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ӨМНӨХ ҮГ 

 

 

  Монгол Улсын төсвийн тухай хууль болон холбогдох хуулиудын дагуу 

Засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөг шинэчлэн 

боловсруулж байна. 

Энэхүү үйл ажиллагааны хэтийн  төлөвлөгөөг боловсруулахдаа: 

 ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 

 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 

 БУСАД ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ үндэслэн боловсруулсан болно. 

Үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд дараах зүйлүүдийг тусгасан болно. 

 Ойрын 4 жилд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүд 

 Төслийн танилцуулга 

 НББОУС-ын дагуу жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтээр 

боловсруулсан байгууллагын төсөв буюу төсөвлөсөн бланс 

 Төсвийн шууд захирагчаас байгууллагын эд хөрөнгийг хамгаалах 

боловсон хүчний чадварыг бэхжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх болон 

өмчлөгчийн эрхтэй холбогдсон асуудлууд 

 Төсвийн жилд зарцуулах зардал 

 Байгуулллагын үйл ажиллагаатай холбоотой улсын төсөвт орон орлого, 

зарлагын талаарх мэдээлэл зэргийг тусгасан болно. Гэхдээ ойрын 4 жилд 

нийлүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн нэр төрөл, танилцуулга, чанар, өртөг, тоо 

хэмжээ зэргийг тухайн онуудад нь дахин нэмж хассан цаг тухай бүр 

өөрчлөлтийг тусгах болно. 

 

 

 

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ                         С.СҮХДОРЖ 

 

 



ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН МЭДЭГДЭЛ 

Төсвийн тухай хуулийн дагуу Дундговь аймгийн Хулд сумын Засаг 

даргын Тамгын газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хэтийн 

төлөвлөгөөг боловсруулан Тамгын газраас төсвийн Ерөнхийлөн захирагч 

бөгөөд аймгийн Засаг даргад өргөн мэдүүлж байна. Энэхүү төлөвлөгөө нь:  

Тамгын газрын стратеги /алсын хараа, эрхэм зорилго, эрхэмлэх зарчим, 

2016-2020 онд дэвшүүлж буй стратегийн зорилтууд/  Тухайн жилд 

аймгийн Засаг даргад Тамгын газраас нийлүүлэх  төсөл хөтөлбөрүүд, 

түүний нэр төрөл,  нийлүүлэлтийг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагаа 

/ажил үйлчилгээ/, тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлт  Тамгын газрын 

боловсон хүчин, санхүү, материаллаг нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэх, эд 

хөрөнгийг ашиглах хамгаалахтай холбогдсон зорилтууд  

 Төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө, өр төлбөрийн төсөвлөсөн тайлан  

зэргийг багтаасан болно Төлөвлөгөөнд тусгагдсан дунд хугацааны 

зорилго, зорилт, хүрэх үр дүнг хангахаар нийлүүлж буй төсөл хөтөлбөр , 

ажил үйлчилгээ нь сумын  хөгжлийг хангах болон Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилтыг биелүүлэхэд шууд чиглэгдэж хувь 

нэмэр оруулна. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас нийлүүлэх төсөл 

хөтөлбөрийг  тогтвортой мөрдөж, харин тухайн жилд төсөл хөтөлбөрийн  

шалгуур үзүүлэлт бүрээр хүрэх үр дүн, өртөг, түүнд шаардагдах төсвийн 

зардлын төлөвлөгөөг Засаг даргатай урьдчилан тохиролцсоноор жил бүр 

тодотгон боловсруулж батлуулан ажиллана. Төлөвлөгөөний биелэлтийг 

жил бүр Засаг дарга бөгөөд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид тайлагнах; 

хүрсэн түвшинг улам баталгаажуулах, тогтвортой ахиулах; хяналт, 

шинжилгээ үнэлгээ хийж удаашралтай байгаа үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар мэргэжилтэн, ажилтан, албан 

хаагчдыг үүрэг даалгавар, санал зөвлөмжөөр хангаж ажиллахаас гадна 

Тамгын газрын үйл ажиллагаа, түүний үр дүнгийн талаар сумын иргэдэд 

нээлттэй мэдээлж байх болно.  
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АЛСЫН ХАРАА:  

“СУМЫНХАА ХӨГЖИЛД МАНЛАЙЛАГЧ, САНААЧИЛАГЧ, 

СУРАЛЦАГЧ, ТОГТВОРТОЙ ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭШСЭН ТӨРИЙН 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА” БОЛОХ 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: ТӨРИЙН ХУУЛИЙГ ДЭЭДЛЭН, ИЛ ТОД, 

ТӨВИЙГ САХЬСАН, НЯГТ НЯМБАЙ, ЗАРЧИМЧ АЖИЛЛАЖ ОЛОН 

ТҮМНИЙ ИТГЭЛ ХҮНДЭТГЭЛИЙГ ДААН ТӨРИЙН АЖИЛТНЫ НЭР 

ХҮНДИЙГ ӨНДӨРТ ӨРГӨЖ ИРГЭН БҮРТ ТЭГШ ШУДАРГА 

ҮЙЛЧЛЭХЭД БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО ОРШИНО. 

 

Энэхүү эрхэм зорилгыг хангаж ажиллахын тулд дараах үндсэн зарчмыг 

үйл ажиллагаандаа эрхэмлэнэ  

1) Мэдлэгийг эрхэмлэнэ (Хариуцсан ажил үүргээ гүйцэтгэхэд 

хангалттай мэдлэгтэй байж, түүнийгээ цаг үеийн эрэлт шаардлагад 
нийцүүлэн байнга хөгжүүлж, мэргэжлийн мэдлэг, ажил хэргийн нэгдлийг 
нягт хангаж ажиллана) 

2) Чадварыг эрхэмлэнэ (Албан тушаалын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд 
зохистой арга барил, ур чадвар, орчин үеийн мэдээллийн технологийн 
ололтыг чадамгай эзэмшиж, ажил үүргээ чадварлаг, үр бүтээлтэй 
гүйцэтгэнэ) 

3)  Хууль ёсыг эрхэмлэнэ (Үндсэн хууль бусад хуулийг үйл ажиллагаандаа 
дээдлэн сахиж, төрийн үйлчилгээг зөвхөн тэдгээрт нийцүүлэн хараат бус, 
бие даасан байдлаар хүргэж хэвшинэ) 

4) Ёс зүйг эрхэмлэнэ (Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хүлээн 

зөвшөөрсний үндсэн дээр төрийн албаны соёл, ёс зүйн үнэт зүйл, зарчим, 



хэм хэмжээ, шаардлагуудыг сахин биелүүлж, ёс зүйн аливаа зөрчилгүйгээр 
ажиллана) 

5) Шударга ёсыг эрхэмлэнэ (Албаны үйл ажиллагаа явуулах, үйлчилгээ 
үзүүлэх, шийдвэр гаргахдаа аливаа хэлбэрээр ялгаварлахгүй, тал тохой 
татахгүй, ямарваа хөндлөнгийн нөлөөлөлд орохгүй, ашиг сонирхлын 
зөрчилд автахгүйгээр зөвхөн нийтийн ашиг сонирхолд нийцүүлж, чин 
шударгаар ажиллана) 

6) Соёлтой харилцааг эрхэмлэнэ (Иргэдэд байнга хүндэтгэлтэй хандаж, 
тэдний итгэлийг олох хэмжээнд харилцааны соёлыг эзэмшин, үйл 
ажиллагаа, үйлчилгээгээ эелдэг, уриалгахан, ил тод байлгаж, олон 
нийтийн санаа бодлыг байнга авч, тэдний эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн 
ажиллана) 

7) Үнэнч байдлыг эрхэмлэнэ (Төрийн албандаа ямагт чин сэтгэлээсээ 

өөриймсөг хандаж, албан үүргээ аль болох үр бүтээлтэй, илүү чанартай 
гүйцэтгэх талаар санаачилга, идэвх зүтгэл гарган, иргэдэд төрийн 
үйлчилгээг бүрэн дүүрэн үзүүлэх талаар боломжтой бүх нөөц бололцоог 
дүүрэн ашиглаж ажиллана) 

8) Шуурхай байдлыг эрхэмлэнэ (Албаны үйл ажиллагааг явуулахдаа 
бусдад элдэв чирэгдэл учруулахгүй байж, ялангуяа иргэдийн өргөдөл, 
гомдол, санал хүсэлтэд нэн анхааралтай хандаж, боломжит хамгийн бага 
хугацаанд шийдвэрлэсэн хариу өгөх хэмжээнд зохион байгуулна) 

9) Хариуцлага, ил тод байдлыг эрхэмлэнэ (Албаны ажил хэргийг 
явуулахдаа өөрөөсөө зайлуулах, хариуцлагаас зайлсхийх зэргээр амиа 
аргацаах зохисгүй байдал гаргахгүй байж, хууль тогтоомжийн хүрээнд 
мэдээллийн ил тод, нээлттэй байх зарчмыг баримтлан, ажилдаа эзэн 
болж, шийдэмгийн зоримог ажиллан, түүнийхээ гүйцэтгэлийн үр дүнг 
биечлэн хариуцна) 

 

ЭРХЭМЛЭХ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ 1 

“ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭХ ЁС” 

Төрийн жинхэнэ албан хаагч нь албан үүргээ хариуцлагатай биелүүлж 

төрийн албан хаагчийн ёс зүйг чандлан сахиж үйл ажиллагааныхаа үр дүнгээр 

хариуцлага хүлээж төрийн захиргаа, төрийн албаны өндөр ур чадвартай, 

санаачлагатай, манлайлагч байх зарчмыг баримталж ажиллана. 

ЭРХЭМЛЭХ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ 2 

“ИЛ ТОД БАЙХ ЗАРЧИМ” 



ЗДТГ нь бодлого үйл ажиллагаандаа шударга ёс, ил тод , хуулиа дээдлэх 

зарчмыг баримтлана. 

ЭРХЭМЛЭХ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ 3 

“АРД ТҮМЭНД ҮЙЛЧЛЭХ” 

Төрийн үйлчилгээг ард түмэнд эрх тэгш, чанар үр өгөөжтэй хууль ёсны 

ашиг сонирхлыг хүндэтгэн хүсэн хүлээж буй эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, үр дүнд 

чиглэсэн төрийн үйлчилгээний бүтээмж, чанарыг дээшлүүлж ажиллана. 

 

ЭРХЭМЛЭХ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ 4 

 Мэдлэг чадвартай, мэрэгшисэн чадварлаг, санаачлагч төрийн албан хаагчид 

улс төрөөс хамааралгүй голч төв зарчмыг баримтална. 

 

ЭРХЭМЛЭХ ҮНДСЭН ЗАРЧИМ 5 

“ХАМТРАН АЖИЛЛАХ” 

Байгууллагын соёлыг бий болгон төлөвшүүлэх үйлчлүүлэгчдийг дээдлэн 

багаар ажиллах хамт олныг эрхэмлэх зүй тогтол болгон бодлого хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллаагааны чадвар сайтай тогтвортой ажиллах төрийн захиргааны цомхон 

алба болно. 

  

ХУЛД СУМЫН ХӨГЖЛИЙН АЛСЫН ХАРАА 
 

Нийгмийн хөгжлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, бизнесийн таатай орчин 

бүрдсэн, иргэдийн амар тайван амьдралын баталгааг бүрэн хангасан, эдийн засгийн 

хараат бус тэргүүлэх сум болно.  

Хөгжилд баримтлах зарчим 

Хулд сумынхан хөгжлийн төлөвлөгөөгөөрөө тодорхойлсон зорилго, зорилтуудыг үе 

шаттай хэрэгжүүлж, сумынхаа ирээдүйн тогтвортой хөгжлийг ханган төлөвлөгөөнд 

томьёолсон “Алсын хараа”-нд хүрэхийн тулд дараах нэгдмэл зарчмуудыг удирдлага болгон 

хэрэгжүүлж ажиллах болно. Үүнд: 

 Ардчилсан, шударга ёс, хүний эрх, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг 

хангах; 

 Сумынхаа хөгжилд иргэн бүр хувь нэмрээ оруулах, манлайлах нөхцөлийг бүрдүүлэх; 



 Зах зээлийн эдийн засагт суурилсан хөгжлийн бодлого, стратегийг хэрэгжүүлэх 

оновчтой бүтцийг бий болгох; 

 Хөрөнгө нөөцийг бүрдүүлэх, тэргүүлэх чиглэл, эрэлт хэрэгцээнд суурилан хуваарилах, 

түүнийг ил тод байлгах, зарцуулалтыг хянан гүйцэтгэлийн үр дүнг үнэлж дахин 

төлөвлөх; 

 Төрийн болон төрийн бус байгууллага, бизнесийн түншлэлд суурилан хамтын 

ажиллагааг бэхжүүлэх; 

 Нөхцөл байдлын өөрчлөлтөд уян хатан зохицох чадамжтай болох; 

 Бүх шатанд хариуцлага хүлээх чадвар, ил тод байх явдлыг хэм хэмжээ болгон ажиллана.  

Хулд  сумын иргэдийн  эрхэмлэн дээдлэх зүйл 

Сумын тогтвортой хөгжлийг хангахад иргэд, иргэний нийгэм, төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд санаа зорилго нэгтэйгээр, нэгдмэл зарчимд 

тулгуурлан  хамтран ажиллахын зэрэгцээ дор дурдсан үзэл баримтлал, үнэт зүйлсийг 

эрхэмлэн дээдэлнэ. Ингэснээр сумын хөгжил, цаашилбал аймаг, улсын хөгжилд хувь 

нэмэр оруулж чадна гэдгийг ухамсарлаж байна 

 Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулиудын үзэл баримтлалыг мөрдлөг болгон 

дагах; 

 Шударга амьдарч, ажиллах, хоорондоо болон бусадтай эвтэй, найрсаг байх; 

 Хувь хүн, сумынхаа хөгжил дэвшлийг өөрсдийн гараар бусадтай хамтран цогцлоох; 

 Орон нутгаа гэсэн эх оронч үзлийг бэхжүүлэн сумынхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулах; 

 Эх өлгий болсон байгаль орчноо алхам тутамдаа хамгаалан дээдлэх; 

 Ахмад үеийнхний бий болгосон бүтээн байгуулалтанд хүндэтгэлтэй хандаж уламжлан 

баяжуулах, өвлөн хөгжүүлэх.  

Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл 

Эрсдлээс хамгаалагдсан уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуй, үйлдвэрлэлийг 

орон нутгийн онцлогт тохируулан зохистой хослуулан хөгжүүлэх явдлыг сумын эдийн 

засгийн хөгжлийн тэргүүлэх салбар- чиглэл гэж үзнэ. 

Зохих дэд бүтцийг бүрдүүлэн, дэвшилтэт технологитой өрсөлдөх чадвар бүхий жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийг сумын эдийн засгийн суурь болгон хөгжүүлнэ. Орон нутгийн хөгжилд 

түлхэц болохуйц бичил уурхайг хөгжүүлэх иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг  

чухалчилна. 

Хулд  сумын  хөгжлийн стратегийн зорилго, зорилтын нэгдсэн матриц 

 

Ерөнхий зорилгууд Зорилтууд 



Зорилго-1 
Уламжлалт мал аж ахуйг 

эрчимжсэн, аж ахуйг хослуулан, 

орон нутгийн онцлогт 

тулгуурласан үйлдвэрлэл 

үйлчилгээний хөгжлийг 

түргэтгэн иргэдийнхээ орлогыг 

бодитойгоор нэмэгдүүлнэ.  

Зорилт 1.1 
Мал аж ахуйн салбарын хөгжлийг 

түргэтгэх 

Зорилт 1.2. Газар тариаланг хөгжүүлэх 

Зорилт 1.3 

Орон нутгийн онцлогт тулгуурласан 

жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг 

хөгжүүлж ажлын байраар хангаж 

иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлнэ 

Зорилт 1.4 

Орон нутгийн хөгжилд түлхэц 

болохуйц бичил уурхайг хөгжүүлэх 

иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх 

Зорилго-2 

Бизнес эрхлэх  аюулгүй, таатай 

орчныг бүрдүүлнэ. 

Зорилт 2.1 

Замын тээвэр, эрчим хүч, холбоо 

мэдээлэл, худалдаа үйлчилгээ, 

инженерийн төвлөрсөн байгууламжийг 

шинээр бий болгон үйлчилгээг 

тогтмолжуулна. 

Зорилт 2.2 

Дэвшилтэт тоног төхөөрөмжийг 

нэвтрүүлэн бизнесийн орчин 

нөхцөлийг сайжруулна. 

Зорилго-3 

Төрийн үйлчилгээний чанар 

хүртээмжийг нэмэгдүүлж эрүүл 

оюунлаг иргэдийг төлөвшүүлнэ. 

Зорилт 3.1 
Боловсролын салбарын чанар 

хүртээмжийг сайжруулна. 

Зорилт 3.2 
Соёлын үйлчилгээг тогтмолжуулж, 

чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

Зорилт 3.3 
Эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээний 

чанар хүртээмжийг сайжруулна. 

Зорилт 3.4.  

Хүн амын өсөлтийг хангаж, иргэдийн 

эрүүл аюулгүй амьдрах таатай орчинг 

бүрдүүлэн өрхийн амьжиргааг 

дээшлүүлнэ 

Зорилго-4 

Экологийн тэнцвэрт байдлыг 

хадгалан, хамгаалж, байгальд 

ээлтэй аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлнэ.  

Зорилт 4.1. 
Экологийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, 

байгаль орчны доройтлыг бууруулна. 

Зорилт 4.2.  

Уул уурхайн үйл ажиллагаанд хяналт 

тавих, олон нийтийн оролцоог 

нэмэгдүүлнэ 

Зорилт 4.3. 
Байгальд ээлтэй аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлнэ 

Зорилго, зорилтуудыг хангах хүрээнд хамрах хөтөлбөр, төслүүд 
 

 

№ Хөтөлбөр Д\Д Код Хэрэгжүүлэх төслүүд 
Зорилго 1. Уламжлалт мал аж ахуйг эрчимжсэн аж ахуйтай хослуулан орон нутгийн 

онцлогт тулгуурласан үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хөгжлийг түргэтгэн иргэдийнхээ 

орлогыг нэмэгдүүлнэ 

Зорилт 1.1  Мал сүргийн зохистой бүтцийг бий болгон тогтвортой өсөлтийг хангана 



1 

1.1.1 Малын удмын санг 

хамгаалж, МАА-н 

үйлдвэрлэлийн үр 

ашгийг нэмэгдүүлэх,  

1 1.1.1.1 

 Хонийг  "Үзэмчин" үүлдэрээр, ямааг 

"Баяндэлгэрийн улаан ухна", Баянхонгор аймгийн  

"Тулман хөхт" угшлын сайжруулагчаар үржүүлэх 

2 1.1.1.2 Үхрийг мах, сүүний чиглэлээр сайжруулах 

3 1.1.1.3 
Адууг Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн хурдан удмын 

адуугаар сайжруулах 

4 1.1.1.4 
Эрчимжсэн фермерийн үхрийн аж ахуйг 2-оос 

доошгүйг хөгжүүлэх 

5 1.1.1.5 
Сүүний чиглэлийн ямааны фермерийг 1-ээс 

доошгүйг хөгжүүлэх 

6 1.1.1.6 
Сумын нийт мал сүргийг  бүртгэлжүүлж 

мэдээлэлийн сан бүрдүүлэх 

7 1.1.1.7 

Цөм сүрэг жишигт тэнцсэн хээлтүүлэгчийг удам 

гарвал, ашиг шим эрүүл мэндийн үзүүлэлтээр 

мэдээлэлийн сан бүрдүүлэх 

8 1.1.1.8 Зохиомол хээлтүүлгийн явуулын пункттэй болох 

Зорилт 1.2 Бэлчээрийн даацыг сайжруулан, газар тариалан эрхлэлт ийг нэмэгдүүлнэ 

2 

1.1.2 Мал сүргийн 

зохистой харьцааг 

хангасан сүргийн бүтэц 

бий болгон малын 

өсөлтийг тогтвортой 

хангах 

9 1.1.2.1 

Мал сүргийг бэлчээрийн даацанд тохируулан таван 

төрлөөр  өсгөж, тэнцвэртэй зохистой харьцааг бий 

болгох 

10 1.1.2.2 Малчдыг мэрэгжлийн сургалтанд хамруулах 

11 1.1.2.3  Тэмээн сүргийг өсгөх 

3 

1.1.3 Мал эмнэлэгийн  

ажил үйлчилгээг 

нийгмийн шаардлагад 

нийцүүлэн, эрэлт 

хэрэгцээг бүрэн хангах 

12 1.1.3.1 

 Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

чадавхийг сайжруулахад  орчин үеийн тоног 

төхөөрөмжтэй лаборатортой болох 

13 1.1.3.2 
Мал эмнэлэгийг орчин үеийн техник, тоног 

төхөөрөмжөөр хангах  

14 1.1.3.3 
Мал эмнэлэгийн үйлчилгээнд мал сүргийг бүрэн 

хамруулж, малыг эрүүлжүүлж, халдваргүйжүүлэх 

15 1.1.3.4 

Малын эмийн эргэлтийн санг бэхжүүлж ,  

стандартын шаардлага хангасан эм, эм бэлдмэлээр 

хангах 

4 

1.2.1 Бэлчээрийн  

менежментийг 

сайжруулах 

16 1.2.1.1 
Малчны бүлэгт хамрагдаагүй малчдыг бүлэг 

болгон, бэлчээрийг хариуцуулах 

17 1.2.1.2 Сумын отрын бүс нутаг бий болгох 

18 1.2.1.3 
Тэжээлийн олон наст ургамлыг жил бүр 1-га-гаас 

доошгүй талбайд тариалах 

19 1.2.1.4 
Сумын хэмжээнд тэжээл үйлдвэрлэх жижиг цех 

байгуулах 

20 1.2.1.6 Суманд өвс тэжээлийн фондтой болох 

5 

1.2.2 Хүлэмжийн аж 

ахуй, хүнсний ногооны 

тариалалтыг 

нэмэгдүүлж сумын 

хэрэгцээг хангах 

21 1.2.2.1 
Суманд 2-оос доошгүй хүлэмжийн аж ахуйг бий 

болгох 

22 1.2.2.2 5-аас доошгүй га-д төмс хүнсний ногоо тариалах 

23 1.2.2.3 Усалгааны дэвшилтэт арга технологийг нэвтрүүлэх 

24 1.2.2.4 Чацарганыг жилд 0.5 га газарт тариалах 

Зорилт 1.3  ЖДҮ, үйлчилгээг хөгжүүлнэ 

6 25 1.3.1.1 
Гэр ахуйн цахилгаан бараа, төрөл бүрийн техник 

хэрэгслийн  засвар үйлчилгээ 



1.3.1   Ахуйн 

үйлчилгээний салбарыг 

хөгжүүлэх 

26 1.3.1.2 Угаалга хими цэвэрлэгээ 

27 1.3.1.3 Интернет кафе 

28 1.3.1.4 Үсчин, гоо сайхан 

29 1.3.1.5 Зурагчин 

30 1.3.1.6 Гутал засвар 

31 1.3.1.7 Оёдол  

32 1.3.1.8 Авто засвар 

33 1.3.1.9 Алт мөнгөний дархан 

7 
1.3.2  Үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх 

34 1.3.2.1 Арьс ширний  боловсруулах  цех 

35 1.3.2.2 Барилгын материалын үйлдвэрлэл 

36 1.3.2.3 Эсгий, эсгий эдлэл үйлдвэрлэх  цех 

37 1.3.2.4 Модон эдлэлийн  цех 

38 1.3.2.5 Талх нарийн боовны цех 

39 1.3.2.6 Сүү боловсруулах  цех 

40 1.3.2.7  ХАА-н хоршоог байгуулах 

8 
1.3.3 Туслах аж ахуйг 

хөгжүүлэх 

41 1.3.3.1 Тахианы аж ахуй  

42 1.3.3.2 Гахайны аж ахуй  

Зорилго-2:  Иргэдийн ажиллаж амьдрах, бизнес эрхлэх   аюулгүй таатай орчныг 

бүрдүүлнэ 

Зорилт 2.1  Бүтээн байгуулалтаар тохилог орчинг бүрдүүлнэ                

9 

2.1.1 Ажлын ба орон 

байрны хангамжыг 

сайжруулах                   

43 2.1.1.1 Цагдаагийн кабон барих 

44 2.1.1.2 Нутгийн удирдлагын ордон барих 

45 2.1.1.3 УБ, Өмнөговийн хатуу хучилттай замд холбогдох 

46 2.1.1.4 Сумын төвд 0.6  км-т хатуу хучилттай зам тавих  

47 2.1.1.5 

ЦДАШ-ын ойролцоох 5-аас доошгүй  хот айлд 

бууруулах трансформатар тавьж  төвлөрсөн эрчим 

хүчинд холбох 

48 2.1.1.6 
Байгууллага аж ахуйн нэгж, орон сууцыг  цэвэр 

бохир ус, халаалтын  нэгдсэн сүлжээнд холбох 

49 2.1.1.7 Худалдааны нэгдсэн төвтэй болох 

50 2.1.1.8 500 хүний суудалтай соёлын төвийн барилга  барих  

51 2.1.1.9 320 хүүхдийн хичээлийн танхим барих  

52 
2.1.1.1

0 

 80 хүүхдийн дотуур байрны барилга засварлах 

барих  

53 
2.1.1.1

1 
150 хүүхдийн  цэцэрлэгийн барилга барих  

54 
2.1.1.1

2 

ХАА мал эмнэлэг, үржлийн албаны , сургалт  

шинжилгээний нэгдсэн лабораторын барилга барих 

55 
2.1.1.1

3 
Саун бүхий нийтийн халуун ус барих 

56 
2.1.1.1

4 
Зочид буудал барих 

57 
2.1.1.1

5 
40 айлын орон сууц барих 

58 
2.1.1.1

6 

Аж ахуйн нэгжүүдийн   үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 

явуулах зориулалтын  барилга байгууламж барих 

59 
2.1.1.1

7 

Сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 

шинэчлэн боловсруулах 

60 
2.1.1.1

8 

ААН, байгууллага, гудамж хорооллыг 

гэрэлтүүлэгтэй болгох 



61 
2.1.1.1

9 

Хог зөөврийн унаатай болж хогийн цэгийг 

хашаажуулах  

62 
2.1.1.2

0 
Хог ангилан ялгах, боловсруулах цэг байгуулах  

63 
2.1.1.2

1 

 Малчин өрхүүдийг сэргээгдэх эрчим хүчээр 100%  

хангах 

64 
2.1.1.2

2 
Багийн  нэгдсэн төв барих  

10 

2.1.2 Орчны 

тохижилтыг 

сайжруулах 

65 2.1.2.1 
Суман дахь уул уурхайн  ААН, багуудын  

хоорондох автозамуудыг сайжруулах 

66 2.1.2.2 Сумын төвийн автозамыг тэмдэгжүүлэх 

67 2.1.2.3 

Сумын төвийн ундны  усны  хангамжийг 2-оор 

нэмэгдүүлж , цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилууж, 

ариун цэврийн бүс тогтоох 

68 2.1.2.4 
Амбулаторийн барилгад их засвар хийж 

тохижуулах 

69 2.1.2.5 
Байгууллага, ААН-үүдийн гадна орчны  явган 

хүний зам талбайг тохижуулах  

Зорилт 2.2 Дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлэн бизнесийн орчин нөхцлийг 

сайжруулна 

11 

2.2.1 Мэдээлэл  

харилцаа холбооны 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх 

70 2.2.1.1 Сумын веб сайттай болох 

71 2.2.1.2 Үүрэн телефоны операторуудын тоог нэмэгдүүлэх  

72 2.2.1.3 FM радиогийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 

73 2.2.1.4 Орон нутгийн телевизтэй болох 

74 2.2.1.5 
Сумын сонинтой болж  үйл ажиллагааг 

тогтмолжуулах 

75 2.2.1.6 
Төрийн үйлчилгээнд нэг цэгийн үйлчилгээг 

нэвтрүүлэх 

12 

2.2.2 Банк санхүү, 

татварын тогтолцоог 

сайжруулах 

76 2.2.2.1 

Арилжааны банкуудад төлбөрийн карт, интернэт, 

мобайл зэрэг бэлэн бус төлбөрийн тооцооны 

хэлбэрүүдийг  нэвтрүүлэх 

77 2.2.2.2 

Банкуудын төлбөр тооцоонд шинэлэг үйлчилгээг , 

бэлэн мөнгөний АТМ-ийн үйлчилгээг 

хүртээмжтэйгээр нэвтрүүлнэ . 

Зорилго 3. Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, оюунлаг, бүтээлч, 

эрүүл иргэнийг төлөвшүүлнэ. 

Зорилт 3.1.Боловсролын салбарын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулна 

13 

3.1.1. СӨБ-ийн 

үйлчилгээний чанар 

хүртээмжийг 

дээшлүүлж, сурч 

хөгжих материаллаг 

орчин нөхцөлийг 

сайжруулах  

78 3.1.1.1 СӨБ-ын үйлчилгээний машинтай болох 

79 3.1.1.2 Гэр цэцэрлэгтэй болох 

80 3.1.1.3 Тоглоомын   хангамж хүрэлцээг нэмэгдүүлэх 

81 3.1.1.4 Багшийн хөгжлийн төвийг  тохижуулах 

82 3.1.1.5 
Урлаг, спортын танхимыг тоног төхөөрөмжөөр 

бүрэн хангах 

83 3.1.1.6 
Гал тогооны  цахилгаан тоног төхөөрөмжийг 

сайжруулах 

84 3.1.1.7 
Багш ажилчдын алжаал тайлах, чийрэгжүүлэлтийн 

танхимтай болох  

85 3.1.1.8 0-2 насны хүүхдийг хүлээн авах яслийн бүлэг нээх 

14 86 3.1.2.1 Багш хөгжлийн төвийг   тохижуулах 



3.1.2 ЕБС-ийн  

сургалтын орчинг 

сайжруулна. 

87 3.1.2.2 
Цахим номын сантай болж, номын фондыг  

нэмэгдүүлнэ. 

88 3.1.2.3 Машинтай болох 

89 3.1.2.4  Мэдээлэл технологийн танхимыг тохижуулах 

90 3.1.2.5 
Сургуулийн гал тогооны тоног төхөөрөмж 

нэмэгдүүлэх 

91 3.1.2.6 Дуу хөгжмийн  хичээлийн  кабинетыг  тохижуулах  

92 3.1.2.7 Мэргэжлийн хичээлүүдийн кабинет тохижуулах 

Зорилт 3.2 Соёлын үйлчилгээг тогтмолжуулж, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ 

15 

3.2.1  Соёлын үйлчилгээ 

явуулах   таатай орчин 

нөхцлийг сайжруулна  

93 3.2.1.1 Техник хэрэгслээр хангах 

94 3.2.1.2 Хөгжмийн зэмсэгээр хангах 

95 3.2.1.3 Урлагийн хувцсаар хангах 

96 3.2.1.4 Номын санг тохижуулах 

97 3.2.1.5 Номын худалдааны цэг байгуулах 

16 

3.2.2  Түүх өв соёлоо 

хадгалан хамгаалж, соёл 

урлагын үйл ажиллагааг  

чанар хүртээмжтэй,  

хүргэх 

98 3.2.2.1 Явуулын иж бүрэн тоноглогдсон машинтай болох 

99 3.2.2.2 Орон нутгийг судлах танхим байгуулах 

Зорилт 3.3 Эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагааны чанар хүртээмжийг 

сайжруулна 

17 
3.3.1 Дотоод орчныг 

тохижуулах 

100 3.3.1.1 Гал тогоог тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангах 

101 3.3.1.2 
Сургалтын өрөөг техник тоног төхөөрөмжөөр 

хангах 

18 

3.3.2 Эмнэлгийн 

үйлчилгээний нэр төрөл 

нэмэгдүүлэх 

102 3.3.2.1 Иж бүрэн тоноглогдсон  түргэний машинтай болох 

103 3.3.2.2 
Малчдад нүүдлийн өрхийн эмнэлгээр үйлчлэх 

тогтолцоог бүрдүүлэх 

104 3.3.2.3 
Эмнэлгийн багаж тоног төхөөрөмжийн хангалтыг 

нэмэгдүүлэх 

105 3.3.2.4 
Лабораторийн шинжилгээний багаж төхөөрөмжийг 

нэмэгдүүлэх 

106 3.3.2.5 
Алсын зайны оношлогоо эмчилгээний аргуудыг 

эрүүл мэндийн төвдөө нэвтрүүлэх 

107 3.3.2.6 Багийн эмч нарыг унаажуулах 

108 3.3.2.7 
Нөхөн сэргээх асаргаа сувилгааны танхимтай 

болгох 

109 3.3.2.8 Сэтгэлзүйч эмчтэй болж кабинет байгуулах 

110 3.3.2.9 Уламжлалт эмчилгээний танхимтай болох 

111 
3.3.2.1

0 
Чийрэгжүүлэлтийн кабинет өргөжүүлэх 

Зорилт 3.4  Хүн амын өсөлтийг хангаж,иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах таатай 

орчинг бүрдүүлэн өрхийн  амьжиргааг дээшлүүлнэ 

19 

3.4.1 Иргэдийг  ажлын 

байраар хангаж өрхийн 

орлогыг нэмэгдүүлэх 

112 3.4.1.1 Ажилгүй иргэдийг ажлын байраар хангах 

113 3.4.1.2 
Уул уурхайн чиглэлээр МСҮТ-д сурган 

мэргэжилтэй болгох 

114 3.4.1.3 Мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх 

20 

3.4.2 Нийтийн биеийн 

тамир спортыг хүн 

амын дунд хэвшил 

115 3.4.2.1 Ахмадуудын чийрэгжүүлэлтийн танхимтай болох 

116 3.4.2.2 
Урлаг спортын алдартнуудын уралдаан тэмцээнийг 

тогтмолжуулах 



болгож эрүүл аж төрөх 

ёсыг төлөвшүүлэх 
117 3.4.2.3 

Сумын  хэмжээнд  бөхийн дэвжээг дэмжих, 

өргөжүүлэх  

118 3.4.2.4 Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах 

Зорилт 3.5 Суманд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралтыг  бууруулна 

21 

3.5.1 Сургалт 

сурталчилгааг 

тогтмолжуулах 

119 3.5.1.1 
Сургалт сурталчилгаа явуулах хууль эрхзүйн 

мэдээллийн танхимтай болох 

22 

3.5.2 Олон нийт цагдаа 

хамтын ажиллагааг 

сайжруулах 

120 3.5.2.1 Сумын төвийг камержуулах 

121 3.5.2.2 
ААН, байгууллагуудыг дохиолол, камерийн 

системд холбох 

122 3.5.2.3 
Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх бүлэг, 

нөхөрлөлтэй болж сан байгуулах 

123 3.5.2.4 
Бод малд  индекжүүлсэн бүртгэл буюу ЧИП  

суулгах 

Зорилго-4:  Экологийн  тэнцвэрт байдлыг хадгалан хамгаалж, байгальд ээлтэй  аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлнэ 

Зорилт 4.1 Экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгална 

23 

4.1.1 

Цөлжилтийгсааруулж, 

ногоонбайууламжийгнэ

мэгдүүлэх 

124 4.1.1.1 Сумын төвийн агаарын бохирдолыг бууруулах 

125 4.1.1.2   Ногоон зурвас бий болгох 

126 4.1.1.3 Хортон мэрэгчидийг багасгах 

24 

4.1.2 Усан хангамжийг 

нэмэгдүүлж агаар 

бохирдлыг бууруулах 

127 4.1.2.1 
Жилд гүн өрмийн худаг 1, энгийн уурхайн худаг 1 

гаргах 

128 4.1.2.2  Худаг, уст цэг засварлах /жилд 2-оос доошгүй/ 

129 4.1.2.3 
 Булаг шандны эхийг хашиж урсацыг сайжруулах / 

17 булаг / 

130 4.1.2.4 Гүний усны хайгуул хийх /10-аас доошгүй/ 

131 4.1.2.5 
Агаар болон хөрсний бохирдолын шинжилгээний 

багажтай болох 

132 4.1.2.6 
Уул уурхайн шаавхалтын усыг ашиглаж цөөрөм 

байгуулах 

133 4.1.2.7 

 Сумын төв, уурхайн орчмын агаарын болон 

хөрсний бохирдолын шинжилгээг жилд 2-оос 

доошгүй удаа хийх 

25 

4.1.3 Түгээмэл 

тархацтай байгалийн 

баялагийг зөв зохистой 

ашиглан хамгаалах 

134 4.1.3.1 
 Хайрга, чулуу, элс, шаварыг тогтоосон цэгээс 

олборлож, нөхөн сэргээлтийг хийх 

135 4.1.3.2  Хужир, зосыг тогтсон цэгээс  ашиглуулах 

Зорилт 4.2 Уул уурхайн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, олон нийтийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх 

26 4.2.1 Нөхөн сэргээх 

136 4.2.1.1 
 Уурхайн орхигдсон газарт техникийн нөхөн 

сэргээлтийг хийх. 

137 4.2.1.2 

 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН нь жил бүр 

биологийн нөхөн сэргээлтийг талбайнхаа 5-аас 

доошгүй хувьд хийх 

138 4.2.1.3 

 Үйл ажиллагаа явуулж буй ААН, нөхөрлөлүүдийн 

талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг хийлгэж, 

уурхайн орчныг байнгын усалгаатай болгох 

27 
4.2.2 Байгаль хамгаалах 

тасаг байгуулах 
139 4.2.2.1 

Байгаль хамгаалах төрийн бус байгууллага. Сайн 

дурын бүлгүүдийг үүсгэж чадваржуулах 



140 4.2.2.2 
 Байгаль хамгаалах тасгийг машин, техник 

хэрэгсэлээр хангах 

141 4.2.2.3 
Хөрөнгө оруулагчдын зөвөлгөөнийг жил бүр 

зохион байгуулах 

Зорилт 4.3 Байгальд ээлтэй  аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ 

28 
4.3.1 Аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх 

142 4.3.1.1 
 Орон нутгийн үзэсгэлэнт газруудын тойрон аялах 

маршрутыг гаргаж хөтөчтэй болох 

143 4.3.1.2 Орон нутгийн үзэсгэлэнт газруудыг сурталчилах 

144 4.3.1.3 
 Байгалийн цогцолбор газарт жуулчны бааз 

байгуулах 

29 

4.3.2 Зэрлэг ан амьтан 

хамгаалах сан 

байгуулах  

145 4.3.2.1  Ган, зудтай үед ан амьтадад өвс, хужир тавьж өгөх 

146 4.3.2.2 
Шонхор, Сар шувууд болон суурьших боломжтой 

ан амьтдыг нутагшуулах  

147 4.3.2.3 
 Ховордсон ан амьтдад дохиоллын системийг 

суулгах 

148 4.3.2.4 
 Ховордсон ургамлын зүйл ангийг нэмэгдүүлж 

тариалах. 
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