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 СУМЫН   ИТХ-ЫН  20..... ОНЫ ..... ДУГААР САРЫН ....-НЫ 
ӨДРИЙН ........ТООТ ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ 

 

СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН 
ЧИГЛЭЛ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
НЭГ. ЗАСАГЛАЛЫН ХҮРЭЭНД  
Зорилго: Тогтвортой, хариуцлагатай төрийн албаны соёлыг төлөвшүүлж, шударга ёс, эрх тэгш байдлыг эрхэмлэн хууль 
сахиулах үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зарчмыг баримтална. 
 

№ 
Хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 
Шалгуур үзүүлэлт Зорилтот түвшин үр дүн 

Төсөв 
/мян 
төг/ 

Хөрөнгийн 
эх үүсвэр 

Хугацаа 
Хариуцах 

байгууллага, 
эзэн 

1.1 Төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр : 

1.1.1 

Төрийн албаны 
стандартыг 
хэрэгжүүлэх, ажлын 
бүтээмжийг 
дээшлүүлэх зорилгоор 
“Төрийн байгууллага-
Ажлын бүтээмж”  арга 
хэмжээг авч үр дүнд 
хүргэнэ. 

-Төрийн албан хаагчдын 
ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх 
талаар сургалт хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулах. 
-Үйл ажиллагааг дүгнэх болзол 
гарч дүгнэгдсэн байна. 
 -Төрийн байгууллагуудын 
хамтын ажиллагаа сарын аян -
3 арга хэмжээг зохион 
байгуулсан байх. 

-Төрийн албаны тухай 
хуулийн хэрэгжилт 
хангагдсан байх 
-Төрийн 
байгууллагуудын 
хамтын ажиллагаа 
сайжирсан байх. 
-Жилийн ажлын 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 85 хувиас 
дээш байна. 

- - Жилдээ 

ЗДТГ, Төрийн 
байгууллагын 
дарга эрхлэгч 
нар 

1.1.2 

Иргэд, төрийн 
байгууллагуудын 
хамтын ажиллагааг 
сайжруулах. 

-Хишиг өдөр арга хэмжээ 
зохион байгуулах          
-Хэсгүүдийн дунд 4-оос 
доошгүй арга хэмжээ зохион 
байгуулах 

-Хэсгүүдийн үйл 
ажиллагаа 
тогтмолжино. 
 

- - 
Улирал 
бүр 

Төрийн 
байгууллагууд 

1.1.3 
Цахим баримтаар 
мэдээллийн сан үүсгэх 
ажлыг эрчимжүүлнэ. 

-ORG-AMS програм 
хангамжийн ашиглалт 
сайжирсан байна. 

Цахим архив үүссэн 
байна. 

- - 
Жилдээ 

ЗДТГ-н дарга, 
Бичиг хэргийн 
эрхлэгч 

1.1.4 
Иргэдийг мэдээллээр 
хангах ажлыг 
эрчимжүүлнэ. 

-Масс мессежийг 
тогтмолжуулсан байна. 

-Иргэд мэдээлэл авах 
боломж бүрдэнэ. 

- - Жилдээ 
Багийн дарга 
нар 
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-Шилийн мэдээ сонинг улирал 
бүр нийтэлж иргэдэд хүргэсэн 
байна. 

Цаг уурын 
ажиглагч 

1.1.5 
Сумын дайчилгааны 
төлөвлөгөөг тодотгон, 
хэрэгжүүлнэ. 

-Төлөвлөгөөний биелэлтийг 
хангаж, гамшгаас хамгаалах 
команд штабын сургалтыг 
зохион байгуулах 

 
-Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 100 хувьд 
хүрсэн байх 
 

- - Жилдээ  
ЗДТГ-ын 
дарга   

1.1.6 

Сэлэнгэ аймгийн 
Хүдэр сумтай хамтын 
ажиллагааг 
өргөжүүлнэ. 

-Хамтран ажиллах төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжүүлэн, үр 
дүнд хүрсэн байна. 

-Сумдын өдөрлөг 
зохион байгуулагдсан 
байх.  

- - 
2-3-р 
улиралд  

ЗДО 

1.1.7 

Төрийн үйлчилгээ-
малчины хотонд 
өдөрлөгийг багуудад 
зохион байгуулна. 

-Хөдөөгийн өрхүүдэд төрийн 
үйлчилгээг жилд 2-оос 
доошгүй удаа хүргэсэн байна. 
-Өдөрлөгт багийн иргэдийн  60-
аас доошгүй хувь хамруулсан 
байна. 

-Малчид төрийн 
үйлчилгээг шуурхай, 
чирэгдэлгүй авч сэтгэл 
ханамж сайжирсан 
байна. 
 

- - Жилдээ  
Төрийн 
байгууллагууд 

1.1.8 

Мэргэжлийн чиг, 
баримжаа олгох 
сургалтыг үе 
шаттайгаар зохион 
байгуулна.  

-Сургалтыг 2-оос доошгүй удаа 
зохион байгуулсан байх. 

-Сургалт зохион 
байгуулагдсан байх. 

- - Жилдээ  

Төрийн болон 
хувийн 
хэвшлийн 
байгууллагууд   

1.1.9 
Сумын хүний нөөцийн 
бодлогын баримт 
бичгийг хэрэгжүүлнэ. 

-Төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжилтийг тооцож 
ажилласан байна. 

-2019 онд дутагдалтай 
мэргэжлийн хүчний 
хангалт 90 хувьд 
хангагдсан байх. 
Шаардлагатай 2-оос 
доошгүй мэргэжилтнийг 
судлах, бэлтгэх   

- 
 
- Жилдээ 

Төрийн 
байгууллагууд 

1.2. Хууль ёсыг бэхжүүлэх , Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журам сахиулах чиглэлээр 

1.2.1 

Сургалт сурталчилгааг 
нэгдсэн багийн зохион 
байгуулалттайгаар 
төлөвлөн явуулах  

Сургалт сурталчилгааны баг 
байгуулсан байх. 
Сургалт сурталчилгаанд 
хамрагдсадын  тоо өмнөх 
оноос 20-иар нэмэгдсэн байх.  

Улирал бүр сургалт 
зохион байгуулагдсан 
байх. 
 

- - 
1улирал 

бүр 
Төрийн 
байгууллагууд  
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Салбар бүрээс 3-аас доошгүй 
хуулийн сургалт арга хэмжээг 
зохион байгуулсан.  

1.2.2  

“Хууль, эрхзүйн 
мэдлэгийг иргэдэд” 
өдөрлөгийг зохион 
байгуулна. 

-Тусгай удирдамжийн дагуу 
Өдөрлөг зохион байгуулагдсан 
байх.  
 

-Иргэдийн хууль, эрх 
зүйн мэдлэг дээшилнэ. 
-Ажлын уялдаа холбоо 
сайжирна.  

- - 
Улирал 
бүр 

Эрхзүйн хөтөч 
баг, ЗДТГ, 
Цагдаагийн 
хэсэг 

 

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД :  
2.1 Эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулна. 

№ Арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт Зорилтот түвшин үр дүн Төсөв 
Хөрөнгийн 
эх үүсвэр 

Хугацаа Хариуцах эзэн 

2.1.1 

Төсвийн сахилга батыг 
сайжруулж, тэвчиж болох 
зардлыг танах, 
хэмнэлтийн горимд 
шилжүүлэх замаар 
төсвийн өр авлагагүй 
ажиллана. 

-Төсвийн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах 
-Төсвийг үндэслэлтэй 
төлөвлөн, төсвийг хугацаанд 
нь хянуулах. 
-Төрийн сангийн төлбөр 
тооцооны журмыг бүрэн 
хэрэгжүүлэх 

 
 

-Батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу 
зарцуулсан байна. 
-Жилийн эцсийн тайланг 
өр, авлагагүй 
тайлагнасан байна. 
-Он дамжсан өглөг, 
авлага буурсан байна. 
-Төлбөр тооцооны 
зөрчилгүй байна. 

- 

Улс болон 
орон 
нутгийн 
төсөв 

Сар, 
улирал, 
хагас, 
бүтэн 
жилээр 

Санхүүгийн 
алба,  
Төсөвт 
байгууллагын 
дарга нар 
 

2.1.2 

Төсвийн зарцуулалтыг 
хууль журмын дагуу 
гүйцэтгэж, шилэн дансны 
тогтолцоог хэрэгжүүлнэ. 

-Төсөвт байгууллага бүр 
төсвийн төлөвлөлт, төсвийн 
гүйцэтгэлийг мэдээллийн 
самбарт байршуулах болон 
цахимаар иргэдэд мэдээллэх 

 
-Төсвийн төлөвлөлт, 
зарцуулалт ил тод болно. 
 

- 

Улс болон 
орон 
нутгийн 
төсөв 

Сар, 
улирал, 
хагас, 
бүтэн 
жилээр 

Санхүүгийн 
алба, 
Төсөвт 
байгууллагын 
дарга нар 
 

2.1.3 

Орон нутгийн татварын 
орлогын төлөвлөгөөг 
жигд ханган биелүүлж, 
орлогыг нэмэгдүүлнэ. 

-Орон нутгийн татварын 
орлогыг 10-15 хувиар 
нэмэгдүүлэх 

-Иргэд татвар төлөх 
хандлага бий болж, 
татварын талаар эерэг 
хандлагатай болно. 

- 
Орон 
нутгийн 
төсөв 

Сар, 
улирал, 
хагас, 
бүтэн 
жилээр 

Санхүүгийн 
алба 
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-Татварын хуулиудыг 
улиралд 1-ээс доошгүй удаа 
олон нийтэд сурталчлах. 
 

-Татварын орлогын 
төлөвлөгөө биелсэн 
байна.  
-Татварын хууль 
тогтоомж бүрэн хэрэгжсэн 
байх. 

ГУРАВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 
Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд сурч, хөгжих, ажиллаж, амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, нийгмийн үйлчилгээнд 
тэгш хүртээмжтэй хамрагдах боломжийг бий болгох замаар хүний хөгжлийг хангаж, нийгмийн баталгааг нь сайжруулна. 

№ Арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
Зорилтот түвшин үр дүн 

Төсөв 
Хөрөнгий
н эх 
үүсвэр 

Хугацаа Хариуцах эзэн 

3.1. Эрүүл мэндийн чиглэлээр : 

3.1.1 

Өвчлөлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тандалт 
судалгаа, илрүүлэг үзлэг 
оношилгоог эрчимжүүлж 
ажиллана. 

 -Хавдар, БЗДХ-ын 
тохиолдол эрт 
оношлогдсон байх 

 -Зорилтот насны 
иргэдэд урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг 
хийгдсэн байх 

 -Элэгний В,С вирус 
илрүүлэх, илэрсэн 
өвчтөнүүдийг 
эмчилгээнд хамруулна. 

-Халдварт өвчлөл эрт 
оношлогдсон байна. 
-Өвчлөл буурсан байна. 
-Хавдраас урьдчилан 
сэргийлэгдэнэ 
-80-аас доошгүй хувийг 
эмчилгээнд хамруулах 
ажлыг зохион 
байгуулна. 

- 
Төсөл 
хөтөлбөр 

Жилдээ  ЭМТ 

3.1.2 

Иргэдийн дунд 
хөдөлгөөний хомсдолоос  
үүсэлтэй өвчлөлийг 
бууруулна. 

-Иргэдийн дунд хөдөлгөөнт 
дасгалыг өдөрт 30 минутаас 
доошгүй хугацаанд хийж 
хэвшүүлэх дадал тогтоох. 
-Хөдөлгөөн эрүүл мэнд аяныг 
зохион байгуулсан байна. 

-Хөдөлгөөний 
дутагдлаас үүсэх 
өвчлөлийн тоо буурна. 

- -  Жилдээ 
НЭМСЗөвлө
л, ЭМТ 

3.1.3 

Улирлын  сувилалын үйл 
ажиллагааг өргөжүүлэн 
зохион байгуулна. 

-Сувиллын үйлчилгээний нэр 
төрөл олширсон байна. 
-75-аас дээш насны 
ахмадуудыг хамруулах 
-Ахмадуудын эрүүл мэндийн 
судалгааг нарийвчлан 
гаргасан байна. 

-Сувилалын ажиллагаа 
явагдсан байх  
-Сувилалд хамрагдсан 
иргэдийн тоо өссөн 
байна. 

 
 
- 

 
 
- 

 

2-3-р 
улиралд  

 

НЭМСЗөвлө
л, ЭМТ 
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3.2 Боловсролын чиглэлээр : 

3.2.1  

Засаг даргын нэрэмжит 
Оюун ухааны сорилго, 
уралдаан зохион 
байгуулах 

-Урирдамж боловсруулан 
хэрэгжүүлнэ. 
-Цэцэрлэг болон сургуулийн 
сурагчид бүрэн хамрагдсан 
байх 
-Төрийн албан хаагчид 100% 
хамрагдсан байх 

-ТАХ болон хүүхэд 
багачуудын мэдлэг ур 
чадвар нэмэгдэнэ. 
-Төрийн албан хаагчдын 
хамтын ажиллагаа 
сайжирна 

- - 

 

Жилдээ Засаг дарга  
ЕБС, СӨБ 
 

3.2.2 
Үндэсний  хэл, бичгийг 
сурах, түгээн дэлгэрүүлэх 
ажлыг  зохион байгуулна. 

-Монгол хэлний кабинетийг 
тохижуулна. 
-Төлөвлөгөө гарган, 
хэрэгжүүлнэ. 
-Гарааны үнэлгээнээс 10% 
ахиулсан байна. 

-Төрийн албан хаагчдын 
монгол, хэл бичгийн 
мэдлэг дээшилнэ.  
-Суралцагчдын эх хэлээ 
дээдэлж, суралцах 
орчин бүрдэнэ. 

- - 

 

1-2-р 
улиралд  

Засаг дарга, 
НБХМ, 

ЕБС, 
НТБНэгж 

3.2.3 

“Сөлтэй намрын уянга” 
яруу найргийн баярыг 
хүүхэд залуучуудын дунд 
зохион байгуулж олон 
нийтийг хамруулна. 

 -Удирдамж батлагдаж, 
олон нийтэд мэдээлэл 
хүрсэн байх 

 -Сургуулийн сурагчид 
болон насанд 
хүрэгчдийг хамруулсан 
байх  

 -Зохиолч, яруу 
найрагчидтай уулзалт 
зохион байгуулагдсан 
байна. 

-Арга хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байх 
-Иргэдийн гоо зүйн 
мэдрэмж дээшилж, 
шүлэг зохиол бичих 
хүсэл тэмүүлэл 
нэмэгдэнэ. 

- - 
3-р 
улиралд  

ЕБСургууль, 
Соёлын төв  

3.2.4  

Хүүхэд залуучуудыг орон 
нутгийн түүхэн дурсгалт 
газар, эх нутгаа судлах 
хөтөлбөрт аялалд 
хамруулна.  

-Аялалыг хөтөлбөрийн дагуу 
зохион байгуулж, 

 5-9-р ангийн сурагчид 
болон залуучуудыг 
хамруулах 

-Түүх, соёлын дурсгалт 
газруудыг танин мэдэж, 
эх нутгаараа бахархах 
үзэл төлөвшинө. 

- - Жилдээ 
Сургууль 
Соёлын төв 

3.2.5 

Багш нарыг мэргэжил 
дээшлүүлэх, гадаад 
болон дотоодод  
туршлага судлахад 
дэмжлэг үзүүлэх  

-Багш сурагч солилцоо арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх 
-Харилцан туршлага судлах 

-Багш нарын ур чадвар, 
заах арга барил 
сайжирна. - - Жилдээ 

Засаг дарга 

ЕБС, СӨБ 
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3.2.6 

Сургууль цэцэрлэгийн 
зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг сайжруулж, 
байгууллагын үйл 
ажиллагаанд эцэг эхийн 
санал, оролцоог 
нэмэгдүүлнэ.  

-Сургууль цэцэрлэгийн зөвлөл 
шинээр байгуулагдсан байна.  
-Зөвлөлийн үйл ажиллагаа 
тогтмолжсон байна.  

-Сургууль, цэцэрлэгийн 
эцэг, эхийн хамтын 
ажиллагаа сайжирна. 

- - Жилдээ ЕБС, СӨБ 

3.2.7  

Сургууль цэцэрлэгийн 
сургалтын чанарыг 
сайжруулахад анхаарч 
ажиллах  

Цөм хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангаж ,   
Гарааны үнэлгээний хийгдэж, 
10-иас доошгүй хувийн 
ахицтай байна. 
Боловсролын мэргэжлийн 
байгууллагата хамтарч 
ажилласан байх. 

Багш нарыг үе 
шаттайгаар сургалтанд 
хамруулсан байна. 
Стандартын 
хэрэгжилтийг 
хангагдана. 

- - Жилдээ  ЕБС, СӨБ 

3.3. Соёл урлаг, Спортын чиглэлээр : 

3.3.1 
Хөрш орнуудтай соёлын 
солилцоог өргөжүүлнэ. 

-Урлагийн тоглолт зохион 
байгуулсан байх 

-Орон нутгийнхаа урлаг, 
уран бүтээлийг 
сурталчилна. 
-Туршлага судална. 

- - Жилдээ  
Соёлын төв, 
ЗДТГ 

3.3.2 

Морин хуур, уртын дууны 
сургалтуудыг 
хичээлүүлж, дуу хуураа 
өвлүүлэн хөгжүүлнэ. 

-Уралдаан зохион 
байгуулагдах 
-Сургалтууд зохион 
байгуулагдах 
-Шинээр 20 хууртай болно. 

-Уртын дууч, морин 
хуурчдын тоо 
нэмэгдэнэ. 
 

- - Жилдээ  
Соёлын төв, 
ЕБС 

3.3.3 

Түүх соёлын үл хөдлөх 
дурсгалуудын хадгалалт, 
хамгаалалтын байдал, 
хяналтыг сайжруулна.  

 -Малчид, иргэдэд 
гэрээгээр хариуцуулж, 
хяналтыг сайжруулсан 
байна. 

- Хадгалалт хамгаалалт 
сайжирна. 

- - Жилдээ 
Соёлын төв, 
ЗДТГ 

3.3.4 

Орон нутаг судлах 
танхимын үйл 
ажиллагааг 
тогтмолжуулна.  

 -Танхимын үзмэрийн 
сан хөмрөгийг 
баяжуулах 

 -Камер, дохиололтой 
болсон байна. 

-Үйл ажиллагаа 
тогтмолжино. 

- - Жилдээ Соёлын төв 
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3.3.5 
Угийн бичиг хөтлөх 5 
дахь  удаагийн аянг 
зохион байгуулах  

-1,2-р баг тус бүрт 1-ээс 
доошгүй өрх угийн бичиг 
хөтлөх программтай болсон 
байх 
-Угийн бичгээ хөтөлж эхэлсэн 
өрхийн тоо нэмэгдсэн байх 

 
-Угийн бичгээ цахимд 
оруулж ахиц гарсан 
байна. 

- - 
2-р 
улирал 

НТБНэгж, 
НБХМ, 
Соёлын төв 

3.4. Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд, ахмадын чиглэлээр : 

3.4.1 
“Эмэгтэйчүүдийн 
чуулган”-г зохион 
байгуулах 

-Нийт эмэгтэйчүүдийн 60-аас 
доошгүй хувь хамрагдсан байх 

-Эмэгтэйчүүдийн 
нийгмийн оролцоо 
нэмэгдэнэ. 

- - Жилдээ 
ЗДТГ 
Эмэгтэйчүүд
ийн зөвлөл 

3.5 Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр : 

3.5.1 

Сайн дурын нийгмийн 
даатгал, ЭМДаатгалд 
малчид хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчдийн 
хамралтын  хувийг 
нэмэгдүүлнэ. 

-Аян зарлагдаж үр дүнд хүрсэн 
байх 2-оос доошгүй удаа. 
-Сургалт, сурталчилгааг 
улирал бүр зохион байгуулах 

-Хамрагдалтын хувь 
нэмэгдсэн байх. 

- - Жилдээ  

 

НДБайцаагч, 
БЗДарга нар 

3.5.2 

ХЭДС-аас хэрэгжүүлдэг 6 
төрлийн төсөл хөтөлбөрт 
ХХЭ-ийн үйл ажиллагааг 
дэмжиж хамруулна. 

-Төсөл хөтөлбөрт хамруулж 
байнгын ажлын байрыг бий 
болгох 

-Жилд 5 доошгүй 
байнгын ажлын байр 
шинээр бий болно. 

- - Жилдээ  
ХЭХАХМэргэ
жилтэн, БЗД 

 

3.5.3 

Нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулах 

-Зорилтот бүлгийн иргэд 
халамжийн үйлчилгээ 
чиглэгдсэн байх 

-Иргэдийн амьжиргааны 
түвшин дээшилнэ. 

 

- 
- 

Сар, 
улирал, 
хагас, 
бүтэн 
жилээр 

 

ХЭХАХМэргэ
жилтэн, 
БЗДарга нар 



 

 
Page 8 

 

  

3.5.4 

Ажлын байр шинээр бий 
болгож, жижиг дунд 
бизнес эрхлэгчдийг 
хөнгөлөлттэй зээлэнд 
хамруулна. 

 -СХС-ийн журмын дагуу 
зээлийн сонгон 
шалгаруулалтыг 
явуулсан байх.  

  

 -Орон нутгийн 
онцлогт 
тохирсон 
үйлдвэрлэл бий 
болно.  

-Ажлын байрны тоо 
нэмэгдсэн байх 

- СХСан Жилдээ ЗДТГ 

ДӨРӨВ. ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ГАЗАР ТАРИАЛАН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД 
4.1 Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангаж ажиллана. 

№ Арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт Зорилтот түвшин үр дүн Төсөв 
Хөрөнгийн 
эх үүсвэр 

Хугацаа 
Хариуцах 
эзэн 

4.1. Мал аж ахуй, газар тариалангийн чиглэлээр 

4.1.1 

Дундговь тэмээ хөтөлбөрийн 
хүрээнд “тэмээчдийн баяр” 
арга хэмжээг зохион 
байгуулна. 

-Тэмээчдийн баяр арга 
хэмжээг зохион 
байгуулах. 
-Жил бүр зохион 
байгуулагдах тогтмон 
өдөртэй байна. 
 

-Арга хэмжээнд оролцсон 
тэмээчдийн тоо өссөн 
байх 
-Тэмээний соёл 
уламжлалт арга 
технологи 
сурталчилагдана. 

- ЗД-ын нөөц Жилдээ 
МЭҮТ, БЗД 
нар 

4.1.2 
“Түмэн адууны баяр” арга 
хэмжээ зохион байгуулна. 

-Адууны соёл өв 
уламжлалаа олон нийтэд 
түгээн дэлгэрүүлж 
сурталчилсан байна. 
- -“Хийморийн овоо”-той 
болсон байна. 

-Өв уламжлал, адууны 
соёл сурталчилагдаж, 
адууны үнэ цэнэ 
нэмэгдэнэ. 
-Адууны тоо толгой 10000 
мянгаас дээш гарсан байх 
-Шил адууны судалгаа  
шилжилгээний тайланг 
МААЭШХүрээлэнгийн 
Эрдмийн зөвлөлд өргөн 
барьсан байна. 

- 
ЗД-ын нөөц 
хөрөнгө  

Жилдээ 
ЗДТГ, 
уяачдын 
холбоо 

4.1.3 
“Монгол мал” хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 

-Сумын бүх малыг 
үржлийн бүртгэлд 
бүртгэх   
-Малын генетик нөөцийн 
тухай хуулийг 
хэрэгжүүлж ажиллах 

-Малын хулгай гэмт 
хэргээс урьдчилан 
сэргийлнэ. 
Нэгдсэн мэдээллийн 
сантай болно. 

- 
Улсын 
төсөв 

Жилдээ ЗДТГ 
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4.1.4 
Малын халдварт өвчингүй 
сум болно. 

-сумын бүх малыг 
шаардлагатай 
вакцинжуулалтанд 
хамруулна. 
-Мал амьтны эрүүл 
мэндийн тухай хуулийн 
сургалт, сурталчилгааг 
хийж, малчдын үүрэг 
хариуцлага нэмэгдсэн 
байна. 

-Халдварт өвчингүй сум 
болно. - 

Улсын 
төсөв Жилдээ МЭТ, ААН  

4.1.5 
Бэлчээрийн усан хангамжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

-Ус гаргах газрыг багийн 
иргэдийн хурлаар 
хэлэлцүүлсэн байна. 
-Нутаг дэвсгэрийн 
хөгжлийн төлөвлөгөөнд 
тусгасан байна. 

-Инженерийн хийцтэй 
худаг баг тус бүрт 1-ийг 
гаргасан байна. 

- 
Улсын 
төсөв Жилдээ ЗДТГ  

4.1.6 Шил адууны омог батлуулах  

Шил адууны дуудлага 
худалдааг зохион 
байгуулсан байна. 
-Шаардлагатай 
шинжилгээ, судалгаа 
хийгдсэн байна. 
Санхүүгийн эх үүсвэр 
шийдэгдсэн байна. 

Шил адууны омог 
батлагдсан байна. - ОНХСан  Жилдээ  

МЭҮТасаг 
\Засаг дарга 

4.2. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хүнс худалдааны чиглэлээр : 

4.2.1 

Сумын төвд үйлчилгээний 
стандарт шаардлагад 
нийцсэн зоогийн газар, 
үйлчилгээний төв байгуулах 
санаачлагыг дэмжинэ.  

-Иргэд, бизнес 
эрхлэгчдэд мэдээлэл 
хүргэж хамтран 
ажилласан байна. 

 
-Эхлэл тавигдсан байна.  
Газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд оруулсан 
байх. 

- СХСан Жилдээ 
ЗДТГ 
 

4.2.2 

Мал аж ахуйн гаралтай 
түүхий эд боловсруулах цех 
байгуулах / 

-Иргэд, бизнес 
эрхлэгчдэд мэдээлэл 
хүргэж, төсөл 
тодорхойлогдсон байна. 

-Суманд үйлдвэр/цех/   
байгуулагдах эхлэл 
тавигдсан байна. 

 СХС,ОНХС Жилдээ ЗДТГ 
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Нэхий элдэгч, үртэс 
сорогч/ тоног 
төхөөрөмжтэй болох 

 

4.2.3 

“Өндөршил түншлэл-2019” 
үзэсгэлэн худалдаа зохион 
байгуулна 

-Нэгдсэн арга хэмжээ 
зохион байгуулах. 

 

-Малчдын орлого 
нэмэгдсэн байх 
-Бүтээгдэхүүний нэр 
төрөл олширсон байх 
Оролцогчдын тоо 
нэмэгдсэн байх 

- ЗД-ын нөөц  Жилдээ ЗДТГ 

 
ТАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, УУЛ УУРХАЙН ХҮРЭЭНД 
5.1 Байгалийн нөөцийг зохистой ашиглаж, байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг шинэ шатанд гаргаж, аялал 
жуулчлал, уул уурхайгаас орон нутагт орох орлогын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

№ Арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
Зорилтот түвшин үр дүн 

Төсөв 
Хөрөнгийн 
эх үүсвэр 

Хугацаа 
Хариуцах 
эзэн 

5.1. Байгаль орчны чиглэлээр :  

5.1.1 

Сумын төвийн цэцэрлэгт 
хүрээлэнгүүдийн ургалтыг 
сайжруулж, ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. 

 -Ногоон 
байгууламжийг 
нэмэгдүүлэхэд 
иргэд ТББ-ын 
оролцоог 
нэмэгдүүлнэ. 

-Ногоон байгууламж 
нэмэгдсэн байна. 

- 
ТББ,  
ХХҮГ 

2,3-р 
улирал 

БОХУБ, ТББ 

5.1.2  

Айл өрх бүр мод тарих 
хөдөлгөөн өрнүүлнэ. 

- мод тарих айл өрхийг 
дэмжиж ажиллах 

 

-Ногоон байгууламж 
нэмэгдсэн байна. 
Иргэдийн оролцоо 
нэмэгдэнэ. 

- - Жилдээ БОХУБ 

5.1.3 

 
Орчны эрүүл мэнд 
хөтөлбөрийг эрчимжүүлж 
ажиллана. Хог цэгийг булах 

-2-дагч түүхий эд 
цуглуулах цэг бий 
болгоно. 
-Хог шуух ажлыг 
иргэдийн оролцоотой 
зохион байгуулна. 

-Хог хаягдлын менежмент 
сайжирна. 
 
Эрүүл , цэвэр орчин 
бүрдэнэ.  

- - Жилдээ 

БОХУБ, 
Төсвийн 
байгууллагу
уд 
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2 га дээш газар цэвэрлэж 
хогийг булсан байх .  

5.1.4 

Цаг уурын харуулын 
шинжилгээний талбайг 
өргөтгөнө. 

-Талбайд өргөтгөл 
хийгдэж автомат тоног 
төхөөрөмжөөр хангагдах 
боломж бүрдэнэ. 

- Цаг уурын ажиглалт, цаг 
агаарын мэдээ бодитой, 
нарийвчлалтай гарах 
боломж бүрдэнэ. 

- - Жилдээ ЗДТГ 

5.1.5 

Орон нутгийн тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх талаар 
судалгааг гаргаж, боломжтой 
талбайг холбогдох газруудад 
уламжилна. 

-Сумын газар нутгийн 
хамгаалалтанд авах 
талбайн координат 
тодорхойлогдсон байна. 
-Судалгаа хийгдсэн 
байна. 

-Орон нутгийн тусгай 
хамгаалалттай газрын 
хэмжээ нэмэгдэнэ. 
-Бэлчээр хамгаалалт 
нэмэгдэнэ. 

- - Жилдээ ЗДТГ 

5.3. Газар зохион байгуулалт:  

5.3.1 

Сумын нутаг дэвсгэрийн ерөнхий 
төлөвлөгөөг батлуулж, 
төлөвлөгөөний дагуу иргэн, аж 
ахуй нэгжид газар эзэмшүүлэх, 
өмчлүүлэх 

Газар зохион 
байгуулалтын тухайн 
жилийн төлөвлөгөөг 
батлуулах 

Газрыг 50 хүртэлх иргэн, аж 
ахуй нэгжид эзэмшүүлж, 

өмчлүүлэх 
 ОНТөсөв 

1,4-р 
улирал 

Газрын 
даамал 

5.3.2 

 
Бэлчээрийн фото мониторинг хийх Бэлчэээрийн цэгийг 

тодорхойлсон байх 

Бэлчээрийн даацыг зөв 
тодорхойлж иргэдэд  

бэлчээр ашиглалтын талаар 
ойлголт өгөх 

 ОН төсөв 3-р улирал 

Газрын 
даамал, 

Багийн засаг 
дарга нар 

5.3.3 
Хуучин нэгж талбарын нөхөн 
бүрдүүлэлтийг хийх 

Лэнд менежер 
программд оруулах 

Эзэмшүүлж өмчлүүлсэн бүх 
нэгж талбар газрын 

мэдээллийн санд оруулах 
 ОН төсөв 1-р улирал 

Газрын 
даамал 

5.3.4 
Газрын төлөв байдал, чанарын 
хянан баталгаа хийх Цэгийг тогтоох 

7 хүртэлх цэгт хянан 
баталгаа хийж үр дүнг 

мэдээллэх 
 

өөрийн 
хөрөнгө 

1,2 
Газрын 

даамал, БЗД 

5.3.5 
Газар усны нэрийн толь бүтээх Газар усны нэрийн 

бүртгэл хөтөлж гаргах 
Газар зүйн нэрийн тольтой 
болно. 

 
ТББ, 
ОНХС 

4 улирал 
БЗД, газрын 

даамал 

 
ЗУРГАА. БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД 
6.1 Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг аймаг, сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурлаж, хүн ардын ая 
тухтай ажиллах, амьдрах нөхцлийг сайжруулахад чиглүүлнэ. 
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№ Арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
Зорилтот түвшин үр дүн 

Төсөв 
Хөрөнгий
н эх 
үүсвэр 

Хугацаа 
Хариуцах 
эзэн 

6.1 Дэд бүтэц 

6.2 Барилга, орон сууц, их засвар 

6.2.1 

Соёлын төвийн шинээр 
баригдах барилгын зураг 
төсөв, суурийн геологийн 
судалгааг хийлгэнэ. 

-Зураг төсөв хийгдэж, 
бэлтгэл ажлыг хангасан 
байна. 
-Гэрээ байгуулж, зураг 
төсөв хийгдсэн байна. 

 
-Улсын төсөвт суугдсан 
байна. 
 

- 
Улсын 
төсөв 

Жилдээ 

Засаг дарга, 
Соёлын 
төвийн 
эрхлэгч 

6.2.2 
Эмнэлгийн барилгын суурийн 
хүчитгэл, хийх зураг төсвийг 

хийлгэнэ. 

-Их засвар хийх 
судалгаа, зураг төсөв 
хийгдсэн байна. 

-Их засвар хийгдэж, үйл 
ажиллагаа хэвийн 
явуулах нөхцөл бүрдэнэ. 

- 
Улсын 
төсөв 

Жилдээ 
ИТХ, ЗДТГ, 

ЭМТ 

6.2.3 
Гематологийн анализаторын 
аппараттай болно. 
 

-Судалгаа хийгдсэн байх 

-Шинжилгээний нэр төрөл  
нэмэгдэнэ. 
-Эмнэлгийн тусламж 
үйлчигээний чанар 
сайжирна 

- - Жилдээ ИТХ, ЗДТГ 

6.2.4 

Сургуулийн спортын гадаа 
талбайг тохижуулан сагсан 
бөмбөгийн спортыг хөгжүүлэх 
боломж бүрдүүлнэ. 

-Санхүүжилт шийдэгдсэн 
байна. 
-Судалгаа хийгдсэн байх 
-Гадна хашаа, шийдтэй 
болно. 

-Хүүхдийн сурч, хөгжих 
таатай орчин бүрдэнэ. 
Хөдөлгөөний дутагдлаас 
сэргийлнэ. 
-Чөлөөт цагаа зөв 
боловсон өнгөрүүлэх 
боломж бүрдэнэ. 

- - Жилдээ Сургууль 

6.2.5 
Мэдээлэл зүйн кабинетийн 
тоног төхөөрөмжийг 
шинэчлэн сайжруулна. 

-Компьютеруудыг 
шинэчилж, 
шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжтэй болсон 
байна. 

-Хүүхдийн сурч, хөгжих 
таатай орчин бүрдэнэ.  
-Чөлөөт цагаа зөв 
боловсон өнгөрүүлэх 
боломж бүрдэнэ. 

- - 

 
3 -р 
улиралд ЕБС 

6.2.6 

Гудамж, хорооллын 
гэрэлтүүлэгийг сайжруулна. 

 

-Гэрэлтүүлэгийн 
цамхагуудад засвар 
хийгдсэн байна. 

-Гэрэлтүүлэгийн чанар 
сайжирна. 
-Иргэдийн амьдрах 
таатай орчин бүрдэнэ. 

- - 

 

Жилдээ 

 

ЗДТГ 

6.2.7 
 
Караоке иж бүрэн техник 
хэрэгсэлтэй болно.  

-Үнийн судалгаа 
хийгдсэн байна. 

-Иргэдийн чөлөөт цагийг 
зөв боловсон өнгөрүүлэх 
боломж бий болно. 

- - 
  

ЗДТГ 
Соёлын төв 
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-Шинэ дуучдыг 
нэмэгдүүлэх 

Жилдээ 

6.2.8 

Сумын төвийн цахилгааны 
хангамжийг сайжруулах, 
шугамын өргөтгөлийн ажлыг 
шийдвэрлэнэ. 

-Шинэ суурьшлын бүсэд 
цахилгаан шугамын 
өргөтгөл хийгдсэн байна. 

-Иргэдийн амьдрах орчин 
сайжирна. 

 -122 401,6 

 

Жилдээ 

 

ЗДТГ 

6.2.9 

Шинээр 100 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн барилгын ажлыг 
эхлүүлнэ. 

-Зураг төсөв хийгдсэн 
байна. 
-Улсын төсөвт суусан 
байна. 

-Хүүхдийн сургалтыг 
стандартын шаардлагад 
нийцсэн сургалтын орчин 
бүрдэнэ. 

- - 

 

Жилдээ 

 
ЗДТГ 
Цэцэрлэг 

6.2.11 
Ухаалаг худаг  Тоног төхөөрөмж шинээр 

авч суурилагдсан байх.  
 

Иргэдийн хэрэгцээ 
шаардлага хангагдана . 
 

- 13,000,0 
Жилдээ  ЗДТгазар  

6.2.12  

Орон сууц дэд хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх  

Газрын асуудлыг 
шийдвэрлэсэн байх. 
Орон сууц барих ажлын 
эхлэл тавигдсан байх 

Иргэдийн оршин суух 
таатай нөхцөл бүрдэнэ.  

- - 

жилдээ ЗДО, ТББ-
ууд  

6.2.13 

Хүндэтгэлийн хаалгатай 
болох ажлыг эхлүүлнэ.  

-Эх загвар,  хийгдсэн 
байна. 
Санхүүгийн эх үүсвэрийн 
асуудал шийдэгдсэн 
байх. 

-Нутаг орноо 
сурталчилан, бахархах 
үзэл төлөвшинө. - - 

1-3-р 
улиралд  

ЗДО, ТББ-
ууд 

6.2.14 

04 шугамын өргөтгөлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөнд 
тусгагдсаны дагуу шинэ 
суурьшлын бүсэд барих 
ажлыг эхлүүлэх. 

Санхүүгийн эх үүсвэр 
шийдэгдсэн байх. 
Зураг төсөв хийгдсэн 
байна. 

 Иргэдийн оршин таатай 
нөхцөл бүрдээ. 
 - - 

Жилдээ  ЗДО, ТББ-
ууд 
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№ 
 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ 
 

 
ЗААЛТЫН ТОО 

1 ЗАСАГЛАЛЫН ХҮРЭЭНД  14/13 

2 ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД 4 =3 

3 НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 26 / 20 

4 
ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ГАЗАР ТАРИАЛАН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН 
ХҮРЭЭНД 

9/9 

5 БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, УУЛ УУРХАЙН ХҮРЭЭНД 11/10 

6 БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД 10/13 

НИЙТ 72/68 
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