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                                                  ХУУЛЬ  ТОГТООМЖ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН  ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДҮН 

    Дундговь  аймаг                                                                                                                       /2016 оны жилийн эцсийн  байдлаар/ 
 

 

 

Агуулга  

Бүгд 

Үүнээс 

УИХ-

ын 

тогтоол 

 

УИХ-ын 

байнгын 

хорооны

тогтоол 
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лөгчийн 

зарлиг 

Засгийн 

газрын 

албан 

даалгавар 

Засгийн 

газрын 

тогтоол 

Ерөнхий 

сайдын 

захирамж 

 

ҮАБЗ-ийн 

зөвлөмж  

 

ҮАБЗ-ийн 

хурлын 

тэмдэглэл 

Засгийн 

газрын 

хурал-

дааны 

тэмдэглэл 

Хяналтад авсан  нийт шийдвэрийн тоо 78  3 1  58 1 1  14 

Хяналтад авсан нийт зүйл, заалтын тоо 89  5 1  61 1 1  20 

Ү
ү
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э
с
 

Биелсэн    /100%/ 28     21  1  6 

Хэрэгжих шатандаа 61  5 1  40 1   14 
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90% 39  3 1  24 1   10 

70% 14  1   11    2 

50%           

30%           

10%           

Хугацаа болоогүй 8  1   5    2 

Тасарсан 0% 0          

 Үнэлгээгүй ажил  0          

БИЕЛЭЛТИЙН  ДҮН /Хувь/ 90  85 90  89,8 90 100  91,1 
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Дундговь аймагт  хэрэгжиж буй эрх зүйн актын биелэлт      2016 он 

2017 оны 01 сарын 11  

№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

 ЗГ-ын тогтоол  

2016_193. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан: 2016-12-21    

1 

4.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр барьж 

байгуулсан барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, 

машин техник зэрэг хөрөнгийг орон нутгийн өмчийн 

бүртгэлд бүртгэх ажлыг зохион байгуулахыг аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай.  

Хяналтад байгаа 

заалтыг хэрэгжүүлэх 

талаар төлөвлөсөн 

арга хэмжээ: 
 

Өөрийн үнэлгээ: Хугацаа болоогүй  

2016оны ОНХС-ын сахнүүжилтээр барьж байгуулсан барилга байгууламж, 

тоног төхөөрөмж, машин техник зэргийг орон нутгийн өмчид бүртгэсэн 

бүртгэл 2017 оны 3 сард санхүүгийн тайлангаар тодорхой болно  

ХОХБТХ 

2016_200. Дүрэм батлах тухай        ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2016-12-21  
 

2 

2.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, 

боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссыг 

байгуулж, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлж 

ажиллахыг аймаг, дүүргийн Засаг дарга нарт даалгасугай.  

Салбар комиссыг 

байгуулж, үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Аймгийн засаг даргын 2016 оын 10 сарын 18-ны өдрийн аймгийн засаг 

даргын захирамжаар тус комиссыг 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн 

байгуулсан байгаа. Комиссын даргаар: ХХҮГ-ийн дарга Г.Хишигдаваа 

Нарийн бичгийн даргаар: ХБИ-ний асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн 

С.Гарамханд Гишүүд: Нэгдсэн эмнэлгийн эмч Ундармаа Нэгдсэн 

эмнэлгийн эмч А.Будсүрэн БСУГ-ийн мэргэжилтэн Уранбямба ГБ,ХЗХГ-

ийн мэргэжилтэн Цэцэг ХБХ-ийн эцэг эхийн холбооны тэргүүн 

Ц.Батсайхан нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж эхэлсэн. Мөн комиссын 

гишүүдэд хувийн хэрэг нээж гишүүд тус бүрийг ажлын чиг үүрэгтэй 

болгосон. Түүнчлэн сар бүрийн 2 болон 4 дэх долоо хоногийн 2 дахь 

өдрийн 14 цагт тогтмол хуралдаж байхаар хугацаагаа товлон ажиллаж 

байна. Энэ онд ХБХ-н эрүүл мэнд, боловсрол нийгмийн хамгааллын 

салбар комисс нь нийт 217 хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг тогтоож 

ажилласан байна. Мөн 8 хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловролд, 58 

хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд, 4 хүүхдийг тусгай сургуульд, 

13 хүүхдийг албан бус боловсролд хамруулах дүгнэлтийг гаргаж өгсөн 

байна. Түүнчлэн эрүүл мэндийн болон сэргээн засах эмчилгээнд 21 

хүүхдийг хамруулсан. Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн дагуу 139 

хүүхэд байнгын асаргааны үйлчилгээнд хамрагдсан. Мөн аймгийн 

хэмжээний ХБХ-н нэгдсэн бүртгэлийг сум бүрчлэн гаргаж нэгдсэн 

файлын санг үүгээд баяжилтыг цаг хугацаанд нь хийж байна. 

Шаардлагатай бол зарим хүүхдийн хувийн хэргийг шинэчлэн нээх зэрэг 

арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 1.3 Үйлчилгээний үр дүн Хүүхдийг 

комиссын хурлаар оруулснаар хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлэх, мөн 

хөгжлийн бэрхшээлтэйгээр тогтоосноор эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 

халамжийн үйлчилгээнд хуулийн дагуу хамрагдах боломж олгогдож 

байна.  

НБХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

2016_37. Концессын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай     ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2016-08-17    

3 

1.Дараах арга хэмжээ авахыг Үндэсний хөгжлийн газар, 

аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай: 1) 

концессын зүйлийн жагсаалтад “барих-шилжүүлэх” 

төрлөөр хэрэгжүүлэхээр тусгасан улсын болон орон 

нутгийн төсвөөс эргэн төлөх нөхцөлтэй концессын гэрээг 

2018 оны төсвийн жил хүртэл аливаа этгээдтэй 

байгуулахгүй байх; 2) улсын болон орон нутгийн төсвөөс 

эргэн төлөх нөхцөлтэй, концессын гэрээ нь хүчин 

төгөлдөр болоогүй төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхгүй 

байх; 3) концессын гэрээ байгуулах замаар улсын болон 

орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөх үүрэг шинээр 

үүсгэхгүй байх; 4) концессын гэрээ байгуулсан боловч 

ажил нь эхлээгүй гэрээний үйлчлэлийг зохих журмын 

дагуу зогсоох; 5) шинээр концессын гэрээний дагуу 

хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг улсын болон орон 

нутгийн төсвөөс эргэн төлөх үүрэг хүлээхгүйгээр, улсын 

болон орон нутгийн төсөвт төлбөрийн ачаалал 

үүсгэхгүйгээр концессын бусад төрлөөр хэрэгжүүлж 

ажиллах.  

Хэрэгжүүлэн ажиллах 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Орон нутагт байгуулсан концессын гэрээ байхгүй  

 

 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Концессын гэрээ байхгүй тул хяналтнаас хасах 

ХОХБТХ  

2016_38. Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэлх хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан : 2016-08-

17   

4 

1.1. Монгол Улсын 2016 оны нэгдсэн төсвийн эхний 

долоон сарын төсвийн гүйцэтгэлийг үндэслэн төсвийн 

жил дуусах хүртэлх хугацаанд дор дурдсан арга хэмжээ 

авахыг Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн, бүх шатны төсвийн 

захирагч нарт даалгасугай: 1) төсвийн урсгал зардлыг 

хэмнэлтийн горимд шилжүүлж, бүх шатны төсвийн 

байгууллагын зарцуулагдаагүй цалин хөлс, нэмэгдэл 

урамшуулал, гадаад, дотоод томилолт, зочин, төлөөлөгч 

хүлээн авах зардал, тавилга, эд хогшил худалдан авах 

зардал, хангамж, бараа материалын болон сургалтын 

зардал, сурталчилгааны зардал, төрийн болон хувийн 

хэвшлийн байгууллагуудад төсвөөс олгох татаас, төрийн 

албан хаагчдыг мэргэшүүлэх зардал, бараа, үйлчилгээний 

бусад зардал, гэрээ байгуулаагүй, эсхүл байгуулсан 

боловч ажил нь эхлээгүй бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, 

үйлчилгээний зардлыг бууруулан зайлшгүй шаардлагатай 

зардлыг батлагдсан төсөвт багтаан санхүүжүүлэх; 2) 2016 

оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрөөс хойш бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны сонгон 

Тогтоолыг хэрэгжүүлж 

ажиллах 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Үйл ажиллагааг зохих журмын дагуу ханган биелүүлсэн.  

 

 

СТСХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

шалгаруулалтыг зарлахгүй, гэрээ байгуулахгүй байх; 3) 

2016 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрөөс өмнө гэрээ 

байгуулсан боловч худалдан авалт нь эхлээгүй арга 

хэмжээний санхүүжилтийг зохих журмын дагуу зогсоох; 

4) улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж 

байгаа болон Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр төсвөөс 

эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр санхүүжих хөрөнгө 

оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагааг шинээр зохион байгуулахгүй байх; 5) 2016 

оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар гэрээ нь 

байгуулагдаагүй, ажлын гүйцэтгэл гараагүй, удаашралтай 

байгаа барилга байгууламжийн санхүүжилтийг зохих 

журмын хойшлуулах.  

2016_40. Цэцэрлэгийн хүрэлцээг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан : 2016-08-17  
 

5 

4.Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын 

дэргэдээ хүүхдийн цэцэрлэг нээн ажиллуулах талаар 

гаргаж байгаа санал, санаачилгыг дэмжиж ажиллахыг 

Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухаан, спортын сайд 

Ж.Батсуурь, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг 

болгосугай.  

 

Өөрийн үнэлгээ: Хугацаа болоогүй  

Одоогоор гарсан санал хүсэлт ирээгүй, тогтоолыг танилцуулах шатанд 

байна.  

НБХ 

2016_338. ТӨВ, СУУРИН ГАЗРЫН 2016-2017 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ  
ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2016-06-20  

  

6 

10.Аймгийн төв, суурин газар болон нийслэлийн орон 

сууц, нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын 2016-2017 оны 

өвөлжилтийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөөний дагуу ус 

хангамж, ариутгах татуургын системд их болон урсгал 

засвар хийж, угаалга, туршилт, тохируулгын ажлыг 2016 

оны 9 дүгээр сарын 1-ний дотор хийж дуусгахыг Барилга, 

хот байгуулалтын сайд З.Баянсэлэнгэ, аймаг, нийслэлийн 

Засаг дарга нарт даалгасугай.  

Байгууллага, аж ахуйн 

нэгж бүрээр 

төлөвлөгөө гаргуулж 

хэрэгжилтэд хяналт 

тавих 

Өөрийн үнэлгээ: 90% ЗГХЭГ-н үнэлгээ: -  

Аймгийн төвийн ус хангамж ариутгах татуургын үйлчилгээ эрхэлдэг 

Дундговь ус ОНӨҮГ-аас аймгийн төвийн ундны усны эх үүсвэрийн 5022 

дугаар худгийн хамгаалалтын хашааг шинээр барьж, Олгойн говийн 

ундны ус дамжуулах байгууламжийн 1000 м.куб, 250 м.куб-ын усан 

сангуудыг цэвэрлэх, гэр хорооллын 3 ус түгээх байрыг актлан буулгаж, 

шинээр барилга барьж, цэвэрлэх байгууламжийн лагийн худаг, шугам 

хоолой, шүүх талбай, тунгаагууртыг цэвэрлэн ариутгал хийлээ. Мөн цэвэр 

усны тоолуурын баталгаажуулалтын тоног төхөөрөмжийг суурилуулж 

ашиглалтад оруулсан ба халуун, хүйтэн усны тоолуур суурилуулах, 

засварлах тусгай зөвшөөрлийг шинээр авсан байна. Гэр хорооллын ус 

түгээх 10 байр, дамжуулах 1 станцад 4,07 сая төгрөгийн 11 ш Өлзий зуух 

авч өгснөөр түлшний хэмнэлт гарахын зэрэгцээ, ажиллах тав тухыг 

хангалаа.  

ХОХБТХ  

7 

9.Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудын 2016-2017 оны 

өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд үндсэн 

болон туслах тоноглолын засвар, хөрөнгө оруулалт, 

техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ, нүүрс нөөцлөх, 

түлш, шатахуун татан авах ажлыг төлөвлөгөө, хуваарийн 

Байгууллага, аж хауйн 

нэгж бүрээр 

төлөвлөгөө гаргуулж 

хэрэгжилтэд хяналт 

тавих 

Өөрийн үнэлгээ: 70%  

Тус аймагт цахилгаан дамжуулах, түгээх үйл ажиллагаа эрхэлдэг 

БНЗӨБЦТС ТӨХК-ний ЦТСС, ӨГБЦДС ТӨХК-ний ЦДСС-ийн 

өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 37 нэр төрлийн 1,0 тэрбум гаруй 

төгрөгийн засвар үйлчилгээний ажил гүйцэтгэв. Аймгийн хэмжээний 

ХОХБТХ  
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дагуу зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Эрчим 

хүчний сайд Д.Зоригт, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 

нарт даалгасугай.  

ШТС-уудад 1 сараас доошгүй түлш, шатахууны илүү нөөцтэй байх үүрэг 

чиглэл өгч ажиллав. Өнгөрсөн жил үйл ажиллагаа явуулаагүй Хөөтийн 

нүүрсний уурхайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Дуньли ХХК-тай ярьж 

Баянжаргалан, Говь-Угтаал, Өндөршил сумдын төсвийн байгууллагуудад 

2,0 мянга гаруй тн нүүрс нийлүүлсэн, бусад сумд өөрийн аймгийн Цагаан-

Овоо, Тэвшийн говь, Өмнөговь аймгийн Тавантолгой, Говьсүмбэр 

аймгийн Шивээ Овоогийн уурхайгаас нүүрс татан нөөцөлсөн, нүүрсний 

нөөцлөлт 80%-тай байлаа  

2016_322. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ  
ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2016-06-13   
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2.Дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Хүнс, хөдөө аж 

ахуйн сайд Р.Бурмаа, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 

Засаг дарга нарт даалгасугай: 2.1. мал аж ахуйн салбарын 

2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах 

төлөвлөгөө боловсруулан баталж, биелэлтэд нь хяналт 

тавьж ажиллах; 2.2. энэ тогтоолын хавсралтаар баталсан 

аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн өвс, тэжээлийн аюулгүйн 

нөөцийг бүрдүүлэх; 2.3. сум дундын болон аймаг дундын 

отрын бүс нутаг, хилийн зурвас газар, улсын тусгай 

хамгаалалттай газарт отроор өвөлжих, хаваржих өрх, 

малын тоог өвөл, хаврын бэлчээрийн даацад тулгуурлан 

тогтоож, хэрэгжилтийг тухайн бүс нутгийн өөрөө 

удирдах байгууллага, хамгаалалтын захиргаадтай 

хамтран зохион байгуулах; 2.4. шаардлагатай зарим 

хадлангийн талбайг өнжөөх, сэлгэх арга хэмжээ авч, өөр 

аймгийн нутагт хадлан бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах; 

2.5. малын гоц халдварт, халдварт, паразиттах өвчин, 

ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн арга хэмжээг 

технологит хугацаанд нь чанартай зохион байгуулж, мал 

эмнэлгийн дуудлага үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангаж 

ажиллах; 2.6. орон нутгийн төсвийн болон төсөл, 

хөтөлбөрүүдийн хөрөнгөөр шинээр худаг гаргах, 

бэлчээрийн хортон мэрэгч, шавьжтай тэмцэх ажлын 

явцад хийх гүйцэтгэлийн хяналт, шалгалтыг сайжруулах; 

2.7. малын хашаа, саравч, уст цэгээ засварлах, 

тохижуулах, түлээ түлш бэлтгэх, цаг агаар хүндэрсэн 

нөхцөлд хэрэглэх өвс, тэжээл, гар тэжээлийг нөөцлөх, 

өвлийн хувцас хэрэглэл, хоол хүнсээ базаах зэрэг мал 

өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг малчин өрх бүрээр сайтар 

хангуулах; 2.8. ургац хураалтад ажиллах хүн хүч, 

техникийг сайтар бэлтгэж, цаг агаарын гамшигт 

үзэгдлээс ургацаа хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Хөдөө аж ахуйн салбарын 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах 

зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2016 оны 322 дугаар 

тогтоол, Хүнс, хөдөө аж ахуй, Хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 01 

албан даалгаврыг тус тус хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын 

2016.08.02-ны 03 тоот албан даалгавар гаргаж, уг албан даалгаврыг 

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих ажлын 

хэсгийг Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн 

А/310 тоот захирамжаар аймгийн Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан 

байгуулсан. Ажлын хэсгээс үндсэн 2 хэсэг, 58 заалт бүхий төлөвлөгөөг 

боловсруулан аймгийн Засаг даргаар батлуулж, 2 удаа хуралдан, 

хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэн сумын засаг дарга нарт 

болон ААН, байгууллагуудад албан тоот хүргүүлэн, тодорхой хугацаатай 

үүрэг чиглэл өгч, биелэлтийг тооцон ажиллаа. 2016 оны 11 сарын дундуур 

аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, ИТХ-ын даргаар ахлуулсан 

ажлын 3 хэсэг сумдад мал өвөлжилт, төв суурингийн өвөлжилтийн бэлтгэл 

ажлыг шалгасан, дүнг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 

танилцуулсан.Аймгийн нөөцөд 208,0 тн өвс, 20,0 тн тэжээл бэлтгэж 80-

118,1% дунджаар 99,05%, сумдад 610,7 тн өвс, 225,2 тн тэжээл бэлтгэж 

56,7-101,6% дунджаар 79,15%, нийт 818,7 тн өвс, 275,2 тн тэжээл 

бэлтгэсэн нь 57,9-105,5% дунджаар 81,7%-ийн биелэлттэй байна.Өөрийн 

аймаг дотроо-31 өрх 13630 толгой малаар, нийт 120 өрх, 81546 малаар 

оторлож байна. ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2016 онд 10 суманд 30 худаг, 16 

цооногийг 274,6 сая төгрөгөөр, 2 сум 24 энгийн уурхайн худгийг 28,4 сая 

төгрөгөөр, 1 сум 1 энгийн уурхайн худгийг шинээр гаргасан. Бэлчээрийн 

усан хангамжийг сайжруулахад 304,5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 

хийгдсэн байна. Үүнээс худгийн өрөмдлөгийн машин гэрээгээр эзэмшигч 

“Элбэгсанчир”ХХК нь 41 худгийг 243,6 сая төгрөгөөр гаргасан. Малчид 

өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан 6223,4 тн гар тэжээл, 2181,6 тн өвс, 

1339,4 тн хүчит тэжээл, 17,0 тн ногоон тэжээл, 6223,4 тн хужир, шүү 

бэлтгэв.  

 

ХОХБТХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

хэмжээг тогтмол авч ажиллах; 2.9. аймаг, сумын эрүүл 

мэндийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангах зорилгоор 

шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, түргэн 

тусламжийн машин, багаж хэрэгслээр дэмжлэг үзүүлэх; 

2.10. орон нутагтаа болон отроор өвөлжиж, хаваржиж 

байгаа малчдын талаарх судалгааг үндэслэн эрүүл 

мэндийн явуулын үйлчилгээ үзүүлэх хуваарь гаргаж 

аймаг, сумын эмнэлгийг ажиллуулах.  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Тухайн онд хамааралтай тул хяналтнаас хасах 

2016_234. Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай    ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2016-05-02  
 

9 

3.Хүмүүнлэгийн чиглэлээрх Засгийн газрын зарим чиг 

үүргийг Монголын улаан загалмай нийгэмлэг гүйцэтгэх 

болсонтой холбогдуулан тус нийгэмлэгт төсвөөс олгох 

санхүүжилтийг 2017 оноос эхлэн улсын болон орон 

нутгийн төсөвт тусгаж байхыг Монгол Улсын Шадар 

сайд Ц.Оюунбаатар, Сангийн сайд Б.Болор, аймаг, 

нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт тус тус үүрэг 

болгосугай.  

 

Өөрийн үнэлгээ: Хугацаа болоогүй  

Улс орон нутгийн төсөвт тусгагдаагүй  
ТЗУХ 

 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл  

2016_14. 2016 оны 03 дугаар сарын 7-ны өдөр 14 дугаар тэмдэглэл   ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2016-03-07  
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I. 2. .”Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-өөр дамжуулан 

үзүүлэх төрийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг Улсын 

тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль болон бусад хууль 

тогтоомжоор тогтоосон үйлчилгээний хөлстэй 

давхардуулахгүйгээр тогтоож мөрдүүлэхийг аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгов.  

Нэгдсэн төвийн үйл 

ажиллагааг судалж, 

аймагт төвлөрсөн нэг 

үйлчилгээний төвтэй 

болох ажлыг эхлүүлэх 

Өөрийн үнэлгээ: 70% ЗГХЭГ-н үнэлгээ: -  

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаж 

ажилласан ба Хэнтий аймаг, Улаанбаатар хотын Дүнжингарав худалдааны 

төвийн үйлчилгээний танхимыг тус тус судалж туршлага солилцсон. Уг 

төвд тус аймгаас хэрэгжүүлэх боложтой иргэдэд хүндрэл учруулахгүй 

үзүүлэх боломжтой үйлчилгээний нэр төрлийг судлан төсөл хөтөлбөр 

гаргаж ажилласан болно. Мөн аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт тус төвийг байгуулах чиглэлээр санал оруулж 

ИТХ-аар батлуулсан болно.  

ТЗУХ 

2016_12. 2016 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдөр 12 дугаар тэмдэглэл ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2016-02-29  
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XXIII.3. .Хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн 

хэрэгжилтийн 2015 оны жилийн эцсийн дүнг Монгол 

Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 

С.Баярцогт Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. 

Үүнтэй холбогдуулан дараах арга хэмжээ авч ажиллахыг 

сайд, Засгийн газрын агентлагийн дарга, аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгав. 1. Улсын Их 

Хурлын болон Байнгын хорооны тогтоол, Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын 

зөвлөлийн шийдвэр, Засгийн газрын шийдвэрээр Засгийн 

газар, сайд, Засгийн газрын агентлагийн дарга, аймаг, 

Төлөвлөгөө гарган 

биелэлтийг тооцож 

ажиллах 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

2016 онд тасарсан заалт байхгүй. Удаашралтай хэрэгжиж буй 3 заалтын 

шалтгааныг тодруулж хэлтсийн хариуцан ажиллагсадтай харилцан 

зөвшилцлөө. 2016 онд хэрэгжиж буй Эрх зүйн актыг хяналтад авч 

ажилласан бөгөөд аймгийн хэмжээнд албан хэрэгцээнд ашиглагдаж буй 

Able програмын сүлжээгээр бүх сум, хэлтэс агентлагийн бичиг хэргийн 

ажилтан, албан хаагчдад хяналтад авч ажиллах зөвлөмжийг илтгэх 

хуудсаар өгч, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, цаашид ажил эрчимжүүлэх 

талаар зөвлөмж өгч ажилласан. Биелэлтийн дүн мэдээг Засаг даргын 

зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж баталгаажуулж хэвшсэн. Биелэлтийг 

программд хугацаандаа оруулж байна.  

ХШҮДАХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасан заалт бүрийг 

хяналтад авч хэрэгжүүлэх ажлыг төлөвлөгөөний дагуу, 

шуурхай зохион байгуулах; 2. Үүрэг болгосон 

шийдвэрийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд “Засгийн 

газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн систем” 

(www.unelgee.gov.mn)-д байршуулж, гарсан үр дүн, үр 

нөлөөг холбогдох зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 

бодитойгоор хяналт-шинжилгээ хийж үнэлэн тайлагнах; 

3. 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар тасарсан болон 

хэрэгжилт нь удааширч байгаа үүрэг, даалгаврыг 

биелүүлэх талаар онцгой анхаарч, хэрэгжсэн ажлыг 

Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн 

систем (www.unelgee.gov.mn)-д бүртгүүлж, хяналтаас 

хасуулах; 4. Хуульд заасан эрх зүйн акт (дүрэм, журам, 

заавар, бусад)-ыг хугацаанд нь баталж мөрдүүлэх.  

 

 

 

Үр нөлөө: 
Эхний хагас жилээр удаашралтай хэрэгжсэн 3 заалтад гүйцэтгэл 

сайжруулах төлөвлөгөө гарган ажиллав. Төлөвлөгөөний биелэлт дунджаар 

43% байснаас 83% болон хэрэгжсэн байна 

 гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх асуудал  

 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл  

2015_68. 2015 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр 68 дугаар тэмдэглэл ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2015-11-30  
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XIX.6.Улсын хэмжээнд нийт сумын 40 хувьд өвөлжилт, 

хаваржилтын байдал хүндрэх эрсдэлтэй байгааг тооцон 

гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийж, бэлэн 

байдлыг хангах арга хэмжээ авахыг гамшгаас хамгаалах 

алба, мэргэжлийн анги, Онцгой байдлын ерөнхий газар 

болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт тус тус 

даалгав.  

Аймгийн гамшгаас 

хамгаалах 

төлөвлөгөөнд тодотгол 

хийх, хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Аймгийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгагдсан аймгийн Онцгой 

комисс, гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийн томилгоо, онцгой 

комиссын гишүүдийн гэрийн хаяг, утасны жагсаалт, дуудах бүдүүвч, 

мэргэжлийн ангийн хүч хэрэгсэл, гамшгийн үед дайчлан ажиллуулах 

тээврийн хэрэгслийн судалгаа зэрэгт тодотгол хийж, Адаацаг, 

Баянжаргалан, Говь-Угтаал, Дэлгэрхангай, Цагаандэлгэр, Эрдэнэдалай 

зэрэг 6 сум, гамшгаас хамгаалах Хүн ам, нийгмийн хамгааллын, Мэдээлэл, 

харилцаа холбооны, Эрчим хүчээр хангах, Ус, дулаанаар хангах алба зэрэг 

4 албаны гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг тодотгож баталгаажуулсан. Хил 

залгаа Төв, Дорноговь, Говь-Сүмбэр, Өмнөговь аймгуудтай болзошгүй 

гамшгийн үед харилцан ажиллах гэрээг шинэчлэн байгуулсан. 2.Гамшгийн 

аюулын тухай зарлан мэдээллийг дамжуулах холбоо, мэдээллийн техник 

хэрэгслийн дэлгэрэнгүй судалгааг аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, сумдаас авч нэгтгэхэд 11 сум 

дуут дохиотой, орон нутгийн телевиз 2, FM-радио 3, автомашин дээр 

суурилуулсан чанга яригч 8, зөөврийн чанга яригч 35, мэдээллийн 

электрон самбар 25 тус тус ашиглагдаж байна. Хулд, Сайхан-Овоо сумын 

дуут дохио шатсан тул Засаг даргын гамшгаас хамгаалах сангаас 450.000 

төгрөгийг шийдвэрлүүлж, засвар үйлчилгээг хийснээр ашиглалтын хэвийн 

ажиллагааг хангасан. 3. Гамшгаас хамгаалах орон нутгийн албадын 

бэлтгэл бэлэн байдлыг 2016 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр дуут 

дохиогоор шалган гамшгаас хамгаалах орон нутгийн 12 алба, 22 

ТЗУХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

мэргэжлийн ангид 1020 иргэн, 2846 багаж хэрэгсэл, 164 техникийг 

оролцуулж, үүрэг гүйцэтгэх бэлтгэл бэлэн байдлыг шалган зааварчиллаа.  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Жил бүр хэрэгжиж тогтмолжсон , тухайн жилдээ хамааралтай заалт тул 

хяналтнаас хасах 

 хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах асуудал  

 ЗГ-ын тогтоол  

2016_233. Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2016-05-02    

13 

4.Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг харьяа нутаг дэвгэртээ зохион байгуулж 

дүнг жил бүрийн 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор 

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт хүргүүлж 

байхыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг 

болгосугай.  

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

2016 оны 1 дүгээр улиралд сумдын ЗДТГ-ын дарга нарт зориулсан 

сургалт, семинарын үеэр “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах” Үндэсний 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Шударга 

өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын үйл ажиллагаа, орон нутаг дахь 

төлөөлөгчтэй хамтран ажиллах талаар тодорхой зөвлөмж, мэдээллээр 

хангаж хамтран ажиллаж байна. 2016 онд аймгийн Хэрэглэгчийн эрх 

хамгаалах нийгэмлэг, Дэлхийн Зөн ОУБ-тай хамтран Сайнцагаан сумын 

иргэдэд “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулиар сурталчилгаа, 

мэдээлэл 1 удаа зохион байгуулсан. 2016 онд ШӨХТГ-аас зохион 

байгуулсан сургалт, семинарт 1 удаа хамрагдсан. ШӨХТГ-т хаяглан 

ирүүлсэн иргэд, байгууллагын санал, өргөдөл, гомдолд зохих хариуг өгч 

ажиллалаа. Тухайлбал: -Банкны зээлийн хөнгөлөлттэй холбоотой 

тодруулга, мэдээлэл хүссэн өргөдөл ирүүлсэн иргэнд ШӨХТГ-аас хариу 

тайлбар авч өгч барагдуулсан. - Сайнцагаан сумын 7 дугаар багийн 

Сургуулийн гудамжны 24, 27 дугаар байрны бохир усны шугамыг 

тасалсан тухай гомдол мэдээллийн дагуу зохих арга хэмжээ авсан. -Хулд 

суман дахь бичил уурхайтай холбоотой асуудлаар ШӨХТГ-аас 

шилжүүлсэн өргөдлийн дагуу газар дээр нь ажиллаж гомдол мэдээлэл 

ирүүлсэн иргэнд зохих тайлбар өгч барагдуулсан  

ХЭХЗ  

 төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа  

 ЗГ-ын тогтоол  

2015_336. Жагсаалт батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-08-17  
 

14 

2.Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын 

шаардлага хангасан барааны жагсаалтад заасан барааг 

нийлүүлэх шаардлагыг тендерийн баримт бичигт тусгаж, 

жил бүрийн худалдан авахаар батлуулсан бараа, ажил, 

үйлчилгээний төлөвлөгөөний биелэлтийг дараа оны 1 

дүгээр сард багтаан үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж байхыг төсвийн 

Стандартын шаардлага 

хангасан барааны 

жагсаалтад заасан 

барааг нийлүүлэх 

шаардлагыг тендерийн 

баримт бичигт тусгаж 

хэрэгжүүлэх 

Өөрийн үнэлгээ: 70%  

Тогтоол гарсан 2015 оны 8 сараас хойш зохион байгуулсан бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тендерийн баримт бичигт экспортоор авдаг 

машин, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөс бусад бараа нийлүүлэх, 

барилга байгууламж, засвар үйлчилгээнд шаардагдах материалыг 

дотоодод үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүн хэрэглэж байх нөхцлийг 

тусгаж, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж ирлээ. Холбогдох 

ХОХБТХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

ерөнхийлөн захирагчдад үүрэг болгосугай.   мэдээг маягтын дагуу холбогдох /Аж үйлдвэр, ХААХҮ/ яаманд хүргүүлж 

байна.  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Хяналтнаас хасах 

2015_42. Жагсаалт батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-02-02   

15 

2.энэ тогтоолын хавсралтанд заасан төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах ажиллагааг шуурхай зохион 

байгуулж хэрэгжүүлэхийг Худалдан авах ажиллагааны 

газрын дарга Д.Энхжаргалд, холбогдох зураг төсөл, 

техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгаврыг хуулийн 

хугацаанд Худалдан авах ажиллагааны газарт 

хүргүүлэхийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт тус тус 

даалгасугай.  

Тогтоолыг мөрдөж 

ажиллах 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих БСШУЯ-ны сайдаас 

Худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжсэн 1 төсөл арга хэмжээ буюу 

Сайнцагаан сумын “960 суудалтай сургуулийн спорт заалын барилга, 

сургуулийн гаднах ариутгах татуурга”-ын ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах тендер Худалдан авах ажиллагааны газарт 2015 оны 05 сарын 

19-нд нээлттэй зарлагдаж “СБМ” ХХК-тай 815,883,838 төгрөгийн гэрээ 

байгууллагдсан, ажлын гүйцэтгэлд ХБХ, ГХБХБГ-аас байнын хяналт 

тавьж ажилласан. Уг ажлыг ажил 2016 оны 9 сард улсын комисс хүлээж 

авсан  

Үр нөлөө: 
Худалдан авах ажиллагааны газраас 2015 онд улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалтын дагуу 960 

суудалтай сургуулийн спорт заалын барилга, сургуулийн гаднах ариутгах 

татуурга”-ын ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер Худалдан 

авах ажиллагааны газарт эрх шилжиж хэрэгжсэн 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Бүрэн хэрэгжсэн тул хяналтаас хасах 

ХОХБТХ 

 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл  

2016_20. 2016 оны 04 дүгээр сарын 4-ний өдөр 20 дугаар тэмдэглэл ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2016-04-04   

16 

XXIII.2. .Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2015 оны 

худалдан авах ажиллагааны тайлан, хэрэгжилтэд хийсэн 

үнэлгээний дүнг Сангийн сайд Б.Болор Засгийн газрын 

гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан дараах арга 

хэмжээ авахыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт 

даалгав: 1. Илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгаж, цаашид 

худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, журам, 

зааврын дагуу хэрэгжүүлэх, 2015 оны үнэлгээгээр 

хангалтгүй дүн авсан албан тушаалтанд хариуцлага 

тооцож, дүнг 2016 оны 4 дүгээр сард багтаан Сангийн 

яаманд танилцуулах; 2. “Дотоодын үйлдвэрлэгчдийг 

дэмжих зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 

2014 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 18 дугаар 

тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, худалдан авах 

Худалдан авах 

ажиллагааг хуулийн 

дагуу хугацаанд нь 

зохион байгуулах 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Хангалтгүй” дүн аваагүй тул хариуцлага тооцох асуудал яригдаагүй. 

Дотоодод үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авах ажиллагааг 

зохион байгуулсан мэдээг маягтын дагуу Аж үйлдвэрийн яаманд 

хугацаанд нь хүргүүлсэн. ХАА-ны тайланг улирал бүр Сангийн яаманд 

хүргүүлж байна Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах 

ажиллагааны алба, Засаг даргын тамгын газар нь 2016 онд 4 төрлийн 

санхүүжилтийн эх үүсвэрийн 2,3 тэрбум төгрөгийн 37 бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авахаар төлөвлөсөн бөгөөд 5 сарын 1-ны өдрийн 

байдлаар 1,2 тэрбум төгрөгийн 17 төсөл, арга хэмжээнд гэрээ 

байгууллагдаж, 383 сая төгрөгийн 4 тендер зарлагдаж, 827 сая төгрөгийн 9 

тендер үнэлгээний шатанд буюу худалдан авах ажиллагааны явц 70 

хувьтай байсан. Засгийн газрын бондоор тендерийн баталгаа гаргах 

боломжтой талаар 11 нээлттэй тендерийн баримт бичигт болон урилгад 

СТСХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

ажиллагааны улирлын тайланг нэгтгэн Сангийн яаманд 

хүргүүлж байх; 3. Монгол Улсын төсвийн тухай хуулиар 

баталсан урсгал төсвийн болон хөрөнгө оруулалтын 

төсөл, арга хэмжээний хүрээнд бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тендерийг 2016 оны 5 дугаар сарын 1-ний 

өдрийн дотор зарлан, мөн оны 6 дугаар сарын 15-ны 

өдрийн дотор тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж 

дуусган, гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, ажлыг эхлүүлсэн 

байх; 4. Тендер шалгаруулалтын урилгыг олон нийтэд 

зарлан мэдээлэхдээ оролцогч аж ахуйн нэгжүүд Засгийн 

газрын бондоор тендерийн баталгаа гаргах боломжийг 

бүрдүүлэн ажиллах.  

тусгаж олон нийтэд зарлан мэдээлсэн.  

 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
2016 оны 4 дүгээр сар өнгөрсөн тул хяналтаас хасах 2016 оны 5, 6 дугаар 

сарууд өнгөрсөн тул хяналтаас хасах 

2016_12. 2016 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдөр 12 дугаар тэмдэглэл ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2016-02-29   

17 

XXIII.2. .Улсын төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, 

ажил үйлчилгээний жагсаалт баталсан Засгийн газрын 

2015 оны 336, Засгийн газрын 2015 оны 455 дугаар 

тогтоолуудын хэрэгжилтийн явцын талаар Монгол 

Улсын Шадар сайд Ц.Оюунбаатар Засгийн газрын 

гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан 2016 онд 

хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын зураг төсөл, 

техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар, холбогдох 

бусад материалыг энэ оны 3 дугаар сарын 7-ны дотор 

багтаан Худалдан авах ажиллагааны газарт 

баталгаажуулан хүргүүлэхийг холбогдох төсвийн 

ерөнхийлөн захирагч нарт даалгав.  

Аймгийн ИТХ-аас 

төсөв батлагдсан болон 

яамнаас эрх шилжиж 

ирсэн бараа, ажил, 

үйлчилгээний зураг 

төсөв, ажлын 

даалгаврыг ХААА-нд 

хүргүүлэх 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

2016 онд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан, улс,орон нутгийн хөрөнгө 

оруулалтаар хийгдэх ажлын зураг төсөв, техникийн тодорхойлолтыг 

худалдан авах ажиллагааны газарт бүрэн хүргүүлсэн болно. Нийт 23 ажил 

төлөвлөсөнөөс: Он дамжсан ажил -4 Гэрээ байгуулсан ажил – 19  

 

 

ХОХБТХ 

 орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого  

 ЗГ-ын тогтоол  

2015_396. Дунд хугацааны стратеги батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-10-05   

18 

3.Дунд хугацааны стратегийн зорилт, арга хэмжээг 

өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээ, харьяа нутаг дэвсгэртээ 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газрын 

гишүүд, Засгийн газрын агентлагийн дарга болон аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.  

 

Дунд хугацааны 

стратегийн зорилт арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэн 

ажиллах 

Өөрийн үнэлгээ: 70%  

Аж үйлдвэрийн салбарын цахим мэдээллийн санг бий болгохоор 

боловсруулах чиглэлийн 2015 онд санхүүгийн нэмэх тайлантай аж ахуйн 

нэгжүүдийг нэгдсэн бүртгэлд хамруулаад байна. Уг бүртгэлд 

хамруулснаар үйлдвэрлэлийн кластерийн системээр хөгжүүлэх, 

бүтээгдэхүүнийг дэлхийн хаанаас ч үзэж танилцан захиалах бүрэн 

боломжууд бүрдэнэ. Үйлдвэрлэл худалдааг дэмжин бүх сумын баялаг 

бүтээгчдийг дэмжих зорилгоор шинэ худалдааны төвийг байгуулж байна. 

Уг төв байгуулагдсанаар бүх сумын нэрийн бүтээгдэхүүний лангуутай 

болно. Сумын бичил бизнесийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийг зарлан бүх 

сумдын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар хүлээн авч Хаан болон 

Төрийн банкны салбаруудад 1,5 тэрбум төгрөгний санхүүжилт хүссэн 

НБХ 
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нийт 198 төслийг хүргүүлээд байна. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн 

төлөлтийн хувьд 2015 оны 4-р улирлын байдлаар 2011,2012 оны хугацаа 

хэтэрсэн 68 зээл байснаас 24 зээлдэгч зээлээ бүрэн хаасан байна. Үүнээс 

22 бизнес эрхлэгч нарт Мэдэгдэл, 10 иргэн Эвлэрүүлэн зуучлахад, 11 

иргэн Шүүхийн шийдвэр буюу албадан төлөх шатандаа орсон явж байна.  

 орон нутгийн засаг захиргааны зохион байгуулалт, удирдлага  

 ЗГ-ын тогтоол  

2010_172. Журам батлах тухай (Түүхэн ой, тэмдэглэлт өдөр) ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2010-07-07   

19 

1."Түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх, 

гавьяат үйлстнийг алдаршуулах, дурсгалыг нь 

мөнхжүүлэх журам-ын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж 

ажиллахыг БСШУСайд Ё.Отгонбаяр, аймаг, нийслэлийн 

Засаг дарга нарт даалгасугай.  

Журмыг мөрдөж 

ажиллах 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Аймгийн Музейг Иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 

оны 04 сарын 21-ний өдрийн 27 дугаар тогтоолоор тус музейг байгуулахад 

онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн Ардын Их хурлын депутат, музейн анхны дарга 

Жамсрангийн Сугирын хийж бүтээсэн хөдөлмөр, гавьяаг олон нийтэд 

сурталчилан таниулах зорилгоор түүний нэрэмжит болгон алдаршуулсан. 

Түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх журам-ын 

хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна.  

Үр нөлөө: 
Гавьяат үйлстнийг алдаршуулах, дурсгалыг нь мөнхжүүлэх журам-ын 

хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан. 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Хэрэгжилт тогтмолжсон тул хяналтнаас хасах 

НБХ 

 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл  

2014_27. 2014 оны 6 сарын 7-ны 27 дугаар тэмдэглэл ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2014-06-07   

20 

XXII.2.2014 оны 1 дүгээр улиралд иргэдээс төрийн 

захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага, 

албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын 

шийдвэрлэлтийн талаар Монгол Улсын сайд, Засгийн 

газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ч.Сайханбилэг 

Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй 

холбогдуулан 2014 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн 

Засгийн газрын хуралдааны 9 дүгээр тэмдэглэлийн 

XIY.2-т даалгасан арга хэмжээг зохион байгуулж 

ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн 

Засаг дарга нарт үүрэг болгов.  

Тэмдэглэлээр даалгасан 

ажлыг зохион 

байгуулах 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Төрийн байгууллага албан тушаалтанд хандан иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл 

гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль болон Засгийн газрын 2014 оны 03 

сарын 07-ны хурлын тэмдэглэлд заагдсаны дагуу иргэдээс төрийн 

захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, 

гомдлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд судлан бүрэн эрхийн хүрээнд 

шийдвэрлэх, иргэдийг чирэгдүүлэхгүй байхад анхаарч хуулийн хугацаанд 

нь иргэдэд хариу өгч хэвшлээ. Өргөдөл гомдол хариуцсан Олон нийттэй 

харилцах албаны мэдээлэл, албан ѐсны вебсайтын хаяг, утасны дугаар 

зэргийг мэдээллийн самбарт ил тод байршуулсан. Мөн аймгийн 

телевизийн нэвтрүүлгээр байнга сурталчлан таниулж байна. Аймгийн 

Засаг даргын тамгын газрын өргөдөл гомдол хариусан ажилтны ажлын 

байрны тодорхойлолт, харилцах утас зэргийг мөн мэдээллийн самбарт 

байршуулсан.  

ТЗУХ 

06_2014_09. 2014 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 09 дүгээр тэмдэглэлд ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2014-03-07   
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21 

ХIҮ.2.1.Иргэдээс төрийн захиргааны байгууллага, албан 

тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хууль 

тогтоомжийн хүрээнд судлан бүрэн эрхийн хүрээнд 

шийдвэрлэх, иргэдийг чирэгдүүлэхгүй байх, хуулийн 

хугацаанд иргэдэд хариу өгч хэвших  

Тогтмол үйл 

ажиллагааг хангаж 

ажиллах 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Төрийн байгууллагууд байгууллагын удирдлагын програм хангамжаар 

дамжуулан өргөдөл шийдвэрлэлт, бүртгэлийн мэдээллээ солилцож 

холбогдох ажилтнууд хяналт тавьж байна. Өнгөрсөн хугацаанд өргөдөл 

шийдвэрлэлтэй холбоотой санал хүсэлт бүртгэгдээгүй байна. Өргөдөл 

шийдвэрлэлтийн жил, улирлын тайланг аймгийн вебсайтын 

dundgovi.gov.mn сайтын ил тод байдал үйл ажиллагааны тайлан хэсэгт 

тухай бүр байршуулж олон нийтэд мэдээлж байна. Мөн аймгийн 

удирдлагын шуурхай хурал болон мэдээллийн самбараар дамжуулан 

мэдээлж байна  

ТЗУХ 

22 
ХIҮ.2.2.Тайлан мэдээг хуулийн хугацаанд үнэн зөв, 

бодитой, тодорхой гаргаж байх  

Хуралдааны 

тэмдэглэлийг мөрдөж 

ажиллах 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

2016 онд иргэдээс аймгийн Засаг дарга болон нутгийн захиргааны 

байгууллага, албан тушаалтанд хандаж нийт 19531 өргөдөл, гомдол 

ирүүлснээс 19001 өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн нь 

97.6 %-ийн үзүүлэлттэй байна. 137 өргөдөл бүртгэл хяналтанд, 

шийдвэрлэлтийн шатандаа байна. Аймгийн засаг даргад хандан 142 

өргөдлийг ирүүлснээс 77.4 хувийн шийдвэрлэлтэй байна. Мөн 97 иргэн 

биечлэн уулзсан бөгөөд мөнгөн тусламж хүссэн 23 иргэнд Засаг даргын 

нөөц сангаас эмчилгээ болон сургалтын зардал, хөтөлбөр арга хэмжээнд 

зориулан 12,763,100 төгрөгийг олгосон 90байна. Мөн 7059106 цахим 

хуудас болон 7059106 нээлттэй утсаар иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн 

авч шийдвэрлэлтийн талаар мэдээлж байгаа нь хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтэнд тавих хөндлөнгийн хяналтыг сайжруулж байна. Тайлан 

мэдээг улирал тутам нэгтгэн гаргаж ЗГХЭГ-т хүргүүлж байгаагаас гадна 

аймгийн албан ѐсны вебсайтын ажлын тайлан хэсэгт байнга байршуулж 

байна.  

ТЗУХ 

23 

ХIҮ.2.3.Өргөдөл гомдлын асуудлаар албан хаагчдад 

сургалт зохион байгуулах, асуудал хариуцсан албан 

хаагчдын ур чадварыг сайжруулах.”гэжээ.  

Сургалт зохион 

байгуулах, арга зүйгээр 

хангах 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Сумдын засаг даргын тамгын газар, хэлтэс, агентлагийн өргөдөл, гомдол 

хариуцсан ажилтнуудад зориулсан хууль тогтоомжийн гарын авлагыг 

ажлын хэрэгцээнд нь зориулан өгч байна. Мөн Байгаль орчин аялал 

жуулчлалын газрын ажилтнууд болон сумдын ЗДТГ-ын дарга нарт санал, 

өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сэдвээр тус 

тус сургалт зохион байгуулсан. Төрийн байгууллагуудын нэгдсэн цахим 

бүртгэлд өргөдлийг бүртгэн хяналт тавьж буй бөгөөд бүртгэл 

тэмдэглэгээтэй холбоотой зааварчилгаа, зөвлөмжийг тухай бүр өгч 

ажиллаж байна.  

ТЗУХ 

 Ерөнхий сайдын захирамж  

08_2014_61. Үндэсний зөвлөл, салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай Ерөнхий сайдын захирамж, Батлагдсан : 2014-05-16  
 

24 

1.Нээлттэй засгийн түншлэлийн бодлого, төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, 

хяналт тавих, нэгтгэн дүгнэх үүрэг бүхий Үндэсний 

Төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Аймгийн Төрийн байгууллагуудын И-Оффис программд холбогдон, албан 

бичиг зар мэдээллээ, албан ажлын талаар байгууллагууд хоорондоо болон 

ТЗУХ 
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зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр, яам бүрт ажиллах 

салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар, орон нутгийн 

салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 3 дугаар, иргэний 

нийгмийн байгууллагын салбар зөвлөлийн 

бүрэлдэхүүнийг 4 дүгээр хавсралт ѐсоор тус тус 

баталсугай.  

албан хаагчид хоорондоо харилцах ажлыг өргөжүүлж, харилцагчдын тоог 

өнгөрсөн оноос нэмэгдүүллээ. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

дэргэд Засгийн газрын 11:11 төвийн жишгээр 7059106 төвийн ажиллуулж, 

цахим болон телефон зэрэг 7-9 төрлийн сувгаар иргэдийн санал өргөдөл 

хүсэлтийг хүлээн авч, хариуг шуурхай хүргэж хэвшлээ. Мөн өргөдлийг 

цахим хэлбэрээр хүлээн авч хариуг цахим хэлбэрээр хүргэдэг боллоо. 

Аймгийн Засаг даргаас иргэдтэй уулзах уулзалтын тусгай графикийн 

дагуу 21 хоног тутам зохион байгуулж иргэдийн санал бодлыг сонсож, 

гарсан санал хүсэлтийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж байна. Аймаг 

сумдад иргэний танхимыг ажиллуулж, иргэдийн дунд 4 удаа хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулсан. Dundgovi. gov,mn аймгийн цахим хуудсыг ажиллуулж, 

төрийн байгууллага бүр нээлттэй ил тод үйл ажиллагаа, хүний нөөц, ХАА, 

санхүүгээ /шилэн данс/ цахимаар сурталчилах боломжийг бүрдүүлэн, 

мэдээллийг шинэчилэн оруулж байна. Мөн “Дундговь” ОНӨҮГ-ийг 

байгуулж иргэдэд хүрэх төрийн мэдээллийг илүү ойр болголоо.  

 иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд үзүүлэх мэргэжил, арга зүйн туслалцаа  

 Ерөнхийлөгчийн зарлиг  

2007_97. “Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулах тухай Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Батлагдсан огноо: 2007-05-24   

25 

1.“БНМАУ-ын тусгаар тогтнолын талаархи асуудлын 

талаар бүх ард түмний саналыг гаргуулах тухай” 

БНМАУ-ын Бага хурлын Тэргүүлэгчдийн 1945 оны 

түүхэн шийдвэрийн дагуу Монгол Улсын тусгаар 

тогтнолыг баталгаажуулсан ард түмний санал асуулгыг 

явуулсан өдрийг тохиолдуулан Засгийн газар, орон 

нутгийн удирдлага, тэдгээрийн харъяаны бүх шатны 

байгууллага, албан тушаалтнууд бодлого боловсруулах, 

шийдвэр гаргахдаа иргэд, иргэний нийгмийн 

байгууллагуудын санал, зөвлөгөөг сонсч тусгах 

зорилгоор жил бүрийн 10 дугаар сарын 20-нд орон даяар 

“Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж 

ажиллахыг Засгийн газарт чиглэл болгосугай.  

Үйл ажиллагааг зохион 

байгуулах 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлан таниулах, 

тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч зөвлөгөө мэдээллээр хангах ажлын 

хүрээнд “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2016 

оны 3 сарын 11-ний өдрийн 2/270 тоот албан тоотын хавсралтаар баталсан 

хуваарийн дагуу хэлтэс, агентлагууд зохион байгууллаа. Энэ хугацаанд 

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсээс “Олон улсын хүүхдийн эрхийг 

хамгаалах өдөр”-ийг тохиолдуулан хүүхдийн эрхийн асуудлаар 57 иргэнд 

сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгч, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас “Мод 

тарих үндэсний өдөр”-ийг угтаж модны суулгацын үзэсгэлэн худалдааг 

зохион байгуулж, иргэдэд байгаль орчны хууль, мод суулгац тарих заавар 

зөвлөгөөг өглөө. Тайлант хугацаанд зохион байгуулагдсан нээлттэй 

мэдээллийн өдрүүдийн арга хэмжээнд нийт 250 гаруй хүнийг хамруулж, 

100 гаруй хууль тогтоомжийн гарын авлагыг тараасан байна. Мөн аймаг, 

сумдын Засаг даргын тамгын газар болон харъяа хэлтэс агентлагуудын 

“Нээлттэй мэдээллийн өдөрлөг”-ийн нэгдсэн арга хэмжээ 10 дугаар сарын 

3-ны өдөр тус аймагт боллоо. Уг арга хэмжээний үеэр аймгийн Засаг дарга 

О.Бат-Эрдэнэ өнгөрсөн 100 хоногийн хугацаанд МУ-ын Засгийн газраас 

авч хэрэгжүүлсэн ажил арга хэмжээний талаар мэдээлж, мөн аймгийн 

хэмжээнд зохион байгуулагдсан ажлын тухай танилцууллаа. Нээлттэй 

мэдээллийн өдөрлөгийн үеэр аймгийн ЗДТГ-аас төрийн ажил, 

үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар явуулсан санал асуулгад 27 

иргэн оролцож Үндсэн хууль болон бусад хуульд заасан бүрэн эрхийнхээ 

ТЗУХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

хүрээнд төрийн үйлчилгээг авч чадаж буй эсэх талаар 66.6 хувь нь маш 

сайн, төрийн үйлчилгээний чанар, үр нөлөө, хүртээмж үр ашиг иргэдийн 

санаа сэтгэлд нийцэж буй эсэх талаар 48.1 хувь нь дутагдалтай, төрийн 

байгууллагууд байнгын тогтвортой, тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж 

чаддаг эсэх талаар 62.9 хувь нь маш сайн гэсэн байна.  

Үр нөлөө: 
Бүх шатны байгууллага, албан тушаалтнууд бодлого боловсруулах, 

шийдвэр гаргахдаа иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын санал, 

зөвлөгөөг сонсч тусган хэрэгжүүлсэн. 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Жил бүр хэрэгжиж тогтмолжсон тул хяналтнаас хасах 

 Засаг даргын үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангах асуудал  

 ЗГ-ын тогтоол  

2016_153. Журам батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2016-03-14   

26 

2.Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан журмыг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг сумын Засаг 

дарга нарт үүрэг болгосугай.  

Журмын төсөлд санал 

авах, гарсан журмыг 

сурталчлах 

хэрэгжүүлэх 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Аж үйлдвэрийн яамны мониторингийн багтай хамтран 2016 оны 1 дүгээр 

сарын 21-26 ныг хүртэлх хугацаанд Сайнцагаан, Луус, Хулд, Адаацаг, 

Дэлгэрцогт, Дэрэн сумдын Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн хэрэгжилт, 

хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавьж тухайн сангийн зээлийн журмын 

шинэчилсэн найруулгад ажил хариуцсан мэргэжилтэн, иргэдээс санал авч 

ажилласан Засгийн газрын 2016 оны 3 сарын 14-ны өдрийн 153-р 

тогтоолоор батлагдсан “Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, 

зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавих журам”, СХС, “Сумын өрхийн бичил 

бизнесийг дэмжих зээл”-ийн батлагдан гарсан шинэ журам, сум хөгжүүлэх 

сангийн зээлийн үйл явц, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар 

сумдын ЗДТГ-ын жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтнүүд, 

татварын улсын байцаагч нарт мэдээлэл өгсөн. 2016 онд шинэ журмын 

дагуу зээл олгогдож, сумдын зээлийн ашиглалт 86-аас дээш хувьтай байна.  

ХОХБТХ 

2015_509. Хөтөлбөр батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-12-21   

27 

2.Хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн улс, 

орон нутгийн төсвийн төсөлд тусгах, хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалтыг татан оролцуулах, хандивлагч орон, 

олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагын зээл, 

тусламжид хамруулах замаар санхүүжүүлж ажиллахыг 

Засгийн газрын холбогдох гишүүд, аймаг, нийслэлийн 

Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.  

Тодорхой хэмжээний 

хөрөнгө төсвийн 

асуудлыг шийдвэрлэн 

зарцуулах 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Аймагт жил бүр зохион байгуулдаг “Дундговь түншлэл” арга хэмжээний 

шалгаруулалтын номинацид үндэсний хэв шинжийг агуулсан гадаадын 

жуулчдад бэлэг дурсгалын байдлаар олгох боломжтой гар урлалын 

бүтээгдэхүүнийг шалгаруулж хэвшээд байна. БНХАУ-ын Эрээн хотод 

болсон олон улсын үзэсгэлэн яармагт тус аймгийн алт, мөнгөний 

дархчуулыг оруулсан, тэдний хийсэн гар урлалын бүтээгдэхүүн ихээхэн 

эрэлт хэрэгцээтэй байлаа. Аймгийн байгалийн үзэсгэлэнт, түүх соѐлын 

дурсгалт 9 газрыг аймгийн 9 гайхамшигаар тодруулж эдгээрийн гэрэл 

зургаар төрөл бүрийн дурсгалын зүйл хийдэг боллоо. 2016 онд орон 

НБХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр түүх соѐлын дурсгалт Сүм хөх 

бүрдийн орчинд музейн барилга, шугам сүлжээ, задгай театрын тайз 

хийсний дээр Их газрын чулууны уулан дахь задгай театрын тайз, орчныг 

тохижуулах арга хэмжээ авсан  

2015_425. Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-11-02   

28 

2.Сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн нэгжийн 

орон тоог тухайн сумын газар зүйн байршил, хүн амын 

тоо, баг, тосгоны алслагдсан байдал, газар тариалан, мал 

аж ахуй эрхлэлтийн түвшинг харгалзан энэ тогтоолын 1 

дүгээр зүйлд заасан орон тооны дээд хязгаарт багтаан 

тогтоож, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг 

аймгийн Засаг дарга нарт даалгасугай. / “1. Хүн амын 

тоо, газар нутгийн хэмжээ, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

тоог харгалзан сумын Засаг даргын Тамгын газрын орон 

тооны дээд хязгаарыг 1500 хүртэл хүн амтай суманд 12, 

1501-3000 хүртэл хүн амтай суманд 14, 3001-5000 хүртэл 

хүн амтай суманд 15, 5001-10000 хүртэл хүн амтай 

суманд 17, 10001-20000 хүртэл хүн амтай суманд 20, 

20001-ээс дээш хүн амтай суманд 22 байхаар тус тус 

тогтоосугай.”/  

Тогтоолын дагуу 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 5-ны өдрийн А/02 дугаар 

захирамжийн дагуу Сайнцагаан сум 20, Эрдэнэдалай сум 17, 

Цагаандэлгэр, Баянжаргалан, Өндөршил сумдууд 12 бусад сумдын ЗДТГ-

ын бүтцийн тоо 14 байхаар зааж гаргасан.  

 

 

ТЗУХ 

 байгаль орчныг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх болон экологийн бодлого  

 ЗГ-ын тогтоол  

2015_263. Журам батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-06-29   

29 

2.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль 

орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд 

Д.Оюунхорол, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг 

болгосугай.  

Журмыг e-office 

програм болон байгаль 

орчин сэтгүүлд хэвлэн 

гаргаж сумдын байгаль 

орчны ажилтнууд, 

байгаль хамгаалагчид 

хүргүүлж сурталчлах, 

хэрэгжүүлж эхлэх 

Өөрийн үнэлгээ: 70%  

Журмыг e-office програм болон аймгийн орон нутгийн телевизээр шторк 

нэвтрүүлэг бэлтгэн гаргаж, байгаль орчин сэтгүүлд хэвлэн сумдын байгаль 

орчны ажилтнууд, байгаль хамгаалагчдад хүргүүлсэн.  

 

ХОХБТХ 

2014_341. Хөтөлбөр батлах тухай /удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай/ ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-10-18   

30 

2.Үндэсний хөтөлбөрийг эрхлэх ажлынхаа хүрээнд болон 

тухайн нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд 

шаардагдах хөрөнгийг тухайн жилийн төсөвт тусгаж, 

олон улсын байгууллага, хандивлагчдын зээл, 

тусламжийг чиглүүлэх арга хэмжээ авахыг Байгаль 

орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай  

Үндэсний хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэн ажиллах 

Өөрийн үнэлгээ: 70%  

2015 оноос хог хаягдлын ажилд улсын төсвөөс 60,0 сая төгрөгийн 

санхүүжилт өгдөг болсон. 2015 оноос хойш удаан задардаг химийн 

бодисын тооллогыг төлөвлөгөөний дагуу хийж тоо хэмжээг бүртгэж 

байна. Тухайлбал 15 сумын эмнэлгийн хог хаягдал дахь диоксин болон 

фуран, нүүрсээр галладаг дулааны болон гэрийн зуухны нүүрсний үнсний 

хэмжээ, аймгийн төвийн тоосгоны үйлдвэрийн шатаасан тоосго, тээврийн 

ХОХБТХ 
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хэрэгслийн шатахууны зарцуулалт, аймаг, сумдын Мал эмнэлэгийн болон 

Зооноз өвчин судлалын төвд ашиглагдаж байгаа 6 төрлийн пестицидийн 

химийн бодис, аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламжийн хатуу хаягдлын 

хэмжээг тоолж тооцож гаргасан. Мөн тус аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг 

уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийн тэсрэх дэлбэрэх бодисын хадгалалт, 

хамгаалалтад үзлэг тооллого, хяналт шалгалтыг төлөвлөгөөний дагуу 

тогтмол хийж байна.  

2014_43. Журам шинэчлэн батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-02-14   

31 

2..Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг 

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Сангийн 

сайд Ч.Улаан, бүх шатны Засаг дарга нарт үүрэг 

болгосугай.  

Хөрөнгийг төлөвлөж 

батлуулах, хэрэгжилтэд 

хяналт тавих 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Аймгийн ИТХ-аар 2016 онд газрын төлбөрөөс 180,0 сая, усны төлбөрөөс 

40,0 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр төлөвлөгөө баталсан. 2016 оны 

11 сарын байдлаар газрын төлбөрөөс 179,2 сая төгрөг, усны төлбөрөөс 

11,5 сая төгрөг төвлөрөөд байна. 2016 онд Байгаль орчныг хамгаалах 

сангийн эх үүсвэрт ойн зурвас байгуулах ажилд 10,0 га талбайд 20,0 сая 

төгрөг, мод үржүүлгийн өргөтгөл ойн нөхөрлөлийг дэмжихэд 2,0 сая 

төгрөг , булаг шандын эхийг хаших 2 булаг 5,0 сая төгрөг, мэдээлэл 

сургалт, сурталчилгааны арга хэмжээ, байгаль хамгаалах сарын аян 

нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулахад 2,86 сая төгрөг, тусгай 

хамгаалалтай газар нутагт ажиллаж байгаа байгаль хамгаалагч нарт 

шаардлагатай ажлын багаж хэрэгсэл эд материалаар хангахад 3,3 сая 

төгрөг бүгд 33,16 сая төгрөгийг батлуулсан. Мод тарих ажлыг Сайнцагаан, 

Сайхан-Овоо, Цагаандэлгэр, Баянжаргалан, Өндөршил, Гурвансайхан, 

Дэлгэрцогт сумдад хэрэгжүүлэхээр сумын ЗДТГ, аж ахуйн нэгжүүдтэй 

гэрээ байгуулж, ойжуулалт, ойн зурвас байгуулах, тарьц, суулгацын 

ургалтын ажлыг аймгийн Засаг даргын 2016.9.5-ны өдрийн А/326 дугаар 

захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 9 сарын 5-16-ны хооронд актаар 

хүлээн авсан, “Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн хүрээнд 5,0 га талбайд 3000 ш 

тарьц суулгац тарьснаас 2335 ш буюу 75-82,5%-ийн, ойн зурвасын 10,0 га 

талбайд 6000 ш тарьц суулгац тарьснаас 4590 ш буюу 75-80%-ийн 

ургалттай байна. Мөн Сайнцагаан сумын Тал булаг, Гурвансайхан сумын 

Баянбулагийг хашиж БОАЖГ-ын даргын тушаалаар байгуулагдсан ажлын 

хэсэг хүлээж авсан.  

Үр нөлөө: 
Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан. 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Хэрэгжилт тогтмолжсон тул хяналтнаас хасах 

ХОХБТХ 

 биоаюулгүй байдлын бодлогын асуудал  

 ЗГ-ын тогтоол  

2014_298. Хөтөлбөр батлах тухай /хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр/ ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан : 2014-09-18   
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Хариуцах 

хэлтэс 

32 

3.Тухайн салбар, нутаг дэвсгэрийнхээ хог хаягдлын 

менежментийн төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэхийг сайд, 

аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.  

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж ажиллах 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Аймаг, сумд 2014-2016 оны хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг 

баталж энэ хүрээнд БОНХАЖЯ-аас зохион байгуулсан хог хаягдлын 

тооллого хийх аргачлалын сургалтад БОАЖГ-ын мэргэжилтэн оролцож, 

тооллого явуулах зааврыг бүх сумдад хүргүүлсэн, тооллогыг 2015 оны 8-

12 сард зохион байгуулсан. 2015 онд Баянжаргалан, 2016 онд 

Гурвансайхан сумд сумын төвийн хогийн цэгийг шууж тохижуулсан. 

2015, 2016 онд аймгийн төвийн хог хаягдлыг зөөвөрлөх ажлыг Дундговь 

Ус ОНӨҮГ-аас Хотын захирагчийн ажлын албанд шилжүүлэх асуудлыг 2 

удаа хэлэлцүүлсэн боловч санхүүжилтын асуудлаас болоод хойшлуулсан.  

ХОХБТХ 

 гадаад улс, олон улсын байгууллагатай хийх гэрээ, хэлэлцээрийн асуудал болон байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн явцад тавих хяналт  

 ҮАБЗ-ийн зөвлөмж  

2014_46/26. Олон улсын гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг сайжруулах тухай ҮАБЗ-ийн зөвлөмж, Батлагдсан огноо: 2014-09-22   

33 

1.Улс хоорондын болон Засгийн газар хоорондын гэрээ 

байгуулахдаа дараах журмыг чанд баримтлах: 1.1.Гэрээ 

байгуулахдаа үндэсний язгуур ашигсонирхолыгүндэс 

болгох; 1.2.Гэрээг Үндсэн хууль болон бусад хууль, 

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Гадаад 

бодлогын үзэл баримтлалд нийцүүлэх; 1.3.Гадаад 

харилцааны сайд Засгийн газрын тухай хуулийн 20 

дугаар зүйлийн 5 дугаар хэсгийн 4-т заасны дагуу гэрээ 

байгуулах чиглэлээр үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гол 

хариуцлага хүлээх; 1.4.Тодорхой гэрээ байгуулах 

асуудлаар Гадаад харилцааны яамтай зөвшилцөн төсөл, 

орчуулгыг нь албан ѐсоор хянуулж дүгнэлт гаргуулан 

Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж байх; 

1.5.Төрийн албан ѐсны хэлний тухай хуулийн 5.10, 5.11-д 

заасныг баримтлан гэрээний төслийг заавал монгол 

хэлээр үйлдэх. 2.Байгууллага хоорондын гэрээ 

байгуулахдаа Гадаад харилцааны яамны санал, 

дүгнэлтийг авч, байгуулсан гэрээг Гадаад харилцааны 

яаманд бүртгүүлэх. З.Гэрээ байгуулахаар яриа хэлэлцээ 

хийхдээ "Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны 

нэгдмэл байдлыг сайжруулах тухай" Үндэсний аюулгүй 

байдлын зөвлөлийн 2013 оны 1 дүгээр сарын 13-ны 

өдрийн 01/01 дүгээр зөвлөмж болон Засгийн газрын 2013 

оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 169 дүгээр тогтоолоор 

баталсан "Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны 

нэгдмэл байдлыг хангах журам"-ыг мөрдлөг болгох.  

Журмыг мөрдөж 

ажиллах 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Төрийн гадаад бодлого нэгдмэл байдлыг хангах журмын 4.3 дахь заалт, 

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2013 оны 01 сарын 08-ны өдрийн 

01/01 тоот зөвлөмж, ЗГ-ын 1994 оны 201 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 

“Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журамд заасны дагуу аймгийн 

засаг даргын гадаадын зочид төлөөлөгчидтэй хийсэн уулзалт болон яриа 

хэлэлцээний талаар урьдчилсан хөтөлбөр болон уулзалт, ярианы 

тэмдэглэлийг ГХЯ-ны Төрийн захиргаа удирдлагын газрын даргад тухай 

бүр хүргүүлэн танилцуулсан. 2016 он гарсаар тус аймагт зочлон ирэх 

хүсэлтээ ирүүлсэн БНХАУ-ын Эрээн хотын орлогч дарга тэргүүтэй тус 

хотын Гадаад харилцааны хэлтсийн ажилтнууд 5 хүн, мөн аймгийн 

Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх хүсэлтээ уламжилсан 

БНХАУ-ын Бугат хотын Хавдрын эмнэлгийн эмч нарын төлөөлөл, 

түүнчлэн тус аймгийн театрын уран бүтээлчидтэй хамтарсан урлагийн 

тоглолт зохион байгуулах хүсэлтээ ирүүлсэн БНСУ-ын Чунбуг хотын 

Ардын язгуур урлагийн хамтлагийн 13 уран бүтээлчийг Дундговьд зочлон 

ирэхийг урьсан албан ѐсны урилгыг аймгийн засаг даргын нэр дээр 

хүргүүлсэн. Мөн БНХАУ-ын Шанши хоттой хамтран ажиллах тухай 

Санамж бичгийг байгуулж Гадаад харилцааны яаманд бүртгүүлсэн. 

Дундговь аймгийн Сайнцагаан Сумын Мандал сургууль, БНХАУ-ын 

Эрээн хотын 3-р бага сургуультай хамтран ажиллах гэрээ, аймгийн 

нэгдсэн эмнэлэг, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Бугат хотын хавдрын эмнэлэгтэй 

хамтран ажиллах гэрээний төслийг ГХЯ, ЭМЯ, БСШУЯ-нд тус тус 

хүргүүлж санал, зөвлөмжийг авч гэрээг байгуулах шатандаа байна. 

Аймгийн засаг даргын гадаад айлчлалтай холбоотой хөтөлбөр, 

удирдамжийг ЗГХЭГ-т батлуулж, уулзалт ярианы тэмдэглэлийг тухай бүр 

ГХЯ-нд хүргүүлж байна.  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

ТЗУХ 
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оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Хэрэгжилт тогтмолжсон тул хяналтнаас хасах 

 гадаад сурталчилгаа  

 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл  

2016_12. 2016 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдөр 12 дугаар тэмдэглэл ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2016-02-29   

34 

I. 2. .Ази, Европын дээд түвшний арван нэгдүгээр 

уулзалтыг зохион байгуулах Үндэсний зөвлөлийн 

саналыг харгалзан аймаг, дүүрэг, сумын баяр наадмыг 

тэмдэглэх хугацаа тогтоох тухай асуудлыг хэлэлцээд 

тогтоол гаргахаар тогтов. 2. Ази, Европын дээд түвшний 

арван нэгдүгээр уулзалтыг зохион байгуулах хугацаанд 

орон нутгаас нийслэл рүү явах зорчигчид (нэн 

яаралтайгаас бусад)-ын урсгалыг хязгаарлах, иргэдэд 

тайлбарлан ойлгуулах арга хэмжээ авч ажиллахыг аймаг, 

сумын Засаг дарга нарт үүрэг болгов.  

Аймаг, сумын баяр 

наадмыг тэмдэглэх 

хугацаа тогтоох, бусад 

арга хэмжээ 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Засгийн газрын 2016 оны 122 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр аймгийн баяр наадыг 

2016 оны 7 сарын 16,17-ны өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлэх дугаар 32 

тогтоол гарч аймгийн баяр наадмыг зохион байгуулсан болно  

 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Тухайн жилдээ хэрэгжээд дуусан тул хяналтнаас хасах 

ТЗУХ 

 нэгдсэн төсвийн талаарх судалгаа, төлөвлөлт  

 ЗГ-ын тогтоол  

2015_467. Монголын бүх ард түмний спортын XIY их наадам зохион байгуулах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан : 2015-11-30   

35 

2.Спортын их наадмын анхан шатны тэмцээнийг орон 

нутагтаа зохион байгуулах болон их наадамд оролцох 

тамирчдын зардлыг төсөвтөө тусган санхүүжүүлэхийг 

аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга нарт даалгасугай.  

Спортын холбоодтой 

хамтран аймгийн 

аварга шалгаруулах 

тэмцээн зохион 

байгуулж, их наадмын 

бэлтгэл ажлыг ханган 

тамирчдаа оролцуулах 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Монголын бүх ард түмний спортын 14-р их наадмын хүрээнд аймгийн 

аварга шалгаруулах тэмцээнийг спортын холбоодтой хамтран самбо бөх, 

чөлөөт бөх, волейбол, сагсан бөмбөг, хөнгөн атлетик, ширээний теннис, 

шатар, даам, үндэсний бөх, шагайн харваа зэрэг спортын 10 төрлөөр 

зохион байгуулж тус тэмцээнүүдэд давхардсан тоогоор 3100 гаруй 

тамирчид оролцлоо. Уг наадмын хүрээнд зохион байгуулагдсан Улсын 

аварга шалгаруулах тэмцээнээс самбо бөхийн төрөлд 2 алт, 1 мөнгө, 1 

хүрэл медаль, жудо бөхийн төрөлд 1 алт, 1 мөнгө, 2 хүрэл медаль, хөнгөн 

атлетикийн тэмцээнд 1 алт, 2 мөнгө, 2 хүрэл медаль хүртсэн амжилт 

гаргаад байна. Мөн өсвөр үеийн Азийн хүүхдийн 5-р их наадамд Монгол 

улсаа төлөөлөн оролцох эрхийг Дундговь аймгаас самбо, жудо бөхийн 

төрөлд тус бүр нэг нэг тамирчин хүртээд бэлтгэлээ хангаж байна.  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Энэ тогтоол нь 2015 онд хэрэгжээд дууссан. Хяналтаас хасах 

НБХ 

2015_109. Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан : 2015-03-23   

36 

7.Дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг бүх шатны 

төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгасугай: 7.1. 

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд заасан 

орлогын төлөвлөгөөг баталсан хуваарийн дагуу оны 

Орлогын төлөвлөгөөг 

баталсан хуваарийн 

дагуу оны эхнээс жигд 

ханган биелүүлж 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Аймгийн ИТХ-аар батлагдсан 2015 оны орлогын төлөвлөгөөг баталсан 

хуваарийн дагуу оны эхнээс жигд ханган биелүүлэн ажиллаж байна.Орон 

нутгийн орлого нийт дүнгээр 114.7 хувиар биелсэн . Засгийн газрын 2014 

СТСХ 
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Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

эхнээс жигд ханган биелүүлэхэд онцгой анхаарч, үйл 

ажиллагаагаа зохион байгуулах; 7.2. Урсгал зардлыг 

хэмнэх, төсвийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх талаар авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг Засгийн газрын 

2014 оны 147 дугаар тогтоол болон энэхүү тогтоолд 

нийцүүлэн баталж, харьяа төсөвт байгууллагуудад 

мөрдүүлж ажиллах.  

ажиллах. Орлогын 

төлөвлөгөө таслахгүй 

байх. . Урсгал зардлыг 

хэмнэх ажлыг бүх 

төсөвт 

байгууллагуудад 

мөрдүүлж, өр 

авлагагүй ажиллах 

оны 147 дугаар тогтоолд нийцүүлэн баталж, харьяа төсөвт 

байгууллагуудад мөрдүүлэн төсвийн өр авлагыг бууруулан ажиллаж байна  

Үр нөлөө: 
100% хэрэгж сэн 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Хугацаа дуусч хаагдсан 

2014_384. Журам батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-12-15   

37 

2.1. “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах 

мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай 

журам”-ыг хавсралт ѐсоор баталсугай. 2. Энэ тогтоолын 1 

дүгээр зүйлээр баталсан журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг 

төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд, 

төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, хяналтын багц буюу 

түүнээс дээш хэмжээний хувьцааг нь төр, орон нутаг 

болон тэдгээрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд эзэмшиж 

байгаа компани, улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 

хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, ажил, 

үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага 

болон хууль тогтоомжийн дагуу гэрээний үндсэн дээр 

төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа гүйцэтгэгч нарт 

үүрэг болгосугай.  

 

Журмын хэрэгжилтийг 

ханган ажиллах, 

Шилэн дансны тухай 

хуулийн сургалт хийх 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг 

стандартыг тогтоох тухай журам”-ыг аймгийн орон нутаг, улсын төсөв, 

орон нутгийн өмчит үйлвэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд 2015,01,01-

нээс эхлэн хэрэгжүүлж, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин ажиллалаа. Мөн 

Шилэн дансны хуулиар бүх сум байгууллагуудын дарга, ажилчдад 

сургалтыг зохион байгууллаа.  

Үр нөлөө: 
Журмыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна 

 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Тогтмолжсон тул хяналтнаас хасах 

СТСХ 

2014_131. Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-04-19   

38 

3.Энэ тогтоолоор батлагдсан журмыг мөрдөж ажиллахыг 

Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр, аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай  

 

Журмыг мөрдөж 

ажиллах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Журмын дагуу аймгийн төвд шинээр 35Мвт хүчин чадалтай дулааны 

станц, 4,0 км дулааны шугам сүлжээ, дулаан дамжуулах 6 төвийн барилга 

байгууламж барих ажил, Сайхан-Овоо сумын нэгдсэн халаалт, уурын 

зуухны барилгын ажлыг концессын гэрээ байгуулан ажилласан  

Үр нөлөө: 
2 ажлыг концессын гэрээгээр гүйцэтгэсэн 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Энэ тогтоолоор “Уралдаант шалгаруулалтын нарийвчилсан журам, жишиг 

баримт бичиг санал үнэлэх журам батлах тухай” 2012 оны 103-р тогтоолд 

оруулсан 1-2 үгийн өөрчлөлт оруулсан, эх журмыг мөрдөж ажиллаж 

байгаа тул хасах 

ХОХБТХ 

 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл  

2014_28. 2014 оны 6 сарын 12-ны 28 дугаар тэмдэглэл ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2014-06-12   

39 III.1.Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд  Өөрийн үнэлгээ: 90%  ХОХБТХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар төсөвт өртөг нь 

нэмэгдэж батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга 

хэмжээ, барилга байгууламжийн нэмэлт төсвөөр 

хэрэгжүүлэх ажлыг тухайн төсөл, арга хэмжээний 

тендерт шалгаран ажиллаж байгаа үндсэн гүйцэтгэгчтэй 

шууд гэрээ байгуулах замаар үргэлжлүүлэн дуусгах;  

Төсөвт өртөгт өөрчлөлт 

орсон барилга 

байгууламжийн үндсэн 

гүйцэтгэгчтэй гэрээг 

үргэжлүүлэн байгуулан 

ажлыг дуусгах 

 

 

Монгол улсын 2014 оны төсвийн тухай хуулийн 2-р хавсралтын 

XXII.1.1.5-д тусгагдсан” МСҮТ-ийн хичээлийн байр, дадлагын байр, 

спорт зал, 960 суудал / Дундговь, Сайнцагаан/ “ арга хэмжээг тендерт 

шалгаран ажиллаж байгаа үндсэн гүйцэтгэгч болох” Машин механизм” 

ХХК-тай шууд гэрээ байгуулан барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэн улсын 

комисст хүлээлгэн өгөөд байна.  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Тогтмолжсон тул хяналтнаас хасах 

 улсын болон орон нутгийн төсвийн зарцуулалтын хяналт  

 ЗГ-ын тогтоол  

2016_142. Бүтэц, зохион байгуулалтын зардлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан : 2016-11-16   

40 

1.Улсын Их Хурал болон Засгийн газрын шийдвэрээр 

төсвийн зарим байгууллагад хийсэн бүтцийн өөрчлөлттэй 

холбогдож гарсан төсөвт урьдчилан тусгах боломжгүй 

зардалтай холбоотой дараах асуудлыг 2016 оны 9 дүгээр 

сарын 9-ний өдрөөр тасалбар болгон эцэслэн 

шийдвэрлэхийг холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагч 

нарт даалгасугай: 1.3. бүтцийн өөрчлөлттэй холбоотой 

шийдвэрийг зохион байгуулах үүрэг бүхий комисс, 

ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны төсөвт тусгагдаагүй 

нэмэлт зардал, татан буугдсан буюу өөрчлөн 

байгуулагдсан байгууллагын архив, эд хогшлыг нүүлгэн 

шилжүүлэхэд гарсан бусад зардал.  

 

Хэрэгжүүлж ажиллах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

 

Тогтоолын заалттай холбоотой зардал гараагүй болно  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
хэрэгжээд дууссан тул хяналтнаас хасах 

СТСХ 

41 

3.Энэ тогтоолын 1, 2 дугаар зүйлд заасан хөрөнгийг 

зориулалтын дагуу зарцуулж, хуульд заасны дагуу 

тайлагнахыг холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагч 

нарт даалгасугай. 1.1. цалин хөлс, байр ашиглалттай 

холбоотой тогтмол зардлын өр төлбөрийг барагдуулах; 

1.2. байгууллагыг татан буулгаж, чиг үүргийг нь орон 

тооны хамт цомхотгосны улмаас ажлаас чөлөөлөгдсөн 

төрийн албан хаагчдад хууль тогтоомжийн дагуу олгох 

нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал;  

 

Тогтоолыг хэрэгжүүлэн 

ажиллах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Тогтоолын заалтыг хэрэгжүүлж , байгууллагыг татан буулгаж, чиг үүргийг 

нь орон тооны хамт цомхотгосны улмаас ажлаас чөлөөлөгдсөн төрийн 

албан хаагчдад хууль тогтоомжийн дагуу олгох нэг удаагийн тэтгэмжийг 

зохих журмын дагуу олгосон  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Хэрэгжээд дууссан тул хяналтнаас хасах 

СТСХ 

2014_147. Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-05-10   

42 

3.10.дүрэмт хувцсыг эдэлгээний хугацаанаас илүү 

хугацаагаар хэрглэж хэмнэлт гаргасан тохиолдолд 

хэмнэсэн зардлын 50 хувиар ажилтныг урамшуулах, 

дүрэмт хувцасны загварыг 5 жилийн дотор өөрчлөхгүй 

байх, дүрэмт хувцас зайлшгүй хэрэглэх шаардлагатай 

салбар, байгууллага, төрийн албан хаагчийг тодорхойлж 

Тогтоолыг хэрэгжүүлэн 

ажиллах 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

“Дүрэмт хувцас хэрэглэх журам”-ыг боловсруулж үргэлжлүүлэн 

хэрэглэхийг дотоод журмаараа зохицуулан тогтоолын хэрэгжилтэнд 

хяналт тавин ажиллалаа.  

 

 

СТСХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

холбогдох хуульд өөрчлөлт оруулах  

 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл  

2015_13. 2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр 13 дугаар тэмдэглэл ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2015-03-02   

43 

ХII. 2.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн явц, 

үр дүнгийн талаар Сангийн сайд Ж.Эрдэнэбат Засгийн 

газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан: 

2.1. Дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг төсвийн 

ерөнхийлөн захирагч нарт даалгав: 2.1.1. шилэн дансны 

тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан 

тайланг улирал тутам гаргаж Сангийн яаманд хүргүүлж, 

холбогдох мэдээллийг цахим хуудсандаа тогтоосон 

хугацаанд байршуулж байх; 2.1.2. Шилэн дансны тухай 

хуулийн 8.2-т заасны дагуу харьяа байгууллагуудын 

шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах.  

 

Төлөвлөгөө гарган 

ажиллаж, үйл 

ажиллагаанд хяналт 

тавих 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Аймгийн хэмжээнд нийт 148 төсвийн байгууллага болон орон нутгийн 

өмчит үйлвэрийн газар, аж ахуйн нэгж байгууллагууд шилэн дансны 

нэгдсэн портал системд “Шилэн дансны хууль”-ын дагуу 2016,01,01-нээс 

эхлэн төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлж хэрэгжилтэнд нь Санхүүгийн 

хяналт аудитын алба хяналт тавин ажиллаж хуулийн хугацаад мэдээ 

тайланг төрийн захиргааны төв байгууллагад мэдээлж байна  

 

СТСХ 

 нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого  

 ЗГ-ын тогтоол  

2015_426. Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-11-02   

44 

2.Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсөвт 

байгууллагуудад нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ 

үзүүлэх чиг үүргийг сумын Засаг даргын Тамгын газрын 

Санхүүгийн алба хариуцан гүйцэтгэж байгаатай 

холбогдуулан аймгийн төвийн сум болон 8001-ээс дээш 

хүн амтай сумаас бусад суманд үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа орон нутгийн төсөвт байгууллагуудад нягтлан 

бодогч давхардуулан ажиллуулахгүй байхыг аймгийн 

Засаг дарга болон холбогдох төсвийн захирагч нарт үүрэг 

болгосугай.  

 

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Аймгийн төвийн Сайнцагаан сумын Санхүүгийн алба 3-н орон тоогоор, 

төсөвт байгууллагуудад ня-бо ажиллуулж байгаа бөгөөд хөдөөгийн 

сумдын төсөвт байгууллагуудын ня-бо нар нь сумын санхүүгийн албандаа 

харьяалагдан ЗГ-ын 326-р тогтоолоор батлагдсан нормативын дагуу 

ажиллаж байна  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Тогтмолжсон тул хяналтнаас хасах 

СТСХ 

 төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах бодлого  

 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл  

2016_48. 2016 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр 48 дугаар тэмдэглэл ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2016-09-28   

45 

XYII.2. 1..Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай болон 

Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулиудын хэрэгжилтийг 

эрчимжүүлэх, дотоодын худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх 

замаар үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэхийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт үүрэг 

болгов.  

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах 

Өөрийн үнэлгээ: 50%  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах хуулийн дагуу хүнсний бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчийг 

сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулахдаа 

дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын шаардлага 

хангасан барааны жагсаалтад заасан барааг нийлүүлэх шаардлагыг үнийн 

санал авах баримт бичиг болон тендерийн баримт бичигтээ тусгаж 

ажилласан.  

ХОХБТХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

46 

XYII.2. 6..Төсвийн байгууллагын байнгын хэрэгцээтэй 

бараа, ажил, үйлчилгээг Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

тухай хуулийн 8.11-д заасны дагуу ерөнхий гэрээ 

байгуулан, мөн хуулийн 101 дүгээр зүйл, 53.5.7-д заасны 

дагуу тус тус зохион байгуулахыг Төрийн өмчийн 

бодлого, зохицуулалтын газар (Ц.Ням-Осор) болон бүх 

шатны төсвийн шууд захирагч нарт үүрэг болгов.  

 

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Төсвийн байгууллагын байнгын хэрэгцээтэй түлш, шатахуун, бичиг 

хэргийн материал зэргийг худалдан авах гэрээг ерөнхий гэрээ байгуулан 

худалдан авч хэвшсэн.  

 

ХОХБТХ 

 цагдаа, нийгмийн дэг журам сахиулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх асуудал  

 ЗГ-ын тогтоол  

2015_346. Хөтөлбөр батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-08-24   

47 

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг жил 

бүрийн улсын төсвийн төсөлд тусгах, хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалтыг татан оролцуулах, хандивлагч орон, 

олон улсын байгууллагын зээл, тусламжид хамруулах 

замаар санхүүжүүлэх арга хэмжээ авч, хэрэгжилтийг 

зохион байгуулан хяналт тавьж ажиллахыг Засгийн 

газрын холбогдох гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 

нарт үүрэг болгож, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 

Н.Лүндэндорж, Улсын ерөнхий прокурор М.Энх-

Амгалан, Авлигатай тэмцэх газрын дарга Н.Ганболд нарт 

зөвлөсүгэй.  

 

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 70%  

2016 оны 12 сарын 03-ны байдлаар хохирогчийн аюулгүй байдлыг 

хангахаар 8 хохирогчид нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, эрсдлийн түвшинг 

тогтоож холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэн гэр бүлийн хүчирхийлэгч 6 

хүнд Дундговь аймаг дахь Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 

шүүгчийн захирамжаар “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 

хуулийн 16-р зүйлд заасны дагуу эрх хязгаарлах арга хэмжээг 6 сараас 1 

жилийн хугацаатай авахуулж хяналт тавин ажиллаж байна. Гэр бүлийн 

хүчирхийллийн 18 тохиолдлын мэдээг хүлээн авч, аймгийн кейс хавтас 

үүсгэн ажиллаж байна. Хүчирхийллийн эсрэг Үндэсний төвийн харьяа тус 

аймаг дахь Говийн бүсийн мэдээлэл, үйлчилгээний төвийн Хамгаалах 

байрны үйл ажиллагаа, тулгамдаж буй асуудлаар тус хамгаалах байрны 

зохицуулагчийн сонсгол мэдээллийг энэ оны 1 дүгээр улиралд аймгийн 

ГХУСАЗЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж, сайжруулах чиглэлээр үүрэг чиглэл 

өгсөн. Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр салбар дундын байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, сургалт 

сурталчилгааг тогтмолжуулахад холбогдох байгууллагуудад чиглэл өгч 

аймгийн Засаг даргаас үр дүнг тооцож ажиллаж байна. Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх төрийн болон төрийн бус 

байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах ажлын хүрээнд 

Сайнцагаан сумын Засаг даргын тамгын газар, Дэлхийн Зөн орон нутгийн 

хөгжлийн хөтөлбөр, “Оюуны гэгээ” төрийн бус байгууллагатай хамтран 

сургалтыг 3 удаа зохион байгуулан явуулсан. Ар гэртээ агсам согтуу тавьж 

орчин тойрондоо айдас түгшүүр төрүүлж цагдаагийн газарт хүргэгдэн ирж 

баривчлагдсан 15 хүнд гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүний хор уршиг, хүлээх 

хариуцлагын талаар сургалт хийж, гэмт хэргийн туслах тоо бүртгэлийн 

“Судалгаа хяналт”-ын санд оруулсан.  

Үр нөлөө: 
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг тухай бүр ЗД-аар 

шийдвэрлүүлж байна 

ХЗХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

 төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийн хяналт  

 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл  

2015_1. 2015 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр 01 дүгээр тэмдэглэл ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2015-01-07   

48 

XII.4.Засгийн газрын 2010 оны 119 дүгээр тогтоолын 

хэрэгжилтийн талаар Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав 

Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй 

холбогдуулан дараах арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн 

газрын гишүүд, бүх шатны Засаг дарга, Засгийн газрын 

агентлагийн дарга нарт даалгав: 4.1. Засгийн газрын 2010 

оны 119 дүгээр тогтоолоор баталсан “Захиргааны хэм 

хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам”-ыг үйл 

ажиллагаандаа мөрдөж, захиргааны хэм хэмжээ 

тогтоосон шийдвэрийн төсөл боловсруулахдаа эрх, ашиг 

сонирхол нь хөндөгдөж байгаа этгээдийн саналыг авч, 

шаардлагатай бол саналыг тусгах арга хэмжээ авах; 4.2. 

захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын 

нэгдсэн санд бүртгэлтэй эрх зүйн актын хэрэгжилтэд жил 

бүр хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг тооцож байх; 4.3. 

шинээр гарсан хууль тогтоомжид нийцүүлэн захиргааны 

хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрт тухай бүр нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулж байх; 4.4. хуулиар тусгайлан эрх 

олгоогүй асуудлаар захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон 

шийдвэр гаргахгүй байх.  

 

Захиргааны хэм хэмжээ 

тогтоосон шийдвэрээ 

хянуулах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Засгийн газрын 2010 оны 119 дүгээр тогтоол хүчингүй болсон. Захиргааны 

хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрээ яаж хянуулах талаар сумдын 

удирдлагуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөмжийг тогтмол өгч ажиллаж 

байна. Сум, байгууллагын дарга нараас батлан гаргасан захиргааны хэм 

хэмжээ тогтоосон шийдвэрүүдийг татан хянаж, хуульд нийцсэн 

шийдвэрийг улсын нэгдсэн санд бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулж 

байна. Улсын нэгдсэн бүртгэлтэй Сайхан-Овоо сумын Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн “Таримал ургамал, модыг мал, 

тэжээвэр амьтдаас хамгаалах журам батлах тухай” 26 дугаар тогтоолын 

хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ, үр дүнгийн хагас жилийн хэрэгжилтийг 

тооцох ажлыг зохион байгуулсан.  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Хүчингүй болсон тул хяналтнаас хасах 

ХЗХ 

 иргэн, хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл  

 ЗГ-ын тогтоол  

2016_163. Аж ахуйн нэгжийн тооллого явуулах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2016-03-21   

49 

2.Аж ахуйн нэгжийн тооллогод харьяалах нутаг 

дэвсгэртээ оршиж байгаа аж ахуйн нэгжийг бүрэн 

хамруулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч 

ажиллахыг бүх шатны Засаг дарга нарт, тооллогын 

холбогдох үзүүлэлтийг аж ахуйн нэгжүүдийн татварын 

тайланд тусган мэдээлэл харилцан солилцоход дэмжлэг 

үзүүлж ажиллахыг Сангийн сайд Б.Болорт тус тус үүрэг 

болгосугай.  

 

Тооллого явуулж 

хугацаанд нь дуусгах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Аж ахуй нэгжийн тооллого явуулах ажлын хэсэг байгуулан ААН-ийн 

улсын тооллогыг 2016.4 сарын 1-нээс 20-ны хооронд хуулийн хугацаанд 

багтаан маягтад заасан үзүүлэлтийн дагуу харьяалах нутаг дэвсгэрт оршиж 

байгаа аж ахуй нэгжийг бүрэн хамруулж 4-р сарын 28-ний өдөр дуусгасан.  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Заасан хугацаанд хэрэгжилтийг хангаж ажилласан тул хяналтнаас хасах 

СТСХ 

 улсыг батлан хамгаалах бодлого болон цэргийн бодлого  

 ЗГ-ын тогтоол  

2015_51. Тооны дээд хязгаар, мөнгөн төлбөрийн хэмжээ тогтоох ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-02-09  0.0  

50 3.Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаалгах ажлыг зохих  Өөрийн үнэлгээ: 100%  ЦШ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

журмын дагуу зохион байгуулж, мөнгөн төлбөрийг 

төлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай.  

Цэргийн дүйцүүлэх 

ажлыг орон нутагт 

зохион байгуулах 

 

 

ЗГ-ын 2015 оны 02 сарын 09-ны 51 дүгээр тогтоолоор 15 хүн авахаас 2015 

оны 02.28-ны захирамжаар авч ажиллуулж байна. 2015 оны I, II ээлжийн 

цэрэг татлагаар 54 хүн мөнгөн төлбөр тавигдсанаас 12 дугаар сарын 01-ны 

өдрийн байдлаар 13 иргэн 14 хувь буюу 633.716 төгрөгийг төлж 8.238.308 

төгрөг, 28 хувиар 1267432 төгрөгийг 1 хүн, 2014 оны төлбөр 14% болох 

617864 төгрөгийг 3 хүн, 28 хувиар 1235728 төгрөгийг 1 хүн, 2013 оны 14 

хувиар 521750 төгрөгийг 1 хүн, 2011 оны 28 хувиар 842486 төгрөгийг 1 

хүн, 617864 төгрөгний таллан 300,000 төгрөгийг 3 иргэн, 210,000 

төгрөгийг 1 иргэн, 28% болох 1235728 төгрөгийг 900,000 төгрөгийг 1 

иргэн, 476138 төгрөгийг 1 иргэн тус тус таллан төлж нийт 16.115.434 

төгрөгийг Цэргийн штабын дүйцүүлэхийн дансанд төвлөрүүлсэн байна.  

Үр нөлөө: 
амжилттай хэрэгжсэн 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Тухайн жилд хэрэгжээд дуу ссан, 2016 оны 102 дугаар тогтоол гарсан тул 

хяналтнаас хасах 

2014_73. Тооны дээд хязгаар, мөнгөн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-03-07   

51 

3.Цэргийн дүйцүүлэх албыг зохих журмын дагуу хаалгах, 

цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр 

орлуулан хаах иргэдийн мөнгөн төлбөрийг төлүүлэх арга 

хэмжээг авч ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 

нарт даалгасугай.  

 

Цэргийн дүйцүүлэх 

ажлыг орон нутагт 

зохион байгуулах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%   

2014 оны цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлээр болон I, II ээлжийн цэрэг 

татлагын товчоогоор орон Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны 33 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан цэргийн дүйцүүлэх албыг иргэн мөнгөн төлбөрийн 

хэлбэрээр орлуулан хаах болзолын дагуу 78 иргэн төлбөрийн даалгавар 

бичүүлэн авснаас 12 дугаар сарын 01-ны байдлаар 1997 оны төлбөр 46% 

болох 46957- 1 иргэн, 2007 оны 14% болох 133000 -1 иргэн,2009 оны 14% 

болох 322000- 3 иргэн, 2011 оны 14% болох 368588- 4 иргэн, 2013 оны 

мөнгөн төлбөр 14% болох 522.000 төгрөгөөр- 24 иргэн, 2014 оны мөнгөн 

төлбөрийн 14% болох 617864 төгрөгийг 22 иргэн нийт 56 хүн тус тус 

цэргийн албыг мөнгөн төлбөрөөр орлуулан хааж 27,021,008 төгрөгийг 

Цэргийн штабын төрийн сан дах цэргийн дүйцүүлэх албаны дансанд 

төвлөрүүлсэн байна.  

Үр нөлөө: 
Хэрэгжиж тогтмолжсон 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Тухайн жилд хэрэгжээд дууссан, жил бүр шинээр тогтоол гарч байгаа тул 

хяналтнаас хасах 

ЦШ 

 зэвсэгт хүчнийг чадваржуулах бодлого  

 ЗГ-ын тогтоол  

2016_102. Тооны дээд хязгаар, мөнгөн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2016-02-15   
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52 

3.3. Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаалгах ажлыг зохих 

журмын дагуу зохион байгуулж, мөнгөн төлбөрийг 

төлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай.  

 

Цэргийн дүйцүүлэх 

ажлыг орон нутагт 

зохион байгуулах 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Дүйцүүлэх албаны талаар: Аймгийн хэмжээнд 7-н сумаас нийт 40-н иргэн 

цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж, сургалт дадлага, орон нутгийн 

бүтээн байгуулалтын ажилд гар бие оролцож байна. Цэргийн дүйцүүлэх 

албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах талаар: 2016 оны онд 85 

хүн мөнгөн төлбөр тавигдсанаас 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ны өдрийн 

байдлаар Адаацаг сумын 4 иргэн 259036 төгрөг, Эрдэнэдай сумын 31 

иргэн 5749178 төгрөг, Сайнцагаан сумын 31 иргэн 7305640 төгрөг, 

Цагаандэлгэр сумын 13 иргэн 2091486 төгрөг, Дэрэн сумын 2 иргэн 

1267432 төгрөг, Гурвансайхан сумын 8 иргэн 802361 төгрөг, Говь-Угтаал 

сумын 2 иргэн 1428043 төгрөг, Дэлгэрхангай сумын 3 иргэн 2323042 

төгрөг, Дэлгэрцогт сумын 2 иргэн 1346016 төгрөг, Баянжаргалан сумын 4 

иргэн 770735 төгрөг, Өндөршил сумын 1 иргэн 30369 төгрөг тус тус төлж 

нийт 75 иргэн 26254164 төгрөгийг Цэргийн штабын дүйцүүлэхийн 

дансанд төвлөрүүлсэн байна.  

ЦШ 

 барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлого  

 ЗГ-ын тогтоол  

2015_356. Концессын гэрээ байгуулах эрх олгох тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-08-31   

53 

2.“Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор төсөл”-ийн 

хүрээнд 72 бага сургууль, цэцэрлэг барихад 

шаардлагатай газрын асуудлыг холбогдох хууль 

тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэхийг тухайн шатны Засаг 

дарга нарт даалгасугай.  

 

Концессын гэрээгээр 

баригдах сургууль 

цэцэрлэгийн газрын 

асуудлыг шийдвэрлэх 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

УИХ-ын 2016 оны 34 –р тогтоолоор батлагдсан “Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгох тухай”, Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор 

төсөл”-ийн хүрээнд Дундговь аймгийн Сайнцагаан суманд 150 хүүхдийн 

цэцэрлэгийн барилга баригдахаар концессийн жагсаалтанд ороод байна. 

Энэхүү ажлын бэлтгэлийг хангахаар барилга барих газрын асуудлыг 

шийдээд байна. Аймгийн засаг даргын 2016-03-04-ны өдрийн А/85 –р 

захирамжаар Сайнацагаан сумын төвийн 7 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт 

/Мандал сургуулийн баруун талд/ байршилтай 2000 м.кв /0.2га/ газрыг 30 

жилийн хугацаатай эзэмшүүлээд байгаа ба газрын гэрчилгээг авахаар 

холбогдох байгууллагад материалыг бүрдүүлэн өгөөд байна.  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Концессын гэрээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” ЗГ-ын 

2016..8.17-ний 37-р тогтоолоор концессын гэрээ шинээр байгуулахыг 

хориглосон, байгуулсан гэрээт ажил эхлээгүй гэрээний үйлчлэлийг 

зогсоохоор шийдвэрлэсэн тул тогтоолыг хяналтаас хасах 

ХОХБТХ 

2015_265. “Сумын төвийн шинэчлэл” төслийн хүрээнд хийх ажлын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-06-29   

54 

2.“Сумын төвийн шинэчлэл” төслийн хүрээнд хийх 

ажлын технологийн шийдэл болон гүйцэтгэлийн явц, 

чанар байдал, үр дүн, хөрөнгийн зарцуулалтад байнгын 

хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалтын сайд 

 

Үлдэгдэл ажлын 

санхүүжилтийг 2016 

оны хөрөнгөнд 

Өөрийн үнэлгээ: 100% Улсын төсвийн 5,0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 

2014 оноос Өлзийт суманд “ Сумын төвийн шинэчлэл” төсөл хэрэгжиж 

дулаан, ус хангамжийн барилга, шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж, 

ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажил, 6 хүний халуун усны 

ХОХБТХ 
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Д.Цогтбаатар болон холбогдох аймгийн Засаг дарга нарт 

үүрэг болгосугай.  

тусгуулахаар саналыг 

хүргүүлэх 

 

 

барилгын ажил бүрэн хийгдсэн , бөгөөд 2015 оны 10 сарын 02 өдөр улсын 

комисст байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн байна Үүнд /1930 м цэвэр 

усны шугам,2888 м бохир усны шугам, 50 м3 хүчин чадал бүхий 1 

цэвэрлэх байгууламж ,50 м3 багтаамж бүхий 2 усан сан,гүний худаг 1 

ш,түгээлтийн худаг 2 ш буюу нийт 4,668,788,035 төг-н өртөг бүхий бүтээн 

байгуулалтын ажил хийгдсэн байна Үлдэгдэл ажлын хөрөнгө байхгүйгээс 

1,77 км автозам, гадна гэрэлтүүлгийн ажлын 205,0 сая төгрөгийн 

хөрөнгийг шийдүүлсэн боловч ажлыг 2017 онд хийхээр гэрээг 

шинэчилсэн.  

Үр нөлөө: 
Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг гүйцэтгэсэн. 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Төсөл хэрэгжиж дууссан тул хяналтаас хасах 

2014_308. Хөтөлбөр батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-09-18   

55 

2.2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг 

жил бүрийн улсын болон орон нутгийн төсөв, бусад эх 

үүсвэрээс үе шаттай санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг 

Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Баярсайхан, Сангийн 

сайд Ч.Улаан, Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр, 

аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.  

 

Тоног төхөөрмжийн 

судалгаа гаргах, 

барилгын хөрөнгийг 

шийдвэрлүүлэх талаар 

саналаа хүргүүлэх 

Өөрийн үнэлгээ: 70%  

Орон нутагт баригдаж буй барилга, байгууламжийн лабораторийн 

хяналтыг гүйцэтгэх зорилгоор 2014 онд “Барилгын материалын сорил 

шинжилгээний лаборатори”-ын барилгын ажлын зураг төслийг “Цээнтэй 

Атиллер” ХХК-д боловсруулж 2015 онд улс болон орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн төсөвт санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэхээр санал хүргүүлсэн 

боловч төсвийн хүндрэлээс болж батлагдаагүй. 2012 онд “Барилгын 

материалын лабораторийн шинжээчээр 2 хүнийг сургалтад хамруулж, 

Пресс, дүүргэгчийн ширхэгийн бүрэлдүүн тодорхойлох багаж, бетон 

зуурмагийн хөдөлгөөнт чанарыг тодорхойлох хэв зэрэг тоног 

төхөөрөмжтэй болсон. Бетоны бат бэхийг үл эвдэх багаж буюу Шмит H-

225А маркын алхаар барилгын талбай дээр бетоны бат бэхийг шалгаж 

ажиллаж байна. Лабораторийн цар хүрээ болон шинжилгээний нэр 

төрлийг олшруулахад чухал шаардлагатай 19 багаж тоног төхөөрөмжийн 

судалгааг гаргасан байна. Барилгын материалын сорил шинжилгээний 

лабораторийг түрээсийн байранд байрлуулахаар төлөвлөж байна.  

ХОХБТХ 

2014_60. Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-02-28   

56 

1.“Жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 2013 оны 12 

дугаар сарын 14-ний өдрийн 408 дугаар тогтоолын 

хавсралтын XY.1.58-д тусгагдсан “Сумын төвийн 

шинэчлэл төсөл (Сумын төвийн айл, өрх, албан 

байгууллагыг цэвэр, бохир ус, дулаанд холбох, цэвэрлэх 

байгууламж байгуулах), (Архангай, Баян-Өлгий, Булган, 

Говь-Алтай, Өвөрхангай, Дорнод, Дундговь, Завхан, 

Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Төв, Увс, Ховд, Хэнтий, 

Хөвсгөл аймгуудад тус бүр нэг сум)” төсөл, арга хэмжээг 

 

Сумын төвийн 

шинэчлэл” төслийн 

зам, гэрэлтүүлгийн 

үлдэгдэл хөрөнгийг 

2016 онд тусгуулахаар 

саналаа хүргүүлэх 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

2015 онд энэ тогтоолоор төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах эрх 

аймгийн Засаг даргад шилжиж ирсэн тул 2 удаа нээлттэй тендер зарлаад, 

хууль тогтоомжийн дагуу “САНЖАТ” ХХК-тай шууд гэрээ байгуулж 

улсын төсвийн 5,0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр Өлзийт суманд “Сумын 

төвийн шинэчлэл” төсөл хэрэгжиж дулаан, ус хангамжийн барилга, шугам 

сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажил, 

6 хүний халуун усны барилгын ажил бүрэн хийгдсэн , бөгөөд 2015 оны 10 

сарын 02 өдөр улсын комисст байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн байна. 

ХОХБТХ 
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тус жагсаалтаас хассугай.  Үүнд /1930 м цэвэр усны шугам,2888 м бохир усны шугам, 50 м3 хүчин 

чадал бүхий 1 цэвэрлэх байгууламж ,50 м3 багтаамж бүхий 2 усан 

сан,гүний худаг 1 ш,түгээлтийн худаг 2 ш буюу нийт 4,668,788,035 төг-н 

өртөг бүхий бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн байна. Үлдэгдэл ажлын 

хөрөнгө байхгүйгээс 1,77 км автозам, гадна гэрэлтүүлгийн ажлыг 2016 

оны хөрөнгөнд тусгуулахаар саналыг холбогдох газарт хүргүүлсэн.  

Үр нөлөө: 
2015 оны үлдэгдэл 1,77 км автозам, гадна гэрэлтүүлгийн ажлыг 2016 оны 

хөрөнгөнд тусгуулахаар саналыг холбогдох газарт хүргүүлсэн. 

 орон сууцны бодлогын асуудал  

 ЗГ-ын тогтоол  

2015_248. “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөр батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-06-15   

57 

2.Хөтөлбөрийг олон улсын байгууллага, хандивлагч 

орнуудын буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн эх 

үүсвэр, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татан 

оролцуулах замаар хэрэгжүүлж, түрээсийн орон сууцны 

сан бүрдүүлэхтэй холбогдон гарсан зардлыг буцаан 

төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Барилга, хот 

байгуулалтын сайд Д.Цогтбаатар, Сангийн сайд 

Ж.Эрдэнэбат, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт 

даалгасугай.  

 

Түрээсийн орон сууц 

хөтөлбөрийн сан 

бүрдүүлэх 

Өөрийн үнэлгээ: 70% Аймгийн 2015 оны ОНХС-ын хөрөнгөөр 300 сая 

төгрөгөөр 54 м кв бүхий 2 өрөө 6 айлын байрыг түрээсийн орон сууц 

хэлбэрээр худалдан авч 6 төрийн албан хаагчид түрээслүүлж уг хөрөнгийг 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хөрөнгөд бүртгүүлээд байна. Сан 

байгуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 2016 оны орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн хөрөнгөнд түрээсийн орон сууцны ариутгах татуургын 

шугам сүлжээний ажлыг орон нутгийн хөгжлийн сангаас 20,0 сая 

төгрөгийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. 

Аймгийн ЗДТГ-т ОНХС-ийн сангийн хөрөнгөөр баригдсан 12 айлын сууц 

байдаг бөгөөд энд 10 гаруй ТАХ түрээсээр амьдарч байна.  

ХОХБТХ 

 газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн асуудал  

 ЗГ-ын тогтоол  

2014_179. 2014 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-06-07   

58 

1.Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

саналыг үндэслэн 2014 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын 

нийт хэмжээ, байршил,зориултыг хавсралт ѐсоор 

баталсугай.  

 

Төлөвлөгөөт газрыг 

өмчлүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Засгийн газрын 2016 оны 173 дугаар тогтоолоор 2016 онд өмчлүүлэх 

газрын зориулалт, хэмжээг батлуулсан. Дээрх тогтоолоор 211,8 га газрыг 

иргэдэд өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 11 сарын байдлаар 1340 иргэнд 

102,77 га газрыг өмчлүүлээд байна.  

Үр нөлөө: 
2016 онд 211,8 га газрыг иргэдэд өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 11 

сарын байдлаар 1340 иргэнд 102,77 га газрыг өмчлүүлээд байна. 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Жил бүр Засгийн газрын тогтоол шинээр гардаг тул хяналтнаас хасах 

ХОХБТХ 

 ЗГ-ын тогтоол  

2016_242. Хувьсах зардлын дундаж норматив, санхүүжүүлэх аргачлал батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2016-05-02   
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59 

2.Нэг суралцагчид ногдох хувьсах зардлын дундаж 

нормативт зардлыг батлагдсан аргачлалын дагуу 

санхүүжүүлж байхыг Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны 

сайд Л.Гантөмөр, Сангийн сайд Б.Болор, бүх шатны Засаг 

дарга нарт даалгасугай.  

 

Тухайн оны дунд 

хугацааны төсвийн 

төсөлд тооцож оруулах 

-Хувьсах зардлын 

дундаж нормативын 

дагуу тооцож, хяналт 

тавих 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100% Засгийн газрын 2012 оны 106 тоот тогтоолоор 

баталсан хоолны зардлын нормативт үндэслэн ЕБС-ийн сурагчдын 1-5 

дугаар ангийн “Үдийн цай” хөтөлбөрт 2016 онд 18 сургуулийн 3998 

хүүхэд хамрагдахаар 683675 хүүхэд өдрөөр тооцож үдийн цайны зардал 

410.2 сая төгрөг хуваарилагдсан боловч гүйцэтгэлээр 588765 хүүхэд өдөрт 

337.1 сая төгрөгийг зарцуулсан, Дотуур байранд 803 хүүхэд хамрагдахаар 

193452 хүүхэд өрдөөр хоолны зардал 447,8 сая төгрөг хуваарилагдсан 

боловч гүйцэтгэлээр 164641 хүүхэд өдөрт 348,6 сая төгрөгийг зарцуулсан, 

СӨББайгууллага 2805 хүүхэд хамрагдахаар 532950 хүүхэд өдрөөр тооцож 

823,8 сая төгрөг хуваарилснаас гүйцэтгэлээр 401266,3 хүүхэд өдөрт 654,2 

сая төгрөгийг тус тус зарцуулж хэмнэлтийг Төсвийн тухай хууль болон 

БСШУССайдын 2016 оны 12 сарын 08 өдрийн 1а/4101 албан бичгийн 

дагуу төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй, өр төлбөр үүсгэхгүй байхаар 

зохицуулалт хийж, аймгийн ИТХ-аар оруулан батлуулж, 2016 онд 

салбарын хэмжээнд өргүй ажилласан.  

Үр нөлөө: 
Өргүй ажилласан 

НБХ 

 авто замын асуудал  

 ЗГ-ын тогтоол  

2016_103. Журам батлах, төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2016-02-15   

60 

5.Орон нутгийн чанартай болон аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын дотоодын зам, замын байгууламжаар 

зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслээс төлбөр авах цэгийн 

байршил, төлбөрийн хэмжээг авто замын асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай 

зөвшилцөн тогтоож, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж 

ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг 

болгосугай.  

 

Постын үйл ажиллагааг 

эхлүүлэх 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Улаанбаатар-Дундговь” улсын чанартай авто замаар зорчиж байгаа 

тээврийн хэрэгслээс төлбөр хураамж авах хяналтын постын барилгын 

ажил баригдаж, 2016 оны 11 сараас үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. 

Хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.  

 

ХОХБТХ 

05_2014_04. Авто замын засвар, арчлалтын бүтэц, зохион байгуулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  
ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-01-11  

 

61 

5.2014 оноос орон нутгийн авто замд хийгдсэн тэмдэг, 

хаягжуулалтын ажлуудыг хүлээн авч ашиглалт, 

хамгаалалтыг байнга хариуцан ажиллаж байхыг Засаг 

дарга нарт даалгасугай.  

 

Улсын болон орон 

нутгийн чанартай 

сайжруулсан авто 

замуудад 69 ш босоо 

тэмдэг, 2 ш хурд 

сааруулагч хэвтээ 

тэмдгийг хийх 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Улсын болон орон нутгийн чанартай сайжруулсан авто замуудад 69 ш 

босоо тэмдэг, 2 ш хурд сааруулагч хэвтээ тэмдгийг хийхээс 69 ш босоо 

тэмдгийг байршууллаа. Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөс аймгийн 

төвийн доторх замуудад босоо болон хэвтээ тэмдэг тус бүр 4 ш нийт 8-ийг 

хийсэн. Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын хөрөнгөөр сургуулийн ойр 

орчмын замд хэвтээ тэмдэг 2 хос 4 ш-ийг хийж байршуулсан байна  

Үр нөлөө: 
Авто замд хийгдсэн тэмдэг, хаягжуулалтын ажлуудыг хүлээн авч 

ашиглалт, хамгаалалтыг байнга хариуцан ажиллаж байна 

ХОХБТХ 
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 соѐл, урлагийг хөгжүүлэх асуудал  

 ЗГ-ын тогтоол  

2014_72. Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-03-07   

62 

3..3. "Монгол цуур" үндэсний хөтөлбөрийг орон нутгийн 

хэмжээнд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлан ажиллахыг 

аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.  

 

Үндэсний хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж ажиллах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90% Монгол цуур” үндэсний хөтөлбөрийг орон нутгийн 

хэмжээнд хэрэгжүүлэх талаар нийт соѐл, урлагийн байгууллагуудад 

зөвлөгөө чиглэл өгч ажилласан. Мөн Ховд аймгийн БСГ, хөгжим, соѐлын 

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Тунгалаг, Алтангэрэл нартай хамтран 

цуур хөгжмийн үүсэл хөгжлийн тухай мэдээ мэдээлэл, хөгжимдөх арга 

зүйг аймагтаа түгээн дэлгэрүүлж байна. Эдгээрийн үр дүнд ТХДЖТ, 

Тэнгэрийн тэмдэг хүүхдийн театр, Соѐлын төвүүд нь монгол цуур 

хөгжмийн талаар сурталчлан таниулах ажлыг 114 ардын авьяастан, албан 

хаагч, ЕБС-ийн 205 сурагчийг хамруулан зохион байгууллаа. Цуур 

хөгжимтэй холбогдолтой номын судалгаа номзүйн бүртгэл хийж, 

хөгжмийн холбогдолтой 60 ширхэг номоор “Монгол цуур” сэдэвт 

үзэсгэлэнг гаргаж, 113 уншигч ирэгсдэд үйлчиллээ. Өлзийт сумын соѐлын 

төв 5 ширхэг, Эрдэнэдалай сумын соѐлын төв 2, Гурвансайхан сумын 

соѐлын төв 1 ширхэг цуур хөгжмийг тус бүрийг 55000 төгрөгөөр 

“Эгшиглэн магнай” үндэсний хөгжмийн дэлгүүрээс авч, ашиглаж байна. 

БСШУЯ-ны захиалгаар Монгол улсын СУИС-аас эмхтгэн гаргасан 

“Монгол цуур” анхан шатны сургалтын гарын авлагыг CD бичлэгийн хамт 

14 соѐлын төвд хүргэн судлуулж, сургалт зохион байгуулснаар 21 хүн 

тоглох анхан шатны мэдлэг ур чадвар эзэмшиж, урын сандаа 5 бүтээлтэй 

болоод байна. Сумдыг дээрх ном, сиди зэрэг сургалтын гарын авлагаар 

хангаснаар цуурын урлагийг хөгжүүлэхэд үр дүнгээ өгч байна. Мөн 7 

сумын хөгжмийн багш, ардын авьяастнууд өөрийн сонирхлоор цуур 

хөгжмийг сурч, 21 хүнд тоглох арга техникийг эзэмшүүлсэн. Нийт 14 

соѐлын төвөөс 182 хүнд цуур хөгжмийг таниулан сурталчилж, ТХДЖТ-аас 

үндэсний хөгжмийн болон цуур хөгжмийн лекц концертыг 5 сумын 9 

ЕБС-ийн 1250 хүүхдийг хамруулан зохион байгуулж, хөгжмийн урлагийн 

боловсролыг нь дээшлүүллээ.  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Хөтөлбөрийн хэрэгжих хугацаа дууссан тул хяналтнаас хасах 

НБХ 

 түүх, соѐлын өвийг хамгаалах, сэргээх бодлого  

 ЗГ-ын тогтоол  

2015_195. Улс, орон нутгийн тусгай сан хөмрөгийн улсын тооллогын дүнгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай  
ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-05-18  

 

63 

2.Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд орших Эрдэнэ 

зуу музей, Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн суманд орших 

Амарбаясгалант хийд, Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр 

 

Холбогдох судалгааг 

хийж, баримт бичгийг 

Өөрийн үнэлгээ: Хугацаа болоогүй  

Эрдэнэдалай сумын төвд байршилтай Цогчин дуганыг орон нутгийн 

өмчлөлөөс төрийн өмчлөлд шилжүүлэх талаар бэлтгэл судалгааг хийж, 

НБХ 
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суманд орших Балдан бэрэйвэн хийд, Архангай аймгийн 

Өлзийт суманд орших Өөлд бэйсийн дуганууд, Дундговь 

аймгийн Эрдэнэдалай суманд орших Эрдэнэ далайн 

дуган зэрэг түүх, соѐлын дурсгалыг орон нутгийн 

өмчлөлөөс төрийн өмчлөлд шилжүүлэх асуудлыг 

холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд судалж 

шийдвэрлүүлэхийг Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны 

сайд Л.Гантөмөр, аймгийн Засаг дарга нарт даалгасугай.  

бүрдүүлэх. Дуганыг 

орон нутгийн 

өмчлөлөөс төрийн 

өмчлөлд шилжүүлэх 

холбогдох материалыг бүрдүүлэн, БСШУЯ-нд хандсан бөгөөд одоогоор 

энэ асуудлыг хүлээж бай зөрчилтэй асуудал үүсээд байгаа тул эргэж хариу 

мэдэгдэнэ гэсэн бөгөөд 2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн байдлаар 

ч энэ хариуг өгөөд байна. Тус сумын Засаг дарга, Соѐлын төвийн эрхлэгч 

нарт БСШУСЯ-аас ирүүлэх чиглэлийн дагуу ажиллахыг үүрэг болгоод 

байна.  

 

 нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх бодлого  

 ЗГ-ын тогтоол  

2016_145. Олон улсын хүүхдийн спортын наадам зохион байгуулах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2016-11-16   

64 

3.“Азийн хүүхдүүд” олон улсын хүүхдийн спортын YII 

наадамд Монгол Улсыг төлөөлөн оролцох өсвөрийн 

тамирчдыг үе шаттай бэлтгэж, дэмжлэг үзүүлэх 

зорилгоор Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ 

багийг олон улсын хүүхдийн спортын YII наадмын 

хөтөлбөрт орсон спортын төрлүүдээр байгуулан хүүхэд, 

залуучуудын дунд тэмцээн, уралдаан зохион байгуулж, 

өсвөрийн тамирчдын амжилтыг урамшуулахад 

шаардагдах хөрөнгийг жил бүр төсөвтөө тусган 

ажиллахыг аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга нарт 

үүрэг болгосугай.  

 

 Хугацаа болоогүй  

  

Судалгаа хийгдэж эхлэж байна  

 

НБХ 

05_2014_02. Өндөрлөг байршилд спортын бэлтгэлийн төв байгуулах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-01-11   

65 

2.Спортын бэлтгэлийн төв байгуулах тохиромжтой 

байршлуудыг орон нутгийн хөгжлийн ерөнхий болон 

хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнд тусган газар олгож, дэмжин 

ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг 

болгосугай.  

 

Санал хүргүүлэх, 

ерөнхий төлөвлөгөөнд 

тусгаж, газар олгох 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

“Мандалговь хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-нд хотыг 2015-2030 

он хүртэл хөгжүүлэх 2200,0 га газарт төлөвлөлт хийсэн бөгөөд 2015 оны 

10 сарын 27 өдрийн 1118/2015 дугаар улсын магадлалын дүгнэлтээр 

баталгаажсан. Энэ төлөвлөгөөний дагуу Шаргын хөшөө, Мандалговь-50 

цэцэрлэгт хүрээлэн болон 3000 хүний суудалтай цэнгэлдэх хүрээлэнд 30,0 

га газар олгож, уг хүрээлэнд спортын бэлтгэлийн төв байгуулахаар зураг 

төсвийг 2015 онд боловсруулж, 2015, 2016 онд барилга байгууламжийн А 

блокын угсралтын ажил хийгдсэн..  

Үр нөлөө: 
Ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгаж газрын асуудлыг шийдвэрлэснээр барилгын 

ажил хийгдсэн 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Тогтмолжсон тул хяналтнаас хасах 

ХОХБТХ 

 аялал жуулчлалын бодлого  
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 ЗГ-ын тогтоол  

2014_246. "Адуучин-2014" тэмцээн зохион байгуулах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-08-01   

66 

4.Аялал, жуулчлалыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, мэдээллийн 

бааз бүрдүүлэх, үндэсний баяр наадмаар дотоодын болон 

гадаадын аялагч, жуулчдыг орон нутагт татах зорилгоор 

аймаг сум, орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулагдах 

Үндэсний их баяр наадмын товыг өмнөх оны 11 дүгээр 

сарын 1-ний өдрөөс өмнө тодорхой болгож Соѐл, спорт, 

аялал жуулчлалын яаманд жил бүр мэдээлж байхыг 

аймгийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай  

 

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 70%  

 

Адуучин-2014" тэмцээн зохион байгуулах ажлыг тухайн онд амжилттай 

сайн хэрэгжүүлсэн . Жил бүр Сайхан –Овоо суманд тухайн үйл ажиллагааг 

зохион байгуулж тогтмолжсон  

Үр нөлөө: 
"Адуучин-2014" тэмцээнийг 2014 онд 100% зохион байгуулсан 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Хэрэгжээд дууссан тул хяналтнаас хасах 

НБХ 

 малыг цаг агаарын гэнэтийн аюулаас хамгаалах бодлого  

 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл  

2016_55. 2016 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр 55 дугаар тэмдэглэл ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2016-11-16   

67 

XXYI.5. 2..цас ихтэй бүс нутагт отроор яваа малчдад 

эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх бэлэн 

байдлыг нэмэгдүүлэх, явуулын үзлэг хийх, өвчлөлөөс 

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулж 

ажиллахыг Эрүүл мэндийн сайд А.Цогцэцэг, аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт;  

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах 

Өөрийн үнэлгээ: 70%  

Отроор нүүдэдэллэж буй эрсдэлт бүлгийн 58 хүн судалгаагаар 

бүртгэгдсэнээс өөр аймгийн 15, өөрийн аймгийн 43 байна. Эдгээрээс 

амбулторын үзлэгт -46, дуудлагаар -17 хүн, эрт илрүүлэг үзлэгт-18 хүн, 

товлолт үзлэгт-3, 0-5 насны товлолын вакцинд-8 хүүхэд хамрагдаад байна. 

Цас ихтэй бүс нутагт отроор яваа малчдад эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэх бэлэн байдлыг сум бүрт хангаж ажиллаж байна.  

НБХ 

68 

XXYI.5. 4..малын гоц халдварт өвчинд тавих хяналтыг 

сайжруулах, өвөлжилт, хаваржилт хүндрэхээс урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор байнгын бэлэн байдалд шилжиж, 

цаг хүндэрсэн нутаг дэвсгэрт өвөлжиж байгаа малчдад 

дэмжлэг, туслалцаа тогтмол үзүүлж ажиллахыг бүх 

шатны Засаг дарга, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 

үйлдвэрийн сайд П.Сэргэлэн нарт тус тус даалгав.  

 

Байнгын онцгой 

комиссын гишүүдийг 

сумдад ажиллуулах 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

2016 оны 11-12 сард аймгийн байнгын онцгой комиссыг 3 удаа 

хуралдуулж малын гоц халдварт цэцэг өвчин, малын отор нүүдлийн талаар 

хэлэлцэж, онцгой комиссын гишүүдээр ахлуулсан 6 ажлын хэсгийг 

давхардсан тоогоор 12 суманд томилон ажиллуулсан. Дэлгэрцогт, Дэрэн , 

Эрдэнэдалай сумын хонины цэцэг өвчтэй 10 өрхийн 397 хонийг 

тусгаарлаж, үүнээс 197 хонийг устгаж, бүх хонийг вакцинжуулах арга 

хэмжээ авч байна. Сайхан -Овоо, Дэлгэрхангай, Эрдэнэдалай сумдад 

отроор орж ирсэн адууг бог малын бэлчээрээс чөлөөлөх арга хэмжээ авлаа. 

Аймгийн ХХААГ-аас мал өвөлжилтийн байдлыг сар бүр, хонины цэцэг 

өвчний байдлыг тухай бүр ХХААХҮЯ-д мэдээлж байна.  

ХОХБТХ 

 хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажилгүйдлийг багасгах, ядуурлыг бууруулах бодлого  

 ЗГ-ын тогтоол  

2014_249. Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний салбарын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-08-07   

69 
3.Одоо хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжээд дуусч байгаа 

төслүүдийн зээл, зээлийн хүүг дамжуулан зээлдүүлэх 

 

Төслүүдийн зээл, 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

2011-2012 онд хэрэгжсэн аймгийн төвийн дулаан, цэвэр, бохир усны 
ХОХБТХ 



  
Page 32 

 

  

№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

гэрээнд тусгасны дагуу үе шаттайгаар төлж 

барагдуулахыг холбогдох аймгийн Засаг дарга нарт үүрэг 

болгосугай.  

зээлийн хүүг 

дамжуулан зээлдүүлэх 

гэрээнд тусгасны дагуу 

үе шаттайгаар төлж 

барагдуулах ажилд 

хяналт тавих 

 

 

шугамын шинэчлэлийн төслийн зээл, зээлийн хүүг үе шаттай барагдуулах 

талаар БХБЯ-тай хамтран ажиллаж байна. 2015 онд Гурвансайхан, 

Дэлгэрцогт сумдын төвийн цэвэр, бохир усны системийн ажлын зээл, 

зээлийн хүү хугацаандаа орон нутгийн хөгжлийн сангаас төлөгдөж байгаа  

Үр нөлөө: 
зээлийн хүүг хугацаанд нь төлж барагдуулж байна 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Тогтмолжсон тул хяналтнаас хасах 

 хөдөлмөрийн зах зээлийн зохицуулалт  

 ЗГ-ын тогтоол  

2014_279. Хөтөлбөр батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-08-28   

70 

3."Ахуйн үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр-ийг орон 

нутагт хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг аймаг, 

нийлэлийн засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.  

 

Ахуй үйлчилгээ 

эрхлэгч иргэдийг төсөл 

хөтөлбөрт хамруулах 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Ахуй үйлчилгээ эрхлэгч жижиг бизнес эрхлэгчдийг аймаг, сумын 

хөгжлийн сангийн зээлд хамруулж байна. Орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн хөрөнгөөр Эрдэнэдалай, Гурвансайхан, Баянжаргалан сумдад 

ахуйн үйлчилгээний барилга, Өлзийт суманд улсын төсвийн хөрөнгөөр 

Халуун усны барилга барьж ашиглалтад оруулсан  

ХОХБТХ 

 жижиг, дунд үйлдвэрийн хөгжлийн асуудал  

 ЗГ-ын тогтоол  

2014_278. Хөтөлбөр батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-08-28   

71 

1.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг 

улсын болон орон нутгийн жил бүрийн төсөв болон 

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн эх үүсвэрт 

тусган санхүүжүүлж, хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг 

Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр, Сангийн сайд 

Ч.Улаан, Хөдөлмөрийн сайд Я.Санжмятав, аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.  

 

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэн ажиллах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 70%  

Жил бүр аймаг, суманд Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн 

хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрийг хуваарилан, аймаг, суманд журмын 

дагуу төсөл сонгон шалгаруулж зээл олгож байна. 2016 онд уг сангаас 

олгосон эх үүсвэрийг Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 03 сарын 22-ны 

өдрийн 47-р тоот тушаалаар хувиарласан. Аймгийн Жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд 2,0 тэрбум төгрөг хуваарилагдан ирээд 

байна. Аймгийн төсөл сонгон шалгаруулах дэд хороог Аймгийн засаг 

дарга санал болгосны дагуу Аж үйлдвэрийн сайд баталдаг. Түүний дагуу 

дэд хороо байгуулах саналыг хүргүүлээд байна. Мөн үйлдвэрийн нэгдсэн 

системтэй болох зорилгоор боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа татварын хэлтэст нэмэх тайлантай аж ахуйн нэгжүүдийг тооллогод 

хамруулж байна. 2015, 2016 онд аймгийн төвд Өвлийн нарлаг хүлэмж, 

Дэрэн суманд малын тэжээлийн үйлдвэр барих, газар тариалангийн тоног 

төхөөрөмж нийлүүлэх, цахилгааны эх үүсвэрт холбох ажилд 3,0 тэрбум 

гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Сумын өрхийн бичил 

бизнесийг дэмжих зээлийн эх үүсвэр хувиарлагдаад байна. Энэ нь сумын 

хүн амын тооноос хамааран харилцан адилгүй байгаа. 3000 хүртэлх хүн 

ХОХБТХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

амтай суманд 75,0 сая төгрөг, 3000-5000 хүртэлх хүн амтай суманд 150,0 

сая төгрөг, 5000-с дээш хүн амтай суманд 300,0 сая төгрөг хувиарлагдсан. 

Манай аймгийн сумдын хувьд Эрдэнэдалай, Сайнцагаан сум 300,0 сая 

төгрөг бусад сумд 75,0 сая төгрөг нийт 1,575,0 сая төгрөг хувиарлагдсан. 

Сумын мэргэжилтэн нар төслөө хүлээж аван банкинд судалгааны ажил 

хийгдэж байна.  

Үр нөлөө: 
Хэрэгжиж байна 

 нийгмийн халамжийн бодлого  

 ЗГ-ын тогтоол  

2014_137. Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  
ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-04-26   

72 

1..Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг 

бүртгэлжүүлэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, нийгмийн 

халамж болон сэтгэл засал, боловсрол, эрүүл мэндийн 

үйлчилгээнд хамруулах, мэргэжлийн чиг баримжаа 

олгох, ажлын байранд зуучлах зэрэг тэднийг 

нийгэмшүүлэх арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийг 

орон нутгийн төсөвтөө тусган хэрэгжүүлэхийг аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.  

 

Гэр оронгүй тэнэмэл 

иргэдийг 

бүртгэлжүүлэх, 

нийгэмшүүлэх 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Аймгийн хэмжээнд гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай 15 иргэний 

нарийвчилсан судалгааг гаргаж тэдэнд амьдралын итгэл үнэмшил 

хөдөлмөрийн дадал олгох сургалтыг зохион байгуулж, 12 өрхөд гэр авахад 

нь дэмжлэг болгон 1,200,000 төгрөгийн тэтгэмжийг олгосон. Нийт дүнгээр 

14,4 сая төгрөгийг нийгмийн халамжийн сангаас зарцуулсан байна. Мөн 

ОНОТХҮ-ний чиглэлээр гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа “Сургалт 

судалгааны хүрээлэн” ТББ-тай хамтран гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай 

иргэдэд амьдралын итгэл үнэмшил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 

сургалт явуулж нийгэмшүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллалаа. 

Эдгээрийн үр дүнд тэдний амьдрах орчин нөхцөл сайжирч, мэдээллийн 

сан бүрдсэн.  

Үр нөлөө: 
Амьдрах орчин нөхцөл сайжирч, мэдээллийн сан бүрдсэн. 

НБХ 

 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн асуудал  

 УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол  

2016_09/03. Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол, Батлагдсан огноо: 2016-03-26   

73 

5.Бүх шатны Засаг дарга хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын 

салбар комисс, сургалтын байгууллагуудын үйл 

ажиллагааг дэмжих, тухайн орон нутгийнхаа хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдийг сургууль, цэцэрлэгт хамруулах 

асуудлыг Засаг даргын үр дүнгийн гэрээнд тусгаж, 

үүрэгжүүлж ажиллуулах  

Салбар комиссыг 

байгуулж, үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх, үр 

дүнгийн гэрээнд тусгах 

 Өөрийн үнэлгээ -90%  

Аймгийн засаг даргын 2016 оын 10 сарын 18-ны өдрийн аймгийн засаг 

даргын захирамжаар тус комиссыг 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн 

байгуулсан байгаа. Комиссын даргаар: ХХҮГ-ийн дарга Г.Хишигдаваа 

Нарийн бичгийн даргаар: ХБИ-ний асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн 

С.Гарамханд Гишүүд: Нэгдсэн эмнэлгийн эмч Ундармаа Нэгдсэн 

эмнэлгийн эмч А.Будсүрэн БСУГ-ийн мэргэжилтэн Уранбямба ГБ,ХЗХГ-

ийн мэргэжилтэн Цэцэг ХБХ-ийн эцэг эхийн холбооны тэргүүн 

Ц.Батсайхан нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж эхэлсэн. Мөн комиссын 

гишүүдэд хувийн хэрэг нээж гишүүд тус бүрийг ажлын чиг үүрэгтэй 

НБХ 
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болгосон. Түүнчлэн сар бүрийн 2 болон 4 дэх долоо хоногийн 2 дахь 

өдрийн 14 цагт тогтмол хуралдаж байхаар хугацаагаа товлон ажиллаж 

байна. Энэ онд ХБХ-н эрүүл мэнд, боловсрол нийгмийн хамгааллын 

салбар комисс нь нийт 217 хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг тогтоож 

ажилласан байна. Мөн 8 хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловролд, 58 

хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд, 4 хүүхдийг тусгай сургуульд, 

13 хүүхдийг албан бус боловсролд хамруулах дүгнэлтийг гаргаж өгсөн 

байна. Түүнчлэн эрүүл мэндийн болон сэргээн засах эмчилгээнд 21 

хүүхдийг хамруулсан. Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн дагуу 139 

хүүхэд байнгын асаргааны үйлчилгээнд хамрагдсан. Мөн аймгийн 

хэмжээний ХБХ-н нэгдсэн бүртгэлийг сум бүрчлэн гаргаж нэгдсэн 

файлын санг үүгээд баяжилтыг цаг хугацаанд нь хийж байна. 

Шаардлагатай бол зарим хүүхдийн хувийн хэргийг шинэчлэн нээх зэрэг 

арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 1.3 Үйлчилгээний үр дүн Хүүхдийг 

комиссын хурлаар оруулснаар хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлэх, мөн 

хөгжлийн бэрхшээлтэйгээр тогтоосноор эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 

халамжийн үйлчилгээнд хуулийн дагуу хамрагдах боломж олгогдож 

байна. Сумдын засаг дарга нарын үр дүнгийн гэрээнд тусган ажиллаж 

байна. 

 ЗГ-ын тогтоол  

2015_11. Дүрэм шинэчлэн батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-01-12   

74 

2.2. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссыг үйл 

ажиллагаа явуулах байраар хангаж, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхийг 

аймаг, дүүргийн Засаг дарга нарт даалгасугай.  

 

Орон нутгийн эмнэлэг 

хөдөлмөрийн магадлах 

комиссын үйл 

ажиллагааны тогтмол 

байдлыг хангана. 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

ЭХМК-н хурлыг НЭ-н ерөнхий эмчийн өрөөнд хийдэг байсан бол одоо 

амбулаторийн хурлын зааланд өвчтөний суух сандал хүрэлцээтэй болгож, 

өрөө тасалгааг томсгон, эмч нарын үзлэгийн өрөө болон Эмнэлэг 

хяналтын комиссын хурал хийдэг өрөөтэй зэргэлдээ байрлалтай цагийн 

хувьд зохицуулалт хийж зохион байгуулсан нь иргэдэд учирах 

чирэгдэлийг багасгалаа. Мөн хүн үзэх ор, тоног төхөөрөмжийн хувьд 

үүдний өрөөнд үзлэгийн ор, негатоскоп зэргийг байрлуулсан ба комиссын 

гишүүн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хувьд чагнуур ,мэдрэлийн алх, 

даралтын аппарат зэргийг өөрсдөө авчирдаг. Өрхийн эмч, амбулаторийн 

нарийн мэрэгжилийн эмч нарын ЭХМК-н хуралд хүнээ танилцуулах 

хуваарийг хийж өрөөний үүдэнд байрлуулсан. Мөн хүлээж байгаа иргэдэд 

сургалт хийдэг телевизтэй болж байнгын сургалт хийгдэж ЭХМК нь 

Нэгдсэн эмнэлэг, Өрх, сумын эмнэлэг, ХХҮГ, ХБИХТББ- уудтай хамтран 

ажиллаж ХЧА-аас урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх, ХЧА-тай иргэдийн 

нийгмийн оролцоог дэмжих чиглэлээр хамтран ажиллалаа. Үүнд Нэгдсэн 

эмнэлэгийн амбулаторт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд угтах, лавлах 

үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг сайжируулах зорилгоор хөтөч сувилагч 

ажилуулж хөгжлийн бэрхшээлтэй 287 иргэнд үйлчилгээ үзүүллээ. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчин бүрдүүлж нэгдсэн 

НБХ 
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эмнэлгийн амбулаторт ЭХМК-н,ЭХК-н ХЧА-ийг сунгах, тогтоох хурлын 

өрөөг зэргэлдээ өрөөнд цагийн хувьд ойролцоо болгож зохион 

байгуулснаар нэг дороос мэрэгжлийн эмчид үзүүлэх, зөвлөгөө авах, 

сургалтанд хамрагдах зэрэг ажлуудаас гадна иргэдийн суух сандалын тоог 

нэмэгдүүлж хүрэлцээтэй болгож, шатны дагуу нэмэлт бариул хананд 

бэхлэн байрлуулсанаар иргэдэд хүрэх үйлчилгээний таатай орчинг 

бүрдүүллээ. Эмчилгээ, хяналтын комисс, эмнэлэг хөдөлмөр магадлах 

комиссын хурлыг 2016 онд 46 удаа хуралдуулж 1593 хүний хөдөлмөрийн 

чадвар алдалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн. Шинээр хөдөлмөрийн чадвар 

алдалт тогтоосон 164, сунгасан 1244, цуцалсан 185 байна. Хугацаагүй 

хөдөлмөрийн чадвар алдалттай 223 хүний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 

дахин магадласан.  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажилласан тул хяналтнаас хасах 

 зээл, тусламжийн нэгдсэн бодлого  

 ЗГ-ын тогтоол  

2014_151. “Орон сууцны ипотекийн зээлийн ерөнхий журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2014-05-10   

75 

1.Засгийн газрын 2013 оны 200 дугаар тогтоолын 

хавсралтаар баталсан “Орон сууцны ипотекийн зээлийн 

ерөнхий журам”-д дараах нэмэлт, өөрчлөлтийг 

оруулсугай:  

 

Орон сууцны 

ипотекийн зээлд 

хамрагдсан иргэдийн 

судалгаа гаргах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Журам шинэчлэгдснээс хойш буюу 2014 оноос хойш 2016 оны 11 сарын 

байдлаар аймгийн хэмжээнд орон сууцны 8%-ийн зээлийг 281 иргэн авсан 

одоо зээлийн үлдэгдэл 9,7 тэрбум төгрөг, 5%-ийн зээлийг 105 иргэн авсан 

зээлийн үлдэгдэл 3,7 тэрбум төгрөг, зээлийн эргэн төлөлт хэвийн байна  

Үр нөлөө: 
Судалгаагаар аймгийн хэмжээнд 281 иргэн зээлд хамрагдсан байна. 

ХОХБТХ 

 эрчим хүчний нэгдсэн бодлого  

 ЗГ-ын тогтоол  

2015_292. Хөдөө аж ахуйн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай  
ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-07-07  

 

76 

6.Аймгийн төвүүдийн дулааны станцууудын 

өвөлжилтийн бэлтгэл байдлыг хангуулах, нүүрсний 

аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлэх, дулааны шугам сүлжээний 

ээлжит засвар, үйлчилгээ, угаалга, туршилт 

тохируулгуудыг 2015 оны 9 дүгээр сарын 1-ний дотор 

хийж дуусгахыг аймгийн Засаг дарга нарт даалгасугай.  

 

Өвөлжилтийн бэлтгэл 

ажлыг хангах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

2015-2016 оны төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын 

төлөвлөгөөг галлагааны “Ган-Илч” ХХК, “Тэвшийн говь” ХХК, 

“Дундговь-Ус” ОНӨҮГазруудаас авсан. Уг төлөвлөгөөний дагуу 

гүйцэтгэлийг нь газар дээр 2015 оны 09-р сарын 02-нд Сайнцагаан сумын 

Хот тохижилтын газар, аймгийн Эрчим хүчний зөвлөлтэй хамтран уурын 

зуухуудаар шалгахад “Тэвшийн говь” ХХК нь уурын зуухны оролт, 

гаралтын 48 метр шугам сольсон, “Ган Илч” ХХК нь 2500 метр дулааны 

шугамын хөндлөн огтлолыг нэмэгдүүлсэн, Дундговь Ус ОНӨҮГ шинээр 

150 метр шугам сольж засвар үйлчилгээ хийж, төлөвлөгөөний дагуу 

ХОХБТХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

нэмэлт зуухнууд суурьлуулсан, сүлжээний насоснуудыг шинэчилсэн, 

хаалт нэмж суурилуулсан. Тэвшийн говь ХХК нь дулаанаар хангадаг орон 

сууц, албан газрын анхны худгуудад 38 ширхэг, “Ган Илч” ХХК 32 

ширхэг, Дундговь Ус ОНӨҮГ 14 ширхэг хаалт шинээр суурилуулсан. 

Засварын ажил 95%-тай байсан ба зөвлөмж өгч, дахин ажлын хэсэг 

зөвлөмжийн дагуу шалгаж, галлагаа өгөхөд 100%-тай бэлэн байсан. 2015 

оны 10-р сарын 1-ээс төв болон Өлзийт, Гурвансайхан, Сайхан-Овоо, 

Дэлгэрцогт сумдын нэгтсэн халаалтыг өгсөн. 2015 оны 02-р сарын 19-нд 

Сайнцагаан сумын Хот тохижилтын газар, аймгийн Эрчим хүчний 

зөвлөлтэй хамтран уурын зуухуудаар явлаа. Дундговь-Ус ОНӨҮГазрын 2-

р зуух нь 56оС температуртай өгч байна. 80тн нүүрс татсан байна. Ган-

Илч ХХК-ний 7-р зуух 60оС температуртай өгч байна. Нүүрсээ 2тн-оор 

агуулахаасаа бага багаар татаж авч байна. Тэвшийн говь ХХК-ний 2-р зуух 

нь 50оС температуртай өгч байна. 50тн нүүрсийг уурхайгаасаа татсан 

байсан. Галлагаа хэвийн явагдаж байсан. 2016-2017 оны төлөвлөгөөг 

галлагааны 3 байгууллага руу 2016 оны 06-р сарын 13-ны өдөр ирүүлэх 

албан тоотыг хүргүүлсэн.  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Тухайн ондоо хэрэгжээд дууссан тул хяналтнаас хасах 

 хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, нөхөн сэргээх бодлого  

 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл  

2014_05. 2014 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр 5 дугаар тэмдэглэл ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2014-02-07   

77 

1.Монгол Улсад донорын эгнээг өргөжүүлэх, донорын 

үйлсийг сурталчилах ажлыг холбогдох хуулийн дагуу 

зохион байгуулахыг бүх шатны Засаг дарга нарт даалгав.  

Донорын өдрөөр 

донорын үйл 

ажиллагааг 

сурталчилах, донорын 

эгнээг өргөжүүлэх 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Дэлхийн “Донор”-ын өдрийг “Цусаа бэлэглэж амьдрал тэтгэе” уриан дор 

тэмдэглэж, 23 байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн ажилчид албан хаагчид, 

донорууд, сайн дурын идэвтэнгүүд нийт 158 хүнийг хамруулан донорын 

үйл ажиллагааг бүх нийтэд сурталчилах өдөрлөг зохион байгуулсан. Мөн 

доноруудаа хүлээн авч хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулж, 

“Манлайлагч донор”, “Хүндэт донор”, “Донор дэмжигч байгууллага”-ыг 

тус тус тодруулан шагнаж урамшууллаа. Энэ жил хамгийн олон удаа хүнд 

цусаа бэлэглэсэн 2 донорт “Манлайлагч донор”, “Хүндэт донор”-оор 

шалгаруулсан. Донор элсүүлэх үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, 

хамгийн олон донортой 278-р цэргийн анги “Донор дэмжигч” 

байгууллагаар тус тус шалгарсан. Аймгийн хэмжээнд нийт 297 донор 

байгаагаас “Манлайлагч донор” 5, “Хүндэт донор” 78 байна.  

Үр нөлөө: 
Үйл ажиллагаа тогтмолжсон 

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Үйл ажиллагаа жигдэрсэн тул хяналтнаас хасах 

НБХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

 төсвийн хөрөнгө оруулалтын бодлого, зохицуулалт, санхүүжилтийн үйл ажиллагаа  

 ЗГ-ын тогтоол  

2015_377. Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тодотголыг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэн батлуулах хүртэл хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай 
ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-09-21  

 

78 

2.1.2. Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тодотголыг 

Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэн батлуулах хүртэл 

хугацаанд 2015 оны эхний 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлд 

үндэслэн дор дурдсан зохицуулалт хийж, 2015 оны 

төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 

төсөлд тусгахыг Сангийн сайд Б.Болор, бүх шатны 

төсвийн захирагч нарт даалгасугай: 1/ бүх шатны төсвийн 

байгууллагын зарцуулагдаагүй цалин хөлс, нэмэгдэл 

урамшуулал, гадаад, дотоод томилолт, зочин төлөөлөгч 

хүлээн авах зардал, тавилга, эд хогшил худалдан авах 

зардал, хангамж бараа материалын зардал, бараа 

үйлчилгээний бусад зардал, сургалт семинарын зардал, 

мэдээлэл сурталчилгааны зардал, төрийн болон хувийн 

хэвшлийн байгууллагуудад төсвөөс олгох татаас, төрийн 

албан хаагчдыг мэргэшүүлэх зардлыг хэмнэж, зайлшгүй 

шаардлагатай зарим зардлыг 2015 оны тодотголоор 

батлагдах төсөвт багтаан санхүүжүүлэх;  

 

Журмыг мөрдөж 

ажиллах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

2015 оны 9-р сарын 25-наас эхлэн тодорхой зардлуудын зарцуулах эрхийн 

хязгаарласнаар тєсвийн тодотгол батлахад орлогыг огт нэмэгдїїлэлгїйгээр 

зардлыг батлагдсан хэмжээнд буюу УИХ-аар батлагдаж ирсэн хяналтанд 

багтаан санхїїжїїлэхээр Аймгийн ИТХ-аар батлан ажиллалаа.  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Хугацаа дуусч хаагдсан тул хяналтнаас хасах 

СТСХ 

2015_281. Бүтэц, зохион байгуулалтын зардлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан : 2015-07-07   

79 

2.Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан хөрөнгийг 

зориулалтын дагуу зарцуулж, хуульд заасны дагуу 

тайлагнахыг холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагч 

нарт даалгасугай.  

 

Заасан хөрөнгийг 

зориулалтын дагуу 

зарцуулж, хуульд 

заасны дагуу тайлагнах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Байгууллага нь татан буугдсан, чиг үүрэг нь орон тооны хамт 

цомхотгогдсоны улмаас ажлаас чөлөөлөгдсөн төрийн байгууллага болон 

төрийн албан хаагч байхгүй тул зардал гараагүй.  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
хяналтнаас хасах 

СТСХ 

 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл  

2014_28. 2014 оны 6 сарын 12-ны 28 дугаар тэмдэглэл ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2014-06-12   

80 

III.2.Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний чанар, 

хэрэгжилтийн явц байдалд байнгын хяналт тавьж гэрээт 

хугацаанд нь ажлыг гүйцэтгүүлэх, ажлын гүйцэтгэл 

гаргуулах, тэдгээрийг хянан баталгаажуулах, барилга 

байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах ажлыг шуурхай 

зохион байгуулж байх  

 

Хэрэгжилтийн явц 

байдалд байнгын 

хяналт тавьж ажиллах 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

2016 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 815,9 сая 

төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Мандал сургуулийн спорт заалны барилга 

/СБМ ХХК/, 858,4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Дэлгэрхангай сумын 100 

хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга /Говьгурвансайхан ХХК/ угсралтын ажлын 

явцад тус бүр 15 удаа, ОНХС-ийн 175,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 

Сайнцагаан сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Дөл БГМ 

ХХК/ -д 8 удаа захиалагчийн хяналт хийж, ашиглалтад хүлээн авсан. Мөн 

ХОХБТХ 
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

хувийн хэвшлийн болон аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгө оруулалтаар 

хийгдсэн 16 айлын орон сууцны болон баяжуулах үйлдвэр, хаягдлийн 

далангийн зэрэг барилга угсралтын ажлуудад техникийн болон улсын 

комисс ажиллуулав.  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Тогтмолжсон тул хяналтнаас хасах 

 эмнэлгийн үйлчилгээ, эрүүл ахуй, халдвар судлалын хүрээний бодлого  

 ЗГ-ын тогтоол  

2016_222. Улаанбурхан өвчний дэгдэлттэй холбоотой авах зарим арга хэмжээний тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан : 2016-04-18   

81 

2.Өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс 1 хүртэлх насны 

хүүхдийн эрүүл мэндэд хийх үзлэг, хяналтыг 2016 оны 7 

дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд батлагдсан 

хуваарь, эцэг, эхийн дуудлагын дагуу гэрээр зохион 

байгуулж, товлолын дархлаажуулалт хийх ажлыг 7 хоног 

бүрийн Бямба гарагт шилжүүлэх зохион байгуулалтын 

арга хэмжээ авахыг бүх шатны Засаг дарга нарт 

даалгасугай.  

 

Засгийн газрын 2 

тогтоолын 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах талаар 

аймгийн ЗД-ын 

захирамж гаргах 

Дархлаажуулалтын 

ажлыг бямба гаригт 

шилжүүлэн зохион 

байгуулах 

Өөрийн үнэлгээ: 100%  

Засгийн газрын тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн Засаг 

даргын захирамж, Эрүүл мэндийн газрын даргын тушаалыг гаргаж, сум, 

өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хүргүүлэн, 1 хүртлэх насны хүүхдэд 

үзүүлэх амбулаторийн үзлэгийн тусламж үйлчилгээг гэрээр хийлгэж, 

Сайнцагаан сумын төвлөрсөн дархлаажуулалтын цэгийн товлолын 

дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг долоо хоног бүрийн “Бямба” гаригт 

шилжүүлэн зохион байгуулж ажилласан. Аймгийн Засаг даргын захирамж, 

Эрүүл мэндийн газрын даргын тушаалын дагуу өрхийн эрүүл мэндийн 

төвүүд 2016 оны 4 дүгээр сарын 20-ноос 7 дугаар сарын 1-ний өдөр 

хүртэлх хугацаанд 1 хүртэлх насны нийт давхардсан тоогоор 1082 хүүхдэд 

гэрээр амбулаторийн үзлэгийн тусламж үйлчилгээг хүргэж ажиллалаа. 

Захирамж, тушаалын дагуу хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр 

өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, Цоглог ТВ, Эрүүл мэндийн газрын 

www.dundgovi.mohs.mn болон Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газар 

facebook цахим хуудсуудаар иргэдэд мэдээлэл өгч ажилласан. Мөн Эрүүл 

мэндийн газраас аймгийн 7 цэцэрлэгийн багш нарт сургалт явуулж, эцэг, 

эхчүүдэд мэдээллийг хүргэсэн.  

НБХ 

 хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, нийгмийн болон мэргэжлийн арга хэмжээ  

 УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол  

2016_04 НББСШУБХ. Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин, хүний дархлал хомсдолын вирусын халдварын тархалтыг бууруулах, урьдчилан 

сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол, Батлагдсан : 2016-12-14  
 

82 

2.1.хүн амын дунд БЗДХ-т өвчин нэмэгдэж байгаатай 

холбогдуулан аймаг, нийслэл, дүүргийн түвшинд 

хэрэгжүүлэх хөгжлийн бодлогын баримт бичигтээ ХДХВ 

ын халдвар, ДОХ болон БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх 

асуудлыг тусгаж, хэрэгжилтийг хангах;  

 

Бодлогын баримт 

бичигтээ ХДХВ ын 

халдвар, ДОХ болон 

БЗДХ-аас урьдчилан 

сэргийлэх асуудлыг 

тусгаж, хэрэгжилтийг 

Өөрийн үнэлгээ: 70%  

Орон нутгийн хүн амын дундах БЗДХӨ-ийг бууруулах үйл ажиллагааны 

талаар Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт 2 , аймгийн Эдийн засаг 

нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 1 заалтыг тусган, цаашид 

хэрэгжүүлэн ажиллахаар 2017 оны жилийн төлөвлөгөөнд тусган ажиллаж 

байна.  

НБХ 
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83 

2.2.нутаг дэвсгэрийнхээ хүн амыг эрүүл, аюулгүй орчинд 

амьдрах нөхцөлийг хангахад шаардагдах зардлыг жил 

бүрийн төсөвтөө тусгаж батлуулах, зарцуулалтад хяналт 

тавих.  

 

Өөрийн үнэлгээ: Хугацаа болоогүй  

 
НБХ 

2016_10 НББСШУБХ. Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин, хүний дархлал хомсдолын вирусын халдварын тархалтыг бууруулах, 

хязгаарлах, урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай  
УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол, Батлагдсан огноо: 2016-04-05  

 

84 

3.1.харьяа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сүрьеэ, бэлгийн 

замаар дамжих халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 

ХДХВ/ДОХ-ын тархалтыг бууруулах, хязгаарлах тухай 

эрсдлийн удирдлагын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах,  

 

Хэрэгжилтийг тооцож 

ажиллах 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Сүрьеэгийн нарийн мэргэжлийн эмчийн урьдчилан сэргийлэх илрүүлэг 

үзлэгт төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилчид, цэргийн насны 

залуучууд нийт 1229 хүнийг хамруулсан. Сүрьеэ оношлогдон эмчилгээнд 

хамрагдаж байгаа өвчтөнүүдийн эмчилгээнд сайн дурын идэвхтнүүдийг 

бэлтгэн ажиллуулан хяналт тавьж байгаа бөгөөд эмчилгээнд хамрагдалт 

100%. 2016 онд сүрьеэгийн 30 тохиолдол бүртгэгдсэн ба хавьтал 49 хүнээс 

32 хүнд урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 14 хүнд цээжний рентген зургийн 

оношилгоо, 12 хүүхдэд сорил тавьж, шаардлагтай 2 хүүхдэд изониазид 

эмийн эмчилгээг урьдчилан сэргийлэхээр хийсэн. “Үлэмж зоогийн газар”-

тай гэрээ байгуулан хоол эмчилгээг хийж байгаа бөгөөд зардлыг 

Монголын сүрьеэтэй тэмцэх нийгэмлэгээс олгож, хоол эмчилгээний 

тасалдал үүсэхгүй ажиллалаа.2016 оны 3 дугаар сарын 24-нд сэдэвчилсэн 

төлөвлөгөөний “Дэлхийн сүрьеэтэй тэмцэх өдөр”-ийн арга хэмжээг 

аймгийн төв, сумдад зохион байгуулж иргэдэд “Сүрьеэ-эдгэрдэг өвчин”, 

“Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэв агуулгын хүрээнд 

эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвүүд нээлттэй мэдээллийн өдөрлөг, сургалт 

хийн 2100 гаруй иргэдэд мэдээлэл өгч, 9 төрлийн 6800 ширхэг “Сүрьеэ 

өвчин, урьдчилан сэргийлэх нь”, “Илрүүлэг үзлэг, шинжилгээнд 

хамрагдаж сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлье” зөвлөмж хуудсыг тараан 

сурталчилсан.Мөн иргэдийн дунд сүрьеэ өвчний талаарх мэдлэг шалгах 

танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээнийг зохион байгуулж, мэдлэгийг 

дээшлүүллээ. үр дүн: 2016 онд сүрьеэ өвчний тархалтын түвшин 6,45%, 

өвчлөлийн түвшин 35,6%, эмчилгээний ОУ-н стандартын DOTS хүрээнд 

сүрьеэ илрүүлсэн хувь 53,3%, эмчилгээний ОУ-н стандартын DOTS 

хүрээнд эмчилсэн тохиолдлын хувь 45,4%, эмчилгээний ОУ-н стандартын 

DOTS хүрээнд эмчилсэн тохиолдлын хувь 4,6% буурсан байна. 

Сүрьеэгийн шалтгаалт нас баралтгүй байна. 2015 оны үзүүлэлттэй 

харьцуулахад сүрьеэ өвчний тархалтын түвшин 4,75%-иар, өвчлөлийн 

түвшин 0,03%-иар тус тус буурч, эмчилгээний ОУ-н стандартын DOTS 

хүрээнд сүрьеэ илрүүлсэн хувь 30%-р өссөн.  

НБХ 

85 
3.2.хүн амын эрсдэлт бүлэгт чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулдаг төрийн бус байгууллага болон зөвлөгөө өгөх 

 

Хэрэгжилтийг тооцож 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээний төв, БЗДХ-ын кабинетийг Нэгдсэн 
НБХ 
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төвд дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах.  ажиллах эмнэлгийн дэргэд ажиллуулж, эрсдэлт бүлгийн болон төрийн болон 

тбрийн бус байгууллагын ажилчдад урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 

шинжилгээг тогтмол хийн ажиллаж байна. Энэ онд 3267 хүнд үзлэг хийж, 

нийт 121 өвчлөлийг илрүүлэн, хяналтанд авч эрүүлжүүлэн ажиллалаа. 

Мөн эрсдэлт бүлгийн хүн ам болох хөдөлгөөнт хүн ам 251 хүн, оюуны 

хомсдолтой 39, эмзэг бүлгийн 13 хүн, мөн төрийн болон төрийн бус 

байгууллагын 1117, цэрэг хүчний байгууллагын ажилчид 781 тус тус 

хүнийг үзлэг, шинжилгээнд хамруулсан юм. Эрүүл мэндийн газраас Хулд, 

Луус сумдад БЗДХ-ын кабинетийн эмч, лаборантыг явуулын үзлэг, 

шинжилгээ хийлгэн ажиллаж, шаардлагатай 82 хүнийг орон нутагт нь 

үзлэг, ш инжилгээнд хамруулсан. ДОХ-ын асуудалд бүх нийтээрээ 

анхаарал хандуулах өдрийн хүрээнд аймгийн Улаан загалмайн хороотой 

хамтран “БЗДХ/ДОХ-оос сэргийлэх нь бидний гарт” 10 хоногийн аяныг 

аймгийн хэмжээнд зарлаж, 12 сарын 01-ны өдөр “ХДХВ/ДОХ-оос 

сэргийлэх нь та бидний гарт” мэдээллийн өдөрлөгийг зохион байгуулж, 

дэлхий болоод Монгол улс дахь ДОХ-ын өвчлөлийн тархалт, ХДХВ/ДОХ-

ын тухай ойлголт, урьдчилан сэргийлэлт зэрэг сэдвийн агуулгаар 

мэдээлэл, сургалтыг хийж, сургалтанд хамрагдсан иргэдийн мэдлэгийг 

бататган таниулах танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээнийг зохион байгуулж, 

нийт 68 иргэн идэвхитэй оролцож хамрагдлаа. Мөн МСҮТ, 5 сургууль 

“ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх нь та бидний гарт” аяны үйл ажиллагааг 

удирдамжийн дагуу зохион байгуулж, уриан дор ажилчид, ахлах ангийн 

сурагчдадаа сургалт хийж, гар зургийн уралдаан, эссэ бичлэгийн 

уралдааныг зохион байгуулж явууллаа.  

 ЗГ-ын тогтоол  

2015_353. Давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратеги батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-08-31   

86 

3.Үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг жил 

бүр эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд, 

шаардагдах хөрөнгийг улсын болон орон нутгийн төсөвт 

тусгаж, гадаад орон, олон улсын байгууллагын зээл, 

тусламжид хамруулах замаар санхүүжүүлж ажиллахыг 

Эрүүл мэнд, спортын сайд, Сангийн сайд, аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.  

 

Давсны хэрэглээг 

бууруулах тэмдэглэлт 

өдрийг зохион 

байгуулж, сургалт 

сурталчилгааг 

нэмэгдүүлэх 

Өөрийн үнэлгээ: 70%  

Давсны хэрэглээг бууруулах сэдвээр 3200 гаруй хүнд эрүүл мэндийн 

мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулж, 1350 ширхэг гарын 

авлага, зөвлөмж материал бэлтгэж тараасан байна. Давсны хэрэглээг 

бууруулах дэлхийн өдрүүдээр бүх сумд, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд 560 

гаруй иргэдийг хамруулан өдөрлөг, сургалт сурталчилгаа зохион 

байгуулсан. Нийтийн хоолны газар, ерөнхий боловсролын сургууль, 

цэцэрлэг, эмнэлгийн тогооч нарт давсны хэрэглээ болон хадгалалтын 

талаар сургалт зохион байгуулж, 25 байгууллагын 37 тогоочийг хамруулж, 

мэдлэг ойлголтыг нь дээшлүүлсэн. Ерөнхий боловсролын сургуулийн эмч, 

сурагчдад иод дутлын эмгэгээс сэргийлэх талаар сургалт зохион байгуулж, 

323 хүнийг хамрууллаа. Аймгийн хэмжээнд худалдаалагдаж буй давсанд 

ажиглалтын судалгаа хийхэд 90-95% нь иоджуулсан давс байна. Хүн амын 

давсны хэрэглээг багасгах талаар иргэд мэдлэг, дадалтай болж байна.  

НБХ 

 геологийн эрэл, хайгуул, судалгааны зохицуулалт  
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 ЗГ-ын тогтоол  

2015_120. Журам, гэрээний загвар батлах тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан огноо: 2015-03-30  
 

87 

2.Гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай 

зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий газрын энгийн 

хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай 

зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, 

нөхөн сэргээлт хийлгэх журмын хэрэгжилтэд хяналт 

тавьж ажиллахыг Уул уурхайн сайд Р.Жигжид, Байгаль 

орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд 

Д.Оюунхорол, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар, 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт тус тус 

даалгасугай.  

 

Тусгай зөвшөөрлийн 

судалгаа гаргах, нөхөн 

сэргээлтийн ажилд 

хяналт тавих 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 90%  

Аймгийн нутаг дэвсгэрт олгогдсон ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 

бүртгэлийг АМГ-аас 2 удаа авч, шинэчлэлтийг хийж ирлээ. Тус аймагт гол 

мөрний урсац бүрэлдэх эх үүсвэрт олгогдсон тусгай зөвшөөрөл байхгүй. 

Аймгийн ИТХ-ын 2015.12.3-ний 11 дүгээр тогтоолоор аймгийн төвийн 

цэвэр усны эх үүсвэр Олгойн говийн усны ордын 7221,0 га газрыг аймгийн 

тусгай хамгаалалтад авч АМГ-ын кадастрын бүртгэлд бүртгүүлсэн. 2015, 

2016 онд ашигт малтмалын ашиглалт, хайгуулын тусгай зөвшөөрөл бүхий 

давхардсан тоогоор 10 аж ахуйн нэгжийн 19 талбайд хийсэн нөхөн 

сэргээлт, байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын 

хэсэг актаар хүлээж авсан. Жил бүр аймгийн МХГ, бусад холбогдох 

мэргэжлийн болон хууль хяналтын байгууллагаас ашигт малтмалын 

тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хамтарсан 

хяналт, шалгалт хийж байна  

Хүчингүй болсон буюу хяналтаас хассан тухай тэмдэглэл/ өөрчлөлт 

оруулах тухай санал, дүгнэлт: 
Тогтмолжсон тул хяналтнаас хасах 

ХОХБТХ 

 түлшний хангамж, нөөцийн бодлого, зохицуулалт  

 ЗГ-ын тогтоол  

05_2014_29. Зарим аймгийн дулаан хангамжийг сайжруулах төслийг эрчимжүүлэх тухай ЗГ-ын тогтоол, Батлагдсан : 2014-01-28   
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1.Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд 

тусгагдсан Баянхонгор, Завхан, Өвөрхангай, Архангай, 

Дундговь, Хэнтий аймгийн төвд шинээр дулааны станц, 

дулааны шугам барих төсөл, арга хэмжээ, сумдын 

төвлөрсөн дулаан хангамж төсөл, арга хэмжээний ажлыг 

төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хөрөнгө 

оруулагчийг сонгон шууд гэрээ байгуулах замаар 

хэрэгжүүлэхийг Эрчим хүчний сайд М.Сономпил, 

холбогдох аймгийн Засаг дарга нарт даалгасугай.  

 

Хөрөнгийг тусгуулах 

талаар саналаа 

хүргүүлэх 

 

 

Өөрийн үнэлгээ: 70%  

Аймгийн төвийн дулааны станц барих ажлын гэрээг 2014 оны 5-р сарын 

22-нд Эрчим хүчний сайд, Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл, аймгийн 

Засаг дарга болон гүйцэтгэгч “Энергосервис монтаж” ХХК байгуулан, 3 

км дулааны шугамын ажил гүйцэтгэж, 2015 онд хөрөнгө байхгүйгээс ажил 

зогссон. Аймгийн төвийн дулааны станцын ажлыг БНСУ-ын тусламжийн 

хөрөнгөөр үргэлжлүүлэхээр 2016 онд Засгийн газраас шийдвэрлэсэн. 2015 

онд сумын төвийн шинэчлэл төслийн хөрөнгөөр Өлзийт сумын, Дэлхийн 

банкны болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Гурвансайхан, 

улс, орон нутгийн төсөв, хувийн хэвшлийн хамтарсан хөрөнгөөр Сайхан-

Овоо сумын төвийг төвлөрсөн халаалтад шилжүүлж дээрх сумд болон 

Дэлгэрцогт сумын төвийн халаалтыг хувийн хэвшилд шилжүүлсэн.  

Үр нөлөө: 
Аймгийн төвийн дулааны станцын ажлыг БНСУ-ын тусламжийн 

хөрөнгөөр үргэлжлүүлэхээр Засгийн газраас шийдвэрлэсэн. 

ХОХБТХ 

 улсын хөгжлийн цогц бодлого  
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№ Заалт 
Төлөвлөсөн арга 

хэмжээ 
Хэрэгжилт 

Хариуцах 

хэлтэс 

 ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл  

2016_18. 2016 оны 03 дугаар сарын 28-ний өдөр 18 дугаар тэмдэглэл ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл, Батлагдсан огноо: 2016-03-28   
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XIX.3..“Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод 

суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого”-д тусгасан 

зорилт, арга хэмжээг 2015 онд хэрэгжүүлсэн явцын тухай 

“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-

2030”-д тусгасан зорилт, арга хэмжээг цаашид 

хэрэгжүүлж ажиллахыг сайд, Засгийн газрын 

агентлагийн дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт 

даалгав.  

 

Хяналтад байгаа 

заалтыг хэрэгжүүлэх 

талаар төлөвлөсөн 

арга хэмжээ: 
Арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэн ажиллах 

Өөрийн үнэлгээ: Хугацаа болоогүй  

Үндэсний хөгжлийн газраас 2016 оны 11 сард зохион байгуулсан сургалт 

семинарт аймгийн Засаг даргын орлогч оролцсон  

 

ХОХБТХ 

 

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ДОТООД АУДИТЫН  ХЭЛТЭС 


