
ДАРХАН УУЛ АЙМГИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ 

ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

2015.01.12.               ДАРХАН 

ҮХААГазрын даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 11-ний 13 тоот тушаалаар ХШҮ-ний 5 

хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж ажиллаж байна.  ХШҮ-ний багийн гишүүдийн ажил үүргийг 

ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээнд тусгаж ажиллав.  

Багийн бүрэлдэхүүн: 

ХШҮБагийн дарга:  Б.Бат-Эрдэнэ-Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга бөгөөд дотоод 

аудит, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, тайлан мэдээ, программ 

хангамж, дотоод сүлжээ, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн 

Багийн гишүүд:  Г.Тунгалаг- Хүнсний үйлдвэрлэлийн мэргэжилтэн 

Д.Амарсоёл- Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамж, түүхий эд,  

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн /хүний 

нөөцийн ажлыг давхар хариуцна/ 

С.Баасансүрэн- Лабораторийн эрхлэгч бөгөөд ийлдэс судлагч 

 Нарийн бичиг:                          Д.Баярмаа- Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч 

 

Дээрх багийн бүрэлдэхүүн нь төр засгийн бодлого, шийдвэр, хууль тогтоомж, 

Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт, Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн 

гэрээний хэрэгжилтийн явц, тайлантай нэг бүрчлэн танилцаж, хэрэгжилтийн явц, үр нөлөө, уялдаа 

холбоо, үр дүнг хянаж дүгнэлээ. 

2014 оны жилийн эцсийн байдлаар шийдвэрүүдийн хэрэгжилт дараах үнэлгээтэй гарсан байна. 

Үүнд: 

 Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт 69.4% 

 Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт 63% 

 Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт-69.4% 

 Аймгийн хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт-68.8% 

 Аймгийн нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэхээр дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100% 

 Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 

биелэлт 55.7% 

 Хууль, тогтоомж, ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн 

хэрэгжилт 87.5% 

 Төрийн албан хаагчдийн үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт-94.7% 

 Аймгийн засаг дарга, газрын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт-

98.3% 

 ХХААСайд болон ҮХААГ-ын дарга хооронд байгуулсан  2014 оны  үр дүнгийн 

гэрээний  биелэлт 95.1% 

 “Хөдөө аж ахуйн салбарыг 2021 он хүртэл хөгжүүлэх нэгдсэн бодлогын хүрээнд 

2014-2016 онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний  төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилт 61.1% 

 Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлын үнэлгээ-97.68% 

 ҮХААЯамнаас өгсөн ХШҮ-ний зөвлөмжийн биелэлт-82.6% 

 Иргэдийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хэрэгжилт 100.0% 



Тус баг ажиллах явцдаа хэрэгжилтийн гүйцэтгэл хангалтгүй, доогуур үзүүлэлттэй байгаа 

ажлуудыг онцгойлон авч үзэж, шалтгааныг хэлэлцэж, цаашдын ажилд тусгах чиглэл гаргалаа. 

Санал: 

1. Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний 44.1 дэхь заалт “Төмс, хүнсний ногооны иж бүрэн механикжсан, автомат 

тохируулга бүхий агуулахын аж ахуйг байгуулж ашиглана.”, 44.2 дахь заалт “Хүлэмжийг 

хөнгөлөлттэй нөхцлөөр олгоно.”, 44.3 дахь заалт “Өвлийн хүлэмж байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлнэ.”гэсэн заалтуудын хэрэгжилт хангалтгүй байгаа тул ҮХААЯамны холбогдох газартай 

хамтран ажиллаж, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх. 47.1 дэхь “Мал нядалгааны нэгдсэн төв байгуулах 

судалгаа хийж , дэмжлэг үзүүлнэ.”  гэсний хүрээнд энэ чиглэлээр аж ахуй эрхлэхээр сонирхож 

байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжиж газар олголт болон холбогдох журам боловсруулж дэмжлэг 

үзүүлэх. 51.4 дэхь заалт “Аймгийн тэргүүний малчдын бүлэг шалгаруулах журмыг боловсруулан 

батлуулж ажиллана.” гэснийг бүлэг биш хоршоо болгож өөрчилж, журам боловсруулах, Аймгийн 

хөгжлийн цогц бодлогын нэгдүгээр үе шатанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 

4.2.3.в.1.4 Стратегийн зорилт 4.3 “Аймагт малын  үржил,  биотехнологийн  лаборатори" 

байгуулах”, 4.2.3.е.1.1 Стратегийн зорилт  1.4 “Богино хугацааны албан бус сургалтаар олгох 

мэдлэг, мэдээллийн сургалт  зохиох зардлыг орон нутгийн төсөвт  тусгах”, Монгол Улсын 

Засгийн Газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний 168.17.4 “Өвчилсөн, үхсэн болон бусад шаардлагаар  устгах мал, малын гаралтай 

түүхий эдийг зориулалтын төхөөрөмж ашиглан шатаадаг болно.” гэсэн заалтуудын хэрэгжилт 

хангалтгүй байгааг цаашид анхааралдаа авч, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх.  

3.Аймгийн хөгжлийн цогц бодлогыг хэрэгжүүлэх, үр дүнг сайжруулах чиглэлээр хөтөлбөр, 

төслүүдэд тусган, орон нутгийн төсөвт хөрөнгө суулгаж, хэрэгжилтийг хангах шаардлагатай байна.  

4. Төрийн албан хаагчийн “Үр дүнгийн гэрээ”–нд явцын үнэлгээ хийхэд төрийн захиргааны 7 албан 

хаагчийн 6 нь “А” 1 нь “В” үнэлгээтэй дүгнэгдлээ. Үр дүнгийн гэрээг төлөвлөхдөө урт болон дунд 

хугацааны бодлогын баримт бичгүүдэд уялдуулж төлөвлөх, түүнийг нь шат шатны дарга нар 

танилцаж, чиглэл өгөх. /Төрийн албаны зөвлөлийн 2011 оны 134 тогтоолын дагуу/. Ажиллагсдын 

хурлаар ХШҮ-ний тайланг хэлэлцүүлэхэд хөрөнгө мөнгө шаардсан ажлуудыг үр дүнгийн гэрээнд 

тусгаж ажиллахад хүндрэлтэй байдаг тухай санал гарав.   

Дүгнэлт: 

1.Төр засгийн бодлого, шийдвэр, хууль тогтоомж, ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын 

шийдвэрийн хэрэгжилт, үндэсний хөтөлбөр, төсөл зэрэг салбарын чиглэлээр гарсан 

шийдвэрүүдийн хэрэгжилтэд хийсэн ХШҮ-гээр хангалтгүй гарсан заалтуудыг эрчимжүүлэх 

чиглэлээр салбар хариуцсан мэргэжилтүүдийн бүтээгдэхүүн нийтүүлэлтийн гэрээнд тусгаж, 

эрчимжүүлэх. 

2.Хэрэгжилт хангалтгүй гарсан заалтуудыг ангилж хамтран хэрэгжүүлэх шаардлагатай газар, 

хэлтсүүдэд хүргүүлэх. Зохион байгуулалтаас болж хэрэгжилт хангалтгүй байгаа заалтуудыг ТАХ-

ын үр дүнгийн гэрээнд тусгах, хөрөнгөгүйгээс тасарч байгаа заалтуудын мэдээллийг гаргаж 

холбогдох дээд байгууллагуудад хүргүүлэх.  



2.Мэргэжилтнүүд ажлаа жил, сар, долоо хоногоор төлөвлөж, тайлагнаж хэвшсэн байна. Мөн 

жилийн ажлыг календарчилсан төлөвлөгөөний самбарыг хэлтэс бүр байрлуулсан.   

3.Ажилтнуудын тайлан гаргах хуваарь гаргаж газрын даргаар батлуулсан байна.  

3.Бүх тайланг гарын үсэг тамга тэмдэгтэйгээр баталгаажуулж,  дотоод ажил хариуцсан 

мэргэжилтэн дээр төвлөрүүлсэн байна. 

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГИЙН АХЛАГЧ                Б.БАТ-ЭРДЭНЭ 

 

 

АЙМГИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ , ӨГСӨН ДҮН ҮНЭЛГЭЭ 

2015.01.14                                                                                                                                       Дархан 

 

д/д Дүгнэх үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт Тоо Хувь 

ЗДТГ-ын 

ХШҮТ-н 

үнэлгээ 

1 

Монгол Улсын 

Засгийн газрын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт 

  

Зорилтын тоо-9 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 20   

Биелсэн 100 хувь 2 200  

Хэрэгжих шатандаа 19   

Үүний дотор 90 % /80.0-100%/ 5 450  

70 % /60.0-80%/ 7 480  

50 % /40.0-60%/ 3 150  

30 % /20.0-40%/ 1 30  

10 % /0.0-20%/    

Хугацаа болоогүй 1   

Тасарсан Зохион 

байгуулалтаас 

   

Хөрөнгийн эх 

үүсвэрээс 

   

Ноогдох оноо 3.65 73.1  

2 

 

 

Аймгийн Засаг 

даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт  

Зорилтын тоо-12 

Арга хэмжээ-56 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 56    

Биелсэн 100 хувь 7 700   

Хэрэгжих шатандаа 49    

Үүний дотор 90 % /80.0-

100%/ 

5 450   

70 % /60.0-80%/ 16 1120   

50 % /40.0-60%/ 16 800   

30 % /20.0-40%/ 9 270   

10 % /0.0-20%/     

Хугацаа болоогүй 3    

Тасарсан Зохион 

байгуулалтаас   
  

Хөрөнгийн эх 

үүсвэрээс   
  

Ноогдох оноо 3.15 63   

3 

Аймгийн нийгэм, 

эдийн засгийг 2014 

онд хөгжүүлэхээр 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 2 
 

  

Биелсэн 100 хувь 2 200   

Хэрэгжих шатандаа 
  

  



дэвшүүлсэн 

зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт 

Зорилтын тоо-2 

Үүний дотор 90 % /80.0-

100%/  

   

70 % /60.0-80%/ 
 

   

50 % /40.0-60%/ 
 

   

30 % /20.0-40%/ 
 

   

10 % /0.0-20%/ 
 

   

Тасарсан Зохион 

байгуулалтаас 

    

Хөрөнгийн эх 

үүсвэрээс 

    

Ноогдох оноо 5 100   

4 

 

 

Хууль тогтоомж, 

Ерөнхийлөгчийн 

зарлиг, Засгийн 

газрын тогтоол, 

шийдвэрийн 

хэрэгжилт 

  

ЗГ-ын тогтоол -10 

ЗГ-ын хуралдааны 

тэмдэглэл -1 

ЗГ-ын албан 

даалгавар-1 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 23    

Биелсэн 100 хувь 6 600   

Хэрэгжих шатандаа 17    

Үүний дотор 90 % /80.0-

100%/ 

13 1170   

70 % /60.0-80%/ 1 70   

50 % /40.0-60%/ 2 100   

30 % /20.0-40%/ 2 600   

10 % /0.0-20%/     

Хугацаа болоогүй     

Тасарсан Зохион 

байгуулалтаас 

    

Хөрөнгийн эх 

үүсвэрээс 

    

Ноогдох оноо 4.37 87.5   

5 

 

Үндэсний 

хөтөлбөрүүдийн 

хэрэгжилт 

  

Хөтөлбөрийн тоо-8 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 35    

Биелсэн 100 хувь     

Хэрэгжих шатандаа 35    

үүний дотор 90 % /80.0-

100%/ 

4 360   

70 % /60.0-80%/ 19 1330   

50 % /40.0-60%/ 10 500   

30 % /20.0-40%/ 2 60   

10 %  /0.0-20%/     

Хугацаа болоогүй     

Тасарсан Зохион 

байгуулалтаас 

    

Хөрөнгийн эх 

үүсвэрээс 

    

Ноогдох оноо 3.22 64.4   

6 

 

Төрийн албан 

хаагчийн “Үр 

дүнгийн гэрээ”–ний 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 160   

Биелсэн 100 хувь 111 11100  

Хэрэгжих шатандаа 
   

үүний дотор 

90 % /80.0-

100%/ 37 3449.2 

  

70 % /60.0-80%/ 1 66.7  



хэрэгжилт 

  

Төрийн албан 

хаагчийн тоо- 7 

50 % /40.0-60%/ 8 424.3   

30 % /20.0-40%/ 3 120   

10 % /0.0-20%/     

Хугацаа болоогүй    

Тасарсан Зохион 

байгуулалтаас 

    

Хөрөнгийн эх 

үүсвэрээс 

    

Ноогдох оноо  47.35 94.7 
 

7 

Төсвийн –

ерөнхийлөн 

захирагчаас/Аймгий

н Засаг дарга/ бүх 

шатны ерөнхий 

менежерүүдтэй 

байгуулсан 

“Бүтээгдэхүүн 

нийлүүлэлт, 

санхүүжилтийн 

гэрээ, “Үр дүнгийн 

гэрээ”-

ний хэрэгжилт 

 

 Бүтээгдэхүүний тоо-

8 

  ангийн   47  заалт 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 47 
 

  

Биелсэн 100 хувь 37 3700   

Хэрэгжих шатандаа 
  

  

үүний дотор 90 % /80.0-

100%/ 
10 923 

  

70 % /60.0-80%/ 
  

    

50 % /40.0-60%/ 
  

  

30 % /20.0-40%/ 
  

  

10 % /0.0-20%/ 
  

  

Хугацаа болоогүй 
  

  

Тасарсан Зохион 

байгуулалтаас   

  

Хөрөнгийн эх 

үүсвэрээс   

  

Ноогдох оноо 4.91 98.3   

8 

 

Дархан-Уул аймгийн 

хөгжлийн цогц 

бодлого /2009-2021/-

ын хэрэгжилт  

  

Зорилтын тоо- 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 108    

Биелсэн 100 хувь 6 600   

Хэрэгжих шатандаа 102    

үүний дотор 90 % /80.0-

100%/ 

32 2880   

70 % /60.0-80%/ 42 2940     

50 % /40.0-60%/ 14 700   

30 % /20.0-40%/ 9 270   

10 % /0.0-20%/ 5 50   

Хугацаа болоогүй     

Тасарсан Зохион 

байгуулалтаас 

    

Хөрөнгийн эх 

үүсвэрээс 

    

Ноогдох оноо 3.44 68.8   

9 

Монгол улсын эдийн 

засаг, нийгмийг 

хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэлийн 

биелэлтийн 2014 оны 

тайлан 

 

Зорилтын тоо-2 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 7   

Биелсэн 100 хувь 2 200  

Хэрэгжих шатандаа 5   

үүний дотор 

90 % /80.0-

100%/ 

   

70 % /60.0-80%/ 1 70  

50 % /40.0-60%/    

30 % /20.0-40%/ 4 120  



10 % /0.0-20%/ 
 

  

Хугацаа болоогүй    

Тасарсан Зохион 

байгуулалтаас 

   

Хөрөнгийн эх 

үүсвэрээс 

   

Ноогдох оноо 2.78 55.7  

10 

“Хөдөө аж ахуйн 

салбарыг 2021 он 

хүртэл хөгжүүлэх 

нэгдсэн бодлогын 

хүрээнд 2014-2016 

онд авч хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний  

төлөвлөгөө” 

 

Зорилтын тоо-4 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 33   

Биелсэн 100 хувь    

Хэрэгжих шатандаа 33   

үүний дотор 

90 % /80.0-100%/ 3 270  

70 % /60.0-80%/ 11 770  

50 % /40.0-60%/ 5 250  

30 % /20.0-40%/ 5 150  

10 % /0.0-20%/ 1 10  

Хугацаа болоогүй 6   

Тасарсан Зохион 

байгуулалтаас 
   

Хөрөнгийн эх 

үүсвэрээс 
   

Ноогдох оноо 3.05 61.1  

11 

ХХААСайд болон 

ҮХААГ-ын дарга 

хооронд байгуулсан  

2014 оны  үр 

дүнгийн гэрээний  

биелэлт 

 

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 77   

Биелсэн 100 хувь 59 590  

Хэрэгжих шатандаа 18   

үүний дотор 

90 % /80.0-100%/ 10 900  

70 % /60.0-80%/ 4 280  

50 % /40.0-60%/ 3 150  

30 % /20.0-40%/    

10 % /0.0-20%/ 
 

  

Хугацаа болоогүй    

Тасарсан Зохион 

байгуулалтаас 
   

Хөрөнгийн эх 

үүсвэрээс 
1   

Ноогдох оноо 4.75 95.1  

12 

ҮХААЯамнаас өгсөн 

ХШҮ-ний 

зөвлөмжийн биелэлт 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 23   

Биелсэн 100 хувь 4 400  

Хэрэгжих шатандаа    

үүний дотор 
90 % /80.0-100%/ 14 1260  

70 % /60.0-80%/ 2 140  



50 % /40.0-60%/ 2 140  

30 % /20.0-40%/    

10 % /0.0-20%/ 
 

  

Хугацаа болоогүй    

 

Тасарсан 

Зохион 

байгуулалтаас 
   

Хөрөнгийн эх 

үүсвэрээс 
1   

Ноогдох оноо 82.6 4.13  

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГ 

                        ЗУХ-ийн дарга                                                 Б.Бат-Эрдэнэ 

 

Аймгийн Засаг даргын 2010 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдрийн  

85 дугаар захирамжаар баталсан журмын нэгдүгээр хавсралт 

 

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын даргын үйл ажиллагааны үр дүн 

   

( 2014 оны үйл ажиллагааны үр дүн) 

 

Үзүүлэлт 

Үр дүнгийн 

үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын зорилтын 

хэрэгжилтийн үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1.Аймгийн хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт 68.8 3.4 

2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт 
69.4 3.5 

3. Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт 64.4 3.2 

4.“Хөдөө аж ахуйн салбарыг 2021 он хүртэл 

хөгжүүлэх нэгдсэн бодлогын хүрээнд 2014-2016 

онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний  

төлөвлөгөө” 

 

61.1 3.1 

Үнэлгээний дундаж 65.9 3.3 

Бодлогын зорилтын 

хэрэгжилтийн 

зохицуулалтын үнэлгээ 

1. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 

хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 
55.7 2.8 

2. Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг 2013 онд 

хөгжүүлэхээр дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт 

100.0 5.0 



3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 

зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 

зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

87.5 4.4 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт 

63.0 3.2 

Үнэлгээний дундаж 76.6 3.8 

 

 

 

 

Байгууллагын үйл 

ажиллагааны үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч “ Аймгийн засаг 

дарга”-аас бүх шатны ерөнхий менежерүүдтэй 

байгуулсан “Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт, 

санхүүжилтийн гэрээ, “Үр дүнгийн гэрээ”-

ний биелэлт 

98.3 4.9 

2. Төрийн албан хаагчийн “Үр дүнгийн гэрээ”–

ний хэрэгжилт 
94.7 4.7 

3. ХХААСайд болон ҮХААГ-ын дарга хооронд 

байгуулсан  2014 оны  үр дүнгийн гэрээний  

биелэлт 

95.1 4.8 

4.ҮХААЯамнаас өгсөн ХШҮ-ний зөвлөмжийн 

биелэлт 
82.6 4.13 

Үнэлгээний дундаж 92.7 4.7 

Байгууллагын үйл 

ажиллагааны ил тод байдлын 

үнэлгээ 

1. Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал 100.0 5.0 

2. Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал 96.6 4.8 

3.Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал 97.1 4.9 

4.Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

ажиллагааны ил тод байдал 
97.0 4.8 

Үнэлгээний дундаж 97.7 4.9 

Үйл ажиллагааны үр 

дагаврын үнэлгээ 

1.Газрын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 

үзүүлэлтийн үнэлгээ 
100.0 5.0 

2. Хэрэглэгчийн үнэлгээ 50.0 2.5 

Үнэлгээний дундаж оноо 75.0 3.8 

Ерөнхий үнэлгээ 81.6 3.4 

 

 

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГИЙН АХЛАГЧ                Б.БАТ-ЭРДЭНЭ 



 

 

 

 

 

 

 

Аймгийн Засаг даргын 2010 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдрийн 85 дугаар захирамжаар баталсан журмын хоёрдугаар 

хавсралт 

ГАЗРЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

№ Үзүүлэлт 

Ө
м

н
ө
х
 о

н
 

Т
ай

л
ан

т 
о
н

 

Ө
ө
р
ч

л
ө
л
т Үнэлгээ 

Х
у
в
ь
 

О
н

о
о
 

0 1 2 3 4 5 6 

1.Эдийн засгийн үзүүлэлт 

1.10 Малын тоо /мян.тол/ 279 324 45.1 116 5.808 

1.11 

Нийт малын тоонд өндөр ашиг шимт үүлдэр, угсаа /мах, сүү, 

ноос, ноолуурын чиглэлийн/-ны малын эзлэх хувь 35 25 -10 71.4 3.571 

1.12 
Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхэлдэг нэгж (фермер, нөхөрлөл, бүлэг)-ийн 

тоо  82 88 6 107 5.366 

1.13 Хураан авсан үр тариа (мян.тн) 11.7 15.1 3.4 129 6.453 

1.14 Хураан авсан төмс (мян.тн) 7.9 6.7 -1.2 84.8 4.241 

1.15 Хураан авсан хүнсний ногоо (мян.тн) 14.5 14.8 0.3 102 5.103 

1.16 Хураан авсан малын тэжээл болон бусад таримал (мян.тн) 1.7 4.42 2.72 260 13.02 

1.17 Тариалангийн талбайд байгуулсан ойн зурвасны хэмжээ /га/ 0.2 2.57 2.37 1285 64.25 

3.Хөгжлийн үзүүлэлт 

3.13 
Шинээр байгуулсан болон сэргээн засварласан уст цэг, усан сан, худаг 

(тоо) 3 10 7 333 16.67 

Дундаж оноо 277 13.83 

       Нэгтгэсэн: ХШҮ-ний багийн дарга                                            /Б.Бат-Эрдэнэ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


