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Сумын  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  

.....хуралдааны.....оны.....сарын ....өдрийн                                                                                                                                                                 
 .........тоот тогтоолын .........-р хавсралт 

 
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН САЙНЦАГААН СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ  

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН   ТОВЧОО 

 
ЗОРИЛТ 

Сумын ЗДҮАХ-ийн 
арга хэмжээний тоо  

Хэрэгжүүлэх  үйл 
ажиллагааны тоо 

Хариуцах албан 
тушаалтан 

НЭГ. ЗАСАГЛАЛЫН ХҮРЭЭНД 9 19 ЗДТГазрын дарга 

ХОЁР.  ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД 3 4 Санхүүгийн албаны 

дарга 

ГУРАВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 18 29 НБодлогын 

мэргэжилтэн 

ДӨРӨВ. ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД 14 21 ХАА-н тасгийн дарга 

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

ХҮРЭЭНД 

5 6 Байгаль орчны улсын 

хяналтын байцаагч 

ЗУРГАА.БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД 8 14 Засаг даргын орлогч, 

ХТГазрын дарга 

Дүн 

57 93  
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Сумын  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  
.....хуралдааны.....оны.....сарын ....өдрийн                                                                                                                                                               

   .........тоот тогтоолын .........-р хавсралт 
САЙНЦАГААН СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 

2019.10.29 

 
№ 

Дунд 
хугацааны 
бодлогын 
баримт 
бичиг 

 
Арга хэмжээ 

 
Шалгуур үзүүлэлт 

 
Зорилтот түвшин, үр 

дүн 

Зарцуу 
лах 

Хөрөнгө 
эх 

үүсвэр 

 
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  
       1.1.3. 1.1.2. 

1.Төрийн албан хаагчдыг гадаад дотоодод 
туршлага судлуулна. 

Албан хаагчийн тооны 
өсөлтөөр 

Туршлага судалсан 
ТАХаагчдын тоо 

нэмэгдэнэ. 

ЗДНөөц Засаг дарга 
Байгууллагын 
удирдлагууд 

2.Төрийн албан хаагчдын ажлын арга барил 
туршлагыг  суралцах арга хэмжээ зохион 
байгуулна. 

Арга хэмжээ зохион 
байгуулагдсан байна. 

Албан хаагчид 
мэдээлэлтэй болно. 

- Байгууллагын 
удирдлагууд 

3.Сумын оны тэргүүнүүдийг шалгаруулж 
алдаршуулна. 

Шагналын журмын дагуу  Тодорхойлолт хэлэлцсэн 
байх 

ЗДНөөц ЗДТГазрын дарга 

 
 
 

2 

 
 
 

СЗДҮАХ 
1.1.4 

4.Хөдөөгийн багийн нэгдсэн хурлыг улирал бүр  
зохион байгуулна. 

-Хурал зохион 
байгуулагдсан байна. 

Иргэдийн оролцоо 
нэмэгдэх 

- 
 

Засаг даргын 
орлогч  

Багийн  ЗД нар 

5.“Сүүн цагаан -Сайнцагаан”  сэтгүүлээр иргэдэд 
мэдээлэл хүргэнэ. 

-сонин сар бүр гарсан 
байна. 

Иргэд мэдээлэлтэй 
байна. 

ОНХС 
2000.0 

ЗДТГазрын дарга 
ХМАжилтан 

6. Малчдад АСЦогцолбороор хийх мэдээллийн 
чанарыг сайжруулна. 

Мэдээллийг хуваарийн 
дагуу хийсэн байх 

Иргэдэд мэдээлэл 
хүрсэн байх 

- ХМАжилтан 

 
 

3 

 
 
 

СЗДҮАХ 
1.1.5 

7.Ахмадын байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжин, 
хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлнэ. 

Дэмжлэгийн тоо зохион 
байгуулсан арга хэмжээ 

Сэтгэл ханамж 
сайжирна. 

ЗДНөөц 
ахмадын 

сан  

Ахмадын хороо 
НБодлогын 

мэргэжилтэн 

8. Сумын 2021-2031 оны дунд хугацааны стратеги 
төлөвлөгөөг боловсруулна. 

Төлөвлөгөө 
боловсруулагдсан байх 

Стратеги төлөвлөгөө 
ИТХурлаар батлагдана. 

Хөрөнгө 
оруулалт

аар 

Ажлын хэсэг 

9.ОНХСангийн төлөвлөлтөнд иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн сургалтуудыг зохион 
байгуулна. 

Сургалтууд зохион 
байгуулагдсан байх. 

БИНХурлын ирц 
нэмэгдсэн байна. 

ТАТ-3 
төсөл 

Засаг даргын 
орлогч 

4 
СЗДҮАХ 

1.1.6 

10.Бараа ажил үйлчилгээг худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороонд 
орох эрх бүхий иргэдийн тоог нэмэгдүүлнэ. 

-Эрх бүхий албан 
тушаалтны тоо нэмэгдсэн 

байна. 
 

-зөрчилгүй ажиллах 
 
 

Сумын 
ОНХСан 

Засаг даргын 
орлогч  
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1.2.Хууль ёсыг бэхжүүлж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

 
 
 

5 

 
 
 

СЗДҮАХ 
1.2.2 

 

11.Сумын эрх зүйн хөтөч багийн ажиллагааг 
тогтмолжуулна. 

- иргэдийн эрх зүйн 
боловсрол нэмэгдэнэ. 

Эрх зүйн ажил сайжирна. төсөв Сумын эрх зүйн 
хөтөч 

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

-төлөвлөгөө гарсан байна. Иргэдийн эрх зүйн 
мэдээлэл нэмэгдэнэ. 

ИТХурал
ТГазар 

ЗДТГазрын дарга 
БЗДарга нар 

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

-иргэдийн оролцоог баг 
бүрээр тооцох 

Оролцоо нэмэгдэх ЗДНөөц Багийн засаг 
дарга нар 

1.3.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
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СЗДҮАХ 
1.3.1 

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

-гэмт хэрэг буурсан байх -хамтын ажиллагаа 
сайжирна. 

ИТХурал ГХУСэргийлэх 
салбар зөвлөл 

15.Хөдөөгийн иргэдэд ГХУСэргийлэх  өдөрлөг 
зохион байгуулна. 

Арга хэмжээнд оролцсон 
иргэдийн тоо 

Малчдын 
мэдээлэл,оролцоо 

сайжирна. 

ИТХурал 
ЗДНөөц 

Багийн ЗД 
ГХУСэргийлэх 
салбар зөвлөл 

 
7 

 
 

СЗДҮАХ 
1.3.2 

16. Багийн  иргэдийн  дунд хөтөлбөрийн талаарх  
сургалт, хэлэлцүүлэг  зохион байгуулна. 

-иргэдийн хамрагдалт  Төлөвлөгөө хэрэгжсэн 
байна. 

ЗДНөөц Багийн ЗД нар 
Цагдаагийн 
төлөөлөгч 

17.Зорилтот гэр бүлийн иргэдэд нөлөөллийн 
сургалтыг  хийнэ. 

Сургалтын тоо Архинаас татгалзсан 
иргэдийн тоо өснө. 

ИТХурал 
ЗДНөөц 

Багийн ЗД нар 
Цагдаагийн  

хэсгийн байцаагч 

8 СЗДҮАХ 
1.3.3 

18.“Гэр бүлийн хүчирхийллийн  эсрэг хамтдаа” 
аяныг зохион байгуулна. 
 

Баг бүрт зохион 
байгуулагдана. 

Зөрчил буурна.  НБ мэргэжилтэн 
Багийн 

НАжилтнууд 
Цагдаагийн 

хэсгийн байцаагч 

9 СЗДҮАХ 
1.3.5 

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

Бүлэг нөхөрлөл нэмэгдэж, 
Малын хулгай буурна. 

Гэмт хэргийн тоо буурах - 
 

Хэсгийн төлөөлөгч 
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. 

 Санхүүгийн алба, 
Газрын даамал 

2.2 Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангах 

2 
СЗДҮАХ 

2.2.1. 
2.Төсөвт байгууллагуудыг өр  авлагагүй 
ажиллуулна. 

Өр, авлага гараагүй 
байна. 

Санхүүгийн ил тод 
байдал хангагдана. 

 Санхүүгийн алба 

3 

 
СЗДҮАХ 

2.2.4. 

3.Багийн засаг дарга, Улсын байцаагч, татварын 
байцаагч нарын хамтын  ажиллагааг сайжруулна. 

 Гэрээнд тусгасан байна. татварын орлого 
биелэнэ. 

- Засаг дарга 
Санхүүгийн алба  

4.Татварын орлогыг биелүүлэх сарын аян тухай 
бүр зохион байгуулж хууль сурталчилна. 

Аян зохиогдсон байх Татварын орлого 
биелэнэ. 

- ЗД-ын орлогч 
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 
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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 

Эрүүлжилтийн хувийг 
өмнөх оноос  5 % иар  
нэмэгдүүлнэ. 

  
 
 

Сум өрхийн 
ЭМТөв 

 

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

-эрт оношлогдсон байх  

3.Сумын 15 аас дээш  насны иргэдийг элэгний B,C 
вирусын шинжилгээнд бүрэн хамруулна. 

Хамрагдсан иргэдийн тоо 
хувь  

 

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

Урьдчилан сэргийлэх 
үзлэг хийгдсэн байна. 
 

 

2 
СЗДҮАХ 

3.1.8 

5.Иргэдийн ундны усыг зохистой хэрэглэх, 
ашиглах боломжийг бүрэн шийдвэрлэх арга 
хэмжээ авч ажиллана. 

НЭМэндийн хөтөлбөрт 
тусгаж үйл ажиллагаа 
зохион байгуулна. 

Ундны усны эрүүл ахуй 
хадгалалт сайжирна. 

 Багийн ЗД нар 
Сум өрхийн 

ЭМТөв 

3 

 
 
 

СЗДҮАХ 
3.1.9 

6.“Эрүүл хот – Эрүүл гэр бүл” сумын дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Хөтөлбөр хэрэгжсэн 
байна. 

Хөтөлбөрийн гүйцэтгэл 
90 ээс дээш % тай байна. 

Хөрөнгө 
оруулалт 

ХТГазар 
Сумын ЭМТөв 
Ажлын хэсэг 

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

- иргэд мэдээлэлтэй 
болсон байна. 

-хамрагдсан иргэдийн 
тоо 

 Сум өрхийн 
ЭМТөв 

4 
СЗДҮАХ 

3.1.10 

8.Малчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж, 
өвчлөлийг бууруулна. 

-малчдын 90-иас дээш 
хувийг хамруулна. 

Малчдын өвчлөл буурна.  Хөдөөгийн 
БЗДарга нар, 
Сумын ЭМТөв 

5 
СЗДҮАХ 

3.1.12 

9. Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлж,зонхилон тохиолдох халдварт бус 
өвчний эрт  илрүүлэг үзлэгийн хамрагдалтыг   
нэмэгдүүлнэ.   

Иргэдийг хамрагдалтыг 80 
хувьд хүргэж ажиллана. 

Зонхилон тохиолдох 
халдварт бус өвчлөл 
буурна. 

 БЗДарга нар, 
Сумын ЭМТөв 

3.2 Боловсролын чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

 
 
 

6 

 
СЗДҮАХ 

3.2.1. 

10.Тэргүүний сурагчдын                        
“МАНЛАЙЛАЛ” зөвлөгөөн зохион байгуулна. /8-аас 
дээш ангийн сурагчид  

Зөвлөгөөн явагдсан  
байна. 

Сурагчдын  үнэлэмж 
нэмэгдэнэ. 

ЗДНөөц Сургуулийн 
захирлууд 
НБодлогын 

мэргэжилтэн 

11.”Сумын шилдэг хүүхэд” шалгаруулж шагнана Захирамж гарсан байна. Шилдэг төгсөгчдийг 
шагнана. 

ЗДНөөц Засаг дарга 

7 СЗДҮАХ 
3.3.6. 

12.“Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр” хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. 

 Хөтөлбөр хэрэгжсэн 
байна. 

Дотуур байрны орчин 
нөхцөл сайжирсан байх 

 
 

Сургуулийн 
НАжилтнууд 

8 СЗДҮАХ 
3.3.7. 

13. “Чадвартай багш-Чанартай боловсрол-2” дэд  
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Хөтөлбөр хэрэгжсэн 
байна. 

Гүйцэтгэл өмнөх оноос 
ахих 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Сургуулийн 
удирдлагууд 

9 СЗДҮАХ 
3.3.8. 

14.МУ-ын гавъяат багш Н.Өлзийн нэрэмжит улсын 
математикийн нээлттэй олимпиадыг зохион 
байгуулна.  

-олимпиад 
явагдаж,дэмжлэг үзүүлсэн 
байх 

-шилдгүүдийн тоо өссөн 
байх 

ЗД нөөц 
350.0 

 
Ажлын хэсэг 

 

3.3.2  Биеийн тамир, спортын арга хэмжээнд иргэдийг хамруулах 
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СЗДҮАХ 
3.3.1. 

 

15.Цэнгэлдэх хүрээлэнд хөл бөмбөгийн ногоон 
талбайтай болно.  

Хөл бөмбөгийн талбай 
ашиглалтанд орсон байна. 

Тэмцээн зохион 
байгуулагдах боломж 
бүрдэнэ. 

 Засаг дарга, 
ХТГазар 



5 
 

 
11 

 
 

СЗДҮАХ  
3.3.2 

16. Иргэдийн дунд Мандалговь марафон зохион 
байгуулна. 

Тэмцээн зохион 
байгуулагдсан байна. 

Спортоор хичээлэгсдийн 
тоо нэмэгдэнэ. 

ЗДнөөц 
Хандив 

НБодлогын 
мэргэжилтэн 

17.Олон улсын хүүхдийн баярыг тохиолдуулан 
хүүхдийн дугуйн  уралдааныг  явуулна. 

Тэмцээн зохион 
байгуулагдсан байна. 

Уралдаан зохиогдсон 
байна. 

ЗДнөөц 
Хандив 

НБодлогын 
мэргэжилтэн 

18.Спортын”Бага олимп” иргэдийн дунд зохион 
байгуулна. 

Тэмцээн зохион 
байгуулагдсан байна. 

Спортоор хичээлэгсдийн 
тоо нэмэгдэнэ. 

 Багийн ЗД нар 

19.Төсөвт байгууллагуудын албан хаагчдын дунд 
сагсан бөмбөг, волейволын тэмцээн зохион 
байгуулна. 

Тэмцээн зохион 
байгуулагдсан байна. 

Спортоор хичээлэгсдийн 
тоо нэмэгдэнэ. 

 НБодлогын 
мэргэжилтэн 

3.4.Соёл урлагийг хөгжүүлэх 

12 СЗДҮАХ 
3.4.3 

20.Хүүхэд бүрийн авьяасыг нээн хөгжүүлэх зураг, 
техник технологийн хичээлийн тайланг эцэг эх, 
иргэдэд сурталчилна. 

зураг, техник технологийн 
хичээлийн чанарыг үнэлнэ 

 
Авьяаслаг хүүхдийн тоо 
нэмэгдэнэ. 

 Сургуулийн 
захирлууд 
НБодлогын 

мэргэжилтэн 

13  
СЗДҮАХ  

3.4.6. 

21. Төсөвт байгууллагуудын албан хаагчдын дунд 
сагсан бөмбөг, волейволын тэмцээн зохион 
байгуулна. 

“Цахим номын сан”-ын 
үйлчилгээ бий болно. 

Уншигчдын тоо 
нэмэгдсэн байна. 

 Сургуулийн 
захирал,                

номын санч 

22.Соёлын биет, биет бус өвийг бүртгэлжүүлэх, 
зургийн цомог гаргана. 

Цомог гарсан байна. Бүртгэл сайжирна. Хөрөнгө 
оруулалт 

БОУБайцаагч 
НБодлогын 

мэргэжилтэн 

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

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

СЗДҮАХ 
3.5.2 

23.Бүтэн өнчин хүүхдүүдэд  хүндэтгэл үзүүлнэ. -арга хэмжээ явагдсан 
байх 

Хүндэтгэл үзүүлсэн 
байна. 

ЗДНөөц НБодлогын 
мэргэжилтэн 

Багийн ЗД нар 

24.Сумын “Залуучуудын зөвлөгөөн”-ийг зохион 
байгуулна. 

Зөвлөгөөнд оролцогчдын 
тоо 

Шийдвэр гаргах түвшинд 
залуучуудын идэвхи, 
оролцоо нэмэгдэнэ.  

ЗДНөөц НБодлогын 
мэргэжилтэн 

Багийн ЗД нар 

25.Зорилтот бүлгийн  гэр бүлийн хүүхдүүдэд  
хяналт тавьж, дэмжлэг үзүүлнэ. 

Хүүхдийн хамрагдалт Хүүхэд хамгааллын 
бодлого сайжирна 

- НБодлогын 
мэргэжилтэн 

Багийн ЗД нар 

3.6.Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллыг нэмэгдүүлэх 

15 СЗДҮАХ 
3.6.1. 

26.Байгууллагуудын ХАБ-ын зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлэх сургалт зохион байгуулах 

Зөвлөлүүд сургалтанд 
хамрагдана. 

Үйл ажиллагаа 
идэвхжинэ. 

 ЗДТГазрын дарга  
ХЭХАХ 

Мэргэжилтэн 

16 СЗДҮАХ 
3.6.2. 

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

ХЗЗ –ын мэдээллийн 
нэгдсэн санд бүртгэгдэнэ. 

-ажилгүйдэл өмнөх оноос 
буурсан байна 

 ХЭХАХ 
Мэргэжилтэн 

17 СЗДҮАХ 
3.6.3. 

28.Цөөн малтай залуучуудыг малжуулах 
ажиллагааг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга 
хэмжээг дэмжиж ажиллана. 

Малжуулсан өрхийн тоо Бага бүрээс 2-оос 
доошгүй малчин гэр 
бүлийг хамарсан байна. 

 Багийн ЗД нар, 
ХЭХАХ 

Мэргэжилтэн    

18 СЗДҮАХ 
3.6.8. 

29.Алдар цолтой ахмадуудын гавъяа зүтгэлийг 
үнэлж, хүндэтгэл үзүүлж, алдаршуулна. 

Ахмадуудад хүндэтгэл 
үзүүлсэн байна. 

Тэдний саналыг 
дэмжиж,үйл ажиллагаа 
болгох 

 
ЗДНөөц 

ЗДТГазрын дарга  
ХЭХАХ 

Мэргэжилтэн 
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ДӨРӨВ.ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД  

4.1 Мал аж ахуй,газар тариаланг хөгжүүлэх 

1 СЗДҮАХ 
4.1.1 

1.Цөм сүргийн хээлтүүлэгчийг мэргэжлийн ажил 
үйлчилгээний нэгжид төвлөрүүлж, зоо мал 
эмнэлгийн үзлэг үйлчилгээнд хамруулна 

Хээлтүүлэгчийн төмөр 
сүрэг бэлтгэнэ.  

Нутгийн шилмэл 
“Сайнцагаан омог”-ийн 
малын тархац нэмэгдэнэ. 

  
ХАА-н тасаг 

2 СЗДҮАХ 
4.1.5 

2.Багуудад шинээр гүний худаг гаргаж, гар худаг 
засварлана. 

засварласан худгийн тоо 8 
 Гүний худгийг улсын 
төсвөөс 

бэлчээрийн усан 
хангамж нэмэгдэж гүний 
худаг 4-ийг гаргана. 

, Сумын 
ОНХС 
16 сая 

МЭҮТасаг 
Багийн ЗД нар 

3.Одоо ашиглаж байгаа энгийн болон инженерийн 
худгуудыг  гэрчилгээжүүлнэ. 

Худаг бүр гэрчилгээтэй   
болно. 

Худгийн төрөл, тоо 
бүртгэлжинэ. 

МХСан МЭҮТасаг  
Багийн ЗД нар,  

3 СЗДҮАХ  
4.1.10. 

4.Сумын “Төлчин эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт” 
зохион байгуулж, “Алтан төлийн эзэн” 
шалгаруулна. 

Арга хэмжээ явагдсан 
байна. 

Тэргүүний малчдыг 
алдаршуулна. 

ЗДНөөц Засаг даргын 
орлогч 

Багийн ЗД нар 

4 СЗДҮАХ  
4.1.14. 

5.Мал эмнэлгийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, 
үр нөлөөг сайжруулж, төр хувийн хэвшлийн 
хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлнэ. 

 хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулна  

Малчдад МЭмнэлгийн 
үйлчилгээ хүртээмжтэй 
болно.   

 
 
- 

 
МЭТасаг 

5 СЗДҮАХ  
4.1.15. 

6.Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
дархлаажуулалтанд 70.000, шинжилгээнд 2.000, 
халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
төлөвлөгөөт дархлаажуулалт 50.000-иас доошгүй 
мал хамруулна. 

Дархлаажуулалтанд 
хийгдсэн байна. 

Халдварт өвчин буурна.  МЭТасаг 

6 
 

СЗДҮАХ  
4.1.16. 

7.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. 

 ХАА-н тасаг 
МЭТасаг 

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

7 
СЗДҮАХ 

4.2.3. 

8.Нийтийн хоол, зочид буудлын үйлчилгээний 
ажилчдад сургалт зохион байгуулна. 

Мэдлэг ур чадвар 
сайжирна. 

 
-үйлчилгээний чанар 

нэмэгдэнэ. 

 Худалдаа, 
үйлчилгээний 
мэргэжилтэн 

9.Нийтийн хоол, зочид буудлын үйлчилгээний 
стандартыг мөрдүүлж, үнэлэн эрэмбэлнэ. 

-үйлчилгээний чанар 
хүртээмж нэмэгдэнэ. 

 Худалдаа, 
үйлчилгээний 
мэргэжилтэн 

8 
СЗДҮАХ 

4.2.5. 

10. Тогооч нарын сургалтыг зохион байгуулна. 
 

 ажиллагсдын мэдлэг 
мэргэжил дээшилсэн байх  

Оролцогчдын тоо өссөн 
байх  

СХС Худалдаа 
үйлчилгээний 
мэргэжилтэн 

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

Уралдааны тоо Ур чадвар дээшилнэ. СХС Худалдаа 
үйлчилгээний 
мэргэжилтэн 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

СЗДҮАХ 
4.2.6. 

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

Бараа бүтээгдэхүүний 
борлуулалт сайжирна 

Импортыг орлоно. СХС ЖДҮГТХ 
мэргэжилтэн 

13.ЖДҮйлдвэр эрхлэгчдийн үйлдвэрлэл, үйл 
ажиллагааны тогтвортой байдлыг сайжруулахад 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

2-3 газарт дэмжлэг 
үзүүлсэн байна. 
 

Үйлдвэр, үйлчилгээний 
чанарт ахиц гарсан 
байна. 

СХС  ЖДҮГТХ 
мэргэжилтэн 
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9 

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

Тариалалт нэмэгдэж   
орлого дээшилнэ. 

Тариалан эрхлэгчдийн 
тоо нэмэгдсэн байна 

СХС ЖДҮГТХ 
мэргэжилтэн 

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

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл 
нэмэгдэнэ. 

2-3цех СХСан 
 

ЖДҮГТХ 
мэргэжилтэн 

10 
СЗДҮАХ 

4.2.7. 

16.Малын гаралтай түүхий эд мах, махан 
бүтээгдэхүүн, сүү сүүн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийг дэмжиж ажиллана. 

1-2 үйлдвэрийг дэмжсэн 
байх 

Үйлдвэр байгуулагдсан 
байна. 

 ЖДҮГТХ 
мэргэжилтэн 

11 
СЗДҮАХ 

4.2.9. 

17.“Дундговь–Түншлэл”, “Цагаан сар” үзэсгэлэн 
худалдаа болон бусад аймаг бүсийн үзэсгэлэн 
худалдаануудад үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 
оролцуулна. 

Түншлэл, арга хэмжээнд 
оролцогчдын тоо 

Борлуулалт нэмэгдсэн 
байна. 

 ЖДҮГТХ 
,Худалдаа 

үйлчилгээний 
мэргэжилтэн 

12 
СЗДҮАХ 
4.2.10. 

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

Өрсөлдөх чадварт 
нөлөөлсөн байх 

Бүтээгдэхүүний 
борлуулалт сайжирч үйл 
ажиллагаа тогтворжино. 

 ЖДҮГТХ 
мэргэжилтэн 

13 СЗДҮАХ 
4.2.15. 

19.Иргэдийн санал санаачлага оролцоотойгоор 
шинээр жижиг дунд үйлдвэр  байгуулна 

Дутуу үйлдвэрүүд 
байгуулагдсан байх 

 Шинээр 1-3 үйлдвэр бий 
болно. 

 ЖДҮГТХ 
мэргэжилтэн 

 
14 СЗДҮАХ 

4.2.17. 

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

мэдлэг  туршлага 
нэмэгдэнэ. 

1удаа СХСан ЖДҮГТХ 
мэргэжилтэн 

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

мэдлэг  туршлага 
нэмэгдэнэ. 

2 удаа СХСан 
 

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  төвд шинээр цэцэрлэгт хүрээлэн 
байгуулна. 

Ногоон байгууламж 
нэмэгдэнэ. 

Гандангийн эргэн 
тойрныг тохижуулна. 

ОУ-ын 
төсөл 

ХТГазар 

2 СЗДҮАХ 
5.1.7. 

2.Байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаанд 
ААНэгж, байгууллага, иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлнэ. 

Хамтын ажиллагаа 
дээшилнэ 

Байгаль орчны 
бохирдолтой холбоотой 
зөрчил буурна 

 БОХяналтын 
улсын байцаагч 

 
3 

 
СЗДҮАХ 
5.1.11. 

3.Хотын хогийн нэгдсэн цэгийг шуух ажлыг зохион 
байгуулж, байгаль орчны бохирдлыг багасгана.  

Хөрсний бохирдол буурч 
амьдрах орчин сайжирна. 

Орчны бохирдол буурна  БОХУБайцаагч  
ХТГазар 

4.Хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг хашаажуулна. 800м урттай, 2м өндөртэй 
өргөст тор бүхий хашаа 

Хогийн цэгийн 
хамгаалалт сайжирна. 

төсөв БОХУБайцаагч 
ХТГазар 

4 СЗДҮАХ 
5.1.12. 

5.Хог тээврийн авто машин, бункер авна. Тусгай зориулалтын авто 
машин-2ш,  бункер-5ш 

Хог тээвэрлэлтийн 
нэмэгдэнэ. 

төсөв БОХУБайцаагч 
ХТГазар 

5.3.Ашигт малтмал,уул уурхайн хяналтыг сайжруулах 

5 
СЗДҮАХ 

5.1.1. 
6.Сумын газар нутгийг тусгай хэрэгцээнд авах 
судалгааг хийнэ. 

Шийдвэр гаргах бэлтгэл 
ажил хангагдана. 

Орон нутгийн хөгжилд 
ахиц гарна. 

 БОХУБайцаагч 
Газрын даамал 

6 

СЗДҮАХ 
5.1.7. 

7.Үйлдвэр, үйлчилгээний зориулалтаар олгогдсон 
газруудын Байгаль орчны  менежментийн  
төлөвлөгөөг  батлуулж, хэрэгжилтэнд хяналт 
тавина. 

Үйлдвэр үйлчилгээний 
чиглэлээр олгогдсон 
газрын эзэмшигчдийг 
бүрэн хамруулна. 

Хуулийн хэрэгжилт 
хангагдана. 
Хяналт сайжирна. 

 БОХУБайцаагч 
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САЙНЦАГААН СУМЫН ЗДТГАЗАР 

ЗУРГАА. БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД 
Зорилго: Улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтыг сумын  хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурлан нэмэгдүүлж,бүтээн байгуулалтыг 
өрнүүлнэ. 

6.2.Барилга, хот байгуулалтыг шинээр нэмэгдүүлж,тохижилтыг сайжруулах 

1 СЗДҮАХ 
6.1.2. 

 

1.Гэр хорооллын 0,4кв-ын цахилгааны шугамыг 
төмөр бетон тулгуур, бүрээстэй утсаар сольж, 
ухаалаг тоолуурын систем нэвтрүүлнэ. 

Гэр хорооллын бүх шугам 
шинэчлэгдсэн байна. 

Гэр хорооллын өрхүүд 
цахилгааны ухаалаг 
тоолууртай болно. 

Аймгийн  
ОНХС 

Багийн ЗД нар, 
ХТГазар 

2 СЗДҮАХ 
6.2.1. 

 

2.Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгыг дуусгаж 
ашиглалтанд оруулна. 

3500 хүний суудалтай 
цэнгэлдэх хүрээлэн 
ашиглалтанд орно. 

Нэгдсэн арга хэмжээ 
зохион баайгуулах  
нөхцөл боломж бүрдэнэ. 

Аймгийн  
ОНХС 

 
ХТГазар 

3 СЗДҮАХ 
6.2.7. 

3.Зарим сургууль, цэцэрлэгийн гадна 
орчин,тоглоомын талбайг тохижуулна. 

Тохижилт хийгдсэн байх Орчны тохижилт 
сайжирна. 

төсөв Байгууллагын 
удирдлагууд 

4 СЗДҮАХ 
6.2.8. 

4.Зохиомол биологийн цэвэрлэгээтэй бохир ус 
цэвэрлэх байгууламжийг эхлүүлнэ. 

Хоногт 3000м
3   

хүчин 
чадалтай

 
байгууламж бий 

болно. 

Бохир усыг стандартын 
дагуу  цэвэрлэх нөхцөл 
бүрдэнэ. 

Гадаадын 
хөрөнгө 

оруулалт 

ХТГазар 

5 СЗДҮАХ 
6.2.9. 

5.Айраг, Мандал багт хатуу хучилттай зам барина. 2,8 км зам барина Хотын замын нөхцөл, 
хүчин чадал сайжирна. 

У лсын 
төсөв 

ХТГазар 
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СЗДҮАХ 
6.2.10. 

 
 

6.Төв замын  орц, гарцыг бетонжуулж тохижилтын 
ажлыг гүйцэтгэнэ. 

-20.000 явган замын 
хавтан    -Боржюр солих 
-Далангийн эко хавтан 

Замын аюулгүй байдал 
хангагдана. 

ОН-ийн 
төсөв 

ХТГазар 

7.Нарлаг багт усан оргилуур барина. Шаардлага хангасан 1 
усан оргилууртай болно. 

Чөлөөт цагийг 
өнгөрүүлэх орчин 
бүрдүүлнэ 

Аймгийн  
ОНХС  

ХТГазар 

8.Нийтийн орон сууцны  гадна фасад хийнэ.  12,5-р байрны дулаалга 
хийгдсэн байна. 

Дулаан алдалт буурна Аймгийн  
ОНХС  

ХТГазар 

9. Зарим орон сууцны нийтийн орон сууцны  
талбайн тохижилт хийнэ. 

9,13,10,11-р байрны  гадна 
талбай 

Оршин суугчдын 
амьдрах таатай орчин 
бүрдэнэ 

Аймгийн  
ОНХС  

ХТГазар 

10.Соёл амралтын хүрээлэнгийн засвар Хаалга, хашаа, 
гэрэлтүүлэг болон бусад  

Бүрэн бүтэн байдал 
хангагдана.  

Сумын   
ОНХС  

ХТГазар 

7 СЗДҮАХ 
6.2.11. 

11.Гэр хорооллын гудамжнуудыг цэгцлэх, арга 
хэмжээг иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлнэ. 

хөндлөн гарц гаргаж, 
хашааг жигдрүүлж 
тохижуулах 

Төвийн 5 багийн газар 
зохион байгуулалтын 
шаардлага хангагдана. 

Аймгийн  
ОНХС 

 
БЗДарга нар, 

Газрын даамал 
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СЗДҮАХ 
6.2.12. 

12.”Гэрэлтэй Мандалговь” төсөл хэрэгжүүлнэ. Төсөл хэрэгжсэн байна. Аюулгүй  орчин 
бүрдүүлнэ 

Аймгийн  
ОНХС 

ХТГазар 

13.”Ногоон Мандалговь” дэд хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. 

Хөтөлбөр хэрэгжинэ. Хотын ногоон 
байгууламж нэмэгдсэн 
байна 

Сумын 
Хөрөнгө 
оруулалт 

Ажлын хэсэг 

14.”Шинэ гудамж” төсөл хэрэгжүүлнэ. Төсөл хэрэгжсэн байна. Гэр хорооллын 
гудамжийг сонгож  
тохижуулна. 

Сумын 
ОНХС 

БЗДарга, ХТГазар 
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