
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  СОЁЛЫН  САЙДТАЙ 2022 ОНД ХАМТРАН 
АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ 

ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН   

 

 

2022 оны 12 дугаар сарын 19                                                               Мандалговь хот  

 

НЭГ.ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦ, ҮР ДҮН 

 

 Соёлын сайд, Аймгийн Засаг даргын хооронд 2022 онд байгуулсан гэрээний 

жилийн эцсийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг Засгийн газрын 2020 оны 

206 дугаар тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон 

захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

нийтлэг журам”-ын 6.2 -т заасан арга зүйгээр Нийгмийн бодлогын хэлтсээс ирүүлсэн 

тайланд үндэслэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.   

 Засаг даргын хүлээх 15 үүргийн хэрэгжилт 93.3 хувь, 50 арга хэмжээний хэрэгжилт 

87.2 хувь, хэрэгжилтийн дундаж  90.3 хувьтайгаар хэрэгжүүлэн ажилласан байна.  

 

 ХОЁР.ГЭРЭЭГЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭНҮҮДЭЭС ДАРААХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД ҮР ДҮНТЭЙ ХЭРЭГЖСЭН ГЭЖ 

ҮЗЭВ. 

 

 Өлзийт сумын Соёлын төвийг шинээр ашиглалтад оруулж, бүжиг, хөгжим, 

гэрэлтүүлэг, орон нутаг судлах музей, номын санг олон төрөлт үйлчилгээтэй соёлын 

бүтээлч үйлдвэрлэлийн төв болгон тохижуулсан.   Мөн Эрдэнэдалай сумын Соёлын 

төвд бүтээлч үйлдвэрлэлийн төв болгох зорилгоор 1 өрөөг “Ардын уламжлалт зан 

үйлийн өрөө” болгон тохижуулж, шавь сургалт зохион байгуулах нөхцөлийг 

бүрдүүллээ. 

   
Хүүхэд гэр бүл рүү чиглэсэн иргэдийн хамтдаа амьдрах соёл, ахуйн соёл, 

монголчуудын эрхэмлэн дээдлэх 9 үнэт зүйлийг хүүхэд залуучуудад ойлгуулан 

таниулж сурталчлах ажлыг цахим орчинд 5 мэдээлэл бэлтгэн байршуулж олон 

нийтийн хүртээл болгон 286 хүний хандалт авсан. Гэр бүлийн үнэт зүйлийг 

ойлгуулах үүднээс залуу гэр бүлийн амьдралын сэдэвт Д.Батбаярын зохиол 

"Хайрыг хайрла" сэтгэлзүйн драмын жүжиг бүтээж олны хүртээл болголоо. 

Цэцэрлэгүүдийн дунд "Аав ээж би" тэмцээн зохион байгууллаа.  Ёс суртахууны үнэт 

зүйлийн хүрээнд "Тэнэг бяцхан хулгана" хүүхдийн жүжиг, Эх нутаг, өв соёл, 

нүүдэлчний ухааны үнэт зүйлийн хүрээнд ардын уламжлалт ёс зан заншил сэдвээр 

"Далайн сайхан Юндэн гөөгөө", "Алтан хонх", "Дөрвөн бэрх" “Миний монгол бичиг 
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сайхан бичигтэн”,  “Ургийн бичиг-Удмын хэлхээ-2022” зэрэг 38 арга хэмжээг зохион 

байгуулж,  давхардсан тоогоор 1236 иргэн хамруулсан нь Монголчуудын эрхэмлэн 

дээдлэх 9 үнэт зүйлийг гэр бүлд урлагийн боловсролоор дамжуулан хүүхэд, 

залуучуудад сурталчлан таниулсан үр дүнтэй ажил боллоо. 

СУИС-ийн соёлын сургуулийн танхимын эрхлэгч доктор багш  Б.Мөнхбадрах  

Монголчуудын үнэ цэнэ, соёлын дархлаа, монголчуудын бахархал дэд сэдвүүдээр 

Политехникийн коллеж, ЭДЦС, ГИЦС, Хүмүүнлэг сургууль, Цэгц билиг сургуулийн 

150  хүүхэд, багш нар, сумдын соёлын төвийн 8 өвийн   ажилтанд илтгэл тавилаа.  

      

    

Номын баярыг Улсын Их Хурлын даргын ивээл дор 2022 оны 05 дугаар сарын 

16-21-ны өдрүүдэд Дундговь аймгийн Соёл урлагийн газар, С.Буяннэмэхийн 

нэрэмжит аймгийн Төв номын сан, ТХДЖТеатр, “Тэнгэрийн тэмдэг” хүүхдийн театр, 

Аймгийн музей хамтран төв талбайд болон танхимаар зохион байгууллаа. 

Тус үйл ажиллагаагаар уншлагыг дэмжих, соён гэгээрүүлэх Номын баярын 

нээлт, өдөрлөг, Соёл урлагийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалт, С.Буяннэмэх-

120 жил “Бидний мэдэх их зохиолч” аян, “Танд ойрхон” номын сан, Зөөврийн номын 

сан, Танин мэдэхүйн уралдаан, тэмцээн , Хуучин номын худалдаа, номын солилцоо, 

Уншигч үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа авах гэсэн үндсэн 10 үйл 

ажиллагааг зохион байгуулсан. Мөн “Үндэсний бичиг соёл, номын өдрүүд” арга 

хэмжээний хүрээнд 9-10 дугаар сард “Уншаад урагшлахуй” ном уншлагыг 

сурталчлах, сэдэлжүүлэх сургалт, “Үлгэрээс үлгэрлэе” чанга уншлага, “Хамгийн 

сайхан өглөгч хүн-ном хандивлагч та”, “Бийрээ нийлье, ургаа уудалъя“ үндэсний 

бичиг, угийн бичгийн сургалт зэрэг 16 ажил, нийт тайлант онд 26 ажлыг төлөвлөн 

зохион байгууллаа. Үүний үр дүнд уншигчдын тоо, нийгмийн идэвх оролцоо 

нэмэгдэж давхардсан тоогоор 5246 иргэнд үйлчиллээ. Улсын төсвөөс 21.750.000 

төгрөг зарцууллаа. 
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Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд үндэсний монгол 

бичгээр “Говь сайхан нутаг” хичээнгүй сайхан бичигтэн шалгаруулах, “Монгол эх 

бичгээрээ хэн сайн бичих вэ” бичвэрийн уралдаан, “Хос бичигтэн байгууллага” 

шалгаруулах уралдаануудыг зохион байгууллаа. Тус уралдаанд ирүүлсэн 253 

бүтээлээр 3 удаа үзэсгэлэн зохион байгууллаа.  

“Говь сайхан нутаг” хичээнгүй сайхан бичигтэн, “Монгол эх бичгээрээ хэн сайн 

бичих вэ?” бичвэрийн үзэсгэлэнг давхардсан тоогоор 816 үзэж сонирхлоо. 

Монгол бичгээр дэглэн гаргасан үзэсгэлэнг иргэд сонирхон үзэж байгаа нь хуучин 

монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг харууллаа.  Соёлын 

салбарын 121 албан хаагчдаас монгол бичгийн мэдлэгийн түвшин тогтоох судалгаа 

авахад анхан шатны мэдлэгийн түвшин дунджаар 77.6 хувьтай байна.   

    

     

Мэргэжлийн урлагийн байгууллагаас  аймгийн 13 суманд, давхардсан 

тоогоор 13220 иргэнд хүүхдийн жүжиг 1,  хүүхдийн концерт 1, насанд хүрэгчийн 

жүжиг 1, концертын 4 уран бүтээлээр явуулын үйлчилгээ хүргэж хүн амын 27.8  

хувьд хүрч үйлчилсэн байна. 
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Дундговь аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/74 

тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын 

урьдчилсан тооллогыг 15 сумын нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж, улсын 

хамгаалалтын 6 дурсгалт газрын 6 дурсгал, аймгийн хамгаалалтын 37 дурсгалт 

газрын 468 дурсгалыг бүртгэн тоолж, шинээр 35 дурсгалт газрын 132 дурсгалыг 

илрүүлж, эрсдэлд өртсөн 13 газрын 42 дурсгал, нийт 78 дурсгалт газрын 611 

дурсгалыг бүртгэн баримтжуулсан. 2022 оны 08 сарын 25-ны өдрийн А/338 тоот 

захирамжаар түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын улсын тооллогыг орон нутагт зохион 

байгуулж тооллогод улс, аймаг, сумын хамгаалалттай 406 дурсгалыг хамруулж 

rich.mongoluv.mn программд шивж оруулж тайланг холбогдох газарт хүргүүллээ. 

Нийт дурсгалыг сайн дурын 268 гэрээт хамгаалагчид хариуцуулан, 100 хувь 

гэрээгээр хариуцуулсан. 

    
 

     

Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 6 дэсийн 6 ширхэг үзмэрийг 

дагалдах 4 ширхэг хэрэгсэл, Мечта-75-ийн плитк, орос оёдлын  машин, бөмбөр 

зэрэг эд хэрэгсэл тус музейд хэрэглэгдэж байсан анхны тоног төхөөрөмж болох 5 

дэсийн 5 ширхэг үзмэр, Сайнцагаан сумын иргэн Г.Оюунтунгалагийн гар аргаар 

хатгаж урласан орны аравч зэрэг 19 дэсийн 19 үзмэр, Урлагийн гавьяат зүтгэлтэн 

Б.Ганбатын эдэлж хэрэглэж байсан эд зүйлс болох 6 дэсийн 21 ширхэг үзмэр, 

Монгол улсын Ардын жүжигчин Нямын Дагийранз агсны шагналын одон медаль, 

тэмдэг, зарим эд зүйл болох 3 дэсийн 22 ширхэг үзмэр, Монгол улсын Хөдөлмөрийн 
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баатар, Зууны манлай эмэгтэй уртын дуучин Н.Норовбанзад, Ардын жүжигчин 

Н.Дагийранз нарын хөрөг 2 уран зургийн  бүтээлийг сан музейн сан хөмрөгт хүлээн 

авч бүртгэсэн.  нийт 39 дэсийн 79  ширхэг эд зүйлс үзмэрээр сан хөмрөгөө 

баяжуулсан.  

        

Нүүдэлчин Монгол 2022” их наадамд 7 ай савын хүрээнд 44 өвлөн уламжлагч  

соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл, гар урлалын үзэсгэлэн,   зан үйл, язгуур урлагийн 

тоглолт бэлтгэн амжилттай оролцож шилдэг өвлөн уламжлагчаар уран хатгамалч 

Б.Эрдэнэтогос, тэнгэр шинжээч Д.Таванжин  шилдэг бүтээлч үйлдвэрлэлээр Агар 

брэнд дархан С.Бат-эрдэнэ нар шалгарч хүндэт өргөмжлөлөөр тус бүр 1 сая 

төгрөгөөр, нэгдсэн дүн 627,2 оноогоор 4 дүгээр байранд шалгарч 23 сая төгрөгөөр 

шагнуулаа. Тайланг холбогдох газарт цахимаар хүргүүллээ. Орон нутгаас 50.0 сая 

төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ. 

    

   

Аймгийн баялаг бүтээгчид болох жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид, өрхийн 

үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих, идэвхжүүлэх, сурталчлах, тэдний үйлдвэрлэсэн 

бараа бүтээгдэхүүнийг шимтгэлгүйгээр борлуулах боломжийг олгож, орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн 400 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Дундговьд үйлдвэрлэв” төвийг 

барьж ашиглалтад орсноор 55 гар урчуудын бүтээлийг байршуулан, тэдний санал 

санаачилгыг дэмжин арга зүй, чиглэлээр хангаж, хамтарч ажиллалаа. 
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ГУРАВ.ДУТАГДАЛТАЙ ХЭРЭГЖСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ: 

Орон нутгийн онцлогт тулгуурласан дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн дундаж 84.8 хувьтай 

хэрэгжүүлэн ажилласан нь өмнөх оны суурь түвшнээс бага, 2022 оны зорилтот 

түвшиндээ хүрээгүй.  

Музейн үзмэр дэглэлтийн үндсэн чиглэл гаргаж батлуулахаар ажлын хэсэг 

байгуулагдсан. Уг ажлын хэсэг саналын төслийг боловсруулан, 2021 оны 10 сарын 

19-ний өдрийн 1/32 дугаартай албан бичгийг Соёлын яамны соёлын өвийн газарт 

хүргүүлсэн боловч хариу ирүүлээгүй тасарсан байна.  

“Угийн бичигтэн удмынхан” шалгаруулах болзлыг боловсруулан,  аймгийн 

Засаг даргын  2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/440 дүгээр захирамжаар 

баталлаа. Сумдын 14 Соёлын төвтэй хамтран уламжлалт аргаар хөтөлсөн угийн 

бичгийг эрэн сурвалжлахад Эрдэнэдалай сум 4, Сайхан-Овоо сум 2, Өлзийт сум 1, 

Цагаандэлгэр сум 1, Адаацаг сум 1, Өндөршил сум 1, Өлзийт сум 1, Дэлгэрхангай 

сум 1 нийт 12 угийн бичгийг олж илрүүлэн бүртгэсэн нь зорилтот түвшиндээ 

хүрээгүй.  

Аймгийн Музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа шилдэг 150 үзмэрийн 

материалыг 21 цомогт оруулахаар бэлтгэж байна. 

Аймгийн төв, сум, суурин газрыг соёлын өвөрмөц, дахин давтагдашгүй хэв 

шинжийг агуулсан “БҮТЭЭЛЧ ХОТ” хэлбэрээр хөгжүүлэх үзэл баримтлал 

боловсруулах арга хэмжээ тасарсан.  

"Төв халх" дуулалт жүжгийн театр /Дундговь, Сайнцагаан сум/-ын барилгын 

асуудлыг Соёлын сайд Ч.Номинг аймагт ажиллах үеэр барилгын ажлыг 

үргэлжлүүлэх талаар хүсэлт тавьсан. Санхүүжилт олгоогүй. Царцанги байдалтай 

байна. 

Соёлын төвийн барилга, 150 суудал /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/ асуудал 

төсвийн хэмнэлтийн хуулиар төсөв нь татагдсан.  
ДӨРӨВ.ГЭРЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ, ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ САНАЛ 

ЗӨВЛӨМЖ 

 Аймгийн Засаг даргын гэрээгээр хүлээсэн үүргийг Засгийн газрын 2020 оны 

206 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын 6.2.3.2-т заасны дагуу 90.3  хувь буюу 

“Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлж үнэлгээний саналыг хүргүүлж байна. 

  Цаашид Засгийн газрын 2021 оны 374 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын 

3б хавсралтын дагуу оны эхэнд Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын 

тухай хуулийн төлөвлөлтийн шаардлагыг ханган томьёолж, шалгуур үзүүлэлтийг 
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оновчтой тодорхойлон, суурь түвшин, хүрэх түвшнийг бодитой тооцон төлөвлөж 

батлуулах, хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавьж байх шаардлагатай байна. 

 Гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол хяналт тавьж ажиллан удирдлагуудад 

мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллахыг холбогдох хэлтэс, агентлаг анхааралдаа авч 

ажиллах шаардлагатай байна.  
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