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САЙНЦАГААН СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН                                                             

ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОВЧОО 

 

 
ЗОРИЛТ 
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Үнэлэх 
боломжгүй 

 
Хувь 

НЭГ. ЗАСАГЛАЛЫН ХҮРЭЭНД 26 1 - - - 98.8% 

ХОЁР.  ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД 10 - - - - 100% 

ГУРАВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 36 6 - - 1 93.5% 

ДӨРӨВ. ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД 43 - - 1 - 97.7% 

ТАВ.БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗАР, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, УУЛ УУРХАЙН 
ХҮРЭЭНД 13 - 1 - - 95.7% 

ЗУРГАА. БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД 8 1 - - - 96.7% 

Дүн 
136 8 1 1 1 97.06% 
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САЙНЦАГААН СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН                                                             

ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 
         2019он 

 
№ 

Дунд 
хугацаа 

ны 
бодлогын 
баримт 
бичиг 

 
Арга хэмжээ 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зорилтот 
түвшин, үр 

дүн 

 
Хэрэгжилт 

 
 

Хувь 

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 

ТАХаагчды
н үнэлэмж 
нэмэгдэнэ.  

Байгууллага бүр дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг тооцлоо. Хөтөлбөрийн 
дагуу  залуу төрийн албан хаагчдын зөвлөгөөн,  эрүүл  
мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах, урт 
болон богино хугацааны сургалт, ажлын байрны дасгал 
хөдөлгөөн хийж хэвшүүлэх, витаминжуулалт зэрэг 
ажлуудыг хийж тодорхой үр дүнд хүрлээ. 

100 

2. “Сүүн цагаан –
Сайнцагаан сонингоор 
иргэдэд мэдээлэл 
хүргэнэ. 

-сонин сар 
бүр гарсан 
байна. 

Иргэд 
мэдээлэл 
тэй байна. 

“Сүүн цагаан-Сайнцагаан” сэтгүүлийг тогтмол  гаргаж,  8 
удаагийн 8000 ш 126 төрлийн мэдээлэл Dundgovi.gov.mn 
сайтад 204 мэдээлэл, сумын ЗДТГазрын пэйж хуудсан 
356 нийт 560 мэдээллийг цахимаар иргэдэд түгээлээ. 
Сумын ЗДТГазрын пэйж хуудас жилийн эцсийн байдлаар 
3525 дагагч гишүүнтэй болсон байна. Энэ нь өмнөх 
оноос 1525  гаруй гишүүнээр  буюу 76.2 %-иар өссөн 
байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

100 

3.Сумын оны 
тэргүүнүүдийг 
шалгаруулж 
алдаршуулна. 

Шагналын 
журмын 
дагуу  

Тодорхойл
олт 

хэлэлцсэн 
байх 

Тус сумаас аймгийн аварга  малчин-3, сумын аварга                     
малчин-9, шинээр мянгат малчин-13 шалгарлаа. Оны 
тэргүүнүүдийг шалгаруулж, сумын засаг даргын “Жуух 
бичиг”-ээр 20 албан хаагч, сумын тэргүүний хамт олноор 
“Мандал сургууль”, “Зайрмагтайн булаг ХХК” шилдэг 
ажилчнаар-5, тэргүүний сурагч-1 шагнагдлаа. 

100 

4. Малчдад АС 
цогцолбороор хийх 

Мэдээлэл 
хийсэн байх 

Иргэдэд 
мэдээлэл 

“АС” цогцолбороор төрийн албан хаагч болон сургууль 
цэцэрлэгүүд мэдээлэл хийх хуваарийг 5 удаа батлуулж, 

100 



3 
 

мэдээллийн чанарыг 
сайжруулна. 

хүрсэн 
бйах 

албан хаагч болон харъяа төсөвт байгууллагууд 57 
удаагийн мэдээлэл хийлээ. 

2 СЗДҮАХ 
1.1.4 

5.Хөдөөгийн багийн 
нэгдсэн хурлыг улирал 
бүр  зохион байгуулна. 

-Хурал 
зохион 
байгуулагдс
ан байна. 

Иргэдийн 
оролцоо 
нэмэгдэх 

Хөдөөгийн багийн нэгдсэн хурлыг улирал бүр зохион 
байгуулж сумын Засаг даргын 2018 оны үйл 
ажиллагааны тайлан, ОНХСангаар хийгдсэн бүтээн 
байгуулалтын ажил, 2020 оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийх 
ажлын талаар санал авах, хөдөө аж ахуйн талаар авч 
хэрэгжүүлсэн ажил болон бусад цаг үеийн мэдээллийг 
малчдад хүргэлээ. Энэ үеэр “Алтан төл”-ийн эздийг  
шагналаа. Нэгдсэн хуралд  920 орчим иргэд хамрагдлаа. 

100 

6. Хөдөөгийн иргэдэд  
улирал бүр төрийн 
үйлчилгээг цогцоор  
хүргэнэ. 

-холбогдох 
байгууллагу
уд 
хамтарсан 
байх 

-үйлчилгээ 
хүрсэн 
байна. 

Хөдөөгийн 4 багийн нэгдсэн өдөрлөгийг 3  удаа зохион 
байгуулснаас  “Тогтвортой амьжиргаа-З” төсөлтэй 
хамтран 2 удаа зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн үеэр  
малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
ОНХСангийн төлөвлөлтөнд  иргэдийн  оролцоог 
нэмэгдүүлэх хэлэлцүүлэг, санал авах арга хэмжээг 
явууллаа. Уг арга хэмжээнд аймаг, сумын удирдлагууд 
оролцон цаг үеийн мэдээлэл хүргэж, малчдын санал 
хүсэлтэнд хариу өглөө. Өдөрлөгт оролцсон 965 малчдыг 
ЭХО, дотор, мэдрэлийн эмч нар эрүүл мэндийн үзлэг 
хийж, хууль, эрх зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй хүргэж, 
“Дуурьсал” хамтлаг ая дуугаа өргөлөө. Сумын Засаг 
даргын захирамжаар хөдөөгийн багуудад ажиллах 
ажлын хэсгийг байгуулан 3 удаа  нийт 1500 гаруй 
малчин өрхөөр орж хаваржилт, өвөлжилтийн байдалтай  
танилцан, эрүүл мэнд, цагдаагийн байгууллагын 
үйлчилгээг хүргэлээ. Сумын Засаг даргаар ахлуулсан 
ажлын хэсэг отрын малчдаа эргэн  Төв аймгийн 
Баянцагаан, Говьсүмбэр аймгийн Баянтал, Сүмбэр, 
Дорноговь аймгийн Даланжаргалан, Айраг сумдын 
удирдлагуудтай уулзаж, отор нүүдлийн талаар 
зөвшилцөн, зарим сумдтай гэрээ байгуулж, 111 
малчинтай уулзлаа. 

100 

 

 7.Бараа ажил 
үйлчилгээг худалдан 
авах ажиллагааг 
зохион байгуулах 
үнэлгээний хороонд 
орох эрх бүхий 

-Эрх бүхий 
албан 
тушаалтны 
тоо 
нэмэгдсэн 
байна. 

-зөрчилгүй 
ажиллах 

Үнэлгээний хороонд  ажиллах эрх олгох 2 удаагийн 
сургалтанд сумын харьяа төсвийн байгууллага болон 
иргэдийн төлөөллийг хамруулж, 9 тэнцэж А3 
сертификаттай хүнийг тоо нэмэгдлээ. Одоогийн 
байдлаар  35 хүн худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулах үнэлгээний хороонд ажиллах боломжтой 

100 
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иргэдийн тоог 
нэмэгдүүлнэ. 

байна. 

3 СЗДҮАХ 
1.1.6 

8.Тендерийн талаарх 
мэдээллийг иргэд аж 
ахуй нэгжид тогтмол 
хүргэнэ. 

-Тендерт 
оролцох 
 
ААНэгжүүди
йн тоо 
нэмэгдэнэ. 

-хуулийн 
дагуу 

ажиллах 

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд хүнсний бүтээгдэхүүн 
нийлүүлэх болон ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх 24 
тендер шалгаруулалтыг зохион байгууллаа. Үүнээс 
нээлттэй тендерийн 8 зарыг хуулийн дагуу өдөр тутмын 
“Зууны мэдээ” сонин болон www.tender.gov.mn сайт 
болон www.dundgovi.gov.mn,  ЗДТГ-ын фэйсбүүк 
хуудсаар олон нийтэд нээлттэй мэдээллээ. 
Харьцуулалтын аргаар зарласан 16 тендер 
шалгаруулалтын мэдээллийг дээрх мэдээллийн 
сувгуудаар хүргэж, танилцах боломжоор хангалаа. 

100 
 

1.2.Хууль ёсыг бэхжүүлж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

4 СЗДҮАХ 
1.2.2 
 

9. Иргэдийн оролцоонд 
тулгуурлан хууль эрх 
зүйн ажлыг  
тогтмолжуулна. 

- иргэдийн 
эрх зүйн 
боловсрол 
нэмэгдэнэ. 

Эрх зүйн 
ажил 

сайжирна. 

Сумын эрх зүйн хөтөч багийн 5 гишүүнтэй гэрээ 
байгуулан үйл ажиллагааг тогтмолжууллаа. Аймгийн 
Хууль зүйн хэлтэс, сургагч багш нартай хамтран төв, 
хөдөөгийн багуудын хурал,  өдөрлөгөөр 287 иргэнд 
хууль эрх зүйн мэдээлэл хийж гарын авлага тараалаа. 
ГХУСэргийлэх тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хууль, 
Зөрчлийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Гэр 
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиудаар  39 
удаагийн сургалт, хэлэлцүүлгээр давхардсан тоогоор 
1383 иргэнд хууль, эрх зүйн мэдээлэл хүргэсэн байна.  

100 

10. Иргэний үүрэг, 
биелэлтийн талаар 
сургалт зохион 
байгуулах 

- Иргэдийн 
үүрэг 
хариуцлага 
сайжрана. 

Хандлага 
өөрчлөгдөн

ө.  

Батлах хамгаалах бодлого, байгаль хамгаалах хуулийг 
хэрэгжүүлж, багийн ИНХурлаар нийт 1383 иргэнд 
сургалт хийлээ. Бүх төсвийн байгууллагууд 
төлөвлөгөөний дагуу хуулийн сургалт  явуулж байна. 
Цагдаагийн газар, УБХэлтэс, ШШГАлбатай тус тус 
хамтран сургалт хийлээ. Нийт 598 албан хаагч 
давхардсан тоогоор 20 хуулийн сургалтанд хамрагдлаа. 

100 

11. “Бүх нийтийн эрх 
зүйн боловсролыг 
дээшлүүлэх” үндэсний 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлнэ. 

-төлөвлөгөө 
гарсан 
байна. 

Иргэдийн 
эрх зүйн 

мэдээлэл 
нэмэгдэнэ. 

Төв хөдөөгийн БИНХурал, нээлттэй хаалганы 
өдөрлөгөөр нийт-1670 иргэнд сумын эрх зүйн хөтөчийн 
үйл ажиллагааг танлцуулж, харилцаа болон гэр бүлийн 
хүчирхийллийн тухай хуулиар сургалт зохион байгуулан,  
хүний эрхийн ажилтантай хамтран ахлах ангийн 41 
хөвгүүдэд  сургалт ярилцлага хийлээ. Сумын ЗДТГазрын 
пейж хуудас болон  LD дэлгэцээр Чимээгүй хөрш, Хүү, 
Хууль зүйн луужин пейж хуудасны танилцуулга, www.E-

100 

http://www.tender.gov.mn/
http://www.dundgovi.gov.mn/
http://www.e-khutuch/
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KHUTUCH цахим хуудасны танилцуулга зэрэг богино 
хэмжээний видео шторкыг иргэдэд суррталчиллаа. “Хүн 
бүр хүний эрхийг хамгаалагч” аяны хүрээнд   сумын 
ЗДТГазрын пэйж хуудас болон “Иргэн танаа” буланд 50 
ш гарын авлага, 35 төрлийн шторкийг иргэд олон нийтэд 
хүргээд байна. 

12.Төвийн багийн 
“Нээлттэй өдөрлөг”ийг 
улирал бүр зохион 
байгуулна. 

-иргэдийн 
оролцоог баг 
бүрээр 
тооцох`                            

Оролцоо 
нэмэгдэх 

“Нээлттэй өдөрлөг” 3 удаа хийж хуралд 438 иргэн 
оролцлоо. Хурлаар сум болон багийн засаг даргын 
тайланг үнэлж,  ОНХС-аар хийгдэх ажлыг эрэмбэлэн 
батлах ажлуудыг хэлэлцэн иргэдэд хуулийн талаар 
мэдээлэл өгч гарын авлага материалыг 438 иргэнд 
тараалаа. /5-р баг-51, 5-р баг-86, 7-р баг 70, 8-р баг-39, 
9-р баг-54 иргэн тус тус оролцуулсан байна.  

100 

5 СЗДҮАХ 
1.2.3 

13.Сумын авлигатай 
тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг  
хэрэгжүүлнэ. 

-хөтөлбөр 
гарсан байх 

Иргэд 
мэдээлэлт

эй байх 

Тус сумын багийн засаг дарга нар, байгууллагын 
удирдлагууд, мэргэжилтнүүд “Авлигагүй шударга 
нийгмийн төлөө хамтдаа” уриалгад  нэгдэн гарын үсэг 
зурж баталгаажууллаа. Үндэсний хөтөлбөрийг  
хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөөний дагуу  төвийн 
багийн нэгдсэн хурал болон  төрийн үйлчилгээний албан 
хаагчдад авлигын талаарх мэдээллийг хийлээ. Одоогоор 
31  мэдэгдэл тайлбарыг цахимд байршууллаа. 

100 

14. Албан тушаалтны  
ХАСХОМэдүүлгийг 
хуулийн хугацаанд 
гаргаж, цахимд 
байршуулна. 

Хуулийн 
хугацаанд 

бүртгүүлсэн 
байх 

Цахимын 
мэдээлэл 

тогтмолжих 

Хуулийн үйлчлэлд хамаарах 22 албан тушаалтны 
ХАСХОМэдүүлгийг цахимаар хянаж, хуулийн хугацаанд 
баталгаажууллаа. 

100 

15.Нийтийн албанд 
нэр дэвшсэн этгээдийн  
ХАСУМ-ийг бүрэн 
хянуулж, ашиг 
сонирхлын зөрчилгүй  
томилгоог хэвшүүлнэ. 

Хуулийн 
хугацаанд 
хянуулж, 
дүгнэлт 
гаргасан 
байх 

 Сумын 2 сургуулийн сургалтын менежерийн  
ХАСУМэдүүлгийг хянуулж, ХАСХОМ-ийг 30 хоногийн 
дотор мэдүүлж, баталгаажууллаа. 

100 

6 
СЗДҮАХ 

1.2.4. 

16. Харьяа 
байгууллагуудын 
удирдлагуудын 
шийдвэрүүдийг улирал 
бүр хянаж зөвлөмж 
хүргүүлнэ. 

-бичиг 
хэргийн 
стандарт 
мөрдүүлэх 

-зөрчлийн 
тоо 

багасах 

Сумын  ЗДТГазрын харъяа 5 сургуулийн захирлын 324 
тушаал, 7 цэцэрлэгийн  эрхлэгчийн 114 тушаалын бичиг 
хэргийн стандартыг үзэж зөвлөмж өглөө. Цаашид 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлж  ажиллахыг зөвлөлөө. 

100 

17. Байгууллагуудын -цахим -стандарт Байгууллага бүрийг баримт бичиг, шийдвэр, санал 70 
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баримт бичгийг цахим 
хэлбэрт шилжүүлж, 
мэдээллийн сан 
бүрдүүлнэ. 

хэлбэрт  
шилжсэн 
байх 

хэрэгжих өргөдлийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх талаар зөвлөмж 
өглөө. Удирдлагуудын шийдвэрүүдийг скайнердэж, 
архивт шилжүүлж байна. 

7 
СЗДҮАХ 

1.2.5 

18.Мэргэжлийн 
байгууллагтай хамтран 
иргэдийн оршин суух 
хаягийн мэдээллийн 
зөрчлийг арилгаж 
цахимд бүрэн 
байршуулна.  

-цахим 
хэлбэрт  
шилжсэн 
байх 

Хаягийн 
зөрчил 
бүрэн 

арилсан 
байна. 

ЗГ-ын 2018 оны 332-р тогтоолын дагуу 2366 иргэний 
хаягийн зөрчил арилган мэдээллийн санд орууллаа. 
Багийн иргэдийн бүртгэлийг харьяалал харгалзахгүй 
хийдэг болсноор  шуурхай байдал хангагдаж байна. 

100 

1.3.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

8 СЗДҮАХ 
1.3.1 

19.Багийн иргэд, олон 
нийтийн эргүүл, сумын 
мөрдөгч, цагдаа нарын 
уялдаа холбоог 
сайжруулна 

-гэмт хэрэг 
буурсан 
байх 

-хамтын 
ажиллагаа 
сайжирна. 

Аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөлтэй хамтран иргэдийн 
эргүүлийг  зохион байгууллаа. Төвийн 5 багт хэсгийн 25 
ахлагч, хөдөөгийн Наран, Далай багт малын хулгайтай 
тэмцэх чиглэлээр 6 ахлагч ажиллуулж байна. 

100 

20.Архины 
хамааралтай иргэдийн  
дунд арга хэмжээ 
зохион байгуулна. 

-иргэдийн 
хамрагдалт  

АА төвтэй 
хамтран 

ажиллана. 

АА төрийн бус байгуулагатай хамтран “Архинаас 
татгалзъя” сургалт, чөлөөт ярилцлагыг 5 удаа зохион 
байгуулж, архины хамааралтай 44 иргэнийг хамрууллаа. 
Архины хамааралтай 4 иргэнийг албадан эмчилгээнд 
явуулах шүүхийн шийдвэр гаргуулж, 17 иргэнийг үзлэг 
шинжилгээнд хамруулж архины хамаарлын түвшинг 
тогтоолоо. Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн тоо 
өмнөх онтой харьцуулахад 20% иар буурлаа. 

100 

21.Гэмт хэрэг 
зөрчилгүй баг 
шалгаруулна. 

Хөдөө 1, төв 
1 баг 
шалгарах 

-гэмт хэрэг 
буурна. 

Сумын гэр хороолол, төвийн орон сууцны гадна талд 
камерын болон хөршийн хяналтын бүсийн 45 тэмдэг 
байрлууллаа. 9 багийн "Хэсгийн ахлагч" нарт “Зөрчлийн 
тухай хууль”-иар сургалт явуулж, улсын хэмжээнд 
зохион байгуулагдаж буй  "Илрүүлэлт, Оргодол, 
Шийдвэрлэлт -2019", "Зэвсэг-2019", "Дураараа бишээ 
дүрмээрээ " арга хэмжээнүүдийн талаар мэдээлэл хийж, 
"Дураараа бишээ дүрмээрээ" нэгдсэн арга хэмжээний 
хүрээнд сэрэмжлүүлэг хуудсыг олон нийтийн газар 
болон тээврийн хэрэгсэлд байрлууллаа. Хэсгийн 
ахлагчдаас төвийн багаас Мандал баг, хөдөөгийн багаас 
Наран баг ажлаараа тэргүүллээ. 

100 

9 СЗДҮАХ 
1.3.3 

22. Эцэг эхийн 
төлөөлөлтэй хамтран 

-Эргүүлд 
оролцсон 

Гэмт 
хэргийн 

Олон нийтийн эргүүлийг хуваарийн дагуу төсөвт 
байгууллагын 34 албан хаагч  хариуцлагатай хийлээ.  

100 
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Олон нийтийн 
эргүүлийг хуваарийн 
дагуу  ажиллуулна. 

иргэдийн тоо гаралт 
буурна 

Сургууль цэцэрлэгүүд эцэг эхийн эргүүлийг тогтмол хийж 
хэвшлээ. Нийт давхардсан тоогоор 3898 эцэг эх эргүүлд 
гарлаа. 

23.Эрх зөрчигдсөн 
хараа хяналтгүй гэр 
бүл, хүүхэдтэй 
ажиллахад 
ТББайгууллага эцэг 
эх,асран 
хамгаалагчийг 
оролцуулж, дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

-хамтран 
ажилласан 
хүүхдийн 
тоо 
 

-
Шийдвэрлэ

сэн арга 
хэмжээ 

Гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчлөөр 11, гэр бүлийн 
хүчирхийллээр бүртгэгдсэн 7 этгээдэд 20 цагийн зан 
үйлийн албадан сургалтыг явууллаа. Гэр бүлийн орчны 
эрсдлийн үнэлгээгээр ЕБСургуулийн 4379 хүүхдээс бага 
эрсдэлтэй 2849, дунд эрсдэлтэй 105, өндөр эрсдэлтэй 
14 хүүхэд байна. Өндөр эрсдэлтэй гарсан 14 хүүхэд 
болон эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчтэй 
нь “Оюуны гэгээ” төрийн бус байгууллагатай хамтран 
ажиллаж байна. Иргэдээс болон хүүхдийн тусламжийн 
108 утсанд ирсэн нийт 3 мэдээллийн мөрөөр ажиллан  1 
кейсд нөхцөл байдлын үнэлгээ, нийгмийн ажлын 
үйлчилгээг үзүүллээ. Урьд  онтой харьцуулахад 108 
утсанд ирсэн дуудлага 1 ээр буурлаа. 
Ахлах ангийн 54 суралцагчдад ГБХЗХГ-ын мэргэжилтэн 
“Тусламжийн утас 108” сэдвээр сургалт явууллаа. 
Хөдөөгийн малчин өрхийн  тавиул болон өөрсдөө бие 
дааж амьдарч байгаа 98  суралцагчдад нөхцөл байдлын 
үнэлгээг хийж,  гэрээр очин нөхцөл байдалтай танилцаж 
зөвлөгөө мэдээлэл хүргэлээ. Азийн хөгжлийн банкнаас 
ХБХүүхэд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 
Хүмүүнлэг сургуулийн 631 өрхийн тандалт судалгааг 
гаргалаа.Аймаг дах УЗХороотой хамтарч “Аз жаргалтай 
иргэн” дэд хөтөлбөрийн 18 өрхийн 22 хүүхдэд өвлийн 
дулаан хувцас, Өвөр монголын ТББайгууллагатай 
хамтарч 2 өрхийн 6, Мөнхдэлгэр эмнэлэг 20, нийслэл хот 
дах сургууль төгсөгчдийн холбооноос 8 хүүхдэд бэлэг, 
Наранцацралт сан 1 иргэнд өлгий даавуу, Боржигон 
багийн засаг дарга, нийгмийн ажилтан 5 иргэнд гурил 
будааны дэмжлэг үзүүллээ. Сумын 9 багаас  18 өрхөд  
өргөдлийн дагуу гэр олголоо. 

100 

10 СЗДҮАХ 
1.3.5 

24.Мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэхэд 
иргэдийг оролцуулах, 
бүлгийн үйл 
ажиллагааг дэмжинэ. 

Бүлэг 
нөхөрлөл 
нэмэгдэж, 
Малын 
хулгай 
буурна. 

гэмт 
хэргийн 
тоо буурах 

Сумын хэсгийн төлөөлөгч Наран, Далай багуудад 
ажиллаж, зам дагуух болон аймагт ойрхон нутагладаг  
78 малчин өрхөөр явж малын хулгайгаас урьдчилан 
сэргийлэх, сонор сэрэмжтэй байх, хулгайд малаа алдсан 
малчидтай уулзаж  сурталчилгаа хийлээ. Энэ онд малын 
хулгайтай тэмцэх зорилгоор “Малчдын бүлэг”-ийг Наран, 

100 
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Тэвш, Далай багуудад байгуулан ахлагчаар нь 5 малчинг 
ажиллууллаа. 

1.4.Батлан хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлэх 

11 СЗДҮАХ 
1.4.1 

25.Цэрэг татлагыг 
хуулийн хугацаанд 
зохион явуулах, 
иргэдийг бүрэн 
хамруулна. 

-Хамрагдсан 
иргэдийн тоо 

Бүртгэл 
сайжирна. 

2019 оны 1,2-р ээлжийн цэрэг татлагад нийт  344 иргэн 
хамрагдлаа. Иргэдийн  цэргийн жинхэнэ албанаас 
чөлөөлөгдөх гол үндэс нь өвчлөлийн асуудал байлаа. 
Цэргийн хугацаат  албанд  34 иргэн явлаа. 

100 

26.Төрийн 
байгууллагуудад 
батлан хамгаалах 
бодлогын 
хэрэгжилтийг шалгана. 

Хяналт 
шалгалт 
хийгдсэн 
байна. 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

Харьяа төсөвт байгууллагуудаас цэргийн насны 
иргэдийн судалгааг авч, цэргийн алба хаасан байх 
насны 10 албан хаагчид  мөнгөн төлбөр тогтоолгож, 2 
иргэнийг  дүйцүүлэх албанд бүртгүүллээ. 

100 

27.Цэргийн тоо 
бүртгэлийг чанартай 
зохион байгуулна. 

Иргэдийн 
80%ийг 
хамруулна. 

 
хамрагдалт

ын тоо 
өсөх 

Сумын засаг даргын 2019 оны А/19 тоот захирамжаар 
цэргийн насны иргэдийн шинэчилсэн  бүртгэл 
явууллаа.Тус сумын цэргийн насны иргэдээс  1-р 
үүрэгтэн 880, 2-р үүрэгтэн 1294, нийт 2174 иргэн 
бүртгүүлсэн нь өмнөх оноос 974 иргэнээр нэмэгдсэн 
байна. Тус сумын нийт хүн ам 2019 оны байдлаар  15.9 
мян   болсон бөгөөд үүнээс: цэргийн албанд татагдаж 
боломжтой иргэн 111,  тайван цагт цэрэгт тэнцэхгүй 
иргэн 72  бүртгэгдсэн байна. Дээрх бүртгэлээс харахад  
хаягандаа байхгүй 400, тасалсан  988 иргэн байна.  

100 

Хэрэгжилт-98.8% 

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. 

Тус онд 8 байршлын 0,96 га газрыг дуудлага 
худалдаагаар эзэмшүүлэхээр зарласнаас 4 байршлын 
0,61га газрыг эзэмшүүлж, орон нутгийн оролгод 20,4 сая 
төгрөгийг төвлөрүүллээ 

100 

2 СЗДҮАХ 
2.2.1. 

2.Хуулийн хэрэгжилтийг 
ханган өдөр тутмын 
гүйлгээг хянан   
баталгаажуулж, 
дамжуулна. 

Санхүүгийн 
Freebalance 
программ 
ашиглана. 

Санхүүгийн 
ил тод 
байдал 

хангагдана. 

Төсөвт 15 байгууллагын 68 дансаар нийт 3005 ш  
төлбөрийн хүсэлтээр  5,657,432.3 мян төгрөгний гүйлгээг 
шивэж хянан баталгаажуулж ажиллалаа. 

100 

3.Төсөвт 
байгууллагуудыг өр  
авлагагүй ажиллуулна. 

Өр, авлага 
гараагүй 
байна. 

11 сарын мэдээгээр 3,7 сая төгрөгийн авлага төлөгдөж 
66 хувиар буурсан  байна.Хөрөнгө оруулалтын 
санхүүжилт ирсэн тухай бүрд ХААжиллагааг зохион 

100 
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байгууллаа. 

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 

мэдээллий
н сан 

баяжиг 
дана,   

ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлын 
санхүүжилтын мэдээг журмын дагуу тайлагналаа.Сумын 
ИТХ-ын 2018 оны 20 тоот тогтоолоор нийт 13 бараа, 
ажил үйлчилгээнд  194,404.4 мянган төгрөг 
зарцуулахаар батлагдаж,тайлант хугацаанд 7 ажлын 
157.5 сая төгрөг зарцууллаа. ОНХСангийн  бүх 
мэдээллийг Сангийн яамны нэгдсэн сүлжээнд бүртгэн 13 
бараа ажил үйлчилгээний холбогдох цогц мэдээллийг, 7 
ажлын гэрээ зураг гүйцэтгэлийг цахим сүлжээнд 
мэдээллээ. 

100 

2.2.Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангах 

3 СЗДҮАХ 
2.2.2. 
 

5.Төсөвт 
байгууллагуудыг 
төсвийн зарцуулалт, 
санхүүгийн ил тод 
байдлыг  албан 
хаагчид, 
ТББайгууллагуудаар 
үнэлгээ хийлгэх 

Үнэлгээ 
хийгдсэн 
байна. 

Мэдээл 
лийн ил 

тод байдал 
хангагдана. 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны жилийн 
эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан аудитлагдаж 
зөрчилгүй санал дүгнэлттэй. Тус тайланд харъяа төсөвт 
15 байгууллага, 7 сангийн санхүүгийн тайланг нэгтгэлээ. 
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд аймгийн аудитын 
газар, санхүүгийн дотоод хяналтаас хяналт шалгалт 
хийж, 3-р улирлын байдлаар хэрэгжилт 98 хувьтай. 
Санхүүгийн мэдээллийн самбаруудыг шинэчлэн   
хуулийн хугацаанд тухай бүр мэдээллээ. 

100 

6.Сумын статистик 
мэдээ, мэдээллийг 
хугацаанд нь үнэн зөв 
гаргаж, олон нийтэд 
нээлттэй мэдээлнэ. 

Мэдээ, 
тайлан 

хугацаан 
даа 

хүргэгдсэн 
байх 

Иргэд 
мэдээ, 

мэдээллээ
р 

хангагдана, 

Хүн ам өрхийн мэдээллийн санг сайжруулах ажлын 
төлөвлөгөө, аймгийн статистикийн хэлтэст цахим 
шуудангаар өгөх мэдээ тайлангийн графикийг гарган 
хэрэгжүүллээ. ХАӨМСанг сайжруулах, мэдээллийг 
шинэчлэх ажлыг бүрэн хийлээ. Өрх тус бүр дээр өрхийн 
дэвтэр хөтлөлт 90 гаруй хувьтай байна. Сумын хагас 
жилийн урьдчилсан мал тооллогод 9 багийн 153 өрх 
хамрагдаж, нийт 91,946 толгой мал тоологдлоо. Байшин 
орон сууцны улсын тооллого  явагдаж, сууцны тусдаа 
байшин 1117, бие даасан тохилог сууц 169, нийтийн 
байр 10, сууцны бус зориулалттай 270, гэр 2783,нийтийн 
зориулалттай орон сууцны байшин 84 , нийт 4433 
байшин, орон сууц тоологдлоо.  

100 

4 СЗДҮАХ 
2.2.3. 

7.ТШууд захирагч 
нарын үр дүнгийн 
гэрээнд  шилэн дансны 
хуулийн хэрэгжилтийг 
үзүүлэлт болгон 

-Хуулийн 
хэрэгжилт 
сайжирна. 

-
санхүүгийн 

ил тод 
байдал 

хангагдана 

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд төсвийн 
мэдээллээ хуулийн хугацаанд байршууллаа. Хамтран 
ажиллах гэрээнд шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг 
тусган хэрэгжилтийг дүгнэлээ. Аудит болон дотоод 
хяналтаар шилэн данс шалгаж 98 хувьтай үнэлэгдлээ. 

100 
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тусгах, хэрэгжилтийг 
тооцно. 

  8.Санхүүчдын сарын 
аян зохион байгуулж, 
төсвийн сахилга 
хариуцлагыг  
сайжруулна. 

Аян 
зохиогдсон 

байх 
 

Хуулийн 
хэрэгжилт 
сайжирна 

Сумын төсөвт байгууллагуудын дунд “Санхүүгийн сарын 
аян”-ыг зохион байгуулж, санхүүгийн шинэчилсэн 
программын сургалт, харъяа төсөвт байгууллагын 
нягтлан бодогч, нярвуудад хуулийн сургалтыг 8 удаа 
явуулж,  “Хөгжилтэй цаг” хуулийн болон танин мэдэхүйн 
тэмцээн зохион байгууллаа. Шилэн дансны мэдээллийг 
хуулийн хугацаанд байршууллаа. 

100 

5 СЗДҮАХ 
2.2.4. 

9.Багийн ЗДарга, 
Улсын байцаагч, 
татварын байцаагч 
нарын хамтын  
ажиллагааг 
сайжруулна. 

 Гэрээнд 
тусгасан 
байна. 

татварын 
орлого 

биелэнэ. 

Орон нутгийн татварын орлого  10 сарын 31-ний 
байдлаар өссөн дүнгээр 456868,4 сая төгрөгийн 
төлөвлөгөөтэй байсан бөгөөд 478619,7  сая төгрөгийн 
орлого төвлөрүүлж 104.8 % биеллээ. 

100 

10.Татварын орлогыг 
биелүүлэх сарын аян 
тухай бүр зохион 
байгуулж хуулийг 
сурталчлах 

Аян 
зохиогдсон 

байх 

Татварын 
орлого 
жигд 

биелэгдэх 

“Сайнцагаан татвар”  цахим хаягаар иргэдэд татварын 
шинэчлэл, хууль эрх зүйн талаарх мэдээллийг тухай бүр 
хийж байна. Багийн засаг дарга нартай нохой,галт 
зэвсгийн  татварыг  бүрдүүлэхэд хамтран ажиллалаа. 

100 

Хэрэгжилт-100% 

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 ТАХаагчдыг   
бүрэн хамруулна. 

-Эрүүлжилт 
тооцсон 
ажилчдын 
тоо 

Урьдчилан  
 сэргийлэх 
үзлэг   
хийгдсэн 
байна. 
-
шинжилгээ
нд бүрэн 
орсон байх 

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт 346 
төрийн албан хаагч хамрагдаж , 4.4 сая төгрөг 
зарцуулсан байна. 

100 

2.Сүрьеэ БЗДХ-ын 
илрүүлэг үзлэг, 
шинжилгээг 
эрчимжүүлнэ. 

-эрт 
оношлогдсо
н байх 

Сүрьеэ өвчний 4 тохиолдол бүртгэгдсэн бөгөөд байнгын 
хяналтанд эм ууж , зөвлөгөө  өглөө. “Аз жаргалтай иргэн-
2” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 225 иргэнийг эрүүл мэндийн 
үзлэгт хамруулж, тэмбүү өвчтэй 4 иргэнийг илрүүлж, гэр 
бүлийн хамт эмчилгээнд хамруулан эрүүлжүүллээ. 
Сүрьеэгийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт 82 
иргэнийг хамруулан, 12 иргэний цэрний шинжилгээг авч 
тээвэрлэлээ.  

100 

3.Сумын 15 аас дээш  
насны иргэдийг 

Хамрагдсан 
иргэдийн тоо 

Улирал бүр НДХэлтэст В,С  вирусын  оношилгооны 
захиалгыг өгч, 15-аас дээш насны 2759 иргэнээс 1950 

70 
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элэгний B,C вирусын 
шинжилгээнд бүрэн 
хамруулна. 

хувь  буюу 70,6%-ийг В,С вирусын илрүүлэх шинжилгээнд 
хамрууллаа. В вирустай 59 иргэнийг тоолуулах 
шинжилгээнд илгээж, 15-ийг, С вирустай 23 иргэнээс 
тоолуулах шинжилгээнд 20 иргэнийг хамруулж, 
эмчилгээнд орууллаа.Энэ оны  1,2-р ээлжийн цэрэг  
татлагын  шинжилгээнд 351 иргэн орж, В вирус 2, С 
вирус 1 илэрч тоолуулах шинжилгээнд хамрууллаа.  

4.Уушигны эмгэгтэй  
иргэдийн  бүртгэлийг 
баг болгонд  хөтөлж,   
оношлогдон эмчлүүлэх 
арга хэмжээ авна. 

Урьдчилан 
сэргийлэх 
үзлэг 
хийгдсэн 
байна. 
 

Эрүүлжилт
ийн хувь 
нэмэгдэнэ. 

Баг бүрт амьсгалын замын эмгэгийг эрт судлан бүртгэх  
уушигны эмгэгтэй иргэдийн бүртгэл хийж,  тэдгээр 
иргэдэд томуугаас сэргийлэх хүндрэлийн хяналт 
тавилаа. Томуугийн бэлэн байдал зарласан улирлуудад  
амьсгалын замын эмгэгтэй эдгээр иргэдийг  цэрний 
шинжилгээнд хамруулж нэн шаардлагатай тохиолдолд 
рентген зураг авхуулж өдрийн эмчилгээнд хамрууллаа. 
Уушигний эмгэгтэй  нийт 137 иргэн хяналтанд тогтмол 
үзүүллээ. Томуугаас сэргийлэх дархлаажуулалтанд 
эрсдэл бүлгийн 131 том хүн 6 хүүхдэд вакциныг хийж, 
100% хамрууллаа. 

100 

5.Зонхилон тохиолдох 
халдварт бус өвчний 
эрт илрүүлэг үзлэгийн 
хувийг  нэмэгдүүлнэ. 

Өмнөх оноос 
дундаж 
үзүүлэлт 
өснө 

Халдварт 
бус өвчний 
гаралт 
буурна. 

Артерийн гипертензи эрт илрүүлэг үзлэг 3154 иргэн   
хамрагдахаас 1331 буюу 42,2%  шинээр 3 иргэнийг 
хяналтанд авлаа. Хөхний өмөнгийн илрүүлэг үзлэгт 3524 
эмэгтэй хамрагдахаас 1275 буюу 39,8 %, Чихрийн шижин  
хэв шинж-2 эрт илрүүлэг үзлэгт 3112 иргэн  
хамрагдахаас  1411  буюу 45,3 %, Эсийн шинжилгээнд 
744 эмэгтэйгээс 409 буюу 55% , өөрчлөлттэй гарсан 7 
иргэнийг 2-р шатлалд шилжүүллээ. Сахарын 
шинжилгээнд 458  иргэнээс 57 нь сахарын өөрчлөлттэй, 
хелико бактер  илрүүлэх шинжилгээнд 200 иргэнээс 86 
нь өөрчлөлттэй гарсаныг аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 
онош баталгаажуулах шинжилгээнд хамрууллаа. 

70 

  

6.ДОХ-тэй тэмцэх 
дэлхийн өдрийг 
тохиолдуулан 
иргэдийн дунд арга 
хэмжээ зохион 
байгуулна. 

- арга 
хэмжээ 

-
хамрагдсан 
иргэдийн 
тоо 

ДОХ-тэй тэмцэх дэлхийн өдрийг  “Өөрчлөлтийн та бид 
хийнэ” уриан дор тэмдэглэлээ. “Би шинжилгээндээ 
хамрагдсан, харин та” 14 хоногийн үйл ажиллагааг 
зохион байгууллаа. Ерөнхий боловсролын сургууль, 
дотуур байрны ахлах ангийн сурагчдад ХДХВ/ДОХ, 
бэлгийн замаар дамжих халдвар өвчний сургалт зохион 
байгууллаа. 
-ХДХВ/ДОХ, бэлгийн замаар дамжих халдвар өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх ТҮБМ-ийн зарчмаар бүлгийн ажил 

100 
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зохион байгуулж, сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээний 
төв,шинжилгээний талаар танилцууллаа. Аянд Мандал,  
ГИЦС, ЭДЦС-ийн дотуур байрны ахлах ангийн 200 
орчим сурагчид хамрагдлаа.  

2 СЗДҮАХ 
3.1.2. 

7.Жирэмсний 
хяналтанд эхчүүдийг 
100 хувь хамруулж, 
эрт хяналтыг 
сайжруулна. 

-Хяналт 
тогтмолжсон 
байх 

-хувь 
өмнөх 
оноос 
нэмэгдэнэ. 

Жирэмсний хяналтанд 407 эмэгтэй шинээр орж үүнээс 
эрт хяналт 95.8,%, хожуу хяналт 39  эмэгтэй байна. 
Долоо хоног бүрийн 3,  5 дахь өдрүүдэд НЭМА  
жирэмсэн ээжүүдийн сургалтыг зохион байгуулж, 506 
иргэнд төрөхийн өмнөх буюу дараах үе, нярайн 
арчилгаа, хөхний арчилгаа, бэлгийн боловсролын 
талаар сургалт хийлээ. 

100 

8.Эх хүүхдийн 
өвчлөлийг бууруулж, 
эх хүүхдийн 
эндэгдэлгүй ажиллана. 

-эндэгдэл 
гараагүй 
байх 

Өвчлөл 
буурна. 

Нийт 513 эх амаржсан бөгөөд нярайн эргэлтийг 7 хоног 
бүр хийж, эх хүүхдийн эндэгдлээс урьдчилан сэргийллээ. 
Нийт 2872 удаагийн нярайн эргэлт хийлээ. 

100 

9.Хүүхдийн шүдний 
өвчлөлийг бууруулах, 
эрүүлжүүлнэ. 

Эрүүлжүүлэ
лтийн хувь 
тооцсон 
байна. 

Хүүхэд бүр 
хамрагдсан 
байх 

“Эрүүл шүд- Эрүүл хүүхэд” үндэсний хөтөлбөрийн 
хүрээнд аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн нүүр ам судлалын 
эмч нартай хамтран 4343 хүүхдийг шүдний үзлэгт 
хамруулснаас 1613 хүүхдэд шүдний өвчлөл илэрсэн 
бөгөөд эцэг эхчүүдтэй хамтран эрүүлжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж, давтан үзлэг хийж 90 хүртэлх хувь нь  
эрүүлжлээ. 

100 

3 СЗДҮАХ 
3.1.10. 

10.Малчдыг урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт 
хамруулж,өвчлөлийг 
бууруулна. 

-малчдын 
80-аас дээш 
хувийг 
хамруулна. 

Малчдын 
өвчлөл 
буурна. 

Хөдөөгийн 4 багийн  иргэдэд нарийн мэргэжлийн эмчийн 
үзлэг зохион байгуулж, нийт 5876 малчныг  хавдар,   
мэдрэл, дотор,  эх барих эмэгтэйчүүд ЭХО-ийн үзлэг 
шинжилгээнд хамрууллаа. Эрүүл мэндийн боловсрол 
олгох 6 төрлийн гарын авлага, материалуудыг хөдөөгийн 
422 өрхөд тараалаа. Артерийн гипертензи эрт илрүүлэг 
үзлэгт 1050 иргэн хамрагдахаас 840  буюу 80,0% , 
шинээр 15 иргэнийг  хяналтанд авлаа. Хөхний өмөнгийн 
илрүүлэг үзлэгт 856  эмэгтэй хамрагдахаас  710 буюу 
82,5 %, чихрийн шижин  хэв шинж-2 эрт илрүүлэг үзлэгт 
1100 иргэн  хамрагдахаас 860  буюу  78,1% ийг 
хамрууллаа. Эсийн шинжилгээнд 189 эмэгтэй 
хамрагдахаас 162 буюу 85,7,% тай. Элэгний  В,С 
шинжилгээнд 727, В вирустай 10, С вирустай 8 иргэнийг 
тоолуулах шинжилгээнд тус тус хамрууллаа. Сахарын 
шинжилгээнд 205 иргэнээс 11 нь сахарын өөрчлөлттэй, 
Хелико бактер  илрүүлэх шинжилгээнд 230 иргэнээс 85 

 
100 



13 
 

нь өөрчлөлттэй гарсныг аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 
онош баталгаажуулах шинжилгээнд орууллаа. 

3.3.2  Биеийн тамир, спортын арга хэмжээнд иргэдийг хамруулах 

 
4 

СЗДҮАХ 
3.3.2 

11.Спортын бага 
олимпыг залуучуудын 
дунд 3 төрлөөр зохион 
зохион байгуулах 

Тэмцээн 
зохион 
байгуулагдс
ан байна.  

Спортоор 
хичээлэгсд
ийн тоо 
нэмэгднэ.  

Сангийн яамны анхны сайд Г.Чагдаржавын мэндэлсний 
150 жил, сум байгуулагдсаны 95 жилийн ойг 
тохиолдуулан “Сайнцагаан- 95” спортын наадмыг зохион 
байгууллаа. Тус тэмцээнд 7 багийн 400 гаруй тамирчид 5 
төрлөөр оролцлоо.  

100 

3.2. Боловсролын чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

5 СЗДҮАХ 
3.3.7. 

12.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. 

“Чадвартай багш-Чанартай боловсрол” сумын дэд 
хөтөлбөрийг Сумын ИТХ-ын 11-р тогтоолоор батлагдан, 
сумын засаг даргын А/22 тоот захирамжаар ажлын хэсэг 
байгуулан 3 зорилтын хүрээнд 31 арга хэмжээг 
төлөвлөн, төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг зохион 
байгууллаа.  
Хүн байгаль хичээлийн анги нийтийн олимпиад, 
ЕБСургуулиудын  9-р ангиудыг  англи хэлний анги 
нийтийн сунгааг 2 үе шаттай зохион байгуулж , сумын 
Засаг даргын нэрэмжит “Их сорилго” үйл ажиллагааг 
ЭЕШалгалт өгөх 98 сурагч 8 судлагдахуунаар 
давхардсан тоогоор 267 сурагч шалгалт өгч, шалгалтын 
материалыг шууд засагч машинаар засаж, улсын 
шалгалтын гарааны үнэлгээтэй боллоо. Монгол хэлний 
мэргэжлийн багш нар , 12-р ангийн суралцагчдын 
хамтарсан сонсголын хичээл, “Хичээлийн судалгааны 
арга зүй” сэдэвт сургалтыг Монголын хичээлийн 
судалгааны нийгэмлэгийн багш удирдан явууллаа. 
Сумын “Залуу багш нарын ур чадварын Анхдугаар 
уралдаан” онолын мэдлэг, илтгэл, заах арга зүй гэсэн 3 
төрлөөр явуулж, Зөвлөх, тэргүүлэх мэргэжлийн зэрэгтэй 
багш нарын үзүүлэх хичээлийг зохион байгууллаа. 
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд давхардсан тоогоор 5 
сургуулийн 330 хүүхэд 10 судлагдахуунаар шалгалт өгч 
14.7-91.2 оноогоор өсч, математик, нийгмийн ухааны 
хичээлээр 2 хүүхэд 800 оноо авч, Монгол улсын зөвлөх 
багш 2-оор нэмэгдэж, Цэгцбилиг сургууль Монгол улсын 
“ТОП-20” сургуулийн нэгээр шалгарлаа.   

100 

  13. МУ-ын  гавъяат 
багш Н.Өлзийн  

Олимпиад 
явагдсан 

Шилдгүүди
йн тоо 

 Монгол Улсын Гавьяат багш Н.Өлзийн нэрэмжит XIX, 
Говийн бүсийн V олимпиадыг зохион байгууллаа.Тус 
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нэрэмжит улсын 
математикийн 
нээллтэй олимпиадыг  
зохион байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

байна.  өссөн 
байна. 

олимпиадад Дундговь, Өмнөговь, Өвөрхангай, 
Баянхонгор аймгийн нийт 28 сургуулийн 5-12-р ангийн 
593 сурагч, 53 багш оролцож нийт 646 оролцогчид 10 
ангилалд оролцон,  сумын 9 хүүхэд, 1 багш шагналт 
байранд шалгарч, багийн дүнгээр Өвөрхангай аймгийн 
Мэргэд сургууль тэргүүн байр, Дэд байрыг тус сумын 
"Цэгц билиг" сургууль, Гутгаар байрыг Баянхонгор 
аймгийн "Алгоритм" сургууль тус тус эзэллээ. Сумын 
Засаг даргын нөөцөөс 500000 төгрөгийн дэмжлэг 
үзүүллээ. 

14.МУ-ын гавьяат багш 
З.Цэвээнравдангийн 
нэрэмжит “Үндэсний 
бичиг үсгийн баяр”ыг 
зохион байгуулна. 

Баяр зохион 
байгуулагдс
ан байх 

Оролцогчд
ын тоо 

нэмэгдэх 

 Монгол бичгийн чадварын “Их сорилго”-д 19  сургуулийн                
6-12-р ангийн  1659 сурагч монгол бичгээрээ бичих ур 
чадвараа сорьж оролцсоноос, тус сумын 
ЕБСургуулиудын  21 анги, 20 хүүхэд шагналт байранд 
шалгарлаа. “Хичээнгүй бичиг”-ийн уралдааныг 6-7-р 
ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулж, 500 гаруй 
сурагч оролцож  8 ,  “Бийрийн бичлэг”-ийн уралдааныг 6-
12-р ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулж, 3 сурагч 
шагналт байранд тус тус шалгарч, ЭДЦС , Цэгцбилиг 
сургуулийн 3 багш Шилдэг багшаар , ЭДЦСургууль 
Шилдэг сургуулиар шалгарлаа. Сумын ЗД нөөцөөс 
482.000 төгрөгөөр дэмжлээ. 

100 

3.4.Соёл урлагийг хөгжүүлэх 

6 
 

СЗДҮАХ 
3.4.1. 

15. Аймгаас зохион 
байгуулах урлагийн 
үзлэгт оролцоно. 

Оролцох 
байгууллагы

г сонгох 

Шилдэг 
авьяастан 
тодруулах 

Үнэлэх боломжгүй. - 

16. “Сайнцагаан 95”  
дэд хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. 

Хөтөлбөр 
батлагдсан 

байна. 

гүйцэтгэлэ
эр 

Хөтөлбөрийн хүрээнд баяр наадмыг  зохион байгуулж, 4 
багийн малчид хурдан морьдын уралдааныг ивээн 
тэтгэлээ. Сумын хамтарсан багийн гишүүн нийгмийн 
бодлогын мэргэжилтнүүд хурдан морь унаач хүүхдэд 
хяналт тавилаа.  Айраг, Мандал багт стандарт хаягийн 
тэмдэг суурилуулах ажлыг “Мэпсүрвэй” ХХК 20.921.251 
төгрөгөөр хийж, сумын Засаг даргын  А/93 дугаар 
захирамжаар ажлын хэсэг  хүлээн авлаа. Хот 
тохижуулах газар ОНӨААТҮГ-ын санхүүжилтээр Мандал 
багт 15-р гудамжинд 21ш 100wt лэд гэрэл, Мандалын 1, 
6, 9, Бага тойруу 3, 4, Буяннэмэхийн өргөн чөлөөний 
гудамжуудад нийт 81ш лед толгой, 28 байрны 54 орны 
гадна талд  шинэчлэн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүллээ.   
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7 СЗДҮАХ  
3.4.3. 

17.Цэцэрлэг бүр дуу 
хөгжмийн“  тайлант 
өдөрлөг”  зохион 
байгуулна. 

Дуу 
хөгжмийн 
хичээлийн 
чанарыг 
үнэлнэ 

Авьяаслаг 
хүүхдийн 

тоо 
нэмэгдэнэ. 

Цэцэрлэг бүр 1-2 удаа дуу хөгжмийн хичээлийн тайлант 
өдөрлөгийг бүлгийн хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулж, 
хүүхдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлж, 1200 гаруй 
эцэг эх хамрагдлаа. Үүнээс: 2018-2019 оны хичээлийн 
жилд 5-р цэцэрлэг “Цэцэрлэгээ бид дуулна” тайлант 
өдөрлөгийг зохион байгуулж, ахлах бэлтгэл бүлгийн 110 
хүүхдийг хамруулан СӨБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөр 
амжилттай хэрэгжиж 23 төрлийн дуу, шүлэг, бүжгийг 20-
45 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй хамтлагууд үзүүлбэр 
үзүүллээ. Цэцэрлэгийн сүлд дуу МУСТАжилтан 
Д.Төмөрийн аялгуу Цэцэрлэгээ бид дуулна дууг түгээн 
дэлгэрүүллээ. Арга хэмжээг 700 гаруй эцэг эх хүүхэд 
үзлээ. 3-р цэцэрлэг Хүүхэлдэйн жүжгээр дамжуулан 
хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх тайлант өдөрлөг арга 
хэмжээг зохион байгуулж, 200 гаруй хүүхэд тоглолтонд 
оролцож, 600 гаруй эцэг эх, хүүхэд үзэж сонирхлоо. 

100 

8 СЗДҮАХ  
3.4.6. 

18.Сургуулиудын 
номын сангийн  үйл 
ажиллагааг  ил тод  
болгож тогтмолжуулна. 

Үйл 
ажиллагаан

д хяналт 
тавьсан 
байна.  

Уншигчдын 
тоо өмнөх 
оныхоос 

нэмэгдсэн 
байх 

2018-2019 оны хичээлийн жилд сургуулиуд цахим номын 
сангийн үйлчилээг бий болгон нийт 11658  номыг 
ангилан кодолж, “Монбибло” програмд 3149 номыг шивж 
бүртгэлжүүлэн, тухайн номын агуулга зохиолчийн нэр 
хавтасны мэдээллийг оруулж бар кодлон хэвлэж наалаа. 
287 нэр төрлийн номыг 2741000 төгрөгөөр худалдан авч 
номын фондоо баяжуулан 543500 төгрийн засвар 
үйлчилгээг хийж орчны стандартыг нэмэгдүүллээ. 
Сургуулиудын Номын клубын сурагчид номын 
санчтайгаа хамтран 3000 гаруй сурагчдын дунд Ном 
унших арга зүй сургалт , Номтой нөхөрлье сарын аян , 
Сурах бичгийн яармаг худалдаа зэрэг ажлуудыг зохион 
байгуулж, бага ангийн сурагчид оюуны зураглал ашиглан 
уншсан номын тэмдэглэл хөтөлж сурлаа. Сургууль бүр 
номын  клубын сурагчидтай. Аймгийн төв номын сантай 
хамтран ЕБС-ийн 5 сургуулийн номын сангийн үйл 
ажиллагаанд хяналт хийж, сургууль бүрт ажлын хэсгийн 
тусгайлсан дүгнэлт, ЗДТГ-ын даргын 4/486 тоот 
зөвлөмжийг  хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар 
өглөө.   

100 

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

9 СЗДҮАХ 
3.5.1. 

19.Хамгаалал 
шаардлагатай гэр 

-арга 
хэмжээний 

-өөрчлөлт 
гарсан 

Хамгаалал шаардлагатай гэр бүлийн судалгаанд 
үндэслэн сумын  “Аз жаргалтай иргэн-2” дэд хөтөлбөрт  

100 
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бүлийн судалгааны 
дагуу арга хэмжээ 
зохион байгуулна. 

тоо,үр дүн иргэн, өрх 
нэмэгдсэн 

байна. 

65 өрхийн  139 том хүн, 148 хүүхэд нийт 287 иргэн 
хамрагдлаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд 40 өрхийн 55 иргэн 
түр болон байнгын ажлын байр, төсөл хөтөлбөрт 
хамрагдан, өрхүүдийн орлогыг багийн нийт дүнгээр авч 
үзвэл 3,4 – 41,2 сая төгрөгөөр өрхийн орлого нэмэгдлээ. 

20.Байгууллагуудын 
хүүхэд хамгааллын 
багийн үйл ажиллагааг 
дэмжих, үр дүнг 
тооцно. 

-үйл 
ажиллагаан
ы тоо,чанар 

Эрсдэл, 
гомдол 

гараагүй 
байна. 

 ЕБоловсролын 5 сургууль, 7 цэцэрлэг нь байгууллагын 
хүүхэд хамгааллын багийг 3-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулж,  ажиллалаа. Хүүхэд хамгааллын баг нь хүүхэд 
хамгааллын гурвалсан гэрээг 5900 гаруй эцэг, эхтэй 
байгуулсан байна. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
одоогийн байдлаар 87,5-90 % тай хэрэгжиж байна. 
Хүүхдийн амралтаар “Эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөмж”, 
аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх, 
болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх зэрэг гарын авлага, 
боршур, зөвлөмж нийт давхардсан тоогоор 1797 эцэг 
эхэд тараалаа. 

100 

  

21.Хүүхэд хамгааллын 
сургалтыг эцэг эхчүүд, 
багш, байгууллагын 
албан хаагчдад зохион 
байгуулна.  

-сургалт 
хийгдсэн 
байх  

Тодорхой 
мэдээллий

г авсан 
байна. 

Сургууль цэцэрлэгийн орчин дах хүүхэд хамгааллал, 
цахим орчны хор нөлөө, интернэт тоглоомын талаар 
болон интернэт орчинд хүүхдээ хамгаалах, Хүүхэд 
хүмүүжлийн эерэг арга” ГБХТХууль, ХХТХууль, 
ХЭТХууль, Хүний эрхийн тухай хууль, Амьдарх чадвар 
олгох 8 модуль сургалт, гэр бүл хүүхэд хамгааллын 
хамтарсан багийн сурталчилах, сэдвүүдээр 258 багш 
1772 эцэг эхэд сургалт мэдээлэл хүргэлээ. Гарын 
авлага, гэр бүл хүүхэд хамгааллын шторк болон 
боршурыг цахим сайтад байршууллаа. 
Монголын гэр бүл судлаачдын мэргэжлийн холбооны 
тэргүүн докторант гэр бүл судлаач Ж.Баясгалан “Яг 
өнөөдрөөс гэр бүлдээ”, Шинэ эрэн ТББайгууллагын 
“Жаргах ухаан-Хайрлах ухаан”, Монгол өрх сэтгэл зүйн 
хүрээлэн ТББ-аас гэр бүлийн харилцааны сэтгэл зүйн 
онцлог, тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх ур чадвар, гэр 
бүл дэх үүрэг хариуцлага лекц сургалтад168 иргэнийг 
хамрууллаа. Ганцаарчилж  16 иргэн сэтгэл зүйн 
зөвлөгөө авлаа.Нарны охид төслийн нээлт, өсвөр насны 
охидын хөгжил хамгааллын зөвлөгөөнд 60 эцэг эх, 90 
сурагч  оролцлоо. 

100 



17 
 

  

22.“Эрүүл мэндийг  
дэмжигч” байгууллага, 
өрх, эрүүл иргэн 
шалгаруулна. 

Болзлын 
дагуу 
шалгаруулж 
дүгнэнэ. 

оролцогчд
ын тоо 

нэмэгдэнэ. 

 “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, өрх шалгаруулах 
журам”-ын дагуу  багийн эмчийн  үнэлгээнд үндэслэн 8 
өрхийн үнэлгээнд шалгуурлалт хийж, 4 өрхийг 
байгууллагын удирдлагын багаар хэлэлцлээ. Шалгарсан 
өрхөд “Эрүүл мэндийн дэмжигч өрх”-ийн 1-4 зэргийн 
өргөмжлөл үнэ бүхий зүйлээр шагналаа. Наран баг-
З.Бямба, Тэвш баг- Д.Дугарсүрэн, Далай баг Х. Бүрэн-
Амгалан , Үйзэн баг С. Бат-Эрдэнэ нарын өрх 
шалгарлаа. 

100 

12 
СЗДҮАХ 

3.5.5. 

23.Сумын залуучуудын  
зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулж,  
залуучуудын холбоо 
шинэчилнэ. 

оролцогчды
н тоо,үр дүн 

-хамтын 
ажиллагаа 
сайжирна. 

Сумын залуучуудын холбоог шинэчлэн Нарлаг багийн 
иргэн Б.Мөнх-Орших тэргүүнтэй 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
байгууллаа. Залуу төрийн албан хаагчдын зөвлөгөөнийг 
зохион байгуулна.  Зөвлөгөөнд төсөвт байгууллагуудын 
1-10 хүртэлх жилдээ ажиллаж байгаа 210 төрийн албан 
хаагч оролцоно. 

100 

24.Хүүхэд хамгааллын 
бодлогыг 
боловсруулж,  
хэрэгжүүлнэ. 

ХХ-ын 
бодлоготой 
болно. 

Хүүхдийн 
эрх 

зөрчигдөхг
үй. 

ЕБоловсролын 5 сургууль, 7 цэцэрлэг хүүхэд 
хамгааллын бодлогын төлөвлөгөө боловсруулан 
ажиллалаа. Хамтарсан багийн чадавхжуулах 2 өдрийн 
сургалтад сумын хамтарсан багийн гишүүд хамрагдлаа.  
Сумын хамтарсан багийн 3 бүлэг  15 зүйлтэй төлөвлөгөө 
гарган хэрэгжүүллээ. 2018 онд хүүхдийн эрх зөрчил 10, 
энэ онд 11 болж ахисан үзүүллэлттэй байна.  

70 

25.Хүүхдийн хөгжилд 
эцэг эхийн оролцоо 
сумын зөвлөгөөн 
зохион байгуулах 

Зөвлөгөөн 
зохион 
багйуулагдс
ан байна. 

Хүүхэд 
хамгааллы
н бодлого 
хэрэгжинэ. 

“Хүүхдийн хөгжил, хамгаалалд эцэг эхийн оролцоо” гэр 
бүлийн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд 200 
эцэг эх оролцож, Хүүхдийн эрх, хамтарсан багийн үйл 
ажиллагаа, Хүүхэд хамгаалагч төсөл, Хүүхдийг эерэг 
аргаар хүмүүжүүлэх, Сургууль, цэцэрлэгийн орчинд 
хүүхдийг хөгжүүлэх, хамгаалах хамтран ажиллах, хүүхэд 
хамгааллын гурвалсан гэрээний талаар мэдээлэл өглөө. 
Хүүхдийн хөгжил хамгааллыг гэр бүл, сургууль, 
цэцэрлэг, орон нутгийн орчинд хамгаалах, хөгжүүлэхэд 
тулгамдаж буй асуудал,  шийдвэрлэх боломжийг бүлгийн 
ажлаар ярилцаж,саналуудыг эрэмбэлэн 2020 онд 
хэрэгжүүлэх, зөвлөмж боловсруулан холбогдох 
байгууллагуудад хүргүүллээ.  

100 

26.Бүтэн өнчин 
хүүхдэд дэмжлэг 
үзүүлэх. 

Хүүхдүүдийг 
бүрэн 
хамруулах 

Хүүхдийн 
эрх 

зөрчигдөхг
үй 

Сумын засаг даргын А/136 тоот захирамжаар сумын 
харъяалалтай  бүтэн өнчин 15 хүүхдэд Төрийн банк, 
Цоглог ертөнц ХХК-тай хамтран хүндэтгэл үзүүлж,  
300000 төгрөг зарцууллаа. 

100 
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27.Дугуйн уралдаан 
болон марафон  
зохион байгуулна. 

Уралдаан 
зохион 

байгуулагдс
ан байна. 

Хүүхдийн 
тоо 

нэмэгдэх 

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр дугуйн уралдааныг 
Хас банктай хамтран 6 насны ангиллаар зохион 
байгуулж, 120 гаруй хүүхэд оролцлоо. Нийт 18 хүүхдийг 
Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагналаа. “Мандалговь 
Марафон-1” гүйлтийн тэмцээнийг 3 насны ангиллаар 
зохион байгуулж нийт 400 гаруй тамирчид оролцлоо. 
Байгууллага, хамт олноороо идэвх санаачлагатай 
оролцсон  аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Хүмүүнлэг 
сургуулийн хамт олонд Өргөмжлөл гардууллаа. Нийт 280 
000 төгрөг зарцуулагдлаа 

100 

13 3.5.6. 28.”Шилдэг хүүхэд -
2019 арга хэмжээг 
зохион байгуулна. 

Шилдгүү 
дийг 

тодорхойлол
тын дагуу 

шалгаруулн
а. 

Шилдэг 
хүүхдийн 

тоо 
нэмэгдэнэ. 

Засаг даргын А/118 тоот захирамжаар ажлын хэсэг 
байгуулагдан, 5 сургуулийн  төгсөх ангийн 16 бүлгийн 
412 сурагч Эрдмийн баярын нэгдсэн арга хэмжээ 
боллоо. Сумын ЗДТГазар Жуух бичгээр-5 , Шилдэг 
төгсөгч-5 сурагчийг шагналаа. Төгсөгч сурагчдад 
хүндэтгэл үзүүлж урлагийн тоглолт зохион байгууллаа.  
Нийт 122500 төгрөг зарцууллаа.  

100 

3.6.Хөдөлмөр эрхлэлт ,нийгмийн хамгааллыг нэмэгдүүлэх 

14 СЗДҮАХ 
3.6.1 

29. 50-с дээш 
ажилтантай 
байгууллага 
ААНэгжүүдийг 
ХАБЭАхуй хариуцсан 
зөвлөлтэй болгоно.  

 зөвлөл 
болон 
ажилтантай 
болсон байх 

ХАБЭАхуй 
зөрчигдөхг

үй байх 

Сумын харъяа 50-с дээш ажилтантай 5 байгууллага, 
ААНэгжүүдээс 7 ААН ХАБЭАхуй хариуцсан орон тооны 
бус зөвлөл болон ажилтантай боллоо. Тухайн 
байгууллагууд өөрийн байгууллагын онцлог, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүллээ. 

100 

15 СЗДҮАХ 
3.6.2 

30.ААНБ-ын эрэлт 
хэрэгцээ захиалгын 
дагуу сул чөлөөтэй 
ажлын байранд 
идэвхтэй ажил 
хайгчдыг зуучилна. 

ХЗЗ –ын 
мэдээллийн 
нэгдсэн санд 
ажлын байр 
бүртгэгдэнэ. 

-
ажилгүйдэ
л өмнөх 
оноос 
буурсан 
байна 

Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн сангийн LMIS 
программд бүртгэлтэй 195 иргэн байгаа бөгөөд шинээр 
ажлын байранд зуучлагдсан 64 иргэн байна. Бэлчээрийн 
үлийн цагаан огтонотой тэмцэх арга хэмжээнд 2,4 га 
бэлчээрт 4 хэсэгт нийт 20 иргэн гэрээгээр  ажиллалаа. 
ХТГазартай хамтран ногоон байгууламжийн 
цэвэрлэгээнд 30, нийтийн цэвэрлэгээнд 65 нийт нийтийг 
хамарсан ажилд 95 иргэн ажиллалаа.   

100 

16 СЗДҮАХ 
3.6.3 

31. Баг бүрээс цөөн 
малтай малчдыг 
ХЭрхлэлтийн болон 
бусад төсөл 
хөтөлбөрөөр дэмжин 
малжуулна. 

 Хамрагдсан 
малчдын 
тооны өсөлт 

малчдын 
амьжиргаа 
дээшилсэн 

байх 

Цөөн малтай өрхийг малжуулах төсөлд Тэвш  багаас 2, 
Далай багаас 3, Үйзэн багаас 1 нийт 6 өрхийг хөдөлмөр 
эрхлэлтийн малжуулах төсөлд хамруулан 28 сая 
төгрөгний 493 мал олгоод байна.  
ОНХС-ийн “Төмөр сүрэг”, 23 өрхөд 1053  мал маллаж 
байна.  

100 

17 СЗДҮАХ 32.Хувиараа хөдөлмөр Шинэ ажлын ажилгүйдэ Хувиараа хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй иргэдийн бичил 100 
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3.6.6 эрхлэх хүсэлтэй 
иргэдийн бичил 
бизнесийг зээл, 
санхүүгийн дэмжлэгт 
хамруулан шинэ 
ажлын байруудыг бий 
болгоно. 

байр бий 
болно 

л буурсан 
байна. 

бизнесийн нийт 29 төслөөс ахмад мэргэжилтэний 
зөвлөгөө өгөх 5, ахмадын ажлын байрыг дэмжих 4, 35-с 
дээш настай иргэний ажлын байрыг дэмжих  
үйлчилгээний-11 төслийг дэмжиж, ХБИргэний ажлын 
байрыг дэмжих төсөлд 2, малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих төсөлд 6 төсөлийг дэмжиж шинээр нийт 46 
ажлын байр бий болж 105 сая төгрөгний дэмжлэг 
үзүүллээ. 

18 СЗДҮАХ 
3.6.7. 

33. Байгууллагуудын 
ахмад настнаа хүлээн 
авч хүндэтгэл үзүүлэх 
арга хэмжээнд хяналт 
тавьж,тайланг хүлээн 
авна. 

-тайлангаар Гомдол 
гараагүй 
байна. 

Сумын засаг даргын  А/27 захирамжаар нэр бүхий 55 
ахмадыг шинээр харъяалууллаа. ХХҮГазартай хамтран  
харъяалалгүй 70 ахмад настанд хүндэтгэл үзүүллээ. 
Ахмад настны тухай хуулийн дагуу  төсөвт 
байгууллагууд нийт 338  ахмадад  жилд 2 удаа  
хүндэтгэл үзүүлж, нийт 30056700 төгрөгийг зарцуулсан  
байна.  

100 

34.Ахмадын 
зориулалттай амралт 
сувилал болон бусад 
хөнгөлөлт тусламжинд  
хамруулна. 

Амрагчдын 
тоо өсөх 

хамрагдалт
ын хувь 
өснө. 

Ахмадын сувилалд 197, ахмадын зориулалттай 
амралтанд 18, ХХҮГ-ын ахмадын сувилалд 32, нийт 247 
ахмад амарч сувилуулан 44029000 төгрөгний 
хөнгөлөлтөд хамрагдлаа. 
Ахмадын рашаан сувилалд 103 ахмад 19558800, шүдний 
хөнгөлөлтөд 113 ахмад 12110000, нүдний болор 12 
ахмад 5520000, түнхний үе солиулах 2 ахмад 8 сая, 
хиймэл өвдөгний үе 2 ахмад 10 сая бусад хөнгөлөлтөнд 
150 ахмад 23527700 төгрөг. Нийт 629 ахмад 122745500 
төгрөгний 29 төрлийн хөнгөлөлт тусламжид хамрагдлаа 

100 

35.Байгууллага бүрт  
“Түүхэн замналын “ 
булан танхим 
байгуулан ажиллуулж 
алдар цолтой ахмад 
настнуудын гавьяа 
зүтгэлийг нийтэд 
сурталчилан 
алдаршуулна. 

Арга хэмжээ 
явагдсан 
байна. 

Шинээр 
байгуулагд
сан булан 
танхим 

 ЕБоловсролын 5 сургууль 3, 4 –р цэцэрлэгүүд “Түүхэн 
замнал”-ын булан нээн байгууллагаас тэтгэвэрт гарсан 
ахмад настнууд гавъяа зүтгэлийг нийтэд сурталчилан 
алдаршуулж байна. Сумын ахмадын хороотой хамтран 
“Түүх мартахгүй” арга хэмжээг зохион байгуулж, нийт 90 
гаруй ахмад настан, хүүхэд залуу үеийн төлөөлөл 
оролцлоо. Уг арга хэмжээнд алдар гавъяатай ахмад 
настан 32 багшийн 12 төрлийн бүтээл, алдаршуулах 
самбарыг байршуулан арга барил, туршлагаа 
сурталчиллаа. Энэ үеэр Боловсролын тэргүүн 7, аймгийн 
хүндэт тэмдэг 3, Багшийн гавъяа одонгоор 2 ахмад 
настныг тус тус шагналаа. Сургууль цэцэрлэгийн 
удирдлагууд ахмад багш нараа алдаршуулж хүндэтгэл 
үзүүллээ. ГИЦСургууль, аймгийн Цэргийн штабтай 

100 
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хамтран “Асар их үнээр олдсон эрх чөлөө, тусгаар 
тогтнолоо дээдлэж яваарай” түүхэн буланг 1.5 сая 
төгрөгөөр байгууллаа. Уг буланг байгуулснаар ахмад 
дайчдын түүхэн гавъяаг  хүүхэд багачуудад ойлгуулж 
тэдэнд эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх зорилготой юм.  

  

36.Ахмадуудын эрүүл 
мэндийн судалгааг 
нарийвчлан гаргаж, 
урьдчилан сэргийлэх 
үзлэгт хамруулна.  

Хамрагдсан 
ахмадын тоо Өвчний 

илрүүлэлт 
сайжирна. 

Сумын ахмадын хороотой хамтран ахмадуудад 
мэдээлэл өгч, 1 иргэний өргөдлийг хянан шийдвэрлэлээ. 
Эрт илрүүлгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах 
1809 ахмадаас одоогийн байдлаар 1241 нь буюу 68.6% 
нь хамрагдаад байна.  

70 

19 СЗДҮАХ 
3.6.9. 

37.Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
хүүхэд,иргэдийг 
сэргээн засах 
үйлчилгээнд 
хамруулна. 

-
үйлчилгээни
й тоо 

Өвчлөл 
буурна. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй, байнгын асаргаанд байдаг 13 
хүүхэд, 4 иргэнийг  “Аясал хатан” эмнэлэгт сэргээн засах 
эмчилгээнд  хамрууллаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 28 
иргэнийг “Улаан загалмайд өдрийн үйлчилгээнд 
хамрууллаа. 

 
100 

38.ХБ-тэй хүүхдэд 
боловсрол, эрүүл 
мэнд, нийгмийн 
хамгааллын комиссын 
шийдвэрээр үзүүлэх 
үйлчилгээний хүрээг 
нэмэгдүүлнэ.  

-
Үйлчилгээни
й чанар үр 
дүн 

 салбар 
дундын 
уялдаа 
холбоо 

сайжирна. 

Байнгын асаргаатай 59 хүүхэд  асаргаа болон 
амьжиргааг дэмжих тэтгэмжүүдэд сар бүр хамрагддаг. 
Үүнээс  тус комиссын хурал, АДЗөвлөлийн хурлаар  
шинээр 11 иргэн асарааны тэтгэмжид 
хамрагдлаа.Байнгын асаргаанд байдаг 32 хүүхдэд 
түлшний үнийн хөнгөлөлт олгохоор АДЗөвлөлөөр 
хэлэлцэн материалыг ХХҮГазарт хүргүүллээ. Энэ жил 
шинээр сургууль, цэцэрлэгт хүүхэд нь хамрагддаг 
ХБэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг, эхэд нь унааны хөнгөлөлт 
олгохоор 12 хүүхдийн материалыг хүлээн авч ХХҮГазарт 
хүргүүллээ.  

100 

20 СЗДҮАХ 
3.6.10. 

39.ОНОТХҮ-нд 
зорилтот бүлгийн 
иргэдийг хамруулж 
үйлчилгээний чанарт 
хяналт тавина. 

-
Үйлчилгээнд 
хамрагдсан 
иргэдийн тоо 

Үйлчилгээн
ий үр дүн 

ОНОТХҮйлчилгээний төсөлд 5-р багийн 2 өрх  “Содон 
гоо” сайхан, Шүр сувдан гоёл чимэглэлийн төслүүдэд 2,5 
сая төгрөгний буцалтгүй дэмжлэг олголоо. 
ОНОТХҮйлчилгээний өдрийн үйлчилгээ, сэргээн засах 
үйлчилгээнд Хөгжлийн бэрхшээлтэй, байнгын асаргаанд 
байдаг 13 хүүхэд, 4 иргэнийг  “Аясал хатан” эмнэлэгт 
сэргээн засах эмчилгээнд  хамрууллаа. Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 28 иргэнийг “Улаан загалмайд өдрийн 
үйлчилгээнд хамрууллаа 

70 

40. НХДТЗШ өрх 
иргэнийг  орлогыг эх 
үүсвэртэй болгоно. 

-Төсөл 
хөтөлбөрийн 
тоо 

Иргэд 
хамрагдсан 
байха 

ӨАТТСудалгааны дүнгээр 409-с доош оноотой  5-р 
багийн 2 иргэний “Содон гоо сайхан”, ахмад настан 2 
иргэний “Шүр сувдан гоёл чимэглэл”-ийн төслийг   

100 
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ОНОТХҮйлчилгээнд хамруулан 2,5 сая төгрөгний 
буцалтгүй дэмжлэг олголоо. 

21 СЗДҮАХ 
3.6.11. 

41.”Аз жаргалтай 
иргэн”дэд хөтөлбөрийг 
үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

Сонгогдсон 
иргэдийн  
амжиргааны 
түвшин 
дээшилсэн 
байна. 

Ядуурлын  
түвшин 
буурна. 

Хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа 65 өрхийн 315 иргэдээс  
насанд хүрсэн 139 том хүн байгаагаас тэтгэвэрт 3, 
оюутан 11, байнгын асаргаанд 5, ажил хийх боломжгүй 
11, ажилтай иргэн 39, ажилгүй 70 иргэн байна. Үүнээс 52 
иргэнийг ХХҮГазарт ажил идэвхтэй хайгч иргэнээр 
бүртгүүллээ Байнгын ажлын байранд 7, түр ажлын 
байранд 17, нийтийг хамарсан ажил 31 нийт 55 иргэнийг 
ажилд зуучиллаа. ХБИргэдийн ажлын байрыг дэмжих 
хөтөлбөрт 1, Малжуулах төсөл хөтөлбөрт 4 өрх, Ажлын 
байрыг дэмжих төсөл хөтөлбөрт 1 иргэнийг хамрууллаа.  

100 

22 СЗДҮАХ 
3.6.12 

42.Хүнс тэжээлийн 
дэмжлэг үзүүлэх 
үйлчилгээний түвшинд 
/босго оноотой/ 
үнэлэгдсэн өрх 
иргэдийг хамруулна. 

- дэмжлэгт 
хамрагдсан 
өрхийн тоо 

Өрхийн 
амжиргаа 
дээшилнэ. 
 

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд босго 
оноо    310-т үнэлэгдсэн   шинээр  12 өрхийг хамрууллаа. 
Нийт 231 өрхийн 1199 иргэн үүнээс том хүн 598, хүүхэд 
601  байна. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилээг 3 
дэлгүүрээр              1-10-р сарын олголтыг хийж, 
140176000 төгрөгний хүнсний барааг олгосон байна. 

100 

43.Гэр оронгүй 
тэнэмэл  амьдралтай, 
НХДТЗШ өрх иргэний 
мэдээллийн санг бий 
болгох, тэдэнд орон 
гэртэй болоход нь 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

-мэдээллийн 
санийн 
бодит 
байдал 

дэмжлэг 
авсан 
иргэний 
тоо 

Үйзэн багийн гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай хорих 
ангиас суллагдсан 1, Арвижих багийн гэр орон нь 
цаашид амьдрах боломжгүй болсон 1 иргэнд, хүчтэй 
салхины улмаас гэр унаж эвдрэн нь цаашид амьдрах 
боломжгүй болсон 3 өрхөд, нийт 5 өрхөд гэртэй болоход 
нь дэмжлэг үзүүлэн 6000000 төгрөгний дэмжлэг 
үзүүллээ. 

100 

Хэрэгжилт -93.5% 
ДӨРӨВ.ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД  

Мал аж ахуй,газар тариаланг хөгжүүлэх 

1 СЗДҮАХ 
4.1.2 

1.Аймгийн МСҮТөвийн 
малчны ангид залуу 
малчдыг хамруулна. 

Гүйцэтгэлээ
р  
 

Залуу 
малчид 

хамрагдсан 
байх 

Аймгийн МСҮТөвийн ангид залуу 6 малчин суралцаж, 
малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн 
хүрээнд төсөлд хамрагдсан 12 малчин 3 хоногийн 
сургалтанд хамрагдлаа. 

100 

  2.Залуу малчин өрхийг   
малжуулах төсөл 
хөтөлбөрт  хамруулна. 

Хамрагдсан 
малчны тоо 

Өмнөх 
оноос өсөх 

Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 
хөдөөгийн 4 багаас 6 өрхийг  30 сая төгрөгийн төсөл 
хөтөлбөрт хамрууллаа. 

100 

 СЗДҮАХ 
4.1.3 

3.Малчин залуучуудын 
зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулна. 

-Залуу 
малчдын 
идэвхи 
оролцоог 

Үйл 
ажиллагааны 

оролцоо, 
мэдээлэл тэй 

 
 

Хийгдээгүй 

 
0% 
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нэмэгдүүлнэ болно. 

 СЗДҮАХ 
4.1.4.. 

4.Бэлчээрийн 
менежментийн 
төлөвлөгөөг батлуулж, 
хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөгөө  
батлагдсан 

байна. 

Төлөвлө 
гөө 

хэрэгжсэн 
байх 

Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан 
2018 оны эцсийн сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулж, 
хөдөөгийн багуудын нэгдсэн хурлаар 2 удаа мэдээлэл 
өглөө. 

100 

3 5. “Ногоон алт – малын 
эрүүл мэнд төсөл”-ийг   
хэрэгжүүлэхэд 
иргэдийн оролцоог 
сайжруулна. 

Иргэдийн 
оролцоотой 
шийдвэр 
гарсан байх  

Үр дүнг 
тооцох 

Швейцарын хөгжлийн агентлаг  “Ногоон алт” төслийн 
хүрээнд суманд СБАХ-ТББ, багт БАХ 3 байгуулагдлаа.  

100 

6. Хөдөөгийн багуудын 
бэлчээр ашиглагчдын 
хэсгийн  үйл 
ажиллагааг 
идэвхжүүлнэ. 

Баг бүрийн  
БАХ зохион 
байгуулсан 
ажлын тоо 

 үйл 
ажиллагаа 
тогтмолжих 

”Наран” БАХ-т 32, “Баяндалай” БАХ-т 138, “Үйзэн” БАХ-т 
107, бүгд 277 өрх, малчид нэгдэн  малчдын дундын 
сангаа төвлөрүүлээд байна.  

100 

4 СЗДҮАХ 
4.1.5. 

7. Одоо ашиглаж 
байгаа энгийн болон 
инженерийн худгуудыг  
гэрчилгээжүүлнэ. 

Худаг бүр 
гэрчилгээтэй   
болно. 

Худгийн 
төрөл, тоо 
бүртгэл 
жинэ. 

Энгийн худгийн 300 ш гэрчилгээ хэвлүүлж, 
судалгаа,техникийн тодорхойлолт, бусад зүйлийг судлан 
баталгаажуулж, 30 гэрчилгээнд  бичилт хийлээ. 

100  

8.Хужир хашиж 
хамгаалах 

Хашигдсан 
байх, хяналт 
сайжирсан 
байх. 

 иргэдэд 
тэгш 
хүртээмж 
тэй хүргэх 

Далай багт Тогоогийн хужрыг “Халзан хайрхан” хашаа, 
худаг засварын С.Лхагвасүрэн ахлагчтай бүлэг хашиж 
хамгаалалтыг хийж,  хүлээлгэн өглөө. 

100 

5 СЗДҮАХ 
4.1.6.  

9. 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. 

Нутгийн хонины ангилалтанд 20.0 хонийг хамруулж, 2600 
хонийг ээмэгжүүллээ. Шинээр байгуулагдсан үржлийн 
нэгжид цөм сүрэг бүхий 6 өрхийн 55 хуцан хургыг, 
ээмэглэн, бүртгэлжүүлж, үржлийн нэгж байгуулан, эдийн 
засгийн дэмжлэгт хамруулж, хариуцууллаа. 

100 

10.Бог мал 
хээлтүүлэгчийг эх 
сүргээс ялгаж, зоо мал 
эмнэлгийн 
үйлчилгээнд оруулна. 

Ялгах 
хээлтүүлэгч
ийн тоо 
өссөн байх.  

Малын 
чанар 

сайжирна. 

Наран багт 210, Тэвш багт 50,  Далай багт 310 хуц, ухныг 
ялган суурилж, ээмэгжүүлэн, бүртгэж,  хуцыг 
ангилалтанд хамрууллаа. Мөн 55 хуцан хургыг шинээр 
хээлтүүлэгчээр тавьж, цусны шинжилгээнд хамруулав. 

100 

6 СЗДҮАХ 
4.1.7. 

11.Малчдын хүсэлтийн 
дагуу арьс шир, 
ноосны  урамшуулалд 
хамруулна.   

Гүйцэтгэ 
лээр  

малчид, 
мал бүхий 

иргэд 
хамрагдах 

 2019 онд  хонь, тэмээний ноос тушаасан 24 малчин, мал 
бүхий өрхийн 13.3 тн хонины ноосны бүрдүүлсэн 
материалыг программд орууллаа. 

100 
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7 СЗДҮАХ 
4.1.10 

12. Малын таван 
төрлөөс  “Алтан 
төлийн эзэн” 
шалгаруулна. 

Болзлын 
дагуу 

Тэргүүний 
малчдыг 

алдаршуул
на. 

Сумын “Алтан ботгоны эзэн” Б.Долгорсүрэн, “Алтан 
унаганы эзэн” С.Чинзориг, “Алтан тугалны эзэн” 
Т.Батхуяг, “Алтан хурганы эзэн” Ж.Рэнцэндагва, “Алтан 
ишигний эзэн” У.Дэлэг нар шалгарлаа. 

100 

8 СЗДҮАХ 
4.1.12..   

13.Зөвшөөрөгдсөн  
сууьшлын бүсэд 
Тахианы  аж ахуйг 
СХСангийн 
хөнгөлөлттэй зээлээр 
дэмжиж махны 
хангалтыг 
нэмэгдүүлнэ. 

СХСангаас 
дэмжин 
хөгжүүлсэн 
байна. 

Махны 
хангалтыг 
нэмэгдүүл 
нэ. 

2017 онд гахайны аж ахуйд 30 сая, 2018 онд тахианы аж 
ахуйг 30 сая төгрөгөөр тус тус дэмжиж одоогоор 100 
өндөглөгч тахиатай , 45 гахайтай аж ахуйнууд үйл 
ажиллагаа явуулж байна. 

100 

9 СЗДҮАХ 
4.1.13. 

14.“Сайнцагаан” 
омогтой холбоотой 
судалгааны ажлыг 
дуусган,  батлуулна. 

Хонины омог 
батлагдан 
зөвшөөрөгдс
өн  байх. 

 Хонин 
сүргийн 

шинэ 
омогтой 
болох 

 “Сайнцагаан” хонины цөм сүрэг  бүхий Далай багийн 18 
өрхийн болон Далай, Наран, Тэвш багийн ялган 
суурилсан хээлтүүлэгч  340 хуц, 202 ухна, нийт үржлийн 
20 мянган хонийг ангилалтанд,цөм сүргийн үржлийн 
хонины ноос, махыг шинжилгээнд 
хамрууллаа.Санхүүжилтэд төсвөөс 5.6 сая төгрөг,  
сумын Засаг даргын захирамжаар МХСангаас  1481400 
төгрөгийн шатахуун зарцууллаа. Сайнцагаан хонины 
омог батлагдлаа. 

100 

10 СЗДҮАХ 
4.1.14 

15.Нийт 50 мянгаас 
доошгүй малд 
халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
тарилга хийнэ. 

-ажлын 
гүйцэтгэлээр 

өвчлөл 
буурсан 
байна. 

Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх дархлаажуулалтыг 437 өрхийн 348579 мал,  
бруцеллёз  өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
дархлаажуулалтыг 307 өрхийн 61311 малд хийлээ.   

100 

16.Малын хашаа хороо 
худаг усны орчмын 
20.0 доошгүй мкв 
талбайд ариутгал 
халдваргүйтгэл хийнэ. 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

20 мян мкв 
талбайг 

ариутгана. 

Мал эмнэлгийн ариутгал халдваргүйтгэлийн сарын ажил 
зохион байгуулах удирдамжийн дагуу гоц халдварт 
болон халдваргүй  өвчин оношлогдсон 6 голомтын 
хашаа хороо бууц, худаг нийт 1080 метр кв талбай, мөн 
малын гаралтай түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүний 4 
агуулах, мал нядалгааны 2 цэгийн 1340 метр кв талбайд  
ариутгал халдваргүйтгэл хийлээ. Малчид өөрийн 
эзэмшлийн  204 буюу 72,700 м2 хороо бууцны хөрзөнг 
ховхлон гаргаж биотермийн аргаар ариутгалаа.  

100 

11 

СЗДҮАХ 
4.1.15 

17.Вакцинжуулалтанд 
70.000 мал, 
шинжилгээнд 5.000 
мал хамруулна. 

Вакцинжуул
алт хийгдсэн 
байна. 

Халдварт 
өвчин 

буурна. 

Мал амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
төлөвлөгөөт дархлаажуулалтанд шөвөг яр өвнөөс 
урьдчилан сэргийлэх тарилгад 36000, сахуугийн-1700, 
галзуугийн-4600, дуут хавдрын-1400, ДХХ-

100 



24 
 

энтеробактериозын-26657 бүгд 70357,0 малыг 
хамрууллаа. Мөн бруцеллёз өвчний тандалтын 
шинжилгээнд 1053 малыг хамруулахад өвчлөл илрээгүй. 

18.Малын халдварт 
өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх сургалт, 
сурталчилгааг зохион 
байгуулж, мал 
угаалгыг хийлгэнэ. 

 
Мал 
угаалгад 
100%хамраг
дах 

Халдварт 
өвчин 

буурна. 

Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх дархлаажуулалтыг 437 өрхийн 348579  малд 
хийлээ. Мал угаалганд 370078 бог мал, 8231 бод мал 
нийт 378309 мал, туулгалтанд 5714 мал хамрууллаа. 

100 

19.Наран багт бог мал 
угаалгын газар 
байгуулах 

угаалганд 
хамрагдсан 
байх 

 бог мал 
100% 
угаалгах 

Сумын ОНХСангийн 50 сая төгрөгөөр тэжээлийн агуулах 
баригдаж,  8 сая төгрөгөөр Наран багт мал угаалгын 
ванныг  иргэдийн бүлгээр  бариулан ашиглалтанд 
орууллаа.   

100 

12 

СЗДҮАХ 
4.1.17 

20.Тухайн оны өвс 
тэжээлийн аюулгүй 
нөөц бүрдүүлэх, 
шаардагдах 
санхүүгийн эх 
үүсвэрийг 
шийдвэрлэнэ 

ЗГ-ын 
тогтоолын 
дагуу нөөц 
бэлтгэх 

Өвөлжилти
йн бэлтгэл 
хангагдана. 

Сумын нөөцөд 40 тн өвс, 30 тн тэжээлийг нөөцөллөө. 
Санхүүжилтийг ОНХС-аас 10 сая  төгрөгийг 
шийдвэрлэлээ.  

100 

21.Өвөлжилтийн 
бэлтгэл ажлыг 
хангуулахад иргэд, 
малчдын оролцоог 
нэмэгдүүлнэ. 

Малчин 
өрхүүдээр 
бэлтгэлийг 
хангуулах. 

Өвөлжилти
йн бэлтгэл 
хангагдана. 

Малчид 12 тн өвс, халтар хомоол, сорс, шар ус, аарц  
69.0 тн гар тэжээл, 1.0 ногооны хаягдал, 55 тн хужир 
бэлтгээд байна. Мөн 72 тн өвс, 64 тн малын тэжээл 
худалдан авлаа. 

100 

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

13 
СЗДҮАХ 
4.2.1.  

22. Сумын  мал 
нядалгааны  цэгийн  
стандартын 
хэрэгжилтийг 
хангуулж,үйл 
ажиллагаанд хяналт 
тавина. 

Цэгийн үйл 
ажиллагаа 
тогтмолжино 

Эрүүл 
ахуйн 

шаардлага  
сайжирна 

Аймгийн МХГазар, Мал эмнэлгийн газрын даргын  
хамтарсан тушаалаар иргэн Б.Нямжав, Их хайрхан 
мандал ХХК-ийн мал нядалгааны газруудад урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалтыг  хугацаанд 
хийж,шалгалтаар  66 зөрчил дутагдал илэрч, илэрсэн 
зөрчил дутагдлуудыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн 
64 заалт бүхий 3 албан шаардлага өгсөн байна.Албан 
шаардлагын хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүй тул 
прокурорын тогтоолоор дээрх газруудын үйл ажиллагааг 
түр зогсоож,  2 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжид Зөрчлийн тухай 
хуулийн дагуу 1600000 төгрөгийн торгуулийн арга 
хэмжээ авлаа. 

100 

14 СЗДҮАХ 23.Нийтийн хоол, Мэдлэг ур - БОАЖЯ-аас санаачлан зохион байгуулсан  Зочлох 100 
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4.2.3. зочид буудлын 
үйлчилгээний 
ажилчдад сургалт 
зохион байгуулна. 

чадвар 
сайжирна. 

үйлчилгээн
ий чанар 

нэмэгдэнэ. 

үйлчилгээний чанарыг сайжруулах онол, практикийн 
сургалтыг 4 хоног зохион байгууллаа.  
Энэхүү сургалт дараах чиглэлээр зохион байгуулагдаж 
нийт 75 үйлчилгээний ажилчид хамрагдлаа.  

24.Нийтийн хоол, 
зочид буудлын 
үйлчилгээний 
стандартыг мөрдүүлнэ. 

-
үйлчилгээни
й чанар 
хүртээмж 
нэмэгдэнэ. 

Үйлчилгээн
ий чанарт 
гомдолгүй 
ажилласан 

байх 

Сумын Засаг даргын удирдамжийн хүрээнд давхардсан 
тоогоор  хоол үйлдвэрлэлийн 22 газар, зочид буудлын 
үйлчилгээний 5 газарт хяналт тавилаа.Хоолны газарт 
тавих шаардлага  MNS4946:2005 стандартын дагуу хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй газруудад “Хоол 
үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас”-аар  үнэлгээ 
хийж мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өглөө.Үнэлгээнд нийт  
22 хоолны газар хамрагдаж дундаж нь 88 хувьтай 
байлаа. “ Хөрх булаг” ХХК-ний 1 давхарт үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа Үлэмж хуушуурны газар нь хууль зөрчин 
үйл ажиллагаа явуулсан тул Аймгийн МХГазарт үйл 
ажиллагааг нь зогсоох хүсэлтийг засаг даргын 2/174 
албан тоотоор уламжиллаа.   
Зочид буудлын үйлчилгээний чиглэлээр үйл  ажиллагаа 
явуулж байгаа Дэлгэрэх бүрд ХХК  “Бүрд”, Мандалговь 
имфекс ХХК “Алтанговь”, Алтан цант ХХК “Говь”, 
Сайнмандал ХХК “Мандал”  Зайрмагтайн булаг ХХК 
“Royal” Ариунболор ХХК “Тэмүүжин” зочид буудлуудын 
үйл ажиллагаанд МХГазар, Стандарт хэмжил зүйн 
хэлтэстэй хамтран хяналт шалгалтыг зохион 
байгууллаа.Хяналт шалгалтаар буудал бүрийг чанарын 
баталгаажуулалтын үнэлгээнд хамруулж нийт 
үнэлгээний дундаж оноо 82,3% үнэлэгдлээ. 

100 

15 
СЗДҮАХ 
4.2.4. 

25. Иргэдэд 
ЖДҮйлдвэрийг дэмжих 
сангаас зээл олгож, үр 
дүнг тооцно. 

ЖДҮ-ийн тоо 
нэмгдсэн 
байна. 

-ажлын 
байрны тоо 
нэмэгдэнэ 

 

Аймгийн ЖДҮХС-аас 10 хүнд 1 000 000 000 
зөвшөөрөгдсөнөөс  2 иргэн буюу  С.Мөнхжаргал модон 
эдлэл  20  000 000, О.Энхбат  талх нарийн боов 90,000 
000  нийт  110 000 000 төгрөгийн зээл олгогдлоо. 
Зөвшөөрөгдсөн нь: “Хан дээж” ХХК Гумин-Малын тэжээл 
200 000 000 ,“Мандал стиль” ХХК  Оёдлоор  95 000 000, 
“Алтанцант” ХХК -Зочид буудал, Жуулчны бааз 170 000 
000, “Ээлт бор хайрхан” ХХК Нийтийн хоол 150 000 000, 
“Хулд мандал” ХХК авто засвар, угаалга  90 000 000, 
М.Бямбасугир Блок, газар тариалан, өрхийн аж ахуй 70 
000 000, Б.Доржготов үхрийн фермер 45 000 000, 
Ц.Цэцэгсүрэн  мах ангилах , савлах 70 000 000 тус тус 

100 
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зөвшөөрөгдөн банкууд дээр судлагдаж байна.  

26. Хүнсний дэлгүүр 
зоогийн газруудад 
үзлэг шалгалт явуулж, 
зөрчлийг арилгуулах 
арга хэмжээ авах 

Стандартыг 
мөрдүүлэх 

Хүнсний 
дэлгүүр 
зоогийн 
газрын 
үйлчилгээн
ий чанар 
хүртээмж 
нэмэгдэнэ 

Үндэсний уламжлалт сар шинийн баярыг угтаж Стандарт 
хэмжил зүйн хэлтэстэй хамтран төвд байрлалтай 10 
хүнсний дэлгүүрийн бүтээгдэхүүний хадгалалтын 
хугацаанд хяналт тавьж нийт 215350 төгрөгний хугацаа 
дууссан бүтээгдэхүүнийг худалдагчдаар нь устгууллаа. 
Сумын Засаг даргын Хоол үйлдвэрлэлийн газрын үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай  удирдамжийн 
дагуу хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нийт 22 
хоолны газар ажиллаж байгаа бөгөөд шалгалтад 17 
газар хамрагдлаа. Бүрд ресторан, Өндөр ээж зоогийн 
газрууд үйл ажиллагаагаа өргөтгөсөн, Монгон зоог, Олон 
үндэстэн, Отог лаунжид дахин үнэлгээнд хамруулахаар 
шийдвэрлэв. Шалгалтад хамрагдсан хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ эрхлэгч газруудад “Хоол үйлдвэрлэлийг 
шалгах хяналтын хуудас”-аар  үнэлгээ хийлээ.Үнэлгээнд 
нийт  17 хоолны газар хамрагдаж дундаж нь 88 хувьтай 
үнэлэгдлээ. 

100 

27.Зарим нийлэг 
хальсан уутны 
хэрэглээнд хяналт 
тавих 

Худалдаа 
үйлчилгээни
й газруудын 
борлуулж 
байгаа 
уутны 
хэрэглээнд 
хяналт тавих 

Хог 
хаягдал, 
орчны 
бохирдол 
буурсан 
байна. 

Засгийн газрын 2018 оны 189 дүгээр тогтоолоор “Нэг 
удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох” тухай 
тогтоолыг хэрэгжүүлэхээр сумын  худалдаа 
үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
аж ахуй нэгж, иргэдэд сургалт зохион 
байгууллаа.Сургалтанд нийт 52 иргэн аж ахуй нэгж 
хамрагдаж, БОАЖГазар, МХГазар, Стандарт хэмжил 
зүйн хэлтэсээс  мэдээлэл хүргэлээ. 
Стандарт хэмжил зүйн хэлтэсийн чанарын шинжээчтэй 
хамтран гэр хороололд байрлах хүнсний дэлгүүрт 
ашиглаж байгаа  нэг удаагийн торнуудад хяналт 
тавилаа.Хяналт шалгалтанд нийт 25 хүнсний дэлгүүр 
хамрагдсанаас Ихэр гэр чулуу ХХК, Хос гартд магнаг 
ХХК, Мэнгэт баян булаг ХХК, Хишиг өгөөмөр ХХК-ны 
хүнсний дэлгүүрүүд шаардлага хангахгүй үзүүлэлттэй 
гялгар уут, тор худалдаалсан нь гялгар уут хэмжигч 
багажаар /SHANGSHEN-0-25мм/0,001 нарийвчлалтай 
хэмжинэ/ хэмжилт хийн хураан авч цаашид 0,035 буюу 
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түүнээс дээш зузаантай гялгар уутыг хэрэглэж хэвших 
талаар зөвлөгөө өглөө. 

16 
СЗДҮАХ 
4.2.5. 

28.Тогооч нарын 
сургалтыг зохион 
байгуулна. 
 

 
ажиллагсды
н мэдлэг 
мэргэжил 
дээшилсэн 
байх  

Оролцогчд
ын тоо 

өссөн байх  

Нийтийн хоолны тогооч нарын сургалтад 30 гаруй тогооч 
хамрагдаж хээрийн хоол хийх хичээлээр тэмээний 
хорголын илчинд далайн гаралтай бүтээгдэхүүнээр 
амттай хоол хийх дадлага ажил явагдлаа.“Давс багатай 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье” арга хэмжээний 
нээлтэнд  нийтийн хоолны газрын  40 гаруй тогооч   
оролцож, “Давсны хэрэглээг бууруулах стратеги”, давсыг 
хэрхэн зөв зохистой хэрэглэж хэвших, болон 
технологийн карт хөтлөлтийн  талаар мэдээлэл авлаа. 

100 

29. Тогоочдыг улс, бүс 
аймгийн ур чадварын 
уралдаанд 
оролцуулна. 

Уралдааны 
тоо 

Ур чадвар 
дээшилнэ. 

Говийн бүсийн тогоочдын ур чадварын уралдаан 
Өмнөговь аймаг  зохион байгуулагдлаа. Уг арга 
хэмжээнд тус сумаас 13 тогооч оролцлоо. 

100 

30.Зөөгч барменуудад 
ажил мэргэжлийн 
сургалт, ур чадварын 
уралдаан зохион 
байгуулах 

Үйлчилгээни
й чанар 
хүртээмж 
сайжрана. 

Үйлчилгээн
ий чанарт 
ахиц 
гарсан 
байна. 

Зөөгч бармены сургалтад 25 иргэнийг хамруулж  ур 
чадвар эзэмшүүлэх сургалтаар ажлын байран дээр 
дадлагажуулах  харилцаа үйлчилгээний соёлыг нь 
дээшлүүлэх, үйлчилгээндээ орчин цагийн дэвшилтэт 
шинэ технологи шинэ зүйлийг нэвтрүүлж, үйлчилгээг 
хурдан шуурхай  ёс зүйн өндөр түвшинтэй харилцааг бий 
болгох өөрийн ажлын байранд чанарын стандартыг 
хэрэгжүүлэн ажиллах ур чадваруудыг эзэмшүүлэхэд 
голлон анхаарлаа.  

100 

17 СЗДҮАХ 
4.2.6. 

31.Үйлдвэрлэлээ 
өргөжүүлэн 
бүтээгдэхүүнээ 
гадаадын зах зээлд 
нийлүүлж байгаа 
үйлдвэрлэгчдийг 
дэмжинэ. 

Бараа 
бүтээгдэхүүн
ий 
борлуулалт 
сайжирна 

Импортыг 
орлоно. 

Бүтээгдэхүүнээ гадаадын зах зээлд гаргаж байгаа “Говь 
цагаан алт” хоршоо,”Түмэд” хоршооны  эсгий эдлэл, 
иргэн Эрдэнэчимэгийн эвэр урлал зэрэг бүтээгдэхүүнийг 
ОХУ-ын Эрхүү хотын Тальцы мужийн үзэсгэлэнд, 
Э.Шинэхүүгийн эсгий-төөнүүр урлалыг БНХАУ-ын Хөх 
хотод болсон Хятад Монголын 3 дахь удаагийн экспо  
үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулж бүтээгдэхүүнүүдээ 
сурталчлан 100 хувь худалдаалж 5.3 сая төгрөгийн  
борлуулалтыг хийсэн байна. 

100 

32.Жижиг дунд 
үйлдвэр эрхлэгчдийн 
үйлдвэрлэл, үйл 
ажиллагааны 
тогтвортой байдлыг 

2-3 газарт 
дэмжлэг 
үзүүлсэн 
байна. 

Үйлдвэр, 
үйлчилгээн
ий чанарт 

ахиц 
гарсан 

“Мандалговь хүнс” ХХК, “Баянгийн говь” ХХК, “Дамиахүү” 
ХХК, “Тэнүүн говийн баялаг” ХХК, Вакум цонхны үйлдвэр 
зэрэг 4 компани, 1 иргэнд 175 000,0, Эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний тогтвортой шуурхай байдлыг хангахад 
“Элбэрэл буян” ХХК, “Жас-Од” ХХК, их эмч Д.Чимэдцэеэ 
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сайжруулахад дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

байна. нарт 70 000 ,0 төгрөгийн зээлүүдийг олгосноор 6 газрын 
үйлдвэр, үйлчилгээний тогтвортой үйл ажиллагаа 
хангагдаж шинээр 15 ажлын байр бий болж 65 ажлын 
байр хадгалагдаж 13 иргэн түр ажлын байраар 
хангагдсан үр дүнг өгсөн байна. 

33.Өвөл, зуны 
хүлэмжийн аж ахуй,  
төмс, хүнсний ногоо, 
жимс жимсгэний 
тариалалтыг дэмжинэ. 

Тариалалт 
нэмэгдэж 
тариаланчд
ын  орлого 
дээшилнэ. 

Тариалан 
эрхлэгчдий

н тоо 
нэмэгдсэн 

байна 

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн зориулалтаар СХС-
аас  төмс, хүнсний ногоо тариалах, зоорь барих, хүлэмж, 
жимсний тариалалтын   га-г нэмэгдүүлэх чиглэлээр 7 
иргэнд 75 сая төгрөгийн төслийг олгоод байна. Төслийн 
үр дүнд төмс, хүнсний ногооны тариалалт 2-2,5 га, жимс 
0,5-1 га нэмэгдэж,  энэ онд 5,4 га-аас 69790 кг, хүнсний 
ногоо 39200 кг, жимс, жимсгэнэ 585, нийт 109,5 тн 
ургацыг хураан авсан нь өмнөх онтой харьцуулахад 
тариалсан тайлбай 30-аас доошгүй, ургац 40-өөс 
доошгүй хувиар нэмэгдлээ. 

100 

34.Тариаланчдыг 
цахимд бүртгэлжүүлэн 
баталгаат тэмдэгтэй 
болгох ажлыг 
эхлүүлнэ. 

Тариаланчд
ын 70-аас 
дээш хувь 
хамрагдана 

 баталгаат 
хүнс 
үйлдвэрлэ
дэг болох 

Зах зээлд төмс, хүнсний ногоогоо борлуулдаг 8 
тариаланчийн мэдээлэл хүсэлтийг МХГ-ын байцаагчид 
уламжиллаа. 

100 

18 СЗДҮАХ 
4.2.7. 

35.Малын гаралтай 
түүхий эд болон мах , 
сүү боловсруулах 
дэвшилтэт техник, 
тоног төхөөрөмжийн 
төслийг дэмжинэ. 

ОН-ийн 
түүхий эдэд 
түшиглэсэн 
үйлдвэр 
хөгжинө. 

-ЖДҮ-ийн 
тоо 
нэмгдсэн 
байна. 

 

Малын гаралтай дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах 1 
төслийг СХС-аас 24,3 сая төгрөгөөр дэмжиж үйл 
ажиллагаа нь эхлээд эхний ээлжийн хагас 
боловсруулалт, тээвэрлэлтээ хийгээд байна. 

100 

19 
СЗДҮАХ 
4.2.10. 

36.СХС-аас зээл авах 
хүсэлтэй иргэдэд 
сургалт зохион 
байгуулна 

-мэдлэг 
чадвар  

туршлага 
нэмэгдэнэ. 

1удаа “Сум хөгжүүлэх сан”-аас зээл авах хүсэлтэй  ААН-ын 6 
захирал, 46 иргэнийг төсөл боловсруулах арга зүйн, 
СХС-ийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах, 
хяналт тавих журмын сургалтанд тус тус хамрууллаа. 
Сургалтаар иргэд сонирхсон төслөө өөрсдөө бичиж, 
тооцоолж бизнес төлөвлөгөөгөө боловсруулсан нь 
онцлог бөгөөд үр дүнтэй байлаа. Сургалтанд СХС-аас 
1.061.200 төгрөгийг зарцууллаа. 

100 

37.СХС-аас зээл авсан 
үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдэд аж ахуй 
эрхлэлт, бизнес 
хөгжлийн сургалтыг 

2 удаа СХС-ийн 2019 оны 2-р ээлжийн сургалтыг “Монгол улс 
болон олон улсын эдийн засаг бизнесийн чиг хандлага”, 
“Орчин цагийн ажилчдын бүтээмж” зэрэг сэдвүүдээр 
Монголын бизнес хөгжлийн төвийн менежер мэргэшсэн 
зөвлөх  явуулж, сургалтанд СХС-ийн зээлдэгч нар болон 
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явуулна. 50 гаруй, иргэн     ААН-дыг оролцуулж сургалтын 
зардлаас 2036400 төгрөгийг зарцууллаа.    

38.Үйлдвэрлэлээ 
амжилттай хөгжүүлж 
байгаа иргэн, ААН-г 
олон нийтэд 
сурталчилах ажлыг 
зохион байгуулна 

Өрсөлдөх 
чадварт 
нөлөөлсөн 
байх 

Бүтээгдэхү
үний 
борлуулал
т сайжирч 
үйл 
ажиллагаа 
тогтворжих 

“Сайнцагаан-Сүүнцагаан” сэтгүүлийн сонины 4 сарын 
хэвлэлтэд  СХС-ийн мэдээллийг тавьж 1000 ширхэг 
сонинг иргэдэд  сурталчиллаа. Уг сонинд  үйлдвэрлэлээ 
амжилттай хэрэгжүүлж, Сав баглаа боодолын жижиг 
цехийг шинээр  байгуулан ажиллуулж байгаа зээлдэгч 
Б.Лхагвасүрэнгийн төслийн амжилтыг сурталчилан олны 
хүртээл болголоо. 

100 

20 СЗДҮАХ 
4.2.12 

39. Барилгын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эрхлэх 
хүсэлтэй иргэдэд сум 
хөгжлийн сангаас зээл 
олгоно 

Дэмжлэг 
үзүүлсэн 
байна. 

1-2 иргэн, 
хуулийн 
этгээд 

Барилгын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр төмөр бетон бүтээц, 
вакум цонх,хашааны шахмал блок зэрэг 3 төсөлд 
нийтдээ 65 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг олгож, 
барилгын салбарт ажиллагсдын байнгын болон улирлын 
чанартай ажиллагсдын тоог 13-аар нэмэгдүүлсэн байна. 

100 

21 СЗДҮАХ 
4.2.14 

40. Үйл  ажиллагаа 
хөдөлмөрөө хоршин 
цехийн хэмжээнд 
ажиллах жижиг 
үйлдвэрүүдийн үйл 
ажиллагааг дэмжинэ. 

Бүтээгдэхүү
ний нэр 
төрөл 
нэмэгдэнэ. 

2-3цех Үйл ажиллагаа хөдөлмөрөө хоршин ажиллаж байгаа 
оёдлын 1 цех, 1 үйлдвэрт нийтдээ 60 сая төгрөгийн 
зээлийг олголоо. Энэхүү төсөл хэрэгжсэнээр бүх төрлийн 
хувцасны хаяг шошго, эмблем, туг далбааг орон 
нутагтаа үйлдвэрлэдэг болж байна. Энэхүү  төслүүдийг 
олгосноор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, борлуулалт 15-20 
хувиар өссөн үр дүн гарч байна. 

100 

41.Дундговь, 
Сайнцагаан –Түншлэл” 
болон бусад аймаг 
бүсийн үзэсгэлэн 
худалдаануудад 
үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн 
бүтээгдэхүүнийг 
оролцуулна. 

Оролцогчды
н тоо ,  
Бүтээгдэхүү
ний нэр 
төрөл  

Бүтээгдэхү
үний  
борлуулал
т өснө. 

-Үндэсний уламжлалт сар шинийн баярыг угтаж “Цагаан 
сар-2019” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж, 8 аж 
ахуй нэгж, 44 иргэн 40 гаруй нэр төрлийн бараа 10 гаруй 
нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр оролцож, 
33,650,000 төгрөгний борлуулалтай ажилласан байна. 
 “Дундговь-Түншлэл 2019 " үзэсгэлэн,түншлэлд  26 аж 
ахуй нэгж, иргэд өөрсдийн үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүнээрээо оролцлоо. 
“Өмнөговь фестиваль -2019” арга хэмжээнд СХС-ийн 
төсөл хэрэгжүүлэгч 15 үйлдвэрлэл эрхлэгчийн 50 гаруй 
нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг сурталчилан 
бүтээгдэхүүнийхээ 50-100 хувийг худалдаалж 7,8 сая 
төгрөгийн борлуулалтыг хийж 12 нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүнд 10 гаруй сая төгрөгийн захиалгыг авлаа. 
ТЭББЭ ХХК- ны модон хувин “Хэрэглэгчдийн сэтгэлд 
нийцсэн бүтээгдэхүүн” номинацид шалгарч Өргөмжлөл 

100 
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мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. Энэхүү үйл ажиллагааг 
СХС-ийн сургалтын зардлаас санхүүжүүллээ. 
Фестивальд БНХАУ-ын Баяннуур аймаг болон монгол 
талаас 5 аймаг оролцсон арга хэмжээ боллоо. 

22 СЗДҮАХ 
4.2.15 

42. ЖДҮйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн санал 
санаачлагыг дэмжиж 
ажиллана. 

-Дэмжлэг 
үзүүлсэн 
байна. 

Үйлдвэрлэ
л 

нэмэгдэнэ. 

СХСанд 34 иргэн хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 1 034 030 
төгрөгийн төслийг судлан,  өрхийн болон,  жижиг  
үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч 6 ААН, 15 иргэнд 428,3 сая 
төгрөгийн зээл олгож явцын хяналтыг сумын ИХ-ын 
хяналтын зөвлөл  хийлээ. 

100 

23 СЗДҮАХ 
4.2.16. 

43. СХСангийн 
тэргүүлэх чиглэлд 
багтсан Үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ шинэээр 
байгуулах иргэдийн 
хүсэлтийг  судлан, 
хэрэгжүүлнэ. 

-Үйл 
ажиллагаан
ы тоо 

тэргүүлэх 
чиглэлээр 
зээл 
олгогдсон 
байна 

Үйлдвэрлэл үйлчилгээ шинээр байгуулах 60 иргэнээс 
санал асуулгын хуудсаар  хүсэлтийг авч  СХСангийн 
тэргүүлэх чиглэлд тусган батлууллаа. Батлагдсан 4 
чиглэлийн 16 заалтаас 4 чиглэлийн 12 заалтын дагуу 6 
ААН, 15 иргэнд 428,3 сая төгрөгийн зээл олголоо. 

100 

24 СЗДҮАХ 
4.2.17. 

44. Сум хөгжлийн 
сангийн зээл олгох 
тэргүүлэх чиглэл, 
зээлийн дээд хэмжээг 
ИТХурлаар батлуулна. 

-ИХ-ын 
тогтоол 
гарсан 
байна. 

Тогтоолын 
хэрэгжилт 

СХС-ийн зээлийн төсөлд баримтлах 16 чиглэл, төсөлд 
олгох зээлийн дээд хэмжээг иргэнд 30 сая, ААН-д 50 сая, 
төсөл сонгон шалгаруулах тов зэргийг ИТХурал 
тогтоолоор баталж, хэрэгжүүллээ 

100 

Хэрэгжилт-97.7% 

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 5.1.2.. 1.Хотын төвийн ногоон 
байгууламжийг 1 га–
аар нэмэгдүүлнэ. 

Ногоон 
байгууламж
нэмэгдэнэ. 

Орчны 
бохирдол 
буурна. 

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай зам дагуу  “Жаст ойл” 
ШТСтанцаас “Мандал” сургууль хүртэл авто зам дагуу 
218 ширхэг улиасны нэгэн төрөл болох “УД” мод 
тариаллаа.Хот тохижуулах ОНӨААТҮГазартай хамтран 
замын хажуу талын хайсаар 2900 ширхэг хайлаас, улаан 
сухай тариалж ногоон байгууламжаа нэмэгдүүллээ. Нийт 
5га газар тариаллаа. 

100 

2.Ногоон 
байгууламжийн 
арчилгааны ажлыг 
зохион байгуулна. 

-ажил 
тогтмолж 
сон байна 

Ногоон 
байгуулам 

жийн 
ургалт  

сайжирна. 

Хот тохижуулах ОНӨААТГазар, ХХҮГазартай  хамтран 
Арвижих төгөл болон хотын төвийн ногоон 
байгууламжийн усалгаа арчилгааны ажлыг тогтмол 
хийлээ. Ногоон байгууламжийн ургалт 80%-тай байна. 

100 
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2 5.1.7.. 3.Байгаль орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөт, 
төлөвлөгөөт бус 
хяналтыг тогтмол 
хийнэ. 

-хяналт 
Шалгалтын 
тоо 

Зөрчилбуу
рна. 

Үйзэн багийн нутаг Амар булаг гэх газар хайгуулын XV-
021400 тусгай зөвшөөрөлтэй “Юниверсаль логгинг” ХХК-
ны үйл ажиллагаанд 3 удаа төлөвлөгөөт бус хяналт 
шалгалтйг хийж хайгуулын ажлын техникийн нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг хүлээн авлаа. Маршрутын бус 
замаар тээвэрлэлт хийж байна гэсэн Аймгийн засаг 
даргын албан бичгийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт 
шалгалтыг 3 өдөр 15 тээврийн хэрэгсэлийн жолоочид 
сануулах арга хэмжээ авч дахин зөрчил гаргуулахгүй 
байх арга хэмжээг аваад байна. Түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын эргүүл хяналтыг 7 хоногт 2-3 удаа 
тогтмол хийж байна. Одоогоор 3 иргэнд 350.000 
төгрөгний торгууль ногдууллаа. 

100 

4. Зөрчлийн 
мэдээллийг идэвхитэн 
байгаль хамгаалагч, 
иргэдээс авч шуурхай 
илрүүлнэ. 

-иргэдийн 
хяналт 
нэмэгдэнэ 

Зөрчил 
буурна. 

Иргэдээс утсанд-4, биечлэн уулзсан-5, утсаар 
холбогдсон-3  нийт-12 зөрчлийн талаарх мэдээллийг 
иргэдээс  авч зөрчил гаргасан иргэдэд мэдэгдэл 
хүргүүлж, торгуулийн арга хэмжээ авлаа. 

100 

5.Иргэдийн дунд 
байгаль орчны 
хуулиар сургалт 
зохион байгуулна. 

-сургалтанд 
хамрагдсан 
иргэдийн тоо 

Зөрчил 
буурна. 

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр Зөрчлийн тухай хуулиар 
мэдээлэл өгч гарын авлага 132 ширхэгийг иргэдэд 
тараан сурталчилалаа. Сургуулийн сурагчдад хог 
хаягдлаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах сэдвээр 20 минутын хичээл 
заалаа. Уг сургалтанд 5 сургуулийн 312 хүүхэд 
хамрагдлаа. 

100 

6.  Хүн тавьдаг 
газруудыг цэгцлэн 
нэгдсэн захирамжийн 
дагуу мөрдлөг болгон 
ажиллах 

газруудыг 
судалж,нэгд
сэн нэг 
газарт тавих 

Иргэдийн 
гомдол 
буурсан 

байх 

Хөдөөгийн 4 багийн дарга нартай хамтран төлөвлөгөө 
гарган ажиллаж байна. Зөвшөөрөлгүй газар хүн 
тавиулахгүй байхад хяналт тавин ажиллаж байна. 

40 

 

 

7.  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. 

Сумын хэмжээнд 2551 ширхэг нүхэн жорлонг хэрэглэж 
байна. Аяны хүрээнд 1-р бүсэд үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа 11 ААНэгж байгууллагад хугацаатай албан 
шаардлага өгч, 2 байгууллагын нүхэн жорлонг 
буулгуулж, 9 газрыг төвлөрсөн шугамд холбуулахаар 
шаардлага хүргүүллээ. Төвийн 5 багийн 1264 ширхэг 
нүхэн жорлонд ариутгалын хийлээ. 

100 

3 СЗДҮАХ 
5.1.8.. 

8.БИНХ-ын санал, 
малчдын хүсэлтийн 

Эзэмшил 
газар  

Хууль 
хэрэгжинэ 

Хөдөөгийн БИНХ-ын саналыг үндэслэн Наран багт 1, 
Тэвш багт 2, Далай багт 3, Үйзэн багт 6 нийт 12 малчинд 

100 
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дагуу малчдын 
эзэмшиж буй өвөлжөө 
хаваржааны доорх 
газрыг эзэмшүүлж 
гэрчилгээжүүлнэ. 

нэмэгдэнэ өвөлжөө, хаваржааных нь доорх 0,84га газрыг 
эзэмшүүллээ. 

4 СЗДҮАХ 
5.1.9. 

9.Иргэн бүрт газар 
өмчлүүлэх ажлыг 
үргэлжлүүлж,  газар 
өмчилсөн иргэдийн 
тоог 2000 - аар 
нэмэгдүүлнэ. 

Иргэдийн 
тоогоор 

 иргэдийн 
тоо 8 

хувиар 
нэмэгдэнэ 

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 226 тоот захирамжаар 
220 иргэнд 16,0га газрыг хуулийн дагуу үнэгүйгээр 
өмчлүүллээ.  

 

100 

5 СЗДҮАХ 
5.1.10 
 

10. Иргэн ААНэгж 
байгууллагын 
хүсэлтийн дагуу газрыг 
эзэмшүүлж 
ашиглуулна. 

-Эзэмшил 
газрын тоо 
нэмэгдэнэ 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

Төмс хүнсний ногоо тариалах зориулалтаар 1 иргэн 1 
байгууллагад 1,2 га газрыг, чулуу бутлуур, асфальт 
бетон үйлдвэрлэх зориулалтаар 1 ААН-д 4,0 га газрыг, 
нийт 15 иргэн, ААНэгж байгууллагад 6,0 га газрыг 
шинээр эзэмшүүлж, “Ногоон ази сүлжээ” ТББ-д 11,5 га 
газрыг ойжуулалтын зориулалтаар ашиглууллаа. 
Худалдаа, үйлчилгээ, өвөлжөө, хаваржааны 
зориулалтаар эзэмшиж байсан  5 иргэний 1,5 га газрыг  
шилжүүллээ. 

100 

11.Газрын мэдээллийн 
сангийн ЛМ-2 
программыг хөтлөн 
явуулна. 

Мэдээллийн 
сан бүрдэнэ. 

Иргэдийн 
мэдээлэл 
баталгаа 

жина. 

Газрын мэдээллийн сангийн ЛМ-2 программыг хөтлөн 
явуулж, шинээр газар эзэмшсэн, эрхийн гэрчилгээгээ 
шилжүүлсэн 18 нэгж талбарын бүртгэлийг орууллаа. 

100 

12.Газар эзэмшигч , 
ашиглагч, өмчлөгч 
нарт газрын төлбөр  
татварын 
ногдуулалтыг хийж, 
гүйцэтгэлд хяналт 
тавина. 

Газрын 
төлбөрийн 
орлого 
биелэнэ 

Иргэдийн 
хамрагдалт 

Засгийн газрын 2018 оны 182 тоот тогтоолын дагуу иргэн 
ААН-дэд газрын 4.8 сая төгрөгийн төлбөр ногдууллаа. 

100 

5.3.Ашигт малтмал,уул уурхайн хяналтыг сайжруулах 

6 СЗДҮАХ 
5.3.1. 

13.Тусгай 
зөвшөөрөлтэй ААНэгж 
байгууллагуудад 
төлөвлөгөөт хяналт 
шалгалт хийнэ. 

-Зөрчил 
буурна 

ААН-ийн 
үйл 

ажиллагаа 
нээлттэй 
болно. 

Тэвшийн говь ХХК нүүрсниий уурхайд 3-9 саруудад 
төлөвлөгөөт хяналтыг хийж 80 хувьтай үнэллээ. Үйзэн 
багийн нутаг “Амар булаг” гэх газар хайгуулын XV-
021400 тусгай зөвшөөрөлтэй “Юниверсаль логгинг” ХХК-
ны үйл ажиллагаанд 3 удаа төлөвлөгөөт бус хяналт 
шалгалт хийж хайгуулын ажлын техникийн нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг хүлээн авлаа. 

100 
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7 

СЗДҮАХ 
5.3.2. 

14.Түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын 
тухай хуулийн 
хэрэгжилтэнд 
хяналтыг  
тогтмолжуулна. 

Зөрчил 
буурна.  

Орлого 
нэмэгдэнэ Түгээмэл тархацтай байгалийн баялаг тээвэрлэх 1 

жилийн гэрээг Арвижих багийн иргэн Б.Дагвадорж, иргэн 
Х.Баттогтох нартай  байгууллаа. Гарсан зөрчилгүй 
байна. Нийт 17.210.000 төгрөгний татвар төвлөрлөө. 

100 

Хэрэгжилт- 95.7% 

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 
ХБИргэдэд зориулсан  
стандартын шаардлага 
хангасан зорчих зам 
гарц хийлгэнэ. 

Стандартын 
шаардлага 
хангасан 
барилга, 
замын тоо 
нэмэгдэнэ. 

Иргэдийн 
сэтгэл 

ханамж 
сайжирна. 

Шинээр баригдаж ашиглалтанд орсон “Жаргалан” төв, 
“Бүрд” рестораны барилгын гадна талд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан зорчих хэсгийг Аймгийн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны тэргүүн 
Ц.Эрдэнэтэй зөвлөлдөж стандартын дагуу хийлгэлээ.  

100 

2.Ус үерт 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 

Төвийн багууд харьяа нутаг дэвсгэрт байгаа газруудыг 
тэгшлэх,хөрсийг эрүүлжүүлэх ажлуудыг хийлээ. 
Боржигон  баг 1,4,12-р гудамж, Нарлаг 6,7,8-р гудамж 
зүүн талын өргөн чөлөө,  85-р байрны зүүн тал, Айраг 
баг ОБГазрын баруун тал,  Айргийн 3-р гудамжны урд 
Цагаан дэлгүүрийн усан сангийн ард ус тогтдог хэсэгт , 
Мандалын шинэ-5, 2, 6-р гудамжуудад ААНэгжүүдтэй 
хамтран  нийт 679 тн шороо асгаж тэгшиллээ. 

100 

2 СЗДҮАХ 
6.1.7. 

3.Хотын төвийн мал 
бүхий өрхийг Наран 
багт төвлөрүүлэн 
малчны хороолол бий 
болгоно. 

-Хотын төвд 
малтай өрх 
байхгүй 
болно. 

Захирамжи
йн 

хэрэгжилт 
хангагдана. 

Сумын засаг даргын 2019 оны 09 сарын 20 өдрийн А/206 
тоот захирамжийн дагуу 8 өрхийн 157 малыг гаргахаар 
мэдэгдэл хуудас өгч 115 малыг гаргаад байна. 

70 

6.2.Барилга,  хот байгуулалтыг шинээр нэмэгдүүлж, тохижилтыг сайжруулах 

3 СЗДҮАХ 
6.2.3. 

4.Мандал  багт 
хүүхдийн шинэ 
цэцэрлэг ашиглалтанд 
оруулна. 

Ашиглалтан
д орсон байх 

Хамран 
сургалт 

нэмэгдэнэ. 

Монгол дээвэр ХХК нь 895 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 
100 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэгийг Мандал багийн 
нутаг дэвсгэрт барьж , 2019 онд ашиглалтанд оруулж , 
сумын цэцэрлэгийн насны 156 хүүхдийг хамруулан, 20 
иргэнийг ажлын байраар хангалаа. 

100 

4 СЗДҮАХ 5.1-р цэцэрлэгийн Төсөвт Цэцэрлэг 2019-2020 оны хичээлийн жилд Нарлаг багийн нутаг  
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6.2.4. хуучин барилгыг 
буулгаж, шинэ 
цэцэрлэгтэй болох 
асуудлыг 2019,2020 
оны төсөвт оруулах 
саналаа уламжилна. 

хөрөнгө нь 
суугдсан 

байх 

баригдана. дэвсгэрт Эйч айр Ви констракшн 1.4 тэр бум төсөвт 
өртөгтэй 150 хүүхдийн багтаамжтай 29.0х16.0 м 
хэмжээтэй 1-р цэцэрлэгийн  шинэ барилга  ашиглалтанд 
оруулахаар  ажил  явагдаж  байна. Энэ онд ашиглалтанд 
орно. 

100 

5 СЗДҮАХ 
6.2.7.. 

6.Сумын  
сургуулиудын гадна 
орчинд  гэрэлтүүлэг 
нэмэгдүүлнэ.  

-гэрэлтүүлэг 
нэмэгдэнэ. 

Орчны  
тохижилт 
сайжирна. 

Сумын ЗДТГ-аас ЭДЦС-10, ГИЦС-4, Хүмүүнлэг-3 
Цэгцбилиг сургууль 3 нийт 4 сургуулийн гаднах талбайд 
20 гэрлийг суурилуулж, гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүллээ. 

100 

7. Нийтийн эзэмшлийн 
орон сууцнуудын гадна 
гэрэлтүүлгийг 
нэмэгдүүлнэ.  

гэрэлтүүлгий
н тоо  

нэмэгдэнэ. 

Орчны 
аюулгүй 
байдал 

сайжирна. 

Сумын ОНХС-ын 7 сая төгрөгийг санхүүжилтээр Хайя 
тек ХХК нв 28 байрны 54 орны гадна талд гэрэлтүүлэг 
байрлуулах ажил хийгдлээ. 

100 

6 СЗДҮАХ 
6.2.10. 

8.Хотын төвийн авто 
замыг засварлана. 

Судалгаа 
гарган 

хэрэгжүүлэх 

Замын 
эвдрэлгүй 

болох 

“Аймгийн төвийн 8,5 км авто замыг  нийт 83,6м3 5см 
зузаантай асфальт-бетон хучлага хийх, 31м газрын 
эвдэрсэн хашлага солих, 7080 м асфальт бетон 
хучилтын заадсын эвдрэл засварлаж дуусан хүлээн авах 
комисс ажиллаж байна. 

100 

9.Явган замын 
эвдэрсэн хэсгийг 
засварлана.  

Судалгаа 
гарган 

хэрэгжүүлэх 

Замын 
эвдрэлгүй 

болох 

Улсын төсвийн 270 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 
“Мандал шилтгээн” ХХК явган зам тавих ажлыг гүйцэтгэж 
байна. Тус ажилд Цаг уурын уулзвараас Жаст ШТС 
хүртэл авто замын хоёр талаар явган зам, Мандал 
буудлаас хойш 400 м ногоон байгууламжийн хашаа, 
ТХДЖТеатрын зүүн талд авто зогсоол байгуулах зэрэг 
ажлууд багтаж байгаа бөгөөд 2019 онд багтаж ажлыг 
100% дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 

100 

Хэрэгжилт-96.6% 


