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1. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ, АРГАЧЛАЛ  

 

1.1. Судалгааны зорилго зорилт  

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын дагуу Говь-

Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгаар “Монголын эмэгтэйчүүдийн 

хөгжлийг дэмжих сан” ТББ-ын Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөлөөс энэхүү 

судалгааг явууллаа.  

 

Судалгааны гол зорилго нь Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын  

Тамгын газрынүйл ажиллагаа, аймгийн Засаг даргын 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх 

“Бидний-Алтай”  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн  хэрэгжилтийн талаарх  олон нийтийн 

үнэлгээ, санал дүгнэлтийг судлахад оршино. 

Дэвшүүлж буй энэхүү зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтыг тавьж 

байна. Үүнд:  

 Аймгийн Засаг даргын 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх “Бидний-Алтай” үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар иргэдийн сэтгэл ханамжийн 

түвшинг тодорхойлох  

 Төрийн ажил үйлчилгээг сайжруулах, шийдвэрлэвэл зохих нэн тулгамдсан 

асуудлыг тодорхойлох 

 Аймгийн цахим хуудсыг үнэлэх 

 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, төрийн байгууллагуудын үйл 

ажиллагааны чанар хүртээмж, иргэдийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлно.  

Судалгааны обьект, зохион байгуулалт 

 Судалгаанд Говь-Алтай аймгийн  нийгэм эдийн засгийн байдал,  хүн амын тоо, 

нягтшил, өрхийн амьжиргаа, ажил эрхлэлт, нийгмийн бүлгүүд зэрэг үзүүлэлтийг 

харгалзан  Алтай хотын  төвийн 10 багийн байнгын оршин суугч 1000 хүн,  хойт 

бүсийн сумын төлөөлөл болгон Хөхморьт сумаас 200 иргэнийг хамруулан судалгааны 

мэдээллийг авахаар төлөвлөн ажиллалаа.  

  Судалгаанд 18-аас дээш насны иргэдийн 3-5 хүртэлх хувийг хамруулан санал 

асуулгыг авлаа. 

     Судалгааны анкет хэрэглэгдэхүүнд захиалагчийн саналыг тусган “Монголын   
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эмэгтэйчүүдийн хөгжлийг дэмжих сан”-ийн салбар зөвлөл төрийн бус  байгууллагын 

судалгаанд оролцогч баг судалгааны бүх шатыг хариуцан ажиллалаа. 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, нэгтгэн дүгнэх тайлан 

зөвлөмж бичих бүхий л үйл шатанд багийн үндсэн гишүүд биечлэн оролцож  

ажиллалаа. 

1.4 СУДАЛГААНЫ АРГА 

Тоон болон чанарын судалгааны аргыг хослуулан хэрэглэж ажиглалт, 

ганцаарчилсан ярилцлага, анкетын аргаар мэдээлэл цуглуулан мэдээллийг 

шинжлэхдээ хувьчилан гаргаж нэгтгэсэн болно. 

Ганцаарчилсан ярилцлага 

Судалгаанд аймгийн иргэд,  иргэний нийгмийн байгууллагууд  болон төрийн 

байгууллагын ажилтнуудаас  санал асуулгыг авч, судлагаа явуулж байгаа асуудлын  

талаарх гүнзгийрүүлсэн, нэмэлт мэдээлийг авч ажиллалаа. 

            Анкетын арга                                                                                                                                                                                                                                           

Судалгааны зорилго, зорилттой уялдуулан, нийгэм хүн ам зүйн үзүүлэлтээс 

гадна аймгийн Засаг даргын 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх “Бидний-Алтай”  үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, төрийн байгууллагын  үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох 

зорилтын дагуу аймгийн govi-altai.gov.mn цахим хуудсыг  үнэлэх зорилгоор үйл 

ажиллагааны хүрээнд харьяалагдах 16 асуултаар үнэлгээг авлаа.  

Хангалттай, дунд зэрэг, хангалтгүй, мэдэхгүй гэсэн  эрэмбэтэйгээр анкетын 

аргаар цуглуулсан мэдээллийг статистик боловсруулалт хийж, график шинжилгээ 

хийн ганцаарчилсан ярилцлагын мэдээлэлд харьцуулалт  хийж, төсөө ба ялгааг 

илрүүлэх, ангилах, хэв маягчлал хийх аргуудыг хэрэглэн боловсруулалт хийж нэгтгэн 

дүгнэлээ. 

Cудалгаанд оролцсон нийт иргэдийг оршин суугаа хаягаар нь авч үзвэл 

аймгийн төвд 87.6 хувь сумын төвд 12.4 хувь нь амьдарч байна.  

Насны бүтцээр нь ангилвал:  

           Судалгаанд оролцсон иргэдээс 18 наснаас 25 хүртэлх насны  21.5%,  26-35 

настай 28.1%, 36-45 настай 29.3 %, 46-55 настай 13.5%,  56 наснаас дээш 7.6%-тай  

хүн тус тус хамрагдсан байна. 
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Код Насны бүлэг Хувь 

1 25 хүртэлх 21.5 

2 26-35 28.1 

3 36-45 29.3 

4 46-55 13.5 

5 56-аас дээш 7.6 

Нийт  100% 

 

Хүйсийн хувьд эмэгтэйчүүд 60.9, эрэгтэйчүүд 39.1 хувьтай байгаа бөгөөд төлөөлөх 

чадвар өндөр хангасан. 

Хүйс 

Код Насны бүлэг Хувь 

1 Эрэгтэй 39.1 

2 Эмэгтэй 60.9 

Нийт  100% 

 

Боловсролын түвшин 

 

Графикаас харахад боловсролын түвшний хувьд судалгаанд оролцогчдын 39 

хувь нь дээд, 8.1 хувь нь тусгай дунд, 28.4 хувь нь  бүрэн дунд, 18.8 хувь нь  бүрэн 

39,00 

8.10 
28,40 

18.80 

4,30 

1,30 

Дээд 

Тусгай дунд 

Бүрэн дунд 

Бүрэн бус дунд 

Бага 

Боловсролгүй 
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бус дунд боловсролтой хүмүүс эзэлж байна. Харин бага ба боловсролгүй  5.7 

хувьтай байна.  

Ажиллаж буй салбараар нь авч үзвэл : 

  

 

 

Төрийн байгууллагад 38,6 хувь, улсын үйлдвэрийн газарт 1,8 хувь, төрийн бус 

байгууллагад 2.9 хувь, хувийн компанид 8.8 хувь, оюутан 1.5 хувь, хувиараа 

хөдөлмөр эрхэлдэг 16.5 хувь, тэтгэвэр, группд 6.5 хувь, ажилгүй 21.4 хувьтайгаар 

тус тус хамрагдлаа. 

Санал асуулгаар авсан гол үзүүлэлтүүдээ нэгтгэн харуулбал: 

1. Аймаг орон нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа, 

үйлчилгээний чанар хүртээмж хэр байна бэ?  

Код Хариулт  Тоо  хувь 

А Хангалттай 467 38,9 

Б Дунд зэрэг 412 34,3 

В Хангалтгүй 222 18.5 

Г Мэдэхгүй 99 8.3 

 

38,6 

1.80 
1,5 

2,9 

6,50 
9.20 

8,8 

21.40 

16,50 

Төрийн байгууллагад 

Улсын үйлдвэрийн газарт 

Төрийн бус байгууллагад 

Хувийн компанид 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэдэг 

Тэтгэвэр, групп 

Ажилгүй 

Бусад 
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Асуулгын дүнгээс  харахад орон нутгийн төр захиргааны байгууллагын үйл 

ажиллагааны үйлчилгээний чанар хүртээмж судалгаанд оролцогсдын 38,9% нь 

“хангалттай”, 34,3% нь “дунд зэрэг”  гэсэн нь төрийн байгууллагуудын үйл 

ажиллагаа, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ өмнөх жилүүдээс сайжирсныг харуулж байна.  

Тухайлбал: Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь төвд байрлалтай шинэ 

байранд орж үйл ажиллагаагаа  явуулснаар ард иргэдийн талархлыг хүлээж, иргэд 

хурдан шуурхай үйлчлүүлэх, цагаа хэмнэх нөхцөл бүрдсэн байна. 

Мөн худалдан авах ажиллагааны алба шинээр бий болсон нь тендер 

шалгаруулалт ил тод болж,  иргэн татварын мөнгөөрөө ямар ажил, бараа худалдан 

авсныг мэдэх боломжтой болж, худалдан авах ажиллагаанд оролцох, үнэлгээ өгөх 

боломж нөхцөл бүрдснийг харуулж байна.  

2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ил тод байдлыг та хэрхэн үнэлж 

байна вэ? 

 

Код Хариулт  Хувь 

А Хангалттай  52,3 

Б Дунд зэрэг  27,6 

В Хангалтгүй             20.1 

Г Мэдэхгүй  - 

  

Судалгаанд оролцсон иргэдийн дээрх үнэлгээ “хангалттай” буюу  эерэг 

талдаа гарсан байна. Энэ нь иргэдийн санал, гомдол хүлээн авах нээлттэй  утас 

70481111-ийг  байнга ажиллуулж, ирсэн саналыг цаг тухайд нь шийдвэрлэж  байгаа 

нь аймгийн төвийн болон сумдын төсөвт байгууллагууд  өөрийн үйл ажиллагаа болон 

төсвийн тайланг сар бүр  ард түмэнд тайлагнаж нээлттэй тавьж,   7 хоног бүрийн  

Баасан гарагт төрийн байгууллагуудын  шуурхай  зөвлөгөөнийг хийж хийж 

хэрэгжүүлсэн ажил болон цаашид хийх ажлын талаар мэдээлэл хийж, ажиллаж,  үйл 

ажиллагаагаа  тогтмол радио, телевиз, сонин хэвлэлээр мэдээлж байгаа  нь 

“хангалттай”  гэсэн үнэлгээг авчээ. 

“Шилэн дансны тухай”  хууль хэрэгжиж,   хэрэгжилтийг Санхүүгийн хяналт 

аудитын албанаас аймгийн цахим   хуудас  govi-altai.gov.mn байрлуулсан нь төсвийн 

http://www.govi-altai.gov.mn/
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орлого, зарлага ард иргэдэд ил тод болж, төсвийн хөрөнгө юунд зарцуулагдаж байгаа 

нь нээлттэй болсон сайн тал харагдаж байна.  

Аймгийн цахим хуудсанд “санал авах булан” ажиллуулж байгаа нь төрийн 

байгууллагын үйл ажиллагаагаа сайжруулах, ард иргэдийн санал бодол дээр 

тулгуурласан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тал дээр анхаарч иргэдтэй хамтран 

ажиллах боломжийг бүрдүүлж байна. 

 

3. Төрийн үйлчилгээг үнэлэх, хянахад олон нийт хэр оролцдог гэж та бодож 

байна вэ? 

 

Код Хариулт  Хувь 

А Хангалттай  10.3 

Б Дунд зэрэг  41.5 

В Хангалтгүй  32.7 

Г Мэдэхгүй  15.5 

 

Дээрх хариултаас харахад олон нийт, иргэд  төрийн үйлчилгээг хянах, дуу 

хоолойгоо хүргэх тал дээр “дунд зэрэг” буюу 41,5 хувь оролцдог нь харагдаж байна. 

Тухайлбал: багийн хурал зохион байгуулахад ахмад настай хэдэн хүн ирдэг. 

Ялангуяа залуучууд огт оролцдоггүй байдал одоо хүртэл байсаар байна.  

Төрийн байгууллагаас иргэд,  олон нийтэд хүргэх олон үйл ажиллагаа зохион 

байгуулдаг  боловч иргэд энэ ажилд өөрсдөө оролцдоггүй идэвх санаачилгагүй 

хайнга ханддаг байдалтай холбоотойгоор дээрх үзүүлэлт ийм дүнтэй гарчээ.  

Иргэд өөрсдөө үүргээ ухамсарлаж идэвхтэй оролцохгүй мөртлөө хүний 

санаачилан хийж байгаа ажлыг шүүмжлэх хандлага харагдсаар байна.  

Хангалтгүй 32,7% гэж өгсөн нь төрийн байгууллагын зүгээс ажлаа дүгнүүлэх, 

хянах, үнэлэхэд иргэдийн оролцох боломжийг өргөжүүлж өгөхөд анхаарах 

шаардлагатайг харуулж байна. 

 

4.Аймгийн цахим хуудсыг та мэдэх үү ? 
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Код Хариулт   Хувь 

А Мэднэ  62.8 

Б Мэдэхгүй  37.2 

 

Цахим хуудсын талаарх санал асуулгад оролцогчдын 62,8% нь “мэднэ”, 37,2% 

нь мэдэхгүй гэсэн хариулт өгчээ. Энэ нь сүүлийн жилүүдэд хөдөө, орон нутагт 

интернэт, цахим ертөнц харьцангуй эрчимтэй хөгжиж, айл бүр интернэттэй болж, 

мэдээ мэдээллийг шуурхай цаг тухайд нь олж авч байгаатай холбоотой. 

 Нөгөө талаас аймгийн ЗДТГ-ын зүгээс 2012 оноос аймгийн цахим хуудсыг 

идэвхжүүлж, тогтмол шинэчлэн, мэдээ мэдээллийг өргөн хүрээтэйгээр цаг тухайд нь 

мэдээлдэг болсон. Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан орон тооны ажилтантай болсон нь 

энэ үзүүлэлт эерэг гарахад нөлөөлжээ.  

Төрийн байгууллага бүр өөрийн цахим хуудсаараа  үйл ажиллагаагаа  иргэдэд 

мэдээлж байгаа нь  мэдээллийн ил тод байдал өмнөх онуудаас эрс сайжирсан нь 

харагдаж байна.  

Мөн аймгийн ЗДТГ цахим өргөдөл гомдлын систем нэвтрүүлсэн нь төрийн 

байгууллага, албан тушаалтантай холбоотой  иргэдээс гаргаж буй санал хүсэлт, 

гомдолын  шат дамжлаг багасаж, аймгийн удирдлагуудад шууд хүрч, цаг алдалгүй 

шийдвэрлэн өгч байгаа нь иргэдийн талархлыг хүлээсэн ажлын нэг боллоо.  

 

5. Аймгийн govi-altai.gov.mn цахим хуудсын мэдээллийн агуулга, чанар 

шинэчлэлт таны хэрэгцээг хангаж чадаж байна уу? 

 

Код Хариулт   Хувь 

А Хангалттай  56.0 

Б Дунд зэрэг        28.3 

В Хангалтгүй  10,5 

Г Мэдэхгүй  5.2 

 

Судалгаанд оролцогчдын 56,0% нь “хангалттай”, 28,3% “дунд зэрэг”,  10,5% нь  

хангалтгүй, 5,2% нь “мэдэхгүй” гэсэн хариултыг өгсөн нь төрийн байгууллагууд 

http://www.govi-altai.gov.mn/
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мэдээллээ ил тод болгох тал дээр анхаарч, аймгийн цахим хуудсаар дамжуулан үйл 

ажиллагаа болон цаг үеийн мэдээ мэдээллийг шуурхай тавих тал дээр ахиц гарчээ 

гэдгийг харуулж байна.   

Мөн аймгийн ЗДТГ-ын зүгээс 2012 оноос аймгийн цахим хуудсыг идэвхжүүлж, 

тогтмол шинэчлэн, мэдээ мэдээллийг өргөн хүрээтэйгээр цаг тухайд нь мэдээлдэг 

болсон  нь нөлөөлжээ.  

 

6. Аймгийн govi-altai.gov.mn цахим хуудаст төрийн үйлчилгээнд мөрдөж буй 

дүрэм журам, иргэдийн бүрдүүлбэл зохих материал, үйлчилгээг ямар 

хугацаанд үзүүлэх талаарх мэдээллүүд /тусгай зөвшөөрөл авахад гэх мэт/ 

хангалттай байж чадаж байна уу? 

 

Код Хариулт   Хувь 

А Хангалттай  33,4 

Б Дунд зэрэг  46.6 

В Хангалтгүй  11.3 

Г Мэдэхгүй  8.7 

 

Асуулгын дүнгээс харахад судалгаанд оролцогчдын 33,4% буюу “хангалттай”  

байгаа нь төрийн үйлчилгээнд мөрдөж буй дүрэм журам, иргэдийн бүрдүүлбэл зохих 

материал, үйлчилгээг ямар хугацаанд үзүүлэх талаарх мэдээллүүдийг олж авч чадаж 

байна гэж үзсэн бол 46,6% нь “дунд зэрэг”, 11,3% нь ” хангалтгүй”, 8,7% нь “мэдэхгүй” 

гэж үзжээ. Ер нь тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой материалууд аймгийн цахим 

хуудсанд байгаа боловч нарийвчилсан мэдээллүүд дутмаг байгааг цаашид анхаарах 

нь зүйтэй. 

 

7. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан бодлого, 

хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг та үнэлнэ үү? 

 

Код Хариулт   Хувь 

А Хангалттай  61.6 

http://www.govi-altai.gov.mn/
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Б Дунд зэрэг  22.9 

В Хангалтгүй        15.5 

Г Мэдэхгүй           - 

 

      Аймгийн Засаг даргын 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх “Бидний-Алтай” үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийг ард иргэд маань дараах байдлаар үнэлжээ. Үүнд: 

Судалгаанд оролцогчдын 61.6 % нь “хангалттай”, 22.9% нь “дунд зэрэг”, 15.5% нь 

“хангалтгүй” гэсэн хариулт өгчээ.  

Тус  мөрийн хөтөлбөрийг ард иргэдийн саналыг авч  салбар бүрийн өнөөгийн 

нөхцөл байдлыг тодорхойлж  тулгамдсан асуудлаа гаргаж  ирсний үндсэн дээр 

дөрвөн бүлэгтэйгээр боловсруулсан нь сайн хэрэгжих гол үндэс болж ард иргэдээс 

өндөр үнэлгээг авч чаджээ.  

Мөн “Бидний-Алтай” хөтөлбөрт тусгасан ажлуудаа тайлбарын хамт өрх бүрт 

товхимол хэлбэрээр хүргүүлсэн нь өмнөх Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөрүүдээс давуу тал болж иргэд Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөрийг сайн мэддэг болсон.  

Энэхүү мөрийн хөтөлбөрөөр дамжуулан олон шинэлэг ажлуудыг богино 

хугацаанд багахан хөрөнгөөр хийж хэрэгжүүлсэн нь ард иргэдийн талархлыг 

хүлээгээд байна. Бүлэг тус бүрийн шинэлэг ажлуудаас дурьдвал:   

1.“Чадвартай, эрүүл Алтайчууд” бүлгийн хүрээнд алтай хотын иргэдийг 

эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн ундны усаар хангах “Эрүүл ус” төсөл хэрэгжиж, 500 

төгрөгөөр буюу маш хямдаар иргэдэд хүргэж байна. Аймагт эрүүл ахуйн шаардлагад 

нийцсэн ундны ус  том асуудал болж байсныг шийдвэрлэж чадсан.  

Нэгдсэн эмнэлэгт “Оношилгооны төв”-ийг шинээр байгуулснаар иргэдийн 

гадаад, дотоодод эмчилгээнд явахад гаргах зардал багасч, цаг хугацаа алдахгүй 

оношлуулах боломж бүрдсэн. 

“Англи хэлийг Алтайдаа” төсөл хэрэгжүүлж, багш нарыг гадаадад сургаж, багш 

нарын чадвар сайжирсан. 

Цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангалтгүй байсныг шийдвэрлэж, хуучин нийгмийн 

даатгалын хэлтэст 4-р цэцэрлэгийг өргөжүүлэн, 1-р сургуулийн дотуур байранд 7 

цэцэрлэгийг шинээр байгуулж, хамрагдалт 30%-иар өссөн. 
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Ардын дуу бүжгийн  “Алтай” чуулгын байрыг ашиглалтад оруулж,  урлаг соѐлын 

үйлчилгээг иргэдэд  шинэлэг байдлаар хүргэж байна. 

Залуу гэр бүлийг дэмжих, гэр бүлийн нандин холбоог бий болгох зорилгоор 

аймагт анх удаа “Гэрлэх ѐслолын өргөө”-г байгуулан тохижуулсан нь залуусын 

талархлыг хүлээгээд байна. Мөн залуучууд хөгжлийн төв байгуулснаар өсвөр үе, 

залуучууд чөлөөт цагаа үр дүнтэй өнгөрүүлэх, хөгжих орчныг бүрдүүлж чадлаа. 

Олон жил яригдсан ахмадын сувилалд өргөтгөлийг хийж, ариун цэврийн 

байгууламж, халуун усыг барьж байгуулснаар амрагч ахмадуудын тоо 3 дахин өссөн. 

 2.”Нээлттэй, авилгагүй Алтайчууд” бүлэгт иргэдээ сонсох нээлттэй утас  

7048-1111-ийг ажиллуулж, цахим хуудсаар өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтээ төрийн 

байгууллагуудад хандан барагдуулах боломжийг нээж өгсөн.  

3.“Амьжиргаатай, орлоготой Алтайчууд” бүлэгт хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих чиглэлээр ажлын байрыг нэмэгдүүлж, залуу малчдыг малжуулах, газар 

тариалангийн үйлдвэрлэлийг дэмжин ажилласан .  

4. “Бүтээлч Алтайчууд” бүлэгт Алтай хотын хатуу хучилттай авто замд 

засвар шинэчлэл хийж, гэр хорооллын зарим замыг хатуу хучилттай болгосон зэрэг 

томоохон ажлууд нь иргэдийн сэтгэл ханамжид  хангалттай гэсэн үнэлгээ авахад 

нөлөөлжээ.  

 

8.Аймаг орон нутагт иргэдийн оролцоо, иргэний нийгмийн байгууллага, 

төрийн байгууллагын ажлын уялдаа холбоо хэр байна вэ? 

 

Код Хариулт   Хувь 

А Хангалттай  30.4 

Б Дунд зэрэг  41.5 

В Хангалтгүй        20.5 

Г Мэдэхгүй  7.6 

 

         Аймаг орон нутагт иргэдийн оролцоо, Иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн 

байгууллагын ажлын уялдаа холбоо хэр байгааг үнэлэхэд 30.4% нь хангалттай, 
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41.5% нь “дунд зэрэг”, 20.5 % нь “хангалтгүй”, 7.6% нь “мэдэхгүй” гэсэн үнэлгээг 

өгсөн байна.  

Энэ нь аливаа ажилд иргэдийн оролцоо сул байгааг харуулж байна. Иргэд 

ямар нэгэн материаллаг зүйлс тараана гэсэн зараар л ирдэг болсон, өөрсдийг нь 

хөгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг хянах, үгээ хэлэх хурал зөвлөгөөн, уулзалтад  

хангалтгүй оролцдог.  

Иргэний нийгмийн байгууллагууд ихэвчлэн санхүүжилт нэхэж ирдэг хэвээрээ л 

байна. Харин ард иргэдийн дуу хоолой болж, болохгүй бүтэхгүй байгаа асуудлыг 

гарган ирж, төрд уламжлах хамтран ажиллах тал дээр хангалтгүй байгаа юм. Энэ нь 

манай аймгийн тухайд чадваржсан байгууллага байхгүй байгаатай холбоотой. Гэхдээ 

сүүлийн жилүүдэд төр, төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа сайжирч байгааг 

дурдах хэрэгтэй.   

Цаашид төрийн зүгээс ард иргэд, төрийн бус байгууллагуудыг өргөнөөр 

идэвхтэй оролцуулах боломжоор хангаж өгөхөд анхаарч ажиллах нь зүйтэй.  

Иргэний танхимын үйл ажиллагааг сайжруулах, ард иргэдэд зөв мэдээллээр 

хангах. Өөрөөр хэлбэл ард иргэд иргэний танхимаар зөвхөн төрийн байгууллагууд л 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулдаг гэж ойлгодог. Гэтэл үнэндээ энэ танхимаар ямар ч 

иргэн, төрийн бус байгууллага чөлөөтэй үйлчлүүлэх эрх нээлттэй байдаг гэдгийг л 

ард иргэдэд ойлгуулах нь чухал байна.  

 

9.Төрийн  байгууллагуудын албан тушаалтны ѐс зүй, үүрэг хариуцлага хүнд 

суртал, мэдлэг ур чадвар хэр байна вэ? 

 

Код   Хувь 

А Хангалттай  30.8  

Б Дунд зэрэг  39.0 

В Хангалтгүй  24.4 

Г Мэдэхгүй  5.8 

 

Төрийн үйлчилгээг ард иргэдэд хүргэхэд хамгийн чухал хүмүүс бол төрийн  

байгууллагуудын албан тушаалтнууд байдаг. Эдгээр хүмүүсийг судалгаанд 
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оролцогчид дараах байдлаар дүгнэжээ. Үүнд: 30,8% нь “хангалттай”, 39% нь “дунд 

зэрэг”, 24,4% нь “хангалтгүй”, 5,8% нь “мэдэхгүй” гэжээ. 

Ард иргэдийн дунд албан тушаалтнууд хүнд сурталтай, иргэдэд чирэгдэл 

учруулдаг гэсэн ойлголт байдаг. Бүх төрийн албан хаагчид ийм биш ч цөөхөн 

хүмүүсийн харьцаа хандлагаар ийм ойлголт байсаар байна. Энэ нь албан тушаалтны 

ѐс зүй, үүрэг хариуцлага хүнд суртал, мэдлэг ур чадвар дунд зэрэг гэж дүгнэхэд 

хүрчээ.  

Төрийн байгууллагуудын албан тушаалтны ѐс зүй, үүрэг хариуцлага хүнд 

суртал, мэдлэг, ур чадвар сүүлийн жилүүдэд сайжирч байгаа нь төрийн 

байгууллагуудын үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй болж тэдэнд тавигдах шаардлага 

нь нэмэгдсэнтэй холбоотой. Мөн ажилчдынхаа мэдлэг, ур чадварт нь анхаарал 

хандуулдаг болсонтой холбоотой.  Нөгөө талаас төрийн албан хаагчид өөрсдийн ур 

чадвар, мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм. Учир нь 

сургууль төгсөгчид ихээр нэмэгдсэн өрсөлдөөн ихтэй байгаа энэ үед тухайн ажлаа 

чанартай сайн гүйцэтгэж байж ажлын байраа хадгалж үлдэх боломжтой юм. 

 

Нээлттэй асуулгыг нэгтгэвэл: 

1 . Төрийн ажил үйлчилгээг сайжруулах талаар цаашид хийх ажил, иргэдийн 

ажил амьдралтай холбоотой асуудлаарх таны санал бодол: 

Аймгийн түвшинд: Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй шударгаар 

олон нийтэд хүргэх ажлыг улам сайжруулах 

-Иргэний танхимийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, төлөвлөгөө гарган 

ажиллах 

- Ард иргэдийн оролцоо, саналд суурилсан үйл ажиллагааг ихээр зохион 

байгуулж, сурталчилан таниулах 

-Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, харьцаа хандлагыг 

сайжруулах, хариуцлага тооцдог байх  

- Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр дорвитой ажил хийх, иргэдийн 

гаргасан санал санаачлагыг дэмжиж ажиллах  

-Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай нягт хамтарч ажилладаг байх 

-Нэг цонхны үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх 

-Өрхийн эмнэлгийн үйл ажиллагааг сайжруулах 
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Сумын түвшинд:  

-Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй шударгаар хүргэх  

-Олон нийтийг идэвхжүүлэх 

- Иргэний танхимийн үйл ажиллагааг сайжруулах  

- Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг зөв хуваарилах, төсвийг нээлттэй ил тод 

болгож, ард иргэдээс асуудаг болох 

-Чадварлаг, мэдлэгтэй боловсон хүчнээр хангах, залуу боловсон хүчийг 

дэмжиж ажиллах 

Багийн түвшинд:  

-Багийн Засаг даргыг тогтмол ажиллагаатай болгох, иргэдтэйгээ байнга уулздаг 

болгох 

-Өрх бүрийн судалгааг үнэн зөв гаргаж мэдээлдэг байх 

-Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг цаг алдалгүй дээд байгууллагуудад 

уламжилдаг байх 

-Багийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай санхүүжилтийг 

шийдвэрлэж өгөх 

2. Аймаг, орон нутагт зайлшгүй хийж хэрэгжүүлэх, бодит бүтээн 

байгуулалтын ямар ажил хийх хэрэгтэй гэж та үзэж байна вэ? 

Аймаг, орон нутагт зайлшгүй хийж хэрэгжүүлэх бодит бүтээн байгуулалтын 

ажилд дараах саналыг өглөө. Үүнд: 

Есөнбулаг суманд:  

- Дулааны цахилгаан станц барих 

- Халаалтыг төрийн өмчид шилжүүлэх хувь хүнээс хараат бус байлгах  

- Арьс шир, түүхий эд барилгын материалын томоохон үйлдвэр байгуулж, 

иргэдийг тогтмол орлоготой, ажлын байраар хангах  

- Алтай-Улаанбаатарын чиглэлийн засмал замыг 2016 онд багтаан  тавих 

- Ногоон байгууламж хот тохижилтыг сайжруулах, хогийн шинэ цэгтэй болох  

- Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зээл олгох, зээлийн хүүг бууруулах 

иргэдэд шударгаар төслийн зээлийг тэгш хүртээх 

  - Төрийн байгууллага, эмнэлгийн  ажилчдын хүнд суртлыг арилгах талаар 

анхаарах, мөн Төрөх эмнэлгийг ашиглалтад оруулах  

- Ажилгүй залуучуудыг дэмжин хөдөлмөр хийлгэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх 



16 

 

- “Солонго” хорооллоо барьж ашиглалтад оруулах, залуу гэр бүлийг дэмжин 

хямд орон сууцаар хангах  

- Хүүхдийн парк тохижуулах, ногоон байгууламжийг  бий болгох 

- Хэрэглээний халуун усны асуудлыг шийдвэрлэх  

-Төрийн үйлчилгээг ард иргэдэд хүргэхийн тулд сургалт, сурталчилгаа 

идэвхжүүлэлт хийх 

- Бүх шатанд ажлын туршлага мэдлэг чадвартай ажлаа мэддэг төрийн албан 

хаагчдыг ажиллуулах 

-Бүх төрлийн зээлийн хүүг бууруулахад анхаарч ажиллах 

 Сум, орон нутгийн  хэмжээнд:  

- Ундны цэвэр устай болох, гүний худгийг олноор бий болгох  

- Залуучуудыг дэмжин ажлын байраар хангах, тогтмол орлоготой ажлын байр 

бий болгох 

- Утасны сүлжээ болон интернэтийн асуудлыг шийдвэрлэх  

- Малчдаа дэмжин ажиллах, сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг шударгаар олгох   

Иргэдийн ерөнхий санал сэтгэгдлийг иргэдтэй хийсэн ярилцлагын хэсгээс    

 

Хөхмөрьт  сумын иргэн Д-тэй хийсэн ярилцлагаас..ГАА, хөхморьт сум, 2015 

он 

Малын түүхий эдийн үнийн уналт, цалин тэтгэврээс өөр орлогогүй эдийн засаг 

муу байна. Эрүүл мэндийн асуудлын хувьд хүндхэн байдаг. Жишээ нь: Их эмч нар 

тогтвортой ажилладаггүй. Ажилтай, малтай  хүмүүсийн хувьд амьжиргааны 

түвшин болж байгаа боловч ажилгүй, малгүй иргэдийн амьжиргааны түвшин 

өдрийн хоолондоо ч хүрэхгүй хэцүү болж  байна.  

 

Иргэдийн сэтгэлийг хамгийн их эмзэглүүлсэн болон шийдвэрлэх шаардлагатай 

асуудал бол ажилгүйдэл, үнийн өсөлт, архидалт, халуун усны асуудал юм.  

 

Харин хэрхэн яаж шийдэх талаар ажилгүйдлийг багасгахын тулд ажлын байр 

бий болгох гэсэн саналаас өөр олны дунд тодорхой санал алга байна. Асуудлуудыг 

бүрэн шийдвэрлэж чадахгүй байгаа үндсэн шалтгааныг иргэд улс орны хөгжлийн 
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нэгдмэл бодлого төлөвлөлтгүй, бодлого, уялдаа, үр ашиг сул, хариуцлага тооцож 

чадахгүй, эдийн засгийн хямралтай  байгаатай холбожээ.  

 

Алтай хотын иргэдтэй хийсэн ярилцлагаас....  

Өрх бүр хувьдаа нэг машин авсан. Тэр нь үнэндээ төр болон банкны 

бодлогоос үүдэж байна. Банкууд бие биенээсээ өрсөж цалингийн зээл өгдөг. Үүнээс 

болж олон хүн банкнаас зээл авдаг. Гэтэл хүү нь өндөр байдаг. Ийм байдлаар  

тэдний амьдралаас харахад  иргэд цалингаа буухаар ихэнхийг нь зээлэнд төлдөг. 

Амьдрал ийм л байна.. Өглөө, оройдоо нүүрсний утаа их байгаа нь Алтай  хотын 

буруу зохион байгуулалт, төлөвлөлтөөс шалтгаалж байгаа нь  аймгийн газрыг 

зөв зохион байгуулж орон сууцжуулах шаардлагатай нь харагдаж байна. 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч Д-тэй хийсэн ярилцлагын хэсгээс...ГАА, Есөнбулаг сум, 

2015он  

Төрийн  байгууллагуудын ямар үйл ажиллагаа ил тод болсон гэж та 

бодож байна вэ?  

Хэн ямар мөнгөөр, юу худалдаж авсан талаарх мэдээлэл иргэдэд төдийгүй тухайн 

байгууллагын ажилтнуудад хүрдэггүй байсан. Худалдан авах тендер шалгаруулах 

ажлыг ЗДТГ-ын 4 хэлтсийн дарга,иргэний төлөөлөл 3 хүн л шийдвэрлэдэг 

тогтолцоо олон жил үргэлжилсэн, одоо  энэ байдал арилж худалдан авах 

ажиллагаанд оролцох , үнэлгээ өгдөг сайн тал бий болсон шүү. 

 

 

 

Есөнбулаг сумын иргэн С-тэй хийсэн ярилцлагын хэсгээс ...ГАА., 2015 он 

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэр байна гэж та бодож байна 

вэ. 

Сүүлийн жилүүдийг бодоход сайжирсан хамгийн наад зах нь л шийдэгдэхгүй олон 

жил болсон ундны усны асуудал шийдэгдэж  500 төгрөгөөр эрүүл ус ууж байна. Залуу 

гэр бүл хуримын ордонд гэрлэх болсон гээд олон ажил хийгдэж байгаад сэтгэл 

хангалуун байна. 
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Есөнбулаг сумын иргэн хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 3-р байрны иргэн Л-тэй хийсэн 

ярилцлагаас...ГАА, 2015 он  

Аймаг, орон нутагт зайлшгүй хийж хэрэгжүүлэх ,бодит бүтээн байгуулалтын 

ямар ажил хийх хэрэгтэй гэж та үзэж байна вэ? 

Манай аймагт хот тохижуулах талаар олон ажил хийгдэж байгаа. Байшин 

барилгуудын өнгө үзэмжийг засан сайжруулсан. Мөн төвийн замыг засан сайжруулан 

гэрэлтүүлэг хийж аймаг орон нутгийнхаа өнгө үзэмжийг нэмсэн. Цаашид эдгээр 

ажлууд шиг бодит бүтээн байгуулалтыг олноор хийж аймгийнхаа хөгжилд хувь нэмрээ 

оруулсаар байна гэдэгт итгэж байгаа. Хамгийн чухал нь ажилтай орлоготой байх нь 

чухал байна. 

Есөнбулаг сумын иргэн хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч Н-тэй хийсэн ярилцлагаас...ГАА, 

2015 он  

Манай охин хөгжлийн бэрхшээлтэй юм аа. Аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг 

дэмжиж анги нээн тэднийг хичээллүүлж байгаа нь эцэг эхчүүд бидэнд ажил эрхлэх 

боломжийг бүрдүүлж өгч амьдрал ахуйд маань нэмэр боломж байгаад баяртай 

байна.  

Өндөр настан Х –тэй хийсэн ярилцлагаас 

Ахмадын сувилалд хэвтэхэд өмнө нь гадаа бие засдаг байсан бол одоо дотор 00-той 

болгож, бас халуун устай болгож өгсөн нь өндөр настан биднийг ая тухтай амарч 

сувилуулах нөхцлийг бүрдүүлж, бидэнд сайхан байна. 
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ДҮГНЭЛТ 

 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын дагуу Говь-

Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгаар “Монголын Эмэгтэйчүүдийн 

хөгжлийг дэмжих сан” ТББ-ын Говь-Алтай аймаг дахь салбар зөвлөлөөс энэхүү 

судалгааг 2015 оны 01 дүгээр сард багтаан явууллаа.  

Уг судалгаанд аймгийн төв Алтай хотын  10 багийн 1000 хүн, Хөхморьт сумын 

200 иргэнээс санал асуулгыг авч нэгтгэлээ. Үүнээс: 

Эмэгтэй 60.9 хувь, эрэгтэй 39.1 хувь  хүн хамрагдлаа. Нийт санал асуулгад 

хамрагдсан  иргэдийн  дийлэнх нь төрийн албан хаагчид буюу 26-45 насны иргэд 

судалгаанд хамрагдсан байна. 

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааг хөндлөнгөөс 

үнэлэхэд олон үр бүтээлтэй ажлыг санаачилж хийж хэрэгжүүлэн ахиц дэвшил гарч 

байгаа нь харагдаж байна.  

Харин иргэдийн зүгээс санал асуулгад маш хойрго хандаж байсан нь иргэд 

төрийн үйлчилгээг дүгнэхэд оролцоо сул байгааг харуулж байлаа.  

      Төр засгийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, ард иргэдийн амьдрал ахуйг 

сайжруулах гол бодлогын баримт бичиг нь аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр 

байдаг.  

Тус  аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх  

“Бидний-Алтай”  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг ард иргэд маань “хангалттай”  гэж 

үнэлжээ.  

Энэ нь мөрийн хөтөлбөрийг ард иргэдийн саналыг авч  салбар бүрийн 

өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлж тулгамдсан асуудлаа гаргаж ирсний үндсэн 

дээр 4 бүлэгтэйгээр боловсруулсан нь сайн хэрэгжих гол үндэс болж ард иргэдээс 

өндөр үнэлгээг авч чадсан байна.  

Мөн “Бидний-Алтай” хөтөлбөрт тусгасан ажлуудаа тайлбарын хамт өрх бүрт 

товхимол хэлбэрээр хүргүүлсэн нь өмнөх Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөрүүдээс давуу тал болж иргэд Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөрийг сайн мэддэг болсон. Энэхүү мөрийн хөтөлбөрөөр дамжуулан олон 
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шинэлэг ажлуудыг богино хугацаанд багахан хөрөнгөөр хийж хэрэгжүүлсэн нь ард 

иргэдийн талархлыг хүлээгээд байна.  

Өмнөх жилүүдээс онцлог,  бодит бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэсэн нь ард иргэдийн сайшаалыг хүлээсэн ажлууд болсон нь уг хариултанд 

хангалттай гэсэн үнэлгээ авахад нөлөөлжээ. 

Мөн аймгийн Засаг дарга жил бүр хийсэн ажлаа 18 сумын бүх багуудаар 

өөрийн баг хамт олонтойгоо явж танилцуулан санал бодлыг нь сонссон нь өмнөх 

Засаг дарга нараас онцлог байсан, мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сэтгүүл болгон 

хэвлүүлж ард иргэд өрхүүдээр тарааж сурталчилсан нь аймгийн Засаг даргын 2014-

2016 онд хэрэгжүүлэх  “Бидний-Алтай” үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 

хүн бүхэн мэдэж, хангалттай гэсэн үнэлгээ авах нөхцлийг бүрдүүлжээ. 

Иргэдийн зүгээс Нэг цонхны  үйлчилгээний үйл ажиллагааг тогтмолжуулснаар  

иргэдэд төрийн үйлчилгээг авахад хялбар, явдал чирэгдэл багасч төрийн 

байгууллагаас иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирсан 

байна.  

Цаашид эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн ѐс зүйн асуудал, цагдаагийн албан 

хаагчид нь иргэдийн эрх, эрх чөлөөг зөрчих, харилцааны ѐс зүй, орон нутагт ажлын 

байр хомс, ажил олоход хүндрэлтэй байгаа зэрэг асуудлуудыг анхааралдаа авч 

тодорхой шийдвэр гаргаж ажиллах нь зүйтэй.  

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх  “Бидний -Алтай” 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр хангалттай сайн хэрэгжиж,  ард иргэд мэдээ мэдээллийг 

цаг тухай бүрт нь авч байгаа бөгөөд цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаарх санал 

зөвлөмжийг өгч байлаа. Эдгээр санал зөвлөмжийг нэгтгэвэл:  

-ЖДҮ анхлан эрхэлж буй иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлж буй зээлийн барьцаа 

хөрөнгөнд орон нутаг болон зарим төрийн бус, олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэй 

зээлийн баталгаажилт гаргаж тухайн үйлдвэрлэгчид бизнесийн зөвлөгөө өгөх, үйл 

ажиллагааг нь хянаж, чиглүүлж ажиллах ажлыг өргөжүүлэх 

-Хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн хэрэглэх үндэс орон 

нутгийн үйлдвэрлэлээс эхлэх тул орон нутгийн үйлдвэрлэлийг санхүү, зээл 

тусламжийн бодлогоор дэмжиж ажиллах, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг 

сайжруулах 

- Бүхий л талаар ажлын байр бий болгоход илүүтэй анхаарч ажиллах 
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-Төрийн болон хувийн санхүүжилтээр хийгдэж бараа, ажил үйлчилгээнд тавих 

орон нутгийн хяналтыг сайжруулах. 

- Явуулын ус түгээгүүрийг эрүүл ахуйн шаардлага хангахуйц байдлаар 

тоноглох. 

-Ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг байнгын ажлын байраар 

хангах асуудлыг зохих хуулийн дагуу шийдвэрлэх, залуу боловсон хүчнийг дэмжих 

-Орон нутагт худаг усны тоог нэмэгдүүлэн газар тариалан, хоршоолсон аж ахуй 

эрхлэх нөхцлийг бүрдүүлэх 

-Хямд тохилог орон сууцаар иргэдийг хангах 

-Ажлын байр нэмэгдүүлэх 

-Банкны зээлийн хүүг бууруулах тал дээр анхаарах 

-Иргэдийг идэвхжүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх  

-Багийн Засаг дарга нарын ажлыг сайжруулах 

 
 
 
 
 
 

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ 

МОНГОЛЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 

 ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН  

САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 
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ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЖ БАЙГАА                    

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙН ТАЙЛАН 
СУДАЛГААНЫ НЭГДСЭН ДҮН 

 
 

 
1. Таны оршин суугаа газар   

 

Код Нэр  Хувь 

1 Аймгийн төв 87.6 

2 Сумын төв 12.4 

Нийт  100% 

 
1. Таны нас         

                                                     

Код Насны бүлэг Хувь 

1 25 хүртэлх 21.5 

2 26-35 28.1 

3 36-45 29.3 

4 46-55 13.5 

5 56-аас дээш 7.6 

Нийт  100% 

 
2. Хүйс 

 

Код Насны бүлэг Хувь 

1 Эрэгтэй 39.1 

2 Эмэгтэй 60.9 

Нийт  100% 

 
3. Боловсролын байдал     

                                                        

Код  Хувь 

1 Дээд 39.0 

2 Тусгай дунд 8.1 

3 Бүрэн дунд 28.4 

4 Бүрэн бус дунд 18.8 
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5 Бага 1.3 

6 Боловсролгүй 4.3 

7 Хариулаагүй  0.1 

Нийт  100% 

 
 
 

4. Таны ажиллаж буй салбар 
 

   

Код Нэр Хувь 

1 Төрийн байгууллагад 38.6 

2 Улсын үйлдвэрийн газарт 1.8 

3 Төрийн бус байгууллагад 2.9 

4 Хувийн компанид 8.8 

5 Оюутан 1.5 

6 Хувиараа хөдөлмөр эрхлэдэг 16.5 

7 Тэтгэвэр, групп 6.5 

8 Ажилгүй 21.4 

Нийт  100% 

 
6.Аймаг орон нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа , үйлчилгээний 
чанар хүртээмж хэр байна вэ?  
 

Код  тоо хувь 

А Хангалттай 467 38,9 

Б Дунд зэрэг 412 34,3 

В Хангалтгүй 222 18.5 

Г Мэдэхгүй 99 8.3 

Д Бөглөөгүй =  

 
 
7.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ил тод байдлыг та хэрхэн үнэлж байна 
вэ? 
 

Код   Хувь 
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А Хангалттай      628 52,3 

Б Дунд зэрэг 331 27,6 

В Хангалтгүй       241      20.1 

Г Мэдэхгүй  - 

 
8. Төрийн үйлчилгээг үнэлэх,хянахад олон нийт хэр оролцдог гэж та бодож 
байна вэ? 
 

Код   Хувь 

А Хангалттай 124 10.3 

Б Дунд зэрэг 498 41.5 

В Хангалтгүй 392 32.7 

Г Мэдэхгүй 182 15.5 

Д Бөглөөгүй   

 
9 . Төрийн ажил үйлчилгээг сайжруулах талаар цаашид хийх ажил, иргэдийн 

ажил амьдралтай холбоотой асуудлаарх Таны санал бодол 

А. Аймгийн түвшинд: Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй 

шударгаар олон нийтэд хүргэх ажлыг улам сайжруулах 

- Иргэний танхимийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, төлөвлөгөө гарган 

ажиллах 

- Ард иргэдийн оролцоо, саналд суурилсан үйл ажиллагааг ихээр зохион 

байгуулж, сурталчилан таниулах 

-Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, харьцаа хандлагыг 

сайжруулах, хариуцлага тооцдог байх  

- Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр дорвитой ажил хийх, иргэдийн 

гаргасан санал санаачлагыг дэмжиж ажиллах  

-Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай нягт хамтарч ажилладаг байх 

-Нэг цонхны үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх 

-Өрхийн эмнэлгийн үйл ажиллагааг сайжруулах 

Б. Сумын түвшинд: - Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй 

шударгаар хүргэх  

-Олон нийтийг идэвхжүүлэх 
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- Иргэний тэнхимийн үйл ажиллагааг сайжруулах  

- Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг зөв хуваарилах, төсвийг нээлттэй ил тод 

болгож, ард иргэдээс асуудаг болох 

-Мэдээлэл авах нөхцлийг бүрдүүлж, үүрэн телефонуудын сүлжээг сайжруулах 

-Чадварлаг, мэдлэгтэй боловсон хүчнээр хангах, залуу боловсон хүчийг 

дэмжиж ажиллах 

В. Багийн түвшинд: -Багийн Засаг даргыг тогтмол ажиллагаатай болгох, иргэдтэйгээ 

байнга уулздаг болгох 

-Өрх бүрийн судалгааг үнэн зөв гаргаж мэдээлдэг байх 

-Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг цаг алдалгүй дээд байгууллагуудад 

уламжилдаг байх 

-Багийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай санхүүжилтийг 

шийдвэрлэж өгөх 

 

10.Аймгийн цахим хуудсыг та мэдэх үү ? 
 

Код   Хувь 

А Мэднэ      754 62.8 

Б Мэдэхгүй 446 37.2 

 
11. Аймгийн www.govi-altai.gov.mn цахим хуудсын мэдээллийн агуулга ,чанар 
шинэчлэлт таны хэрэгцээг хангаж чадаж байна уу? 
 

Код   Хувь 

А Хангалттай 672 56.0 

Б Дунд зэрэг 340       28.3 

В Хангалтгүй 126 10,5 

Г Мэдэхгүй 62 5.2 

 
 
12. Аймгийн www.govi-altai.gov.mn цахим хуудаст төрийн үйлчилгээнд мөрдөж 
буй дүрэм журам,иргэдийн бүрдүүлбэл зохих материал, үйлчилгээг ямар 
хугацаанд үзүүлэх талаарх мэдээллүүд/тусгай зөвшөөрөл авахад гэх мэт/ 
хангалттай байж чадаж байна уу? 
 

http://www.govi-altai.gov.mn/
http://www.govi-altai.gov.mn/
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Код   Хувь 

А Хангалттай 401 33,4 

Б Дунд зэрэг 559 46.6 

В Хангалтгүй 136 11.3 

Г Мэдэхгүй 104 8.7 

 
13. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан бодлого, 
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг та үнэлнэ үү? 
 

Код   Хувь 

А Хангалттай 739 61.6 

Б Дунд зэрэг 275 22.9 

В Хангалтгүй 186       15.5 

14.Аймаг орон нутагт иргэдийн оролцоо, Иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн 

байгууллагын ажлын уялдаа холбоо хэр байна вэ? 

 

Код   Хувь 

А Хангалттай 365 30.4 

Б Дунд зэрэг 498 41.5 

В Хангалтгүй 246       20.5 

Г Мэдэхгүй 91 7.6 

 

15.Төрийн  байгууллагуудын албан тушаалтны ѐс зүй , үүрэг хариуцлага хүнд 

суртал, мэдлэг ур чадвар хэр байна вэ? 

 

Код   Хувь 

А Хангалттай 370 30.8  

Б Дунд зэрэг 468 39.0 

В Хангалтгүй 293 24.4 

Г Мэдэхгүй 69 5.8 
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16.Аймаг, орон нутагт зайлшгүй хийж хэрэгжүүлэх ,бодит бүтээн байгуулалтын 

ямар ажил хийх хэрэгтэй гэж та үзэж байна вэ? 

Аймаг, орон нутагт зайлшгүй хийж хэрэгжүүлэх бодит бүтээн байгуулалтын ажилд 

дараах саналыг өглөө. Үүнд: 

Есөнбулаг суманд:  

- Дулааны цахилгаан станц барих 

- Халаалтыг төрийн өмчид шилжүүлэх хувь хүнээс хараат бус байлгах  

- Арьс шир, түүхий эд барилгын материалын томоохон үйлдвэр байгуулж, 

иргэдийг тогтмол орлоготой, ажлын байраар хангах  

- Залуусын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх цогц байгууламж кино, 

театртай болох 

- Алтай-Улаанбаатарын чиглэлийн засмал замыг ойрын хугацаанд тавих 

- Аймгийн төв /ялангуяа Баяншанд, Баянхайрхан багийн төв засмал зам/ -ийн 

засмал замыг сайжруулах, ялангуяа гэр хороолол руу чиглэсэн авто замыг засан 

сайжруулах  

- Ногоон байгууламж хот тохижилтыг сайжруулах, хогийн шинэ цэгтэй болох  

- Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зээл олгох, зээлийн хүүг бууруулах иргэдэд 

шударгаар төслийн зээлийг тэгш хүртээх 

 - Төрийн байгууллага, Эмнэлгийн  ажилчдын хүнд суртлыг арилгах талаар анхаарах, 

мөн Төрөх эмнэлгийг ашиглалтад оруулах  

- Ажилгүй залуучуудыг дэмжин хөдөлмөр хийлгэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх 

- “Солонго” хорооллоо барьж ашиглалтад оруулах, залуу гэр бүлийг дэмжин хямд 

орон сууцаар хангах  

- Хүүхдийн парк тохижуулах, ногоон байгууламжийг  бий болгох 

- Байруудын хэрэглээний халуун усны асуудлыг шийдвэрлэх  

-Төрийн үйлчилгээг ард иргэдэд хүргэхийн тулд сургалт, сурталчилгаа идэвхжүүлэлт 

хийх 

- Бүх шатанд ажлын туршлага мэдлэг чадвартай ажлаа мэддэг төрийн албан 

хаагчдыг ажиллуулах 

-Бүх төрлийн зээлийн хүүг бууруулахад анхаарч ажиллах 

Хөх морьт суманд:  

- Ундны цэвэр устай болох, гүний худгийг олноор бий болгох  



28 

 

- Залуучуудыг дэмжин ажлын байраар хангах, тогтмол орлоготой ажлын байр 

бий болгох 

- Утасны сүлжээ болон интернэтийн асуудлыг шийдвэрлэх  

- Гэрэл цахилгааны асуудлыг шийдвэрлэх  

- Авто замыг засварлах  

- Малчдаа дэмжин ажиллах, сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг шударгаар олгох   

 

 

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ 

МОНГОЛЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 

 ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН  

САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 

 


