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ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН САЙНЦАГААН СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ  

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН  2-Р УЛИРЛЫН   ТОВЧОО  

 

ЗОРИЛТ Сумын ЗДҮАХ-ийн арга 

хэмжээний тоо  

Хэрэгжүүлэх  үйл 

ажиллагааны тоо 

Хариуцах албан 

тушаалтан 

НЭГ. ЗАСАГЛАЛЫН ХҮРЭЭНД 10 18 ЗДТГазрын дарга 

ХОЁР.  ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД 4 6 Санхүүгийн албаны дарга 

ГУРАВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 17 30 НБодлогын мэргэжилтэн 

ДӨРӨВ. ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН 

ХҮРЭЭНД 

19 30 МЭҮТасгийн дарга 

ТАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН,ГАЗАР, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, 

УУЛ УУРХАЙН ХҮРЭЭНД 

7 12 Байгаль орчны улсын 

хяналтын байцаагч 

ЗУРГАА.БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД 

5 8 Засаг даргын орлогч 

Дүн 

 

62 104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САЙНЦАГААН СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН 

 2-Р УЛИРЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

2019.04.05. 

 

№ 

Дунд 

хугацааны 

бодлогын 

баримт 

бичиг 

 

Арга хэмжээ 

 

Шалгуур үзүүлэлт 

 

Зорилтот түвшин, 

үр дүн 

 

Хугацаа 

 

Хариуцах албан 

тушаалтан 

ЗОРИЛТ 1.НЭГ.ЗАСАГЛАЛЫН ХҮРЭЭНД 

Зорилго: Төрийн үйлчилгээг зөв зохин байгуулан, хариуцлагатай,чадварлаг  төрийн албыг төлөвшүүлж, нээлттэй,ил тод байдлыг ханган, 

хуулийг хэрэгжүүлэн  ажиллана. 

1.1.Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах 

 

1 

 

СЗДҮАХ 

    1.1.2. 1.1.2. 

1. “Хариуцлагатай чадвартай төрийн албан 

хаагч” дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

-хөтөлбөр хэрэгжсэн 

байх 

ТАХаагчдын 

үнэлэмж нэмэгдэнэ.  

тухай бүр 

 

ЗДТГазрын дарга 

Ажлын хэсэг 

2. “Сүүн цагаан –Сайнцагаан сонингоор 

иргэдэд мэдээлэл хүргэнэ. 

-сонин сар бүр гарсан 

байна. 

Иргэд мэдээлэлтэй 

байна. 

сар тутам  ЗДТГазрын дарга 

ХМАжилтан 

3. Малчдад АС цогцолбороор хийх 

мэдээллийн чанарыг сайжруулна. 

Мэдээллийг хуваарийн 

дагуу хийсэн байх 

Иргэдэд мэдээлэл 

хүрсэн бйах 

тухай бүр ХМАжилтан 

2 СЗДҮАХ 

1.1.4 

4.Хөдөөгийн багийн нэгдсэн хурлыг 

улирал бүр  зохион байгуулна. 

-Хурал зохион 

байгуулагдсан байна. 

Иргэдийн оролцоо 

нэмэгдэх 

 

5-р сард 

Засаг даргын орлогч  

Багийн  ЗД нар 

5. Хөдөөгийн иргэдэд   төрийн үйлчилгээг 

цогцоор  хүргэнэ. 

-холбогдох 

байгууллагууд 

хамтарсан байх 

-үйлчилгээ хүрсэн 

байна. 

4,5-р сард Засаг даргын орлогч  

Багийн ЗД нар 

3 СЗДҮАХ 

1.1.6 

6.Тендерийн талаарх мэдээллийг иргэд аж 

ахуй нэгжид тогтмол хүргэнэ. 

-Тендерт оролцох 

 ААНэгжүүдийн тоо 

нэмэгдэнэ. 

-хуулийн дагуу 

ажиллах 

тухай бүр Засаг даргын орлогч  

 

1.2.Хууль ёсыг бэхжүүлж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

4 СЗДҮАХ 

1.2.2 

 

7. Иргэдийн оролцоонд тулгуурлан хууль 

эрх зүйн ажлыг  тогтмолжуулна. 

- иргэдийн эрх зүйн 

боловсрол нэмэгдэнэ. 

Эрх зүйн ажил 

сайжирна. 

 

4,5-р сард  

Багийн засаг дарга 

нар 

 

8. Иргэний үүрэг, биелэлтийн талаар 

сургалт зохион байгуулах 

- Иргэдийн үүрэг 

хариуцлага сайжрана. 

Хандлага 

өөрчлөгдөнө.  

5-р сард  Багийн засаг дарга 

нар  

9. “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг 

дээшлүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлнэ. 

-төлөвлөгөө гарсан 

байна. 

Иргэдийн эрх дүйн 

мэдээлэл нэмэгдэнэ. 

тухай бүр ЗДТГазрын дарга 

Багийн засаг дарга 

нар 

10.Төвийн багийн “Нээлттэй өдөрлөг”ийг -иргэдийн оролцоог Оролцоо нэмэгдэх 5-р сард Багийн засаг дарга 



улирал бүр зохион байгуулна. баг бүрээр тооцох нар 

5 СЗДҮАХ 

1.2.3 

11.Нийтийн албанд нэр дэвшсэн этгээдийн  

ХАСУМэдүүлгийг бүрэн хянуулж, ашиг 

сонирхлын зөрчилгүй  томилгоог 

хэвшүүлнэ. 

Хуулийн хугацаанд 

хянуулж, дүгнэлт 

гаргасан байх 

 тухай бүр Сумын ЭБАТ 

6 
СЗДҮАХ 

1.2.4. 

12. Харьяа байгууллагуудын 

удирдлагуудын шийдвэрүүдийг улирал бүр 

хянаж зөвлөмж хүргүүлнэ. 

-бичиг хэргийн 

стандартыг  мөрдүүлэх 

-зөрчлийн тоо 

багасах 

5-р сард ЗДТГазрын дарга 

Архивын ажилтан 

1.3.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

7 СЗДҮАХ 

1.3.1 

13.Багийн иргэд, олон нийтийн эргүүл, 

сумын мөрдөгч, цагдаа нарын уялдаа 

холбоог сайжруулна 

-гэмт хэрэг буурсан 

байх 

-хамтын ажиллагаа 

сайжирна. 

сар тутам ГХУСэргийлэх 

салбар зөвлөл 

14.Архины хамааралтай иргэдийн  дунд 

арга хэмжээ зохион байгуулна. 

-иргэдийн хамрагдалт  АА төвтэй хамтран 

ажиллана. 

5-р сард Засаг дарга  

БЗДарга нар 

8 СЗДҮАХ 

1.3.3 

15. Эцэг эхийн төлөөлөлтэй хамтран Олон 

нийтийн эргүүлийг хуваарийн дагуу  

ажиллуулна. 

-Эргүүлд оролцсон 

иргэдийн тоо 

- тухай бүр Хэсгийн байцаагч 

НБодлогын 

мэргэжилтэн 

16.Эрх зөрчигдсөн хараа хяналтгүй гэр 

бүл, хүүхэдтэй ажиллахад ТББайгууллага 

эцэг эх,асран хамгаалагчийг оролцуулж, 

дэмжлэг үзүүлнэ. 

-хамтран ажилласан 

хүүхдийн тоо 

 

-Шийдвэрлэсэн арга 

хэмжээ 

тухай бүр НБодлогын 

мэргэжилтэн  

Хүүхэд хамгааллын 

баг 

9 СЗДҮАХ 

1.3.5 

17.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд 

иргэдийг оролцуулах, бүлгийн үйл 

ажиллагааг дэмжинэ. 

Бүлэг нөхөрлөл 

нэмэгдэж, Малын 

хулгай буурна. 

гэмт хэргийн тоо 

буурах 

 

сар тутам 

Хэсгийн төлөөлөгч 

Багийн засаг дарга 

1.4.Батлан хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлэх 

10 СЗДҮАХ 

1.4.1 

18.Цэрэг татлагыг хуулийн хугацаанд 

зохион явуулах, иргэдийг бүрэн 

хамруулна. 

-Хамрагдсан иргэдийн 

тоо 

Бүртгэл сайжирна. 4-р срд ЗДТГазрын дарга 

Багийн  ЗД нар 

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД 

Зорилго:Эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлж, “Шилэн данс”ны хуулийг бүх шатанд хэрэгжүүлнэ. 

2.1.Эдийн засгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх 

1 СЗДҮАХ 

2.1.2. 

1.Дуудлага худалдаагаар зарим газрыг 

эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна. 

Дуудлага худалдаа 

хийгдсэн байх 

-орлогод хөрөнгө 

төвлөрнө. 

тухай бүр Газрын даамал 

2 СЗДҮАХ 

2.2.1. 

2.Хуулийн хэрэгжилтийг ханган өдөр 

тутмын гүйлгээг хянан   баталгаажуулж , 

дамжуулна. 

Санхүүгийн 

Freebalance программ 

ашиглана. 

Санхүүгийн ил тод 

байдал хангагдана. 

өдөр тутам Санхүүгийн алба 



3.Төсөвт байгууллагуудыг өр  авлагагүй 

ажиллуулна. 

Өр, авлага гараагүй 

байна. 

тухай бүр Байгууллагын 

удирдлагууд 

4.Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

нэгтгэлийн программын хэрэгжилтийг 

хангаж, мэдээллийн санд тогтмол оруулна. 

Ажил гүйлгээ гарсан 

тухай бүр мэдээллийн 

санд шивэж оруулсан 

байх 

Орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн 

мэдээллийн сан 

баяжигдана,   

тухай бүр Санхүүгийн алба 

2.2.Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангах 

3 

 

СЗДҮАХ 

2.2.2. 

 

5.Сумын статистик мэдээ, мэдээллийг 

хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж, олон нийтэд 

нээлттэй мэдээлнэ. 

Мэдээ, тайлан 

хугацаандаа 

хүргэгдсэн байх 

Иргэд мэдээ, 

мэдээллээр 

хангагдана, 

тухай бүр ЗД-ын орлогч 

Санхүүгийн алба 

ХАА-н тасаг 

БЗДНар 

4 СЗДҮАХ 

2.2.4. 

6.Багийн засаг дарга, Улсын байцаагч, 

татварын байцаагч нарын хамтын  

ажиллагааг сайжруулна. 

 Гэрээнд тусгасан 

байна. 

 

Татварын орлого 

биелэнэ. 

 

тухай бүр Засаг дарга 

Санхүүгийн алба  

 

ГУРАВ.НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 

Зорилго:Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд сурч, хөгжих, ажиллаж , амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, нийгмийн үйлчилгээнд тэгш 

хүртээмжтэй хамрагдах боломжийг бий болгох замаар хүний хөгжлийг  дээдэлнэ 

3.1. Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах 

1 СЗДҮАХ 

3.1.1. 

1.Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгт төрийн албан хаагчдыг   бүрэн 

хамруулна. 

-Эрүүлжилт тооцсон 

ажилчдын тоо 

Урьдчилан  

 сэргийлэх үзлэг   

хийгдсэн байна. 

-шинжилгээнд 

бүрэн орсон байх 

 

 

 

 

тухай бүр 

Байгууллагын 

удирдлагууд 

2.Сүрьеэ БЗДХ-ын илрүүлэг 

үзлэг,шинжилгээг эрчимжүүлнэ. 

-эрт оношлогдсон байх Сум өрхийн ЭМТөв 

Багийн ЗД нар  

3.Сумын 15 аас дээш  насны иргэдийг 

элэгний B,C вирусын шинжилгээнд бүрэн 

хамруулна. 

Хамрагдсан иргэдийн 

тоо хувь  

Сум өрхийн ЭМТөв 

Багийн ЗД нар 

4.Уушигны эмгэгтэй  иргэдийн  бүртгэлийг 

баг болгонд  хөтөлж,   оношлогдон 

эмчлүүлэх арга хэмжээ авна. 

Урьдчилан сэргийлэх 

үзлэг хийгдсэн байна. 

 

Эрүүлжилтийн хувь 

нэмэгдэнэ. 

 

тухай бүр 

Сум өрхийн ЭМТөв 

НБодлогын 

мэргэжилтэн 

5..Зонхилон тохиолдох халдварт бус 

өвчний эрт илрүүлэг үзлэгийн хувийг  

нэмэгдүүлнэ. 

Өмнөх оноос дундаж 

үзүүлэлт өснө 

Халдварт бус 

өвчний гаралт 

буурна. 

тухай бүр 

 

Сум өрхийн ЭМТөв 

2 СЗДҮАХ 

3.1.2. 

6.Жирэмсний хяналтанд эхчүүдийг 100 

хувь хамруулж, эрт хяналтыг сайжруулна. 

-Хяналт тогтмолжсон 

байх 

-хувь өмнөх оноос 

нэмэгдэнэ. 

тухай бүр Сум өрхийн ЭМТөв 

Багийн ЗД нар 

7.Эх хүүхдийн өвчлөлийг бууруулж, эх 

хүүхдийн эндэгдэлгүй ажиллана. 

-эндэгдэл гараагүй 

байх 

Өвчлөл буурна. тухай бүр Сум өрхийн ЭМТөв 



3 СЗДҮАХ 

3.1.10. 

8.Малчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

хамруулж, өвчлөлийг бууруулна. 

-малчдын 80-аас дээш 

хувийг хамруулна. 

Малчдыгн өвчлөл 

буурна. 

5-р сард Сум өрхийн ЭМТөв 

Багийн ЗД нар 

3.2. Боловсролын чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

4 СЗДҮАХ 

3.3.7. 

9.Сургуулиудын сургалтын чанарыг 

дээшлүүлэх,багш нарын ур 

чадвар,мэдлэгийг сайжруулах “ Чадвартай  

багш” – Чанартай  боловсрол”  дэд 

хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

-хөтөлбөр хэрэгжсэн 

байна. 

Сурлагын чанарт 

ахиц гарсан байх. 

Тухай бүр  НБодлогын 

мэргэжилтэн 

Ажлын хэсэг 

 

10.МУ-ын гавьяат багш 

З.Цэвээнравдангийн нэрэмжит “Үндэсний 

бичиг үсгийн баяр”ыг зохион байгуулна. 

  ЗД нөөц 

300,0 

ЭДЦСургууль 

Ажлын хэсэг 

3.4.Соёл урлагийг хөгжүүлэх 

5 СЗДҮАХ 

3.4.1. 

11.“Сайнцагаан 95”  дэд хөтөлбөр 

хэрэгжүүлнэ. 

Хөтөлбөр батлагдсан 

байна. 

гүйцэтгэлээр тухай бүр Ажлын хэсэг 

6 СЗДҮАХ  

3.4.3. 

12.Цэцэрлэг бүр дуу хөгжмийн “  Тайлант 

өдөрлөг”  зохион байгуулна. 

Дуу хөгжмийн 

хичээлийн чанарыг 

үнэлнэ 

Авьяаслаг хүүхдийн 

тоо нэмэгдэнэ. 

5-р сард Цэцэрлэгийн 

удирдлагууд 

3.5.Гэр бүл,хүүхэд,залуучуудын  оролцоо,хөгжил,сайжруулах 

7 СЗДҮАХ 

3.5.1. 

13.Хамгаалал шаардлагатай гэр бүлийн 

судалгааны дагуу арга хэмжээ зохион 

байгуулна. 

-арга хэмжээний тоо,үр 

дүн 

-өөрчлөлт гарсан 

иргэн, өрх 

нэмэгдсэн байна. 

 

тухай бүр 

НБодлогын 

мэргэжилтэн 

Багийн ЗД нар 

14.Хүүхэд хамгааллын сургалтыг эцэг 

эхчүүд, багш, байгууллагын албан 

хаагчдад зохион байгуулна.  

-сургалт хийгдсэн байх  Тодорхой 

мэдээллийг авсан 

байна. 

тухай бүр НБодлогын 

мэргэжилтэн 

 

8 СЗДҮАХ 

3.5.5. 

15.Хүүхэд хамгааллын бодлогыг 

боловсруулж,  хэрэгжүүлнэ. 

ХХ-ын бодлоготой 

болно. 

Хүүхдийн эрх 

зөрчигдөхгүй. 

 Багийн гишүүд 

16.Бүтэн өнчин хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэх. Хүүхдүүдийг бүрэн 

хамруулах 

Хүүхдийн эрх 

зөрчигдөхгүй 

6-р сард  НБодлогын 

мэргэжилтэн 

17.Дугуйн уралдаан болон марафон  

зохион байгуулна. 

Уралдаан зохион 

байгуулагдсан байна. 

Хүүхдийн тооо 

нэмэгдэх 

6-р сард НБодлогын 

мэргэжилтэн 

9 СЗДҮАХ 

3.5.6. 

18.”Шилдэг хүүхэд -2019 арга хэмжээг 

зохион байгуулна. 

Шилдгүүдийг 

тодорхойлолтын дагуу 

шалгаруулна. 

Шилдэг хүүхдийн 

тоо нэмэгдэнэ. 

5-р сард НБодлогын 

мэргэжилтэн 

3.6.Хөдөлмөр эрхлэлт ,нийгмийн хамгааллыг нэмэгдүүлэх 



10 СЗДҮАХ 

3.6.2 

19.ААНБ-ын эрэлт хэрэгцээ захиалгын 

дагуу сул чөлөөтэй ажлын байранд 

идэвхтэй ажил хайгчдыг зуучилна. 

ХЗЗ –ын мэдээллийн 

нэгдсэн санд ороогүй 

ААНБ, ажилтан ажлын 

байр бүртгэгдэнэ. 

-ажилгүйдэл өмнөх 

оноос буурсан 

байна 

 

 

 

тухай бүр 

 

Хөдөлмөрийн 

мэргэжилтэн 

11 СЗДҮАХ 

3.6.3 

20. Баг бүрээс цөөн малтай малчдыг 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн болон бусад төсөл 

хөтөлбөрөөр дэмжин малжуулна. 

 Хамрагдсан малчдын 

тооны өсөлт 

малчдын 

амьжиргаа 

дээшилсэн байх 

6-р сард Хөдөлмөрийн 

мэргэжилтэн 

12 СЗДҮАХ 

3.6.6 

21.Хувиараа хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй 

иргэдийн бичил бизнесийг зээл, санхүүгийн 

дэмжлэгт хамруулан шинэ ажлын 

байруудыг бий болгоно. 

Шинэ ажлын байр бий 

болно 

ажилгүйдэл 

буурсан байна. 

4, 5-р сард Хөдөлмөрийн 

мэргэжилтэн 

13 СЗДҮАХ 

3.6.7. 

22.Ахмадын зориулалттай амралт сувилал 

болон бусад хөнгөлөлт тусламжинд  

хамруулна. 

Амрагчдын тоо өсөх хамрагдалтын хувь 

өснө. 

тухай бүр Халамжийн 

мэргэжилтэн 

23.Ахмадуудын эрүүл мэндийн судалгааг 

нарийвчлан гаргаж, урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгт хамруулна.  

Хамрагдсан ахмадын 

тоо Өвчний илрүүлэлт 

сайжирна. 

4,5-р сард НБодлогын 

мэргэжилтэн 

Багийн засаг дарга 

нар 

14 СЗДҮАХ 

3.6.9. 

24.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, иргэдийг 

сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулна. 

-үйлчилгээний тоо Өвчлөл буурна.  

тухай бүр 

Халамжийн 

мэргэжилтэн 

25.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд 

боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн 

хамгааллын комиссын шийдвэрээр үзүүлэх 

үйлчилгээний хүрээг нэмэгдүүлнэ.  

-Үйлчилгээний чанар 

үр дүн 

 салбар дундын 

уялдаа холбоо 

сайжирна. 

 

тухай бүр 

Халамжийн 

мэргэжилтэн 

15 СЗДҮАХ 

3.6.10. 

26.ОНОТХҮ-нд зорилтот бүлгийн иргэдийг 

хамруулж үйлчилгээний чанарт хяналт 

тавина. 

-Үйлчилгээнд 

хамрагдсан иргэдийн 

тоо 

 тухай бүр Хөдөлмөрийн 

мэргэжилтэн 

27. НХДТЗШ өрх иргэнийг  орлогыг эх 

үүсвэртэй болгоно. 

-Төсөл хөтөлбөрийн 

тоо  

тухай бүр Хөдөлмөрийн 

мэргэжилтэн 

16 СЗДҮАХ 

3.6.11. 

28.”Аз жаргалтай иргэн”дэд хөтөлбөрийг 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. 

Сонгогдсон иргэдийн  

амжиргааны түвшин 

дээшилсэн байна. 

Ядуурлын  түвшин 

буурна. 

тухай бүр Ажлын хэсэг багийн 

НАтнууд 

17 СЗДҮАХ 

3.6.12 

29.Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх 

үйлчилгээний түвшинд /босго оноотой/ 

үнэлэгдсэн өрх иргэдийг хамруулна. 

- дэмжлэгт хамрагдсан 

өрхийн тоо 

Өрхийн амжиргаа 

дээшилнэ. 

 

тухай бүр Халамжийн 

мэргэжилтэн 

Багийн ЗД нар 

30.Гэр оронгүй тэнэмэл  амьдралтай, 

НХДТЗШ өрх иргэний мэдээллийн санг бий 

-мэдээллийн санийн 

бодит байдал 

дэмжлэг авсан 

иргэний тоо 

тухай бүр Халамжийн 

мэргэжилтэн 



болгох, тэдэнд орон гэртэй болоход нь 

дэмжлэг үзүүлнэ. 

Багийн ЗД нар 

ДӨРӨВ.ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД  

Мал аж ахуй,газар тариаланг хөгжүүлэх 

1 СЗДҮАХ 

4.1.2 

1.Залуу малчин өрхийг   малжуулах төсөл 

хөтөлбөрт түлхүү хамруулна. 

Хамрагдсан малчны 

тоо 

Өмнөх оноос өсөх 6-р сард МЭҮТасаг 

Багийн ЗД нар  

2 СЗДҮАХ 

4.1.2 

2. “Ногоон алт – малын эрүүл мэнд төсөл”-

ийг   хэрэгжүүлэхэд иргэдийн оролцоог 

сайжруулна. 

Иргэдийн оролцоотой 

шийдвэр гарсан байх  

Үр дүнг тооцох тухай бүр МЭҮТасаг 

Багийн ЗД нар 

3. Хөдөөгийн багуудын бэлчээр 

ашиглагчдын хэсгийн  үйл ажиллагааг 

идэвхжүүлнэ. 

Баг бүрийн  БАХ 

зохион байгуулсан 

ажлын тоо 

 үйл ажиллагаа 

тогтмолжих 

тухай бүр МЭҮТасаг 

Багийн ЗД нар 

3 СЗДҮАХ 

4.1.5. 

4. Одоо ашиглаж байгаа энгийн болон 

инженерийн худгуудыг  гэрчилгээжүүлнэ. 

Худаг бүр 

гэрчилгээтэй   болно. 

Худгийн төрөл, тоо 

бүртгэлжинэ. 

тухай бүр МЭҮТасаг  

Багийн ЗД нар,  

5.Хужир хашиж хамгаалах Хашигдсан байх, хараа 

хяналт сайжирсан 

байх. 

Байгаль орчинг 

хамгаалах, иргэдэд 

тэгш хүртээмжтэй 

хүргэх 

6-р сард МЭҮТасаг,      

БЗДарга нар 

4 СЗДҮАХ 

4.1.6. 

6. Хонины ангилалт баталгаажуулалтад 

хонин сүргийг бүрэн хамруулах ажлыг үр 

дүнтэй зохион байгуулна. 

2000 хээлтэгч, 

хээлтүүлэгч малыг 

хамруулах. 

Шилмэл, 1–р 

ангийн малаар цөм 

сүргийг сэлбэнэ. 

4,5-р сард МЭҮТасаг 

 

7.Бог мал хээлтүүлэгчийг эх сүргээс ялгаж, 

зоо мал эмнэлгийн үйлчилгээнд оруулна. 

Ялгах хээлтүүлэгчийн 

тоо өссөн байх.  

Малын чанар 

сайжирна. 

 МЭҮТасаг 

Багийн ЗД нар 

5 СЗДҮАХ 

4.1.12. 

8.Зөвшөөрөгдсөн  сууьшлын бүсэд Тахианы  

аж ахуйг СХСангийн хөнгөлөлттэй зээлээр 

дэмжиж махны хангалтыг нэмэгдүүлнэ. 

Зөвшөөрөгдсөн 

суурьшлын бүсэд 

туслах аж ахуйг 

СХСангаас дэмжин 

хөгжүүлсэн байна. 

Махны хангалтыг 

нэмэгдүүлнэ. 

 

 

 ЖДҮ-ийн 

мэргэжилтэн 

 

6 СЗДҮАХ 

4.1.13. 

9.“Сайнцагаан” омогтой холбоотой 

судалгааны ажлыг дуусган,  батлуулна. 

Хонины омог 

батлагдан 

зөвшөөрөгдсөн  байх. 

 Хоинин сүргийн 

шинэ омогтой 

болох 

тухай бүр МЭҮТасаг багийн 

ЗД нар  

7 СЗДҮАХ 

4.1.14 

10.Нийт 50 мянгаас доошгүй малд халдварт 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга 

хийнэ. 

-ажлын гүйцэтгэлээр өвчлөл буурсан 

байна. 

 

тухай бүр МЭҮТасаг 

МЭҮНэгжүүд 

 



8 
СЗДҮАХ 

4.1.15 

11.Вакцинжуулалтанд 70.000 мал, 

шинжилгээнд 5.000 мал хамруулна. 

Вакцинжуулалт 

хийгдсэн байна. 

Халдварт өвчин 

буурна. 

тухай бүр МЭҮТасаг 

4.2. Үйлдвэрлэл,үйлчилгээ,хүнс худалдааны салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх 

9 
СЗДҮАХ 

4.2.1.  

12. Сумын  мал нядалгааны  цэгийн  

стандартын хэрэгжилтийг хангуулж,үйл 

ажиллагаанд хяналт тавина. 

Цэгийн үйл 

ажиллагаа 

тогтмолжино 

Эрүүл ахуйн 

шаардлага  сайжирна 

6-р сард Худалдаа 

,үйлчилгээний 

мэргэжилтэн 

10 СЗДҮАХ 

4.2.3. 

13.Нийтийн хоол, зочид буудлын 

үйлчилгээний ажилчдад сургалт зохион 

байгуулна. 

Мэдлэг ур чадвар 

сайжирна. 

-үйлчилгээний чанар 

нэмэгдэнэ. 

 

5-р сард 

Худалдаа 

,үйлчилгээний 

мэргэжилтэн 

11 
СЗДҮАХ 

4.2.4. 

14. Иргэдэд ЖДҮйлдвэрийг дэмжих 

сангаас зээл олгож, үр дүнг тооцно. 

ЖДҮ-ийн тоо 

нэмгдсэн байна. 

 

-ажлын байрны тоо 

нэмэгдэнэ 

 

 4-р сард  ХҮМэргэжилтэн 

СХСан, ЖДҮ-ийн 

мэргэжилтэн 

15. Хүнсний дэлгүүр зоогийн газруудад 

үзлэг шалгалт явуулж, зөрчлийг 

арилгуулах арга хэмжээ авах 

Стандартыг 

мөрдүүлэх 

Хүнсний дэлгүүр 

зоогийн газрын 

үйлчилгээний чанар 

хүртээмж нэмэгдэнэ 

5-р сард Худалдаа 

үйлчилгээний 

мэргэжилтэн 

 

16.Зарим нийлэг хальсан уутны хэрэглээнд 

хяналт тавих 

Худалдаа 

үйлчилгээний 

газруудын 

борлуулж байгаа 

уутны хэрэглээнд 

хяналт тавих 

Хог хаягдал, орчны 

бохирдол буурсан 

байна. 

4-р сард Худалдааүйлчилгээ

ний мэргэжилтэн 

12 
СЗДҮАХ 

4.2.5. 

17.Тогооч нарын сургалтыг зохион 

байгуулна.. 

 

 ажиллагсдын 

мэдлэг мэргэжил 

дээшилсэн байх  

Оролцогчдын тоо 

өссөн байх  

улиралд Худалдааүйлчилгээ

ний мэргэжилтэн 

18. Тогоочдыг улс, бүс аймгийн ур 

чадварын уралдаанд оролцуулна.. 

Уралдааны тоо Ур чадвар дээшилнэ. улиралд Худалдааүйлчилгээ

ний мэргэжилтэн 

19..Зөөгч барменуудад ажил мэргэжлийн 

сургалт, ур чадварын уралдаан зохион 

байгуулах 

Үйлчилгээний 

чанар хүртээмж 

сайжрана. 

Үйлчилгээний чанарт 

ахиц гарсан байна. 

улиралд Худалдааүйлчилгээ

ний мэргэжилтэн 

13 СЗДҮАХ 

4.2.6. 

20.Үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэн 

бүтээгдэхүүнээ гадаадын зах зээлд 

нийлүүлж байгаа үйлдвэрлэгчдийг 

дэмжинэ. 

Бараа 

бүтээгдэхүүний 

борлуулалт 

сайжирна 

Импортыг орлоно. 4-р сард ЖДҮГТХ 

мэргэжилтэн 

21.Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн 

үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны тогтвортой 

байдлыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

2-3 газарт дэмжлэг 

үзүүлсэн байна. 

-ажлын байрны тоо 

Үйлдвэр, 

үйлчилгээний чанарт 

ахиц гарсан байна. 

улиралд  ЖДҮГТХ 

мэргэжилтэн 



нэмэгдэнэ 

22.Өвөл, зуны хүлэмжийн аж ахуй,  

төмс,хүнсний ногоо, жимс жимсгэний 

тариалалтыг дэмжинэ. 

Тариалалт нэмэгдэж 

тариаланчдын  

орлого дээшилнэ. 

Тариалан эрхлэгчдийн 

тоо нэмэгдсэн байна 

улиралд ЖДҮГТХ 

мэргэжилтэн 

23.Тариаланчдыг цахимд бүртгэлжүүлэн 

баталгаат тэмдэгтэй болгох ажлыг 

эхлүүлнэ. 

Тариаланчдын 70-

аас дээш хувь 

хамрагдсан байна 

Тариаланчид баталгаат 

хүнс үйлдвэрлэдэг 

болсон байна. 

тухай бүр ЖДҮГТХ 

мэргэжилтэн 

14 СЗДҮАХ 

4.2.7. 

24.Малын гаралтай түүхий эд болон мах , 

сүү боловсруулах дэвшилтэт техник, тоног 

төхөөрөмжийн төслийг дэмжинэ. 

Орон нутагт байгаа 

түүхий эдэд 

түшиглэсэн үйлдвэр 

хөгжинө. 

-ЖДҮ-ийн тоо 

нэмгдсэн байна. 

 

тухай бүр ЖДҮГТХ 

мэргэжилтэн  

15 
СЗДҮАХ 

4.2.10. 

25.СХС-аас зээл авсан үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдэд аж ахуй эрхлэлт, бизнес 

хөгжлийн сургалтыг явуулна. 

-мэдлэг чадвар  

туршлага 

нэмэгдэнэ. 

2 удаа улиралд ЖДҮГТХ 

мэргэжилтэн 

26.Үйлдвэрлэлээ амжилттай хөгжүүлж 

байгаа иргэн, ААН-г олон нийтэд 

сурталчилах ажлыг зохион байгуулна 

Өрсөлдөх чадварт 

нөлөөлсөн байх 

Бүтээгдэхүүний 

борлуулалт сайжирч 

үйл ажиллагаа 

тогтворжино. 

тухай бүр ЖДҮГТХ 

мэргэжилтэн  

16 СЗДҮАХ 

4.2.12 

27. Барилгын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлтэй иргэдэд 

сум хөгжлийн сангаас зээл олгоно 

Дэмжлэг үзүүлсэн 

байна. 

1-2 иргэн, хуулийн 

этгээд 

4-р сард 

 

СХСан, ЖДҮ-ийн 

мэргэжилтэн 

17 СЗДҮАХ 

4.2.14 

28. Үйл  ажиллагаа хөдөлмөрөө хоршин 

цехийн хэмжээнд ажиллах жижиг 

үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг дэмжинэ. 

Бүтээгдэхүүний нэр 

төрөл нэмэгдэнэ. 

2-3цех улиралд 

 

ЖДҮГТХ 

мэргэжилтэн 

18 СЗДҮАХ 

4.2.15 

29. ЖДҮйлдвэрлэл эрхлэгчдийн санал 

санаачлагыг дэмжиж ажиллана. 

-Дэмжлэг үзүүлсэн 

байна. 

Үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ. улиралд СХСан, ЖДҮ-ийн 

мэргэжилтэн 

19 СЗДҮАХ 

4.2.16. 

30. СХСангийн тэргүүлэх чиглэлд багтсан 

Үйлдвэрлэл үйлчилгээ шинэээр байгуулах 

иргэдийн хүсэлтийг  судлан, хэрэгжүүлнэ. 

-Үйл ажиллагааны 

тоо 

тэргүүлэх чиглэлээр 

зээл олгогдсон байна 

 

улиралд 

ЖДҮГТХ 

мэргэжилтэн  

ТАВ.БАЙГАЛЬ ОРЧИН,ГАЗАР, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, УУЛ УУРХАЙН ХҮРЭЭНД 

Зорилго:Байгалийн нөөцийг зохистой ашиглаж,байгаль хамгаалах,нөхөн сэргээх,аялал жуулчлал,уул уурхайгаас орон нутагт орох орлогын 

хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

5.1.Байгаль орчныг хамгаалах 



1 СЗДҮАХ 

5.1.2.. 

1.Хотын төвийн ногоон байгууламжийг 1 

га–аар нэмэгдүүлнэ. 

-Ногоон 

байгууламж 

нэмэгдэнэ. 

Орчны бохирдол 

буурна. 

5-р сард 

 

БОрчны хяналтын 

улсын байцаагч 

2 СЗДҮАХ 

5.1.7.. 

2.Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөт 

,төлөвлөгөөт бус хяналтыг тогтмол хийнэ. 

-хяналт шалгалтын 

тоо 

 

Зөрчил буурна. тухай бүр БОрчны хяналтын 

улсын байцаагч 

3.Зөрчлийн мэдээллийг идэвхитэн байгаль 

хамгаалагч , иргэдээс авч шуурхай 

илрүүлнэ. 

-иргэдийн хяналт 

нэмэгдэнэ Зөрчил буурна. 

тухай бүр БОрчны хяналтын 

улсын байцаагч 

4.Иргэдийн дунд байгаль орчны хуулиар 

сургалт зохион байгуулна. 

 

-сургалтанд 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

Зөрчил буурна. 

 

5-р сард БОХ-ын улсын 

байцаагчБагийн ЗД 

нар 

5.  Хашаа хороо болон аймгийн төвийн ил 

задгай ОО ба хөрсний бохирдолтой 

газруудад “Ариутгалын” аян зохион 

байгуулах 

Аян зохиогдсон 

байх 

Хөрсний бохирдол 

буурч, амьдрах орчин 

сайжрана. 

6-р сард  БОХ-ын улсын 

байцаагчБагийн ЗД 

нар 

3 СЗДҮАХ 

5.1.8.. 

6.БИНХ-ын санал, малчдын хүсэлтийн 

дагуу малчдын эзэмшиж буй өвөлжөө 

хаваржааны доорх газрыг эзэмшүүлж 

гэрчилгээжүүлнэ. 

Эзэмшил газар  

нэмэгдэнэ 

Хууль хэрэгжинэ тухай бүр Газрын даамал 

4 СЗДҮАХ 

5.1.9. 

7.Иргэн бүрт газар өмчлүүлэх ажлыг 

үргэлжлүүлж ,  газар өмчилсөн иргэдийн 

тоог 2000 - аар нэмэгдүүлнэ. 

Иргэдийн тоогоор Газар өмчилсэн 

иргэдийн тоо 8 хувиар 

нэмэгдэнэ 

 

тухай бүр 

 

Газрын даамал 

5 СЗДҮАХ 

5.1.10 

 

8. Иргэн ААНэгж байгууллагын хүсэлтийн 

дагуу газрыг эзэмшүүлж ашиглуулна. 

-Эзэмшил газрын 

тоо нэмэгдэнэ 

Хуулийн хэрэгжилт  

тухай бүр 

Газрын даамал 

9.Газрын мэдээллийн сангийн ЛМ-2 

программыг хөтлөн явуулна. 

Мэдээллийн сан 

бүрдэнэ. 

Иргэдийн мэдээлэл 

баталгаажина. 

 

тухай бүр 

Газрын даамал 

10.Газар эзэмшигч , ашиглагч, өмчлөгч 

нарт газрын төлбөр  татварын 

ногдуулалтыг хийж, гүйцэтгэлд хяналт 

тавина. 

Газрын төлбөрийн 

орлого биелэнэ 
Иргэдийн хамрагдалт 

 

тухай бүр 

Газрын даамал 

5.3.Ашигт малтмал,уул уурхайн хяналтыг сайжруулах 

6 СЗДҮАХ 

5.3.1. 

11.Тусгай зөвшөөрөлтэй ААНэгж 

байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт 

шалгалт хийнэ. 

-Зөрчилбуурна ААН-ийн үйл 

ажиллагааг нээлттэй 

болно. 

 

тухай бүр 

Байгаль орчны 

хяналтын улсын 

байцаагч 

7 
СЗДҮАХ 

5.3.2. 

12.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 

тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналтыг 

Зөрчил буурна.  Орлого нэмэгдэнэ тухай бүр Байгаль орчны 

хяналтын улсын 



 

 

 

САЙНЦАГААН СУМЫН ЗДТГАЗАР 

 

 

тогтмолжуулна. байцаагч 

ЗУРГАА.БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ,ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД 

Зорилго: Улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтыг сумын  хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурлан нэмэгдүүлж,бүтээн 

байгуулалтыг өрнүүлнэ. 

6.1.Дэд бүтцийг сайжруулах 

1 СЗДҮАХ 

6.1.4. 

1.Шинээр баригдаж байгаа зам 

барилгуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдэд зориулсан  стандартын шаардлага 

хангасан зорчих зам гарц хийлгэнэ. 

-Стандартын 

шаардлага хангасан 

барилга, замын тоо 

нэмэгдэнэ. 

Иргэдийн сэтгэл 

ханамж сайжирна. 

 ХТҮГазрын дарга 

 Ажлын хэсэг 

2.Ус үеэрт эвдэрч гэмтсэн гэр хорооллын 

газрууд  болон шугам сүлжээ, газар 

шорооны ажил хийгдсэн газруудыг 

тэгшлэх хөрсийг зөв эдгээх хариуцах 

эздийг үүрэгжүүлэх. 

Шороо асгах, газрыг 

тэгшлэх 

Зам тэгширсэн байх 5,6-р сард ХТҮГазрын дарга 

БЗДарга нар 

2 СЗДҮАХ 

6.1.7. 

3.Хотын төвийн мал бүхий өрхийг Наран 

багт төвлөрүүлэн малчны хороолол бий 

болгоно. 

-Хотын төвд малтай 

өрх байхгүй болно. 

Захирамжийн 

хэрэгжилт 

хангагдана. 

 Засаг даргын орлогч 

Багийн ЗД нар 

6.2.Барилга, хот байгуулалтыг шинээр нэмэгдүүлж,тохижилтыг сайжруулах 

3 СЗДҮАХ 

6.2.4. 

4.1-р цэцэрлэгийн хуучин барилгыг 

буулгаж, шинэ цэцэрлэгтэй болох 

асуудлыг 2019,2020 оны төсөвт оруулах 

саналаа уламжилна. 

Төсөвт хөрөнгө нь 

суугдсан байх 

Цэцэрлэг баригдана.   

 

Цэцэрлэгийн 

эрхлэгч 

4 СЗДҮАХ 

6.2.7.. 

5.Сумын  сургуулиудын гадна орчинд  

гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлнэ.  

-гэрэлтүүлэг 

нэмэгдэнэ. 

Орчны  тохижилт 

сайжирна. 

 Засаг даргын орлогч 

Байгууллагын 

удирдлагууд 

6. Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнуудын 

гадна гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлнэ.  

-гэрэлтүүлгийн тоо  

нэмэгдэнэ. 

Орчны аюулгүй 

байдал сайжрана. 

5-р сард Засаг даргын орлогч 

Багийн ЗД нар  

5 СЗДҮАХ 

6.2.10. 

7.Хотын төвийн авто замыг засварлана. Судалгаа гарган 

хэрэгжүүлэх 

Замын эвдрэлгүй 

болох 

 ХТГазар 

8.Явган замын эвдэрсэн хэсгийг 

засварлана.  

Судалгаа гарган 

хэрэгжүүлэх 

Замын эвдрэлгүй 

болох 

 ХТГазар 


