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Т АЛАР ХАЛ  
 

Монгол улс Ардчилсан засаглалд шилжиж, Шинэ Үндсэн хуулиа баталснаас хойш 

25 жилийг ардаа орхиод байна. Энэ хугацаанд иргэд нь засаглалаа сонгодог, 

өөрсдийнхөө эрх чөлөөг эдлэх нөхцлийг бүрдүүлэхэд санал санаачлагаа оруулдаг, 

өөрсдийн амьдарлын баталгааг хангахын тулд засаглалд нөлөөлөх бүрэн эрхтэй 

тогтолцоонд дасан зохицож эхлээд байна.  

 Иргэд засаглалыг улс төрийн намуудаар дамжуулан хэрэгжүүлж, иргэний 

нийгмийн байгууллагуудаар дамжуулан хянах, үнэлэх, нөлөөлөх байдлаар оролцдог 

болсон. Уг оролцоог МУ-ын зарим хууль тогтоомжууд тэр дундаа МУ-ын Засгийн 

газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор илүү бататгаж өгсөн явдал нь манай аймагт 

Төрийн Бус Байгууллага, иргэдийн оролцоо, санал санаалчлагыг төрийн байгууллагын 

үйл ажиллагаанд илүү тусгах боломжийг бүрдүүлж өгсөн юм. 

 Говьсүмбэр аймагт үе үеийн удирдлагуудын санал санаачилгаар Төрийн 

байгууллагуудын үйл ажиллагааг жил бүр үнэлэх “ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ” нь 2011 

оноос хойш 6 дахь жилдээ тасрахгүйгээр үл барам улам бүр чанаржин зохион 

байгуулагдах болсон төдийгүй, төрийн байгууллагууд тус бүртээ хөндлөнгийн үнэлгээ 

хийлгэх хандлага нэмэгдэж байгаа сайн үр нөлөөг хуримтлуулсаар ирлээ.  

 Манай байгууллага улс орныхоо хөгжилд хувь нэмэр оруулах, иргэний хяналтыг 

ахисан түвшинд хүргэх, иргэдийн дуу хоолойг төлөөлж төрд нөлөөлөх үүднээс сайн 

засаглалыг бэхжүүлэх, нийгэмд тэнцвэртэй байдал бий болгох зорилго дэвшүүлэн 

ажилладаг. 

 Энэ хүрээнд бид өөрсдийн үнэт зүйлсийг хэрэгжүүлэх, байгууллагынхаа 

чадавхийг бэхжүүлэх үүднээс 2014 оноос хойш тарсалтгүй судалгаа шинжилгээний 

чиглэлээр ажилласаар ирсэн билээ. Тэр дундаа Аймгийн төрийн байгууллагуудын жил 

бүрийн үйл ажиллагааг үнэлэх “Хэрэглэгчийн үнэлгээ” –ны аргачлалыг боловсронгуй 

болгох, цаашлаад үндэсний хэмжээнд аргачлалаа сурталчлан, нэвтрүүлэх томоохон 

зорилт тавин ажиллаж байгаа юм.  

 Бидний үйл ажиллагааг дэмжиж, зорилго зорилтоо хэрэгжүүлэх боломж олгон  

хамтран ажилласан та бүхэнд талархал дэвшүүлж байгааг уламжлахад таатай байна.  

 Цаашид өөрсдийн байгууллагуудын зорилгыг хангах хүрээнд төрийн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд иргэдийн бодит дуу хоолой болж, засаглалын үйл 

ажиллагааг шударга, сайн явуулахад бодлогын түвшинд нөлөөлж ажиллах  улмаар орон 

нутаг, улс орныхоо хөгжил  цэцэглэлтэнд хувь нэмэр оруулах үүднээс хамтран ажиллах 

хүсэлтэй байгааг хүлээн авна уу! 
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1. УДИРТГАЛ 

 

- Хэрэгцээ шаардлага:  

 Улс орнууд төрийн үйлчилгээний чанарыг хэрэглэгчдийн сонирхол хэрэгцээ, 

чиг хандлагад тулгуурлан шинжилж, үйлчилгээгээ удирдан зохион байгуулснаар 

амжилтанд хүрдэг явдал түгээмэл болсон.  

 Төрийн үйлчилгээ нь нийгэмд чиглэсэн үйлчилгээ гэдгээрээ онцлог бөгөөд 

иргэдтэй илүү ойр байж, тэдний нийгмийн хэрэгцээг хангахад чиглэгдэж байдаг 

юм.  

 Энэхүү үйлчилгээний чанарыг хуулийн хэрэгжилтээр үнэлэхээс гадна 

хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжаар хэмждэг. Энэхүү хэмжих, үнэлэх үйл ажиллагаа 

нь нийгэмд чиглэсэн үйлчилгээний хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангаж байгаа байдал, 

тэдэнд хүрч байгаа процесcын шинж чанараар тодорхойлогддог.  

 Төрийн үйлчилгээ нь маш өргөн хүрээг хамарч байдгаараа нилээн төвөгтэй 

шинжилгээний нэг болдог.  

 Төрийн байгууллага нь өөрийн явуулж буй үйл ажиллагаагаа хэмжиж байж, 

цаашдын хандлагаа тодорхойлно. Ямар нэгэн хэмжих, баримжаа авах зүйлгүйгээр 

төлөвлөж, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа  бүр хийсвэр бөгөөд үр дүнгүй болдог 

жамтай.  

 Монгол Улс Шинэчлэлийн Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийн хүрээнд 

УХААЛАГ ТӨР,  САЙН ЗАСАГЛАЛ-ын талаар байнга ярьдаг болсон.    

 Тэгвэл засаглал нь бүх нийтээр даган мөрдөх шийдвэр гаргаж, түүний 

гаргасан сайн эсвэл муу шийдвэрийн дагуу улс орон, орон нутагт хөгжих аль эсвэл 

доройтох үндсэн шалтгаан болдог. Тиймээс засаглал сайн байхын тулд нээлттэй, 

ил тод, оролцоотой байх, үр нөлөөтэй, хүртээмжтэй байх зарчмыг хангаж байх 

шаардлагатай.  
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 Тиймээс дээрх зарчим хэр хангагдаж байгааг хэмжиж, хэрэглэгчдийн санал 

бодлыг бодлого шийдвэр, үйл ажиллагаандаа тусгаж байж засаглал сайн байж 

төрийн үйлчилгээ хэрэглэгчдэд тааламжтай байх нөхцлийг бүрдүүлэх юм.  

 

- Судалгааны үндэслэл: 

Говьсүмбэр аймгийн төрийн байгууллагууд тэдгээрийн үйл ажиллагааны 

талаарх хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг судалж иргэдийн санал сэтгэгдлийг 

тодорхойлох, мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг 

журам"-ын хэрэгжилтийг хангаж 2016 оны аймгийн төрийн байгууллагуудын үйл 

ажиллагаа, хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтэнд  үнэлгээ хийж дүгнэлт 

гаргахад оршино.  

Энэ хүрээнд хэрэглэгчийн үнэлгээг шинжлэх ухааны судалгааны үр дүнд 

тулгуурлан тодорхойлж, дараа дараагийн үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх 

шаардлагын дагуу аймгийн ЗДТГ-аас 6 дэх жилдээ зохион байгуулж байна.  

Энэхүү үйл ажиллагаа нь Хөгжлийн Түншлэл Төрийн бус байгууллагын үйл 

ажиллагааны үндсэн чиглэлийн хүрээнд, төрийн байгууллагын хяналт үнэлгээг 

хэрэгжүүлэх, тэдний үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллах зорилтыг 

хэрэгжүүлэхтэй бүрэн нийцэж байгаа юм.  

 

- Онцлог давуу тал: 

Энэ удаагийн үнэлгээний ажлыг хийхдээ судалгааны багийг илүү мэргэжлийн, 

залуу хүний нөөцөөр бүрдүүлж, 112 асуулга бүхий дэлгэрэнгүй анкетаар ажлын 25 

хоногийн дотор хийж гүйцэтгэсэн гэдгээрээ онцлог байсан ба багийн гишүүдийн 

ажлын төлөвлөлт, ажил үүргийг хуваарилалтыг нарийн, тодорхой хийж өгснөөрөө 

дээрх ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэхэд түлхэц болж өгсөн юм. 

Мөн судалгааны ажилдаа фокус ярилцлагыг оруулж өгсөн нь иргэдийн хүсэл 

сонирхлыг илүү тодорхойлж, тайлан зөвлөмжийг харьцангуй бодитой болгож 
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өгсөн, тэдний хандлагыг сайжруулахад ихээхэн хувь нэмэртэй үйл ажиллагаа 

боллоо.  

Хэт дэлгэрэнгүй байдлаар судалгааг хийх нь нэг талаас судалгааны ажилчдын 

ур чадварыг сорьсон, судалгаанд оролцогчдын тэвчээрийг шаардсан ажил болсон 

ч нөгөө талаас байгууллага бүрийн үйл ажиллагааг нарийвчлан үнэлж, алдаа 

оноог нь бодитоор тодорхойлох боломжийг олгож өгснөөрөө чухал ач 

холбогдолтой үйл ажиллагаа боллоо.  

 

- Судалгааны зорилго:  

 Говьсүмбэр аймгийн төрийн байгууллагууд тэдгээрийн үйл ажиллагаанд 

үнэлгээ өгөх, иргэдэд хүрч буй төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг үнэлэх, 

иргэдийн санал сэтгэгдлийг судалж, цаашид анхаарч, илүү сайжруулах асуудлыг 

тодорхойлоход оршино. 

- Судалгааны зорилт:  

 Судалгааны ажлын зорилгыг хангахын тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн 

ажиллалаа. Үүнд:  

 Хэрэглэгчийн үнэлгээнд шаардлагатай мэдээлэл цуглуулахуйц 

судалгааны анкет боловсруулах, мэдээлэл авах боломжит сувгуудыг 

бүрэн ашиглах.  

 Судалгааны багийн менежментийг оновчтой хэрэгжүүлж, судалгааны 

ажлыг богино хугацаанд чанартай хийж гүйцэтгэх.  

 Судалгааны сигментийг оновчтой тодорхойлж, жигд хамруулах 

байдлаар үнэлгээний мэдээллийн бодитой байдлыг хангаж ажиллах.  

 Салбар бүрийн төлөөллийг ярилцлагад урих байдлаар иргэдийн 

санал сэтгэгдлийг тодорхойлж, оновчтой асуудлыг дэвшүүлэх. 

 Цуглуулсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, 2-догч мэдээлэлтэй 

харьцуулан үр өгөөжтэй, цаашид ашиглагдахуйц зөвлөлгөө, дүгнэлт 

гаргах.  
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- Судалгааны хамрах  хүрээ: 

Манай баг Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр, Баянтал, Шивээговь сумын нийт 

иргэдийг тодорхой сегментүүдэд хуваан нийтдээ 803 ширхэг санал асуулга авсан 

ба 43 хүнийг фокус ярилцлаганд хамруулж, 39 хүнээс цахим хуудсаар болон гар 

утсаар санал хүлээн авч, нийт 885 хэрэглэгч судалгаанд оролцсон болно. Энэ нь 

манай аймгийн нийт хүн амын 5 хувийг, насанд хүрсэн хүн амын 8 хувийг хамарч 

байгаа юм.  

 Судалгаанд нийт 3 сумын 10 багийн иргэдийг жигд хамрууллаа. Мөн ажил 

эрхлэлт, нас хүйсээр нь хэрхэн хамруулах тодорхой төлөвлөгөө боловсруулан 

ажилласан юм.  

Иргэдийн хамрагдсан байдал:  

- Баянтал сум – 72 иргэн 

- Шивээговь сум – 180 иргэн  

- Сүмбэр сум – 551 иргэн  

- Цахим хаягаар – 21 иргэн  

- Утсаар – 18 иргэн 
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 Судалгааны багийн танилцуулга:  

 Нийт 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй судалгааны баг ажиллалаа. Урьд жилийнхээс 

цөөн хүнтэй ажилласан ч мэргэжлийн чадварлаг боловсон хүчнээр хангагдсан тул 

илүү чанартай ажил болж чадсан.  

Судалгааны багийн ахлагч:  Ч.Нарантуяа /Хөгжлийн Түншлэл ТББ-ын 

удирдах зөвлөлийн дарга, Бизнесийн удирдлагын 

магистр, Эдийн засагч, Маркетингийн менежер 

Утас- 99049552, цахим хаяг: 

mco12002012@yahoo.com / 

Судлаач, нэгтгэгч:   Ж.Өлзийжаргал /Хөгжлийн Түншлэл ТББ-ын 

удирдах зөвлөлийн дэд дарга, Химич, химийн багш 

Утас- 96092850 цахим хаяг: ulzii_invest@yahoo.com  

   Г.Болоржаргал /Хөгжлийн Түншлэл ТББ-ын 

удирдах зөвлөлийн гишүүн, Эдийн засагч Утас: 

99050428, Цахим хаяг – boogii_1117@yahoo.com / 

Судалгааны ажилчид:   Х.Ганзориг /Хөгжлийн Түншлэл ТББ-ын 

гишүүн, эрх зүйч мэргэжилтэй. Утас: 88044489, 

Цахим хаяг – gzboy_23@yahoo.com / 

Хөгжлийн Түншлэл ТББ:  

  Хөгжлийн Түншлэл ТББ нь бизнес 

эрхлэгчдийг дэмжих, төрийн худалдан авах 

ажиллагааг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, 

олон нийтийн оролцоог хангах замаар нийгэмд 

тэнцвэртэй байдлыг бий болгох, сайн засаглалыг 

бэхжүүлэх зорилготойгоор 2013 онд 

байгуулагдсан.  

 

mailto:mco12002012@yahoo.com
mailto:ulzii_invest@yahoo.com
mailto:boogii_1117@yahoo.com
mailto:gzboy_23@yahoo.com
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2. СУДАЛГААНД АШИГЛАСАН АРГА ЗҮЙ 

 

Хэрэглэгчдийн үнэлгээ хийх судалгааг аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ 

үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэс болон аймгийн Засаг даргын  зөвлөлтэй санал 

солилцсоны үндсэн дээр аймгийн болон сумын түвшний бүхий л төрийн 

байгууллагуудыг бүрэн хамруулсан байхаар боловсруулсан ба нийт 112 

асуулгатай анкетаар санал асуулга авлаа.  

Асуулгын хуудсыг сум бүрийн онцлог, ялгааг тусгасан байдлаар боловсруулж, 

судалгаагаа авсан болно.  

Судалгаанд хамрагдагчдыг сонгож авахдаа Говьсүмбэр аймгийн 2015 оны 

жилийн эцсийн статистик мэдээнд үндэслэн сектор тус бүрийн эх олонлогт эзлэх 

хувиар нь харьцуулан, судалгааны эхийг тогтоолоо. Тогтоосон судалгааны эхээс 

санамсаргүй түүвэрлэх байдлаар судалгаанд оролцогчдыг сонгож ажиллав.  

Учир нь төрийн үйлчилгээг нас, хүйс, мэргэжил, салбар, боловсролын түвшин 

харгалзахгүй бүхий л түвшний хүмүүст тэгш хүргэдэг тул сегмент бүрийн 

төлөөллийг ойролцоо хувиар оролцуулахыг зорьж ажилласан.  

Сигмент бүрийн төлөөлөл оролцож байж, төрийн үйлчилгээний хүртээмж 

чанарыг бодитоор тодорхойлно гэж үзсэн учир хүснэгт 1-ийг боловсруулан 

удирдлага болгон ажилласан.  

Үүнийхээ дагуу судлаачдаа хуваарилан явах газар, авах хүнийх нь тоог гаргаж 

өдөр бүр чиглэл өгөн, судалгааны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа.  

Энэ удаагийн судалгаанд судалгааны ажилтан  болон судалгаанд оролцогч 

нарт ихээхэн ачаалал болсон судалгаа байсан тул аль болох зав чөлөөтэй байгаа 

хүмүүсийг сонгож ажиллах шаардлага гарсан.  

Мөн судалгааг авч, нэгтгэх хугацаа маш давчуу төлөвлөгдсөн байдаг тул 

судалгааны ажлын төлөвлөгөөг маш оновчтой байдлаар боловсруулж, амжилттай 

хэрэгжүүлж чадсан юм. Ингэхдээ аль болох хүн амын төвлөрөл, хөдөлгөөн ихтэй 
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газруудыг сонгосон. Тухайлбал, банк, нэг цонхны үйлчилгээ, захууд, эмнэлэг зэрэг 

газруудаар судлаачдаа ажиллуулсан бөгөөд энэ нь хамгийн оновчтой хувилбар 

болж чадсан гэж дүгнэж байна.  

Хүснэгт 1: Судалгааны сегмент 

Сектор Баянтал Сүмбэр Шивээговь Нийт 

Эрэгтэй Эмэгтэй Эрэгтэй Эмэгтэй Эрэгтэй Эмэгтэй 

Төрийн 

байгууллагад 

ажиллагсад 

8 8 45 45 18 18 162 

Хувийн 

хэвшилд 

ажиллагсад 

9 9 70 70 23 23 224 

Малчин 

өрхийн 

насанд 

хүрсэн 

гишүүд 

5 5 40 40 12 12 114 

Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

насанд 

хүрсэн иргэн 

1 1 13 14 4 5 38 

Өндөр 

настны 

тэтгэвэр 

авагч 

3 3 25 25 9 9 74 

Ажилгүй 

иргэд 

6 6 55 55 17 17 196 

Оюутан 3 3 26 27 7 6 92 

Нийт 35 35 274 276 90 90 800 

Судалгааны асуулга бүрийг судалгааны асуулга нэгтгэх SPSS программд шивж 

оруулсан ба нээлттэй асуулгыг мөн тусад нь WORD байдлаар бичиж, анализ 

хийсэн.  
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SPSS программын давуу тал:  

Судалгаа шинжилгээний програм хангамж SPSS - гэдэг нь Statistical Packages 

for Social Sciences /нийгмийн шинжлэх ухаанд зориулсан статистикийн багц 

программ/ гэсэн vг бөгөөд Windows-ийн орчинд ажилладаг программ юм. 

Программын боломжууд өндөртэй, өгөгдлүүдээ хэрхэн оруулснаас хамаарч олон 

янзын дvгнэлт гаргадаг, энгийн шинжилгээнvvдийг хийх, өгөгдлүүд болон 

шинжилгээний vр дvнг сайхан загвартай хэвлэх гээд олон боломжууд бий. Энэ 

программын давуу тал нь бvрэн хэмжээний статистик боловсруулалт хийхийн 

зэрэгцээ, тоон мэдээллийг стандартын бvх программаас хөрвvvлэн ашиглах 

боломжтой юм. 

Шинжилгээний аргачлал:  

 Шинжилгээг бодитой болгох үүднээс асуултуудыг харьцуулах, уялдуулах, 

задлан шинжлэх байдлаар тухайн асуултын зорилго, онцлогт тохируулан 

аргачлалаа сонгон ашигласан.  

 1-4-р асуултууд  болон сум, багийг тодорхойлох асуултууд нь дүгнэлтийг 

илүү нарийвчилсан байдлаар задлан шинжлэх боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа 

юм. Өөрөөр хэлбэл дээрх асуултууд нь бусад асуулттай харьцуулж, дүн 

шинжилгээ хийнэ.  

 Бид шинжилгээ хийхдээ нэг өнцгөөс харсан, нэг аргачлалд баригдсан 

үнэлгээ хийхээс татгалзаж, асуудал бүрийг олон талаас нь харж, олон төрлийн 

аргачлалаар үнэлгээ хийхийг зорьсон.  

 Үнэлгээ өгсөн иргэд - Үнэлгээний явцад “мэдэхгүй” гэсэн хариулт өгч, 

мэдээлэлгүй болон үнэлэхээс татгалзсан иргэдийн саналыг үнэлгээнээс хассан 

дүнг буюу сайн, дунд, муу үнэлгээ өгсөн иргэдийг нийтэд нь “Үнэлгээ өгсөн иргэд” 

хэмээн тооцож, үнэлгээний хувь тогтоох бүхэл болгон ашиглаж байгаа юм. Үүнийг 

байгууллагуудын үнэлгээ хийхэд ашигласан.  
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 Байгууллагуудын үнэлгээг хийх томьёолол:  

Байгууллагын үнэлгээг хийхдээ 3 үндсэн үзүүлэлтээр Маш сайн  – 5, 

Хангалттай -4, Дунд – 3, Муу – 2, Мэдэхгүй- 1 гэсэн сонголтуудыг ашиглаж, 

үнэллээ. Үүнээс 1 буюу мэдэхгүй гэсэн сонголтын дүнг судалгааны нийт дүнгээс 

хассан. 

Үлдэх хэсгийг бид үнэлгээ хийсэн иргэд буюу нийт оролцогчийг төлөөлүүлэн 

авч үзсэн.  

Ингэхдээ дараах хувиудыг суурь болгон ашигласан. 

Маш сайн /МС/ - 100% 

Хангалттай /Х/ - 80% 

Дунд /Д/ - 60% 

Муу /М/ - 20% 

 Qмс*100%+Qх*80%+Qд*60%+Qм*20% 
 Ү/Үнэлгээ/= 
      Qn 

Qn – Тухайн байгууллагын тухайн үзүүлэлтэнд үнэлгээ өгсөн нийт иргэдийн тоо 

Qn=Qмс+Qх+Qд+Qм 

 Үүгээр үзүүлэлт тус бүрээр нь үнэлэх ба байгууллагын дундаж үнэлгээг 

гаргахдаа дундажийн аргыг ашигласан. 

 Дундаж үнэлгээний арга:  

 Шалгуур үзүүлэлт бүрийг үнэлгээнд тэнцүү хэмжээний байр суурь эзэлнэ гэж 

үзээд дараах байдлаар үнэлсэн.  

   Ү1+Ү2+Ү3   ҮД- Дундаж үнэлгээ   
 ҮД=       
       QY    QY- Шалгуур үзүүлэлтийн тоо 

 Ү1-3 -Тухайн шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээний хувь 
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Асуулгын бүтэц, зорилго:  

Судалгааны анкет нь дараах үндсэн 4 хэсгээс бүрдэж байгаа. Үүнд: 

1. Оролцогчийн шинж байдал – Энэ нь нас, хүйс, боловсрол, салбарын 

тэнцвэртэй байдлыг хангаж, мэдээллийн бодитой байдлыг бүрдүүлэх 

зорилготой хэсэг юм. Үүнд 1-ээс 4-р асуултууд багтана.  

2. Эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийн үнэлгээ – Төрийн байгууллагууд үндсэн 

үйл ажиллагаандаа хуулийн хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаад 

иргэдийн хандах хандлага, тэдний сэтгэл ханамжийг тодорхойлох зорилготой 

хэсэг юм. Энэ хэсэгт 5,6,7,8-р асуултууд бүрэн багтана.  

3. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үнэлгээ – Энэ хэсэг нь төрийн 

байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүйгээр үндсэн 3 үзүүлэлтээр 

үнэлж, тодорхойлох зорилготой. Энэ хэсгийн үр дүнд байгууллага бүр 

өөрсдийн үйл ажиллагаандаа үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид авч хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээгээ тодорхойлох боломжийг олгож байгаагаараа онцлог юм. Уг 

хэсэгт 9-10-р асуултууд бүрэн багтаж байгаа юм. Энэ удаад нийт 47 

байгууллага, 10 багийн Засаг даргын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өглөө. 

4. Санал авах хэсэг – Иргэдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх боломжийг 

бүрдүүлэхээс гадна судалгааны тайлан зөвлөмж боловсруулах, түүнийг 

бодит байдлыг тодорхойлох гол хэрэгсэл болж өгнө. Энэ хэсэгт 11-р асуулт 

багтана. Уг асуулт нь нээлттэй хэлбэрээр орж буй ганц асуулга юм. 

 Анкетыг 11 асуулттай харагдахаар боловсруулсан ба 1-ээс бусад нь бүгд 

хаалттай асуулгуудыг оруулсан. Ингэх нь нэг талаас судалгаанд оролцогчид 

судалгааг бөглөхөд хялбар болгосон бол нөгөө талаас судалгаанаас өргөн 

хүрээний мэдээллийг тодорхой байдлаар олж авах сонирхлыг хангаж байхаар 

төлөвлөсөн. 
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Фокус ярилцлага:  

 Энэ удаагийн судалгааны ажлын нэг гол онцлог нь фокус ярилцлага байлаа. 

Сум бүр дээр салбар бүрийн төлөөллийг хамруулсан 13-18 хүнтэй фокус 

ярилцлагыг зохион байгуулсан. Энэ аргачлалыг иргэдийн үзэл бодол, хандлага, 

хүсэл эрмэлзлийг тодорхойлохоос гадна, төр засгийн шийдвэр салбар бүрт хэрхэн 

нөлөөлж байгааг нарийвчлан тогтооход чухал ач холбогдолтой гэж үзэж 

судалгааны нэг хэсэг болгон оруулсан.  

 Орон нутгийн хэмжээнд түгээмэл зохион байгуулагдаад байдаггүй уг ажлыг 

хэрэгжүүлэхийн тулд иж бүрэн удирдамж боловсруулан, чиглүүлэх үйл 

ажиллагаандаа ихээхэн анхаарал хандуулж ажиллалаа. Үүний дүнд иргэдийн үзэл 

бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх талбар болгож чадсандаа бид баяртай байна. Энэ 

арга нь судалгааны ажлын салшгүй нэг хэсэг мөн юм. 

 Фокус ярилцлаганд тавигдах асуулт нь чухал байдаг. Тиймээс бид дараах 3 

асуултыг удирдлага болгон ажилласан. Гэхдээ уг асуултыг оролцогчдын дунд 

шууд тавьдаггүй. Тухайн асуулттай холбоотой хууль эрх зүйн зохицуулалт, төр 

засгийн үйл ажиллагааны уялдаа холбооны талаар тайлбар, танилцуулга 

хийгддэг. Тиймээс доорх асуултуудыг тавьж байгаа чиглүүлэгчээс маш өндөр 

мэдрэмж болоод мэдлэг ур чадварыг шаарддаг. 

1. Говьсүмбэр аймагт төрийн үйлчилгээг хүргэж байгаа нийт төрийн 

байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үнэлгээ...  

2. Орон нутагт хэрэгжсэн тендер, хөрөнгө оруулалтын ажлын үр өгөөж.... 

3. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах таны санал.... 

Ярилцлаганд оролцсон иргэд маш идэвхтэй, бас чөлөөтэй үзэл бодлоо 

илэрхийлж, тулгамдсан асуудлаа оновчтойгоор тодорхойлж байлаа.  Үүнд: 

/Асуулгыг тайланд хавсаргав./ 
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Судалгааны ажлын үе шат:  

Хүснэгт 2: Судалгааны ажлын төлөвлөгөө 

Судалгааны 

үе шат 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хариуцах эзэн Шаардагдах 

хугацаа 

Судалгааны 

бэлтгэл үе шат  

- Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

боловсруулах  

- Агуулгаа боловсруулах 

- Аймгийн ЗД-ын зөвлөлд 

танилцуулж батлуулах 

- Анкетаа хэвлэх  

- Гэрээ байгуулах  

- Санхүүжилтийн урьдчилгаа авах 

Хөгжлийн 

Түншлэл ТББ, 

ДАХШҮТ 

2016 оны 11 

сарын 18-23. 

Ажлын 4 хоног 

Судалгааны 

мэдээлэл 

цуглуулах үйл 

ажиллагаа  

- Судалгааны багаа цуглуулан ажил 

үүргээ хуваарилах  

- Судалгааны ажилчдадаа өдөр 

тутмын зааварчилгаа өгч, 

мэдээлэл цуглуулах үйл 

ажиллагаанд хяналт тавьж 

ажиллах  

- Иргэдээс анкетаар мэдээлэл 

цуглуулах.  

- Иргэдээс гар утас болон Facebook 

хаягаар мэдээлэл цуглуулах.   

Судалгааны баг, 

судалгааны 

ажилчид  

2016 оны 11 

сарын 24-ны 

өдрөөс 2016 оны 

12 сарын 16 

Хуанлийн 23 

хоног  

Фокус 

ярилцлага 

зохион 

байгуулах 

- Ярилцлага зохион байгуулах 

удирдамж боловсруулах 

- Асуух асуултаа оновчтой төлөвлөх 

- 3 сумын ИТХ-д албан тоотоор 

хандаж, фокус ярилцлага зохион 

байгуулах заал танхимаа бэлтгэх 

- Урилга боловсруулан хэвлэх -60 ш 

- Урилгаа иргэдэд тараах 

- Дуу хураагуур худалдан авах 

- Оролцогчдын цай, тавгийн чихэр 

бэлтгэх 

 

Судалгааны баг, 

судалгааны 

ажилчид  

2016 оны 12 

сарын 12-21-ний 

хооронд  

Ажлын 8 хоног 

Судалгааны 

анкет шивэх 

- SPSS DATA BASE үүсгэх 

- Судалгааны анкетуудын 

мэдээллийг нэг бүрчлэн SPSS 

программд шивэх 

- Байгууллагуудын дундаж үнэлгээг 

томьёоны дагуу тооцоолж гаргах 

- Албан тоотоор байгууллагуудын 

үнэлгээг ХШҮДАХэлтэст хүргүүлэх 

Хөгжлийн 

Түншлэл ТББ, 

Судалгааны баг  

2016 оны 12 

сарын 30-ны 

өдрөөс  12 

сарын 26 хүртэл 

Ажлын 19 хоног 
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Судалгааны 

мэдээллийг 

нэгтгэн дүгнэх, 

анализ 

шинжилгээ 

хийх 

- Иргэдээс ирүүлсэн саналыг 

сумдаар нь ялган утгаар нь 

багцлах. 

- Асуулга нэг бүрчлэн шинжилгээ 

хийх  

- Анкетын бүтэц, зорилгын дагуу 

нэгдсэн болон харьцуулсан 

шинжилгээ хийх 

- Шинжилгээ, дүгнэлт, зөвлөмж 

бүхий нэгдсэн тайлан 

боловсруулах 

Хөгжлийн 

Түншлэл ТББ, 

Судалгааны баг  

2016 оны 12 

сарын 27-оос 

2017 оны 01 

сарын 16-ны 

өдөр хүртэл  

Ажлын 12 хоног 

Эргэх холбоос 

үүсгэх 

- Үр дүнг хамрагдсан 

байгууллагуудад хүргүүлэх 

-  Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 

ашиглан иргэд олон нийтэд 

судалгааны үр дүнг танилцуулах 

- Цахим хуудсанд байршуулж, 

иргэдээс санал хүсэлт хүлээн 

авах.  

Аймгийн ЗДТГ, 

ХШҮДАХ 

2017 оны эхний 

улиралд 

 

Судалгаа авахад баримталсан зарчим:  

1. Судлаач бүр асуулгын анкетыг тоолж авах 

2. Судалгаанд оролцогч нарт судалгааны зорилго, авч буй шалтгааныг 

тодорхой танилцуулах 

3. Судалгааг бөглөх зааварчилгааг ойлгомжтой байдлаар хэлж өгөх 

4. Хэрэглэгчээр бөглүүлэхдээ өөрийн бодол саналаа хэлж хөндлөнгөөс 

оролцохгүй байх 

5. Аль болох бүх түвшний боловсрол, салбар, нас, хүйсийн оролцогчийг 

хамруулах 

6. Нэг хүнээр давтагдуулан бөглүүлэхгүй байх, судалгаа авах хүнээсээ уг 

судалгааг бөглөсөн эсэхийг тодруулах 

7. Судалгаа өгөгчид эхлээд судалгааны зорилгыг танилцуулж, бөглөх 

зааварчилгааг өгөх.  

8. Нэг албан байгууллагаас хэтэрхий олон хүнээс авахгүй 

9. Хэрэглэгчийн бөглөсөн хариултыг задруулахгүй байх 

10. Бөглөж байгааг хажууд нь харахгүй байх 
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11. Бөглөөд дууссан асуулгыг дутуу асуулт орхигдсон эсэхийг хянаж, хүлээн 

авах 

12. Асуулгыг дутааж болохгүй 

13. Асуулгыг тоогоор нь хүлээлгэн өгөх 

14. Нээлттэй асуултын хариултыг жагсааж давтагдсан тоог ар талд бичих 

3. СУДАЛГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ 

   

Судалгааны асуулт  бүрт хариулсан байдлыг нэгтгэн харуулж, анализ 

хийсэн ба сектор, зарим холбогдолтой асуулт бүрээр нь харьцуулах байдлаар дүн 

шинжилгээ хийсэн нь судалгааны үр дүнг илүү бодитой, ач холбогдолтой болгож 

байгаа юм. 

3.1 Судалгаанд хамрагдагсдын шинж байдал 
  

Судалгаанд бүхий л  нас, хүйс, салбар, боловсрол, багийн иргэдийн төлөөллийг 

ойролцоо хувиар оролцуулахыг зорьсон. Энэ нь судалгааны мэдээлэл бодитой 

болохыг илэрхийлэхээс гадна судалгааны дүн шинжилгээ хийхэд харьцуулах 

үндсэн үзүүлэлт болох юм.  

Үүнийг эхний 4 асуултаар тодорхойлохоор асуулгад оруулж өгсөн.  

Оролцогчдын нас, хүйсийн харьцаа...        

Хүснэгт 3: Нас, хүйсийн харьцаа 

Нас хүйсийн харьцаа Хүйс Нийт  

Эрэгтэй Эмэгтэй  

Нас 

18-30 101 171 272 

31-45 86 196 282 

46-60 72 127 199 

60+ 22 28 50 

Нийт 281 522 803 
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35%

65%

Хүйс

Эрэгтэй

Эмэгтэй

График 1: Насны бүтэц       График 2: Хүйсийн харьцаа 

 

Эндээс харахад 18-45 нас буюу нийгмийн асуудалд хамгийн оролцоо өндөртэй 

байдаг насныхан арай давамгай хамрагдсан байна. Мөн сүүлийн үед залуусын 

нийгэмд эзлэх байр суурь оролцоо нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор 18-30 насныхан 

өндөр хувьтай оролцжээ. 

Хүйсийн хувьд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь өндөр байна. Учир нь өндөр настан, 

хувийн хэвшил, төрийн байгууллагууд зэрэг голлох секторуудын хувьд 

эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь илүү өндөр байгаа нь  хувийг өсгөх шалтгаан болж 

байгаа юм.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал... 

Энэ бол хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны зорилтот бүлгийг 

тодорхойлох гол үзүүлэлт юм. Өмнөх жилүүдийн судалгааны ажлын туршлага, 

зөвлөмж дээр үндэслэн бүх салбарыг бүрэн хамруулахыг зорьсон юм.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлын талаарх статистик судалгаанд үндэслэн салбар 

бүрийн нийт хөдөлмөрийн насны хүн амд эзлэх хувь хэмжээнд үндэслэн харилцан 

адилгүй тогтоосон нь салбар бүрийн төлөөллийг санал бодлыг тэгш оролцуулах 

боломжийг бүрдүүлж өгсөн юм. 
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Хүснэгт 4: Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал 

Салбар Тоо Хувь 

Төр, төсвийн байгууллагад 218 27% 

Хувийн хэвшилд 161 20% 

Малчин  92 11% 

Төрийн бус байгууллага 52 6% 

ОНӨҮГазар 55 7% 

Суралцдаг 35 4% 

Ажилгүй 100 12% 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 16 2% 

Тэтгэвэрт 74 9% 

Нийт  803 100% 

 

График 3: Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал 

 

Салбар бүрээс төлөөлөл хамруулж чадсан байна.  

Судалгааны дүнгээс харахад төр, төсвийн байгууллагад болон хувийн хэвшилд 

ажиллагсдын эзлэх хувь нь нийт судалгаанд хамрагдагсдын хамгийн өндөр байна. 

Энэ нь аль болох нийгмийн харилцаанд хамгийн их оролцдог, үнэлгээг бодитоор 

хийх чадамжтай хүмүүсийг хамруулж чадсаныг илтгэж байгаа юм.  

Бусад малчин, ОНӨҮГ-ын ажиллагсад, ХБИ, Оюутан, Өндөр настан зэрэг бусад 

салбаруудаас зохих ёсоор төлөөллүүд бүрэн хамрагдаж чадсан.  
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Боловсролын түвшингээр нь... 

Хүснэгт 5: Боловсролын түвшин  

Боловсрол  Эрэгтэй Эмэгтэй  Нийт Хувь 

Боловсролын 

түвшин 

Дээд  108 215 323 40% 

Тусгай дунд 39 76 115 14% 

Бүрэн дунд  70 113 183 23% 

Бүрэн бус дунд  56 103 159 20% 

Бага  9 13 22 3% 

Боловсролгүй  1 0 1 0.1% 

Нийт 283 520 803 100% 

         

 

График 4: Боловсролын түвшин 

 

Судалгаанд оролцогчдын 77%-ийг бүрэн дундаас дээш боловсролтой, тэр 

дундаа дээд боловсролтой иргэд хамгийн өндөр хувийг эзэлж байна. Энэ нь нэг 

талаас иргэдийн боловсрол эзэмшлийн түвшин өндөр байдагтай холбоотой. Нөгөө 

талаас боловсрол өндөртэй хүмүүс судалгаанд илүү бодитой, тодорхой хариулт 

өгөх  боломжийг бүрдүүлж өгдөг.  
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 3.2 Эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийн үнэлгээ 

 Төр, захиргааны байгууллагууд нь хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж, 

холбогдох хууль, журам, хөтөлбөр, бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг 

хангахад бүхий л анхаарлаа хандуулан, чармайн ажилладаг.  

 Энэ хүрээнд дараах үндсэн асуудалд хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг 

судаллаа.  

Хө рө нгө  оруулалт, тендер худалдан авах ү йл ажиллагааны ү р 

ө гө өж: 

 Орон нутагт төсвийн хөрөнгө зарцуулах эрх мэдэл шилжээд 4 жилийг ардаа 

орхиод байна. Тэгвэл хөрөнгө оруулалт хэрхэн нүдээ олсон талаар иргэдийн 

үнэлгээ, санал сэтгэгдлээс харж болно.  

Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт, тендерийн хэрэгжилтийг хэрэгжилтийг 

Аймгийн хэмжээнд үнэлснээс гадна сумд тус бүрээр харьцуулан гаргалаа.  

График 5: Тендерийн үр өгөөж 

 

 Тендерийн хэрэгжилтийн талаар тодруулахад нийт судалгаанд оролцогчдын  

33% нь мэдэхгүй гэж хариулсан байна. Энэ нь нэг талаас иргэд хэрэгжиж байгаа 

Сүмбэр сум

Шивээговь сум

Баянтал сум

Аймаг

Сүмбэр сум Шивээговь сум Баянтал сум Аймаг

Нүдээ олсон, үр дүнтэй ажлууд 
хийгдэж байна. 

33 4 5 42

Зарим талаараа үр өгөөжтэй 232 33 17 282

Чанаргүй, үр дүнгүй ажлууд 
хийгдэж байна.

81 102 31 214

Мэдэхгүй 205 41 19 265
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тендерийн талаар мэдээлэлгүй байна, нөгөө талаас иргэд тендерийн талаар 

сонирхохгүй байгаатай холбоотой байж болно.  

Судалгааны дүнгээр Шивээговь сум хамгийн бага хувь нь мэдэхгүй гэсэн 

бол Сүмбэр сумын хувьд 37% нь мэдэхгүй гэсэн хариулт өгсөн байна. Эндээс 

харахад Шивээговь сумын иргэд харьцангуй тендерийн талаар илүү их сонирхож 

байна. Харин Сүмбэр сум болон аймгийн ЗДТГазар хөрөнгө оруулалтын үйл 

ажиллагааны талаарх мэдээллээ иргэдэд илүү хүргэх тал дээр анхаарч ажиллах 

шаардлагатай тулгарч байгаа нь тодорхой байна.    

  Үнэлгээг өгсөн оролцогчдын саналыг харьцуулан харуулбал:  

Хүснэгт 6: Тендерийн үр өгөөж /аймаг болон сумдын түвшинд/ 

Үнэлгээ Сүмбэр 

сум 

Шивээговь 

сум 

Баянтал 

сум 

Аймаг 

Тендерийн 

хэрэгжилт 

Нүдээ олсон, үр 

дүнтэй ажлууд 

хийгдэж байна  

10% 3% 9% 8% 

Зарим талаараа үр 

өгөөжтэй 

67% 24% 32% 52% 

Чанаргүй, үр дүнгүй 

ажлууд хийгдэж 

байна 

23% 73% 58% 40% 

Нийт дүн  100% 100% 100% 100% 

Сумдын хүн амын тооноос шалтгаалан хамрагдагсдын тоо харилцан 

адилгүй байх тул хувиар нь харьцуулан график 6-д харууллаа.  

График 6: Тендерийн үр өгөөж /аймаг болон сумдын түвшинд/ 
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Судалгааны дүнгээс харахад нийт үнэлгээ өгсөн иргэдийн 40% нь чанаргүй 

ажлууд хийгдсэн гэж үзэж байгаа нь өмнөх жилүүдийнхээс эрс өссөн байгаад 

анхаарал хандуулах цаг болжээ. Тэр дундаа Шивээговь сумын хувьд 73%, Баянтал 

сумын хувьд 52% нь хөрөнгө оруулалтыг үргүй зарцуулсан гэж үзэж байна.  

Дээрх судалгааны үр дүнг фокус ярилцлага бататган өгч байна. Иргэд 

хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтэнд тун сэтгэл дундуур байгаа нь тодорхой байна. 

/Фокус ярилцлагаас иш татав./ 
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Чанаргүй, үр дүнгүй ажлууд хийгдэж байна.

Зарим талаараа үр өгөөжтэй

Нүдээ олсон, үр дүнтэй ажлууд хийгдэж байна. 

. . . Хөрөнгө оруулалт хийгдээд улам 

дордс он хамгийн муу  жишээ :  

{Баянтал с умын автобус ны буудал 

автобус зог с ох нөхцлийг хангааг үй 

тул тус с умын  ирг эд нийтийн 

тээврийн үйлчилгээ авч чадахг үй 

хохироход хүрс эн} . . .  

Баянтал сумын иргэдийн санал... 

. . . Өнгө заслын ажлууд 

хийгдс энээс үр өгөөж муутай 

. . .   

Сүмбэр сумын иргэдийн санал... 

. . . энэ их хөрөнгийг үр 

ашиг г үй зүйлс эд зарцуулс ан.  

Ирг эдийнхээ с аналыг үндэс лэн 

нэн тэргүүний хэрэгцээнд 

зориулагдсанг үй.  Наадмын 

талбай л г эхэд байнга 

ашиглахг үй,  архидалт явагдах 

нөхцлийг бүрдүүлж байх 

Үр ашиггүй 

зарцуулалт 
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Хүснэгт 7: Тендер хөрөнгө оруулалтын ажилтай холбоотой иргэдийн санал 

Сум      Тендерийн хэрэгжилтийн талаар 

иргэдээс гарсан саналууд: 

Хө рө нгө  оруулалтыг дараахь 

зү йлсэд хандуулах 

шаардлагатай 

Сүмбэр 

сум 

- Ногоон байгууламжийг барьж 

байгуулсан нь хамгийн үр ашигтай, 

Говьсүмбэр аймагт мод ургадгийг 

харуулсан сайн ажил болж чадсан.  

- Ард түмний хяналт, оролцоог бий 

болгох 

- Хэрэгжилт үйл ажиллагааг ил тод 

болгох.  

- Тендерийн үйл ажиллагаатай холбогдох 

самбар байршуулж, иргэдэд таниулж 

байх 

- Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө 

зориулалтын дагуу ашиглагдахгүй, эргэн 

төлөгдөхгүй байна. Хариуцлага тооцож, 

эргүүлэн төлүүлж, эргэлтэнд оруулах.  

- Орон нутагт өнгө заслын ажлууд 

хийгдэж, үр ашиг муутай байлаа. 

- Иргэдэд БИНХ-д оролцох идэвхийг 

нэмэгдүүлэх, ач холбогдлыг нь 

ухамсарлуулах 

- Зам дээр тавигдаж байгаа хурд 

сааруулагч нь хэт өндөр учраас машины 

эд ангийн ашиглалтанд сөргөөр 

нөлөөлж байна. Ядаж цагдаагийн 

постны цаад талын цементээр цутгасан 

- 1-р багийн цэвэр, бохирын 

шугамын асуудлыг 

шийдвэрлэх /2017 онд 

багтаах/ 

- Хогийн цэгийн хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх, сайжруулах 

- 1,2-р багийн хог ачилтыг 

сайжруулахад анхаарч, 

хөрөнгө оруулалтаа 

чиглүүлмээр байна. 

- Ахмадуудын чөлөөт цагаа 

өнгөрүүлэх газартай болгох 

- Иргэдийн амьдрах орчинг 

сайжруулахад чиглүүлэх 

- Дэд бүтцийг сайжруулах 

- Хонхор хотхоныг 

камержуулах 

- Нохой устгах зардлыг 

тэжээвэр нохдын үржлийг 

зогсооход зориулах. Нохойг 

устгаад үр дүн гардаггүй. 

Золбин ноход байсаар л 

байдаг.  
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шиг хийхэд л хангалттай. Хөрөнгө ч бага 

зарцуулна. 

Шивээговь 

- Нэгэнт хийгдсэн ажлыг эзэнжүүлж 

хамгаалах 

- Байруудын дулаалгын ажлууд чанаргүй 

хийгдэж, хаяавчаараа ховхорч байгааг 

гүйцэтгэгчээр засварлуулах 

- Баталгаат засварын хугацааг баримтлах 

- Иргэдийн сэтгэл зүйг өөрчилж, санал 

эрэмбэлэлтэнд идэвхтэй оролцдог 

болгох.  

- БИНХ-д санал эрэмбэлүүлэхэд 

байгууллагууд саналаа эрэмбэлүүлээд 

ажилчид нь хурлыг орхидог үзэгдлээс 

болж нийтийн эрх ашигт нийцсэн ажлууд 

хийгдэж чадахгүй байна.  

- Хөрөнгө оруулалт, тендерээр 

хэрэгжүүлэх гэж байгаа ажлуудаа 

иргэдэд дэлгэрэнгүй танилцуулах. 

Тухайн хөрөнгөөр юу худалдан авах гэж 

байгаа нь тодорхойгүй байдаг.  

- Сумын төв талбайг тойрсон хашаанд 

тал бүрт нь иргэд гарах гарцтай, гарц 

хаалгандаа тэмдэглэгээтэй болгох. Хэт 

урт хашааг тойрох нь иргэдэд бэрхшээл 

болж байна.  

- Тендерийн хууль, тендерт тавигдах 

шаардлага нь хөрөнгийн шамшигдалт 

хийгдэх нөхцлийг бүрдүүлж байна. 

Үүнээс болж гадны компаниуд тендерт 

шалгарч чанаргүй ажил хийгдэж байна. 

Орон нутагт ажилгүй иргэд олон байна. 

Тэднээр гүйцэтгүүлж байх хэрэгтэй.  

- Иргэдийнхээ нэн тэргүүний хэрэгцээг 

тодорхойлох, иргэдийн саналыг авч 

байх.  

- Шивээговь сум төрөлтөөрөө 

тэргүүлдэг тул цэцэрлэг 

сургуулийн хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.  

- Мал нядалгааны газрыг 

нүүлгэн шилжүүлэх 

- Төв талбайг тойрсон 

хашааны тал бүрт хүн гарах 

гарц хийж, тэмдэглэгээ 

тавих.  

- Хогны менежментийг 

сайжруулахад сум хөгжүүлэх 

сан, бусад хөрөнгө 

оруулалтыг чиглүүлэх 

 

Баянтал 

сум 

- Тендерээр хэрэгжсэн зүйлсийг нүдлэн 

хамгаалах хэрэгтэй.  

- Чанаргүй хийгдсэн ажлыг улсын комисс 

хүлээн авахгүй байх хэрэгтэй.  

- Автобусны буудал нь стандарт 

хангахгүйгээс иргэд нийтийн тээврийн 

үйлчилгээг авч чадахгүй хүрсэн.  

- Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг цөөн 

хэдхэн хүнд давтан олгож байна.  

- 100 сая төгрөгийн өртгөөр хийгдсэн 

талбайн сандлыг зөөгөөд дууссанд 

харамсаж байна.  

- Хөрөнгө оруулалт хийгдээд гарсан 

- Нийтийн тээврийн үйлчилгээ 

авах бололцоог хангах 

- Ил задгай зохион 

байгуулалтгүй хаягдаж 

байгаа хог хаягдлын 

менежментийг сайжруулах 

- Баянтал сумыг интернет 

сүлжээнд холбох 
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өгөөж байхгүй. 

- Тендерийг гадны компаниудад өгдөг нь 

чанаргүй ажил хийгдэх үндэслэл болж 

байна.  

- Орон нутгийн компаниудаар тендерийг 

гүйцэтгүүлмээр байна. Үүнийг сум орон 

нутгийн бодлогоор зохицуулмаар байна. 

- Тендерийн үйл ажиллагаанд ТББ-гаас 

хяналт тавьж, гурвалсан гэрээтэйгээр 

ажиллах.   

 

Иргэд тендер худалдан авах ажиллагааны үр өгөөжинд шүүмжлэлтэй 

хандаж байгаа бөгөөд цаашид энэ мэт асуудал үүсгэхгүй, хяналттай, иргэдийн 

оролцоог хангаж ажиллахыг хүсч байлаа. Мөн иргэн бүр нэгэнт хөрөнгө 

оруулалтаар хийгдсэн зүйлсийг нүдлэн хамгаалах ёстой гэж үзэж байна.  

  

  Мэдээллийн сувгийн шинжилгээ... 

 Үүгээр төрийн мэдээллийн хүртээмж, түүнтэй холбогдох хууль тогтоомжийн  

хэрэгжилт, түүнийг сайжруулах арга хэмжээний талаар тодорхойлохыг зорилоо.  

 Мэдээллийн сувгийн хэрэгжилт, хүртээмжийн үр дүнг аймаг, сумдаар нь 

харьцуулан харуулав.  

Хүснэгт 7: Мэдээллийн сувгийн ашиглалт 

Мэдээллийн хэрэгсэл Сүмбэр  Шивээговь Баянтал Аймгийн 

хэмжээнд  

Орон нутгийн ТВ 157 8 5 170 

Орон нутгийн FM 12 0 0 12 

Аймгийн веб сайт 71 11 4 86 

Facebook болон бусад цахим 

хуудаснаас  
166 38 17 221 

Байгууллагуудын мэдээллийн 

самбараас  
61 24 16 101 

ЛЕД болон урсдаг самбаруудаас  10 11 0 21 

Орон нутгийн сонин  17 1 0 18 

Хурал зөвлөлгөөн  60 21 7 88 

Нээлттэй өдөрлөг холбогдох 

ажилтнуудаас 
67 25 6 98 

Ам дамжих байдлаар  196 78 22 296 

Мэдээлэл авч чадахгүй байна.  88 24 13 125 
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Нийт саналын тоо  905 241 90 1236 

  

Мэдээллийн хэрэгслийн хүртээмж, хэрэглэгдэхүүний талаар давхардсан 

тоогоор 803 хүн 1236 санал өгчээ. Учир нь асуултын хувьд нэг оролцогч 3 хүртэл 

хариулт сонгох боломжтой юм. Нийт оролцогчдын 125 нь буюу 15,6% нь мэдээлэл 

авч чаддаггүй гэж үзжээ. Энэ нь өнгөрсөн жилүүдийнхээс өссөн байдалтай байна.  

Мэдээлэл авч чадахгүй байгаа байдал өссөн байгаад анхаарал хандуулж, 

шалтгааныг олж арилгах шаардлагатай.  

 

 

 

график 7: Мэдээллийн сувгийн ашиглалт /Сумдаар/ 
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 Аймгийн хэмжээнд мэдээллийн ашиглалтыг нийт оролцогчдод эзлэх хувиар 

харуулбал:  

График 8: Аймгийн хэмжээнд мэдээллийн сувгийн ашиглалтын түвшин 

 

Аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллагуудтай холбогдолтой мэдээлэл авахад 

ашиглагдаж байгаа мэдээллийн хэрэгслүүд нь Facebook хуудас, Орон нутгийн ТВ, 

Цахим хуудас, байгууллагын мэдээллийн самбар юм байна.   

Нийт оролцогчдын 37% нь буюу 3 хүн тутмын нэг нь мэдээлэл авч чадаж 

байгаа хүмүүсийн 43% буюу 2 хүн тутмын нэг нь ам дамжих байдлаар мэдээлэл 

олж авч байна. Энэ нь манай аймгийн түвшинд мэдээллийн хэрэгсэл хүрэлцээгүй, 

оновчтой, тууштай мэдээлэл хүргэх аргачлал дутмаг, мэдээллийн удирдлага сул 

байгаатай холбоотой. 

Ам дамжих яриа нь маш хурдацтай тархдаг боловч удирдах боломжгүй 

суваг юм. Үүний сул тал ихэвчлэн мэдээлэл нь ам дамжих явцдаа хөрвөж, эсрэг 

утгатай болж, иргэдэд таагүй сэтгэгдэл түрүүлдэг талтай. Тиймээс энэ сувгийг 

зогсоохын тулд албан ёсны мэдээллийн хэрэгслийн хэрэглээ, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх шаардлага тулгарч байна.  

Орон нутгийн ТВ
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 Сумдын онцлогоос шалтгаалан мэдээлэл авч буй суваг нь харилцан 

адилгүй байна.  Хамгийн их хүртээмжтэй байдаг мэдээллийн сувгуудыг сумдаар 

харьцуулан харуулбал:  

Хүснэгт 8: Түгээмэл ашиглагддаг мэдээллийн хэрэгслүүд 

Сум Мэдээллийн хэрэгсэл 

Баянтал сум  Facebooк болон цахим хуудас 

Байгууллагын мэдээллийн самбар 

Хурал зөвлөлгөөн 

Шивээговь сум Facebooк болон цахим хуудас  

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг  

Байгууллагын мэдээллийн самбар  

Сүмбэр сум  Facebooк болон цахим хуудас 

Орон нутгийн ТВ 

Байгууллагын цахим хуудас 

  

Хамгийн өндөр хувьтай ашиглагдаж байгаа мэдээллийн хэрэгсэл нь 

Facebook хуудас байна. Мэдээллийн сувгуудыг орон нутгийн онцлогт тохируулан 

оновчтой сонгож ашиглах нь мэдээллийн ил тод байдлын хуулиа хэрэгжүүлэх, 

мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ. 

Цахим  хэрэглээ:  

 Сүүлийн жилүүдэд цахим хуудас тэр дундаа Facebook, Twitter-ийн хэрэглээ 

маш хурдацтайгаар тасралтгүй өсч байгаа нь судалгаанаас  тодорхой харагдаж 

байна. Энэ нь хялбар аргаар хүртээмжтэй мэдээлэл хүргэх боломжийг бүрдүүлдэг 

сайн талтай. 

 

  Цахим мэдээллийн хэрэгслийг ашиглах шалтгаан:  

- Технологи маш хурдацтай нэмэгдэж байна.   

- Хүн бүр Андройд гар утас ашиглах болсон.  

- Интернет ашиглах нөхцөл бүрдэж, үнэ төлбөр нь хямдарсан.  

- Иргэдийн цахим орчинд ажиллах мэдлэг, чадвар нь эрс нэмэгдсэн.  

- Цахим орчин ашиглах бүхий л тоног төхөөрөмжүүдийн импорт нэмэгдэж 

байна.  
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- Facebook хэрэглэгчдийн тоо жилээс жилд нэмэгдэж байна. Говьсүмбэр 

аймгийн Чойр-Говьсүмбэр; Choir-Govisumber page-д л гэхэд 7,7 мянган 

хэрэглэгч байна. Энэ нь манай насанд хүрсэн хүн амын 70%-тай тэнцэж 

байгаа юм.  

- Facebook хуудасны хэрэглээ нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор төрийн 

байгууллагууд өөрсдийн албан ёсны Page хуудсыг нээж, мэдээллээ тухай 

бүр хүргэж байх боломжтой юм. Учир нь өөрсдийн цахим хуудсыг өөрсдөө 

хянаж, удирдах боломжтой байдаг.  

- Говьсүмбэр аймгийн албан ёсны цахим хуудас http://govisumber.gov.mn/ -д 

сард 10,000 хандалт хийгдэж , ихэнхдээ 100 хүн зэрэг хандаж байдаг. Энэ нь 

иргэд мэдээллийг цахим орчноос хайх сонирхол нэмэгдсэнийг гэрчилж 

байгаа юм.  

- Цахим орчинг ашиглах нь зардал багатай хийгээд ашиглахад  хялбар, цаг 

хугацаа хэмнэж байдаг. Үүнийг бизнесийн салбарын байгууллагууд түлхүү 

ашиглаж, өөрсдийн ашиг орлогоо нэмэгдүүлж, мэдээлэл сурталчилгааны 

зардлаа хэмнэж чадаж байна. Зарим төрийн байгууллагууд ч page хуудас 

ашиглан мэдээлээ оруулдаг болоод байна.  

- Шилэн дансны хуулиар төсвийн мэдээллийг байгууллагын албан ёсны цахим 

хуудас болон шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсаар мэдээлэл хүргэхийг 

зүйлчилж өгсөн байдаг.  

Дээрх шалтгаануудын улмаас цахим мэдээллийн хэрэгслийн оновчтой 

хувилбарыг ашиглан мэдээлэл хүргэх боломж бүрдэж байна.  

 

 LED самбарын ашиглалт:  

 Баянтал сумаас бусад сум болон аймгийн ЗДТГ LED урсдаг самбартай, 

аймгийн төвд өргөн, өнгөт LED дэлгэцтэй.  

 Гэтэл энэ удаагийн судалгаагаар LED дэлгэцийг бараг хүмүүс мартсан 

байна. LED дэлгэцийг үндсэн мэдээллийн хэрэгслээ болгож байсан Шивээговь 

сумын хувьд дөнгөж 4% -тай ашиглагдаж, 2014 оноос 4 дахин буурсан үзүүлэлттэй 

байна. 

Сумын ЗДТГ-аараа 
орохдоо самбараасаа 

мэдээлэл авах гэж харж 
зогсдог.  

Шивээговь сум, фокус 

http://govisumber.gov.mn/
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LED дэлгэцийн ашиглалт тун тааруу 

байгаа нь хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг 

бууруулж байна гэж ойлгож болохоор байна. 

Тиймээс цаашид эдгээр самбаруудын 

ашиглалтанд анхаарч, байршил, 

мэдээллийн чанарыг нэмэгдүүлэх 

шаардлагатай байна. 

 

Мэдээлэл авахгүй байгаа иргэд:  

Хүснэгт 9: Мэдээлэл авч чадахгүй байгаа иргэд 

Сумд  Тоо Хувь 

Баянтал  13 18% 

Сүмбэр  88 16% 

Шивээговь  24 13% 

Аймгийн хэмжээнд  125 16% 

 

 

 

 

График 9: Мэдээлэл авч чадахгүй байгаа иргэд 
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 Аймгийн нийт дүнгээр сүүлийн 3 жил мэдээлэл авч чадахгүй байгаа гэж үзэх 

иргэдийн тоо тасралтгүй өсч байна. Сум бүрт мэдээллийн суваг түүний ашиглалт 

харицлан адилгүй байдаг тул тухайн нөхцөл байдалд нь тохирсон аргыг ашиглан 

мэдээлэл хүргэх шаардлагай болох нь ажиглагдаж байна.  

 Тиймээс аль салбарт мэдээлэл хүрч чадахгүй байгаа талаар задлан 

шинжлэхэд:  

Хүснэгт 10: Мэдээллийг авч чадахгүй байгаа иргэд /Салбараар/  

Салбар                        Санал 

Төр, төсвийн байгууллагад 25 11% 

Хувийн хэвшилд 25 16% 

Малчин  16 17% 

Төрийн бус байгууллага 7 13% 

ОНӨҮГазар 10 18% 

Суралцдаг 5 14% 

Ажилгүй 25 25% 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 6% 

Тэтгэвэрт 11 15% 

Нийт  125   

 

Салбарыг төлөөлж судалгаанд хамрагдсан оролцогчидтой харьцуулсан 

байдлаар эзлэх хувийг тооцов.   

График 10: Мэдээллийг авч чадахгүй байгаа иргэд /Салбараар/ 
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 Эндээс харахад ажилгүй иргэд, малчид, ОНӨҮГ-т ажиллагсад төрийн 

мэдээллийг авч чадахгүй байна гэж үзжээ. Тиймээс төрийн мэдээллийг салбар 

бүрийн онцлогт тохирсон байдлаар оновчтой хүргэх хэрэгслүүдийг сонгож ашиглах 

нь зүйлтэй.  

Мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх иргэдийн санал:  

Хүснэгт 11: Мэдээллийн хүртээмжийн талаарх иргэдийн санал 

Сум Санал 

Баянтал сум  Сум, аймгийн дарга нар үйл ажиллагаагаа тогтмол тайлагнаж, мэдээ 

мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэж баймаар байна.  

Шивээговь сум  Ил тод биш. Ялангуяа тендер хөрөнгө оруулалтын ажилтай холбоотой 

мэдээллээ хүргэхгүй байна. БЗДарга нар иргэддээ мэдээллээ хүргэх 

сэтгэл дутдаг.  

Сүмбэр сум  Ил тод, нээлттэй байж, иргэдийг мэдээ, мэдээллээр хангах, 

Мэдээллийг шуурхай цаг хугацаанд нь хүргэж байх шаардлагатай.  

  

 Мэдээлэлтэй холбоотой дээрх саналууд маш олон удаагийн 

давтамжтайгаар иргэдээс гарсан.  

 

 

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 

хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж... 
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Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар 

иргэд хэрхэн үнэлснийг хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинтэй нь харьцуулан 

харууллаа.  

Хүснэгт 12: Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Салбараар  Маш сайн сайн дунд хангалтгүй мэдэхгүй 

Салбар 

Төр, төсвийн 

байгууллагад 

20 63 41 34 60 

Хувийн хэвшилд 7 37 36 32 49 

Малчин  4 11 21 10 46 

Төрийн бус 

байгууллага 

5 10 6 5 26 

ОНӨҮГазар 6 9 4 14 22 

Суралцдаг 3 4 4 3 21 

Ажилгүй 7 16 16 14 47 

Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

1 3 2 3 7 

Тэтгэвэрт 7 20 13 9 25 

Нийт  60 173 143 124 303 

 

График 11: Аймгийн ЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

 

 Нийт судалгаанд оролцогчдын 38% нь ЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

талаар мэдээлэлгүй байна. Тэр дундаа ажилгүй, оюутнууд, малчдын дийлэнх нь 

мэдээлэлгүй байна. Энэ нь дээрх иргэдийн оролцоо бага байдагтай холбоотой 

Маш сайн 

сайн 

дунд

хангалтгүй 

мэдэхгүй

7%

22%

18%

15%

38%
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байж болно. Гэхдээ төр, иргэн хоёрын дундах гүүр болдог, нийгмийн харилцаанд 

түлхүү оролцдог ТББ-ын төлөөллүүдийн 60% нь мэдээлэлгүй байгаад анхаарал 

хандуулах шаардлагатай.  

 Нийт үнэлгээ өгсөн иргэдийн 75% нь хангалттай гэж үзэж байгаа нь манай 

аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдаж байна 

гэж дүгнэж болох юм.  

Аймгийн Засаг дарга иргэдтэйгээ 

уулзалт зохион байгуулж, үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийнхөө хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж 

байгааг таниулах ажлуудыг зохион 

байгуулах шаардлагатай. 

 

Иргэдийн оролцооны түвшин:  

Ардчилсан нийгэмд засаглалыг иргэдийн оролцоогүйгээр авч үзэх 

боломжгүй юм. Улс орны хөгжлийг хүний хөгжлөөр үнэлж дүгнэж байна. Мэдлэг 

боловсролтой санаачлагатай, оролцоотой иргэн нь улс орны үнэт баялаг юм. 

Тэгвэл манай орны хувьд Иргэдийн оролцох боломжийг бүхий л хууль 

тогтоомж, бодлогын баримт бичгүүдээр баталгаажуулж өгсөн байдаг. Тухайлбал, 

Хөрөнгө оруулалтын эрх мэдлийг иргэдэд олгож, иргэд өөрт хамаатай бодлого 

шийдвэртээ оролцдог, хэрэгжилтийг хянадаг механизмыг бүрдүүлж, эрхийн 

баталгааг нь хангаж өгсөнд байгаа юм.  

Говьсүмбэр аймагт засаглалын зарчим хэрхэн хэрэгжиж байгааг 5-р 

асуултаар тодорхойлохыг зорилоо.  

 

Хүснэгт 13: Иргэдийн оролцоо  /Сумдаар/ 

Иргэдийн 

оролцоо 

Бүрэн 

хангагд

сан 

Боломж 

нэмэгдэж 

байгаа 

Дундаж 

хэмжээнд 

Боломж 

хязгаарлаг   

-даж байна 

Огт 

хангаг   

-даагүй 

Мэдэх    

-гүй 

Бүгд 

Аймаг, сумдын Засаг дарга 
нар жилд 1 биш ядаж 4 

удаа иргэдтэйгээ уулзаж, 
ажлаа тайлагнаж баймаар 

байна.  

Баянтал сум, фокус 
ярилцлагаас... 
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Сумд Сүмбэр 

сум 

71 97 169 38 62 114 551 

Шивээговь 

сум 

23 18 48 13 33 45 180 

Баянтал 

сум 

4 12 27 5 13 11 72 

Нийт дүн  98 127 244 56 108 170 803 

Судалгаанд оролцогчдын 21% нь төрийн бодлого, шийдвэр, үйл 

ажиллагаанд оролцдоггүй, энэ талаар сонирхдоггүй гэж дүгнэж болохоор байна. 

Энэ үзүүлэлт өнгөрсөн жилээс өссөн үзүүлэлттэй байна.  

График 12: Иргэдийн оролцоо  /Сумдаар/ 

 

 Судалгаанд оролцогчдын 28% нь оролцох боломж улам бүр нэмэгдэж 

байгаа үзсэн байна. Энэ нь 2014 онтой харьцуулахад өссөн үзүүлэлтэй байгаа 

боловч 2015 онтой харьцуулахад буурсан байгаа нь жил бүрийн судалгаанд 

оролцогчдын бүтцээс шалтгааж өөрчөгдөж байх магадлалтай. Учир нь 2015 онд 

төр, төсвийн байгууллагад оролцогчдын эзлэх хувь хэт өндөр байсан юм. 

 Баянтал сумын хувьд аймгийн дунджаас доогуур үзүүлэлттэй байна. Энэ нь 

тухайн сумын хөгжил, мэдээ мэдээлэл олж авах боломж бага байгаатай холбон 

тайлбарлаж болох юм.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Нийт дүн 

Сүмбэр 
сум

Шивээговь 
сум

Баянтал 
сум

12%

13%

13%

6%

16%

18%

10%

17%

30%

31%

27%

38%

7%

7%

7%

7%

13%

11%

18%

18%

21%

21%

25%

15%

Бүрэн хангагдсан Боломж нэмэгдэж байгаа

Дундаж хэмжээнд Боломж хязгаарлагдаж байна

Огт хангагдаагүй Мэдэхгүй
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 Ерөнхийдөө аймгийн хэмжээнд үнэлгээ өгсөн иргэдийн 74% нь шийдвэр 

гаргалтанд оролцох иргэдийн оролцоо тодорхой түвшинд хангагдаж, энэ боломж 

улам бүр нэмэгдэж байна гэж үзжээ.   

3.5 Байгууллагуудын үйл ажиллагаанд өгсөн хэрэглэгчийн 

үнэлгээ  

Нийт 47 байгууллага, 10 багийн Засаг даргын үйл ажиллагаанд дараах 

үзүүлэлтүүдээр  санал авч, үнэлгээ хийлээ. Үүнд: 

- Үйл ажиллагааны  ил тод нээлттэй байдал,  

- Үйлчилгээний хурдан шуурхай хүртээмжтэй байдал  

- Ажилчдын мэдлэг, ур чадвар, харилцаа ёс зүй  

Санал авахдаа Маш сайн, Хангалттай, Дунд, Муу, Мэдэхгүй гэсэн хариултын 

сонголтуудыг анкетандаа оруулж, нарийвчилсан, тодорхой үнэлгээ өгөх боломжийг 

судалгаанд оролцогч нарт олгож өгсөн юм. Ингэж дэлгэрэнгүй байдлаар үнэлгээ 

хийсэн нь байгууллагуудад үйл ажиллагаагаа сайжруулахын тулд юун дээр 

анхаарч ажиллахаа тодорхойлж, хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлж байгаагаараа 

ач холбогдолтой.  

Байгууллагуудын үйл ажиллагаанд өгсөн үнэлгээ 9,10-р асуултаар 

тодорхойлогдоно.  

Байгууллагуудын дундаж үнэлгээ:  

Хүснэгт 14: Байгууллагуудын ерөнхий дундаж үнэлгээ 

№ Байгууллага Оноо Хувь 

1 Аймгийн ЗДТГ 3.1 62% 

2 Сүмбэр сумын ЗДТГ 3.25 65% 

3 Шивээговь сумын ЗДТГ 2.65 53% 

4 Баянтал сумын ЗДТГ 2.85 57% 

5 Эрүүл мэндийн газар 3.15 63% 

6 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 3.05 61% 

7 Өрхийн эрүүл мэндийн төв 3.25 65% 

8 Шивээговь  сумын Эрүүл мэндийн төв 3.45 69% 

9 Баянтал сумын Эрүүл мэндийн төв 3.55 71% 
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10 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар 3.35 67% 

11 Боловсрол, соёл урлагийн газар 3.25 65% 

12 Ерөнхий боловсролын 1-р сургууль  3.9 77,7% 

13 Ерөнхий боловсролын 2-р сургууль  3.65 73% 

14 Ерөнхий боловсролын 3-р сургууль  3.25 65% 

15 Ерөнхий боловсролын 4-р сургууль  3.35 67% 

16 Ерөнхий боловсролын 5-р сургууль  3.55 71% 

17 1-р цэцэрлэг 3.7 74% 

18 2-р цэцэрлэг 3.9 78,3% 

19 3-р цэцэрлэг 3.55 71% 

20 4-р цэцэрлэг 3.15 63% 

21 5-р цэцэрлэг 3.45 69% 

22 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 2.95 59% 

23 Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс 3.55 71% 

24 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 3.05 61% 

25 Татварын хэлтэс 3.3 66% 

26 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 3.15 63% 

27 Цагдаагийн хэлтэс 3 60% 

28 Мэргэжлийн хяналтын газар 3 60% 

29 Улсын бүртгэлийн хэлтэс 3.65 73% 

30 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 3 60% 

31 Статистикийн хэлтэс 3.35 67% 

32 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 3.05 61% 

33 Орон нутгийн өмчийн газар 2.8 56% 

34 Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба 3.2 64% 

35 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба 3.25 65% 

36 Шүүхийн шинжилгээний алба 3.1 62% 

37 Онцгой байдлын газар 3.75 75% 

38 Биеийн тамир, спортын газар 3.7 74% 

39 Боржигон өв музей 3.45 69% 

40 Боржигон чуулга 3.85 77% 

41 Шивээговь сумын соёлын төв 3.5 70% 

42 Баянтал сумын соёлын төв 3.35 67% 

43 Нийтийн номын сан 3.6 72% 

44 Ус-Ду ААТОНӨҮГ 3.15 63% 

45 Илчлэг шивээ ОНӨҮГ 3.05 61% 

46 Талын илч ОНӨҮГ 3.55 71% 

47 Тохижилт сүмбэр ОНӨҮГ 3.45 69% 

Байгууллагуудын үнэлгээг  хэлтэс, үйл ажиллагааны чиглэл, хамаарлаар нь 

дараах байдлаар харьцуулан үнэлгээ хийлээ.  
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Төрийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үнэлгээ... 

 Аймаг болон 3 сумын ЗДТГ-уудын үйл ажиллагааг үндсэн 3 үзүүлэлтээр 

үнэлгээ өгсөн байдал:  

Хүснэгт 15: Аймаг, сумдын ЗДТГ-т үнэлгээ өгсөн байдал /Дэлгэрэнгүй/ 

Байгууллага Үзүүлэлт Маш 

сайн 

Хангалттай Дунд 

зэрэг 

Муу Мэдэхгүй Нийт 

дүн 

АДТГ 

Ил тод байдал  48 151 305 90 209 803 

Хүртээмж 58 166 276 122 181 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

50 173 250 105 225 803 

Сүмбэр ЗДТГ 

Ил тод байдал  49 142 183 54 123 551 

Хүртээмж 51 136 187 60 117 551 

Харилцаа, ур 

чадвар 

42 129 186 61 133 551 

Шивээговь 

ЗДТГ 

Ил тод байдал  11 27 61 56 25 180 

Хүртээмж 7 30 71 50 22 180 

Харилцаа, ур 

чадвар 

15 29 59 56 21 180 

Баянтал ЗДТГ 

Ил тод байдал  3 14 28 16 11 72 

Хүртээмж 1 14 31 11 15 72 

Харилцаа, ур 

чадвар 

2 12 32 12 14 72 

График 13: Аймаг, сумдын ЗДТГ-т үнэлгээ өгсөн байдал /үндсэн 3 үзүүлэлтээр/ 

 

 Дээрхээс Баянтал, Шивээговь сумдын хувьд  үйл ажиллагааныхаа ил тод 

байдал нь бусад үзүүлэлтээсээ хоцрогдож байгаа харагдаж байна. Энэ нь 

мэдээллийн сувгийн ашиглалт, технологийн хөгжилтэй холбоотой байх талтай. 

АЗДТГ Сүмбэр ЗДТГ Шивээговь ЗДТГ Баянтал ЗДТГ

62% 66%

52% 56%
61%

66%

53%
58%62% 64%

53% 57%

үйл ажиллагааны ил тод байдал

үйлчилгээний хурдан шуурхай хүртээмжтэй байдал

Ажилчдын мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, ёс зүй
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Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын хувьд ажилчдынхаа хөгжилд, Аймгийн ЗДТГ-ыг 

үйлчилгээнийхээ чанарт түлхүү анхаарах шаардлагатай гэж үзжээ.  

Ерөнхийдөө ЗДТГ-ууд бүгд дундаж түвшинд үнэлэгдэж байна. Гэхдээ энэ нь 

бусад байгууллагуудтай харьцуулахад өндөр үзүүлэлт биш юм. Тиймээс энэ 

үнэлгээгээ улам ахиулахын төлөө илүү чармайн ажиллах нь зүйтэй. 

Сүүлийн 3 жилийн үйл ажиллагааг харьцуулан харуулбал:  

График 14: ЗДТГ-уудын харьцуулсан үнэлгээ /сүүлийн 3 жилээр/ 

 

 

Баянтал сумын ЗДТГ-ын үйл 

ажиллагаа өсч байхад, Шивээговь сумын 

ЗДТГ-ын үйл ажиллагаа буурсан төдийгүй 

төрийн байгууллагууд дундаас хамгийн 

тааруу үнэлгээг авсан байгаад анхаарал 

хандуулах шаардлагатайг харуулж байна. 

 2015 онд үнэлгээ өндөр гарч байгаа нь судалгаанд төрийн байгууллагын 

төлөөллийн эзлэх хувь өндөр байсантай холбоотой.  

 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст харьяалагддаг байгууллагууд, 

тэдгээрт өгсөн хэрэглэгчийн үнэлгээ: 

Хүснэгт 16: ОБГ, МХГ-т үнэлгээ өгсөн байдал /Дэлгэрэнгүй/ 

АЗДТГ Сүмбэр ЗДТГ Шивээговь ЗДТГ Баянтал ЗДТГ

65% 65% 63%

44%

68%
65% 63% 62%62%

65%

53%
57%

2014

2015

2016

Шивээговь с умын ЗДТГазрын 

ажилтнуудын харилцаа ёс з үйд 

анхаарах ,  яланг уяа өндөр настай 

хүнийг хүн г эж үз эхг үй юм.  

Аймгийн ЗДТГ - ын ажилтнууд цаг 

баримтлах хэрэгтэй.  

Иргэдийн саналаас... 
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Байгууллага Үзүүлэлт Маш 

сайн 

Хангалттай Дунд 

зэрэг 

Муу Мэдэхгүй Нийт 

дүн 

Мэргэжлийн 

хяналтын газар 

Ил тод байдал  45 147 183 120 308 803 

Хүртээмж 36 154 184 123 306 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

46 150 166 111 330 803 

Онцгой байдлын 

газар 

Ил тод байдал  126 226 142 45 264 803 

Хүртээмж 129 227 144 45 258 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

123 244 125 37 274 803 

 

График 15: ОБГ, МХГ-т үнэлгээ өгсөн байдал /Үндсэн 3 үзүүлэлтээр/ 

 Энэ онд ОНЦЛОХ 

байгууллагаар шалгарсан ОБГ нь 

иргэдээс 75%-ийн үнэлгээ авч, 

эхнээсээ 4-т жагсаж байна.   

МХГ-ын үйл ажиллагаа 

дундаж түвшинд үнэлэгдэж, 42-д 

жагсаж байна.  

Төрийн захиргааны удирдлагын 

хэлтсийн байгууллагуудаас 

хамгийн өндөр үнэлгээ авсан нь 

ОБГ байна. Үүнийг тус 

байгууллагын ажилчдын 

мэдлэг, ур чадвартай холбон 

дүгнэж болохоор байна.  

  

 

Хууль сахиулах байгууллагуудын хэрэглэгчийн үнэлгээ... 

Дээрх байгууллагууд нь нийгмийн хэв журмыг сахиулах, иргэдийн амгалан 

тайван байдлыг хангаж, хамгаалах, хуулийн хэрэгжилтийг сахиулах, хэрэгжүүлэх 

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.  

Ажил нь жигд сайн явагдаж байгаа 

байг ууллага г эвэл ердөө ОБГазар л байна.  

МХГазар яагаад илт чанарг үй тендер хүлээн 

авч байгааг с айн ойлгохг үй л байна.   

Баянтал, Сүмбэр сумын фокус ярилцлагаас... 

Мэргэжлийн 
хяналтын газар

Онцгой 
байдлын газар

60%

74%

59%

74%
61%

76%

үйл ажиллагааны ил тод байдал

үйлчилгээний хурдан шуурхай хүртээмжтэй 
байдал

Ажилчдын мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, ёс 
зүй
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

Эдгээр байгууллагуудын үйл ажиллагаанд иргэдийн өгсөн үнэлгээ:  

Хүснэгт 17: Хууль сахиулах байгууллагуудад үнэлгээ өгсөн байдал /Дэлгэрэнгүй/ 

Байгууллага Үзүүлэлт Маш 

сайн 

Хангалттай Дунд 

зэрэг 

Муу Мэдэхгүй Нийт 

дүн 

Цагдаагийн 

хэлтэс 

Ил тод 

байдал  

74 160 236 128 205 803 

Хүртээмж 69 172 213 150 199 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

63 161 192 156 231 803 

Шүүхийн 

шийдвэр 

гүйцэтгэх алба 

Ил тод 

байдал  

57 141 146 72 387 803 

Хүртээмж 51 132 170 65 385 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

61 121 156 73 392 803 

Шүүхийн 

шинжилгээний 

алба 

Ил тод 

байдал  

35 102 120 73 473 803 

Хүртээмж 35 99 129 72 468 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

45 103 116 70 469 803 

Улсын 

бүртгэлийн 

хэлтэс 

Ил тод 

байдал  

123 212 173 51 244 803 

Хүртээмж 107 245 167 52 232 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

119 239 135 62 248 803 

  

Иргэд ШША, ШШГА-г үнэлж чадахгүй байна. Энэ нь нэг талаас эдгээр 

байгууллагуудаас иргэн бүр үйлчилгээ авах шаардлага гардаггүй, нөгөө талаас 

иргэдэд үйл ажиллагаагаа таниулж чадаагүй хэмээн үзэж болох талтай. 

 

 

График 16: Хууль сахиулах байгууллагуудад үнэлгээ өгсөн байдал /Үндсэн 3 үзүүлэлтээр/ 
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

 

 Хууль сахиулах байгууллагуудаас УБХэлтсийн үйл ажиллагаа дунджаас 

дээгүүр үнэлэгдсэн бол Цагдаагийн хэлтсийн үйл ажиллагаа, тэр дундаа албан 

хаагчдын харилцаа, ёс зүйд иргэд тун сэтгэл дундуур байв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Улсын 
бүртгэлийн 

хэлтэс

Цагдаагийн 
хэлтэс

Шүүхийн 
шийдвэр 

гүйцэтгэх алба

Шүүхийн 
шинжилгээний 

алба

73%

62% 65% 62%

72%

60%
65%

61%

73%

59%
65% 63%

үйл ажиллагааны ил тод байдал

үйлчилгээний хурдан шуурхай хүртээмжтэй байдал

Ажилчдын мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, ёс зүй

Цагдаагийн байг ууллага ас уудлыг маш удаан шийдвэрлэдэг ,  албан хааг ч нар нь маш 

дээрэнг үй харьцдаг ,  хулгайн хэргийн илрүүлэлт муутайгаас улам ихс эхэд  нөлөөлж 

байна.  Яланг уяа малын хулгай улам ихэс ч байна.  Малчид итгэл алдарч байна.  

Цагдаагийн хэрэг шийдвэрлэх үйл ажиллагааг ард түмний хяналтанд оруулах 

шаардлагатай байна.   

Иргэдийн саналаас... 
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

Нийгмийн салбарын байгууллагуудын хэрэглэгчийн үнэлгээ... 

Нийгмийн бодлогын  хэлтэст нийт 24 байгууллага хамаардаг. Дээрх 

байгууллагуудыг үйл ажиллагааны ижил төстэй, уялдаа холбоотой байдлаар нь 

харьцуулан харууллаа.  

Боловсрол, соёлын байгууллагуудын үйл ажиллагааны үнэлгээ... 

Боловсрол соёлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн 16 байгууллага 

үнэлгээнд хамрагдлаа. Эдгээр байгууллагууд нь БСУГ-ын үйл ажиллагаанд 

хамаардаг болоод удаагүй байна. Тиймээс БСУГ-ын үйл ажиллагаа нь хамаарал 

бүхий доорх 15 байгууллагын үйл ажиллагаагаар үнэлэгдэх юм.  

Хүснэгт 18: Боловсрол, соёлын байгууллагуудын үнэлгээ /Дэлгэрэнгүй/  

Байгууллага Үзүүлэлт Маш 

сайн 

Хангалттай Дунд 

зэрэг 

Муу Мэдэхгүй Нийт 

дүн 

БСУГазар 

Ил тод байдал  69 172 216 81 265 803 

Хүртээмж 53 175 217 94 264 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

60 179 212 79 273 803 

Боржигин 

чуулга 

Ил тод байдал  121 160 110 22 138 551 

Хүртээмж 104 165 116 19 147 551 

Харилцаа, ур 

чадвар 

109 165 92 31 154 551 

Шивээговь 

соёлын төв 

Ил тод байдал  27 54 55 16 28 180 

Хүртээмж 26 52 53 18 31 180 

Харилцаа, ур 

чадвар 

26 57 51 15 31 180 

Баянтал 

соёлын төв 

Ил тод байдал  12 18 25 7 10 72 

Хүртээмж 10 18 27 6 11 72 

Харилцаа, ур 

чадвар 

10 15 26 10 11 72 

Боржигин өв 

музей 

Ил тод байдал  75 147 149 47 385 803 

Хүртээмж 68 148 148 52 387 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

71 147 142 48 395 803 

Нийтийн 

номын сан 

Ил тод байдал  105 184 161 45 308 803 

Хүртээмж 90 199 166 42 306 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

102 183 161 42 315 803 
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

 Дээрх байгууллагуудаас БСУГ, Нийтийн номын сан,  Боржигин өв музейн 

үйл ажиллагааг иргэд үнэлж мэдэхгүй байна. Тиймээс эдгээр байгууллагууд үйл 

ажиллагаагаа олон нийтэд таниулах ажлуудыг өргөнөөр зохион байгуулбал 

зохистой. 

График 17: Соёл, урлагийн байгууллагуудын үнэлгээ /Үндсэн 3 үзүүлэлтээр/ 

 

 Соёл урлагийн байгууллагуудын хувьд дунджаас дээгүүр үнэлгээ авсан ба 

Боржигин чуулга нийт төрийн байгууллагуудаас 3 дугаарт жагсаж, сайн үнэлэгдсэн 

байгууллагуудын нэг болж байна.  

  

 

  

 

 

 

 

БСУГазар Боржигин 
чуулга

Шивээговь 
сумын 

соёлын төв

Баянтал 
сумын 

соёлын төв

Боржигин өв 
музей

Нийтийн 
номын сан

66%

77%
70% 69% 70% 72%

63%

77%
69% 69% 69% 72%

65%

76%
71%

65%
69% 72%

үйл ажиллагааны ил тод байдал

үйлчилгээний хурдан шуурхай хүртээмжтэй байдал

Ажилчдын мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, ёс зүй
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

 СӨБ: Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд улсын чанартай 5 цэцэрлэг үйл 

ажиллагаа явуулж байна.   

Хүснэгт 19: Цэцэрлэгүүдэд үнэлгээ өгсөн байдал /Үндсэн 3 үзүүлэлтээр/  

Байгууллага Үзүүлэлт Маш 

сайн 

Хангалттай Дунд 

зэрэг 

Муу Мэдэхгүй Нийт 

дүн 

1-р цэцэрлэг 

Ил тод байдал  35 35 35 13 82 200 

Хүртээмж 33 34 38 10 85 200 

Харилцаа, ур 

чадвар 

36 37 32 11 84 200 

2-р цэцэрлэг 

Ил тод байдал  36 51 31 5 52 175 

Хүртээмж 35 54 27 6 53 175 

Харилцаа, ур 

чадвар 

34 52 30 5 54 175 

3-р цэцэрлэг 

Ил тод байдал  31 50 46 14 39 180 

Хүртээмж 27 51 45 15 42 180 

Харилцаа, ур 

чадвар 

32 47 46 13 42 180 

4-р цэцэрлэг 

Ил тод байдал  6 15 23 9 19 72 

Хүртээмж 5 18 22 9 18 72 

Харилцаа, ур 

чадвар 

4 16 22 9 21 72 

5-р цэцэрлэг 

Ил тод байдал  28 42 43 18 46 177 

Хүртээмж 30 41 48 16 42 177 

Харилцаа, ур 

чадвар 

28 37 50 22 40 177 

 

График 18: Цэцэрлэгүүдэд үнэлгээ өгсөн байдал /Үндсэн 3 үзүүлэлтээр/ 

 

1 СӨБ 2 СӨБ 3 СӨБ 4 СӨБ 5 СӨБ

73%
78%

72%

63%
69%

74%
78%

71%
64%

70%
75% 78%

72%

62%
67%

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Үйлчилгээний хурдан шуурхай хүртээмжтэй байдал

Ажилчдын мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, ёс зүй
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

  

 

 

 

 

1,2,3-р цэцэрлэгүүд  72%-78%-тай дунджаас дээгүүр үнэлэгдсэн ба тэр 

дундаа 2-р цэцэрлэг бүх төрийн байгууллагуудаас хамгийн сайн үнэлгээг авч, 

“Шилжин явах цом”, “Өргөмжлөл” гардан авсан юм.  

 Жил бүрийн үнэлгээгээр 4-р цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа бусад 

цэцэрлэгүүдээс доогуур үнэлэгддэг. 2014 онд сургалтын орчин нөхцлийг 

сайжруулах шаардлага байгаа талаар санал гарч 2015 онд хөрөнгө оруулалтаар 

засвар хийгдсэн боловч мөн л доогуур үнэлгээ авлаа. Үүнийг иргэд хүний нөөцийн 

ур чадвар, ёс зүйтэй холбон тайлбарлаж байна. 

 Тус цэцэрлэгийн багш ажилчдын мэдлэг, ур чадварт анхаарах цаг иржээ. 

ЕБС: Аймгийн хэмжээнд нийт 5 дунд сургууль үйл ажиллагаагаа явуулдаг. 

Хүснэгт 20: ЕБС-уудад үнэлгээ өгсөн байдал /Үндсэн 3 үзүүлэтээр/ 

Байгууллага Үзүүлэлт Маш 

сайн 

Хангалттай Дунд 

зэрэг 

Муу Мэдэхгүй Нийт 

дүн 

 ЕБС-1 

Ил тод байдал  46 54 41 5 78 224 

Хүртээмж 41 56 44 4 79 224 

Харилцаа, ур 

чадвар 

44 57 29 13 81 224 

ЕБС-2 

Ил тод байдал  28 41 46 5 30 150 

Хүртээмж 26 38 50 5 31 150 

Харилцаа, ур 

чадвар 

25 34 51 9 31 150 

ЕБС-3 

Ил тод байдал  18 51 63 19 29 180 

Хүртээмж 18 55 53 25 29 180 

Харилцаа, ур 

чадвар 

17 47 59 27 30 180 

ЕБС-4 
Ил тод байдал  7 23 19 6 17 72 

Хүртээмж 7 23 15 9 18 72 

3- р цэцэрлэгийн хувьд ачаалал ихтэй ажилладаг ба ачааллын дийлэнх нь 

туслах багшид ирдэг .  Тиймээс 2 багшийн ачааллыг тэнцвэржүүлэхг үй бол 

хүүхдийн аюулгүй байдал,  с урч боловс роход нь с өргөөр нөлөөлөх 

магадлалтай.  Цаашид төрөлтөөрөө тэргүүлж байгаа манай с умын хувьд  

цэцэрлэг ,  с ургуулийн асуудал хүндрэл болж байна.   

Шивээговь сумын иргэдээс гарсан саналуудаас... 
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

Харилцаа, ур 

чадвар 

7 21 13 12 19 72 

ЕБС-5 

Ил тод байдал  32 56 43 20 27 178 

Хүртээмж 32 55 45 19 27 178 

Харилцаа, ур 

чадвар 

30 54 47 16 31 178 

 

График 19: Сургуулиудад үнэлгээ өгсөн байдал /Үндсэн 3 үзүүлэлтээр/ 

 

 Сургуулиуд мөн дунджаас дээгүүр харьцангуй сайн үнэлгээг иргэдээс авч 

чадсан төдийгүй өмнөх жилүүдийнхээс өссөн үзүүлэлттэй харагдаж байна. Тэр 

дундаа 1-р сургууль 2016 оны үйл ажиллагаараа нийт төрийн байгууллагуудаас 2-

рт жагссан амжилттай байна.   

 

 

 

Боловсрол, соёлын байгууллагуудын үнэлгээ бусад төрийн үйлчилгээний 

байгууллагуудтай харьцуулахад харьцангуй сайн үнэлгээтэй байгаа нь нэг талаас 

сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмж, хамрагдалт өндөр байдаг, нөгөө талаас манай 

аймагт боловсролын чиглэлээр явуулж байгаа бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилт 

харьцангуй сайн байдаг гэж дүгнэж болох нь.  

ЕБС-1 ЕБС-2 ЕБС-3 ЕБС-4 ЕБС-5

79%
75%

66% 69% 71%
78%

73%
65% 67%

71%
77%

71%
64% 64%

71%

үйл ажиллагааны ил тод байдал

үйлчилгээний хурдан шуурхай хүртээмжтэй байдал

Ажилчдын мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, ёс зүй

3- р с ург уулийн с ураг чид хүмүүжлийн доголдолтой,  багш нараа хүндэлдэг г үй.  

Тиймээс с ургалтын хөтөлбөрт анхаарах шаардлагатай байна.  3- р с ург уулийн 

багш,  хүний нөөцийн чадварыг дээшлүүлэх .  

Шивээговь сумын иргэдээс гарсан саналуудаас... 
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

Боловсролын байгууллагууд энэ амжилтаа улам бататгаж, үйл ажиллагаагаа 

сайжруулахын төлөө илүү их санаачилга гарган ажиллах шаардлага байгаа нь 

иргэдийн санал бодлоос тодорхой байсан юм.  

Мөн хүүхдийн боловсролын түвшин, хүмүүжилд анхаарч, тэдний цаг заваа зөв 

боловсон өнгөрүүлэх газруудтай болох зэргээр тэдний сурч боловсрох хүмүүжих 

бүхий л нөхцлийг ханган ажиллах шаардлага байгаа нь илэрхий.  

 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын үнэлгээ:  

Хүснэгт 21: Эрүүл мэндийн газарт харьяалагдах байгууллагуудын үнэлгээ 

Байгууллага Үзүүлэлт Маш 

сайн 

Хангалттай Дунд 

зэрэг 

Муу Мэдэхгүй Нийт 

дүн 

Эрүүл 

мэндийн 

газар 

Ил тод байдал  88 190 259 115 151 803 

Хүртээмж 83 182 251 138 149 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

87 184 225 144 163 803 

аймгий 

нэгдсэн 

эмнэлэг 

Ил тод байдал  94 177 263 136 133 803 

Хүртээмж 80 168 251 183 121 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

77 188 234 178 126 803 

Өрхийн 

эрүүл 

мэндийн 

төв 

Ил тод байдал  60 143 204 71 73 551 

Хүртээмж 71 126 207 77 70 551 

Харилцаа, ур 

чадвар 

54 144 200 79 74 551 

Шивээговь 

сумын 

эрүүл 

мэндийн 

төв 

Ил тод байдал  37 58 45 23 17 180 

Хүртээмж 32 59 43 28 18 180 

Харилцаа, ур 

чадвар 

37 57 41 29 16 180 

Баянтал 

сумын 

эрүүл 

мэндийн 

төв 

Ил тод байдал  10 24 21 7 10 72 

Хүртээмж 12 22 20 8 10 72 

Харилцаа, ур 

чадвар 

13 20 20 7 12 72 
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

График 20: Эрүүл мэндийн байгууллагуудын үнэлгээ 

 

Өмнө жилүүдэд ЭМГ, АНЭ-ийн үйл ажиллагааг үнэлж байсан бол энэ удаад 

сумдын эрүүл мэндийн төвүүдтэй нийтэд нь үнэллээ. Ингэснээр үнэлгээг илүү 

нарийвчилж, тодорхой болгож өгч байна.  

Ерөнхийдөө эрүүл  мэндийн төвүүдийн үйл ажиллагаа дундаж түвшинд 

үнэлэгдэж байгаа ба Баянтал, Шивээговь сумдын эрүүл мэндийн төвүүд арай 

өндөр үнэлгээ авч байгаа бол аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, түүний ажилчдын ур 

чадварт иргэд сэтгэл дундуур байна.  

 

 

 

 

 

 

Эмнэлгийн ажилтнуудын ёс зүй, ур чадвар сул байгаа нь нэг талаас өвчлөлийг 

нэмэгдүүлэх, хүндрүүлэх, нийтийн эрүүл мэндийг бууруулах үндэс болдог.  

Эрүүл 
мэндийн 

газар 

Аймгийн 
нэгдсэн 
эмнэлэг

Өрхийн эрүүл 
мэндийн төв

Шивээговь 
сумын эрүүл 
мэндийн төв

Баянтал 
сумын эрүүл 
мэндийн төв

64% 63%
65%

71% 70%

62% 62%
65%

68%
70%

62%
60%

64%

69%
71%

үйл ажиллагааны ил тод байдал

үйлчилгээний хурдан шуурхай хүртээмжтэй байдал

Ажилчдын мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, ёс зүй

Аймгийн Нэгдс эн эмнэлгийн эмч нарын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх ,  харилцаа ёс 

з үйд анхаарах шаардлага байна.  Гол төлөв УБ хот руу явж шинжилг ээ хийлг эхийг 

с анал болгодог нь иргэдийн амьжиргааны түвшинд сөргөөр нөлөөлж байна.  Эмнэлэгт 

эм тариа байдаг г үй,  хэвтэн эмчлүүлж байгаа өвчтөн эмээ гаднаас худалдан авдаг .  

Энэ нь төлбөрийн чадварг үй бол хүн эрүүл мэндээрээ хохирох нөхцлийг бүрдүүлж 

байна.  Мөн АНЭ болон ЭМГазрын хооронд уялдаа холбоо муутай.   

Иргэдийн саналаас... 
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

Хүснэгт 22: Нийгмийн салбарын бусад байгууллагуудад үнэлгээ өгсөн байдал /Дэлгэрэнгүй/ 

Байгууллага Үзүүлэлт Маш 

сайн 

Хангалттай Дунд 

зэрэг 

Муу Мэдэхгүй Нийт 

дүн 

Хөдөлмөр, 

халамжийн 

үйлчилгээний 

газар 

Ил тод 

байдал  

85 221 201 89 207 803 

Хүртээмж 76 222 208 79 218 803 

Харилцаа, 

ур чадвар 

83 219 209 82 210 803 

Гэр бүл, 

хүүхэд, 

залуучуудын 

хөгжлийн 

газар 

Ил тод 

байдал  

30 89 150 86 448 803 

Хүртээмж 32 86 144 97 444 803 

Харилцаа, 

ур чадвар 

37 90 149 84 443 803 

Биеийн 

тамир, 

спортын 

газар 

Ил тод 

байдал  

122 210 132 37 302 803 

Хүртээмж 114 213 147 39 290 803 

Харилцаа, 

ур чадвар 

117 196 141 40 309 803 

 Судалгаанд оролцогчдын талаас илүү нь ГБХЗХГ-ын үйл ажиллагааны 

талаар мэдэхгүй байна. Тиймээс тус байгууллага өөрийн үйл ажиллагаа, 

үйлчилгээнийхээ талаар иргэдэд таниулах ажил өрнүүлэх шаардлагатай. Учир нь 

иргэд тухайн байгууллагаар хэрхэн үйлчлүүлэхээ мэдэхгүй байна. 

График 21: Нийгмийн салбарын бусад байгууллагуудад үнэлгээ өгсөн байдал /Дэлгэрэнгүй/ 

 

БТСГазрын үйл ажиллагаа дунджаас дээгүүр харьцангуй сайн үнэлэгдсэн бол 

ГБХЗХГазрын үйл ажиллагаа нь дөнгөж дундаж түвшинг хангаж өмнөх онуудаас 

буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Хөдөлмөр 
халамжийн  

үйлчилгээний 
газар

Биеийн тамир, 
спортын газар

Гэр бүл, 
хүүхэд, 

залуучуудын 
хөгжлийн газар

67%
75%

59%
67%

74%

58%
67%

74%

60%
Үйл ажиллагааны ил тод 
байдал

Үйлчилгээний хурдан 
шуурхай хүртээмжтэй 
байдал

Ажилчдын мэдлэг, ур 
чадвар, харилцаа, ёс зүй
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

 

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хамаардаг байгууллагуудын 

хэрэглэгчийн үнэлгээ: 

Доорх байгууллагууд нь үйл ажиллагааныхаа чиглэлийн хүрээнд Санхүү 

Төрийн сангийн хэлтэст хамаардаг ба төрийн болон орон нутгийн санхүү төсвийг 

бүрдүүлэх, оновчтой удирдах ажлыг хэрэгжүүлдэг. 

Хүснэгт 23: Санхүүгийн байгууллагуудад үнэлгээ өгсөн байдал/Дэлгэрэнгүй/ 

Байгууллага Үзүүлэлт Маш 

сайн 

Хангалттай Дунд 

зэрэг 

Муу Мэдэхгүй Нийт 

дүн 

Эрүүл мэнд, 

нийгмийн 

даатгалын 

хэлтэс 

Ил тод байдал  113 246 228 64 152 803 

Хүртээмж 111 256 212 63 161 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

108 248 204 68 175 803 

Санхүүгийн 

хяналт, 

аудитын алба 

Ил тод байдал  33 92 150 69 459 803 

Хүртээмж 27 106 139 77 454 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

34 105 138 70 456 803 

Татварын 

хэлтэс 

Ил тод байдал  50 173 194 66 320 803 

Хүртээмж 51 168 181 76 327 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

56 170 169 74 334 803 

Статистикийн 

хэлтэс 

Ил тод байдал  53 123 127 51 449 803 

Хүртээмж 49 119 136 49 450 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

52 110 131 47 463 803 

СХАА болон СХ нь иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэггүй учир оролцогчдын тэн хагас 

нь үнэлгээ өгч мэдэхгүй байна.  

ХХҮГ нь Эмийн сангийн үйлчилгээ эрхлэгчдийг ЖДҮ эрхлэгч гэж үздэггүйгээс зээлд
хамрагдаж чаддагүй.

БТСГазар нь орон нутгийн бусад спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулдаг байгууллагуудаа дэмжиж ажилладаггүй, уялдаа холбоо муутай
байдаг.

ГБХЗХГазрын үйл ажиллагаа удирдлага солигдсонтой холбоотойгоор
бууралттай харагдаж байна гэж үзэж байна.
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

График 22: Санхүү, төрийн сангийн байгууллагуудад үнэлгээ өгсөн байдал /Үндсэн 3 үзүүлэлтээр/ 

 

Дээрх байгууллагуудын үнэлгээ 2015 онтой харьцуулахад өссөн байгаа боловч 

2014 оныхоос буурсан байна.  

 

 

 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст 

хамаардаг байгууллагуудын хэрэглэгчийн үнэлгээ:  

Орон нутгийн хөгжлийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, 

зохицуулалт хийх, хяналт тавих зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгууллагууд юм. 

Эдгээр байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнгээр орон нутгийн хөгжил, 

цэцэглэлт тодорхойлогдож байдаг.   

Хүснэгт 24: Хөгжлийн бодлого тодорхойлогч байгууллагуудад өгсөн хэрэглэгчийн үнэлгээ  

Байгууллага Үзүүлэлт Маш 

сайн 

Хангалттай Дунд 

зэрэг 

Муу Мэдэхгүй Нийт 

дүн 

Байгаль 

орчин, аялал 

жуулчлалын 

Ил тод байдал  38 101 150 81 433 803 

Хүртээмж 26 107 159 76 435 803 

Харилцаа, ур 28 107 150 77 441 803 

Санхүүгийн 
хяналт, 

аудитын алба

Татварын 
хэлтэс

Эрүүл мэнд, 
нийгмийн 
даатгалын 

хэлтэс

Статистикийн 
хэлтэс

61%

66%

71%

67%

60%

65%

71%

67%

62%

66%

70%

67% Үйл 
ажиллагааны ил 
тод байдал

Үйлчилгээний 
хурдан шуурхай 
хүртээмжтэй 
байдал

Ажилчдын 
мэдлэг, ур 
чадвар, 
харилцаа, ёс зүй

УБ хотод яаралтай үзлэг оношилгоо,  эмчилг ээ хийлг үүлэхээр очиход ЭМД- ын 

дэвтэрээ бөглүүлс эн ч цахимд шивэгдээг үй байна г э с эн шалтгаанаар хөнгөлөлтөнд 

хамрагдаж чаддаг г үй.  Тиймээс ЭМНДХэлтэс нь ЭМДаатгалын шивэлтийг цахимд тухай 

бүрт шивж байх шаардлагатай байна.   

Иргэдийн саналаас...  
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

газар чадвар 

Ус, цаг уур, 

орчны 

шинжилгээний 

алба 

Ил тод байдал  46 112 135 73 437 803 

Хүртээмж 48 111 137 68 439 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

55 108 132 59 449 803 

Орон нутгийн 

өмчийн газар 

Ил тод байдал  22 85 148 96 452 803 

Хүртээмж 21 76 155 107 444 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

26 85 147 93 452 803 

Хүнс, хөдөө 

аж ахуйн газар 

Ил тод байдал  35 129 156 71 412 803 

Хүртээмж 39 119 157 70 418 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

37 134 135 81 416 803 

Газрын 

харилцаа 

барилга хот 

байгуулалтын 

газар 

Ил тод байдал  26 145 180 110 342 803 

Хүртээмж 29 148 185 101 340 803 

Харилцаа, ур 

чадвар 

44 132 160 101 366 803 

Дээрх байгууллагуудын үйл ажиллагааг оролцогчдын тэн хагас нь үнэлж 

мэдэхгүй байна.  

График 23: Хөгжлийн бодлого тодорхойлогч байгууллагуудад өгсөн хэрэглэгчийн үнэлгээ 

 

 Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг иргэд 

55%-66%-ийн хооронд үнэлсэн байна. Энэ нь бусад байгууллагуудтай 

харьцуулахад харьцангуй доогуур үзүүлэлт юм. Иргэд дээрх байгууллагууд тэр 

дундаа ГХБХБГазрын үйл ажиллагаанд сэтгэл дундаар байгаа нь фокус 

ярилцлага, иргэдийн сэтгэгдлээс тодорхой байлаа.  

61%
63%

56%

63%
59%60%

64%

55%

63%
60%60%

66%

57%

62% 61%

Байгаль орчин, 
аялал 

жуулчлалын 
газар

Ус, цаг уур, 
орчны 

шинжилгээний 
алба

Орон нутгийн 
өмчийн газар

Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн газар

Газрын 
харилцаа, 

барилга хот 
байгуулалтын 

газар

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Үйлчилгээний хурдан шуурхай хүртээмжтэй байдал

Ажилчдын мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, ёс зүй
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

Дээрх байгууллагуудын үйл ажиллагаанаас орон нутгийн чадамж, хөгжил 

дэвшил хамаарах тул үйл ажиллагаандаа илүү анхаарах шаардлага байна. 

 

ОНӨҮГ-уудын хэрэглэгчийн үнэлгээ... 

Эдгээр байгууллагууд нь иргэд, албан байгууллагуудын ая тухтай нөхцлийг 

хангах үүднээс төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлдэг бүтээгч байгууллагууд юм.  

Хүснэгт 25: ОНӨҮГ-уудад үнэлгээ өгсөн байдал/Дэлгэрэнгүй/ 

Байгууллага Үзүүлэлт Маш 

сайн 

Хангалттай Дунд 

зэрэг 

Муу Мэдэхгүй Нийт 

дүн 

УС ДУ 

ААТОНӨҮГ 

Ил тод байдал  49 112 162 82 146 551 

Хүртээмж 54 101 152 88 156 551 

Харилцаа, ур 

чадвар 

53 123 127 70 178 551 

Илчлэг 

шивээ 

ОНӨҮГ 

Ил тод байдал  22 48 52 37 21 180 

Хүртээмж 18 46 51 45 20 180 

Харилцаа, ур 

чадвар 

22 47 49 41 21 180 

ТАЛЫН ИЛЧ 

ОНӨҮГ 

Ил тод байдал  10 23 15 9 15 72 

Хүртээмж 12 23 17 6 14 72 

Харилцаа, ур 

чадвар 

10 20 21 5 16 72 

Тохижилт 

сүмбэр 

ОНӨҮГ 

Ил тод байдал  108 145 120 73 105 551 

Хүртээмж 96 126 149 79 101 551 

Харилцаа, ур 

чадвар 

106 126 129 72 118 551 

Баянтал сумын зам дагасан үйлчилгээний газрууд хог хаягдлаа төмөр зам дагуу ил
задгай хаяж, байгаль орчныг ихээр бохирдуулж байна.

Шивээговь суманд газар олголтын асуудал шударга бус, ил тод явагдахгүй
байна. Ялангуяа бэлчээрийг 1 хүнд олон газар эзэмшүүлж, бэлчээрийг
эдийн засгийн хэрэгсэл болгож байгаад иргэд гомдолтой байна.

УЦУОША нь цаг агаарын мэдээллээ аймгийн төвийн ЛЕД-ийг ашиглан
хүргэж байх боломжтой. Иргэдэд мэдээллээ хүргэж чадахгүй байна.

Худалдан авах ажиллагаа маш шударга бус явагдаж байна. Үүнийг ард түмний
хяналтанд оруулах.
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

ОНӨҮГ-уудын талаар мэдээлэлгүй иргэд цөөн байна. Малчид ихэвчлэн 

үйлчилгээ авдаггүй учир ихэвчлэн мэдэхгүй гэж хариулжээ.  

График 24: ОНӨҮГ-уудын хэрэглэгчийн үнэлгээ 

 ОНӨҮГ-ууд дундаж болон түүнээс дээгүүр үнэлгээ авсан байна.  

 

 2014 онтой харьцуулахад Талын илч ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагаа өссөн 

байхад, Илчлэг Шивээ ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагаа буурсан байгаад анхаарах 

шаардлагатай.  

 

 

УС ДУ  
ААТОНӨҮГ

Илчлэг Шивээ 
ОНӨҮГ

Талын илч 
ОНӨҮГ

Тохижилт 
Сүмбэр ОНӨҮГ

62% 62%
69% 70%

62% 59%

72%
67%65% 61%

71% 69%

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Үйлчилгээний хурдан шуурхай хүртээмжтэй байдал

Ажилчдын мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, ёс зүй

Талын Илч ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа.

Тохижилт Сүмбэр ОНӨҮГ-ын хог ачилтыг сайжруулах. Ялангуяа 1,2-р
багийн хог ачилтыг түргэсгэх, хогийн цэгийн асуудлыг шийдвэрлэх.

8-р байрны халаалт, бохирын асуудлыг шийдвэрлэх. 8-р байрны подволыг
янзлахад хөрөнгө оруулалтыг төвлөрүүлэх.

Шивээговь сумын гэр хорооллын ундны усны худгийн ажиллах цагийн
хуваарийг иргэдийн ахуй нөхцөлд тааруулах, үүнийг иргэдээс санал авч
сайжруулах
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

Багийн Засаг дарга нарын үйл ажиллагааны үнэлгээ... 

 3 сумын нийт 10 багийн иргэдийг судалгаанд хамруулж, багийн Засаг дарга 

бүрийн үнэлгээг үндсэн 3 үзүүлэлтээр хийсэн ба иргэдийн үнэлгээ өгсөн байдал:  

Хүснэгт 26: Багийн Засаг дарга нарт үнэлгээ өгсөн байдал /Дэлгэрэнгүй/ 

БЗДТ Үзүүлэлт Маш 
сайн 

Хангалттай Дунд 
зэрэг 

Муу Мэдэхгүй Нийт 
дүн 

Сүмбэр I 
БЗД 

Ил тод байдал  6 29 35 10 27 107 

Хүртээмж 6 28 31 13 29 107 

Харилцаа, ур 
чадвар 

6 38 27 13 23 107 

Сүмбэр II  
БЗД 

Ил тод байдал  24 28 27 21 39 139 

Хүртээмж 26 26 26 22 39 139 

Харилцаа, ур 
чадвар 

21 30 25 22 41 139 

Сүмбэр III 
БЗД 

Ил тод байдал  16 49 67 24 46 202 

Хүртээмж 16 51 68 29 38 202 

Харилцаа, ур 
чадвар 

13 59 58 25 47 202 

Сүмбэр IV 
БЗД 

Ил тод байдал  5 13 12 4 5 39 

Хүртээмж 7 13 10 4 5 39 

Харилцаа, ур 
чадвар 

8 10 9 6 6 39 

Сүмбэр V 
БЗД 

Ил тод байдал  13 6 18 0 2 39 

Хүртээмж 12 10 7 9 1 39 

Харилцаа, ур 
чадвар 

11 9 6 11 2 39 

  
Сүмбэр VI 

БЗД 
  

Ил тод байдал  10 7 6 2 1 26 

Хүртээмж 7 9 8 1 1 26 

Харилцаа, ур 
чадвар 

8 7 8 1 2 26 

Шивээговь 
I БЗД  

Ил тод байдал  4 20 31 32 15 102 

Хүртээмж 5 23 31 28 15 102 

Харилцаа, ур 
чадвар 

2 12 33 23 8 78 

Шивээговь 
II БЗД  

Ил тод байдал  2 11 27 31 7 78 

Хүртээмж 3 12 29 28 6 78 

Харилцаа, ур 
чадвар 

2 12 33 23 8 78 

Баянтал I 
БЗД 

Ил тод байдал  5 11 10 8 7 41 

Хүртээмж 5 12 11 7 6 41 

Харилцаа, ур 
чадвар 

6 11 13 4 7 41 

Баянтал II 
БЗД 

Ил тод байдал  5 7 10 5 4 31 

Хүртээмж 5 7 12 4 3 31 

Харилцаа, ур 
чадвар 

6 6 13 2 4 31 

Баг бүрээс хамрагдсан иргэдийн тоо харилцах адилгүй байх тул үнэлгээ хувиар 

харьцуулан харуулав.  
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

График 25: Багийн Засаг дарга нарт үнэлгээ өгсөн байдал /Үндсэн 3 үзүүлэлтээр/ 

 

Бүхий л үзүүлэлтээрээ бусад багийн Засаг дарга нараас хамгийн сайн үнэлгээг 

Сүмбэр сумын 6-р багийн Засаг дарга авч, “Өргөмжлөл” гардан авсан.  

Багийн Засаг дарга нарыг үнэлгээ авсан байдлаар нь дараалууллаа.  

Хүснэгт 27: Багийн Засаг дарга нарын ерөнхий дундаж үнэлгээ 

№ Багийн Засаг дарга  Оноо Хувь 

1 Сүмбэр 6-р багийн Засаг дарга 3,9 78% 

2 Сүмбэр 5-р багийн Засаг дарга 3,5 70% 

3 Сүмбэр 4-р багийн Засаг дарга 3,45 69% 

4 Баянтал 2-р багийн Засаг дарга 3,35 67% 

5 Сүмбэр 2-р багийн Засаг дарга 3,3 66% 

6 Сүмбэр 1-р багийн Засаг дарга 3,25 65% 

7 Баянтал 1-р багийн Засаг дарга 3,25 65% 

8 Сүмбэр 3-р багийн Засаг дарга 3,05 61% 

9 Шивээговь 1-р багийн Засаг дарга 2,65 53% 

10 Шивээговь 2-р багийн Засаг дарга 2,45 49% 
  

Бүхий л үзүүлэлтээр онц сайн үнэлгээг Сүмбэр сумын 6, 5-р багийн Засаг дарга 

нар авч байна. Эдгээр багийн Засаг дарга нар нь хамгийн алслагдсан, хөдөөгийн 

иргэдийг хариуцан ажилладаг боловч иргэддээ хүрч, илүү нээлттэй ажилладаг 

болох нь харагдаж байна.  

Сүмбэр 1 БЗДарга

Сүмбэр 2 БЗДарга

Сүмбэр 3 БЗДарга

Сүмбэр 4 БЗДарга

Сүмбэр 5 БЗДарга

Сүмбэр 6 БЗДарга

Шивээговь 1 …

Шивээговь 2 …

Баянтал 1 БЗДарга

Баянтал 5 БЗДарга

65%

67%

64%

69%

77%

78%

52%

47%

63%

65%

64%

67%

63%

71%

68%

77%

53%

49%

65%

66%

66%

66%

57%

68%

65%

78%

54%

51%

69%

70%

Үйл ажиллагааны 
ил тод байдал

Үйлчилгээний 
хурдан шуурхай, 
хүртээмжтэй 
байдал

Ажилчдын 
мэдлэг, ур 
чадвар, харилцаа, 
ёс зүй
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

Харин Шивээговь сумын 1,2-р багийн Засаг даргын үйл ажиллагаа хангалтгүй 

байна. Эдгээр нь олон жил тасралтгүй ажиллаж байгаа туршлагатай БЗДарга нар 

юм. Энэ үнэлгээг фокус ярилцлага, иргэдээс гарсан саналууд илүү бататган өгч 

байлаа.  

 

 

 

 

 

Багийн Засаг дарга нарын үнэлгээг сүүлийн 3 жилээр харьцуулан харуулбал:  

Хүснэгт 28: БЗД нарын үнэлгээ /сүүлийн 3 жилээр харьцуулбал/ 

№ Багийн Засаг дарга 
Дундаж үнэлгээ 

2014 он  2015 он  2016 он  

1 Сүмбэр 1-р багийн Засаг дарга 68% 64% 65% 

2 Сүмбэр 2-р багийн Засаг дарга 62% 64% 66% 

3 Сүмбэр 3-р багийн Засаг дарга 73% 66% 61% 

4 Сүмбэр 4-р багийн Засаг дарга 63% 62% 69% 

5 Сүмбэр 5-р багийн Засаг дарга 83% 66% 70% 

6 Сүмбэр 6-р багийн Засаг дарга 85% 65% 78% 

7 Шивээговь 1-р багийн Засаг дарга 55% 62% 53% 

8 Шивээговь 2-р багийн Засаг дарга 72% 60% 49% 

9 Баянтал 1-р багийн Засаг дарга 58% 59% 65% 

10 Баянтал 2-р багийн Засаг дарга 53% 61% 67% 
  

Сүмбэр сумын 2,4, Баянтал сумын 1,2-р БЗД нарын үйл ажиллагаа ажил бүр 

сайжирч байгаа бол Сүмбэр сумын 3, Шивээговь сумын 1,2-р БЗД нарын үйл 

ажиллагаа буурсан үзүүлэлттэй байна. Тэр дундаа Шивээговь сумын 2-р 

БЗДаргын үйл ажиллагаанд анхаарах шаардлага тулгарч байна.  

 

 

Шивээговь с умын БЗД нар иргэддээ хүрч үйлчилж чадахгүй байна.  Мэдээллээ тухай 

бүр хүрг эдэг г үй.  БИНХурал дээр яригдаагүй ас уудал шийдэгдс эн байдаг .  БЗДарга 

нарын с онгуулийг шуурхай явуулж,  үйл ажиллагааг с айжруулмаар байна.   

Фокус ярилцлагаас... 
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг өнгөрсөн онтой харьцуулахад:  

Хүснэгт 29:  Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг өнгөрсөн онтой харьцуулахад 

Үзүүлэлт 

Өнгөрсөн онтой харьцуулахад 

Сүмбэр сум Шивээговь сум Баянтал сум Аймаг 

Сайжирсан  115 16 9 140 

Хэвэндээ 236 83 36 355 

Муудсан 53 34 10 97 

Мэдэхгүй 147 47 17 211 

 Нийт  551 180 72 803 

График 26: Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг өнгөрсөн онтой харьцуулахад 

 

 

Үнэлгээ өгсөн иргэдийн 60% нь 

төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа 

“хэвэндээ байгаа” гэж үзсэн байна.  

Сумдаас Сүмбэр сумын үйл ажиллагааг 

хамгийн их сайжирсан гэж үнэлсэн бол 

Шивээговь сумын үнэлгээ өгсөн иргэдийн ¼ 

нь муудсан гэж үзэж байгаад анхаарал 

хандуулах хэрэгтэй.   

 

Сүмбэр сум Шивээговь сум Баянтал сум Аймаг

21%

9%
13%

17%

43%
46%

50%

44%

10%

19%

14%
12%

27% 26%
24%

26%

Сайжирсан 

Хэвэндээ

Муудсан

Мэдэхгүй

Сонгууль явагдаж, 
удирдлагууд солигдсон 
учраас Үнэлгээ хийхэд 
бэрхшээлтэй байлаа. 
Сонгууль явагдахаас 

өмнө тун тааруу 
байсан. Түүнээс хойш 

эерэг өөрчлөлтүүд гарч 
байна. 

Фокус ярилцагаас... 
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

Хүснэгт 30: Байгууллагуудын үнэлгээг сүүлийн 3 жилээр харьцуулан харуулбал: 

№ Байгууллага 2014 он 2015 он 2016 он 

1 Аймгийн ЗДТГ 65% 69% 62% 

2 Сүмбэр сумын ЗДТГ 66% 65% 65% 

3 Шивээговь сумын ЗДТГ 64% 63% 53% 

4 Баянтал сумын ЗДТГ 44% 61% 57% 

5 Эрүүл мэндийн газар 68% 67% 63% 

6 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

газар 

70% 70% 67% 

7 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 

газар 

64% 61% 59% 

8 Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс 73% 68% 71% 

9 Татварын хэлтэс 69% 64% 66% 

10 Боловсрол, соёл урлагийн газар 68% 68% 65% 

11 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 65% 65% 63% 

12 Цагдаагийн хэлтэс 64% 63% 60% 

13 Мэргэжлийн хяналтын газар 65% 63% 60% 

14 Улсын бүртгэлийн хэлтэс 72% 65% 73% 

15 Газрын харилцаа, барилга, хот 

байгуулалтын газар 

65% 60% 60% 

16 Статистикийн хэлтэс 70% 64% 67% 

17 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 65% 62% 61% 

18 Орон нутгийн өмчийн газар 61% 65% 56% 

19 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба 60% 61% 65% 

20 Шүүхийн шинжилгээний алба 66%  62% 

21 Онцгой байдлын газар 74% 74% 75% 

22 Биеийн тамир, спортын газар 69% 69% 74% 

23 Боржигон өв музей 67% 65% 69% 

24 Боржигон чуулга 76% 75% 77% 

25 Нийтийн номын сан 69% 67% 72% 

26 Ус-Ду ААТОНӨҮГ 62% 60% 63% 

27 Тохижилт сүмбэр ОНӨҮГ 73% 70% 69% 

 Тодруулсан байгууллагуудын үйл ажиллагаа жил бүр сайжирч байна. Харин 

улаанаар тэмдэглэсэн байгууллагуудын үйл ажиллагаа жил бүр буурч байна.  
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Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

График 27: Байгууллагуудын үнэлгээ /Сүүлийн 3 жилээр/ 

 

  

Байгууллагуудын үнэлгээ жил бүр өсч буурч байна. Гэхдээ цөөнгүй 

байгууллагуудын үйл ажиллагаа тасралтгүй буурсан байгаад анхаарч сайжруулах 

арга хэмжээ авах шаардлагатай. Ялангуяа Шивээговь сумын ЗДТГ-ын үйл 

ажиллагаа хамгийн өндөр  хувиар буюу 11%-аар буурч,  хамгийн тааруу үнэлгээ 

аваад байгаа юм.  
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1. ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ 

ТАЛААР ДЭВШҮҮЛСЭН ИРГЭДИЙН САНАЛ БОДОЛ 

 

Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, цаашдын чиг хандлагад анхаарах 

зүйлсийн талаар иргэдийн санаа бодлыг сумдаар нь ялган харууллаа. Үүнд 

ихэвчлэн иргэд төрийн байгууллагатай холбоотой өөрсдийн өмнө тулгамдаж 

байгаа асуудлыг тодорхойлсон байна. 

Асуудлыг тодорхойлох нь цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагааны үндсэн суурь 

болж өгдөг. Тиймээс байгууллага бүр өөрт холбоотой дараах тулгамдаж байгаа 

асуудлууд дээр анхаарал хандуулж, алдаа дутагдлыг арилгах, сайжруулах арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь хэрэглэгчийн судалгааны үр дүнг тодорхойлох юм. 

Хүснэгт 31: Иргэдийн санал  

№ Иргэдийн санал 
Давтагдсан 

тоо 

Баянтал сум 

1 

Төрийн албан хаагчид, удирдлагуудын харилцаа ёс зүйд 

анхаарах /4-р цэцэрлэгийн эрхлэгчийн харилцаанд анхаарах/ 7 

2 

Үйл ажиллагаагаа ил тод нээлттэй болгож, иргэддээ 

мэдээллийг тухай бүр хүргэж байх, мэдээллийн хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Мэдээллийн хэрэгсэл дутмаг 

байдаг.  7 

3 

Төрийн албан хаагчид, удирдлагуудын мэдлэг ур чадварыг 

дээшлүүлж, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх /Хүний хөгжилд 

анхаарах/ 6 

4 

Төрийн албан тушаалыг танил тал, намаар томилохгүй байх. 

Төрийн байгууллагыг мэдлэг чадвар, туршлагатай, мэргэжилтэй 

хүний нөөцөөр хангах 4 

5 Иргэдэд хүрч үйлчлэх, хамран ажиллах, 3 

6 

Төрийн албан хаагчдын хүнд суртлыг арилгах, ялангуяа эрүүл 

мэндийн болон санхүүгийн байгууллагууд хүнд суртал ихтэй.  3 

7 

Явуулж буй үйл ажиллагаагаа иргэдэд танилцуулж иргэдийн 

санал хүсэлт, гомдлыг сонсож, үйл ажиллагаа, гаргаж буй 

бодлого шийдвэртэй оролцуулж байх.  3 

8 

Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд шударга зохион 

байгуулах, танил тал харж тендер өгдгөө болих 3 
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9 

Үйлчилгээний хурдан шуурхай, хүртээмжтэй байдлыг 

нэмэгдүүлэх 3 

10 

Төрийн албан хаагчид хэт улс төржиж байна. Аймаг сумын 

хэмжээнд намаар ялгаварлан гадуурхах байдал их байдаг. 

Намчирхах үзлээс ангижрах 2 

11 

Төрийн байгууллагуудын харилцан уялдаа холбоог сайжруулах, 

нэгдсэн төлөвлөгөөтэй байх. Тус тусын төлөвлөгөө гэсээр 

хамтын ажиллагаа орхигдсон байна. 2 

12 

Орон нутгийн залуучуудыг дэмжиж ажиллахгүй байна. Тэднийг 

ажлын байран дээр нь сургах, чадавхижуулахад анхаарч 

ажиллах. Тэднийг тогтвортой ажлын байраар хангах. 2 

13 

Засаг даргын Тамгын газруудын үйл ажиллагаа нь муу байгаа 

нь төрийн бодлоготой холбоотой байна. 1 

14 

Төрийн байгууллагууд иргэдэд хүртээмжтэй оновчой бодлого 

шийдвэр гаргаж байх 1 

15 

Цаг уур орчны шинжилгээний алба мэдээллээ иргэдэд хүргэж 

чадахгүй байна. 1 

16 Орон нутгийн иргэдээ дэмжиж ажиллах 1 

17 Эзэнгүй нохой маш их байна. Устгал хийх хэрэгтэй байна. 1 

18 

Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх боломжийг эрэлхийлэх, 

Хөдөлмөрийн хэлтсээс олгож буй өрхийн амьжиргааны зээл 

олголтонд хамруулах 1 

Шивээговь сум 

1 

Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах /Төсвийн ил тод 

байдлыг хангаж, төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавих 

боломжийг бүрдүүлэх/ Зарцуулахаас өмнө мэдээлж байх 10 

2 

Төрийн байгууллагыг авлига, хувийн ашиг сонирхлоос ангид 

байлгах. Албан тушаалаа урвуулан ашиглахгүй байх. /Ялангуяа 

сумын Засаг даргын орлогч, Газрын даамал/ 8 

3 

Айл өрхүүдээр орж өрхийн амьжиргааг судлан иргэдтэй ойр 

ажиллах хэрэгтэй байна, иргэдийн санал бодлыг хүлээн авч, 

үйл ажиллагаандаа тусгах  4 

4 

Эмнэлгийн үйл ажиллагааг шуурхай болгох, эмч нарын 

мэдлэгийг дээшлүүлэх, эм тарианы хангамжийг нэмэгдүүлэх 

шаардлагатай. 4 

5 

1 болон 2-р БЗД намчирхаж, танил тал харж үйлчилдэг, хүнд 

сурталтай. Маш удаан үйлчилдэг.   4 

6 

Сумын төвийг засмал замтай хатуу хучилттай замаар холбох, 

замыг байнга хусч байх. Үүнээс шалтгаалан бэлчээр 

талхлагдаж байна.  4 
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7 

Үйл ажиллагааны талаарх мэдээллээ цаг тухайд нь хүргэж 

байх. Мэдээллийн шуурхай байдлыг нэмэгдүүлэх 

шаардлагатай. Энэ нь  иргэдийн дунд хардалт, бухимдлыг 

үүсгэж байна. 3 

8 Төрийн албан хаагчид цаг баримтлах  3 

9 

Орон нутгийг хөгжүүлэх сайн бодлого боловсруулж, 

иргэдийнхээ эрх ашигт нийцсэн, үр өгөөжтэй үйл ажиллагаа 

явуулах 3 

10 

сургууль, цэцэрлэгийн анги дүүргэлт хэт өндөр байна. Энэ нь 

сургалтын чанарт сөргөөр нөлөөлнө. Тиймээс сургууль 

цэцэрлэгийг өргөжүүлэхэд хөрөнгө оруулалтаа чиглүүлэх 

шаардлагатай.  3 

11 

Орон нутгийн удирдлагууд төсвийн байгууллагын ажилтнуудаас 

илүү иргэдэд ажлаа тайлагнаж, иргэдтэй уулзаж, санал бодлыг 

сонсож байх 3 

12 

Төрийн албан хаагчдын харилцаа ёс зүйд анхаарах, иргэдтэй 

ялгаварлалгүй харьцах 3 

13 

Сургуулийн сургалтын чанарыг сайжруулах хэрэгтэй байна. 

Тэтгэвэрт гарсан багш нараас илүү ур чадвартай залуу хүний 

нөөцөөр хангах 3 

14 Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх 2 

15 Эмийн хөнгөлөлтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 2 

16 

Иргэдийнхээ амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд онцгой анхаарч 

ажиллах /Тухайлбал, 2, 3, 6, 7, 8-р байруудыг халуун устай 

болгох 2 

17 Шивээговь сумын соёлын төвийг шинэчлэх,  2 

18 Тендер шалгаруулалт шударга бус явагддаг 2 

19 

Төрийн байгууллагуудыг мэдлэг, чадвартай хүний нөөцөөр 

хангах, намаар томилохгүй байх 2 

20 

Намчирхахгүй. Нэг талыг хэт баримтлахгүй эв санаагаа нэгтгэж 

ажиллах 2 

21 Иргэдэд шуурхай үйлчлэх 2 

22 Гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг сайжруулах 1 

23 Төрөх тасагтай болох  1 

24 

Иргэдэд хүрсэн, үр нөлөөтэй, хүртээмжтэй үйл ажиллагаа 

зохион байгуулах 1 

25 

Илчлэг Шивээ ОНӨҮГ-ын дарга Бат-Очир ажлаа хийж чаддаггүй 

сумын ЗДОрлогчийн үгээр хүмүүсээ хальж сольдог. Хог ачихаа 

байсан. Ажлын цагаар архидан согтуурдаг. 1 

26 Орон нутгийн иргэд, ААНБ-ыг тендерт оролцох боломжийг 1 
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бүрдүүлж, дэмжиж ажиллах 

27 Төрийн байгууллага, албан хаагчдын хүнд суртлыг арилгах 1 

28 Төрийн байгууллагууд хууль, тогтоомжоо мөрдөн ажиллах 1 

29 ТББ-ын хяналт, оролцоог нэмэгдүүлэх 1 

30 

Илчлэг шивээ ОНӨҮГ усны төлбөрөө буруу бодох  асуудал 

гардаг.      1 

31 

Орон нутгийн бизнес эрхлэгчдээ дэмжиж, төсөл хөтөлбөрт 

хамруулах боломжийг тэгш олгох 1 

32 Залуучуудыг нийгмийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулах 1 

33 Цагдаа нарын хараа хяналтыг сайжруулах 1 

34 Жишиг гудамж хөтөлбөрийг суманд хэрэгжүүлэх 1 

35 Өмчлөлийн газар олголтын асуудлыг шийдвэрлэх. 1 

37 Худалдан авах ажиллагааны үр нөлөөг сайжруулах 1 

38 

Сумын төв гэрлийн асч унтрах цагийг өвлийн хуваарьт 

шилжүүлэх 1 

Сүмбэр сум 

1 

Төрийн албан хаагчдын харилцаа, ёс зүйд анхаарах, хүнд суртлыг 

арилгах, соёлтой харьцааг хэвшүүлэх, ялгаварлаж харьцахгүй байх, 

харилцаа ёс зүйн сургалтанд хамруулах /Ялангуяа АНЭ-ийн эмч нар/  51 

2 

Төрийн албан хаагчдын мэдлэг ур чадвар муу, түүнд анхаарч 

сайжруулах, ажлын байран дээрээ өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай 

байх, мэдрэмжтэй, ажилдаа дурлаж ажиллах,мэргэшсэн, 

мэргэжилтэй хүний нөөцөөр хангах 29 

3 Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангаж ажиллах.  

 26 

4 
Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг сайжруулах шаардлагатай 

байна. /Чанартай, түргэн шуурхай,  чирэгдэлгүй байлгах/ 23 

5 

Орон нутгийн удирдлагууд үйл ажиллагаагаа иргэдэд тайлагнаж, 

иргэдтэй тогтмол уулзалт зохион байгуулж баймаар байна. Иргэдийн 

санал бодлыг сонсож, үйл ажиллагаандаа тусган ажиллах 

шаардлагатай.  18 

6 

Төрийн албан тушаал, албан хаагчдыг нам харж томилохгүй байх. 

Мэдлэг чадвартай, туршлагатай хүмүүст ажил хариуцуулбал төрийн 

ажил сайжирна. Төрийн эрх барьж буй нам солигдохоор төрийн албан 

хаагчдыг халж, сольдог байдлыг халмаар байна.  16 

7 

Төрийн байгууллага Намчирхах үзлээс ангижрах, үүнээс болж 

байгууллагын ажил унаж, иргэд хохирч байна. Иргэдийг намаар 

ялгаварлах гадуурхаж харьцахгүй байх.   14 

8 

Хот тохижилтын хог ачилтыг сайжруулах. 1 болон 2-р  багийн хогийг 

ядаж 1-2 хоноод авч баймаар байна. Хогны менежментийг 

сайжруулах, хогийг хашаажуулах, хогийн цэгийн хүртээмжийг 10 
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нэмэгдүүлэх зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлмээр байна. 

/хайгуулчин 1-р гудамжинд хог ачдаг машин хүрч үйлчлэхгүй байна/ 

9 

Мэдээллийн шуурхай, хүртээмжтэй байдлыг хангах, иргэдэд цаг 

тухайд нь мэдээллийг хүргэж байх, Мэдээллийн олон талт сувгийг 

ашиглан иргэдэд мэдээллээ хүргэж байх.  10 

10 Төрийн албан хаагчид, байгууллагууд цаг баримтлах 7 

11 
Орон нутгийн иргэд, ААНБ-аа дэмжиж, тендер хөрөнгө оруулалтын 

ажлуудыг гүйцэтгүүлэх замаар ажлын байрыг нэмэгдүүлэх   7 

12 
Төрийн байгууллага, удирдлага, албан хаагч нарын хариуцлагыг 

нэмэгдүүлэх, ажилдаа эзэн болох, ажлын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх 7 

13 

Иргэдийнхээ дуу хоолойг сонсож, тэдэнд хүрч үйлчилмээр байна.  

Ялангуяа хөдөөгийн багийн иргэдэд хүрч, малчдын саналыг сонсож, 

мэдээлэл зөвлөлгөө өгч байх. 7 

14 
Тендерийг шударга, ил тод явуулмаар байна. Танил тал харж  тендер 

өгснөөр ажил чанаргүй болж иргэд хохирч байна.  6 

15 

АНЭ-ээр үйлчлүүлэхэд чирэгдэл ихтэй, эмч нар харилцаа муутай, 

мэдлэг тааруу, хүнд суртал ихтэй, ажлын цагаа баримталдаггүй, 

үйлчлүүлэгч нарыг ялгаварлаж харьцдаг. Тиймээс  тэдний ёс зүйд 

анхаарч, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг 

дээшлүүлэхэд анхаарч эрс шинэчлэл хийх шаардлагатай.  

Өндөр мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангагдах, ялангуяа хүүхэд 

эмэгтэйчүүдийн туршлагатай эмч нар хэрэгтэй байна.  5 

16 Иргэд, хувийн хэвшил, ТББ-уудаа дэмжин, хамтарч ажиллах 4 

17 Өмнө хийгдсэн ажлуудыг үгүйсгэхгүй, үргэжлүүлэх 4 

18 Иргэд, Олон нийт рүү хандсан ажлуудыг зохион байгуулах 4 

19 

1-р багийн иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулж, халаалт цэвэр 

бохирт холбох, 2017 онд багтаах /Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөө 

хэрэгжүүлэх/ 3 

20 Нам, танил тал, өнгө үзэмжээр ялгаварлахгүй тэгш үйлчлэх 3 

21 

Шинээр тавигдаж буй хурд сааруулагч нь хэт өндөр болсон тул 

иргэдийн автомашины эд ангид сөргөөр нөлөөлж байна.  /Ялангуяа 

өвлийн улиралд тун тохиромжгүй байна./  3 

22 

Хонхрын орон сууцнуудын дулааны асуудлыг шийдвэрлэж, халаалтыг 

сайжруулах. Ус-Ду ААТОНӨҮГ-ын үйл ажиллагаанд анхаарах. /8-р 

байрны халаалт муу, бохир үнэртдэг. / 2 

23 
БЗД нарын ажлыг сайжруулах, иргэддээ бүрэн хүрч ажиллах 

шаардлагатай байна.  2 

24 Төрийн үйлчилгээний уялдаа холбоог сайруулах 2 

25 Ногоон байгууламжийн арчилгаанд анхаарч, улам нэмэгдүүлэх 2 

26 2-р байрны өмнөх зам чанаргүй хийгдсэнийг эргэж засварлуулах 2 

27 Төрийн байгууллагын угтах үйлчилгээг сайжруулах 2 

28 
Тохижилт Сүмбэр ОНӨҮГ-ийн үйл ажиллагааг дэмжиж, хог цэвэрлэх 

сарын аян зарлах , орчны цэвэр байлгах талаар арга хэмжээ авч 2 
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хэрэгжүүлэх 

29 
Төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэх, орчин нөхцлийг 

сайжруулах, нийгмийн баталгааг хангах 2 

30 Төрийн байгууллагын ажлын уялдааг сайжруулах 
2 

31 Гудамжны гэрэлтүүлгүүдийг бүрэн асаах, нэмэгдүүлэх 2 

32 Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаан дахь хяналтыг сайжруулах 2 

33 Хариуцлагыг нэмэгдүүлэх 2 

34 Иргэдэд хууль эрх зүйн чиглэлээр мэдлэг олгох 2 

35 Шударга байх  2 

36 Ажилдаа хувийн ашиг сонирхлоор хандахгүй байх 2 

37 
Орон нутгийн удирдлагууд хэлсэндээ хүрч, өндөр үр бүтээлтэй 

ажиллах 1 

38 Төрийн байгууллагын дарга нар ажилтнуудаа дарамтлахгүй байх 1 

39 Авлигаас ангижрах 1 

40 Сургууль цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлэх 1 

41 
Жил бүр авдаг санал асуулгад туссан иргэдийн саналыг үйл 

ажиллагаандаа бүрэн тусгаж ажиллах 1 

42 
Бусад аймгийн ижил төрлийн төрийн байгууллагуудтайгаа туршлага 

солилцож, сайн туршлагыг нэвтрүүлэх 1 

43 Газрын албаны ажлыг сайжруулах 1 

44 Аймгийн ШША-ны эмч нарын мэдлэг муугаас иргэд хохирч байна.  1 

45 Нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр иргэдийн хамрагдалтыг сайжруулах 1 

46 ТББ, Хувийн хэвшилийн хамтын ажиллагааг сайжруулах 1 

47 

Дан байруудыг цэвэр бохирын шугамд холбогдох боломжийг 

бүрдүүлэх, дэд бүтцийг сайжруулах, иргэдийн ажил амьдралын орчин 

нөхцлийг сайжруулахад анхаарах 1 

48 
Ахмадуудыг чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх байртай болгоход анхаарч, 

2017 оны төсөвт суулгах 1 

49 

Орон сууцнуудын засварын ажлыг үргэлжлүүлэх, засвар үйлчилгээг 

сайжруулах, өмнө хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлыг арчилж 

хамгаалах, үргэлжлүүлэх, зам засварын ажлыг бүрэн гүйцэд хийх 1 

50 Ус-Ду ААТОНӨҮГ-ын ажилчдын ур чадварыг дээшлүүлэх 1 

51 
Гэр оронгүй, хүний гэрт амьдардаг хүмүүс олон байна. Тэднийг харж 

үзэх 1 

52 Хонхор хотхоныг камержуулах 1 

53 Боловсрол, эрүүл мэндийн асуудлыг шинэ шатанд хүргэх 1 

54 Өрхийн эмнэлгийг олон эмчтэй болгож өгөх 1 

55 

Багш нарын харилцаа ёс зүйд анхаарч, хүүхэдтэй зөв боловсон 

харьцах, ялгаварлан гадуурхах байдлыг арилгах, чанартай 

боловсрол эзэмшүүлэх, англи хэлний сургалтын хөтөлбөрийг 

сайжруулах 1 
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56 
Засмал замын дагуу явган зам болон мод тарих, гудамжны гэрлийг 

тодруулах, хуучин наадмын талбайг цэцэрлэгт хүрээлэн болгох  1 

57 Ажлын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх 1 

58 
Иргэдийн оролцоог бүхий л түвшинд хангаж ажиллах /Тэр дундаа 

тендер хөрөнгө оруулалтанд/ 1 

59 
Цагдаагийн үйл ажиллагааг сайжруулах, эргүүл хяналтыг байнга 

хийж, согтууралтай сайн тэмцэх 1 

60 
Өндөр настнуудыг эмийн хөнгөлөлтөнд хамруулах, даралтын эм өгч 

байх 1 

61 Хөнгөлөлтэй эмийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 1 

62 Сургуулийн эмч нарын үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах 1 

63 Малчны хорооллын цахилгааны хүртээмжийг сайжруулах 1 

64 
Орон нутгийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөлтийг сайжруулах. Түүнийхээ 

дагуу ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэх 1 

65 
Уул уурхайн үйл ажиллагаанд анхаарах, иргэдэд энэ талаар 

мэдээлэл өгч байх 1 

66 
Ундны усны худгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, худгуудыг байнга 

устай байлгах /1,2-р баг/ 1 

67 

Золбин нохойн асуудлыг цэгцлэх. Устгахаас илүү мэргэжлийн 

түвшинд үржлийг нь зогсоох. Ялангуяа тэжээвэр эм нохдын судалгааг 

авч түүнийг мал эмнэлгийн аргаар үржлийг нь зогсоох нь илүү бага 

зардлаар үр дүнтэй ажил болно.  1 

68 
Хууль эрх зүйн хэрэгжилтийг сайжруулах, хуулийг дээдлэн, дагаж 

мөрдөх 
1 

69 4-р багийн төвийн цахилгааны асуудлыг шийдвэрлэх 1 

70 Төрийн байгууллагын ажилчдын сэтгэл зүйн хандлагыг өөрчлөх 1 

71 Тендерийн гүйцэтгэлд хяналт сул байна.  1 

72 
Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа сайжирч байгаа боловч 

иргэдийн мэдээлэл муу байна 1 

73 

Төрийн байгууллагын ажилчид ажлыг хэлбэрдэж, нүд хуурах 

байдлаар хийхгүй байх, ажилдаа үнэнч хандах /ард иргэдээс 

цалинжиж байгаа учраас иргэдэд сайн үйлчлэх ёстой/ 1 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
  72  
  

Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

Цахим хуудас болон гар утсаар хүлээн авсан саналууд: 

Хүснэгт 32: Цахим хуудас болон гар утсаар хүлээн авсан саналууд 

№ Иргэдийн санал Давтагдсан 

1 Эмийн хөнгөлөлтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх.  6 

2 Эрүүл мэндийн сайн дурын даатгалын хэмжээ 5-6 нэмэгдсэн ч 

эмийн хөнгөлөлт,  шаардлагатай үзлэг оношилгоонд хамрагдаж 

чадахгүй хэвээр байна.  

1 

3 Урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийхэд төлбөртэй байдаг төдийгүй 

ачаалал ихтэй байдаг нь өвчлөлийг даамжруулах, иргэд эрүүл 

мэндээрээ хохирох нөхцлийг бүрдүүлж байна. Тэд үнэ төлбөргүй 

учраас өвдсөн хойно л эмнэлэг зорино гэсэн ойлголттой байна.  

2 

4 Эрүүл мэндийн даатгалын шивэлтийг цахимд тухай бүр 

хийдэггүйгээс УБ хотод үзлэг оношилгоонд хөнгөлөлт эзэлж 

чадахгүй цаг хугацаа хөрөнгө, эрүү мэндээрээ хохирох нөхцөл 

бүрдэж байна.  

1 

5 Засмал замд шинээр тавигдаж байгаа хурд сааруулагч нь хэт 

өндөр хийгдэж байна. Энэ нь автомашины эд ангийн 

ашиглалтанд сөргөөр нөлөөлж байна.  

3 

6 Цагдаа нарын ёс зүйд анхаарах, өөрсдөө мотоцикль унахдаа 

малгай өмсдөггүй хир нь бусдад шаардлага тавьж, торгодог 

1 

7 Золбин нохойг устгаж, дахин үржихгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэх. 

Нохойтой өрхүүдийг хариуцлагажуулах 

3 

8 Эмнэлэг, цагдаагийн байгууллага зам тээврийн ослын дуудлагад 

маш удаж очдог. Үүнээс шалтгаалан хүний амь нас цөөнгүй 

хохирсон. Шуурхай үйлчилдэг болмоор байна.  

2 

9 АНЭ-ийн цахим дугаар олголт нь эмч нарын ачааллыг 

бууруулсан зүйл болсон. Өвчтнүүдэд чирэгдэл ихтэй. Дугаараар 

олгосон цагт эмч нар байдаггүй. Дугаар олголт их удаан.   

2 

10 8-р байрны техникийн давхрыг үйлчилгээний зориулалтаар 

засварлавал илүү тохиромжтой. Учир нь урд хойно нь машин 

зогсох нөхцлийг бүрдүүлсэн байдаг.  

1 

11 1-р багийн хогийг ойр ойрхон авч баймаар байна. Мөн хогийн 

савны тагийг нээж орхих шаардлагатай. Хаалттай байснаас 

иргэд гадуур нь хогоо хаядаг. Мөн иргэдийг хогийг саваа 

ашиглаж сургахад анхаарах. Гадна нь хог хаясан иргэдэд 

хариуцлага хүлээлгэх хэрэгтэй. Ил задгай хаясан хогийн гахай, 

нохой, үхэр ирж тараадаг. Мөн  хог түүдэг иргэд хогийн саван 

дахь хогийг тараадаг. Тэднийг ажлын байраар хангах 

шаардлагатай.  

4 
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12 Хулгайн хэрэг улам ихсэж байгаа ч илрүүлэхгүй байна. Гол 

төлөв гадны иргэд ирж хулгай хийж байна. Ижил төрлийн хулгай 

давтан гарч байхад хулгайчийг олоогүй удлаа.  

3 

13 Цахилгааны байгууллага хэрэглэгчийн эрхийг зөрчдөг. Харилцаа 

холбоо хөгжсөн байхад урьдчилан хэлж тог тасалж баймаар 

байна. Мөн өөрсдийнх нь тавьж өгсөн тоолуур эвдэрсэн гэж 

дахин тоолуур авахыг шаарддаг. Тухайн тоолуурыг өөрсдөө 

ниилүүлснээс гадна өөрсдөө хадгалдаг.  

2 

14 1-р байрны хаалганы хатавч унасан хэрэг гарсан. Ижил төрлийн 

хатавчнууд байр болгонд байдаг. Дахин ийм зүйл гарахгүй гэх 

үндэсгүй. Тиймээс эрсдэл учруулахгүйн тулд тулгуур хиймээр 

байна.  

1 

15 2-р байрны өмнөх зам чанаргүй болсон. Түүнийг гүйцэтгэгчээр 

янзлуулах шаардлагатай байна.  

1 

16 5-р сургуулийн бага ангийн багш хүүхдийг өнгө үзэмжээр нь 

ялгаварлан харьцаж, бусад хүүхдийн өмнө өмссөн зүүснийг нь 

гоочилдог. Энэ нь хүүхдийн сэтгэл зүй, сурлагад их нөлөөлдөг.  

1 

 

Нийт анкетаар давхардсан тоогоор 464 санал, цахим болон утсаар 39 санал 

гарлаа. Үндсэндээ 2 хүн тутмын 1 нь санал гаргаж байна. Энэ нь иргэд судалгаанд 

хэрхэн нухацтай хандсаныг илтгэж байгаа юм.  

Иргэдийн гаргасан санал бүр чухал байдаг ба олон дахин давтагдан гарч 

байгаа нь тухайн асуудлыг бодитой болгож өгдөг. Тиймээс давтагдан гарсан 

асуудал бүрт анхаарал хандуулах шаардлагатай.  

Баянтал сумын хувьд төрийн албан хаагч, ажилчдын харилцаа, ёс зүй, мэдлэг 

ур чадвар, үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдалтай холбоотой саналуудыг 

түлхүү гаргасан.  

Шивээговь сумын иргэд үйл ажиллагааны ил тод байдал, мэдээллийн шуурхай 

байдал дутагдаж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил газар авсан талаар олон санал 

гаргасан байлаа. Зарим иргэд албан тушаалтны нэр, албан тушаалыг нь 

тодорхойлон зааж байгаад анхаарч, иргэдийн санал гомдлын дагуу шалгалт хийх 

нь зүйтэй юм.  
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Харин Сүмбэр сумын хувьд ажилчин албан хаагчдын харилцаа, ёс зүйн 

доголдол их байгаа талаар 51 хүн санал гаргасан байгаа нь ноцтой хэмжээнд 

хүрснийг илтгэж байна. Мөн ажилчдын мэдлэг ур чадварт сэтгэл дундуур байна.  

Аймгийн хэмжээнд хүний нөөц, мэдээллийн хүртээмж, үйлчилгээний чанарын 

асуудал тааруу байгаа талаар иргэд төрөл бүрээр илэрхийлж байгаад анхаарал 

хандуулах нь зүйтэй.  

5. ФОКУС ЯРИЛЦЛАГА 

Фокус ярилцлагыг иргэдийн төрийн үйлчилгээний талаарх үнэлгээ, үзэл бодлыг 

сонсох зорилготойгоор зохион байгуулсан. Энэ нь судалгааны үр дүнг илүү 

бодитой, баталгаатай болгож өгч байгаа юм.  

Бид сум бүр дээр салбар бүрийн төлөөллийг оролцуулсан 1 удаагийн фокус 

ярилцлагыг зохион байгуулсан нь маш үр өгөөжтэй болж чадсан ба оролцогчид 

маш сэтгэл өндөр байсан юм.  

Фокус ярилцлаганд нийт 43 хүн хамрагдсан. Үүнээс:  

- Сүмбэр сумын иргэд -12 хүн 

- Шивээговь сумын иргэд -18 хүн  

- Баянтал сумын иргэд -13 хүн хамрагдлаа.  

Бид оролцогчдодоо урьдчилан урилга хүргүүлсэн ба Шивээговь суманд 22 

урилга тараагдсанаас 18 хүн хамрагдсан нь тус сумын иргэдийн идэвх санаачлага 

өндөртэйг илтгэж байна.  

Бид фокус ярилцгандаа дараах 3 асуудлыг хандаж ярилцсан.  

- Говьсүмбэр аймагт төрийн үйлчилгээг хүргэж байгаа нийт төрийн 

байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үнэлгээ...  

- Орон нутагт хэрэгжсэн тендер, хөрөнгө оруулалтын ажлын үр өгөөж.... 

- Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах таны санал.... 
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Фокус ярилцлагын тэмдэглэл 

 Фокус ярилцлагын тэмдэглэлийг нэгтгэн хүргүүлж байна. 

1. Төрийн байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үнэлгээ  

Эерэг хандлага:  

- Боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаа харьцангуй сайжирч байгаа. 

-  Баянтал сумын Соёлын төвийн үйл ажиллагаа сайн явагддаг.  

- Талын Илч ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагаа хэвийн ажилладаг.  

- 4-р сургуулийн үйл ажиллагаа сайн зохион байгуулалттай ажилладаг гэж 

дүгнэж байна.  

- Аймгийн нэг цонхны үйлчилгээ иргэдийн ажлыг хөнгөвчилсөн, нэг дороос 

бүх үйлчилгээгээ авах боломжийг бүрдүүлж чадсан.  

- Аймгийн төрийн үйлчилгээ сайн, жигд явагддаг. 

- Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаа сайн явагддаг.  

Шүүмжлэлтэй зүйлс:  

- Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагаа иргэдэд хүрэхгүй байна.  

- Хэвийн ажиллаж байгаа байгууллагын удирдлагыг намын шугамаар сольдог 

асуудал нь тухайн байгууллагын үнэлгээнд сөргөөр нөлөөлж, үйл ажиллагаа нь 

доголдоход хүргэж байна. /Жишээ нь ГБХЗХГазар/ 

- Цагдаагийн байгууллага улс төрийн нөлөөгөөр үйл ажиллагаа явуулж, хэрэг 

шийдвэрлэдэггүй, иргэд цагдаагийн байгууллагад хандсанаараа өөрөө хохирох 

асуудал үүсдэг. Удирдлагууд өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор энэ байдал 

өөрчлөгдөнө гэж найдаж байна. Цагдаагийн байгууллагын албан хаагчид 

иргэдтэй маш дээрэнгүй харьцдаг. Асуудлыг шийдвэрлэдэггүй, хулгайн хэрэг 

илрүүлдэггүй хэр нь бизнесүүдэд дарамт болдог.   

- Санхүү хяналтын байгууллагаас хөрөнгө санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих 

хяналт шалгалт удаашралтай байна гэж дүгнэж байна.  

- ХХААГазрын үйл ажиллагаа тэр дундаа Баянтал суманд хүнсний аюулгүй 

байдалд тавих хяналт дутмаг байна.  

- МХГазар нь ТББ-тайгаа хамтран ажилладаггүй. Ноосны үйлдвэрийн 

бохирдол ахуйн бохирдолтой холилдож байна.  
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- БОАЖГазар, УЦУОША нь үйл ажиллагаагаа иргэдэд таниулахгүй байна.  

- Төрийн байгууллага нь иргэдэд хүрч, иргэдээ хөгжүүлэх, тэдний амьдрах 

таатай орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Гэхдээ төрийн 

байгууллагын нэг албан хаагч, мэргэжилтнээс болж байгууллагын үнэлгээ 

буурдаг. Хүний нөөцийн чадвар, ёс зүйтэй холбоотойгоор төрийн үйлчилгээг 

иргэдэд хүргэж чадахгүй байна.  

- Баянтал сумын Газрын даамал байнга солигддог. Түүнээс болж газрын 

асуудал будлиантай, маргаантай байсаар байна. Нэг газар олон хүн дээр 

бүртгэлтэй байна. Энэ асуудлыг ГХБХБГазар анхааралдаа авч, шийдвэрлэх 

шаардлагатай.  

- Баянтал сумын зам дагуу үйлчилгээний газрууд хог хаягдлаа төмөр зам 

дагуу зохион байгуулалтгүй хаядаг, мөн сумын төвийн хогийг цаг тухайд нь 

зайлуулдаггүйгээс байгаль орчин бохирдож байна.  

- Баянтал сумын 2-р багийн Засаг дарга хангалтгүй ажилласан тул иргэд 

сольсон. Цаашид сайжирна хэмээн үзэж байна.  

- Төрийн байгууллага нь сургууль төгсөж ирсэн хүний нөөцөө ажлын байраар 

хангамаар байна. Ихэвчлэн гадны хүмүүс ирж ажиллаж байгаад гомдолтой 

байна.  

- Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй биш байна.  

- 3-р сургуулийн сурагчдын хүмүүжил доголдолтой байна.  

- Иргэд рүүгээ хандсан, таниулах, ухуулах ажлууд дутагдалтай байна.  

- Шивээговь сумын малчдад мэдээлэл хүрдэггүй. Өнгөрсөн хойно нь мэдэж 

байна.  

- Мөнгө санхүүтэй холбоотой асуудал дээр мэдээллээ иргэдэд хүргэж 

чадахгүй байна. Иргэдэд ойлгомжтой байдлаар тайлагнахгүй байна.  

- Төсөв мөнгөтэй холбоотой асуудлыг нээлттэй хэлэлцэхгүй цөөн хүн 

шийдвэр гаргаж байна.  

- Төрийн байгууллагынхан ховоор ажил хийж байна.  

- Шивээговь суманд эзэмшлийн болон өмчлөлийн газар олголт асуудалтай 

байдаг. Танил талаар ашигтай газруудыг олгож байна. Нэг хүнд олон газар олгож 
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байна. Гражийн газрыг хэт хол газар төлөвлөж байна. Байрнаас хол газар граж 

авах шаардлага байхгүй.  

- Үйл ажиллагааны мэдээллээ хүргэхгүй болохоор иргэд арга хэмжээнд 

оролцож чадахгүй байна.  

- Шивээговь сумын удирдлагууд иргэдтэйгээ нэгдсэн уулзалт хийхгүй байна.  

- Шивээговь сумын 2-р БЗДарга ажлаа хийдэггүй гэж дүгнэж байна. Багийн 

иргэддээ хүрч чадахгүй байна. Тэднийг хөдөлгөж чадахгүй байна. БЗДаргаас 

болж малчдын дунд өвөлжөө, хаваржааны газрын маргаан үүсдэг. Хууль бусаар 

өвөлжөө хаваржааны газрууд олгогдож байна. БИНХ-ын даргын гарын үсгийг 

дуурайлган зурсан материалаар газар олгосон байна.  

- Шивээговь сумын ЗДТГ-ын дарга, ажилтнуудыг ажил хийдэггүй гэж үздэг. 

Юу хийдэг нь мэдэгдэхгүй олон хүн байдаг.  

- Орж ирсэн хөрөнгийн талаар мэдээлэл хүргэхгүй байсаар зарцуулж дууссан 

хойно нь дуулдаг.  

- Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн төслийн зар маш сайн 

тараагддаг. Гэхдээ зорилтот бүлэгт зориулсан төслийн хөрөнгө нь маш бага 

учраас үр өгөөжэй байж, бүрэн дэмжлэг болж чадахгүй байна. /4 хүний дунд 

500,000 төгрөг олгох жишээний/ Төслийн дараах хяналт шалгалт нь их учраас 

бэрхшээлтэй байдаг.  

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй, групптэй иргэд эмнэлэгт хэвтсэн байхыг шаарддаг. 

Гэтэл АНЭ-ийн орны хүрэлцээ муутайгаас хэвтэж эмчлүүлэх хүсэлт тавиад 

хэвтэж чадаагүй жил гаруй хугацаа өнгөрч байна.  

- АНЭ цахимд бүртгэж цаг олгодог болсон өмнөхөөсөө улам бүр чирэгдэлтэй 

болсон. Цаг авсан иргэд бичүүлсэн цагтаа үзүүлэхээр очиход эмч нар нь ямар 

нэгэн ажил гарсан эсвэл хуралтай шалтгаанаар байдаггүй. Ийм байдлаар цаг 

олгох шаардлага байхгүй. 

- Шивээговь сумын төрийн үйлчилгээ маш тааруу явагддаг.  

- Шивээговь сумын газрын албаны мэргэжилтэн танил тал харж үйлчилдэг. 

Өвөлжөө, хаваржааны газрыг танил талаар олгодог.  

- Төрийн ажил багаас эхэлдэг. Шивээговь сумын 1-р БЗДарга ажлаа муу 

хийдэг. Багийн иргэдтэйгээ уулзаж, аж байдалтай нь танилцдаггүй. Иргэддээ 

хүрч үйлчилж чадахгүй байна.  
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- Шивээговь төрийн байгууллагуудын ажилтнууд ёс зүйгүй, өндөр настнуудыг 

хүндэлдэггүй, хүн гэж тоодоггүй.  

- Настангуудад эмийн хүрэлцээ муу байна.  

- Шивээговь сумын гэр хороололд “мал нядалгааны газар” байгаа нь эрүүл 

ахуйд нийцэхгүй. Малын гэдэс, толгойг ил задгай хаядаг. Халдварт өвчин гарах 

нөхцлийг үүсгээд байна.  

- ЕБСургуулийн сургалтын чанар сул байна. Сурагчдын бичгийн хэлбэр муу, 

зөв бичгийн дүрэм сул байна.  

- 3-р сургуулийн сурагчид багшаа хүндэлдэггүй. Сургууль цэцэрлэгийн багш 

нарыг хараа хяналтанд оруулж байгаа нь тэднийг чөлөөтэй хүмүүжлийн ажлаа 

хийхэд саад учруулж, хүүхдүүд хүмүүжилгүй болгоход нөлөөлж байна.  

- Цэцэрлэгийн анги дүүргэлт хэт өндөр. 40 гаруй хүүхдэд 2 багш байдаг. Гэтэл 

туслах багшид дийлэнх ачаалал ирдэг. Үүнээс болж хүүхдийн сурч боловсрох 

боломж алдагдаж, аюулгүй байдалд нь эрсдэл учрах нөхцөл бүрдээд байна.  

- ИТХ-ын мэдээллийг задрууллаа гэсэн асуудал тавьдаг. Хурлын үйл 

ажиллагааг нийтэд ил тод болгох шаардлагатай байна.  

- Оролцоо өндөртэй иргэнийг үйл ажиллагаанд оролцуулах дургүй байдаг. 

Оролцоог нь хязгаарладаг. /Шивээговь суманд/ 

- Төрд хариуцлагын тогтолцоо байдаггүй.  

- Малын хулгайн илрүүлэлт маш муу байна. Цагдаагийн байгууллага малын 

хулгайч нарыг улам гааршуулж, “согтуудаа үйлдсэн байна” зэргээр өмөөрч 

байна. Олон удаа хулгай хийсэн хүмүүст хэт зөөлөн хандаж байгаа нь тэднийг 

өөгшүүлэх шалтгаан болж байна. Хэрэг илрүүлэлт, хариуцлага хүлээлгэх 

асуудал дээр ард түмний хяналтыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.  

- Хогны менежмент муу байна. Үүнд удирдлагууд анхаарлаа хандуулахгүй 

байна.  

- ТББ-тайгаа хамтран ажилладаггүй. Үзэл бодлыг нь няцаадаг, оролцоог 

хязгаарласан. 

- Намын үзэл суртлаар олон хүнийг халдаг. Үүнээс болж төсвийн алдагдал 

гаргах нөхцлийг бүрдүүлдэг төдийгүй, төрийн үйлчилгээ доголдоход хүрдэг.  
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- Төрийн үйлчилгээг хүргэж чадах, орон нутгийг хөгжүүлэх сэтгэлтэй, 

мэргэжил, ур чадвартай  

- Ус, дулаан, цахилгааны байгууллагуудад төрийн хяналт байдаггүйгээс иргэд 

хохирч байна.  

- Орон нутагт ажилгүй хүмүүсийг хөгжүүлэх, ажлын байраар хангах тал дээр 

анхаарахгүй байна. Тэтгэмж тусламж өгөх нь дэмжлэг биш юм.  

- Намаар хэдэн үеэр нь ажилгүй болгож, хохироох асуудал үүсч байна.  

- Цагдаагийн байгууллага, эрүүл мэнд, боловсролын байгууллагуудын үйл 

ажиллагаанд анхаарч ажиллах хэрэгтэй.  

- АНЭ-ийн эмч нарын чадвар сул байгаагаас иргэд хохирч байна. Оношилгоо, 

эмчилгээ маш тааруу.  

- Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байдаггүйгээс иргэд мэдээлэл авч чадахгүй 

байна.  

- Төрийн үйлчилгээний ажилтнуудын харилцаа, ёс зүй муу. 

- Цэцэрлэгийн хүртээмж муу байна. Иргэд хонон өнжин хүүхдээ цэцэрлэгт өгч 

чаддаггүй үлдэж байна.  

- Мал эмнэлгийн үйлчилгээ тааруу байна. Малын эмч нар малчдаар явж, 

вакцинжуулалтаа биечлэн хийдэггүй. Урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр очдог учраас 

мал нь бэлэн байдаггүй. Тиймээс малын эмч нар тарилгаа орхиод явдаг. Түүнийг 

малчид тэр бүр хийдэггүй, хийсэн ч зөв, зориулалтын дагуу хийж чаддаггүйгээс 

халдварт өвчин дарагдахгүй байна.  

- Төрийн албан хаагчдын ажлын ачаалал ч бага байна. Мөн цалин 

урамшуулал нь бага байна. Тиймээс ачааллыг нэмэгдүүлж, түүнийг дагаж цалин, 

нийгмийн баталгааг нь нэмэгдүүлэх шаардлагатай.  

- Замын цагдаа нар өс хонзонгоор ажлаа хийж байна.  

- Эмийн хөнгөлөлтийн хөрөнгийг хувийн эмийн сангуудад тэгш хуваарилахгүй 

байна. Төв эмийн санд маш бага хэмжээгээр ноогддог. Хөнгөлөлттэй жороор 

үйлчилдэг эмийн сангуудын үнэ бусад эмийн сангаар зарагдаж байгаа үнээс хэт 

өндөр байгаа нь иргэдэд бодит хөнгөлөлт болохгүй байна.  

- Улсын цэцэрлэгүүдийн анги дүүргэлт 40-ээс дээш хүүхэдтэй. Үүнээс болж 

багш хүүхэд бүрт хүрч ажиллаж чадахгүй байна.  
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- Цагдаа прокурорын байгууллага зэрэг хууль сахиулах байгууллагууд улс 

төржиж байна.  

- Төрийн албан хаагчид байгууллагын даргын амыг хардаг. Өөрсдөө ажил 

санаачилдаггүй бас хөгждөггүй.  

- Арьс ширний ченжийг үйл ажиллагаанаас болж малчид арьс шир, ноосны 

урамшуулалд хамрагдаж чадахгүй хохирч байна.  

- Махны ченжүүд малчдаас махыг маш хямд үнээр авч хэд дахин нугалж зах 

зээлд нийлүүлдэг.  

- Төрийн аппарат хэт нүсэр болж байна.  

- Орон нутагт боловсролд хөрөнгө оруулалт хийгдсэн ч улсын хэмжээнд 21-т 

л байсаар байна. 

2. Хөрөнгө оруулалтын ажлын үр өгөөж 

Үр өгөөжтэй ажлууд:  

-  4-р цэцэрлэгийг тендерээр тохижуулсан нь нүдээ олсон ажил болсон. 

Гэхдээ түүнийг засахад холбогдолтой иргэдийн саналыг хүлээн авдаггүйгээс 

зарим нэг ажлыг орхигдуулсан зүйл байсан. Захиалагч ажлын зургийг гаргахдаа 

стандартыг хангаж, ажлын даалгаврыг оновчтой төлөвлөх хэрэгтэй.  

- Сүмбэр сумын төвийн ногоон байгууламжийн ажил маш сайн хийгдсэн.  

Анхаарах асуудал:  

- Тендер, хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудыг нүдлэн хамгаалах 

шаардлагатай. Баянтал сумын төв талбайн ажил хийгдсэн ч харж хамгаалах 

эзэнгүйгээс сандалгүй болж, хөрөнгө шамшигдаж байна.  

- Тендер, хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын санал авах хуралд иргэд маш 

идэвхигүй ханддаг. Цаашид иргэдийн ухамсар, ойлголтыг дээшлүүлж, үр 

өгөөжтэй ажлуудыг зохион байгуулдаг болох шаардлагатай.  

- Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг бодитой тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг 

хүмүүстээ өгдөггүй, танил тал харж өгч байна.  

- Баянтал суманд тендерээр автобусны буудал баригдсан ч нийтийн тээврийн 

үйлчилгээ үзүүлэх шаардлага хангахгүй гэж үзсэнээс цаг агаарын бэрхшээлтэй 

үед иргэд нийтийн тээврийн үйлчилгээ авч чадахгүй хохироход хүрсэн.  
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- Тендерийг аймгийн удирдлагуудын танил тал авдаг. Гадны компаниуд 

сэтгэлгүй, чанаргүй, үр өгөөжгүй ажлууд хийж байна. Орон нутгийн бизнес 

эрхлэгчдийг дэмжиж, их бага хэмжээтэй ажлуудыг гүйцэтгүүлэх замаар ажилгүй 

иргэдээ ажлын байраар хангаж байх хэрэгтэй. Орон нутгийн бизнес эрхлэгчдэдээ 

ажил өгдөггүй учраас тэд чадавхижиж, ажлын туршлагатай болж чадахгүй байна. 

Ингэхлээр тэдэнд тусгай зөвшөөрөл авах боломж үүсэхгүй байна.  

- Шивээговь сумын хувьд тендер, хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийхдээ ард 

түмнээрээ хэлэлцүүлж байх шаардлагатай. Хэдий хөрөнгөөр ямар ямар ажлууд 

хийх гэж байгааг танилцуулмаар байна. Үүндээ иргэдийн саналыг тусгаж 

баймаар байна.  

- Хөрөнгө оруулалтаар ажлууд хийгдсэн. Гэхдээ хэт их хөрөнгөөр багахан 

ажил хийгдэж байна.  

- Хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийхдээ орон нутгийнхаа онцлог, цаг уурын 

нөхцөлд тохирсон чанартай ажлуудыг хийж чадахгүй байна.  

- Шивээговь суманд цэцэрлэгт хүрээлэн, наадмын талбай, сумын хаалга, хог 

цэвэрлэх  зэрэг үр ашиггүй, хэт өндөр өртөгтэй ажлуудыг хийсэн. Наадмын 

талбайг л гэхэд жилд 1 удаа, бүр зарим жилд хэрэглэгдэхгүй зүйлд их хөрөнгө 

зарцуулсанд харамсаж байна. Эрэмбэлэлтэнд удирдлагууд шууд нөлөөлж байна. 

Бодитоор нэн тэргүүний хэрэгцээгээ эрэмбэлж чадаагүйгээс үр ашиггүй 

ажлуудад хөрөнгө оруулалтыг хийлээ.  

- Тендерийн хууль, тавигдах шаардлага нь хөрөнгө шамшигдах нөхцлийг 

бүрдүүлж байна.  

- Тендер нь албан тушаалд тэмүүлэх үндэслэл нь болдог. Түүнээс 

удирдлагуудад орон нутгаа хөгжүүлэх эрмэлзэл байдаггүй. /Шивээговь сум/ 

- БИНХ-аар санал эрэмбэлүүлэхдээ зураг төсөв нь танилцуулагддаггүй. 

- Тендерийн баталгаат хугацааг хэрэгжүүлмээр байна.  

- Сүмбэр суманд тендерээр өнгө заслын ажлууд хийгдлээ. Үр ашиггүй байсан.  

- Хонхорт хотхонд 5, 6-р байрны хойгуур тавигдаж байгаа замыг сул шороон 

дээр тоосгоор тавьж байгаа нь борооны улиралд чанараа алдах магадлалтай.  

- Тендерийн ажлууд дээр самбар байршуулж, иргэдэд мэдээлэл хүргэхгүй 

байна.  
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- Сүмбэр сумын сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлт хийгдэхгүй байна. Зээлд 

хамрагдсан иргэд зээлийг зориулалтын дагуу зарцуулахгүй байна.  

 

3. Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  

- ТББ-ын хяналт, шинжилгээний ажлыг улирал бүр зохион байгуулж байх 

- Уулзалт ярилцлага, хэлэлцүүлгүүдийг олон удаа зохион байгуулж, 

иргэдтэйгээ нүүр тулж уулзвал үзэл бодлоо илэрхийлмээр байна.  

- Иргэд хог хаягдлынхаа мөнгийг төлдөггүй. Тиймээс цахилгааны 

мөнгөтэйгээр давхар хураадаг болмоор байна.  

- Хөрөнгө оруулалтыг үр өгөөжтэй зүйлсэд зарцуулах шаардлагатай. 

Тендерийн хэрэгжилтэнд ТББ-ын оролцоог нэмэгдүүлж, 3-ласан гэрээтэй 

хамтран ажиллах хэрэгтэй.  

- Тендерийг орон нутгийн компаниар хийлгүүлж баймаар байна.  

- Тендер хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудыг нүдлэн хамгаалж, 

эзэнжүүлэх шаардлагатай.  

- Баянтал сумыг интернетийн сүлжээнд холбож, иргэдийг мэдээ мэдээллээр 

хангах боломжийг бүрдүүлмээр байна.  

- Төрийн байгууллагын аппарат цомхон, мэргэшсэн, чадварлаг хүмүүсээр 

хийлгүүлэх шаардлагатай. Зарим албан тушаал ачаалалгүй байна. Тиймээс 

төрийн албан хаагчийн ажлын ачааллыг нэмэгдүүлж, түүнийг дагаж цалин 

урамшуулал, нийгмийн баталгааг сайжруулах шаардлагатай.  

- Төрийн залгамж чанарыг алдагдуулахгүй, сэргээх хэрэгтэй байна. Сайн, үр 

нөлөөтэй ажлуудыг үргэлжүүлэх хэрэгтэй. Улс төржихгүй байх шаардлагатай.  

- Төрийн албан хаагчид харилцаа, хандлага, ёс зүй баримталмаар байна.  

- Цаг баримтлах шаардлагатай.  

- Төрийн хяналт шалгалтыг хийхдээ алдаа илрүүлж, загнаж зандрахаас 

илүүтэйгээр засч залруулж, зөвлөж баймаар байна.  

- АНЭ-ийн орны хүрэлцээ байхгүй тул ХБИ-дэд зориулаад гадуур эмчилгээ 

бичиж, өрхийн эмчээр эмчилгээ хийлгүүлдэг болмоор байна.  
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- Шивээговь сумын эмнэлгийн хуучин байрыг нэн тэргүүний хэрэгцээний 

цэцэрлэг, сэргээн засах эмчилгээ зэрэг үйлчилгээнд ашиглавал илүү зохистой. 

Үүнийг иргэдээр хэлэлцүүлбэл сайн байна.  

- Шивээговь сумын мал нядалгааны цэгийг нэн тэргүүнд нүүлгэн шилжүүлэх. 

Хог хаягдлыг устгалд оруулах, нядалгаанд орж байгаа мал, махыг шинжилгээнд 

хамруулж байх. Эрүүл ахуйн хяналтыг сайруулах. 

- Шивээговь суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Үйлчилгээний газруудын 

өнгө үзэмж, гадна тохижилт, хаяг шошгоны стандарт барьж ажиллахыг холбогдох 

байгууллагаас шаардаж ажиллах.  

- Шивээговь сум нь төрөлтөөрөө тэргүүлдэг тул сургууль цэцэрлэгийн 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.  

- Шивээговь сумын төвийн хашаажуулалтанд тал бүрд нь хаалга хийж, 

гарцын тэмдэглэгээ хийх шаардлагатай. Хашааны хаалга хайж явах нь хөгшин 

настай, хараагүй улсуудад бэрхшээл болж байна.  

- Шивээговь сумын хувьд хог хаягдлын асуудал бэрхшээлтэй хэвээр байна. 

Хогны менежментийг сайжруулахад хөрөнгө оруулалтаа төвлөрүүлмээр байна.  

- Шивээговь сумын төвийг засмал замтай холбох шаардлагатай байна.  

- Шивээговь сум нь хөгжих ирээдүйтэй, хүн амын дийлэнх хувийг залуучууд 

эзэлдэг тул сургууль цэцэрлэгийн хүрээмжийг нэмэгдүүлж, дэд бүтцийг 

сайжруулахад хөрөнгө оруулалтыг төвлөрүүлэх хэрэгтэй.  

- Ард түмний саналыг үйл ажиллагаандаа тусган ажиллаж, үр дүнгээ иргэддээ 

тайлагнаж баймаар байна. Иргэдийн оролцоог төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах бүх 

шатанд хангаж ажилламаар байна.  

- Мэдээллээ цаг тухайд нь хүргэж баймаар байна. Арга хэмжээний талаарх 

мэдээллийг цаг тулгаж мэдээлдэг. Харилцаа холбоо хөгжсөн учраас мэдээлэл 

хүргэх боломж бүрдсэн.  

- Төрийн ажлыг сайжруулахын тулд сум, багийн Засаг даргыг зөв сонгож, сайн 

ажиллуулах. Хэрэв ажиллахгүй бол сольдог байх шаардлагатай.  

- Сайн малчдыг малын тоогоор биш малын ашиг шим, өсөлтийн хувиар нь 

шалгаруулж баймаар байна.  
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- Шивээговь сумын ЛЕД самбараас төрийн мэдээллийг авдаг. Сумын төвд 

ийм самбартай болмоор байна.  

- 4-р багийн төвийг цахилгаанаар хангах. 

- Малын хулгайтай тэмцэх. Хэргийн илрүүлэлт, хариуцлага ноогдуулалтыг 

сайжруулах 

- Архины тусгай зөвшөөрөл олгох асуудалд анхааралтай хандах. Хяналт 

шалгалт, стандартыг мөрдүүлэх.  

- Цагдаа нарын харилцаа ёс зүйд анхаарч, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 

- ЭМГазар АНЭ-ийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтаа сайжруулах 

- Эмийн хөнгөлөлтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх.  

- Эмийн хөнгөлөлт болгох санхүүжилтийг эмийн сангуудад тэгш хуваарилах.  

- Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийг эрчимжүүлэх, эргэлтэнд оруулах 

- Орон нутагт амралт сувиллын газартай болох 

- Залуу малчдыг дэмжиж ажиллах шаардлагатай байна. 6 настай хүүхдийг 

сургууль оруулах асуудал малчдын хувьд бэрхшээл болдог.  

- Малчдыг хүнд нөхцөлд ажилладаг гэдгээр нь эрт тэтгэвэрт хамруулах.  

- Төрийн албан хаагчид улс төржихгүй байх.  

- Албан тушаалын орлон гүйцэтгэгч гэж баймааргүй байна.  

- Төрийн байгууллагын ажлын албаны тансаг машиныг халж, бага 

зарцуулалттай хямд машинаар хангах. Хэнтий аймгийн туршлагыг хэрэгжүүлэх.  

- Золбин нохойн асуудлыг шийдвэрлэх бодлоготой байх хэрэгтэй. Айлын 

тэжээвэр нохойны үржлийг зогсооход хөрөнгө оруулалтаа чиглүүлэх. Эрдэнэт 

хотын жишээг хэрэгжүүлэх. Нохойтой айлуудын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх 

- Архидан согтуурахтай тэмцэх. Архидалтыг бууруулах.  

- Боловсролын чанарт анхаарах. Сургуулийн багш нарыг хөгжүүлэх үүднээс 

сургуулиудтай солилцоогоор ажиллуулах шаардлагатай. Ядаж сумдын  дунд 

“Солилцооны хөтөлбөр” хэрэгжүүлмээр байна.  

- Голлох салбаруудын үнийн зохицуулалт хийх. Тухайлбал, мах, сүү г.м 

- Багуудыг эзэнжүүлэх. Үйл ажиллагааг нь эрчимжүүлэх 

- Орон нутагт аялал жуулчлал хөгжих боломжийг бүрдүүлэх. Ядаж гадны 

зочид хүлээн авах зэрэглэл өндөртэй, хүчин чадалтай зочид буудалтай болоход 
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орон нутгаас анхаарч ажиллах. Зочид буудал нь орон нутгийн хөгжлийг 

илэрхийлэх гол хүчин зүйл.  

6. ДҮГНЭЛТ 

 

МУ-ын Засгийн газрын 2013 оны 322-р тогтоолоор батлагдсан “Нутгийн 

захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг журам”-д заасны 

дагуу Говьсүмбэр аймгийн ЗДТГ-ын захиалгаар Төрийн байгууллагуудын 2016 оны 

үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх ажлыг амжилттай зохион байгууллаа.  

Хэрэглэгчийн үнэлгээг 2014 онд боловсруулсан судалгаа, шинжилгээний 

аргачлалын дагуу гүйцэтгэлээ. Энэ удаагийн судалгааны ажлын онцлог нь “Фокус 

ярилцлага” байлаа. Ингэснээр судалгааны ажлын дүн шинжилгээ илүү нарийн, 

тодорхой болж чадсан гэж дүгнэж байна.  

Судалгааны ажлыг зохион байгуулахдаа бүх нас, хүйс, салбарын хүмүүсийг 

хамруулах зорилготойгоор статистик мэдээнд суурилсан төлөвлөгөө 

боловсруулан, түүнийгээ өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон 

ажиллалаа. Үүний дүнд бүх төрлийн нас, хүйс, салбар, боловсрол, багийн 

иргэдийн төлөөллийг хамруулж чадсан юм. Ингэж ажилласан нь судалгааны 

мэдээлэл, үр дүнг илүү бодитой болгож өгч байгаа юм.  

2016 онд сонгууль явагдаж, орон нутгийн удирдлагуудад өөрчлөлт гарсан тул 

иргэд үнэлгээ өгөхдөө эргэлзэх асуудал их байлаа.  

Байгууллагуудын ерөнхий дундаж үнэлгээ 53%-78%, гол төлөв 60%-75%-ын 

хооронд байна. Энэ нь өмнөх жилүүдийнхээс өссөн байгаа ч тийм ч хангалттай 

үнэлгээ биш юм. Тиймээс төрийн байгууллагууд өөрсдийн үйл ажиллагаандаа 

анхаарч, бүхий л үзүүлэлтээ дээшлүүлэхийн төлөө илүү санаачилгатай ажиллах 

шаардлагатай байна.  

Аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагууд, тэр дундаа 

боловсрол соёлын байгууллагууд түлхүү сайн үнэлгээ авч байна. Төрийн 
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байгууллагууд дундаас Сүмбэр сумын 2-р цэцэрлэг 2016 оны үйл 

ажиллагаагаараа хамгийн сайн үнэлэгдсэн. 

Төрийн байгууллагуудаас үйл ажиллагааны үнэлгээ өссөн байгууллага нь 

Баянтал сумын ЗДТГ байгаа бол эсрэгээрээ Шивээговь сумын ЗДТГ-ын үйл 

ажиллагаа 11%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. Үүнийг иргэдийн санал нотолж 

байлаа. Тэд үнэлгээ ийнхүү буурсныг хөрөнгө оруулалтыг үргүй зарцуулж, 

шамшигдуулсантай холбон тайлбарлаж байлаа.  

Шивээговь сумын иргэд аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн 

байгууллагуудын үйл ажиллагаанд сэтгэл өндөр байгаа боловч сумынхаа төрийн 

байгууллагуудын үйлчилгээг хангалтгүй гэж үзэж байна.   

Шивээговь сумын иргэд маш их оролцоо өндөртэй болох нь фокус ярилцлагаас 

харагдаж байлаа. Тэд мэдээлээ хүргэхгүй байгаа болон иргэдийнхээ оролцоог 

хангахгүй байгаад гомдолтой байна.  Энэ нь мэдээлэл нь оролцооны суурь гэдгийг 

баталж өгч байна.  

Баянтал сумын иргэд орон нутгийн удирдлагуудыг мэдээллээ тайлагнаж, 

иргэдтэйгээ уулзаж ойр ажиллахыг хүсч байгаа бол Сүмбэр сумын иргэд ард 

түмний хяналт, оролцоог хүсч байна.  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд иргэд тун сэтгэл дундуур байгаа ба 

хэргийн илрүүлэлт тун тааруу, албан хаагчдын харилцаа, ёс зүйд анхаарах 

шаардлагатай талаар маш олон санал гарч байгаа нь анхаарал татаж байлаа.  

БЗДарга нарын үйл ажиллагаа 49%-78%-ийн хооронд үнэлэгдэж байна. 

Хамгийн өндөр үнэлгээг Сүмбэр сумын 6-р БЗД авсан бол хамгийн тааруу үнэлгээг 

Шивээговь сумын 2-р БЗДарга авлаа. Иргэд тааруу үнэлэгдсэн БЗДаргатай 

холбоотой саналуудыг хүргүүлж байлаа. Түүний ийнхүү тааруу үнэлэгдсэнийг 

түүний харилцаа, ёс зүй, хүнд сурталтай холбоотой хэмээн үзэж байсан юм.   

Иргэд төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг сайжруулах талаар олон олон 

оновчтой саналууд дэвшүүлснээс ил тод нээлттэй байж, мэдээллийн хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх, төрийн албаны улс төржих, авлигад өртөх, харилцаа, ёс зүйн 
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доголдол гаргахыг зогсоох, чадвартай хүний нөөцөөр хангагдах, хүнд суртлыг 

арилгаж, иргэдийн оролцоог хангаж ажиллах  зэрэг саналууд хамгийн олон 

давтагджээ. Энэ талаар холбогдох хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийг хангуулах 

тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх нь орон нутгийн удирдлагуудын гол 

анхаарах асуудал болж байна. 

Хөрөнгө оруулалтын ажлын үр өгөөжинд иргэд бүр сэтгэл дундуур байгаа нь 

фокус ярилцлага, иргэдийн саналаас тодорхой байна. Тэр дундаа Баянтал, 

Шивээговь сумын иргэд тун шүүмжлэлтэй хандаж байна.  

Иргэд тендер чанаргүй болж байгаа шалтгааныг тендерийн шалгаруулалтанд 

ашиг сонирхлын зөрчил үүсч чадваргүй гүйцэтгэгч сонгож байгаа, 

хэрэгжилтийн явцад хяналт сул хийгдэж, ил тод бус явагдаж байгаатай 

холбон тайлбарлаж байна. Энэ байдал нь нэг талаас үнэлгээний хорооны үйл 

ажиллагаа, нөгөө талаас тендерийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж байгаа 

байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбогдож байна.  

 

Оролцогчдын 84% нь төрийн мэдээллийг ямар нэгэн сувгаар авч байна. Гэхдээ 

гол төлөв ам дамжих байдлаар мэдээлэл авч байгаад анхаарал хандуулах 

шаардлагатай.  Цахим мэдээлийн сувгийг ашиглагч нарын тоо эрс нэмэгдсэн 

байгаа нь мэдээллийн хүртээмжийг хямд хөсөр аргаар, шуурхай хүргэх боломжийг 

бүрдүүлжээ. Хэдий мэдээллийн хүртээмж нэмэгдэж байгаа ч хүргэж байгаа 

мэдээлэл нь шуурхай байх, ойлгомжтой байх, ил тод байх гэсэн зарчмуудыг 

хангаж чадахгүй байгаа нь иргэдийн саналаас тодорхой харагдаж байна.  

Оролцогчдын 2-3 хүн тутмын нэг нь Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн талаар мэдээлэлгүй байна. Гэхдээ үнэлгээ өгсөн иргэдийн 75% нь 

мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт тодорхой түвшинд хангагдаж чадаж байгаа хэмээн 

үзсэн байна. Гагцхүү үйл ажиллагааны талаарх мэдээллээ тухай бүр, оновчтой 

байдлаар иргэдэд хүргэж чадахгүй байгаа буюу үйл ажиллагааны ил тод байдлыг 

хангаж чадахгүй байна гэж дүгнэж болох юм. 
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Судалгаанд оролцож, нийт үнэлгээ өгсөн иргэдийн 74% нь төрийн бодлого 

шийдвэрт тодорхой хэмжээгээр оролцож байгаа ба энэ боломж нэмэгдэж байгаа 

гэж үзэж байна. Энэ нь улсын хэмжээнд иргэдийн санал бодлыг хүлээн авах 

нээлттэй утас, цахим хуудсууд ажиллаж, түүнд ирүүлсэн санал гомдлыг шуурхай 

шийдвэрлэж хариу өгдөг эргэх холбоо бүхий механизмыг бүрдүүлсэнтэй 

холбоотой байж болно.  

ТББ-ын төлөөллүүд орон  нутгийн удирдлагууд ТББ-ын хамтын ажиллагааг 

умартаж, тэдний оролцоог хязгаарласан гэж шүүмжилж байна.  

Хувийн хэвшлийн төлөөллүүд төрийн байгууллагыг орон нутгийн бизнесүүдээ 

дэмжиж ажилладаггүй, тендер хөрөнгө оруулалтыг танил талаараа олгож байгаа 

гомдолтой байна.  

Малчдад мэдээлэл хүргэдэггүй, төрийн үйлчилгээг тэгш хүртэж чадахгүй байна 

гэж үзэж байна.  

Эцэст нь дүгнэж үзэхэд төрийн байгууллагууд дундаж түвшинд үнэлэгдэж 

байгаа учир өөрсдийн үйл ажиллагаандаа  илүү анхаарч ажиллахыг шаардаж, 

ажлын төлөвлөгөөндөө иргэдийн саналыг тусган, бүхий л түвшинд иргэдийн 

оролцоог хангаж ажиллавал зохистой юм.  
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7. ЗӨВЛӨМЖ 

Тайлан шинжилгээний үр дүн, судалгаанд оролцогчдын дэвшүүлсэн санал 

зэрэгт тулгуурлан дараах зөвлөмжүүдийг хүргүүлж байна.  

Хүснэгт 33: Зөвлөмж 

№ Анхаарах асуудал Авч хэрэгжүүлэх арга зам 

1 Мэдээллийн 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх, 

мэдээллийн 

хэрэгслүүдийн 

ашиглалтын 

сайжруулах.  

Цахим хэрэглээ нэмэгдэж, цахимаас мэдээлэл авах 

иргэдийн тоо эрс нэмэгдсэн байгаа нь мэдээллийн 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгож байна. Гэвч 

иргэд гол төлөв ам дамжих байдлаар иргэд мэдээлэл 

авч байгаа нь мэдээллийн бодит байдлыг алдагдуулдаг 

сул талтай. Тиймээс дараах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэх боломжтой юм. Үүнд:  

- LED дэлгэцээр цацах мэдээллийг зураг болон үгээр 

илэрхийлэх. Үг нь цөөн оновчтой, тод харагдахуйц 

байх шаардлагыг хангаж байх шаардлагатай. LED 

дэлгэцээр Боржигин өв соёлоо сурталчлах, соён 

гэгээрүүлэх чиглэлийн мэдээлэл цацах, хууль 

сурталчлах, нийтийн томоохон арга хэмжээнүүдийг 

сурталчлах зэрэг иргэдэд хэрэгцээтэй байгаа 

мэдээллийг хүргэж байх хэрэгтэй.  

- Шивээговь сумын иргэд ЛЕД дэлгэцээс мэдээлэл 

авч сурсан ба тэд сумын төв талбайд Лед 

самбартай болохыг хүсч байна. 

- Хүмүүсийн мэдээлэл авч заншсан орон нутгийн ТВ, 

сонингоор тасралтгүй мэдээлэл хүргэж байх, 

Мэдээлэл нь ойлгомжтой, нэг талыг хэт 

баримтлаагүй байх. 

- Иргэдийн цахим хуудасны хэрэглээ нэмэгдсэн 

холбоотой байгууллагуудын вэб хуудсуудыг 

тасралтгүй ажиллуулах, холбоосыг хүмүүсийн 

өргөн ашигладаг Facebook, Twitter-ээр дамжуулан 

цацах нь хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хамгийн 

оновчтой арга болно.  

- Сүүлийн үед байгууллагын ажилтнууд өөрсдийн 

болон байгууллагын хаяг /ялангуяа facebook/ 

ашиглан цаг үеийн мэдээллээ нийтэд танилцуулах 

болсон. Мэдээллийг оруулахдаа крилл үсэг 

ашиглах мөн утга найруулгын хувьд ойлгомжтой, 

иргэдэд мэдээлэл өгөхүйц бүрэн гүйцэд мэдээлэл 
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оруулж байх шаардлагатай.  

- Өдөрлөг арга хэмжээг тогтмол үр дүнтэй зохион 

байгуулж байх.  

- Мэдээллийн хэрэгцээтэй, ойлгомжтой, шуурхай 

байх гэсэн зарчмуудыг хангаж ажиллах 

- Мэдээллийн самбаруудын мэдээллийг байнга 

шинэчилж байх.  

- Мэдээллийг цаг тухайд нь иргэдэд хүргэх оновчтой 

аргачлалыг тасралтгүй эрэлхийлж ажиллах. 

/Тухайлбал: Ундны усны худгууд дээр зар наах/ 

- Тендер хөрөнгө оруулалттай холбоотой 

мэдээллийг дэлгэрэнгүй байдлаар хүргэх 

- Тендер хэрэгжилтийн талаар мэдээллийн 

самбарыг хуулийн дагуу байршуулах 

/ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 46.1.9 дэх заалтыг 

мөрдөж ажиллах/ 

2 Төрийн албан 

хаагчдын мэдлэг 

ур чадвар, 

харилцаа ёс зүйд 

анхаарах.  

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, чанар, хүртээмж нь 

байгууллагын удирдлага болон ажилтнуудаас бүрэн 

хамааралтай байдаг. Тэгвэл иргэд төрийн албан 

хаагчдын харилцаа, ёс зүй, мэдлэг ур чадвар хангалтгүй 

байгаа нь төрийн байгууллагын үнэлгээнд шууд нөлөөлж 

байна гэж үзэж байна.  Үүнийг арилгахын тулд мөн 

дараах арга хэмжээг байгууллага бүр авч хэрэгжүүлэх 

боломжтой юм. Үүнд:  

- Төрийн албан хаагч, тэр дундаа удирдах 

ажилтнуудын сонгон шалгаруулалтыг намаас 

хараат бус болгох. 

- Хэвийн ажиллаж байгаа байгууллагын удирдлага, 

албан хаагчдыг халж солихгүй байх.  

- Төрийн албан хаагчдыг харилцаа, ёс зүйн хэм 

хэмжээнүүдийн талаарх сургалтанд тогтмол 

хамруулж байх. ХАБ-ын зааварчилгаа байнга өгдөг 

шиг. Байнга сануулж байх хэрэгтэй.  

- Төрийн байгууллагын ажилтнуудын ажлын байран 

дээрх цаг ашиглалтыг сайжруулах /Ажлын цагаар 

хувийн Facebook  болон бусад хаягийг хувийн 

зорилгоор ашиглахгүй байх/ 

- Төрийн байгууллагын ажилтнуудын санаачилга, 

ажлын бүтээмжийг бодитоор үнэлж урамшуулж 

байх 

- Байгууллагын үйл ажиллагааны чанарыг 
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алдагдуулсан, ёс зүйн ноцтой доголдол гаргасан 

албан хаагчдад зохих хариуцлага хүлээлгэх.  

- Эмнэлгийн ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварт 

анхаарах, эмчилгээ, оношилгоог орон нутагт бүрэн 

хийдэг болгох. 

- Цагдаа нарын ёс зүйд анхаарах. Мэдлэг чадварыг 

тасралтгүй дээшлүүлэх  

- Төрийн албан хаагчдын ялгаварлан гадуурхах 

үзлийг арилгах.  

- Багш нарын ур чадварыг дээшлүүлэх хүрээнд 

сумдын сургуулиуд хоорондоо “Солилцооны 

хөтөлбөр” хэрэгжүүлж, туршлагаа хуваалцаж 

ажиллах.  

3 Иргэдийн оролцоог 

хангах 

Бүхий л шатны шийдвэр гаргалтанд иргэдийн оролцоог 

хангаж ажиллахыг холбогдох хууль тогтоомжуудаар зааж 

өгсөн байдаг. Гэтэл энэ нь бүрэн биеллээ олохгүй байна. 

Тиймээс иргэдийн оролцоог хангах талаар дараах арга 

хэмжээ авч хэрэгжүүлж болох юм. Үүнд:  

- БИНХ-ыг оролцоо өндөртэйгээр зохион байгуулах.  

- Иргэдийн хэсэгчилсэн уулзалтуудыг зохион 

байгуулах.  

- Орон нутгийн удирдлагууд иргэдтэйгээ уулзаж, үйл 

ажиллагаагаа тайлагнаж байх 

- Зорилтод асуудалд тулгуурласан фокус 

ярицлагуудыг төрийн байгууллага болгон зохион 

байгуулж байх.  

- Иргэдийн санал бодлоо илэрхийлэх цахим хуудсыг 

тасралтгүй ажиллуулах 

- Олон нийтийн хурал зөвлөлгөөний үеэр үзэл 

бодлоо илэрхийлж, санал гаргаж буй иргэдтэй 

хүндэтгэлтэй харьцаж, саналыг олон нийтийн өмнө 

няцаахгүй байх.  

- Иргэдийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлын хариуг 

орхигдуулахгүй өгч байх. 

- Иргэдийн ухамсарыг өөрчлөх, мэдлэгийг 

дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт, сурталчилгааны 

ажлуудыг түлхүү зохион байгуулах 

- Залуучуудын оролцоог дэмжих  

4 Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийг 

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг иргэд 

мэдэхгүй байгаа тул түүнийг таниулах талаар дорвитой 

арга хэмжээ авах. Тухайлбал:  
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хэрэгжилтийг 

иргэдэд таниулах 

- Засаг дарга иргэдтэй хийх уулзалтыг 

тогтмолжуулах 

- Цахим хуудсуудаар хэрэгжилтийн талаарх 

мэдээллээ түгээх.  

- Мэдээллийг хэрэгслүүдийг ашиглан тодорхой 

заалтуудыг хэт нуршихгүйгээр сурталчлан 

таниулах  

5 Хөрөнгө 

оруулалтын үр 

өгөөжийг 

нэмэгдүүлэх  

Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалтын эрх мэдэл орон 

нутагт тэр дундаа иргэдэд шилжсэн. Гэтэл иргэдийн 

гаргасан санал нь хэрэгжихдээ чиглэлээсээ алдагдах, 

чанаргүй болох зэрэг бэрхшээл үүсч байна. Үүнийг иргэд 

дараах байдлаар шийдвэрлэхийг хүсч байна. Үүнд:  

- Тендерийн саналыг авахдаа иргэдийн оролцоог 

хангах, саналын хүрээнд ямар ажил хийхийг 

тодорхой болгох.  

- Ирсэн саналуудын төсвийг батлуулахдаа бүрэн зөв 

тооцоолох, хяналтын төсвийг хийлгэхдээ ажлын 

даалгаврыг тодорхой болгох. Үнэлгээг бодитой 

болгох.  

- Хөрөнгө оруулалтыг аль болох үр өгөөжтэй болгох 

талаар захиалагч нар илүү их санаачилга гарган 

ажиллах.  

- Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг 

авлигаас ангид байлгах, хуулиудын хэрэгжилтийг 

хангах, хяналт, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх.  

- ТББ-ын хяналт, оролцоог нэмэгдүүлэх. 

- Тендерийн хэрэгжилтэнд стандарт горим 

алдагдахаас сэргийлж ажиллах, хяналтыг 

сайжруулах.  

- Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа үйл явц 

бүрийн мэдээллийг тухай бүрт нь иргэдэд хүргэж 

байх.  

- Үр дүнг ашиг хүртэгч нарт сурталчлан таниулах 

- Өмнө хийгдсэн ажлуудыг нүдлэн хамгаалах, 

эзэнжүүлэх.  

6 Хог хаягдлын 

менежментийг 

сайжруулах 

Байнгын сэдэв болсон хог хаягдал, түүний 

менежментийн асуудлыг сайжруулах шаардлага байсаар 

байна. Иргэдийн гарсан санал, санаачилга дээр 

тулгуурлан доорх зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:  

- Хог хаягдлын зохисгүй байдал нь нэг талаас 

иргэдийн ухамсараас шууд хамааралтай байдаг. 
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Энэ нь орцондоо хог хаягдлаа хаях, хогийн савны 

гадуур хогоо асгах гэгчлэн байдлаас илэрхий 

байдаг. Тиймээс хариуцлагын нэмэгдүүлэх үүднээс 

камержуулах, хаясан хүнтэй хариуцлага тооцох 

нөхцлийг бүрдүүлэх нь зүйтэй.  

- Мөн сургууль, цэцэрлэгийн хичээлийн хөтөлбөрт 

оруулах, багш нартай БОАЖГазар байнга хамтран 

ажиллаж, сурталчлан таниулах ажлуудыг түлхүү 

зохион байгуулах нь илүү үр дүнтэй байдаг.  

- Хог хаягдлыг иргэдийн оролцоотой бууруулах 

чиглэлээр олон нийтийг хамарсан арга 

хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх, ингэхдээ олон 

нийтийн байгууллага, залуучуудын байгууллагыг 

татан оролцуулах.  

- 1-р баг болон гэр хорооллын айлуудын хог ачилтыг 

түргэсгэхэд анхаарч, Тохижилт Сүмбэр 

ОНӨҮГазрын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх. 

- Хогийн сав, цэгүүдийн ашиглалтыг сайжруулах, 

засвар үйлчилгээг тогтмол хийж байх.  

- Нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулах өдрийг 

товлохдоо УЦУОШАлбанаас мэдээлэл авч байх.  

- Байгууллагуудын хооронд цэвэр цэмцгэр орчны 

уралдаан зарлаж, урамшуулах. Үлгэр жишээ үйл 

ажиллагаа, сайн туршлагыг нийтэд танилцуулах.  

- Хог хаягдлыг боловсруулах төслийн сонгон 

шалгаруулалт хийж, хэрэгжүүлэх, төслийг 

санхүүжүүлэх.  

- Хогны менежментийг сайжруулах чиглэлээр гадны 

төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтыг татахад 

анхаарч ажиллах.  

7 Бусад үйл 

ажиллагааг 

сайжруулах 

саналууд 

- Айлууд тэжээвэр нохойн үржлээс шалтгаалж, 

золбин нохойг устгасан ч байнга үржсээр байдаг.  

Тэжээвэр нохойн үржлийг зогсоох, нохойтой 

айлуудын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх замаар золбин 

нохойн асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой. Нохой 

устгалын мөнгийг тарилгад зориулах.   

- Мал эмнэлгийн үйлчилгээ, хариуцлагыг 

нэмэгдүүлэх. Өвчний үед вакцинжуулалтыг 

биечлэн хийлгэдэг болгох. Вакцинжуулалт хийхээр 

малчдыг зорихдоо урьдчилан мэдэгдэх. 

- Малчдаас ирж буй мах сүүний найдвартай байдлыг 
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нэмэгдүүлэх, баталгаагүй, гарал үүслийн бичиггүй 

малчдын гар дээрээс мах сүү худалдан авахаас 

гарч болох эрсдлийг бууруулах чиглэлээр сургалт 

сурталчилгааны ажлууд зохион байгуулж, түүнд 

тавигдах хяналтыг сайжруулах.  

8. ОЛОЛТ АМЖИЛТ 
 

Судалгааны ажил нь жил бүр тасралтгүй зохион байгууллагддаг болсон ба ТББ-

ыг чадавхижуулах, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, иргэдийн 

дуу хоолойг бодитоор хүргэх чухал хэрэгсэл болсон төдийгүй аргачлалын хувьд 

улам бүр сайжирч байгаа нь хамгийн том амжилт юм.  

Энэ удаагийн судалгааны ололт, амжилт: 

- Судалгааг Говьсүмбэр аймгийн бүх багийн иргэдийн төлөөллийг хамруулж 

чадсанаас гадна бүх нас, хүйс, боловсрол, салбарын хүмүүсийг жигд 

хамруулж чадлаа. 

- Энэ удаагийн судалгаа нь 112 асуулгыг нэг хуудсанд, судалгаанд оролцогч 

нарт төдийлөн ачаалал өгөхөөргүй байдлаар оруулж өгсөн. 

- Байгууллагуудыг олон үзүүлэлтээр үнэлэх, нарийвчилсан шинжилгээ хийх 

боломжийг болгосноороо өмнөх онуудын хэрэглэгчийн үнэлгээний ажлаас 

онцлог болсон юм.   

- Судалгааны баг богино хугацаанд өргөн цар хүрээг хамруулан, 

нарийвчилсан, олон талт шинжилгээг мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэлээ. 

- Судалгаандаа фокус ярилцлагыг шигтгэж өгсөн нь иргэдийн санал бодлыг 

нарийвчлан тодорхойлж, санал зөвлөмжийг илүү бодитой болгоход чухал 

үүрэгтэй, үр дүнтэй үйл ажиллагаа болсон юм. Фокус ярилцлагад оролцогч 

бүр маш идэвхтэй оролцож, санал бодлоо нээлттэй илэрхийлж байсан юм.  

- Шинээр хамгийн сайн үнэлэгдсэн байгууллага, БЗДаргыг шалгаруулж, 

шилжин явах цом, өргөмжлөл гардуулах ажлыг ТББ-ынхаа нөөц бололцоонд 

тулгуурлан зохион байгууллаа. Энэ нь нэг талаас төрийн үйлчилгээг сайн 

хүргэж, ажилдаа үнэнч шударгаар хандаж байгаа төрийн байгууллага, түүний 

ажилчдын урам зоригийг нэмэгдүүлэх, нөгөө талаас иргэдийн санал, идэвх 
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санаачилга нь төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэтэй хувь нэмэр 

оруулж байдгийг сурталчилж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд ихээхэн 

хувь нэмэртэй үйл ажиллагаа болсон гэж үзэж байна.  

- 2014 онд боловсруулсан аргачлалыг ашигласан нь төрийн байгуулагуудын 

үйл ажиллагааг сүүлийн 3 жилээр харьцуулан дүгнэх боломжийг бүрдүүлж 

өглөө.  

9. БЭРХШЭЭЛ, ТҮҮНИЙГ ДАВАН ТУУЛАХАД АВЧ 

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

Аливаа үйл ажиллагааг зохион байгуулахад саад бэрхшээл багагүй 

тохиолддог ба түүнийг даван туулахад бэлэн байх, цаашид төлөвлөлт хийхэд 

дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор бэрхшээлийг тодорхойлж, тусгадаг учиртай.  

Үүнд:  

- Орон нутгийн сонгууль явагдаж, тодорхой албан тушаалтнууд солигдож, үйл 

ажиллагаанд өөрчлөлт гарсан тул иргэдэд санал өгөхөд бэрхшээлтэй 

байлаа. Бидний хувьд ч түүнийг ялган тэмдэглэхэд бэрхшээлтэй байсан юм. 

Гэхдээ фокус ярилцлагаар зарим иргэдийн саналыг тодорхойлж чадсан юм.  

- Төсөв бага байсан ба хөдөөгийн багийн хурал, өдөрлөг зохион 

байгуулагдаагүй нь малчдыг хамруулахад хүндрэл учирсан. Тиймээс бид ойр 

орчмын цөөн малчдаар орж, ихэвчлэн малчид үйлчлүүлдэг газруудыг хайж, 

судалгаа авсан юм. 

10. САНАЛ 

Жил бүр өмнөх жилүүдийн үйл ажиллагааны санал зөвлөмж, туршлага дээр 

үндэслэн, тухайн үеийнхээ судалгааны ажлыг зохион байгуулах, төлөвлөгөөгөө 

тодорхойлдог. Үүнд:  

- Судалгааны төсвийг орон нутгийнхаа чадамжинд тулгуурлан маш бага 

зардлаар зохион байгуулдаг. Гэтэл жил ирэх тусам бараа бүтээгдэхүүний үнэ 

ханш нэмэгдэх болсон тул цаашид судалгааны ажлын төсвийг нэмэгдүүлэн 

тусгаж өгөх.  
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- Судалгаанд бүх төрийн байгууллагууд хамрагдаж, маш тодорхой мэдээлэл 

хүргэгддэг тул байгууллага бүрээс 50,000-100,000 төгрөг цуглуулах замаар 

судалгааны зардлыг хүндрэлгүй бүрдүүлэх боломжтой юм.  

- Мөн судалгааны гэрээ, төсөвт зар сурталчилгааны ажлыг төлөвлөж өгвөл 

илүү ач холбогдолтой байхаас гадна иргэдийн төрийн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд оролцох, дуу хоолойгоо хүргэх хандлагыг нэмэгдүүлнэ. 

- Энэ удаагийн судалгааны ажлын дүнгээр хамгийн сайн үнэлгээ авсан төрийн 

байгууллага, БЗДарга нарыг шалгаруулж, урамшуулсан. Мөн байгууллагад 

шилжин явах цомыг гардуулсан нь уг ажлын ач холбогдлыг нэмэгдүүлж, 

байгууллагуудад бодит урамшуулал болж чадсан гэж дүгнэж байна. Тиймээс 

үүний үнэ цэнийг алдагдуулахгүй, үргэлжлүүлэх шаардлагатай.  

- Мөн хэрэглэгчийн үнэлгээний нэг чухал хэсэн нь асуулгаас гадна фокус 

ярилцлага байлаа. Фокус ярилцлага зохион байгуулахад оролцсон иргэдийн 

сэтгэгдэл маш өндөр байсан тул үүнийг уламжлал болгон тасралтгүй зохион 

байгуулах нь зүйтэй.  

- Үнэлгээний ажлын үр дүнг байгууллагуудын хэрэглэгчийн үнэлгээ болгон 

ашиглах нь тухайн ажлын үр өгөөж, түүнд зарцуулсан төсвийн үр ашгийг 

нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой.  

- Судалгааны ажлыг жил бүр сайжруулан, мэргэжлийн түвшинд зохион 

байгуулж, хамрах хүрээ, аргачлалыг илүү ахисан түвшинд хүргэн ажиллаж 

байгаа тул уг аргачлалыг үндэсний түвшинд сурталчлахад дэмжлэг үзүүлэх.  
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ТОВЧИЛСОН НЭРИЙН ТАЙЛАЛ 

 

АЗДТГ – Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар  

АНЭ –Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг  

ААТОНӨҮГ- Аж ахуйн тооцоот орон нутгийн өмчид үйлдвэрийн газар 

БЗД – Багийн Засаг дарга 

БСУГ – Боловсрол соёл, урлагийн газар 

БИНХ – Багийн иргэдийн нийтийн хурал 

БОАЖГ – Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 

ГХБХБГ – Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

ГБХЗХГ – Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар  

ЕБС – Ерөнхий боловсролын сургууль 

ЗДТГ – Засаг даргын Тамгын газар 

ЗД- Засаг дарга 

ИНБ – Иргэний нийгмийн байгууллага 

ИТХ – Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 

МУ – Монгол улс 

МХГ – Мэргэжлийн хяналтын газар 

ОБГ – Онцгой байдлын газар 

ОНО – Олон нийтийн оролцоо 

ОНӨҮГ – Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар 

СӨХ – Сууц өмчлөгчдийн холбоо 



 
 

 
 
  98  
  

Хэрэглэгчийн үнэлгээ  Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаа    

СХАА- Санхүүгийн хяналт, аудитын газар  

СХ –Статистикийн хэлтэс 

ТББ – Төрийн бус байгууллага 

ТВ - Телевиз 

ТХ – Татварын хэлтэс 

УБХ – Улсын бүртгэлийн хэлтэс 

ХШҮДАХ – Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс 

ХХААГ– Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

ХАА – Худалдан авах ажиллагаа 

ОНӨГ- Орон нутгийн өмчийн газар  

ХАБ – Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 

ХХҮГ – Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар  

ШША – Шүүхийн шинжилгээний алба 

ШШГА – Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 

ЭМГ –  Эрүүл мэндийн газар 

ЭМНДХ – Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс 

LED - Light emitting diode /гэрэл ялгаруулдаг электрон нэгж болох гэрэл 

ялгаруулагч диод/ 

SPSS- Statistical Packages for Social Sciences /нийгмийн шинжлэх ухаанд 

зориулсан статистикийн багц программ/ 


