
  

АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ 
 ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАДАРГАА 

 

№ Үндсэн чиглэл 
Зорилт  

Үйл ажиллагааний чиглэл  Тоо  Нийт 

1 Засаглалын хүрээ 

Шударга ёс, эрх тэгш байдлыг эрхэмлэн, хууль ёсыг дээдэлсэн, 
тогтвортой чадварлаг, ил тод, хариуцлагатай төрийн албыг 
төлөвшүүлж, төрийн албан хаагч бүр бүтээлч байж, төрийн 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэн ажиллах зарчмыг 
баримтална. 

Төрийн үйлчилгээг сайжруулах  7 

24 
Хууль ёсыг бэхжүүлэх  7 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 7 

Батлан хамгаалах  3 

2 Эдийн засгийн хүрээ 

Эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, өрсөлдөх чадварыг 
сайжруулна. 

Эдийн засгийг нэмэгдүүлэх 4 
9 

Төсөв санхүү 5 

3 
Нийгмийн бодлогын 
хүрээ 

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

Эрүүл мэнд 2 

17 

Боловсрол 4 

Биеийн тамир, спорт 2 

Соёл урлаг 4 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 1 

Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал 4 

4 
Хүнс хөдөө аж ахуй, 
газар тариалан, 
үйлдвэрлэлийн хүрээ 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангаж 
ажиллана. 

Газар тариалан 3 

21 
Мал аж ахуй 8 

Мал эмнэлэг 8 

Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хүнс худалдаа 2 

5 
Байгаль орчин, аялал 
жуулчлал, уул уурхайн 
хүрээ  

Байгалийн нөөцийг зохистой ашиглаж, байгаль хамгаалах, нөхөн 
сэргээх арга хэмжээг шинэ шатанд гаргаж, аялал жуулчлал, уул 
уурхайгаас орон нутагт орох орлогын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

Байгаль орчин 4 

8 Аялал жуулчлал 2 

Ашигт малтмал, уул уурхай 2 

6 
Бүтээн байгуулалт, 
хөрөнгө оруулалтын 
хүрээ 

Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг аймаг, сумын 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурлаж, хүн ардын ая тухтай 
ажиллах, амьдрах нөхцөлийг сайжруулахад чиглүүлнэ. 

Бүтээн байгуулалт 18 18 

Дүн 97 

 
 



Хэлтэс, агентлагт хамааралтай  арга хэмжээний жагсаалт 

Хариуцсан 

хэлтэс 

Хариуцсан 

мэргэжилтэн 

Харьяа хэлтэс, 

агентлаг 

Нийт арга 

хэмжээний 

тоо 

Заалтын дугаар 
Хамтран гүйцэтгэх 

заалтын дугаар 

ХОХБТХ-50 

ХОХБТХ 1 6.1.3  

Мөнхзул ГХБХБГ 17 
6.1.1  6.1.2   6.1.4  6.1.5  6.1.6  6.1.7  6.1.8  6.1.9  6.1.10  6.1.11  6.1.12  6.1.13  

6.1.14  6.1.15  6.1.16  6.1.17  6.1.18 
 

Шинэжаргал ОНӨГ 1 2.1.4  

Очирбат БОАЖГ 6 5.1.1  5.1.2  5.1.3  5.2.1  5.2.2   5.3.2 5.3.1 

Энхтуяа ХХААГ 19 
2.1.1  2.1.2  2.1.3  4.1.1  4.1.2  4.1.3  4.2.1  4.2.2  4.2.3  4.2.4  4.2.5-1  4.2.5-2   4.2.6  

4.2.7  4.3.2-1,  4.3.3  4.4.1  4.4.2  5.1.4 
5.2.2 

Энхтуяа МЭГ 6 4.3.1-1,  4.3.1-2,  4.3.1-3,    4.3.2-2, 4.3.2-3,  4.3.4  

ТЗУХ-8 

ТЗУХ 5 1.1.1   1.1.2  1.1.3  1.1.4  1.1.5 1.1.2  1.1.3  1.1.6 

 

ОБГазар 1 1.1.7  

МХГазар 1 5.3.1 5.3.2 

Улаан загалмай 

хороо 
1 1.1.6  

СТСХ-5 

СТСХ 1 2.2.5  

 

ТХэлтэс 3 2.2.2   2.2.3   2.2.4 5.3.1 

СХэлтэс 1 2.2.1  

НБХ-17 

НБХ 2 3.4.3   3.3.2 5.2.2 

Хулан НДХ 1 3.6.4  

Лхагвадорж ЭМГ 2 3.1.1  3.1.2  

Хандмаа ГБХЗХГ 1 3.5.1  

Хулан ХХҮГазар 3 3.6.1  3.6.2  3.6.3 2.1.1 

Хандмаа БОЛОВСРОЛ 4 3.2.1  3.2.2  3.2.3  3.2.4  

Болор-Эрдэнэ СОЁЛ 3 3.4.1  3.4.2   3.4.4  

Болор-Эрдэнэ БТСГ 1 3.3.1    

ХЭЗХ-14 

ХЭЗХ 5 1.2.1  1.2.2  1.2.3  1.3.1  1.3.2  

 

ШШГГ 1 1.3.6  

Архив 3 1.2.4  1.2.5  1.2.7  

ЦГазар 3 1.3.3  1.3.4  1.3.5 5.3.1 

УБХ 1 1.2.6  

ШША 1 1.3.7  

ЦШ 3 1.4.1  1.4.2   1.4.3  

6 28 97 87 10 

 



 

АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН ЗАДАРГАА   / сая төгрөгөөр/ 

 

№ 
Арга 

хэмжээний 
тоо 

Төсөв УТХО 
Орон нутгийн 

төсөв 
ОНХС 

Гадаадын 
төсөл 

хөтөлбөр, 
хөрөнгө 

оруулалт 

Хандив 
тусламж, 

хувийн хөрөнгө 

Засаглалын хүрээнд 24 329,47 30 249,47 50  - 

Эдийн засгийн хүрээнд 9 5  5    

Нийгмийн бодлогын хүрээнд 17 111,3  108,3   3 

Хүнс хөдөө аж ахуй, газар тариалан, 
үйлдвэрлэлийн хүрээнд 

21 1172 705 217 250   

Байгаль орчин, аялал жуулчлал, уул 
уурхайн хүрээнд 

8 245,1  38 137,1 20 50 

Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын 
хүрээнд 

18 33807,77 21490,17  922,8 11394,8  

Дүн 97 35670,64 22225,17 617,77 1359,9 11414,8 53 

 
 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС 

 



 



 

 

 

 

 
 

№ 

Дунд 
хугацаан

ы 
бодлогын 

баримт 
бичиг 

Арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
Хүрэх түвшин, 

Үр дүн 

Шаардлагата
й хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 
үүсвэр /сая 
төгрөгөөр/ 

Хугацаа 
Хариуцах 

эзэн 

1 2 3 4 5  6 7 8 

1.1 Төрийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр: 

1.1.1 
АЗДҮАХ  

 1.1.1-
1.1.5 

Дундговь аймгийн хүний 
нөөцийг хөгжүүлэх, тогтвор 
суурьшилтай ажиллуулах 
хөтөлбөр боловсруулж  
хэрэгжүүлнэ. 

Төрийн албан хаагчдын тогтвор 
суурьшилтай ажиллах хөтөлбөр 
боловсруулан Засаг даргын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 
батлуулах, хэрэгжилтийн хувиар 

100 - 
I 

улирал 

ТЗУХ , 
Холбогдох 

хэлтэс 
агентлаг, 

сумд 

21 хүртэл “Шилдэг төрийн албан 
хаагч” шалгаруулах, хэрэгжилтийн  
хувиар 

100 
25.0                 

Орон нутгийн 
төсөв 

II, IV 
улирал 

Төрийн албан хаагчдыг дотоод, 
гадаадад сургаж, мэргэшүүлэх, 
сургалтанд хамрагдсан төрийн 
албан хаагчдын тоо өссөн хувиар 

5 
28.8 

ОНХО 
I-IV 

улирал 



1.1.2 
АЗДҮАХ  

 1.1.6 

Шаардлагатай 10 хүртэл 
багийн Засаг дарга нарыг 
унаажуулна. 

Багийн Засаг дарга нарын унааны 
хангалтын хувь 

85 
20.0 

ОНХС 
III 

улирал 

ТЗУХ, 
Сумдын ЗД 

нар 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.1.3 

АЗДҮАХ 
1.1.7 

Аймгийн төвд “Төрийн 
үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн 
барилга засварын зураг, 
төсвийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 

Зураг, төсөв хийлгэсэн байх 

100 
30.0 

ОНХС 
II 

улирал 
ТЗУХ 

ХОХБТХ 

1.1.4 
АЗДҮАХ 
1.1.11 

“Иргэдээ сонсъё” төрийн 
үйлчилгээний нэгдсэн 
өдөрлөгийг  сумдад зохион 
байгуулна. 

Дэрэн, Цагаандэлгэр, Говь-Угтаал, 
Баянжаргалан сумд 

3000 - 
II, IV 

улирал 

ТЗУХ, 
Бусад 

хэлтэс, 
агентлаг 

газар, 
холбогдох 
сумдын ЗД 

нар 

Төрийн үйлчилгээг авсан иргэдийн 
давхардсан тоо 

1.1.5 
АЗДҮАХ 

1.1.8 

Цахим, ил тод, хариуцлагатай  
үр дүнтэй төрийн  үйлчилгээг 
иргэдэд хүргэж ажиллана. 

Төрийн байгууллагын ил тод 
байдлын  хэрэгжилтийн хувиар 

80 
20.0   

ОНХО 
I-IV 

улирал 
ЗДТГ 
ТЗУХ Цахим хурал, сургалт явуулсан 

дүн,   хэрэгжилтийн хувиар 
100 

1.1.6 

Засгийн 
газрын 
тогтоол 
234-р 

тогтоол 

Төр-Улаан загалмайн хамтын 
ажиллагааг бэхжүүлэн дэмжлэг, 
туслалцааны хүрээг өргөжүүлж 
ажиллана. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн 
хувиар 

100 
20.0  

ОНХО 
I-IV 

улирал 

Улаан 
загалмайн 

хороо  

1.1.7 

ЗГҮАХ 
2.2.2 

АЗДҮАХ 
1.4.4 

Гамшгаас хамгаалах команд 
штабын сургуулийг зохион 
байгуулна. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн 
хувиар 100 

29.06 
Орон нутгийн 

төсөв 

II 
улирал 

ТЗУХ,  
ОБГ 

1.2 Хууль ёсыг бэхжүүлэх чиглэлээр: 

1.2.1 
АЗДҮАХ 

1.2.1 
 

Иргэд, олон нийтийн эрх ашгийг 
хөндсөн (Захиргааны хэм 
хэмжээ тогтоосон) шийдвэр 
батлах, боловсруулахдаа 
Захиргааны ерөнхий хуулинд 
нийцүүлэн, төслийн шатанд 
иргэдээ сонсох, саналыг нь 
авах, хэлэлцүүлэх зэргээр 
тэдний оролцоог хангах үйл 
ажиллагааг хэвшил болгоно. 

Эрх зүйн актыг улсын нэгдсэн 
бүртгэлд бүртгүүлсэн байх 

Иргэд, олон нийтийн санал, 
хүсэлтэд нийцсэн шийдвэр 
гарч тэдний эрх хангагдаж,  
шийдвэрийн хэрэгжилт, үр 
дүн сайжирна. 

 
I-IV 

улирал 

ХЭЗХ, 
Сум, 

байгуул-
лагын дарга, 
удирдлагууд 

 

Шийдвэр боловсруулах, батлах 
журмын хэрэгжилт хангагдсан байх 



1.2.2 
АЗДҮАХ 

1.2.3 

Сумдын “Эрх зүйн хөтөч” орон 
тооны бус багийн үйл 
ажиллагааг  идэвхжүүлж, “Бүх 
нийтийн эрх зүйн боловсролыг 
дээшлүүлэх” үндэсний 
хөтөлбөрийг эрчимжүүлж, эрх 
зүйн албан бус сургалт, 
сурталчилгааг хөдөөгийн 
алслагдсан сумдад зохион 
байгуулан, иргэд эрх зүйн анхан 
шатны зөвлөгөө, мэдээллийг 
онлайнаар авах боломж, 
нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

“Эрх зүйн хөтөч” орон тооны бус 
багийн үйл ажиллагаа  
тогтмолжсон байх 

Эрх зүйн сургалт, 
сурталчилгаанд 1200-аас 
доошгүй иргэд, албан 
хаагчид хамрагдаж, 
мэдээллийг онлайнаар авдаг 
болсон байна. 

10.0 
ОНХО 

 

II, III 
улирал 

 

 
ХЭЗХ, 

Холбогдох 
мэргэжлийн 

байгууллагуу
д 

Эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө, 
мэдээллийг онлайнаар авах 
нөхцөл бүрдүүлсэн байх 

1.2.3 
АЗДҮАХ 

1.2.4 

Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  
ажлыг иргэд, олон нийтийн 
оролцоо, хяналттайгаар зохион 
байгуулж, үр дүнг нэмэгдүүлнэ. 

Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдсан 
байх 

Бүх шатанд ашиг сонирхлын 
зөрчилгүй томилгоо 
хийгдэнэ. 
Ашиг сонирхлын, зөрчил 
үүссэн тохиолдолд мэдэгдэл, 
тайлбарыг тухай бүр гаргаж 
хэвшсэн байна. 
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа 
ил тод, нээлттэй болно. 

4.0 
ОНХО  

Тухай 
бүр 

 
ХЭЗХ, 

Аймгийн 
ГХУСАЗСЗ, 

 

Хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийг тухай бүр 
хянуулсан байх 

Ашиг сонирхлын зөрчлөө 
илэрхийлэх мэдэгдэл тайлбарыг 
тухай бүр гаргасан байх 

1.2.4 
АЗДҮАХ 

1.2.5 

Төрийн архивыг орчин үеийн 
шаардлага хангасан тоног 
төхөөрөмжөөр хангах ажлыг 
үргэлжлүүлж, үйлчилгээний 
чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж 
зориулалтын байртай болгох 
асуудлыг судалж, зураг, төсөв 
хийлгэж, газрын асуудлыг 
шийдвэрлэнэ.  

Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр 
хангагдсан байх 

Архивын үйлчилгээг иргэд 
олон нийтэд түргэн шуурхай 
хүргэх нөхцөл бүрдэж, 
үйлчилгээний чанар 
хүртээмж сайжирна. 

3.81 
Орон нутгийн 

төсөв 

I, II 
улирал 

ХЭЗХ, 
Архивын 

тасаг 

Барилгын зураг, төсөвтэй болсон 
байх 

Газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн 
байх 

1.2.5 
АЗДҮАХ 

1.2.6 

“Төрийн архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд 
мэдээллийн технологи 
нэвтрүүлэх” үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлж хөмрөг үүсгэгч 
байгууллагын баримтыг цахим 
мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг 
зохион байгуулна. 

10-аас доошгүй хөмрөг үүсгэгч 
байгууллагын баримт цахим 
хэлбэрт шилжсэн байх 

Архивын баримтаар иргэд, 
олон нийтэд түргэн шуурхай 
үйлчлэх нөхцөл бүрдэнэ. 

- 

I-IV  

улирал 

ХЭЗХ, 
Архивын 

тасаг 



1.2.6 
АЗДҮАХ 

1.2.9, 
1.2.10 

Хөдөөгийн алслагдсан сумдад 
бүртгэлийн иж бүрэн үйлчилгээг 
үзүүлж, иргэд, хуулийн 
этгээдийн бүртгэлийн зөрчлийг 
бууруулна. 

10-аас доошгүй сумдын иргэдэд 
бүртгэлийн үйлчилгээг оршин 
суугаа газарт нь үзүүлсэн байх 

Хөдөөгийн иргэд, хуулийн 
этгээдийн бүртгэлийн зөрчил 
буурсан байна. Улсын төсөв  

II-IV 
улирал

д 

Улсын 
бүртгэлийн 

хэлтэс 

1.2.7  

“Төрийн байгууллагын ажлын 
зохион байгуулалт, архив, 
албан хэрэг хөтлөлтийн улсын 
үзлэг” явуулах удирдамж 
чиглэлийн дагуу орон нутагт 
улсын үзлэгийг зохион 
байгуулна. 

Орон нутагт улсын үзлэг зохион 
байгуулах удирдамж, чиглэл 
батлагдсан байх 

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт хангаж, илэрсэн 
зөрчил дутагдал арилсан 
байна. 

4.0 
ОНХО  

II-III 
улирал 

Аймгийн 
ЗДТГ, 

Салбар 
комисс 

Орон нутагт улсын үзлэг хийгдэж 
үр дүнг тооцсон байх  

1.3.Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

1.3.1 
АЗДҮАХ 

1.3.4 

Эрүүл зан үйлийг дэмжсэн 
“Архидалтгүй аймаг - Дундговь” 
дэд хөтөлбөр (2018-2020)-ийг  
иргэд, ИНБ-ын оролцоотой 
бодитой төлөвлөн, хэрэгжүүлж, 
архидан согтуурахтай тэмцэх 
чиглэлээр иргэд залуучуудыг 
оролцуулсан зөвлөгөөн зохион 
байгуулж, үр дүнг нэмэгдүүлнэ. 

Дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 
оны төлөвлөгөө батлуулан 
хэрэгжүүлэх    

90-ээс дээш хувьтай 
хэрэгжсэн байх 

15 
ОНХО 

2.0 
ГХУСАЗЗ 

 
 

II-III  
улирал 

 
 

ХЭЗХ, 
Аймгийн 

ГХУСАЗСЗ, 
Сумдын 

Засаг дарга 
нар 

Архидан согтуурахтай тэмцэх 
чиглэлээр  зөвлөгөөн зохион 
байгуулж, зохих шийдвэр гарсан 
байх 

Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт 
хэрэг, зөрчлийн тоо буурна. 
 

1.3.2 

АЗДҮАХ 
1.3.5 

Цагдааги
йн 

байгуулл
агын 

хөгжлий
н 

хөтөлбө
р 

(2014-
2019) 

Хүүхдэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
мэдлэг, мэдээлэл олгох 
зорилгоор  Хүүхэд хууль”, 
“Залгамжлагч 2019” тэмцээн  
зохион байгуулна.   

Тэмцээн зохион байгуулах өдрийг 
товлож удирдамж батлуулан 
хүргүүлэх  
 

Хүүхэд, багачуудын хууль 
зүйн мэдлэг боловсрол 
дээшилж хүүхэд, багачуудын 
гэмт хэрэгт холбогдсон болон 
хохирсон тоо буурна. 

1.0 
ГХУСАЗЗ 

II-III  
улирал 

Аймгийн 
ГХУСАЗСЗ, 
Цагдаагийн 

газар, 
ГБХЗХГ, 
Сумдын 

Засаг дарга 
нар 

Оролцогчийн тоо, үр дүнгийн 
үзүүлэлтээр  

1.3.3 
АЗДҮХ 
1.3.6. 

Аймгийн Цагдаагийн газрын 
болон сумдын хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаа нарыг 
шаардлагатай техник, тоног 

Аймгийн ЦГ болон сумдын хэсгийн 
төлөөлөгч, цагдаа нар 
шаардлагатай техник, тоног 
төхөөрөмжөөр хангагдсан байх 

Цагдаагийн байгууллагын 
ажил үйлчилгээнд ахиц, 
дэвшил гарч, иргэдэд түргэн 
шуурхай үйлчлэх нөхцөл 

76.3 
Орон нутгийн 

төсөв 

 II, IV 
улирал  

Аймаг, 
сумдын 
Засаг 
дарга, 



төхөөрөмж (компьютер, 
принтер, согтуурал хэмжигч 
багаж, бэлэн бус торгуулийн 
хэрэгсэл, мотоцикль)-өөр 
хангах асуудлыг үе шаттай 
шийдвэрлэж, Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

Сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа 
нарыг мэдээллийн сүлжээнд 
холбогдсон байх 
 

бүрдэнэ. 
Гэмт хэрэг зөрчлийн 
илрүүлэлт өснө. 

Аймгийн 
Цагдаагийн 

газар 

1.3.4 

АЗДҮХ 
1.3.1, 
ЗГ-ын 
2012 

оны 146 
тогтооло

ор 
батлагдс

ан 
“Замын 

хөдөлгөө
ний 

аюулгүй 
байдлыг 
хангах 

үндэсний 
стратеги

” 

“Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах, зам тээврийн 
ослоос урьдчилан сэргийлэх 
аймгийн хөтөлбөр (2018-2020”)-
ийг хэрэгжүүлж, зам тээврийн 
осол гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр “Орон 
нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл-
2019” аян, “Ногоон гэрэл-
Цагаан шугам”, “Замын 
хөдөлгөөний-Цагаан толгой” 
зэрэг уралдаан, тэмцээнийг 
тусгай удирдамжийн дагуу 
зохион байгуулна. 

Аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө батлагдаж хэрэгжсэн 
байх 

Бага насны хүүхдийн зам 
тээврийн осол хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх мэдлэг боловсрол 
эцэг, эхийн хараа хяналт 
сайжирч зам тээврийн гэмт 
хэрэг, осол буурна. 
 

 
5.0 

ГХУСАЗЗ 

 
 
 
 
 
 
 

II-IV 
улирал 

Цагдаагийн 
газар, 

ГХУСАЗЗ,   
Авто 

тээврийн 
үндэсний 

төвийн 
салбар 

Сайнцагаан 
сумын ЕБС-

ууд 

Аян, уралдаан тэмцээнийг зохион 
байгуулах удирдамж, төлөвлөгөө 
батлагдаж, Сайнцагаан сумын 7  
цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн  хүүхэд 
болон иргэд, олон нийт хамрагдсан 
байх 

1.3.5 

АЗДҮХ - 
1.3.2, 
ЗГ-ын 

2012 оны 
146 

тогтоолоо
р 

батлагдса
н “Замын 
хөдөлгөөн

ий 
аюулгүй 
байдлыг 
хангах 

үндэсний 
стратеги” 

УБ, Мандалговийг холбосон  
Улсын чанартай авто зам дагуу 
зам тээврийн осол, хэрэг 
олноор гардаг цэг (хар цэг)-
үүдэд шаардлагатай тэмдэг, 
тэмдэглэл, мэдээлэх самбар, 
тусгай гэрэлт дохио, ойлгогч 
байрлуулах асуудлыг 
судалгаанд үндэслэн зохион 
байгуулна. 

Судалгааг дахин хийж, бодитой 
дүгнэлт, тооцоо гаргасан байх 

Улсын чанартай авто замд 
гардаг зам, тээврийн осол, 
гэмт хэргийн тоо буурна. 

30.0 
Улсын төсөв 

II-IV 
улирал 

Цагдаагийн 
газар, 
Авто 

тээврийн 
үндэсний 

төвийн 
салбар 

Хулд, Луус, 
Дэлгэрцогт 

сумдын 
Засаг дарга 

нар 

Шаардлагатай газруудад тэмдэг, 
тэмдэглэл, мэдээлэх самбар, 
тусгай гэрэлт дохио, ойлгогч 
байрлуулсан байх 



1.3.6 
АЗДҮАХ 

1.3.8 

Шүүхээр оногдуулсан зан 
үйлийг засах, хөдөлмөрлөх 
дадал олгох сургалтыг бүрэн 
зохион байгуулж, эрх зүйн 
сургалтын танхим болон номын 
санг тохижуулж, ялтан, 
хоригдлуудыг нийгэмшүүлэх 
ажлын чанар, үр дүнг 
сайжруулна. 

Ялтан, хоригдлуудыг  сургалтанд 
бүрэн хамруулсан байх 

Сургалтын орчин 
бүрдэж, Шүүхийн 
шийдвэрийн бодит биелэлт 
сайжирна. 

Улсын төсөв  
 

I-IV  
улирал 

ШШГГ 

Эрх зүйн сургалтын болон номын 
сангийн танхимыг тохижуулсан 
байх 

1.3.7 
АЗДҮАХ 

1.3.9 

Шүүхийн шинжилгээний албаны 
автомашиныг мэргэжлийн 
шаардлагад нийцүүлэн 
тоноглох, шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр хангах асуудлыг 
шийдвэрлэж, үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

Автомашинд шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж хангасан байх 

Албаны бэлэн байдал болон 
гэмт хэргийн илрүүлэлт 
сайжирч, иргэдэд үзүүлэх 
үйлчилгээ түргэн шуурхай 
болно. 

- 
II 

улирал 
ХЭЗХ 

ШШАлба 

Хэргийн газрын үзлэгийн цүнх, 
электрон микроскопоор хангагдсан 
байх 

1.4 Батлан хамгаалах чиглэлээр: 

1.4.1 

 
 

АЗДҮАХ 
1.4.1 

 

Батлан хамгаалах хууль 
тогтоомжийг сурталчлах, 
хэрэгжүүлэх ажлыг орон нутагт 
зохион байгуулж, хэрэгжилтэд 
хяналт тавина. 

Батлан хамгаалах багц хуулийн 
дагуу ажил үүргээ  хэрэгжүүлэх 
чадвар эзэмшсэн байх 

Сум орон нутагт багц 
хуулиудын хэрэгжилт 
сайжрах, БХ-ын сайд, АЗД-
ын байгуулсан гэрээний 
хэрэгжилтийг 100%-д 
хүргэнэ. 

1.0-ДА 
 

2.0 
Орон нутгийн 

төсөв 

I 
улирал 

Цэргийн 
штаб 

1.4.2 
АЗДҮАХ 

1.4.2 

Дайчилгааны төлөвлөгөөг 
тодотгож, 
баталгаажуулах, даалгаваржуу
лах, дайчилгааны бэлтгэл 
нөөцийн бүрэлдэхүүний 
сургалтыг зохион байгуулна. 

Дайчилгааны даалгавар жилд 2 
удаа тодотгосон байх 

Улсын болон цэргийн 
дайчилгааны даалгавар 
бүрэн хэрэгжих, ДБНБ-ний  
бэлтгэл офицер, 1 дүгээр 
зэргийн бэлтгэл 
үүрэгтнүүдийн цэргийн 
бэлтгэл сургалт сайжирна. 

2.0  
Орон нутгийн 

төсөв  

II-III  
улирал 

Цэргийн 
штаб 

Бэлтгэл офицер, 1-р зэргийн 
бэлтгэл үүрэгтэн цэргийн давтан 
сургалтанд хамрагдан мэргэжлийн 
дагуу үүрэг гүйцэтгэх чадвар 
нэмэгдсэн байх 

1.4.3 
АЗДҮАХ 

1.4.3 

Орон нутгийн хамгаалалтын 
тогтолцоог бүрдүүлэхэд 
чиглэсэн удирдлага, зохион 
байгуулалтын арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

Орон нутгийн хамгаалалтын 
төлөвлөгөөг шинэчлэн 
боловсруулах  

Орон нутгийг хамгаалах 
цэргийн үүрэг, авто техник 
хэрэгслийн бэлтгэлийг 90%-д 
хүргэх. 

0.5  
Орон нутгийн 

төсөв  

III  
улирал 

Цэргийн 
штаб 

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

№ 

Дунд 
хугацааны 
бодлогын 
баримт 
бичиг 

Арга хэмжээй Шалгуур үзүүлэлт Зорилтот түвшин, үр дүн 

Шаардлага-
тай 

хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 
үүсвэр /сая 

Хугацаа 
Хариуцах 

эзэн 



төгрөгөөр/ 

2.1. Эдийн засгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр:  

2.1.1 

АЗДҮАХ 
2.1.1 

Гурван 
тулгуур 

хөгжлийн 
бодлого 
3.1.2.9  

Жижиг дунд үйлдвэр 
эрхлэгчид , аж ахуй нэгж , 
иргэдэд аж ахуй эрхлэлтийн 
ур чадвар эзэмшүүлэх 
сургалт, дэмжлэг үзүүлэх 
замаар бараа 
бүтээгдэхүүнийг нь зах 
зээлд гаргах, борлуулалтын 
сувгийг нээх, 
бүтээгдэхүүнийг бий 
болгоход чиглүүлнэ. 

Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг ажлын байраар 
ханган, үндсэн бойжигчийг бий болгох Жижиг дунд үйлдвэрийн 

чиглэлээр төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэгч гадна дотны 
байгууллагууд-тай 
хамтран ажиллаж 
үйлдвэрлэл эрхлэгчийг 
холбож өгөх үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулсан байна.  

ЖДҮХСан, 
СХС, ХЭДС, 

төсөл 
хөтөлбөр 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ХХААГ, 
ХХҮГ 

2.1.2 
АЗДҮАХ 

2.1.3 

Ажлын байр шинээр бий 
болгосон хөнгөн, жижиг, 
дунд бизнес эрхлэгчдийг 
урт хугацаатай, 
хөнгөлөлттэй зээлээр 
дэмжих бодлогыг 
хэрэгжүүлнэ.  

Зээлийн чанар үр өгөөжийг сайжруулах 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх  

Жижиг дунд үйлдвэрийн 
болон ажлын байрын тоо 
нэмэгдэж  бүтээгдэхүүний 
нэр төрөл тоо хэмжээ 
өмнөх оноос 20-оос 
доошгүйгээр нэмэгдсэн  
байна.  

СХСан, 
ЖДҮДСан 
бусад эх 
үүсвэр 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ХХААГ, 
Сумдын 

ЗДТГ 

2.1.3 

АЗДҮАХ 
2.1.1 
Аймгийн 
ИТХ-ын 07 
дугаар 
тогтоол 
Гурван 
тулгуур 
хөгжлийн 
бодлого 
3.1.2.8 

Үйлдвэржилт 21:100, 
Аймагт байгуулагдах 21 
үйлдвэр,  Дундговь аймгийн 
2018-2028 оны нийгэм 
эдийн засгийн хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийн 
үйлдвэрлэлийн салбарын 
бодлогыг   хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд 
нарийвчилсан төлөвлөгөө 
боловсруулан хэрэгжүүлнэ.    

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувиар 

Үйлдвэрийн зураг төсвийг 
боловсруулан авч шинэ 
үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
ажлын байрын тоог өмнөх 
оноос 10 хувиар 
нэмэгдүүлнэ. 

Хандив, 
төсөл 

хөтөлбөр 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ХХААГ, 
Сумдын 

Засаг 
дарга нар 

 

2.1.4 
АЗДҮАХ 

 2.1.7 

Орон нутгийн өмчит 
хуулийн этгээдийн 
эзэмшилд байгаа эд 
хөрөнгийг илүүдэлтэй 
байгууллагаас дутагдалтай 
байгууллагад шилжүүлэх 
замаар хэрэгцээ 
шаардлагыг хангах 
зохицуулалт хийх, 
шаардлага хангахгүй 
хөрөнгийг акталж устгах, 

Байгууллагын хөрөнгийн асуудалтай 
холбоотой хүсэлтийг хүлээн авах 

Ашиглалтгүй болон 
илүүдэлтэй хөрөнгийг 
эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулах, орон нутгийн 
төсөвт орох ашиг орлогыг 
нэмэгдүүлнэ. - 

I-IV 
улирал 

ОНӨГ 

Хүсэлтийг боловсруулан тогтоолын 
төсөл бэлтгэх 

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
хуралдаанд оруулан шийдвэр тогтоол 
гаргуулах 

 Орон нутгийн төсөвт 55.0 сая төгрөгийн 
орлого төвлөрүүлэх  



шинээр хөрөнгө худалдан 
авах асуудлыг оновчтой 
шийдвэрлэж, зардал 
хэмнэх, үр ашгийг 
дээшлүүлэх бодлого 
хэрэгжүүлнэ. 

2.2 Төсөв санхүүгийн чиглэлээр: 

2.2.1  

Орон нутгийн статистик 
мэдээ хариуцсан 
ажилтнуудыг чадваржуулж, 
мэдээллийн тархалт, 
ашиглалтыг  сайжруулна. 
 

Сумдын Статистик хариуцсан 
ажилтнууд, Багийн Засаг дарга нарыг 
программын сургалтанд хамруулсан 
байх   

Орон нутгийн Статистик 
хариуцсан ажилтнууд   
чадваржиж,   мэдээний 
чанар болон мэдээлэл 
тархалт сайжирч, 
ашиглалт нэмэгдсэн 
байна.   

 
5.0 

Орон нутгийн 
төсөв 

I-IV 
улирал 

СТСХ, 
СХэлтэс 

Орон нутгийн Статистик хариуцсан 
ажилтнууд Мэдээллийн нэгдсэн сан 
1212.mn болон бусад мэдээллийн санг 
ашиглаж, олон нийтэд тогтмол  
мэдээлдэг болсон байх 

Төрийн байгууллагын удирдлагууд, 
төрийн албан хаагчид Статистик 
мэдээллийг ашиглаж үйл ажиллагаа, 
бодлого шийдвэртээ тусгаж ашиглаж 
хэвшсэн байх 

2.2.2 
АДҮАХ 
2.2.4 

Төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, 
Татвар ногдуулах, хураах, 
өр барагдуулах, тайлан, 
мэдээ, судалгааг нэгтгэн 
шуурхай үнэн зөв 
мэдээллээр удирдлагыг 
хангана. 

Орлогын төлөвлөгөө жигд биелсэн байх Татварын орлогын 
төлөвлөгөө өссөн дүнгээр 
100% болон түүнээс дээш 
хувиар биелж, татварын 
бааз суурь өмнөх оноос 
2%-аас доошгүй хувиар 
өссөн байна. 

- 
I-IV 

улирал  

СТСХ, 
Татварын 

хэлтэс  

Татварын бааз өссөн байх 

Татварын өр нэмэгдээгүй  байх 

2.2.3 
АДҮАХ 
2.2.4 

Төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, 
Татвар ногдуулах, хураах, 
өр барагдуулах, тайлан, 
мэдээ, судалгааг нэгтгэн 
шуурхай үнэн зөв 
мэдээллээр удирдлагыг 
хангана. 

Орлогын төлөвлөгөө жигд биелсэн байх Татварын орлогын 
төлөвлөгөө өссөн дүнгээр 
100% болон түүнээс дээш 
хувиар биелж, татварын 
бааз суурь өмнөх оноос 
2%-аас доошгүй хувиар 
өссөн байна. 

- 
I-IV 

улирал  

СТСХ, 
Татварын 

хэлтэс  

Татварын бааз өссөн байх 

Татварын өр нэмэгдээгүй  байх 

2.2.4 
АДҮАХ 
2.2.5 

НӨАТ-н хууль болон 
урамшууллын системийн 
хүрээнд e-barimt.mn сайтыг 
хэрэглэгчдэд бүрэн ашиглах 
ажлыг зохион байгуулж, 
бизнес эрхлэгчдийг e-
barimt.mn-д бүрэн 
хамруулна. 

Бүртгэлтэй НӨАТ төлөгч 100%  
хамрагдах НӨАТ –ын урамшууллын 

мэдлэх мэдээлэл 
сайжирч, иргэн санал 
өргөдөл гомдлын дагуу 
хуулийн хариуцлага 
тооцсон байна. 

- 
I-IV 

улирал 

СТСХ, 
Татварын 

хэлтэс  

Бүртгэлгүй НӨАТ төлөгчийн хамрагдалт 
90% -д хүрсэн  байх 



2.2.5  

Ард иргэдийг  хөрөнгийн зах 
зээлийн мэдээллээр хангаж, 
хувьцааны дансжуулах 
ажлыг зохион байгуулна. 

Тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг үнэт 
цаасны компанитай болсон байх 

Байнгын ажиллагаатай 
ҮЦК-тай болж иргэдэд 
үйлчилдэг болсон байна. 

- 
I-IV   

улирал 
СТСХ 

Хувьцааны данс нээлгэсэн иргэний тоо 

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

№ 

Дунд 
хугацааны 
бодлогын 
баримт 
бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
Хүрэх түвшин, 

үр дүн 

Шаардлага-
тай хөрөнгийн 

хэмжээ, эх 
үүсвэр /сая 
төгрөгөөр/ 

Хугацаа 
Хариуцах 

эзэн 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Эрүүл мэндийн чиглэлээр: 

3.1.1 
АЗДҮАХ-
ийн 3.1.11 

Алслагдсан сум багийн, 
иргэдийг явуулын тусламж 
үйлчилгээгээр эрүүл 
мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт 
хамруулна. 

Нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг хийгдсэнээр 

15 сум 

9.5 
ОНХО 

 

II-III 
улирал 

НБХ 
ЭМГ 

Алслагдсан сум, багийн суурьшмал иргэдийн 
хамрагдалтын хувиар 

20 хувь 

Үзлэгээр өвчин илэрсэн иргэдийн  
эрүүлжилтийн  хувиар 

30 хувь 

3.1.2 
АЗДҮАХ 

3.1.1 

Сайнцагаан, Өлзийт, Хулд, 
Луус, Дэлгэрхангай, 
Дэлгэрцогт сумдад 
ДОХ/БЗДХ/ болон 
сүрьеэгийн  илрүүлэг үзлэг, 
шинжилгээ, оношилгоог 
зохион байгуулна. 

Сонгогдсон сумдыг хамруулсан   тоогоор  6 сум 
 

5.5 
ОНХО 

 
 

III 
улирал 

НБХ 
ЭМГ 

Үзлэгт хамрагдалтын хувиар  
 

Эрсдэлт болон 
хавьтлын үзлэгийн 
хамрагдалт 50 хувь 

Эрүүлжилтийн хувиар 
Эрүүлжилт 75 хувь 

3.2 Боловсролын чиглэлээр: 

3.2.1 

АЗДҮАХ 
3.2.10 

Аймгийн 
ИТХТ-ийн 
2018.10.04
-ний 93-р 
тогтоол 

Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дотуур 
байрны гадна орчинд 
тоглоом, чийрэгжүүлэлтийн 
талбай байгуулна. 

Дотуур байрны гадна орчны өнөөгийн нөхцөл 
байдлын дүгнэлт гаргах  

100% - 
I 

улирал 
НБХ 
БСУГ 

 

Талбай байгуулсан сургуулийн хувиар 
 

60-аас доошгүй хувь 

Орон нутгийн 
төсөв 

II-III 
улирал 

3.2.2 

Аймгийн 
ИТХТ-ийн 

2018.10.04-
ний өдрийн 

Бага, суурь, бүрэн дунд 
боловсролын сурлагын 
амжилтын чанарыг 
ахиулах ажлыг зохион 

Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ, судалгаа 
хийгдсэн байх  

100 хувь 
Орон нутгийн 

төсөв 
I 

улирал НБХ 
БСУГ Суралцагчдын мэдлэг чадварыг бодитой 

үнэлэх,  заах арга, онол практикийн сургалт 
Удирдах ажилтнуудыг 
100 хувь, багш нарын 

Орон нутгийн 
төсөв 

II-IV 
улирал 



тэмдэглэл байгуулна. зохион байгуулсан байх  50-иас доошгүй хувь 

БСУГазар  Scantroon тестийн машинтай 
болсон байх  

2 машин  
100 хувь 

19.0  
Орон нутгийн 

төсөв 

I-II 
улирал 

Хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, дүгнэлтийг 
нэгтгэн, сургуулиудад хүргүүлж ажилласан 
байх  

3.2.3 
АЗДҮАХ 

3.2.2 

Цэцэрлэгүүдийн  
компьютерын хангалтыг 
сайжруулна. 

Компьютерын хангалт хийсэн цэцэрлэгийн 
тоогоор  

5-аас доошгүй  

100 хувь  

7.0  
Орон нутгийн 

төсөв 

I 
улирал 

БСУГ 
Компьютерын хүрэлцээ хангамжийн судалгаа 
гаргах  

3.2.4 
АЗДҮАХ 

3.2.8 

Мэргэжлийн багш нарын 
“Зөвлөн туслах баг” 
байгуулан ажиллуулна. 

Аймгийн Засаг даргын шийдвэр гаргуулсан 
байх   100 хувь 

30 хувиас доошгүй 
Орон нутгийн 

төсөв 
I -IV 

улирал 
НБХ, 
 БСУГ Зөвлөн туслах багийн ажилласан  сургууль, 

цэцэрлэгийн тоогоор 

3.3 Биеийн тамир, спортын чиглэлээр 

3.3.1 
АЗДҮАХ 

3.3.2 

Аймгийн төвд хөнгөн 
атлетикийн болон хөл 
бөмбөгийн стандартын 
ногоон талбай байгуулна. 

Стандартад нийцсэн ногоон талбай   
байгуулсан байх, хэрэгжилтийн хувиар  

 

100 хувь 

Орон нутгийн 
төсөв 

I-IV 
улирал 

БТСГ 

3.3.2 

Ахмадын 
талаар 

2018-2021 
онд 

баримтлах 
бодлогын 

баримт 5.3 

Говийн бүсийн аймгуудын 
ахмад тамирчдын дунд 
спортын бага наадам 
зохион байгуулна. 

Спортын бага наадмын үйл ажиллагааг 
дэмжиж, удирдлага арга зүйгээр хангаж 
ажилласан байх 
 

Ахмад настнуудын 
эрүүл насжилтад эерэг 
нөлөө үзүүлсэн байна. 

5  Орон 
нутгийн төсөв , 

Хандив 
тусламжаар 

3.0 

II 
улирал 

АЗДТГ, 
НБХ, 
БТСГ, 

Ахмадын 
хороо, 

3.4 Соёл урлагийн чиглэлээр 

3.4.1 
АЗДҮАХ 

3.4.2 

Монгол Улсын Гавьяат 
жүжигчин, XX зууны 
манлай, анхны Алдарт 
уртын дуучин           
Жигзавын Дорждагвын 
мэндэлсний 115 жилийн 
ойг тохиолдуулан “3000 
уртын дууч, морин 
хуурчдын наадам”-ыг 
зохион байгуулна. 

Зохион байгуулах ажлын хэсэг, болон 
бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг батлуулж 
наадмыг зохион байгуулсан байх 

100 хувь 
3000 хүн 

 
30.0  

ОНХО, 
 

I-III 
улирал 

АЗДТГ, 
НБХ, 
БСУГ, 

ТХДЖТ, 
ТТХТ, 

Сумдын 
Засаг 

дарга нар 

3.4.2 
АЗДҮАХ 
3.4.13 

Дундговь аймгийн үүсэл 
хөгжлийн тухай түүхийн 
ном бүтээнэ. 

Ном хэвлэгдсэн байх  

1000 ширхэг 
10.0 

Орон нутгийн 
төсөв 

IV 
 улирал 

НБХ, 
БСУГ, 

Төв 
Номын 



сан 

3.4.3  

Ахмадын урлагийн  6 
дугаар бага наадам 
зохион байгуулна. 

Урлагийн наадам зохион байгуулагдсан 
байх  

100 хувь 
1.0 

Орон нутгийн 
төсөв 

II 
 улирал 

АЗДТГ, 
НБХ, 

Ахмадын 
хороо 

3.4.4 
АҮДҮАХ 

3.4.8 

“Театр-хүүхэд-ирээдүй” 
улсын анхдугаар 
зөвлөгөөнд   оролцож, 
хүүхдийн шилдэг уран 
бүтээлээ нийтэд 
сурталчилна.  

Шинэ  уран бүтээлтэй зөвлөгөөнд оролцсон 
байх  
 

1-ээс доошгүй  
15.0 

Орон нутгийн 
төсөв 

 
II-IV 

улирал
д 

АЗДТГ, 
БСУГ, 
ТТХТ 

3.5 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр: 

3.5.1 
АЗДҮАХ 

3.5.5 

Говийн бүсийн 
хүчирхийллийн эсрэг 
төвийн үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулж, гэр бүл, 
хүүхдийн хамгаалагдах 
орчинг сайжруулна. 

Хүсэлт гаргасан хүүхэд, эмэгтэйчүүдэд 
хамгааллын үйлчилгээг  үзүүлсэн хувиар 

100 хувь 
1.8 

ОНХО  
I-II 

 улирал 
НБХ 

ГБХЗХГ 

3.6 Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр: 

3.6.1 
 

АЗДҮАХ 
3.6.15 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд чиглэсэн сэргээн 
засах үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

Сэргээн засах үйлчилгээг ТББ-аар 
гүйцэтгүүлж үр дүнд хүрсэн байх 1-2 удаа 

 
30 хувь 

 
НХСан 

II-IV 
улирал 

 
 

НБХ 
ХХҮГ 

Үйлчилгээнд  хамруулсан ХБИ-ийн хувиар 

3.6.2 
 

АЗДҮАХ 
3.6.5 

Мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрийн төвийн тоног 
төхөөрөмж, материаллаг 
баазыг нэмэгдүүлэн, 
“Зочид буудал зоогийн 
газар”-ын үйлчилгээний 
ангийг шинээр нээнэ. 

Мэргэжлийн ангийн дадлагын газрыг 
тохижуулан материаллаг баазыг 
нэмэгдүүлсэн байх  
 100 хувь 

4.5 
Орон нутгийн 

төсөв 

II  
улирал 

НБХ 
МСҮТ 

Мэргэжлийн ангид сурсан төгсөгчдийн хувиар 

3.6.3 
АЗДҮАХ 

3.6.5 

Мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийг 
“Барилгын салбар”-аар 
төрөлжсөн бүсийн 
хэмжээний төв болгон 
өргөжүүлэх эхлэлийг 
тавина. 

Барилгын цахилгааны мэргэжлийн зөвлөл 
байгуулж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх 

100 хувь 
Азийн 

хөгжлийн банк 

II-IV 

улирал 

 

НБХ 

МСҮТ 

Хуурай хийц угсрагч, барилгын засал 
чимэглэл, барилгын цахилгааны мэргэжлийн 
дадлагын газрыг тоног төхөөрөмжөөр хангах 
төсөл хөтөлбөрт хамруулах  

Багш нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, 
чадавхжуулах сургалтад хамруулах  

3.6.4 АЗДҮАХ Нийгмийн даатгалын Харилцагч байгууллага, иргэн  100 хувь Улсын төсөв I-IV НБХ           



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

№ 

Дунд 
хугацааны 
бодлогын 
баримт 
бичиг 

Арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
Хүрэх түвшин, 

Үр дүн 

Шаардлага-
тай хөрөнгийн 

хэмжээ, эх 
үүсвэр /сая 
төгрөгөөр/ 

Хугацаа 
Хариуцах 

эзэн 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн  хүрээнд 

4.1 Газар тариалангийн чиглэлээр: 

4.1.1 

АЗДҮАХ 
4.1.16 
Гурван 

тулгуурт 
хөгжлийн 
бодлого 
3.1.1.20 

Өвлийн нарлаг хүлэмжийн 
тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийн 
асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж  
хүн амыг шинэ ургацын хүнсний 
ногоогоор тасралтгүй хангах 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  

Хүлэмжийн ашиглалтыг  
сайжруулж, тариалсан талбай 
болон ургацын хэмжээг 
нэмэгдүүлэх 

2019 онд хураан авах ургацын 
3,5 тн- оор нэмэгдүүлж, өмнөх 
оноос  хэрэгцээг 22,5 %-аар 
нэмэгдсэн байна. - 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ХХААГ 

 

4.1.2 

АЗДҮАХ 
4.1.15 
Гурван 

тулгуурт 
хөгжлийн 
бодлого 
3.1.1.22 

Засгийн газрын 223, 278 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Жимс, 
жимсгэнэ”, “Хүнсний ногоо” 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллана.  

Аймгийн хэмжээнд нийт 
тариалсан талбайн 64,1 га-д 
чацаргана тариалж  жимс 
жимсгэний тариалалтын 
талбайг өмнөх оноос 3,2 га-р 
нэмэгдүүлэх     

Тариалалтын талбай 5 га, 
хураан авах ургацын хэмжээ 25 
тн-оор нэмэгдсэн байна 

Улсын төсөв, 
төсөл 

хөтөлбөр 

II-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ХХААГ 
Сумдын 
ЗД нар 

 

4.1.3 

АЗДҮАХ 
4.1.15 
Гурван 

тулгуурт 
хөгжлийн 
бодлого 
3.1.1.17 

Онги голыг түшиглэн 
усалгаатай газар тариалангийн 
/төмс, хүнсний ногоо, 
чацаргана/ тариалалтыг  
дэмжинэ. 

Усалгаатай талбайг 
нэмэгдүүлэх хэмжээ, га 

 

10 га талбайн усжуулалтын 
системийг шийдвэрлэж 
тариалан эрхлэх нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн байна. 

Улсын төсөв, 
төсөл 

хөтөлбөр  
Сайхан-Овоо 
сумын орон 

нутгийн төсөв 

II-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ХХААГ, 
Сайхан-

Овоо 
сумын 
ЗДТГ 

4.2 Мал аж ахуйн салбарын чиглэлээр: 

4.2.1 
АЗДҮАХ 

4.1.1 

“Монгол мал” үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
зохион байгуулж ажиллана.   

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт,  
хувиар 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
90-ээс доошгүй хувьд хүргэнэ. 

Улсын төсөв 
болон бусад 

эх үүсвэр 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ХХААГ 

4.2.2 
АЗДҮАХ 

4.1.2, 4.1.3 

“Залуу малчин”, ”Илгээлтийн 
эзэд” дэд хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг зохион байгуулж 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт,  
хувиар    

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
90-ээс доошгүй хувьд хүргэнэ. 

50.0 
 Улсын төсөв 
болон бусад 

 

I-IV 

 

ХОХБТХ, 

3.3.7 цахим үйлчилгээг иргэд, 
даатгуулагчдад хөнгөн 
шуурхай хүргэнэ. 

даатгуулагчид Нийгмийн даатгалын 
үйлчилгээг цахимаар авч хэвшсэнээр тоон 
гарын үсэг нэвтрүүлэх  

30-аас доошгүй ААН 
байгууллага  

улирал НДХ 



 

ажиллана.   эх үүсвэр улирал   ХХААГ 

4.2.3 

Төрөөс 
хүнс хөдөө 
аж ахуйн 
талаар 

баримтлах 
бодлого 

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 
зохион байгуулалтыг 
сайжруулж бүтээмж, чанар, үр 
ашгийг дээшлүүлэх, 
бүтээгдэхүүн борлуулах зах 
зээлийн  тогтолцоог бий 
болгоно. 

Малын гаралтай түүхий эдийг 
ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэх 

Арьс шир боловсруулах анхан 
шатны үйлдвэр 1-ээс доошгүйг 
байгуулсан байна.  

80.0 
Улсын төсөв, 

төсөл 
хөтөлбөр 

 

I-IV 
улирал   

 

ХОХБТХ, 
ХХААГ, 
Сумдын 

Засаг 
дарга нар 

Үндэсний үйлдвэрт тушаасан 
хонины ноосны  хэмжээ, өмнөх 
оноос өссөн дүнгээр  

Хонины ноосыг үндэсний 
үйлдвэрт тушаан үйлдвэрлэсэн 
утас, даавуугаар бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх  оёдол, сүлжмэлийн 
жижиг үйлдвэр байгуулагдсан 
байна. 

4.2.4 

АЗДҮАХ 
4.1.1 

Гурван 
тулгуурт 
хөгжлийн 
бодлого 
3.1.1.5 

Малын нөхөн үржихүйн 
биотехнологийн дэвшилтэт 
аргыг нэвтрүүлэх, гүн 
хөлдөөсөн үр, үйлдвэрлэх 
чадавхи, бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх, боловсон хүчин 
бэлтгэнэ.  

Зохиомлоор хээлтүүлэх аргыг 
нэвтрүүлсэн байх  

Цөм сүрэг бүхий шилмэл ангийн 
1000 хонинд зохиомол 
хээлтүүлэг хийгдсэн байна.  

- 

III  

улирал 

ХХААГ, 
МЭҮТ 

4.2.5 
АЗДҮАХ 

4.1.4 

1.Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй 
тэмцэх ажлыг зохион 
байгуулна.  

Авч хэрэгжүүлсэн ажлын 
гүйцэтгэлийн үр дүнгээр  

Аймгийн хэмжээнд  50 мян/га-с 
доошгүй талбайг хамруулсан 
байна.  

80.0 Орон 
нутгийн төсөв, 

бусад эх 
үүсвэр 

III  

улирал 

ХОХБТХ, 
ХХААГ 

2.Аймгийн бэлчээрийн 
менежментийг сайжруулах 2019 
оны төлөвлөгөөг боловсруулан 
батлуулж, хэрэгжүүлнэ.  

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт,  
хувиар  

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг  
80-аас  доошгүй хувьд хүргэнэ.  

Төсөл 
хөтөлбөр  I-IV 

улирал 

ХОХБТХ, 
ХХААГ, 
ГХБХБГ, 

4.2.6 
АЗДҮАХ 

4.1.5 

“Тэмээ” хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэн сүргийн тоо 
толгой,тархацыг нэмэгдүүлж, 
малын чанарыг сайжруулна.  

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, 
хувиар 

Төмөр сүргийн тоо толгойг 10-
аас доошгүй хувиар 
нэмэгдүүлж, Олдохын хүрэн 
бор тэмээнээс өсвөр 
хээлтүүлэгч 10-аас доошгүйг 
бойжуулж сайжруулагч-аар 
ашиглана.  

- 
III- IV 

улирал 
ХОХБТХ, 
ХХААГ 

4.2.7 
АЗДҮАХ 

4.1.9 

Хулд сумын тэмээ, Өндөршил 
сумын адуу, Сайнцагаан хонинд 
шинжилгээ судалгааг 
үргэлжлүүлэн, омгоор 
батлуулна. 

МААЭШХүрээлэнгийн 
эрдэмтдийн зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэн удам зүйн 
үнэлгээний санд бүртгүүлж 
баталгаажуулсан байх  

Хулд сумын Олдохын хүрэн бор 
тэмээ, Өндөршил сумын 
Шилийн адуунд хувьслын 
ангилалтад 2000, хонь 5000-ыг 
хамруулан хийсэн байна.  

30.0   

Орон нутгийн 
төсөв 

II 
улирал 

ХХААГ, 
МААЭШХ, 

Хулд, 
Өндөрши
л сумын 

ЗДТГ 
4.3 Мал эмнэлгийн салбарын чиглэлээр: 



4.3.1 

АЗДҮАХ 
4.1.12 
Гурван 

тулгуурт 
хөгжлийн 
бодлого 
3.1.1.5 

1.Малын гоц халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх 
арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

Хамрагдах малын тоо,  сая 
толгой /давхардсан тоогоор/ 
 
  

Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх 
вакцинжуулалтад 1,0 саяаас 
доошгүй мэдрэмтгий малыг 
хамруулсан байна. 

200.0 Улсын 
төсөв 

II-III  
улирал 

ХОХБТХ, 
МЭГ, 

Сумын 
Засаг 

дарга нар 

2.Халдварт өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх вакцинжуулалтад 
голомттой нутгийн мэдрэмтгий 
малыг хамруулна.  

Вакцинжуулалтад хамрагдах 
малын тоо,  сая толгой 
/давхардсан тоогоор/ 

700,0 -аас багагүй 
250.0 

 ОНХС 
II-III  

улирал 

ХОХБТХ, 
МЭГ, 
МЭҮН 

3.Бруцеллёз өвчинтэй тэмцэх 
стратегийг хэрэгжүүлж тандалт 
вакцинжуулалт серомониторинг 
хийнэ.  

Хамрагдах малын тоо,  сая 
толгой /давхардсан тоогоор/ 

Бруцеллёзын шинжилгээнд 15 
мянган хээлтүүлэгч, 
вакцинжуулалтад 600 мянгаас 
доошгүй төл хамруулна.  

115.0 Улсын 
төсөв 

IV 
 улирал 

ХОХБТХ, 
МЭГ, 

Сумын 
Засаг 

дарга нар 

4.3.2 

 
 
 

АЗДҮАХ 
4.1.11 
Гурван 

тулгуурт 
хөгжлийн 
бодлого 
3.1.1.4 

 

1. Суманд улсын мал эмнэлгийн 
нэгжүүдийг байгуулж хувийн 
мал эмнэлгийн үйлчилгээний 
нэгжийг аттестатчилалд 
хамруулна.  

Хамрагдсан мал эмнэлгийн 
тоо  

15 сумын мал эмнэлгийн 35 
нэгжид аттестатчилал хийгдэж 
үйлчилгээний чанар 
хүртээмжид ахиц гарсан байна.  

100.0 улсын 
төсөв 

II-III  
улирал 

ХОХБТХ, 
ХХААГ, 
Сумын 
Засаг 

дарга нар 

2.Мал аж ахуйн гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүнийг экспортлох, 
боломжийг нэмэгдүүлнэ. 

Халдварт өвчнөөс эрүүл 
малын гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнийг экспортлох 
нөхцөл хангах тэдгээрийг 
шинжлэн, баталгаа гаргах 
түвшний  мал эмнэлэг ариун 
цэврийн лаборатори болно.   

Импортлогч талаас тавигдах 
малын халдварт өвчний болон 
хүнсний ариун цэврийн 
шаардлагыг хангахуйц 
лабораторийн тоног төхөөрөмж, 
урвалж бодисоор хангагдана. 
/Аймгийн мал эмнэлгийн 
лаборатори/ 

100.0 
Улсын төсөв 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
МЭГ, 
МЭТ, 

МЭҮН, 
Сумын 
Засаг 
дарга 

3.Бог малыг угаалга, 
боловсруулалтад хамруулах, 
эдгээр үйлчилгээг үзүүлэхэд 
тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Хамрагдах малын тоо,  сая 
толгойг 50 хувиар нэмэгдүүлэх  

Угаалганд 1.0 сая бог малыг, 
боловсруулалтад 0,5 сая малыг 
хамруулсан байна. 

100.0 
Орон нутгийн 

төсөв 

III-IV  
Улирал 

АЗД, 
ХХААГ, 
Сумын 
Засаг 

дарга нар 

4.3.3 

АЗДҮАХ 
4.1.13 
Гурван 

тулгуурт 
хөгжлийн 
бодлого 
3.1.1.9 

Мал эмнэлгийн лабораторийн 
чадавхи, хөдөлгөөнт 
лабораторийн ашиглалт, 
хамгаалалтыг сайжруулна. 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний 
шинжилгээ оношлогоог 
сайжруулах   

Магадлан итгэмжлэгдэж 
хөдөлгөөнт лаборатори гражтай 
болсон байна. 

60.0  
Улсын төсөв 

IV 
Улирал 

ХОХБТХ, 
ХХААГ 

4.3.4 

Гурван 
тулгуурт 
хөгжлийн 
бодлого 

Орон нутагт дутагдалтай байгаа 
боловсон хүчний нөөцийг 
нэмэгдүүлэх, мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 

Эмчгүй сумдад нөөцөд байгаа 
малын эмчийн нийгмийн 
асуудлыг шийдэх замаар 
томилох асуудлыг шийдвэрлэх 

Мал, амьтны эрүүл мэндийн 
тухай хуулийн хэрэгжилтээр 
сум бүрт бий болох Мал 
эмнэлгийн тасагт (МЭТ) 

- 
I-IV 

улирал 

ХОХБТХ, 
МЭГ, 
МЭТ, 

МЭҮН, 



3.1.1.9 чадавхжуулна. Мал эмнэлгийн сургуульд 
суралцах  шинэ элсэгчдийн 
тоог нэмэгдүүлэх 

ажиллах нөөцийг бүрдүүлж  
мал эмнэлгийн чиглэлээр эрдэм 
шинжилгээний байгууллагад 
ажиллах хүний тоо өснө. 

Сумын 
Засаг 
дарга 

Малын бага эмчийг МЭҮТасагт 
ажиллуулахын зэрэгцээ дээд 
сургуульд эчнээгээр сургаж их 
эмч болгох 

2019 онд төгсөх оюутнуудтай 
уулзалт ярилцлага зохион 
байгуулж орон нутагт ажиллах 
саналыг  тохиролцох 

4.4 Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хүнс худалдааны чиглэлээр: 

4.4.1 

АЗДҮАХ 
4.2.5 

Гурван 
тулгуурт 
хөгжлийн 
бодлого 
3.1.1.24 

Худалдаа, үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ эрхлэгчдийн аймгийн 
зөвлөгөөнийг 2019 оны эхний 
хагас жилд багтаан  салбарын 
эдийн засгийн хөгжлийг хангах 
зорилгоор холбогдох 
газруудтай хамтран зохион 
байгуулна.   

Салбарын тулгамдсан 
асуудал, шийдвэрлэх арга 
замын талаар санал бодлоо 
солилцож, зөвлөмж гарган  
хэрэгжүүлэх 

Зөвлөмжийн дагуу ажлын 
төлөвлөгөө батлагдаж 
хэрэгжилт 90-ээс доошгүй хувьд 
хүрсэн байна.  
Ажиллагсдын мэдлэг чадвар, 
үйлчилгээний   чанарт ахиц 
гарч стандартын үнэлгээний 
түвшин өмнөх оноос 5 хувиар 
нэмэгдсэн байна.   

3.5  
Орон нутгийн 
төсөв,  хандив 

II  

улирал 

ХОХБТХ, 
ХХААГ, 
Сумдын 

ЗДТГ 

4.4.2 

АЗДҮАХ 
4.2.7 

Гурван 
тулгуурт 
хөгжлийн 
бодлого 
3.1.2.7 

“Дундговь түншлэл 2019” 
үзэсгэлэн худалдааг 
үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх 
үүднээс 9 дүгээр  сард төр, 
хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудтай хамтран   
зохион байгуулна.  

Удирдамж чиглэлийг гаргаж  
хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг 
шийдвэрлэж үзэсгэлэн 
худалдааг зохион байгуулсан 
байх 

Оролцогчийн болон 
бүтээгдэхүүний нэр төрөл 
нэмэгдэж борлуулалтын орлого 
өмнөх оноос өссөн байна. 

3.5  
Орон нутгийн 
төсөв,  хандив 

III  
улирал 

ХОХБТХ, 
ХХААГ, 
Сумдын 

Засаг 
дарга нар 

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

№ 

Дунд 
хугацааны 
бодлогын 

баримт 
бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2019 онд 

хүрэх түвшин, 
үр дүн 

2019онд 
шаардлага-тай 

хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 
үүсвэр /сая 
төгрөгөөр/ 

Хугацаа 
Хариуцах 

байгууллага 

5.1. Байгаль орчны чиглэлээр:  



5.1.1 
ЗГҮАХ-

ийн  4.1.3, 
4.1.6  

Хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 
сум бүрт эко ариун цэврийн байгууламж 
байгуулна. 

Эко ариун цэврийн байгууламжийн 
хэмжээ, тоо 
 

Нийтийн ариун 
цэврийн эко 
байгууламж 
сум бүрт 1 

Сумдын орон 
нутгийн төсөв, 

бусад эх 
үүсвэр 

II-III 
улирал 

ХОХБТХ, 
БОАЖГ, 
Сумдын 

ЗДТГ 

5.1.2 

 Сайнцагаан суман дахь Гуян хотын 
нэрэмжит “Аз жаргалын төгөл” 100 га ойн 
зурваст Олгойн говийн цэвэр усны 
төвлөрсөн шугамаас 1200 м цэвэр усны 
шугам татсан байна. 

Баталгаат усны эх үүсвэрт холбогдсон 
байх, гүйцэтгэлийн хувиар 

100 
137.1 
ОНХС 

I-II  
улирал 

ХОХБТХ, 
БОАЖГ, 

Сайнцагаан 
сумын ЗДТГ 

5.1.3 

 Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас 
эвдэрч эзэнгүй орхигдсон газарт 
мэргэжлийн байгууллагаар хохирлын 
хэмжээг тодорхойлуулна. 

Хохирол тооцсон газрын хэмжээ 100 
га, хэрэгжилтийн хувиар 

100 
10.0 

БХНСАХЗ 
I-IV 

улирал 
БОАЖГ 

 

5.1.4 
АЗДҮАХ 
4.1.14 

 

Цөлжилт газрын доройтлоос урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор олон наст, 
тэжээлийн ургамал тариалах, 
нутагшуулах ажлыг зохион байгуулан 
аймгийн үрийн хэрэгцээг хангана. 

Олон наст, тэжээлийн ургамал 
тариалах талбайг 10 га-д хүргэж, 
хураан авах ургацын хэмжээг 10 тн үр 
бэлтгэх, гүйцэтгэлийн хувиар  

80 - 
II-III 

улирал 
ХОХБТХ, 
ХХААГ 

5.2. Аялал жуулчлалын чиглэлээр:  

5.2.1 

ЗГҮАХ-
ийн 4.4.1, 
4.4.2 дахь 
заалт 
АЗДҮАХ 
5.2.4 

ITM-2019 Олон улсын аялал жуулчлалын 
үзэсгэлэнд оролцож, орон нутгаа 
сурталчилна.  

Аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудыг нэгдсэн 
зохион байгуулалттай оролцуулсан 
байх,   хувиар 

80 
5.0 

ОНХО  
II  

улирал 
ХОХБТХ, 
БОАЖГ 

5.2.2 

ЗГҮАХ-
ийн 4.4.2 

дахь 
заалт 

АЗДҮАХ 
5.2.2 

Жуулчдад үзүүлэх уламжлалт зан 
заншил, нутгийн онцлогийг харуулсан 
“Хотод ойрхон говь” /1. Аймгийн төвд 
ТХДЖТ-ын тоглолт, “Шөнийн Музей” арга 
хэмжээ 
2. Их газрын чулууны ууланд “Ардын 
урлагын наадам” (3000 уртын дууч, 
морин хуурч) 
3. Цагаан суваргад Тэмээний баяр 
4. Онгийн хийдэд “Малчны баяр” 
5. Бага газрын чулууны ууланд “Адуу, 
айрагны  баяр”/ эвент зохион байгуулна. 

Уламжлалт зан заншил, 
нутгийн онцлогийг харуулсан  “Хотод 
ойрхон говь”  эвент зохион байгуулах, 
хэрэгжилтийн хувиар 

100 
 

20.0 
ОНХО 

 
 
 

III  
улирал 

 
 

ХОХБТХ, 
НБХ 

БОАЖГ, 
ХХААГ 

Сумдын 
ЗДТГ, 

“Говийн 
шуранхай” 

АЖ-ын 
холбоо 

Жуулчны 
баазууд 

5.3. Ашигт малтмал, уул уурхайн чиглэлээр:   

5.3.1 
АЗДҮАХ 

5.1.7 
 

Ашигт малтмал, уул уурхайн үйл 
ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 
нэгжүүдэд тавих хяналт шалгалтыг 
зохион байгуулж, хариуцлагыг 
нэмэгдүүлнэ. 

Зохион байгуулсан хяналт, шалгалтын 
тоо 2 

3.0 
Орон нутгийн 

төсөв 

II-III 
улирал 

ХОХБТХ, 
МХГ, 

БОАЖГ, 
Татварын 

хэлтэс, 
Шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн 
нэгжийн тоо 

20 - 
II-III 

улирал 



Илэрсэн зөрчлийг арилгуулсан 
хэрэгжилтийн хувиар 

100 - 
IV  

улирал 

Цагдаагийн 
газар, 

Сумдын 
ЗДТГ 

5.3.2 
АЗДҮАХ 

5.3.1 
 

Бичил уурхай эрхлэгчдийг осол аюулгүй, 
байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай 
ажиллуулж, нөхөн сэргээх талаар 
хүлээсэн үүргийг өндөржүүлнэ. 

Зохион байгуулагдсан сургалтын тоо 
3 

20.0 
Гадаад төсөл, 

хөтөлбөр 

II-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
БОАЖГ, 

МХГ 
Сумдын ЗД, 

Бичил 
уурхайчид 

Сургалтад хамрагдсан бичил 
уурхайчдын тоо 

150 - 

Нөхөн сэргээсэн талбайн хэмжээ /га/ 
10 

50.0 
Бичил 

уурхайчид 

ЗУРГАА. БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД 
Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг аймаг, сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурлаж, хүн ардын ая тухтай ажиллах, 
 амьдрах нөхцөлийг сайжруулахад чиглүүлнэ. 
 

№ 

Дунд 
хугацааны 
бодлогын 

баримт 
бичиг 

Арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт Зорилтот түвшин, үр дүн 

Шаардлагатай 
хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 
үүсвэр /сая 
төгрөгөөр/ 

Хугацаа 
Хариуца

х эзэн 

6.1.1 
АЗДҮАХ 

6.1.2 

Аймгийн төвийн 0,4кВ-ын 
хуваарилах сүлжээг 100% 
шинэчлэх, хэрэглэгчдийн 
цахилгаан эрчим хүчний 
тоолуурыг ухаалаг тоолуураар 
солих ажлыг эхлүүлнэ. 

Хамрагдах өрхийн 
тоо 

3200 

5,000.0 
Дэлхийн банк 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ГХБХБГ 

Ажлын гүйцэтгэлийн 
хувиар 

10%  

6.1.2 
АЗДҮАХ 

6.1.6 

Эрдэнэдалай сумын төвийн 
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
тохижилтын ажлыг гүйцэтгэнэ. 

Тохижилт хийх 
хэмжээ 

Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн  5612 м2 газрын 
тохижилтыг 100% гүйцэтгэж, ашиглалтад 
оруулна. 

200.0  
Улсын төсөв 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ГХБХБГ Ажлын гүйцэтгэлийн 

хувиар 

6.1.3 
АЗДҮАХ 

6.1.7 

Төвлөрсөн халаалтын системд 
холбогдоогүй сумын төвийг 
төвлөрсөн халаалтын системд 
холбоно. 

Хамрагдах сумын тоо  
3 сумын төвийг төвлөрсөн халаалтын 
системд 100% холбосноор иргэдийн тав 
тухтай амьдрах таатай орчин бүрдэнэ. 

Хувийн 
хэвшлийн 

төсөв 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
холбогдох 

сумдын 
ЗДТГ 

Ажлын гүйцэтгэлийн 
хувиар 

6.1.4 

АЗДҮАХ 
6.1.13 
ЗГ-ын 

2018 оны 
4-р сарын 
18-ны 17-
р хурлын 

Алслагдсан сумдыг шилэн 
кабелийн сүлжээнд холбоно. 

Хамрагдах сумд, 
шилэн кабелийн 
хэмжээ Дэлгэрхангай суманд 80км, Өлзийт суманд 

100км шилэн кабелийг 100% гүйцэтгэн 
холбоно. 

567.07 
Улсын төсөв 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ГХБХБГ, 
Сумдын 

ЗДТГ 

Ажлын гүйцэтгэлийн 
хувиар 



тэмдэглэ
л 

6.1.5 
АЗДҮАХ 
6.2.1 

Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 
барилгын үргэлжлэл /А, А*, Б, 
Б*, В блок/ ажлыг дуусгана. 

Суудлын тоо 2512 суудал, нийт 3512 суудалтай болно. 1,000.0 
Улсын төсөв 

 
500.0  
ОНХС 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ГХБХБГ 

Ажлын гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын ажлыг 
100% дуусгаснаар баяр наадам, арга 
хэмжээ зохион байгуулахад иргэдийн ая 
тухайтай орчин бий болно. 

6.1.6 
АЗДҮАХ 
6.2.3 

Мандалговь хотын Ахмадын 
өргөөний  барилгыг шинээр 
барина. 

Ажлын гүйцэтгэлийн 
хувиар Барилга угсралтын ажлыг 40% гүйцэтгэнэ. 

500.0  
Улсын төсөв 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ГХБХБГ 

6.1.7 
АЗДҮАХ 
6.2.5 

Шаардлагатай сумдын 
цэцэрлэгийн барилгад засвар 
хийх буюу шинээр барина. 

Цэцэрлэгийн тоо 4 

3,069.1 
Улсын төсөв  

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ
, ГХБХБГ 

Ажлын гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Баянжаргалан сумын 100 ортой цэцэрлэг, 
Сайнцагаан сумын 100, 150 ортой 
цэцэрлэгийн барилгын угсралтын ажлыг 
100% гүйцэтгэж, ашиглалтад оруулан, 
Өндөршил сумын 200  ортой цэцэрлэгийн 
барилгын угсралтын ажлыг 50% гүйцэтгэнэ. 

6.1.8 
АЗДҮАХ 
6.2.6 

Шаардлагатай сумдын ЗДТГ-
ын конторын барилгад засвар 
хийх болон шинээр барина. 

Хамрагдах сумд, 
ажлын гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Гурвансайхан сумын ЗДТГ-ын барилгын 
угсралтын ажлыг 50% Адаацаг, 
Цагаандэлгэр сумын ЗДТГ-ын засварын 
ажлыг 100%  гүйцэтгэж, ашиглалтад 
оруулна. 

650.0 
 Улсын төсөв 

 
80.0  

ОНХС 

I-IV  
улирал 

ХОХБТХ
, ГХБХБГ 

6.1.9 
АЗДҮАХ 
6.2.7 

Шаардлагатай сумдын 
сургуулийн хичээлийн болон 
дотуур байрны барилгад 
засвар хийх буюу шинээр 
барина. 

Сургууль, дотуур 
байрны тоо 

3 сургууль, 1 дотуур байр 

2,614.3 
Улсын төсөв  

57.9 
ОНХС 

I-IV  
улирал 

ХОХБТХ
, ГХБХБГ 

Ажлын гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Дэлгэрхангай, Дэрэн сумын 320 суудалтай 
сургуулийн барилгын угсралтын ажлыг 
100% гүйцэтгэж, ашиглалтад оруулан, Луус 
сумын 80 ортой дотуур байрны барилгын 
угсралтын ажлыг 50%, Луус сумын 
Сургуулийн дээврийн засварын ажлыг 100% 
гүйцэтгэж, ашиглалтад оруулна. 

6.1.10 
АЗДҮАХ 
6.2.8 

Төв халхын дуулалт жүжгийн 
театрын барилгын ажлыг 
дуусгаж, шаардлагатай сумдад 
соёлын төвийн барилгыг 
засварлах буюу шинээр 
барина. 

Хамрагдах сумд, 
ажлыг гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Өлзийт сумын 250 суудалтай соёлын төвийн 
барилгын угсралтын ажлыг 100% гүйцэтгэж, 
ашиглалтад оруулан, Төв халхын дуулалт 
жүжгийн театрын барилга, Цагаандэлгэр 
сумын 240 суудалтай соёлын төвийн 
барилгын угсралтын ажлыг 30% гүйцэтгэнэ. 

3,539.7 
Улсын төсөв 

I-IV  
улирал 

ХОХБТХ
, ГХБХБГ 

6.1.11 
АЗДҮАХ 
6.2.9 

Шаардлагатай сумдад 
сургуулийн спорт талбайн 
тохижилт, заалны барилгыг 
засварлах буюу шинээр 
барина.  

Спорт заал, тохижилт 
хийх газрын тоо 

Спорт заал 1, тохижилт 1 
700.0  

Улсын төсөв 
I-IV 

улирал 
ХОХБТХ, 
ГХБХБГ 

Ажлын гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Сайнцагаан сумын Говийн ирээдүйн 
цогцолбор сургуулийн спорт талбайн 
тохижилтын ажлыг 100%, Говь-Угтаал 



сумын спорт заалны барилгын угсралтын 
ажлыг 50% гүйцэтгэнэ. 

6.1.12 
АЗДҮАХ 
6.2.10 

Шаардлагатай сумдын нэгдсэн 
эмнэлэг, эрүүл мэндийн төв 
барилгад засвар хийх буюу 
шинээр барина. 

Эмнэлгийн тоо Шинээр барих 3, засвар 1 

 
4,250.0 

Улсын төсөв  

I-IV  
улирал 

ХОХБТХ
, ГХБХБГ 

Ажлын гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Эрдэнэдалай сумын Сум дундын эмнэлгийн 
барилгын угсралт, Өлзийт сумын Эрүүл 
мэндийн төвийн барилгын засварын ажлыг 
100% гүйцэтгэж, ашиглалтад оруулан, 
Сайнцагаан сумын Нэгдсэн эмнэлгийн 
барилгын угсралтын ажлыг 20%, Хулд 
сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн 
барилгын ажлыг 50% гүйцэтгэнэ. 

6.1.13 
АЗДҮАХ 
6.2.11 

Аймгийн төвд биологи 
цэвэрлэгээтэй цэвэрлэх 
байгууламжийн ажлыг 
эхлүүлнэ. 

Хүчин чадал 3000м3/хоног/ 6,394.8  
Азийн 

хөгжлийн банк 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ГХБХБГ 

Ажлын гүйцэтгэлийн 
хувиар 10% 

6.1.14 
АЗДҮАХ 
6.1.12 

Аймгийн төв болон зарим 
сумдын төвд хатуу хучилттай 
зам, тохижилт, ногоон 
байгууламжийг байгуулна. 

Тавих зам, тохижилт, 
ногоон 
байгууламжийн 
хэмжээ 

Аймгийн төвд 2,8км, Эрдэнэдалай суманд 
2км хатуу хучилттай авто зам, аймгийн 
төвийн авто замын тохижилт, ногоон 
байгууламжийг гүйцэтгэнэ. 

2,300.0  
Улсын төсөв 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ГХБХБГ 

Ажлын гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Аймгийн төвийн авто замын тохижилт, 
ногоон байгууламжийн ажлыг 100% 
гүйцэтгэж, ашиглалтад оруулан, аймгийн 
төвийн хатуу хучилттай 2,8км авто замын 
ажлыг 50%, Эрдэнэдалай сумын төвийн 
хатуу хучилттай 2км авто замын ажлыг 40% 
гүйцэтгэнэ. 

6.1.15 
АЗДҮАХ 
6.2.15 

Дулааны станц ашиглалтад 
орохтой холбогдуулан аймгийн 
төвийн 2-р хэлхээний шугам 
сүлжээний зураг, төсвийг 
боловсруулан хүлээн авна. 

Төлөвлөх шугам 
сүлжээний хэмжээ 

21 км гадна халаалт, цэвэр, хэрэглээний 
халуун усны шугам сүлжээний зураг, төсөв 
боловсруулах ажлыг 100% хүлээн авснаар 
хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэхэд 
хэрэглэнэ. 

150.0 
ОНХС 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ
, ГХБХБГ Зөвлөх үйлчилгээний 

явц, хувиар 

6.1.16  
Мандалговь хотын Цагдаагийн 
газрын барилгыг шинээр 
барина. 

Ажлын гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Мандалговь хотын Цагдаагийн газрын 
барилгын угсралтын ажлыг 100% гүйцэтгэж, 
ашиглалтад оруулна. 

2,100.0  
Улсын төсөв 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ГХБХБГ 

6.1.17  
Мандалговь хотын 14-р орон 
сууцны гадна фасадын ажлыг 
хийж гүйцэтгэнэ. 

Ажлын гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Засварын ажлыг 100% гүйцэтгэж, 
ашиглалтад оруулна. 

134.9 
ОНХС 

I-IV 
улирал 

ХОХБТХ, 
ГХБХБГ 

6.1.18 
АЗДҮАХ 
6.2.13 

Мандалговь хотын гэр 
хорооллыг эхний ээлжинд 
дахин төлөвлөлт хийхэд 
шаардагдах зураг төсвийг 
боловсруулна. 

Дахин төлөвлөлтийн 
хэмжээ,  зураг 
төсвийг 
боловсруулах 
гүйцэтгэлийн хувиар 

Сайнцагаан сумын Айргийн 6-10, 7-10, 8-8, 
9-11, 10-11 гудамжийн  7,9 га газрыг эхний 
ээлжинд дахин төлөвлөлтөд оруулах зураг 
төсвийг 100% боловсруулан хүлээн авна. 

- 
I-IV 

улирал 
ХОХБТХ
, ГХБХБГ 

                                                                           ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС 



 

 

 

 


