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Орхон аймгийн ЗДТГазар 



 Биелэлт : Шилэн дансанд гарсан бүх гүйлгээг 
холбогдох анхан шатны баримтын хамт 
оруулсан. 



 Биелэлт :Цагаан сарын шинийн нэгнийг тохиолдуулан ахмад 
настанд хүндэтгэл үзүүлэх  бэлтгэл ажлын хүрээнд аймгийн 
нийт 70-аас дээш насны ахмадын судалгааг гаргаж,   Улсын 
бүртгэлийн хэлтэстэй тулгалт хийхэд Баян-өндөр сумын ЗДТГ 
нь 10 ахмад настаны насыг буруу ирүүлсэн, 2 нас барсан болон 
шилжсэн хүнийг хасалт хийгээгүй, Ерөнхийлөгчийн гарын 
бэлэг авах 3 иргэнг орхигдуулсан. Мөн Наран багийн Засаг 
дарга  28 ахмад настанг орхигдуулсан байна. Жаргалант сумын 
ЗДТГ нь 9 ахмад настаны насыг буруу ирүүлсэн зэрэг зөрчлийг 
арилгаж ажилласан.  

  95-аас дээш настаны судалгааг Ерөнхийлөгчийн Тамгын 
газарт хүргүүлсэн. Орхон аймагт 70-89 насны ахмад 2359, 90-
94 насны ахмад 63, 95–аас дээш насны 14 ахмад нийт 2436 
ахмад байгаагаас 100 түүнээс дээш настан 2 байна. 

  Мөн Харъяалалгүй анхдагч илгээлтийн эздэд Цагаан 
сарын баярыг тохиолдуулан хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээний 
бэлтгэл ажлыг хангаж, анхдагчдын судалгааг нягтлан гаргаж, 
дансуудыг банк банкаар төрөлжүүлэн ангилах ажлыг хийж 
байна. 

 



Биелэлт :  15-р сургууль дээр урьдчилсан 
комисс 2-р сарын 2-нд ажилласан. Зургийн 
зохиогчтой холбогдож чадаагүйгээс шалтгаалан 
6-ны өдөр улсын комисс ажиллах хүсэлтийг 
Барилга, захиалагчийн албанаас гаргаагүй тул  
комисс ажилласангүй.  



Биелэлт :  "Цагаан сараар хоггүй угтацгаая" аяны уриан дор 

гэр хорооллын айл өрхийн хог хаягдлын татан авалт  Шанд, 

Баянцагаан, Говил, Баянбулаг, Их залуу, Даваат, Яргуйт, Наран, 

Рашаант, Эрдэнэ, Уртын гол, Дэнж, Цагаанчулуут  багуудаас  

нийтдээ 8696 м3 хогийг ачиж тээвэрлэн,  дарж устгал хийгдэн  

дуусаад байна.  Гэвч зарим айл өрхүүд хогоо гаргаагүйгээс 

болж  хогоо ачуулж амжаагүй байгаа тул  тухайн хариуцсан 

багийн засаг дарга болон хот тохижуулах газарт дуудлага 

өгч ачуулж болно.  
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 Төлөвлөгөөний биелэлт :  

 135 төрийн албан хаагчаас хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 
хянан хүлээн авлаа. Энэ нь аймгийн хэмжээнд хөрөнгө 
орлогын мэдүүлэг гаргах нийт төрийн албан хаагчдын 
76.2% нь болоод байна 

 Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас 76 төрийн албан 
хаагчид зэрэг дэв олгох санал иүүлснийг нэгтгэн ТАЗСЗ-ийн 
хуралд хэлэлцүүлэхээр бэлтгэлээ. 

 Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал хуралдаж нийт 5 
асуудлыг хэлэлцэв. ТЗУХ-ээс  “Иргэн төвтэй төрийн 
үйлчилгээ” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар хуралд 
танилцууллаа. 

 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон 
шалгаруулалтын  шалгалтыг зохион байгуулах заал бэлтгэх 
талаар Технологийн сургуультай хамтран ажиллаж бэлтгэв.  

 



 Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах төрийн албан 
хаагчдаас хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хянан хүлээн 
авч дуусах 

 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон 
шалгаруулалтын бүртгэл хийж, шалгалтыг зохион 
байгуулах 

 Аймгийн Орон сууц хувьчлах товчооны хурлыг 
зохион байгуулж эзэмшиж буй сууцаа өмчилж 
авахыг хүсч холбогдох материалаа ирүүлсэн 
иргэдийн хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэр гаргах,  
Улаанбаатар хотод албан томилолтоор ажиллаж 
орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ авах  



Төлөвлөгөөний биелэлт :  

 Төрийн сангийн мемориал болон сангуудын  
санхүүгийн баримтыг үдэж бэлтгэх ажил хийгдэж 
байна. 

 2015 оны орон нутгийн тодотгосон төсвийн төслийг 
боловсруулж аймгийн Засаг даргын  зөвлөлийн 
хурал, ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар 
хэлэлцүүлсэн.  

 

 



 Төсвийн  байгууллагуудын хуваарийг нээж 
гүйлгээ хийх 

 Мөн шилэн дансанд мэдээ байршуулж 
ажиллана. 

 2014 оны орон нутгийн төсвийг Сангийн яамны 
Пискал программд шивэх ажил хийгдэнэ. 

 

 



Төлөвлөгөөний биелэлт :  

 ЭМБ-уудын  нэгдсэн удирдлагуудын  өргөтгөсөн 
шуурхайг Эрдэнэт сувилал цогцолбор дээр зохион 
байгуулж, цаг үеийн мэдээллийг солилцон тус сувилал 
дээр хэрэгжүүлж байгаа “Тэгш нуруу” хөтөлбөртэй 
танилцлаа. 

 Хэлтсийн зүгээс санаачлан соёлын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагын уулзалт 
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, 12 төрийн бус 
байгууллага хамрагдлаа.  

 

 



 

 2014 онд улсын төрөлжсөн олимпиад болон соёл, 
урлаг, спортын уралдаан тэмцээнд амжилт 
гаргасан тамирчин, уран бүтээлч, сурагч, тэднийг 
бэлтгэсэн багш, дасгалжуулагч нарыг шагнаж, 
урамшуулах ажлын бэлтгэл хангах  

 “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжье“ сэдвээр 2-р 
сарын 11-нд сум, 11 ӨЭМТөвүүд дээр нээлттэй 
хаалганы өдрийг зохион  байгуулах 

 



 Төлөвлөгөөний биелэлт :  

 Аймгийн “Сайн малчин”-аар 4 иргэн,  “Тэргүүний 
фермер”-ээр 1 иргэн,  “Тэргүүний тариаланч хамт 
олон”-оор 2 байгууллага,  “Тэргүүний тариаланч”-аар 3 
иргэн тодорлоо. 

 Орхон аймгийн хэмжээнд үндэсний үйлдвэрт арьс шир 
тушаасан малчин мал бүхий иргэдийн сүүлийн хагас 
жилийн тайланг ХХААЯ-ны Мал хамгаалах санд нэгтгэн 
гаргаж хүргүүлэв.  

    Баян-Өндөр, Жаргалант сумын 213 өрхийн 686 анхан 
шатны баримт, нийт 9695 ширхэг арьс, шир үндэсний 
үйлдвэрт тушааснаас Хонины арьс-4827, Ямааны арьс- 
3959, Үхрийн шир- 757, Адууны шир- 152 ширхэг арьс, 
ширийг тус тус тушаасан болно. 

 



Байгаль орчин, ногоон хөгжил,  аялал 
жуулчлалын салбарын удирдах ажилтны 
зөвлөгөөн 02 дугаар сарын 04-05-ны 
өдөр Улаанбаатар хотод зохион 
байгуулагдаж холбогдох мэргэжилтэн 
төлөөлөгчөөр оролцлоо.  Мөн тус 
яамнаас Улаанбаатар хотод зохион 
байгуулсан “Хог хаягдлын 
менежментийг боловсронгуй болгох 
чадавхийг бэхжүүлэх, олон нийтийн 
оролцоог дэмжих”  сэдэвт сургалт, 
семинарт холбогдох мэргэжилтэнг  
хамрууллаа. 

 



 Хүнс, хөдөө аж ахуйн нээлттэй хаалганы өдрийг 2-
р сарын 11-ний өдөр зохион байгуулна. 

 Орхон аймаг дахь байгаль орчин иргэний салбар 
зөвлөлтэй 2015 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө 
боловсруулна. 

 "Нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгслээр үнэ 
төлбөргүй зорчих эрх бүхий иргэдийн нөхөн 
олговрыг хувиарлах, санхүүжүүлэх журам"-ын 
төслийг  02 сарын 09-ны өдрийн ИТХ-ын Хурлын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулна. 

 



 Төлөвлөгөөний биелэлт : 

 2015 ноы 02 дугаар сарын 05-ны өдөр аймгийн 
хэмжээнд Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны 
тайланг бүх багийн иргэдэд танилцууллаа. 

 

 



Цагдаагийн газарт шинээр төрийн тусгай 
албанд томилогдсон албан хаагчдыг 2015 
оны 02 дугаар сар 10-ны өдөр Тангараг 
өргүүлэх ёслол зохион байгуулах 

 Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны 
шүүхэд “Рояал-Өүшн” ХХК-ийн 
нэхэмжлэлтэй ОАЗД-д холбогдох хэрэг, 
“Ишизаддан” хоршооны нэхэмжлэлтэй 
ОАЗД-д холбогдох захиргааны хэргийн 
шүүх хуралдаанд бэлтгэлийг хангаж 
оролцох. 

 

 



Төлөвлөгөөний биелэлт :  

 Баян-Өндөр сумын “Сум хөгжүүлэх сангийн” хөрөнгөөр 
хийгдэх үерийн суваг барих ажлын зураг төсвийг 
боловсруулах ажил 30%-тай явагдаж байна.  

 МОН-2301 төслийн багтай хамтарч ажиллах ажлын 
хүрээнд гэр хорооллын багуудыг 3-н бүсэд хувааж 
холбогдох боломжтой айл өрхийн судалгааг гаргаж 2 
банкинд хүргүүллээ. Энэхүү ажлын хүрээнд 
“ЭУДТС”ОНӨХК, ХЗА, Капитал, Төрийн банктай уялдаж 
ажиллаж байна. 

 Хотын авто зам дагуух 98ш гэрэлтүүлгийг асааж хэвийн 
ажиллагаанд орууллаа. Цагийн механизмийн 
тохируулгын ажил хийгдэж байна.  

 ДГТ-21-р байрыг Хүүхдийн эмнэлэг болгон засварлах 
ажлын зураг төслийг боловсруулах ажил 70%-тай 
явагдаж байна. 



 Төлөвлөгөөний биелэлт : 

 Цэргийн жинхэнэ албаны 2014 оны нэгдүгээр ээлжийн 
цэрэг татлагаар татагдан Зэвсэгт хүчинд цэргийн 
жинхэнэ алба хааж байгаа дайчдыг Зэвсэгт хүчний тухай 
хуулийн 18.2.9 дахь заалт /албаа үлгэр жишээчээр хааж, 
цэргийн зохих мэргэжил эзэмшсэн байлдагч, түрүүчийг 
цэргийн албаны хугацаа дуусахаас гурав хүртэл сарын 
өмнө халах/-ын дагуу хүлээн авах ажлыг зохион 
байгуулсан. 

 1945 оны чөлөөлөх дайны 70 жилийг ойг тохиолдуулан 
манай аймагт зохион байгуулагдах үйл ажиллагааны 
санал, дайн байлдаан, зэвсэгт тулгаралтанд оролцсон 
ахмад дайчдын нарийвчилсан судалгааг Батлан 
хамгаалах болон Гадаад харилцааны яамдуудад 
хүргүүллээ. 

 



 

 Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүнтэй явуулах 
сургалтын бэлтгэлийг хангах 

 Батлан хамгаалах яамнаас ирүүлсэн зааврын дагуу орон 
нутгийн стратегийн үнэлгээг боловсруулах  

 Батлан хамгаалахын сайд орон нутагт ажиллахдаа 
холбогдуулан бэлтгэл ажлуудыг хангах 

 



  Монгол улсын Засгийн газраас баталсан 

Үндэсний хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг тооцож 
гаргах 

 

 Цахим хурлын мэдээг бэлтгэн ЗГХЭГ-т 
хүргүүлэх  

 



Анхаарал тавьсанд  
 баярлалаа, шинэ 7 
хоногийн ажилд нь 

амжилт хүсье.  


