион байгуулж, 38 хүнийг хамрууллаа. 2,3-р саруудад 5 удаа 
сумыг бүсчилэн эмч мэргэжилтэнүүдэд “Жирэмсэн эхчүүдэд үзүүлэх тусламж 
үйлчилгээ, зөвөлгөө” онол, дадлага хосолсон сургалт, арга хэмжээг зохион 
байгууллаа. Хүүхдийн Сэхээний өрөөг гаргаж, шаардлагатай багаж тоног 
төхөөрөмжөөр тохижууллаа. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 96%-тай хэрэгжлээ.                                                                                                                      
Тоо хэмжээ: 3 удаагийн сургалтанд 98 хүнийг хамруулж, ажлын байран дээрх 
сургалтанд 2 хүнийг, УБ хотод нярайн эмч, сувилагч 2-ийг хамруулж, 5 удаа 
сумдад бүсчилсэн сургалтыг зохион байгуулсан.                       Чанар: Аймгийн 
Засаг даргын захирамжаар баталсан төлөвлөгөөний хэрэгжилт 96 хувьтай 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 



 99 

хэрэгжлээ.  

г/    Уламжлалт анагаах ухаан нөхөн сэргээх 
үйлчилгээг өргөжүүлэх  

 

Ажил үйлчилгээ- БОЭТ-ийн уламжлалын эмч резиденсийн сургалтанд 

сургалтыг дүүргэж, 1 их эмчийг шинээр авч ажиллуулж, Ханхонгор суманд 
Сэргээн засах их эмч, сувилагч 2-ийг тус тус сургаж бэлтгээд байна. 
Уламжлалын чиглэлээр 2 ортой эмнэлэг үйл ажиллагаа явуулж байна.  90 
ортой эмнэлэгт орон нутгийн төсвөөс засвар хийснээр үйлчилгээний ая тухтай 
нөхцөл бүрдэж, Ивээл өгөөж Уламжлалын ортой эмнэлгийг байраар хангалаа. 
Тэгш дүүрэн төгөлдөр эмнэлэг өөрийн эзэмшлийн байртай болон өргөжиж, 1 
сард 250 хүн буюу үйлчлүүлэгчдийн 70% нь уламжлалтын эмчилгээ хийгдэж 
байна. Алслагдсан баруун сумдад явуулын уламжлалын үзлэг, эмчилгээ, 
үйлчилгээг хийж, 192 хүнд эмчилгээ, үйлчилгээг хийж, Булган суманд 
ахмадуудад үнэ төлбөргүй үзлэг оношлогоо хийгдлээ.                                                                      
Тоо хэмжээ: Уламжлалын 2 их эмч, 1 сувилагчийн мэргэжлийг дээшлүүлсэн. 
Чанар: 90 ортой эмнэлэгт 1 эмнэлгийг байраар ханган үйл ажиллагааг 

дэмжиж, 1 эмнэлэг өөрийн хөрөнгөөр байртай болсон.  
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д/   Эмнэлгийн дэвшилтэт техник тоног 
төхөөрөмжөөр хангах 

 

Ажил үйлчилгээ Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвд  128 зүсэлттэй 
компьютер томограф, зүрхний зөөврийн өнгөт ЭХО, диализын аппарат, 
амьсгалын аппарат, ходоодны дуран, тархи ба зүрхний цахилгаан бичлэгийн 
аппарат, дотрын 3D/4D өнгөт суурин ЭХО, флюрографийн аппарат, сум 
дундын эмнэлэгт бөгэунтуулгын аппарат, амьсгалын аппарат, хагалгааны 
сорогч аппарат,  хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч, зүрхний бичлэгийн аппарат, 
дефибрилятор гэх мэт олон улсын түвшинд хэрэглэгдэж байгаа дэвшилтэт 
техник, тоног төхөөрөмжөөр хангалаа. 2014  онд нийт  6.0 тэрбум төгрөгийг 
орон нутгийн төсвөөс тоног төхөөрөмжөөр хангах, эмч мэргэжилтэнүүдийг 
бэлтгэхэд зарцуулаад байна. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийг 
хийснээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмж нэмэгдэж,  
эмчилгээний орчин үеийн шинэ арга, технологиуд нэвтэрч эхлэх таатай 
нөхцөлийг бүрдүүлж,  60 гаруй иргэн дурангийн хагалгааны мэс засалд 
амжилттай орж, бүсийн хэмжээнд диализын 5 аппаратаар тусламж, үйлчилгээг 
хүргэж байна. 

Тоо хэмжээ: Орон нутгийн төсвийн 6,0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр тоног 

төхөөрөмжөөр хангасан.  

Чанар: Эмнэлгийн шинэ дэвшилтэт технологи нэвтэрч, үйлчилгээний чанар 

сайжрах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж өгсөн                                                                                          
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Хугацаа:   3-11 сард   

е/   Эмнэлгийн үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй ая 
тухтай орчин бүрдүүлэх 

 

Ажил үйлчилгээ     Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвд цахим эмнэлэг 

төслийг хэрэгжүүлж дотоод сүлжээний тоног төхөөрөмж, цахим тасалбар 
тараагч, 45 ширхэг компьютер, мэдээллийн электрон самбар, богино долгионы 
станц зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж, иргэдийн дугаарлалт, 
чирэгдлийг багасгалаа. Мөн үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй ая тухтай орчин 
бүрдүүлэхээр хүлээлгийн буйдан, сандал, хүлээн авах хэсэг,  хүүхдийн ор, 
сувилагчийн пост, өвчтөний ширээ, сандал, угаалгын бүрэн автомат машин 
зэрэг  эд хэрэгслүүдийг тус тус нийлүүллээ. Эмнэлгийн гал тогооны иж бүрэн 
тоног төхөөрөмжийг нийлүүлснээр эмчилгээний салшгүй нэг хэсэг эмчилгээний 
хоолыг бүх төрлөөр хийх нөхцөлийг бүрдүүллээ. Дотрын тасаг дээр  "Жишиг 
тасаг" төслийг хэрэгжүүлж, засвар, техник эд хэрэгслээр хангасан нь тусламж 
үйлчилгээний чанарыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ болж байна.                                                                                                                 
Тоо:  3 удаагийн тендер зарласаж ажил гүйцэтгүүлсэн.                                                                                  
Чанар: Амбулаторийн үйлчилгээ цахимжиж, Дотрын жишиг тасаг 
байгуулагдаж, эмчилгээний хоол хийх нөхцөл бүрдэн эмнэлгийн тусламжийн 
хүртээмж чанар нэмэгдлээ.                                                                                                                                                  
Хугацаа: 3.7.9 сар     
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ё/  Эмнэлгийн түргэн тусламжийн бүрэн 
тоноглогдсон  авомашинаар хангах 

 

ХБНГУ-ын WAS пүүсэд захиалгаар үйлдвэрлүүлсэн яаралтай түргэн 
тусламжийн 3 автомашиныг орон нутгийн төсвийн 625.0 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар БОЭТөв, Цогтцэций, Ноен сумын Сум дундын эмнэлгүүдэд 
нийлүүлж,  ХБНГУ-д БОЭТ-ийн яаралтай түргэн тусламжийн эмч, тоног 
төхөөрөмжийн инженер, Цогтцэций сумын их эмч 3 хүнийг  дагалдан сургаж 
тусламж үйлчилгээг үзүүлж эхлээд байна. Бүрэн  тонглогдсон  автомашинтай  
болсоноор   яаралтай  тусламжийг  машинд шуурхай  иж  бүрэн  хүргэж   
ажиллах нөхцөлөөр  бүрэн  хангагдаад байна. Мөн Номгон, Баян-Овоо, ЗӨСТ-
д тургэн тусламж, дуудлагын  пургон автомашин, бүх өрхийн эрүүл мэндийн 
төвийг гэрийн дуудлага эргэлт хийхэд ашиглах автомашинаар хангасан нь 
төрсөн эх нярай, 0-3 насны хүүхэд, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг гэрээр эргэж хянах, зөвөлгөө өгөх, тусламж үйлчилгээг үзүүлэх 
хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн үр дүнтэй хөрөнгө оруулалт боллоо.                                                                                                         
Тоо хэмжээ: 3 автомашин хүлээн авсан.                                                          
Чанар: Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг БОЭТ, ЦЦ, ХБ сумдад  үзүүлж байна.  
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Нэгжийн ажил, үйлчилгээ – 10.3: 

Эрүүл мэндийн байгууллагын барилга 
байгууламж,  материаллаг баазыг сайжруулах  

Тус ажлын гүйцэтгэгчээр Монсикон ХХК ажиллаж, 7-р сарын 31-нд их засварын 
ажлыг 600.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэн улсын комисст хүлээлгэн 
өгсөн. Мөн 90 ортой эмнэлэгт Эрүүл мэндийн газраас гадна хувийн ортой 
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(Ажил, үйлчилгээний  нэр) 
а/ 90 ортой эмнэлгийн их засварыг орон 
нутгийн төсвөөс хийх  

 

эмнэлгүүд, лаборатори үйл ажиллагаагаа амжилттай  явуулж байна. Орон 
нутгийн төсвөөс Эрүүл мэндийн газарт шаардлагатай техник эд хэрэгслээр 
хангаж тохижуулан ая тухтай орчинг бүрдүүллээ. 
Тоо хэмжээ: Засвар хийгдсэн  
Чанар: Барилгын их засварын ажлыг хүлээн авсан.  
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б/Говийн бүсийн эмчилгээ оношлогооны төвийн 
барилгыг барих ажлыг эхлүүлэх  
 

2014 оны төсвийн тухай хуулиар нийт 7247.7 сая төгрөгийн төсөвт 
өртөгтэйгээр хийгдэхээр төлөвлөгдснөөс энэ онд 6267.7 сая төгрөг батлагдсан. 
ЗГХААГазраас тендерийг зарласан бөгөөд тендерийн маргаанаас шалтгаалан 
энэ онд ажил эхлээгүй байна. 
Тоо хэмжээ: Тендер зарлагдсан боловч маргаанаас хөрөнгө татагдсан.  
Чанар: Тендер зарлагдсан боловч, ЗГХААГ дээр маргаан гарсны улмаас 
тухайн тендер хүчингүй болсон.  
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в/Ханбогд суманд 50 ортой эрүүл мэндийн 
төвийг барих ажлыг эхлүүлэх  
 
г/Цогтцэций суманд 50 ортой эрүүл мэндийн 
төвийг барих ажлыг эхлүүлэх  
 
д/Даланзадгад суманд 50 ортой төрөх 
эмнэлгийн барилгыг дуусгаж, хүлээн авах 
 

Энэ онд 3219.2 сая төгрөгийн ажил хийгдэх бөгөөд 2014 оны 11-р сард 
ашиглалтанд оруулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл 90%-
тай хийгдэж байна. 
Тоо хэмжээ: Эмнэлэг баригдаж байна.  
Чанар: Барилга баригдаж,  гүйцэтгэл 90 хувь 
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Нийт төсөвт өртөг 5211.8 сая төгрөг бөгөөд энэ онд 3111.8 сая төгрөгийн ажил 
хийгдэж дуусна. Гүйцэтгэгч компани 2014 оны 12-р сард ашиглалтанд оруулах 
төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа бөгөөд барилга угсралтын ажил 80 хувьтай 
хийгдэж байна. 
Тоо хэмжээ: Эмнэлэг баригдаж байна.  
Чанар: Барилга баригдаж эхэлсэн ба  гүйцэтгэл 80 хувь  

 
 

25 
 

50 ортой төрөх эмнэлэг нь нийт 3287.4 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр шинээр 
баригдан, Жи жи Ай ХХК гүйцэтгэж,  ашиглалтанд орлоо.   
Тоо хэмжээ: Эмнэлэг баригдсан  
Чанар: Тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжрах нөхцөл бүрдсэн.  
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е/Баян-Овоо сумын эмнэлгийн зураг төсвийг 
хийх  
 

Баян-Овоо сумын ЭМТөвийн зураг, төсвийг ЭМЯ-ны захиалгаар Хангайн нар 
ХХК хийж, гүйцэтгэсэн.  2015 онд  холболтын зураг төсвийг  аймгийн 2015 оны  
Үндсэн чиглэлд тусгаад байна. Мөн  Баяндалай, Сэврэй сумын Эрүүл мэндийн 
төвийн барилгын их засварыг 180.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр улсын төсвөөс 
хийж гүйцэтгэлээ.   
Тоо хэмжээ: Зураг төсөв -1 
Чанар: Эмнэлгийн зураг төсөв шинээр хийгдсэн.  

 
 
 

25 

Нэгжийн ажил, үйлчилгээ - 10.4 

:Өсвөр үе залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээ 
авах 
  

НҮБ-ийн ХАС, ЭМЯ-тай АЗДТГ, ЭМГ хамтран Даланзадгад суманд Бүсийн 
оношилгоо эмчилгээний төв,  Цогтцэций сумын СДЭ дээр тус тус  “Өсвөр үе, 
залуучуудад ээлтэй клиник”-ийг шинээр нээж, НҮБ-ийн ХАС-ийн хөрөнгө 
оруулалтаар засвар хийж, тохижууллаа. Тус клиник нь залуучууд өсвөр 
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(Ажил, үйлчилгээний  нэр) 
 
а/Өсвөр үе, залуучууд, гэр бүлд сэтгэл зүйн 
болон эрүүл мэндийн зөвөлгөө өгөх төвийг 
байгуулах 
 

үеийнхэнд тулгамдсан асуудалд зөвөлгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа хийх, 
эмчилгээ, оношилгоо хийх зорилготой бөгөөд НҮБ-ийн ХАС-аас засвар, 
тохижилтийг хийлээ.  
Тоо хэмжээ: Ээлтэй клиник зөвөлгөө өгөх төв 2 байгуулагдсан.  
Чанар:  

 
 
б/Загвар эрүүл мэндийн танхим, биеийн 
тамирын заалыг сургууль дээр бий болгох  

 

Аймгийн 18 сургуулийн биеийн тамирын заалыг орон нутгийн төсвийн 299,0 
сая төгрөгийн хөрөнгөөр орчин   үеийн биеийн тамир, эрүүл мэндийн 
сургалтын шаардлага хангахуйц тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр 100 хувь 
хангагдлаа.  
Тоо хэмжээ: орон нутгийн төсвийн 299,0 сая төгрөгийн хөрөнгө зарцуулсан.  
Чанар: Бүх сургууль техник хэрэгслээр хангагдсан.  
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в/Эрүүл мэндийн олимпиадыг зохион байгуулах 

 
Мөн аймгийн үндсэн чиглэлд тусгасан заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор аймагт 
анх удаа орон нутгийн төсвөөс “Эрүүл мэндийн олимпиадыг” аймгийн 
хэмжээнд бүх сум, сургуулийг хамруулан 2 үе шаттай зохион байгууллаа. 
Олимпиадын 1-ын даваанд 5883 сурагч, 2-ын даваанд 48 анги бүлгийн 1108 
сурагч нийт 6991 хүүхэд оролцож, аймгийн хэмжээнд олимпиадын нэгдсэн 
дүнгээр 1-р шатанд стандарт хангалт 62,25%, АВ-ийн эзлэх хувь- 15,96%, 
гүйцэтгэл 59,4%, 2-р шатанд стандарт хангалт 27,6%, АВ-ийн эзлэх хувь- 2,8%, 
гүйцэтгэл 52,5% байлаа. Тус арга хэмжээ нь аймгийн хэмжээнд сурагчдын 
мэдлэгийн суурь түвшинг гаргаж, цаашид тус арга хэмжээг уламжлал болгон 
зохион байгуулахаар шийдвэрлэж, шилдэг сургууль, анги, сурагчдыг шагнаж 
урамшууллаа. 
Тоо хэмжээ: нийт 6991 хүүхэд оролцсон 
Чанар: Олимпиад анх удаа зохион байгуулсан. Сурагчдын эрүүл мэндийн 
хичээлийн мэдлэг нэмэгдсэн.  
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Нэгжийн ажил, үйлчилгээ – 10.5 Эрүүл 

мэндийн салбарын иргэний нийгмийн үйл 
ажиллагааг дэмжих 
  
(Ажил, үйлчилгээний  нэр) 
а/ Цус, цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал 
хангалтыг сайжруулж, донорын тоо үнэлэмжийг 
нэмэгдүүлэх  
 

Аймгийн Засаг дарга, Улаан загалмайн  тэргүүнтэй гэрээ байгуулж,  аймгийн 
“Хүмүүнлэгийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд төлөвлөгөө гарган орон 
нутгийн төсвөөс 8,3 сая төгрөгөөр санхүүжүүлж, үйл ажиллагааг зохион 
байгуулж байна. Аймгийн “Хүмүүнлэгийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 
“Хүмүүнлэгийн аян”-ыг ИТХ, ЗДТГ-аас хамтран  зохион байгуулж 
байгууллагууд идэвхитэй оролцож, аймгийн төвд 210 хүн авлагагүй донор 
болохоор цусаа шинжлүүлж, 147 хүнийг сайн дурын авлагагүй донорын 
эгнээнд элсүүлж, мэдээлэл сурталчилгаа хийж,  юнител, мобикомын үүрэн 
телефон хэрэглэгчдэд цусны донорын эгнээнд нэгдэхийг уриалсан мессеж 
илгээж, 494 донортой болж, Даланзадгадад 60 гаруй байгууллага, бүх сум 
идэвхитэй  оролцлоо. Түрүүлсэн байгууллагыг “Хүмүүнлэг хамт олон”-оор 
өргөмжлөв. Аюулгүй цус - Эхчүүдийг аварна” уриан дор дэлхийн цусны 
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донорын өдрийг тэмдэглэн хүн амын дунд донорын үйлсийг сурталчилж, 
донорын эгнээ өргөжиж,  иргэдийн  донорын талаарх мэдлэг, хандлага 
сайжирлаа. Сумдын эрүүл мэндийн төвүүд “Цусны донорын дэлхийн өдөр“-өөр 
сургалт, сурталчилгаа, АХА, гар бөмбөгийн тэмцээн, доноруудыг алдаршуулах, 
үнэ төлбөргүй үзлэг шинжилгээ хийх зэрэг үйл ажиллагаануудыг амжилттай 
зохион байгуулж 420 гаруй иргэдийг сургалтанд хамруулж, 112 донорыг 
алдаршуулан шагнаж, 840 гаруй тараах материалыг иргэдэд тараасан байна.  
8-9-р сард 10 донорыг Шаргалжуутын сувилалд амрааж, сувилууллаа.  
Тоо хэмжээ: Хүмүүнлэгийн аяныг аймгийн хэмжээнд 1 удаа зохион байгуулж, 

аймгийн төвд 210 хүн авлагагүй донор болохоор цусаа шинжлүүлж, 147 хүнийг 
сайн дурын авлагагүй донорын эгнээнд элсүүлж, мэдээлэл сурталчилгаа хийж,  
юнител, мобикомын үүрэн телефон хэрэглэгчдэд цусны донорын эгнээнд 
нэгдэхийг уриалсан мессеж илгээж, 494 донортой болсон.  
Чанар: Донорын тоо нэмэгдсэн.  

“11.0 Аялал жуулчлалын  чиглэлийн үйл 
ажиллагааг дэмжихэд чиглэгдсэн бодлого 
зохицуулалтын үйлчилгээ 
Ажил үйлчилгээ 11.1 Аялал жуулчлалын 

мастер төлөвлөгөө хэвлэх 
 тоо хэмжээ:  25 ш                                                                                                  
чанар:   Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт 
хангагдна.                                                                                                  
хугацаа:  1 сарын 15 

Ажил үйлчилгээ: “Өмнөговь - Хөтөч ном” болон “Өмнөговь аймгийн аялал 
жуулчлалын мастер төлөвлөгөө” /2012-2020 он/ -г  орон нутгийн төсвөөс нийт 
9.0 сая төгрөг гарган хэвлүүлсэнээр гадаад,  дотоодын аялал жуулчлал  
хөгжихэд томоохон дэмжлэг боллоо.                                                                  
Тоо: 30ш                                                                                                                                                     
Чанар: Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт хангагдаж, Аялал жуулчлалын мастер 

төлөвлөгөөг 15 суманд хүлээлгэн өгч хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.                                                                              
Хугацаа: 7 сарын 25 

40 

Ажил үйлчилгээ 11.2 -Аялал жуулчлалын вэб 
сайттай болох 
тоо хэмжээ: 1                                                                                                             
чанар:  Орон нутгийн аялал жуулчлалын 

мэдээлийг гадаад дотоодын жуулчдад хүргэнэ.                                                                                                            
хугацаа:  3 сарын 28 

Ажил үйлчилгээ: Өмнөговь аймгийн аялал жуулчлалын нэгдсэн вэб сайттай 
болсноор гадаад, дотоодын жуулчдыг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр 
хангах, орон нутгийн байгалийн үзэсгэлэнт газрууд, орон нутагт үйл ажиллагаа 
явуулж буй зочид буудал, жуулчны баазуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэг 
дороос авах боломж бүрдлээ.                                                                                                                                   
Тоо: 1                                                                                                                                                             
Чанар: Аялал жуулчлалын нэгдсэн вэбсайттай болсоноор гадаад дотоодын 
аялагчид мэдээллийг ил тод түргэн шуурхай авч байна. Төрийн үйлчилгээ 
иргэдэд ойртсон орон нутагт үйл ажиллагаа эрхэлдэг жуулчны баазуудын 
нэгдсэн мэдээллийн сантай болсон.                                                                            
Хугацаа: 12 сарын 25         
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Ажил үйлчилгээ 11.3 Аялал жуулчлалын 
үндэсний үзэсгэлэнд түнш аймгаар оролцох 
тоо хэмжээ: 1                                                                                                      
чанар:  Үндэсний үзэсгэлэнд түнш аймгаар 

оролцсон байна.                                                                                                              

Ажил үйлчилгээ: “Mongolia International Travel Mart-2014“ олон улсын аялал 
жуулчлалын үзэсгэлэнд “Дэлхийд гайхагдсан Монголын их говь - Өмнөговь 
аймаг" нэрийн дор аймгийн аялал жуулчлал эрхлэгч байгууллагууд нэгдсэн 
зохион байгуулалттайгаар түнш аймгаар хоёр дахь удаагаа оролцлоо. ITM-
2014 үзэсгэлэнд Өмнөговь аймаг түнш аймгаар  оролцон 12 жуулчны бааз, 4 
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хугацаа:  3 сарын 21 зочид буудал, 2 нөхөрлөл, 2 гар урлалын үйлчилгээ эрхлэгч оролцсон.                                                                                                                                                              
Тоо: 1 удаа                                                                                                                                                   
Чанар: Өмнөговийг сонирхон ирэх аялагчдын тоо өсч, орон нутагт үйл 

ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгжүүдийн хамтын ажиллагаа сайжирсан                                                                                
Хугацаа: 3 сарын 21 нд 

“12.0 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
бодлого чиглэлийн үйлчилгээ 
 
Ажил үйлчилгээ 12.1- Хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагаа, эрүүл ахуйн салбар хорооны үйл 
ажиллагааг идэвхижүүлж, үйлдвэрлэлийн осол 
гэмтлийг  бууруулах бодлогыг барьж ажиллах   
тоо хэмжээ:   Арга хэмжээ 2 удаа                                                                                                                              
чанар:  үйлдвэрлэлийн осол гэмтэл буурсан 

байна.                                                                                                                                   
хугацаа:  2 сараас 
 
 
 

Ажил үйлчилгээ: Барилга эрчим хүчний салбарт ХАБЭА-н зөвлөн туслах  

үйлчилгээг 12 байгууллагад хамтран зохион байгуулж,  ХАБЭА-н ажилтан нийт 
18 хүнд мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулж сертификат олгосон. 
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хуулийн хэрэгжилтийг 
шалгах үзлэгийг орон нутгийн түвшинд хүн амын төвлөрөл ихтэй Даланзадгад, 
Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс, Ханхонгор гэсэн нийт 5 сумыг сонгон сургууль, 
цэцэрлэг, МСҮТ, өрхийн болон эрүүл мэндийн төв нийт  21 байгууллагад үзлэг 
хийж, арга зүйн зөвөлгөө өгсөн. Барилга угсралт, барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ХАБЭА-н шаардлагыг хангах асуудлыг 
зохицуулах” журам батлуулсан. Политехникийн коллежийн ХАБЭА-н сургалтын 
албатай хамтран   140 иргэнд ХАБЭА-н  сургалт зохион байгуулсан. 
Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран үйлдвэрлэлийн ослын судалгаа 
гаргаж ажилласан. 57 аж ахуй нэгжийн 510 иргэнд “Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн” хууль, “Мэргэжлээс  шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх” талаар мэдээлэл, мэдлэг олгосон.                                                                                                                                         
Тоо: 4                                                                                                                                                            
Чанар:  Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авснаар үйлдвэрлэлийн ослын тоо 

буурсан.                                                                                                                                                 
2013 онд нийт 25 гарч байсан бол 2014 онд нийт 18 үйлдвэрлэлийн осол 
бүртгэгдсэн байна.                                                                                                                                                           
Хугацаа: 4, 5, 10-р сард        
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Ажил үйлчилгээ – 12.2 

40-өөс дээш насны ажил олоход бэрхшээлтэй  
иргэнийг ажлын байраар хангах хөтөлбөрийг 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх  
тоо хэмжээ: хэрэгжүүлсэн төслийн тоогоор                                                                      

чанар:   Хөтөлбөрийн  хэрэгжилтийг хангасан 
байна.                                                                                                               

Ажил үйлчилгээ: Иргэдээс нийт 127 төсөл хүлээн авч, уг төслүүдэд 

урьдчилсан хяналт мониторинг хийж, аймгийн ХЭСЗөвлөлийн хурлаар 20 
төслийг шалгаруулан  орон нутгийн нөөцийн сангаас 40-сая төгрөгийг 
шийдвэрлүүлэн ажил олоход хүндрэлтэй 60 иргэнд дэмжлэг үзүүлэн байнгын 
шинэ ажлын байрыг бий болгон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин ажилласан.  
Хөдөлмөрийн сайд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцтай танилцан 25,000,000 сая 
төгрөгний нэмж шийдэн 25 шинэ ажлын байрыг бий болгон нийт 85 шинэ 
ажлын байрыг 65 сая төгрөгөөр бий болгоод байна. Мөн хөтөлбөр төсөлд 
хамрагдсан иргэдийн үйл ажиллагааны явцад хяналт хийж арга зүйн зөвлөгөө 
өгч, үр дүнг нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон өдөрлөг, үзэсгэлэн 
яармагаар тогтмол сурталчилж ажиллалаа.                                                                                                                                                      
Тоо: 28 төсөл                                                                                                                                              
Чанар: 85 иргэн хувиараа хөдөлмөр эрхлэж өөрөө өөртөө ажлын байр бий 
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хугацаа:  6-7-р сард болгон урьд оны мөн үеийнхтэй хариуцуулахад 13% -иар өссөн байна.                                                                               
Хугацаа: 4-12 дугаар сард       

Ажил үйлчилгээ – 12.3 
 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжиж, ажлын байр бий болгох хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх  
тоо хэмжээ:  1 хөтөлбөр                                                                                                          
чанар:   Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангасан 

байна.                                                                                                                
хугацаа:  2-р сараас 

Ажил үйлчилгээ: Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэлтэй 
идэвхтэй ажил хайгч 55 иргэний нийт 41 төслийг шалгаруулан 55,0 сая 
төгрөгийн санхүүжилтийг олгож 55  шинэ ажлын байр бий болгосон. Хөтөлбөрт 
хамрагдсан иргэдийн хандлагыг өөрчлөх, хөтөлбөрийн тогтвортой 27байдлыг 
хангах үүднээс  иргэдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг тогтмол  өгч, иргэдийн 
83,7 % нь  “Бизсесээ эхэл, хөгжүүл”, “Төсөл бичих”, ҮМАБХ-ийн мэргэжил олгох 
зэрэг сургалтуудад хамруулан,, чадавхижуулсан.  
Тоо: 44 төсөл                                                                                                                                                
Чанар: 55  шинэ ажлын байр бий болж 80,4 % нь нийгмийн даатгалын шимтгэл 
төлөлтөөр баталгаажин албан хэлбэрт шилжин, байнгын ажлын байртай 
болсон.                                                                                                          
Хугацаа: 4-12 дугаар сард   

40 

 
 
Ажил үйлчилгээ 12.4 -Оюутны зуны 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ажлын байраар 
хангах бодлогыг хэрэгжүүлэх.бүтээн 
байгуулалтанд оролцож байгаа албан 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах. (зуны ба 
цагийн ажил)  
тоо хэмжээ: хамрагдсан оюутны тоогоор                                                                                                 
чанар:  Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжсэн байна.                                                                                                              
хугацаа:  6-8-р сард 

Ажил үйлчилгээ: Өмнөговь аймгийн 14 суманд  жишиг өвөлжөө барих  үйл 

ажиллагааны санал авч сумдаас ирүүлсэн захиалгын дагуу сумдын 
хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд сумын тодорхой ажил 
хөдөлмөр эрхэлдэггүй залуучуудыг зохион байгуулан малчдын хашаа хороо 
шинээр барих, засаж сэлбэх мөн худаг гаргах , сумын төвд жишиг гудамж 
талбай байгуулах зэрэг ажлыг гүйцэтгэлээ. Тус хөтөлбөрт 12 сумын 273 
оюутан залуучууд хамрагдаж   54.600.000 мянган төгрөгний санхүүжилтын  
цалин хөлс авч ажилласан болно. Мөн 15 суманд 4 оюутан нэг бүлэг болж сум 
орон нутгийн хэрэгцээнд чиглэсэн мэргэжлүүдээр 21 хоногийн хугацаанд 
ажиллаж 10 модуль ажлыг гүйцэтгэлээ.                                                                                                                                                     
Тоо: 282 оюутан хамрагдсан нь өмнөх онтой харьцуулахад 217-гоор илүү 

байна.                                                                      Чанар:   ажил хөдөлмөр 
эрхэлдэггүй 273 оюутан залуу хамрагдан түр ажлын байраар хангагдан урьд 
оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 90% -иар өссөн.                                                                            
Хугацаа:  6-8 дугаар сард     
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 Ажил үйлчилгээ 12.5 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 
байгууллагын үйл ажиллагааг хөдөлмөрийн 
зах зээлийн эрэлттэй уялдуулж, элсэгчдийг 
ажил олгогчийн гэрээ захиалга дээр 
тулгуурлан төгсөгчдийг ажлын байраар хангах 
нөхцлийг бүрдүүлэх   
тоо хэмжээ: 1-2 ажил  арга хэмжээ                                                                                         
чанар:   Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 

хангасан байна.                                                                                                                

Ажил үйлчилгээ: Орон нутгийн Өмнөговь Политехник коллежтэй хамтран 

ҮМАБХ –т нийт давхардсан тоогоор ААН-тэй 99 иргэн, өөрөө өөртөө ажлын 
байр бий болгосон 10 иргэн, патент төлөгч иргэнтэй 31 иргэн тус тус гэрээ 
байгуулан  танхимаар 2 сар, үйлдвэрлэл дээр  дадлагжихаар 3 сар суралцаж,  
иргэдийг суралцах хугацаанд 38 ажил олгогч, аж ахуй нэгжүүдтэй уулзалт 
ярилцлага зохион байгуулж суралцагч иргэдийг дадлагажуулан тогтвортой 
ажлын байртай болгох, тэдний дадлага ажлын зардлыг гэрээний дагуу олгох, 
нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтөөр ажлын байрыг баталгаажуулах зэрэг 
ажлуудыг зохион байгуулахаас гадна суралцагч иргэдийг ур чадварын 
шалгалтанд хамруулж   чадамжийг тодорхойлох гэрчилгээ олгож   ажиллалаа. 
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хугацаа:  6 сараас Хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн 80 иргэн мэргэжлээрээ, 12 иргэн мэргэжлийн 
бус ажил эрхэлж байна. 2014 оны 6 сард төгссөн 29 төгсөгчийн 12 нь ажлын 
байртай болсон бөгөөд нийт төгсөгчдийн 41% нь ажлын байртай болсон 
байна.                                                                                                                   
Тоо: 4                                                                                                                                                          
Чанар: Төгсөгчдийг байнгын ажлын байранд зуучилсан                                                                                
Хугацаа: 6-12 сар 

Ажил үйлчилгээ 12.6 - МСҮТ-ийн спорт 

заалны барилгыг барих ажлыг эхлүүлэх  
тоо хэмжээ:   1 спорт заалны барилга                                                                                                 
чанар:   Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна                                                                                                              
хугацаа: 5 сараас 

Ажил үйлчилгээ: ЗГХААГ-аас тендерийг зарлаж, МСҮТ-ийн спорт заалны 

барилгын гүйцэтгэгчээр "Монхурд" ХХК шалгараад байна. Энэ онд улсын 
төсвөөс 154 сая төгрөгний санхүүжилтээр барилгын ажлыг эхлүүлэн, барилгын 
суурь цутгалтыг хийж дууссан.                  
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“13.0 Боловсролын чанар хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх 
бодлогыг хэрэгжүүлэх үйлчилгээ 
Ажил үйлчилгээ-13.1 "Ном" хөтөлбөрийн 
хүрээнд "Бага ангийн номын сан" хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх   
тоо хэмжээ:   1 хөтөлбөр                                                                                      
чанар:  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангасан 
байна.                                                                                                                
хугацаа:  4-р сард 

Ажил үйлчилгээ: БСШУЯ-наас сургуулиадад Бага ангийн номын санг 

байгуулсан ажлын хүрээнд Бага ангийн 192 бүлгийн 5200 хүүхдийн 3856 эцэг 
эх буюу нийт эцэг эхийн 74,1 хувьд хүүхдийг бүтээлчээр ном унших арга зүйд 
сургах сургалтанд хамруулсан.  Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдийн 50 хувь  буюу 
7456 хүүхдийн эцэг эх,  иргэд ангийн номын сангаар дамжуулан цэцэрлэг, 
сургуульд 10300 номыг Ном хөтөлбөрийн хүрээнд хандивлан сургууль, 
цэцэрлэгийн номын санг өргөжүүлсэн. 2014 онд орон нутгийн төсвөөс 13 сая 
төгрөгийг зарцуулахаар төсөвлөсөн хэдий төсвийн хүндрэлтэй байдлаас 
болоод зарцуулагдаагүй.                                                                    
Тоо:   1 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн.                                                                                
Чанар:       "Ном"  хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 100 хувь хангасан.                                                                            
Хугацаа: 2014 онд 
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Ажил үйлчилгээ 13.2 - "Аъяас" хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг гарган ажлуудыг 
зохион байгуулах  
тоо хэмжээ:   1 төлөвлөгөө батлуулж 

хэрэгжүүлсэн байна.                                                                                     
чанар:  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангасан 

байна.                                                                                                                
хугацаа:  /1 сарын 22/ 

Ажил үйлчилгээ:  "Авьяас" хөтөлбөрийн  хүрээнд 2014 онд 171 дугуйлан, 103 
секц, 73 клубийг ажиллуулж, 10717 сурагчийг  хичээллүүлсэн бөгөөд "Авъяас" 
хүүхдийн фестивалийг бүсчилэн зохион байгуулж, нийт 19 сургуулийн 1600 
хүүхдийг оролцуулав. Энэхүү арга хэмжээ нь хүүхдийн бүтээлийн үзэсгэлэн, 
урлагийн тоглолт, дугуйлан секцийн тайланг эцэг эх, олон нийтэд 
сурталчилсан, мөн сургууль, багш нар нэг нэгнээсээ туршлага судалсан үр 
дүнтэй ажил болсон юм. Шалгарсан 300 хүүхдийн " Нар мишээсэн алтанхан 
говь мину " урлагийн наадмыг Улаанбаатар хотод тоглуулсан нь улсын 
хэмжээнд анхдагч ажил боллоо. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх зорилгоор 
аймгийн хэмжээнд хүүхдийн дунд 38 арга хэмжээ зохион байгуулж 4584 
хүүхдийг хамруулсан. Авъяас хөтөлбөрийн хүрээнд   орон нутгийн төсвөөс 94.5 
сая төгрөгийг зарцуулж, хүүхдийн авъяас, чадварыг нээж хөгжүүллээ.                                                                                        
Тоо:  1 төлөвлөгөө батлуулж хэрэгжүүлсэн.                                                                                 
Чанар:    Авъяас хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 100 хувь хангасан.                                                                               
Хугацаа: 2014 онд    
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“14.0 Боловсролын салбарын үйл 
ажиллагааг дэмжихэд чиглэгдсэн бодлого 
зохицуулалтын үйлчилгээ 
 
Ажил үйлчилгээ 14.1-Хүрмэн, Ноён суманд  

80 ортой дотуур байрны барилгыг барьж 
эхлүүлэх  
тоо хэмжээ:  /2 дотуур байр/                                                                                         
чанар:  2 дотуур байрны барилгыг барьж 
эхлүүлсэн байна.                                                                                                                 
хугацаа: жилдээ 

Ажил үйлчилгээ:   Хүрмэн сумын 80  хүүхдийн дотуур байрны барилга нь 
2014 онд аудитаар царцаагдсан барилгад орсон бөгөөд  УИХ-аас аудитын 
дүгнэлтийг хэлэлцэж, төсвийг батлаагүй.  Ноён сумын 80 ортой дотуур байрны 
барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гүйцэтгэгч "Дөлгөөн 
тэргүүн" ХХК 992,1 төгрөгөөр  гэрээг байгуулан,  ажлыг гүйцэтгэж, 
ашиглалтанд оруулсан.                                                                
Тоо:   1 дотуур байрны барилга                                                                                
Чанар:  1 дотуур байрны барилгыг барьж ашиглалтанд оруулсан.                                                                                 
Хугацаа: 2014 онд    
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Ажил үйлчилгээ 14.2 - Даланзадгад суманд 

1200 хүүхдийн хичээлийн барилгыг  
ашиглалтанд оруулах   
тоо хэмжээ: 1 сургуулийн барилга                                                                                       
чанар:  Барилга ашиглалтанд орж, үйл 
ажиллагаа эхэлсэн байна.                                                                                                                   
хугацаа: 8 сарын 25 

Ажил үйлчилгээ:   1200 хүүхдийн сургуулийн барилгын гүйцэтгэгчээр "Аж 

консракшн" ХХК ажиллаж байгаа бөгөөд барилгын ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай 
байна.                                                                 
 Тоо:  1 сургуулийн барилга                                                                                 
Чанар:  Барилгын гүйцэтгэл 80 хувьтай байна.                                                                                  
Хугацаа:  2014 онд    
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“15.0 Багшийг хөгжүүлэх бодлого 
зохицуулалтын үйлчилгээ   
Ажил үйлчилгээ - 15.1: Багш, эцэг эх, хүүхэд, 

боловсролын байгууллагын ажилтнуудын  
мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтыг үе 
шаттайгаар зохион байгуулж, үр дүнг тооцох, 
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, сургах үйл явцад 
тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх  
тоо хэмжээ:   8 удаагийн сургалтыг зохион 
байгуулж, 1500  /давхардсан тоогоор/ багш, 
эцэг эх, хүүхдийг  хамруулна.                                                                                        
чанар:  Багш нарыг 100 хувь сургалтанд  
хамруулсан байна.                                                                                                                   
хугацаа: улирал бүр 

Ажил үйлчилгээ:     Үндсэн сургалт болон 2,3,4 жилдээ ажиллаж байгаа багш 

нарын сургалт, “Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй-
Articulate Studio программ ашиглах нь, Даалгавар боловсруулах арга зүй,  
Боловсролын үнэлгээний төвтэй  хамтран Блупринтийн сургалт, Мэдээлэл 
харилцаа холбооны технологийг сургалтад ашиглах арга зүй, Удирдах 
ажилтны сургалт, Тусгай хэрэгцээт боловсролын сургалт, Сургуулийн эмч 
нарын сургалт, Хүүхэд нэг бүрийн оролцоонд тулгуурласан эрүүл мэндийн 
хөгжил сургалт, Менежментийн багийн сургалт, Бага боловсролын шинэчилсэн 
хөтөлбөрийн сургалтыг   тус тус зохион байгуулж,  давхардсан тоогоор  839  
багш буюу нийт багш нарыг 100 хувь хамрууллаа.  Багшийн мэргэжил ур 
чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан ажлын  зардалд18.1 сая 
төгрөгийг орон нутгийн төсвөөс зарцуулсан.                                                        
Тоо: 8 удаа                                                                           
Чанар:  Нийт багшийг 100 хувь сургалтанд хамруулсан.                                                  
Хугацаа:  1,3,4,6, 8, 9,11,12-р сард   
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Ажил үйлчилгээ – 15.2 -:Боловсролын 

салбарын шилдэг менежментийн баг 
байгуулж, сургууль, цэцэрлэгүүдэд 
ажиллуулах, үр дүнг тооцох  
тоо хэмжээ:   1 баг байгуулж ажиллуулах                                                                                      
чанар:   Шилдэг менежментийн багтай  болж, 

Ажил үйлчилгээ:       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. Энэ оны хувьд багийн гишүүдээ чадавхжуулах 
ажлыг түлхүү зохион байгууллаа.                                                                

 
 
 

35 
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сургууль, цэцэрлэгүүдэд ажиллуулсан байна.                                                                                                                
хугацаа:  1 сарын 10 

Тоо:    1                                                                             
Чанар:   боловсролын шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх менежментийн  багийг 
байгуулсан.                                                                       
 Хугацаа:  1 сарын 10      

“16.0 Эдийн засгийн өсөлтийг хангах 
бодлого зохицуулалтын үйлчилгээ  
Ажил үйлчилгээ – 16.1  Орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, зарцуулалтанд 
хяналт шалгалт хийж ажиллах, үр дүнг тооцох                                                                                                  
Тоо: 15 сумын ОНХСан                                                                            
Чанар: ТТХууль, ОНХСангийн журмын 
хэрэгжилтийг хангасан байна.                                                                           
Хугацаа:  Жилийн турш      

Ажил үйлчилгээ Сумдын 2014 онд ОНХСангаар хийгдэх ажлын жагсаалтыг 
авч, ОНХСангийн заавар журамд нийцсэн эсэх, иргэдийн саналд үндэслэсэн 
зэрэгт хяналт хийлээ. Өмнөх оноос ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдсэн хөрөнгө 
оруулалтын ажил болон иргэдийн ойлголт сайжирсан. Сумдад хуваарилагдах 
ОНХСангийн тооцооллыг Сангийн сайдын 30 дугаар тогтоолын дагуу тооцон,  
сар улирлын хуваарийг аймгийн Засаг даргаар батлуулан хуваарийн дагуу 
олгож ирсэн.                                                                                                                      
Тоо:         15 сум                                                                                                                 
Чанар:         ОНХСангийн журам хэрэгжиж байна.                                                                         
Хугацаа:         жилийн турш      

35 

Ажил үйлчилгээ 16.2 -  Төрийн сангийн 

тогтолцооны хүрээнд  гарч болзошгүй 
эрсдлийг үнэлж, төлөвлөгөөт болон 
төлөвлөгөөт бус, өдөр тутмын хяналтыг хийх                                                                                   
Тоо: 16 төрийн сан                                                                              
Чанар: Төрийн сангийн нэгжүүдийн эрсдэлийн  
түвшин гарна                                                                                                              
Хугацаа: жилийн турш                                                                                  

Ажил үйлчилгээ   Сумдын төрийн сангийн үйл ажиллагаанд  Сангийн сайдын 

2014 оны 65 дугаар тоот тушаалаар батлагдсан төрийн сангийн үйл 
ажиллагаанд дотоод хяналт хэрэгжүүлэх аргачлалын дагуу дотоод хяналтыг 
хэрэгжүүлж,   эрсдэлийн үнэлгээг үнэлсэн.                                                                                             
Тоо:    15-н төрийн сангийн нэгж                                                                              
Чанар:   Эрдлийн үнэлгээгээр бага эрсдэлтэй сум 5, дунд эрсдэлтэй сум 7 , 
өндөр эрсдэлтэй сум  2 гарч эрсдэл үүсгэж буй нөхцөлийг бууруулахад 
зөвлөмж  өгч  төрийн сангийн үйл ажиллагаанд гарч болзошгүй  эрсдэл 
буурсан.                                                                                                                       
Хугацаа:  жилийн түрш   

30 

“17.0 Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн 
сургалтыг зохион байгуулах, орон нутгийн 
сургалтын төвийн материаллаг баазыг 
бэхжүүлэх 
Ажил үйлчилгээ – 17.1  Äàé÷èëãàà óäèðäàõ 

томилгоот бүрэлдэхүүнтэй явуулах сургалтыг 
зохион байгуулах 
Чанар: Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 
хөгжүүлэх 2014 оны үндсэн чиглэлийн 183 
дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх 
Тоо: Томилгоот бүрэлдэхүүнийг хамруулан 1 

удаа 
Хугацаа: X сарын эхний 7 хоногт 

 
 
Ажил үйлчилгээ  Дайчилгаа удирдах томилгоот бүрэлдэхүүнтэй явуулах 
сургалтыг зохион байгуулав                                                                                           
Тоо:  1 удаа                                                                                                              
Чанар:   Томилгоот бүрэлдэхүүний гүйцэтгэх үүрэгтээ дадлагажсан                                                                               
Хугацаа: 10 сард      35 

Ажил үйлчилгээ – 17.2  Áàãèéí çàñàã äàðãà Ажил үйлчилгээ Багийн засаг дарга нартай явуулах цэргийн бэлтгэл 40 
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íàðòàé явуулах цэргийн бэлтгэл сургалтыã 
зохион байгуулах 
Чанар: Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 
хөгжүүлэх 2014 оны үндсэн чиглэлийн 196 
äóãààð заалтыг хэрэгжүүлэх 
Тоо: ñóìäûí áàãèéí çàñàã äàðãà íàðòàé 1 удаа 
Хугацаа: IX сард 

сургалтыг зохион байгуулав                                                            
Тоо: 1 удаа                                                                                
 Чанар:    Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2014 оны үндсэн чиглэлийн 

196 дугаар заалтыг хэрэгжсэн                                                                               
Хугацаа:   IX/17-19       

Ажил үйлчилгээ -17.3 Сумдын Батлан 
хамгаалах товчооны бүрэлдэхүүнд  бэлэн 
байдлын дохиогоор ажиллах дадлага чадвар 
олгох 
Чанар: 2014 оны үндсэн чиглэлийн 183 дугаар 
заалтыг хэрэгжүүлэх 
Тоо: 15 сумын батлан хамгаалах товчоо болон 
томилгоот бүрэлдэхүүнтэй 4 удаа 
Хугацаа: Улирал бүр нэг удаа /жилд 4/ 

Ажил үйлчилгээ Сумдын Батлан хамгаалах товчооны бүрэлдэхүүнд  бэлэн 
байдлын дохиогоор ажиллах дадлага чадвар олгов                                                                  
Тоо: 4 удаа                                                                          
Чанар: Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2014 оны үндсэн чиглэлийн 

183 дугаар заалтыг хэрэгжсэн                                                                                 
Хугацаа: Улирал бүр      

40 

Ажил үйлчилгээ 17.4 - Цэргийн нэгдүгээр 
зэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтыг зохион 
байгуулах 
Чанар:  2014 оны үндсэн чиглэлийн 192 

дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх 
Тоо: ÇÕÆØ-ààñ ºãñºí òîîíû äàãóó áýëòãýë 
¿¿ðýãòí¿¿äèéã õàìðóóëàí 1 óäàà 
Хугацаа: III ñàðä 

Ажил үйлчилгээ Цэргийн нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтыг 
зохион байгуулав                                                             
 Тоо:  1 удаа                                                                             
 Чанар:   Оногдуулан данслагдсан бүрэлдэхүүний чанар 3 хувиар өссөн                                                                               
Хугацаа:    III/27-IV/10 

40 

Ажил үйлчилгээ -17.5 Цэргийн дүйцүүлэх 

албыг биеэр хаагчдын анхан болон 
гүнзгийрүүлсэн шатны сургалтыг төлөвлөх, 
бэлтгэх,  зохион байгуулах, явуулах, дүгнэх, 
тайлагнах 
Чанар: 2014 оны үндсэн чиглэлийн 193 дугаар 
заалтыг хэрэгжүүлэх 
Тоо: Аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор батлагдсан 
нэр бүхий иргэäèéã á¿ðýí õàìðóóëñàí áàéõ 
Хугацаа: V ñàðä 

Ажил үйлчилгээ  Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаагчдын цэргийн бэлтгэл 

сургалтыг зохион байгуулав                                                            
Тоо:    1 удаа                                                                          
Чанар:  Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2014 оны үндсэн чиглэлийн 
193 дугаар заалтыг хэрэгжсэн                                                
Хугацаа:  v  сард    

40 

Тусгай арга хэмжээний биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО 36.2 
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ГУРАВ. МАНЛАЙЛЛЫН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ: 

Гэрээнд тусгагдсан манлайллын  зорилт (орц), 
түүний шалгуур үзүүлэлт бүрээр хүрэх түвшин 

Жинхэнэ гүйцэтгэл (шалгуур үзүүлэлт бүрээр хүрсэн түвшин) 

Тухайн 
манлайллын 
зорилтын   
биелэлтэд 
өгсөн үнэлгээ 
(Манлайллын 
зорилт бүрийн  
биелэлтэд  0-
30 оноо) 

1 2 3 

1. Зорилт 1: Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 
ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж,  
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
 
1.1. Байгууллагын онцлогт тохирсон ёс зүйн 

хэм хэмжээг батлан мөрдүүлэх 
 
 
1.2. Зөв амьдрах хэв маягийг хэвшүүлэх, ёс 

зүйг төлөвшүүлэх, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх   

 

Ажил үйлчилгээ - Байгууллагын ёс зүйн дүрмийг албан хаагчдад 

танилцуулж, гарын үсэг зуруулан мөрдөн ажиллаж байна. Ёс зүйн 
хороо хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан. 
Тоо хэмжээ-  үйл ажиллагаагаар 
Чанар- Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилт хангаж ажилласан  
Хугацаа- жилийн турш  

 
 
 

 
 
 
 

30 
Ажил үйлчилгээ Албан хаагчдад ажлын бүтээмж дээшлүүлэх, хувь 
хүнийг хөгжүүлэх лекц, сургалтуудыг  авсан. Сургалтуудыг 
үргэлжлүүлэн авч байна. 
Тоо хэмжээ- 4 удаа 
Чанар- төлөвлөгдсөн сургалтуудад бүх ажилтнуудаа хамруулсан. 
Хугацаа- жилийн турш 

2. Зорилт 2: Байгууллагын ил тод  байдлыг хангах  
 
 
2.1 Төрийн байгууллагын ил тод байдлыг хангаж 
ажиллах 

Ажил үйлчилгээ  Иргэдээ сонсох 70530001 утас болон иргэдийн 

өргөдөл гомдлыг байнга хүлээн авч, хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн 
хариуг хүргүүлж ажиллаа.   

“Удирдлагын ордноос мэдээлж байна” телевизийн нэвтрүүлгийг 
төрийн байгууллагуудаас зохион байгуулсан үйл ажиллагааны мэдээ 
мэдээллээр цаг тухайд нь бэлтгэж орон нутгийн телевизүүдээр гаргаж 
ажиллаа. Төвийн болон орон нутгийн гэрээтэй хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэлд мэдээ мэдээллийг цаг бүр явуулж, аймгийн вэб сайт, 
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Facebook-д тавьж байна. Мөн мэдээллийн цонх нэртэй мэдээллийн 
хуудас 2014 оны 9-р сараас эхлэн хэвлүүлсэн.         
Тоо хэмжээ- тухай бүр  
Чанар- иргэд төрийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл цаг тухайд нь 
авах боломж бүрдүүлсэн. 
Хугацаа- байнга 

30 

3. Зорилт 3: Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, 
зарцуулалтын ил тод байдал, оролцоог хангах, 
түүнийг зүй зохистой зарцуулах 
 

3.1. Байгууллагын төсвийг төлөвлөгдсөн зардалд 
үр ашигтай зарцуулах 
 

Ажил үйлчилгээ  Санхүүгийн тайланг сар, улирал жилээр  хугацаанд 
нь гаргаж холбогдох дээд  байгууллагад тайлагнан ажиллаа. Төсвийн 
хуваарийг хийж, нийтэд ил тод мэдээлж, төсвийг зарцуулалтын зүйл 
ангийн дагуу үр ашигтай зарцуулсан болно. 
Тоо хэмжээ - Тайлангийн тоогоор  
Чанар - Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангасан.  
Хугацаа - Хуулинд заасан хугацаанд 

 
 
 
 

30 

4. Зорилт 4: Байгууллагын эд хөрөнгийн 
ашиглалтыг сайжруулах 

 
4.1. Байгууллагын эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу 
зохистой ашиглах 

Ажил үйлчилгээ  Байгууллагын үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийг 
ажилчин албан хаагчдад хариуцуулан бүрэн бүтэн байдлыг хангаж 
ажилласан. Албан хаагчдыг комъпютер техник, тоног төхөөрөмжийг 
бүрэн шинэчлэн, эд хөрөнгийн тооллогыг хийсэн. 
Тоо хэмжээ - Ажилтан албан хаагч тус бүрд картаар хариуцуулсан. 
Чанар - Эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан.  
Хугацаа - бүтэн жилээр тайлагнасан. 

 
 
 
 
 

28 

5. Зорилт 5: Байгууллагын хүний нөөцийн 
чадавхийг бэхжүүлэх 
 
 

5.1. Мэргэжилтнүүдийг ажлын байрны болон урт, богино 
хугацааны сургалтанд хамруулах замаар сургаж 
хөгжүүлэх 
 
 
5.2. Хариуцсан ажилдаа идэвхи зүтгэлтэй байж,  ажил 
үүргээ цаг хугацаанд нь гүйцэтгэж ажиллах 
 

Ажил үйлчилгээ Нутгийн захиргааны байгууллагын сургалтын 
хэрэгцээ, тэдний санал, ЗГХЭГ, яам, агентлагуудын сургалтын 
төлөвлөгөөг үндэслэн "2014 онд зохион байгуулагдах сургалт, 
семинарын нэгдсэн төлөвлөгөө" гарган мөрдөж ажиллаа. Аймгийн 
Засаг даргын Тамгын газрын хурал, зөвөлгөөний танхимд нийт 120 
удаагийн сургалт, семинар явагдаж давхардсан тоогоор 6750 хүн 
хамрагдаад байна.  
 Төрийн болон төсөвт байгууллага бүр албан хаагчдынхаа мэдлэг 
боловсролыг дээшлүүлэх, ажлын байран даар нь сургах хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөтэй ажиллав. Аймгийн хэмжээнд бүх сумдын 700 гаруй 
албан хаагчийг хамруулсан бүсчилэн сургалтыг нэгдсэн журмаар 
зохион байгуулсан. Эрүүл мэндийн салбарт хийгдэж буй хөрөнгө 
оруулалт, эмнэлэгийн багаж, тоног төхөөрөмжийг шинээр авч 
байгаатай холбогдуулж эмч, мэргэжилтнийг сургаж, дадлагжуулах, 
мэргэшүүлэх чиглэлээр онцгой анхаарч ажиллаа. Энэ ажлын хүрээнд 
60 гаруй эмч, эмнэлэгийн ажилтныг гадаадад сургаж дадлагажуулсан. 
Чанар Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр хэрэгжсэн. Мэдлэг, 
мэргэжилтэй боловсон хүчин нэмэгдсэн   
Хугацаа – жилийн турш 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

25 
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Манлайллын зорилтын биелэлтийн ДУНДАЖ ОНОО 

 

 
28.6 

   

 
 

Тайлан бичсэн:                                           Төсвийн шууд захирагч: 
 ...................................................                 ............................................................   /................................................................/ 
            (албан тушаал)                                                      (гарын үсэг) 
  (тэмдэг)       ..................................................... 
        (огноо) 
 
 
 Үнэлгээ өгсөн:                                           Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: 
 ...................................................                 ............................................................   /................................................................/ 
            (албан тушаал)                                                      (гарын үсэг) 
  (тэмдэг)       ..................................................... 
 
 
        (огноо) 
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