
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ  

 

Эрдэнэдалай сум                                                                                                                                                                       2022 оны 06 сарын 10 

 

 

№ Хөтөлбөр, арга хэмжээ 
Шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэмжих 

хэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх 

түвшин 
Төсөв 

Хугац

аа  

 

Хэрэгжилт   

 

Он Түвшин 

1.САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС 

1 

Монгол Улсын 2022 оны 

төсвийн тухай хуулиар 

батлагдсан улс, орон нутгийн 

төсвийн орлогыг сар улирлын 

хуваарийн дагуу нэр төрлөөр 

нь бүрэн төвлөрүүлэх. 

Төсвийн орлогын 

төлөвлөгөөний 

биелэлтийн хувь 

Хувь  

 

2021 

 
100 100 - 

1-12 

сар 

Төсвийн орлогын 

төлөвлөгөө 202,105 мян 

төгрөг,гүйцэтгэл нь 187,957 

мян.төгрөг буюу 93%-иар 

биелэсэн. 

 

 

 

93 

2 

Суманд үйл ажиллагаа явуулж  

буй аж ахуйн нэгжүүдийг албан 

татвар төлөгчийг бүртгэх 

журмын дагуу бүрэн бүртгэх, 

тэдгээрийн борлуулалтын 

орлогыг цахим баримтын 

систем / И-баримт /-д бүртгэж 

байгаа эсэхэд хяналт тавьж 

ажиллах. 

Үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа 

аж ахуйн нэгж 

байгууллага, 

иргэдийн и-

баримт 

олголтын хувь  

Хувь  2021 - 70 - 
1-12 

сар 

Үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа 54 ААН-ээс 15 нь e 
баримт олгож байгаа нь 27 
хувийг эзэлж байна.  
ТАХТУБ-аараа байнга 
хяналт хийж ажилласанаар 
гомдол бүртгэгдээгүй.  

 

 

 

 

 

30 

3 

Орон нутгийн төсвийн орлогын 

гүйцэтгэл, татварын бааз 

суурийг нэмэгдүүлэх ажлын 

хүрээнд  үйл ажиллагаа 

эрхлэгчдээс татвар хураах 

явуулын “Пос” төхөөрөмжийг 

өөрсдын нөөц бололцоонд 

тулгуурлан нэвтрүүлэх. 

“Пос” 

төхөөрөмжний 

тоо  

тоо  2021 0 1 - 

1-р 

улира

лд 

ИТХ төсвийн 

тодотголоор татвар 

хураах үйл ажиллагаанд 

хэрэглэх пос машины 

үнийн асуудлыг 

шийдвэрлэж өгснөөр 

татвар хураалтын үйл 

ажиллагаанд илүү 

хялбар болсон.  

 

 

 

 

100 



4 

Аймгийн аж ахуйн нэгж, 

байгууллагадын санхүүгийн 

тайлан хүлээн авалт,  

тушаалтын хувийг 

нэмэгдүүлэх. 

Тайлан 

тушаалтын 

дундаж хувь 

Хувь  

 
2021 80 85 - 

1-12 

сар 

 

ХАМААРАЛГҮЙ  

 

5 

Төсвийн ил тод байдлыг Шилэн 

данс болон бусад арга 

хэрэгслийг ашиглан бий 

болгох. 

Шилэн дансны 

хэрэгжилтийн 

хувь 

Хувь  

 
2021 96,0 100 - 

1-12 

сар 

Төсөвийн гүйцэтгэлд сумын 

хэмжээнд 115 мэдээлэл 

оруулахаас 115, Хөрөнгө 

оруулалт тендер худалдан 

авалтын 105 мэдээ 

оруулахаас 105, Бусад 

хэсэгт 165 мэдээлэл 

оруулахаас 165 мэдээлэл 

оруулж шилэн дансны 

хэрэгжилт 100 хувьтай 

байна. 

 

 

 

 

100 

6 

Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, 

төрийн болон нутгийн 

захиргааны байгууллагуудын 

түлш халаалтын зардлыг өр, 

авлага үүсгэхгүйгээр 

батлагдсан төсөвтөө багтаан 

санхүүжүүлэх. 

Өр, авлагагүй 

ажилласан байх. 

Өглөг, 

авлагын 

хэмжээ 

2021 0 0 - 
1-12 

сар 

Байгууллагуудын 

халаалтын зардалд өр 

авлага үүсээгүй батлагдсан 

төсөвтөө багтаан ажиллаж 

байна.  

 

 

100 

    

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

№ Арга хэмжээ 
Шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэмжих 

хэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх 

түвшин 
Төсөв 

Хугац

аа  

 

Хэрэгжилт  

 

Он Түвшин 

Мэргэшсэн хариуцлагатай төрийн алба 

 

1 

Төрийн албан хаагчийн 

сургалтын төлөвлөгөө  гарган 

Төлөвлөгөө  

гаргасах байх  

/Тийм-1, 

үгүй-0/ 
2021 1 1 - 

1-4 

улира

лд 

Төсөвт 5 байгууллага 2022 

оны гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөний 

 

 

100 



хэрэгжилтийг зохион 

байгуулан ажиллах  

хавсралтаар Төрийн албан 

хаагчийн сургалтын 

төлөвлөгөөг боловсруулж 

баталсан. /тийм/ 

Нийт зохион 

байгуулсан 

сургалт, 

семинарын тоо  

Тоо  2021  10 

ЗДТГ- 21 

ЕБС- 6 

ЭМТ-8 

СӨБ-8 

Соёлын төв-2 

 

 

100 

 

Хамрагдсан нийт 

албан хаагчдын 

тоо: 

Тоо  2021  50 

ЗДТГ- 

ЕБС-255 

ЭМТ-86 

СӨБ-114 

Соёлын төв-12 

 

 

100 

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн 

хувь   

Хувь  2021 87 90 

ЗДТГ- 40% 

ЕБС- 42% 

ЭМТ-38% 

СӨБ-49% 

Соёлын төв-28% 

 

 

90 

3 

Төрийн албан хаагчдын 

нийгмийн баталгааг хангах  

төлөвлөгөө боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх  

Төлөвлөгөө  

гаргасах байх  

 

/Тийм-1, 

үгүй-0/ 
2021 1 1 

- 

 

1-4 

улира

л 

 

Тийм 

 

 

 

30 
Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн 

хувь   

Хувь  2021 87 90 

Хэрэгжилт тооцох хугацаа 

болоогүй 

Зарцуулсан 

хөрөнгийн 

хэмжээ  

Сая төг  2021 - 10.0 сая  

Хэрэгжилт тооцох хугацаа 

болоогүй 

4 

“Хүний хөгжлийг дэмжих жил”-

ийн ажлын төлөвлөгөө батлан 

хэрэгжүүлэх    

Төлөвлөгөө  

гаргасах байх  

 

/Тийм-1, 

үгүй-0/ 
2021 - 1  

1-4 

улира

л 

Хүний хөгжлийг дэмжих 

жилийн төлөвлөгөөг 

боловсруулан 2022 оны 04 

дүгээр сарын 26-ний өдөр 

Засаг даргаар батлуулав.  

 

 

94,5 



Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн 

хувь   

Хувь  2021 - 90  

Төлөвлөгөөний хагас 

жилийн хэрэгжилтийн хувь  

89,1  

5 

Сумын төрийн 

байгууллагуудад  

байгууллагын соёлыг 

нэвтрүүлж, “Хандлагаа 

өөрчилье-Хамтдаа хөгжие” 

хөдөлгөөн өрнүүлж, шилдэг 

байгууллага төрийн албан 

хаагчийг тодруулж 

урамшуулах 

Арга хэмжээний 

хэрэгжилийн 

хувиар  

хувь  
2021 

 

0 

 

100 

 
- 

1-4 

улира

лд  

 

 

Тус аян зохион 

байгуулагдаагүй.  

 

 

0 

2.Иргэдэд хүртээмжтэй ил тод шуурхай төрийн үйлчилгээ 

2 

Зорилт 2.1 Төрийн 

байгууллага, албан 

тушаалтанд хандаж иргэдээс 

ирүүлсэн өргөдөл гомдол 

шийдвэрлэлтийн дундаж 

хугацаа 2021 онд 30 байсныг 

2022 он гэхэд 25 хоногт 

хүргэнэ. 

Нэг өргөдөл 

шийдвэрлэлтийн 

дундаж хоног 

хоног  хувь 2021 30 25 

1-4 

улира

лд 

Төрийн байгууллага, албан 

тушаалтанд хандаж 

иргэдээс 397 өргөдөл 

ирүүлснийг шийдвэрлэсэн. 

Шийдвэрлэлтийн хувь 98,4 

Нэг өргөдөлийн 

шийдвэрлэлтийн дундаж 25 

хоног байна.  

 

 

 

100 

 

2.1 

Иргэдээс санал, хүсэлт хүлээн 

авах нээлттэй утас тогтмол 

ажиллуулах 

Нээлттэй утсаар 

хүлээн авсан 

өргөдлийн 

шийдвэрлэлтийн 

хувь 

Хувь 2021 70 80 - 

1-4 

улира

лд 

75115959 дугаарын санал 

өргөдөл гомдол авах утсыг 

05 сарын 05-ны өдрөөс 

ажиллуулж байна. Хагас 

жилийн байдлаар утсаар 

ирсэн санал өргөдөл 

гомдол байхгүй. 

 

 

 

 

100 

Өргөдөл гомдол 

шийдвэрлэлтийн 

хувь 

 Хувь  2021 98,1 98,5 - 

1-4 

улира

лд 

Хагас жилийн байдлаар 

утсаар ирсэн санал өргөдөл 

гомдол байхгүй. 

2.2 

Үйл ажиллагааны болон хүний 

нөөцийн ил тод байдлын 14 

шалгуур үзүүлэлтийн 

хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 

Ил тод байдлын 

14 шалгуур 

үзүүлэлтийн 

 Хувь  2021 70 80 - 

1-4 

улира

лд 

 

Ил тод байдлын 14 шалгуур 

үзүүлэлтийн хэрэгжилт 30 

хувь 

 

 

100 



хэрэгжилтийн 

хувь  

2.3 

Аймгийн албан ёсны 

www.dundgovi.mn цахим хаягт 

үйл ажиллагааны онцлох 

мэдээ, мэдээллийг тогтмол 

нийтэлж, иргэдийг мэдээллээр 

хангах 

Цахим хаягт 

оруулсан 

мэдээний 

тоогоор 

Тоо  2021 20 50 - 

1-4 

улира

лд 

www.dundgovi.mn цахим 

хаягт оруулсан үйл 

ажиллагааны онцлох мэдээ, 

мэдээллийн тоо 13 

 

100 

2.4 

Тухайн сумын албан ёсны 

фэйсбүүк хуудсыг 

идэвхжүүлэн, аймаг орон 

нутгийн мэдээ, мэдээллийг 

тогтмол оруулж хэвших 

Фэйсбүүк 

хуудасны үйл 

ажиллагааны 

тогтмол байдал, 

хамтран 

ажиллаж буй 

байдлыг хувиар 

Хувь 2021 50 70 - 

1-4 

улира

лд 

ЗДТГ-ын албан ёсны 

facebook хуудасны 

идэвхитэй байдлыг хангаж, 

мэдээ мэдээллийг 

тасралтгүй дамжуулан ард 

иргэдэд хүргэж байна.  

 

 

100 

2.5 

e-mongolia төрийн  

үйлчилгээний цахим 

системийн чанар хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх 

Сумдын иргэдэд 

e-mongolia 

системийн 

талаар 

танилцуулж 

сурталчилсан 

тоо, e-mongolia 

ХУР системээс 

мэдээлэл авсан 

хүний тоо  

Хувь 2020 10 100 
54000 

мян 

1-4 

улира

лд 

 

 

 

e-mongolia ХУР системээс 

мэдээлэл авсан хүний тоо 

83  

 

 

 

100 

2.6 

Дижитал IP технологид 

суурилсан нээлттэй утасыг 

ажиллуулж, үйл ажиллагааг нь 

тогтмолжуулах 

IP технологид 

суурилсан 

утасны 

ашиглалтын хувь  
Хувь 2020 100 100 - 

1-4 

улира

лд 

ЗДТГ-т 75115959 дугаар 

бүхий дижитал IР 

технологид суурилсан 

нээлттэй утсыг ажиллуулж, 

үйл ажиллагааг нь 

тогтмолжуулсан. 

 

 

100 

2.7 

Сумын ЗДТГ-ын интернетийн 

хурдыг хамгийн багадаа бодит 

хурдаар  5mb dedicated 

урсгалтай болгож, интернэтийн 

Интернэт 

сүлжээний 

тасалдалгүй 

болсон байх, 

Хувь 2020 20 100 10 сая  

1-4 

улира

лд 

Сумын ЗДТГ-ын 

интернэтийн хурд 

тогтмолжин цахим хурлын 

үйл ажиллаагаа цаг тухай 

 

 

100 

http://www.dundgovi.mn/
http://www.dundgovi.mn/


бодит хаягтай болж цахим 

хурлын үйл ажиллагааг 

тогтмолжуулах 

Бодит хаягтай 

болсон сумдын 

тоо,  

бүртээ хэвийн явагдаж 

байна. 

2.8 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний 

мэдээллийн цахим сан үүсгэх  

цахим сан 

үүсгэсэн эсэх 
/Тийм-1, 

үгүй-0/ 
- 1 1  

1-4 

улира

лд 

 

Цахим сан үүсээгүй /үгүй/ 

 

0 

2.9 

Орон нутгийн хэмжээнд 

утасгүй холбооны хамрах  

хүрээг өргөжүүлэх, иргэдийн 

интернэт холбогдох боломжийг 

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 

утасгүй хандалтын 

цэгүүдийн/wifi hotspot/ тоог 

нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлэх 

Утасгүй 

интернэтийн 

зонэ 

байрлуулсан 

тоогоор тоо 0 1 1  

1-4  

Улира

лд 

 

 

Утасгүй интернэтийн зонэ 

байрлуулсан газар байхгүй.  

 

 

 

0 

2.1 

Зорилт: Бодлогын баримт 

бичиг болон тогтоол 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

зохион байгуулж, хэрэгжилтийг 

батлагдсан хуваарийн дагуу 

аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-т 

хүргүүлэх  

Тайланг 

хугацаанд нь 

ирүүлж Хяналт 

шинжилгээ 

үнэлгээ 

хийлгэсэн тоо  

тоо  2021 17 17 - 

1-4 

улира

лд 

Аймгийн засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт, Аймгийн 

стратеги төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт, Аймгийн засаг 

даргын захирамжийн 

хэрэгжилт, Хүний хөгжлийг 

дэмжих жилийн 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 

АЗД-СЗТ-тай байгуулсан 

хамтран ажиллах гэрээний 

хэрэгжилтийг гаргаж 

хугацаанд нь ТЗУХ-т 

хүргүүлсэн.  

 

 

 

 

 

100 

2.1.1 

Хууль тогтоомж, тогтоол 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

чанартай гаргаж, улирал бүр  

тайлагнаж ажиллах 

Хэрэгжилтийн 

хувь  
хувь 2021 80 85 - 

1-4 

улира

лд  

Аймгийн засаг даргын 

захирамжийн хэрэгжилт 70 

хувь. Хугацаанд нь 

хүргүүлсэн.  

 

 

100 



Тайлан ирүүлсэн 

тоо  
тоо 2021 4 4  

1-4 

улира

лд 

 

Тайлан ирүүлсэн тоо 1 

 

2.1.2 

ЗГҮАХХэрэгжилт, 

АЗДҮАХХэрэгжилт, АЗД-СЗД 

байгуулсан хамтран ажиллах 

гэрээний хэрэгжилтийг хагас, 

бүтэн жилээр  тайлагнаж 

ажиллаж 

Хэрэгжилтийн 

хувийг 

нэмэгдүүлсэн 

байх 

хувь 2021 - 80 - 

2-4 

улира

лд  

Аймгийн засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт 44 хувь 

 

 

 

100 
Тайланг 

хугацаандаа 

ирүүлсэн байх 

тоо 2021 2 2 - 

2-4 

улира

лд 

 

Хугацаандаа тайланг 

хүргүүлсэн.  

3. Гадаад харилцааг орон нутагт хэрэгжүүлэх 

3.1 

Зорилт: Гадаад хамтын 

ажиллагаанд мөрдөгдөж буй 

хууль, дүрэм журмын хүрээнд 

зохион байгуулах арга 

хэмжээний хувийг нэмэгдүүлж 

70 хувьд хүргэнэ. 

Журамд 

нийцүүлэн 

зохион 

байгуулсан арга 

хэмжээний хувь 

Хувь 2021 0 70 - 
1-12 

сар 

 

 

Хил хаагдсантай 

холбоотойгоор гадаад 

хамтын ажиллагааны арга 

хэмжээ зохион 

байгуулаагүй 

 

 

0 

3.1.1 

Арга хэмжээ: Гадаадын улс 

орон, олон улсын 

байгууллагуудтай гэрээ 

хэлэлцээр байгуулахдаа 

гэрээний төслийг урьдчилан 

хянуулж зөвшөөрөл авах  

Албан ёсны гэрээ 

байгуулсан эсэх 

Тийм-1 

үгүй-0 
2021 0 1 - 

1-12 

сар 

 

 

Гэрээ контракт хийгдээгүй 

 

 

0 

 

3.1.2 

Арга хэмжээ: Гадаад арга 

хэмжээний төлөвлөгөөг 2 

дугаар сарын 01-ний дотор, 

гадаад хамтын ажиллагааны  

хагас жилийн мэдээг  05 дугаар 

сарын 20, жилийн эцсийн 

тайланг 12 дугаар сарын 20-ны 

дотор ирүүлэх  

Мэдээ,тайлан, 

төлөвлөгөөг 

хугацаандаа 

ирүүлсэн сумдын 

тоо  

Тоо  
2021 

 

5 

 

15 

 

 

- 

1-12 

сар 

 

 

 

 

Хийгдээгүй  

 

 

 

0 

3.1.3  
Арга хэмжээ: Гадаад улс оронд 

айлчлах, албан хэргээр 
Удирдамж 

батлуулсан эсэх   

Тийм-1 

үгүй-0 
2021 0 1 - 

1-12 

сар 

  

 



зорчих, олон улсын арга 

хэмжээнд оролцох, албан ёсны 

яриа хэлэлцээр явуулахдаа 

удирдамжийн төсөл 

боловсруулан, аймгийн Засаг 

даргаас санал авч байх   

Гадаад улс оронд айлчлах, 

албан хэргээр зорчих, олон 

улсын арга хэмжээнд 

оролцох, албан ёсны яриа 

хэлэлцээрт эхний хагас 

жилд оролцоогүй байна. 

 

0 

3.1.4  

Арга хэмжээ: Гадаадад 

айлчилсан, албан хэргээр 

зорчсон, олон улсын арга 

хэмжээнд оролцсон, албан 

ёсны яриа хэлэлцээр явуулсан 

тухай илтгэх хуудсыг 7 

хоногийн дотор аймгийн Засаг 

даргад ирүүлэх 

Илтгэх хуудас 

ирүүлсэн эсэх   

Тийм-1 

үгүй-0 
2020 0 1 - 

1-12 

сар 

Гадаад улс оронд айлчлах, 

албан хэргээр зорчих, олон 

улсын арга хэмжээнд 

оролцох, албан ёсны яриа 

хэлэлцээрт эхний хагас 

жилд оролцоогүй байна. 

 

 

 

0 

3.1.5  

Арга хэмжээ: Гадаадын төсөл 

хөтөлбөрт хамрагдах  

ТЗУХ-тэй төсөл 

хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх 

талаар чиглэл 

авч  хамтран 

ажилласан тоо  

Тоо  2020  0 1 - 

 

1-12 

сар 

Дэлхийн эрүүл мэндийн 

байгууллагааас “Мон Пен” 

төслийг хэрэгжүүлж байна. 

Аймгийн ЭМТ-тэй хамтран 

уялдаа холбоотой ажиллаж 

байна.  

 

 

 

100 

Гадаадын төсөл 

хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэгч 

байгууллагуудад 

хандан бичсэн 

төсөл 

хөтөлбөрийн тоо 

Тоо  2020 0 1 - 

 

 

1-12 

сар 

Туркийн хамтын 

ажиллагааны зохицуулах 

нийгэмлэгт 2022 оны 02 

сард ЗДТГ-аас “Хогийн 

нэгдсэн цэгийг 

ландфиллийн аргаар 

булшлах, нөхөн сэргээх” 

төсөл боловсруулж 

хүргүүлсэн. Хариу хүлээж 

байна.    

 

 

 

 

100 

4. Батлан хамгаалах бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх 

4.1.1 

Улсын болон ЗХ-нийг хүн, 

техникээр нөхөн хангах 

Сайнцагаан сумын 

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн 

хувиар  

Хувь 2021 0 100 - 

2, 3-р 

улира

лд 

 

 

Хамааралгүй  

 



Дайчилгааны төлөвлөгөө 

шинээр боловсруулах  

4.1.2 

Цэргийн бүртгэлийг зохион 

байгуулан явуулах Тоо бүртгэлд 

хамрагдалтын 

хувиар 

Хувь 2021 60 80 - 

1 

улира

л 

 

 

2022 оны цэргийн тоо 

бүртгэл явагдаагүй хугацаа 

болоогүй 

 

 

0 

4.1.3 

Цэрэг татах, цэргийн албанд 

гэрээгээр элсүүлэх ажлыг  

зохион  байгуулах 

Цэргийн штабаас 

өгсөн хяналтын 

тоог 

биелүүлсэнээр 

Хувь 2021 97 100 
22 сая 

ОНТ 

2, 3-р 

улира

лд 

 

 

Цэрэг татлага намар болно. 

Хугацаа болоогүй 

 

 

 

 

0 

4.1.4 

Батлан хамгаалах хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг 

зохион байгуулах 

Хэрэгжилтийн 

хувиар 
Хувь 2021 60 70 - 

1-4 

улира

л 

Батлан хамгаалах хууль 

тогтоомжийн  хэрэгжилт 60 

хувьтай байна. 

 

60 

4.1.5 

Цэргийн дүйцүүлэх алба биеэр 

хааж байгаа иргэдийг 

сургалтад хамруулах. 

Сургалтанд 

хамрагдсан 

цэргийн 

үүрэгтнүүдийн 

тоогоор 

Тоо 2021 30 50 
7 сая 

ОНТ 

2, 3 

улира

л 

Цэргийн дүйцүүлэх алба 

биеэр хааж байгаа 2 

иргэнийг 1 удаагийн 7 

хоногийн сургалтад 

хамруулсан. 

 

 

 

100 

4.1.6 

Орон нутгийн цэрэг, Орон 

нутгийн хамгаалалтын 

томилгоот бүрэлдэхүүний 

томилгоог тодотгох  

Хэрэгжилтийн 

хувиар 
Хувь 2021 40 70 - 

2, 3 

улира

л 

 

 

Хугацаа болоогүй 

 

 

0 

 

4.1.7 

Хүүхэд /иргэд/ залуучуудад эх 

оронч  үзэл, төлөвшүүлэх 

үндэсний хөтөлбөрийн 

үечилсэн сургалтуудыг 

явуулах, 

Хэрэгжилтийн 

хувиар 
Хувь 2021 65 80 - 

2, 3 

улира

л 

 

 

Хугацаа болоогүй 

 

 

0 



4.1.8 

цэргийн штабт ирүүлэх мэдээ, 

судалгаа, тайланг үечлэл, 

хугацаанд ирүүлэх 
Мэдээ судалгааг 

хугацаанд нь 

ирүүлсэнээр 

Хувь 2021 80 100 - 

1-4 

улира

л 

 

21 төрлийн мэдээ 

тайланг хугацаанд нь 

аймгийн цэргийн штабт 

хүргүүлсэн.  

 

 

100 

4.2.1 

Сумдын ЗДТГ-ын дарга нарыг 

цэргийн бэлтгэл сургалтад 

бэлтгэлийг хангуулан 

хамруулах 

Хэрэгжилтийн 

хувиар 
Хувь  2021 0 80 - 

2, 4 

улира

л 

 

 

Сургалт болоогүй. 

Хугацаа болоогүй 

 

 

 

0 

   

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

№ Зорилт 
Шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэмжих 

Нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх 

түвшин 
Төсөв 

Хугац

аа  

Хэрэгжилт   
Он Түвшин 

ЗОРИЛТ 1. ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД НИЙЦСЭН БОДЛОГО, ШИЙДВЭР БАТАЛЖ, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ИРГЭД ОЛОН НИЙТЭД 

СУРТАЛЧИЛЖ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА. 

1.1 

Иргэд, олон нийтийн эрх 

ашгийг хөндсөн  (Захиргааны 

хэм хэмжээ тогтоосон) 

шийдвэр боловсруулах, 

батлахдаа Захиргааны 

ерөнхий хуулинд  нийцүүлэн, 

төслийн шатанд иргэдээ 

сонсох, саналыг  нь авах, 

хэлэлцүүлэх зэргээр тэдний 

оролцоог хангах үйл 

ажиллагааг тогтмолжуулж, 

Хууль эрх зүйн хэлтсээс 

зөвлөгөө дэмжлэг авч, Хууль  

зүй, дотоод хэргийн яаманд 

хянуулж, бүртгүүлэн мөрдөх. 

Баталсан 

захиргааны хэм 

хэмжээ 

тогтоосон эрх 

зүйн актыг 

ХЗДХЯ-нд 

бүртгүүлж, 

мөрдсөн хувь 

Хувь 2021 100 

 

 

 

 

100 

- 
Тухай  

бүр 

Засаг захиргаа нутаг 

дэвсгэрийн нэгж түүний 

удирдлагын тухай хуулийн 

дагуу сум иргэн, аж ахуйн 

нэгжээс хандив авах эрх 

зүйн орчинг бүрдүүлсний 

дагуу ОНХ-ийн сангийн 

журамын төслийг 

Захиргааны ерөнхий хуульд 

заасны дагуу процессийн 

үйл ажиллагааг зохион 

байгуулж ХЗЯ-д 

материалыг явуулаад 

байна. 

 

 

 

 

 

30 



1.2 

Сумын Засаг даргын 

захирамж, шийдвэрийг 

батлагдсан хуваарийн дагуу 

Хууль, эрх зүйн хэлтсээр 

хянуулж, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлэх. 

Захирамж, 

шийдвэрийг 

хугацаанд нь 

хянуулсан хувь, 

-Зөрчил буурсан 

хувь  

Хувь 

 

 

 

 

  

2021 

 

 

 

 

 

90 92 

 

 

 

- 

Тухай 

бүр 

 

 

 

 

 

Сумын Засаг даргаас 2022 
оны 01-р улиралд батлан 
гаргасан А/01-37 хүртэлх,  
Б/1-29 тоот захирамжийг 
хугацаанд нь хянуулсан. 2-р 
улирлын захирамжлалын 
бичгийг 6 сарын 20нд 
хянуулна.  

 

 

 

 

100 

21 18 
Захирамжийн хууль эрх 

зүйн үндэслэлийн зассан.  

1.3 

“Бүх нийтийн эрх зүйн 

боловсролыг дээшлүүлэх 

үндэсний хөтөлбөр”-ийг 

хэрэгжүүлж, иргэд, олон 

нийтэд хууль зүйн нэгдсэн 

тусламж, үйлчилгээ,  зөвлөгөө, 

мэдээллээр үйлчилж, эрх зүйн 

сургалт, сурталчилгааг зохион 

байгуулах.  

-Эрх зүйн 

сургалт, 

сурталчилгаанд 

хамрагдсан 

иргэдийн хувь 

Хувь 

сумын 

дүн 

2021 12 15 
ОНТ 

бусад 

Улира

л бүр 

“Бүх нийтийн эрх зүйн 

боловсролыг дээшлүүлэх 

үндэсний хөтөлбөр”-ийг 

хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

хууль сурталчилах 

сургалтыг танхимаар 15 

удаа өгч 408 иргэнийг 

хамруулсан.  

 

 

 

100 

1.4 

Сумдын “Эрх зүйн хөтөч” нарт 

дэмжлэг үзүүлж, удирдлага, 

арга зүйгээр ханган 

чадавхжуулах, нэгдсэн арга 

хэмжээнд хөтөлбөр, хуваарийн 

дагуу багийн зохион 

байгуулалтаар ажиллуулан, 

баг бүрт үйл ажиллагаа зохион 

байгуулж, журмын дагуу 

ажиллуулах.  

-Эрх зүйн 

хөтөчүүдийг 

чадавхжуулсан 

арга хэмжээний 

тоо  

-Хамтран зохион 

байгуулсан арга 

хэмжээний тоо 

Тоо 2021 

 

1 

 

 

3 

 

ОНТ 

бусад 

Улира

л бүр 

Эрх зүйн хөтчийн чадавхийг 

сайжруулах 2 удаагийн 

сургалтанд 4 эрх зүйн 

хөтчийг хамруулсан.  

 

 

 

100 

 

1 

 

2 

Хамтран зохион байгуулсан 

арга хэмжээний тоо 2 

Хүүхдийн хүчирхийллийн 

эсрэг 1 сарын аян зохион 

байгуулсан.  

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах 

өдрөөр “Мөрөөдлийн гэр 

бүл” тэмцээн 

1.5 

ХЗДХЯ, Авлигатай тэмцэх 

газар бусад байгууллагуудаас 

хүргүүлсэн тв шторк, CD, 

инфографик, кино, нийтлэл, 

теле зохиомж, хөдөлгөөнт 

-Сайт, цахим  

хуудсанд 

байршуулсан 

сурталчилсан 

мэдээллийн тоо 

Тоо 2021 60 60 
ОНТ 

бусад 

Сар 

бүр 

ХЗДХЯ, Авлигатай тэмцэх 

газар бусад 

байгууллагуудаас 

хүргүүлсэн видео бичлэг, 

шторкуудыг Эрдэнэдалай 

 

 

 

 



зураг, зурагт хуудас, цахим 

ном, гарын авлагыг тухайн 

орон нутгийн хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгсэл, албан 

ёсны цахим хуудас болон 

нийгмийн сүлжээ (фэйсбүүк, 

твиттер, youtube суваг), мөн 

лед дэлгэц, сурталчилгааны 

самбарт байршуулж иргэд, 

олон нийтэд хүргэх. 

 сумын Эрх зүйн хөтөч групп, 

Засаг даргын тамгын газрын 

facebook хуудсанд 

байршуулж олон нийтэд 

хүргэсэн. Мэдээллийн тоо 

20  

100 

ЗОРИЛТ 2. ТӨРИЙН АЛБАНД ШУДАРГА ЁС, ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЖ, АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛНЭ. 

2.1 

Авлигын эсрэг үйл 

ажиллагааны 2022 оны 

төлөвлөгөөг боловсруулан 

хэрэгжүүлэх, хэрэгжилт үр дүнг 

хурал, зөвлөл(ИТХ-ын 

дэргэдэх зөвлөл, Засаг даргын 

зөвлөл)-өөр хэлэлцүүлэн 

үнэлүүлж тайлагнах. 

-Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн 

хувь 

(сумын дүн) 

-Тайлан 

ирүүлсэн хугацаа 

Хувь  2021 91.7% 90 ОНТ 

6, 12 

дугаар 

сарын 

5-ны 

дотор 

Авлигын эсрэг үйл 

ажиллагааны 2022 оны 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт 

52 хувьтай байна.  

 

 

 

100 

2.2 

Авлигатай тэмцэх газар болон 

аймгийн ЗДТГ-аас 

санаачилсан авлигын эсрэг 

аян, сургалт, сурталчилгаа, 

соён гэгээрүүлэх арга хэмжээг 

нутаг дэвсгэрийн онцлог, 

өөрсдийн нөөц бололцоонд 

тохируулан иргэд,  хүүхэд 

залуусыг хамруулан зохион 

байгуулж, авлигын эсрэг үйл 

ажиллагааг мэдээлэн 

сурталчлах “Шударга ёс, 

хөгжил дэвшилд 110” 

мэдээллийн самбар 

ажиллуулах. 

-Самбартай 

болж, 

ажиллуулсан 

эсэх(сум бүр) 

-Зохион 

байгуулсан арга 

хэмжээний тоо 

-Арга хэмжээнд 

хамрагдсан 

хүүхэд залуус, 

иргэдийн тоо 

(аймгийн  дүн) 

Тоо 

сумын 

дүн 

2021 

 

 

1 

 

 

1 

ОНТ 
Улира

л бүр 

“Шударга ёс хөгжил 

дэвшилд 110” авлигын эсрэг 

танилцуулга бүхий 

мэдээллийн самбартай 

болсон. 

 

 

 

 

 

100 
4 

 
4 

Зохион байгуулсан арга 

хэмжээний тоо 1 

200 

 
300 

Авлигатай тэмцэх газрын 

пэйж хуудсанд нэгдүүлэх 

ажлыг зохион байгуулж 209 

төрийн албан хаагчийг 

хамруулсан. Хүүхэд 

залуучуудад тус пэйжийг 

дагах уриалга гаргасан.  



2.3 

Нийтийн албанд 

томилогдохоор нэр дэвшсэн 

этгээдийн Хувийн ашиг 

сонирхлын урьдчилсан 

мэдүүлэг /ХАСУМ/-ийг 

хянуулж, томилогдсон албан 

тушаалтны ХАСХОМ-ийг 

хуулийн хугацаанд хүлээн авч 

баталгаажуулах. 

-ХАСУМ-ийг 

хянуулсны дараа 

томилогдсон 

албан 

тушаалтны эзлэх 

хувь 

-ХАСХОМ-ийг 

хуулийн 

хугацаанд нь 

мэдүүлсэн хувь 

Хувь 2021 100 100 - 
Тухай 

бүр 

Эхний хагас жилийн 

байдлаар  багийн Засаг 

даргад нэр дэвшсэн нэг 

иргэний ХАСУМ-ыг 

хянуулахаар АТГ-д 

хүргүүлээд байна.  

15 албан хаагч ХАСХОМ-

ыг хуулийн хугацаанд нь 

мэдүүлсэн. 

100 

2.4 

Нийтийн албанд нийтийн 

болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд 

заасан мэдэгдэл гаргаж, ЭБАТ 

цэсний бүртгэлүүдийг бүрэн 

хөтөлж, дүгнэлтийг олон 

нийтэд ил тод, нээлттэй 

болгох. 

Мэдэгдэл, 

тайлбарыг тухай 

бүрт нь гаргуулж, 

ЭБАТ цэсэнд 

байршуулсан 

хувь 

Хувь 2021 100 100 - 
Тухай 

бүр 

 

Мэдэгдэл тайлбарыг  

давхардсан тоогоор 112 

албан хаагчаас авч 

бүртгэлд хөтөлсөн. ЭБАТ 

цэсэнд мэдэгдэл 

тайлбарын  49,1-ийг 

байршуулсан  

 

 

 

 

 

30 

ЗОРИЛТ 3. ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЖ,  

ҮР ДҮНГ ДЭЭШЛҮҮЛНЭ. 

3.1 

Суманд ажиллаж байгаа 

цагдаагийн алба хаагчийг орон 

байр, тээвэр, холбооны 

хэрэгсэл, согтуурал хэмжих 

багажаар хангах, 

шаардлагатай урсгал зардлыг 

шийдвэрлэх 

Сум тус бүрийн 

зарцуулсан 

хөрөнгө 

оруулалт өссөн 

байх 

Тоо 2021 25.9 сая 27,0 
ОНТ 

бусад 

Тухай 

бүр 

Цагдаагийн авто машины 

урсгал засварын зардал, 

эргүүл шалгалт, дуудлаганд 

явах техникийн шатахуун, 

тослох материалд ЗДТГ-аас 

6,5 сая төгрөгийн дэмжлэг 

өгч ажиллах нөхцөл 

боломжоор хангаж байна. 

 

 

 

100 

3.2 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 

тэмцэх, хүүхдийг гэмт хэрэг, 

зөрчилд өртөхөөс урьдчилан 

сэргийлэх, гэр бүлийн 

хүчирхийлэлд өртсөн, өртөж 

 

Зохион 

байгуулсан арга 

хэмжээний тоо, 

үр дүн 

Тоо 

 
2021 4 4 

ОНТ 

бусад 

Тухай 

бүр 

Хүүхэд хамгаалал ерөнхий 

арга хэмжээний хүрээнд 

сумын ЕБС-ын бага ангийн 

бүх бүлэгт “Замын 

хөдөлгөөны аюулгүй 

 

 

 

 



болзошгүй хүүхэд, иргэдийг 

хамгаалах, зөвлөгөө, өгөх, 

сургалт зохион байгуулах 

ажлыг холбогдох төрийн болон 

ТББ-тай хамтран зохион 

байгуулах, хяналт, оролцоог 

тогтмолжуулах. 

 байдлыг хангах” чиглэлээр, 

ахлах ангийн 173 сурагчдад 

“Сургуулийн орчинд 

үйлдэгдэж болзошгүй гэмт 

хэрэг, зөрчил”, “Цахим” 

хэрэглээ сэдвээр сургалт 

орсон. Сумын хэмжээнд гэр 

бүлийн хүчирхийллийн 

шинжтэй 8 дуудлага 

мэдээлэл хүлээн авч 

шалгаснаас 6 гомдолд 

зөрчлийн хэрэг нээж, 5 

хэрэгт 6 хүнийг шүүхээр 

баривчлуулсан. Мөн эдгээр 

гэр бүлийн хүчирхийллийн 

шинжтэй асуудлуудаас 1 

кэйсыг сумын хамтарсан 

багаар хэлэлцүүлсэн байна. 

 

 

 

100 

3.3 

Архидан согтуурахтай тэмцэх 

чиглэлээр идэвх, 

санаачлагатай ажиллаж, энэ 

чиглэлээр ажиллаж буй 

байгууллага, иргэдэд дэмжлэг 

үзүүлж, урьдчилан сэргийлэх 

үр дүнтэй ажил, арга хэмжээнд 

орон нутгийн иргэдийг өргөнөөр 

хамруулан зохион байгуулах 

Согтуугаар 

үйлдэгдсэн гэмт 

хэргийн тоо 

буурсан байх 

/аймгийн дүн/ 

Тоо  2021 89 85 
ОНТ 

бусад 

Жилдэ

э  

Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг 

зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх, илрүүлэх 

зорилгоор сумын хамтарсан 

багтай хамтран сумын төвд 

ахуйн хүрээнд архидан 

согтуурдан 8 айл өрхөөр 

явж урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр яриа таниулга 

хийж, тараах материал 

өгсөн. Согтуугаар 

үйлдэгдсэн гэмт хэргийн тоо 

2 байгаа нь өмнөх жилийн 

мөн үетэй харьцуулахад 90 

хувиар буурсан үзүүлэлттэй 

байна. 

 

 

 

 

100 



3.4 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 

тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр багийн Засаг дарга 

нар болон малчид иргэдийн 

хамтын ажиллагааг 

сайжруулах, идэвх оролцоо, 

сонор сэрэмжийг  сайжруулах 

чиглэлээр арга хэмжээг үе 

шаттай зохион байгуулах.  

Зохион 

байгуулсан арга 

хэмжээний тоо, 

үр дүн 

тоо 2021 4 6 ОНТ 
Улира

л бүр  

Хулгайлах гэмт хэргээс 

урьдчилэн сэргийлэх 

чиглэлээр сумын нутаг 

дэвсгэрт “Ноолуур”, ”Борц” 

хэсэгчилсэн арга хэмжээг 

2022 оны 04 дүгээр сарын 

25-ний өдрөөс 2022 оны 05 

дугаар сарын 20-ны өдийн 

хугацаанд зохион байгуулж 

түүхий эд худалдан авдагч 

ченж, малчид иргэдэд 

зөвлөгөө өгч эргүүл 

шалгалтад гарч 

ажилласнаар хулгайлах 

гэмт хэрэг бүртгэгдээгүй 

байна. АСА станцаар 

хулгайн гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх 

мэдээлэл хийж Масс 

мессеж үйлгээгээр малчдад 

1 удаа сэрэмжлүүлэг 

мессеж хүргүүлсэн.  

 

 

 

 

 

 

100 

3.5 

Нутаг дэвсгэртээ замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

хангах чиглэлээр ажил, арга 

хэмжээ зохион байгуулах, 

шаардлагатай хөрөнгө 

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, 

хамтран ажиллах. 

Зохион 

байгуулсан арга 

хэмжээний тоо, 

үр дүн 

Тоо 2021 4 6 
ОНТ 

бусад 
Жилд   

Сумын нутаг дэвсгэрт 

замын хөдөлгөөны аюулгүй 

байдлыг хангах чиглэлээр 

цаг үеийн нөхцөл байдалд 

тохируулан, эргүүл 

шалгалтад гарч 

ажилласнаар согтуугаар 

эрхийн үнэмлэхгүй 

тээврийн хэрэгсэл 

жолоодсон 1 иргэнийг 

баривчлуулж эрхийн 

үнэмлэхүй тээврийн 

хэрэгсэл жолоодсон 4 

 

 

 

 

 

100 



иргэнийг 800,000, 

согтуугаар тээврийн хэргсэл 

жолоодсон 2 иргэний эрхийг 

хасч 800,000 төгрөгөөр 

торгох шийтгэл оногдуулсан 

байна. 

3.6 

Албан байгууллага, аж ахуйн 

нэгж, нийтийн эзэмшлийн орон 

сууц, байгууллага, аж ахуй 

нэгжийн гадна орчин, машины 

зогсоол, гэр хорооллын гудамж, 

талбайд дэвшилтэт технологи 

бүхий камержуулалт, 

гэрэлтүүлэг нэвтрүүлэх, 

шинэчилж нэмэгдүүлэх ажлыг 

зохион байгуулж, гэмт хэргээс, 

урьдчилан сэргийлэх ажлын үр 

нөлөөг нэмэгдүүлэх. 

Шинээр 

нэвтрүүлсэн, 

шинэчилж 

засварласан 

камер, 

гэрэлтүүлэгийн 

тоо 

Тоо 2021 15 20 

ОНТ, 

ААН 

бусад 

Жилдэ

э  

Сумын нутаг дэвсгэрт үйл 

ажиллагаа явуулдаг 5 аж 

ахуй нэгжийн удирдлагатай 

уулзаж, одоо ашиглаж 

байгаа камерын хүчин 

чадлыг нэмэгдүүлэх, МТ 

шатахуун түгээх станцыг 

камержуулах талаар 

харилцан тохиролцсон. 

 

 

 

 

100 

ЗОРИЛТ 4. АРХИВ,  АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, СТАНДАРТЫГ БҮРЭН МӨРДҮҮЛЖ, УДИРДЛАГЫН 

ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛЖ, АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТНУУДЫГ МЭРГЭШҮҮЛНЭ. 

4.1 

Байгууллагын зохион 

байгуулалтын нэгж, ажилтнууд 

“Хөтлөх хэргийн нэрийн 

жагсаалт”-ын дагуу баримтыг 

эмхлэн цэгцэлж, байгууллагын 

архивт хуваарийн дагуу 

шилжүүлэх. 

-Баримтаа 

байгууллагын 

архивт 

шилжүүлсэн хувь 

Хувь 2021 80 100 

 

 

 

- 

Тухай 

бүр 

2021 оны архивласан 
баримтыг хүлээн авах 
хуваарь  гарган батлуулж,  
28 байнга   42   түр      70 жил 
хадгалах 5 баримтыг хүлээн 
авч жагсаалт үйлдэн 
байгууллагын хэмжээний 
ББ-ын эргэлтийг гаргалаа.   

Байгууллагын баримтын 
мэдээг ҮАЕГазрын даргын  
баталсан зааврын дагуу 
гаргаж  2021 оны баримтын 
мэдээг  1 сард  гаргаж 
аймгийн архивын тасагт 100 
хувь явуулав. 

 

 

 

 

100 



4.2 

Байнга, түр, 70 жил хадгалах 

баримтын бүртгэлийг 

байгууллагын БНШК-ын 

хурлаар хэлэлцүүлж, 

баталгаажуулах.  

-Бүртгэлүүдээ 

батлуулсан эсэх 

- 2021 1 1 

- 

Жилдэ

э 

ЗДТГ аймгийн төрийн 

архивын БНШАЗК-ын  

шийдвэрийн дагуу  

хугацаанд нь  тоо 

бүртгэлийн баримтуудыг  

батлуулж  хэвшсэн. 

 

 

 

 

100 

4.3 

Сумдын Засаг даргын Тамгын 

газрын хадгаламжийн 

сан(архив)-г зориулалтын 

нягтруулсан шүүгээ болон 

стандартын дагуу засвар 

үйлчилгээ хийж, бусад тоног 

төхөөрөмжөөр хангах. 

-Архивт хийсэн 

засвар 

үйлчилгээ, 

нягтруулсан 

шүүгээ болон 

бусад тоног 

төхөөрөмжийн 

хангалтын хувь 

Тоо  2021 46.6 50 ОНТ 
Жилдэ

э 

Цахим  баримтын хадгалалт 
хамгаалалтын нөхцлийг 
бүрдүүлэх, сүлжээ, 
серверийн аюулгүй байдлыг 
сайжруулахаар  Аймгийн 
Засаг даргын Тамгын газар, 
Харилцаа Холбоо 
Мэдээллийн Технологийн 
газраас удаа дараа 
мэргэжилтэн ирж сүлжээг 
сайжруулах, серверийн 
аюулгүй байдлыг хангаж 
ажилахад заавар зөвлөмж 
өгч ажиласан. 
Байгууллагын архивт 50ш 
CD шинээр авч, аймгийн 
архивын тасагт баримт 
шилжүүлэхтэй 
холбогдуулан 200 ш хавтас 
захиалаад байна. 
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ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН 

ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР АРГА ХЭМЖЭЭ 

(Эрдэнэдалай) 

 

№ Зорилт, ажил, арга хэмжээ 
Шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх 

түвшин 
Төсөв 

Хугац

аа 

Хэрэгжилт   
Он Түвшин 

НЭГ. МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

1.1 

Тэжээлийн ургамал тариалах Тариалах 

талбайн хэмжээ 

га 

Га 2021 0 1 

ОНТ, 

Малчи

д 

2-3-р 

улира

лд 

0.1га талбайд нэг, олон наст 

тэжээлийн ургамал 

тариалаад байна. 

 

100 



1.2 

Энгийн уурхайн худаг сэргээн 

засварлах 

Сэргээн 

засварласан 

худгийн тоо 
Тоо 2021 17 3 

 

ОНТ, 

3,0сая 

2-4- 

улира

л 

Сангийндалай багийн иргэн 

А.Нэргүй “Хөх толгой” дахь 

энгийн уурхайн худаг 

сэргээн засварлах гэрээ 

байгуулж, засварын ажил 

эхэлсэн.  

 

 

 

 

50 

1.3 

Нутгийн хонин сүргийг хувьсын 

үзлэг, ангилалтанд хамруулах. 

Үзлэг 

ангилалтанд 

хамрагдсан 

хониний  тоо 
Тоо 2021 0 500 ОНТ 

3-р 

улира

л 

Нутгийн 3000 хонин сүргийг 

хувьсын үзлэг, ангилалтанд 

оруулахаас 1970 хонинд 

үзлэг ангилалт хийсэн. 

Хагас жилийн төлөвлөгөө 

100 хувь биелсэн.  

 

 

100 

1.4 

Бог малын хээлтүүлэгчийг 

хээлтүүлгийн бус үед ялган 

суурилах  

Ялган 

төвлөрүүлсэн 

хээлтүүлэгчийн 

хувь 

Хувь 2021 

хуц 66% 

ухна 

63% 

 

60 

Малчи

д 

3-р 

улира

л 

Бог малын хээлтүүлэгчийг 
ялган төвлөрүүлэхэд Хуц-
67%, Ухна-65% ялгасан 
байна.  

 

 

100 

1.5 

Айргийг шинжлэх ухааны 

үндэслэлтэй судлаж ISO той 

болоход хамтарч ажиллах  

хамтарч 

ажилласан байна 
тийм-1 

Үгүй-0 
2021 

 

0 

 

1 

 

ОНТ 

2,3-р 

улира

л 

 

Үгүй  

 

0 

1.6 

Малыг ялган тэмдэглэж,  

Малын бүртгэл мэдээллийн 

нэгдсэн сан, МУЗ 

программуудад баяжилт хийн 

бүртгэх 

Ялган тэмдэглэж, 

бүртгэлжүүлсэн 

малын тоо 

Тоо 2021 - 300 

ОНТ 

Хувь 

хүн 

2-4-р 

улира

л 

500 толгой мал ялган 

тэмдэглэж, 

бүртгэлжүүлэхээс 205 

толгой мал ээмэглэсэн.  

 

 

100 

Ялган тэмдэглэж 

МУЗ программд 

бүртгэсэн малын 

тоо 

Тоо 

 

2021 

  

3780 

Бух-15 

Хуц-100 

Ухна-50 

  

ОНТ 

Хувь 

хүн 

2-4-р 

улира

л 

Бух-13 

Хуц-100 

Ухна-85-ийг ялган 
тэмдэглэж бүртгэлжүүлсэн.  

100 



1.7 

 Орон нутагт өсгөх мал сүрэг, 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 

төлөвлөлт, тоо толгойн 

өөрчлөлтийг тооцох, 

хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

Стратеги 

төлөвлөгөө 

боловсруулсан 

байна 

Тийм-1 

Үгүй-0 
2021 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

   ОНТ 

2-4-р 

улира

л  

Тийм -1 

Стратеги төлөвлөгөө 

боловсруулсан.  

 

100 

ХОЁР. ГАЗАР ТАРИАЛАН, ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛВЭРЛЭЛ, ХОРШООНЫ БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

2.1. 

Хоол, хүнс үйлдвэрлэл,  

худалдаа үйлчилгээний 

салбарын  хууль тогтоомж, 

бодлого шийдвэрийг  

хэрэгжүүлж, мөрдүүлж 

ажиллах 

Мэдээлэл, 

зөвлөгөө авсан 

иргэдийн тоо, 

 Стандартын 

шаардлага 

хангасан 

үйлдвэрлэл 

үйлчилгээний 

газрын хувь 

Тоо 2021 60 80 

ОНТ 

2-4 

улира

л 

Сумын хэмжээнд үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа 8 

дэргүүр, 3 хоол үйлдвэр, 3 

талх нарийн боов 

үйлдвэрлэл үйлчилгээний 

газар нийт 14 байгууллагад  

стандартын шаардлагыг 

хүргүүлсэн. Үүнээс 1 

байгууллага сануулгатай 

бусад 13 нь стандарт ханган 

ажиллаж байна.  

 

 

 

 

 

 

 

100 

хувь 2021 85 90 

Стандартын шаардлага 

хангасан үйлдвэрлэл 

үйлчилгээний газар 13 

байгаан нь нийт үйлдвэрлэл 

үйлчилгээний байгууллагын 

92 хувийг эзэлж байна.  

2.2 

2022 оны Жишсэн дундаж хүн 

амын гол нэрийн хүнсний 

бүтээгдэхүүний хэрэгцээ, 

хүнсний тэнцэл, хангамжийг 

тооцож мэдээллийг ирүүлсэн 

байх 

 Сум бүр хүнсний 

бүтээгдэхүүний 

хэрэгцээ,хангам

жийг тооцсон 

байх 

Тийм-1 

үгүй-0 
2021 15 15 - 

I 

улира

л 

Хүнсний бүтээгдэхүүний 

хэрэгцээ, хангамжийг 

тооцсон. /тийм/ 

 

 

100 

2.3 

Хүнсний ногоо дэд 

хөтөлбөрийн 2022 оны 

Төмс, хүнсний 

ногоог тариалах 

хэмжээ (га) 

Га 2021 4,4 4,6 ОНТ 

2-4 

улира

л 

2,6 га талбайд төмс 

тариалсан 

100 



төлөвлөгөө боловсруулан 

батлуулж, хэрэгжүүлэх 

Төмс, хүнсний 

ногоо хураан 

авах ургацын 

хэмжээ (тн) 

Тн 2021 37 39 ОНТ 

2-4 

улира

л 

 

20,8т төмс хураан авахаар 

төлөвлөсөн. 

 

100 

2.4 

Хоршоог хөгжүүлэх сангийн 

зээлдэгчийн мэдээллийг 

Монгол банкны зээлийн 

мэдээллийн сантай бүрэн 

нэгтгэх ажлыг зохион 

байгуулах, сангийн эргэн 

төлөлтийг сайжруулах, хугацаа 

хэтэрсэн зээлдэгч, зээлийн 

дүнг бууруулах 

Программын 

шивэлт 
 2021 

Бүрэн 

хийгдсэ

н. 

100 ОНТ 

1-4 

улира

л 

Хоршоог хөгжүүлэх сангийн 

зээлдэгчийн мэдээллийг 

программд хугацаанд нь 

шивэлтийг бүрэн хийсэн  

 

 

100 

Эргэн төлөлтийн 

хувь (Хамгийн 

багадаа 5 хувь) 

Хувь 2021 43,9 38,9 ОНТ 

1-4 

улира

л 

Эргэн төлөлтийн хувь 30 

хувиар буурсан.  

 

70 

Хугацаа 

хэтэрсэн 

зээлдэгчийн тоо 

(50 хувь 

бууруулах) 

Хувь 2021 9 4 ОНТ 

1-4 

улира

л 

Хугацаа хэтэрсэн 10 

зээлдэгчид албан тоот 

хүргүүлсэн.  

 

 

0 

Хугацаа 

хэтэрсэн зээлийн 

дүн (сая.төг) 

(50 хувь 

бууруулах) 

Хувь 2021 53,0 26 ОНТ 

1-4 

улира

л 

 

76,846,076 төгрөг 

 

 

0 

ДӨРӨВ. ДЭД БҮТЭЦ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА, ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

4.1 Дэд бүтэц хөрөнгө оруулалт 

4.1 

Газрын тухай хууль, Геодези, 

зураг зүйн тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг орон нутагт 90 

хувь зохион байгуулсан 

байна.  

Хуулийн 

хэрэгжилтийн 

хувь 

Хувь  2021 50 90 
12.5 

ОНТ 

2-4 

улира

лд 

2022 оны гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөнд Газрын тухай 

хууль, Геодези, зураг зүйн 

тухай хуулийн хэрэгжилтийг 

орон нутагт гүйцэтгэхээр 31 

арга хэмжээ төлөвлөснөөс 

хагас жилйин байдлаар 70 

хувийн хэрэгжилттэй байна. 

 

 

 

 

100 

4.1.1 

Бэлчээрийн газрын 

өөрчлөлтийг 

фотомониторингийн аргаар 

Цахим 

мэдээллийн санд 

орсон цэгийн тоо 

Тоо 2021 24 24 
0.5 

ОНТ 

3, 4 

улира

лд 

3-р улиралд хийгдэхээр 

төлөвлөгдсөн хугацаа 

болоогүй. 

 

0 



үнэлэх ажлыг сумын нутаг 

дэвсгэр дэх бүх хяналтын 

цэгүүдэд зохион байгуулах 

 

4.1.2 

Хилийн цэсийн гадна 

олгогдсон өвөлжөө 

хаваржааны газрыг холбогдох 

хууль, журмын хүрээнд 

шийдвэрлэх, 2023 оны сумын 

газар зохион байгуулалтын 

тухайн жилийн төлөвлөгөөнд 

тусгах 

Сумын газар 

зохион 

байгуулалтын 

тухайн жилийн 

төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан 

өвөлжөө 

хаваржааны тоо 

Тоо  2021 2 6 - 

2, 3 

улира

лд 

2022 оны сумын Газар 
зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд Луус сумын 3 
иргэнд, Адаацаг сумын 3 
иргэний өвөлжөө 
хаваржааны доорх газрыг 
тусган, 4 иргэний газар 
эзэмших эрхийн гэрчилгээг 
олгоод байна. Тус сумаас 
Адаацаг суманд 6 иргэн, Луус 
суманд 1 иргэн, Хулд суманд 
6 иргэний өвөлжөө 
хаваржааны доорх газрыг 
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөөнд 
тусгуулахаар жагсаалт болон 
shp файлыг тус тус 
хүргүүлсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

100 

4.1.3 

Газар зүйн нэрийн тодруулалт 

хийх ажлыг зохион байгуулах 

Зохион 

байгуулсан эсэх  

Тийм-1 

Үгүй-0 
2021 0 1 

12.0 

ОНТ 

1-4 

улира

лд 

Сумын Газар зүйн нэрийн 

тодруулалт хийх ажлын 12.0 

төгрөгийг  сумын ОНХС-н 

төсөвт суулгуулан тендерийн 

үнийн санал авах ажил 

явагдаж байна. 

 

 

 

30 

4.2 

2021 онд 601 тээврийн 

хэрэгсэл хамруулснаас 2022 

онд 1822 тээврийн хэрэгслийг 

техникийн хяналтын үзлэгт 

бүрэн хамруулна. 

Тенхикийн 

хяналтын үзлэгт 

хамрагдсан хувь 

Хувь  2021 70 100 - 

1-4 

улира

лд 

Техникийн хяналт үзлэгт 

1045 тээврийн хэрэгслийг 

хяналтын үзлэгт бүрэн 

хамруулж 83 тээврийн 

хэрэгслийг бүртгэлээс 

хассан.  Техникийн үзлэгийн 

хамрагдалт 70 хувьтай 

байна. 

 

 

100 

4.2.1 

Техникийн хяналтын үзлэгт 

сумынхаа албан байгууллага, 

иргэдийн болон нутаг 

Хэрэгжилтийн 

хувь 
Хувь  2021 90 100 - 

1-4 

улира

лд 

Техникийн хяналтын үзлэгт 

ЕБС-ийн 3 машин үзлэгт 

хамрагдах хугацаа болоогүй. 

 

 

 



дэвсгэртээ үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа уул уурхайн 

компаниудын тээврийн 

хэрэгслийг бүрэн хамруулах, 

үзлэг хийх байрыг бэлтгэн 

хамтран зохион байгуулалтын 

арга хэмжээ авч ажиллах 

ЭМТ-ийн 3 машин үзлэгт 

хамрагдаж, 2 машин хасалт 

хийлгэсэн.   

ЗДТГ-ын 5  машин үзлэгт 

хамрагдахаас 5-уулаа 

хугацаа болоогүй.   

 

 

 

70 

4.3 

Монгол Улсын 2022 оны 

төсвийн тухай хууль, Засгийн 

газрын өвөлжилтийн тухай 

тогтоол, “Ерөнхий 

зориулалтын нисэхийг 

хөгжүүлэх хөтөлбөр”, аймгийн 

ИТХ-ийн төлөөлөгчдийн 

хурлаар Орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 

баталсан тогтоолуудыг 100 

хувь хэрэгжүүлнэ. 

Хууль, тогтоолын 

хэрэгжилтийн 

хувь 

Хувь  2021 90 100 

4,123.

9УТ 

1,247.

3 ОНТ 

1-4 

улира

лд 

Монгол Улсын 2022 оны 

төсвийн тухай хуулийн 

хэрэгжилт 100 % 

 Засгийн газрын 

өвөлжилтийн тухай 

тогтоолын хэрэгжилт 96  % 

Аймгийн ИТХ-ийн 

төлөөлөгчдийн хурлаар 

Орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн хөрөнгөөр баталсан 

тогтоолд суманд  хамаарал 

бүхий 2 заалт баталсан 

бөгөөд тендерүүд зарлагдаж 

гэрээ байгуулагдан гүйцэтгэл 

хийгдэж эхлээд байна.  

 

 

 

 

70 

4.3.1 

2020-2021 болон 2021-2022 

оны хөдөө аж ахуйн болон 

төв суурин газрын 

өвөлжилтийн ажлын 

төлөвлөгөө гарган 

хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн 

хувь 

Хувь  2021 100 90 - 

1-4 

улира

лд 

2021-2022 оны хөдөө аж 

ахуйн болон төв суурин 

газрын өвөлжилтийн ажлын 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт 96 

хувь.  

 

 

 

 

100 

4.3.2 

Улсын болон орон нутгийн 

хөгжлийн сан, гадаадын 

төсөл хөтөлбөрөөр хийгдэж 

байгаа ажлыг графикийн 

дагуу эрчимжүүлэх 

Хэрэгжилтийн 

хувь 
Хувь  2021 80 100 

4,123.

9УТ 

1,147.

3 ОНТ 

1-4 

улира

лд 

“Азийн хөгжлийн сан”-гийн 

хөрөнгө оруулалтаар 

хийгдэж байгаа сумын усан 

хангамж, ариутгах татуурга, 

барилга, байгууламжийн 

ажлын гүйцэтгэл 95 хувьтай 

байна.  

 

 

 

95 



4.3.3 

Аймаг байгуулагдсаны 80 

жилийн ойг угтаж сумын 

байгууллагуудын өнгө үзэмж, 

тохижилтын ажлыг зохион 

байгуулах 

Зохион 

байгуулсан эсэх  

тийм-1, 

үгүй-0  
2021 0 1 - 

1-3 

улира

лд 

Байгууллагуудын өнгө 

үзэмж, тохижилтын ажлыг 

зохион байгуулах, гадна 

хаягжилтыг солих, засварлах 

үүрэг чиглэлийг өгч 

төлөвлөгөөнд тусгуулсан. 

Өнгө үзэмж  муудсан, 

мэргэжлийн хяналтын 

дүгнэлтээр ашиглах 

боломжгүй болсон 5 барилга 

байгууламжийг  аймгийн 

ИТХ-аар актлах санал 

оруулж дэмжигдсэн. 

Актлагдсан 5 барилгыг 

устгах, буулгалтын ажлыг 

эхлүүлээд байна.  

 

 

 

 

 

 

 

100 

4.3.4 

“Ерөнхий зориулалтын 

нисэхийг хөгжүүлэх 

хөтөлбөр”-ийн 3.2.5 дахь 

заалтыг үндэслэн Засгийн 

газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

болох Иргэний нисэхийн 

ерөнхий газартай хамтран 

шаардлагатай сумуудад 

Ерөнхий зориулалтын 

нисэхэд ашиглах агаарын 

хөлөг хөөрч, буух түр 

зурвасыг сонгон Газрын тухай 

хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

16.1.3 дахь заалтын дагуу 

орон нутгийн тусгай 

хэрэгцээний газарт авах 

Ерөнхий 

зориулалтын 

нисэхэд ашиглах 

агаарын хөлөг 

хөөрч, буух түр 

зурвасыг тусгай 

хэрэгцээний 

газарт авсан эсэх 

тийм-1, 

үгүй-0 
2021 0 1 - 

1-4 

улира

лд 

2022 оны газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөнд 

30га газрыг нисэх онгоц буух 

зурвас газрын зориулалтаар 

хамгаалалтанд авахаар 

тусгасан. 

 

 

 

 

70 

Хариуцагч 

томилсон эсэх 

(тийм-1, үгүй-0) 

тийм-1, 

үгүй-0 
2021 0 1 - 

1-4 

улира

лд 

ХАМААРАЛГҮЙ  

 

Байнгын 

арчлалт, 

хамгаалалт 

хийхэд гаргах 

зардлыг 

баталсан эсэх 

(тийм-1, үгүй-0) 

тийм-1, 

үгүй-0 
2021 0 1 

100.0 

ОНТ 

1-4 

улира

лд 

ХАМААРАЛГҮЙ  

ТАВ.  ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА, ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 



Зорилт 1: Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж, хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн  өмчийн ашиглалт хамгаалалтыг 

сайжруулах 

5.1.1 

Тендер шалгаруулалтыг 100 

хувь цахим хэлбэрээр зохион 

байгуулж үр дүн болон гэрээг 

тухай бүр системд оруулан 

нийтлэх 

Нийт зарлагдсан 

тендерийн 

урилга, үр дүн, 

гэрээ нийтэлсэн 

тендерийн эзлэх 

хувь 

Хувь 2021 70 100  
жилдэ

э 
Тендер зарлагдаагүй  

 

5.1.2 

Худалдан авах ажиллагааны 

хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх 

/5-аас доошгүй/ 

Худалдан авах 

ажиллагааны А3-

тай иргэдийн тоо 

нэмэгдсэн байна. 

Тоо 2021 - 

Худалд

ан авах 

ажиллаг

ааны 

А3-тай 

5-аас 

доошгү

й 

иргэнтэ

й 

болсон 

байна. 

 
жилдэ

э 

Худалдан авах ажиллагааны 

А3-тай иргэдийн тоо 1-р 

нэмэгдэж 13 хүн болсон.  

 

 

 

 

 

100 

5.1.3 

Худалдан авах ажиллагааны 

хагас, бүтэн жилийн тайланг 

Орон нутгийн өмчийн газарт 

цахим хэлбэрээр ирүүлэх 

Тайлан мэдээний 

тоо 
Тоо 2021 2 2  

6 

сарын 

15, 

 12 

сарын 

20 

Хугацаа болоогүй. 

 

5.1.4 

Орон нутгийн өмчийн 

ашиглалт, хадгалалт, 

хамгаалалтыг сайжруулах 

Байгуулагуудын 

өмч эзэмшүүлэх 

гэрээний 

биелэлтийн хувь Хувь 

2021 

- 80  
жилдэ

э 

Төсөвт 6 байгууллага, Орон 

нутгийн өмчит үйлдвэрийн 

газар /Эм эргэлтийн сан/-тай 

2022 оны өмч эзэмшүүлэх 

гэрээг хийж Аймгийн орон 

нутгийн өмчийн газраар 

батлуулсан.  

 

 

100 

ЗУРГАА. БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 



Зорилт 1: Орчны бохирдлыг бууруулах 

6.1.1 

“Үүсэх хог хаягдлыг 

үйлдвэрлэгч импортлогч нь 

хариуцах зарим 

бүтээгдэхүүний жагсаалт”-ын 

хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 

мэдээлэл түгээх (БОАЖСайд, 

Сангийн сайдын хамтарсан А-

429/257 дугаар тушаал) 

Мэдээлэл 

хүргэсэн аж 

ахуйн нэгжийн 

тоо 

Тоо 

 

 

2021 

 

 

- 

 

10 
- 

 

Жилдэ

э 

Сумын төвд  хүнс, бараа 

зардаг 6 дэлгүүрт мэдээлэл 

өгч, хог хаягдлын гэрээнд 

заалтыг нэмж оруулан гэрээг 

дахин шинэчлэн байгуулж 

хэрэгжилтийг хангах чиглэлд 

ажиллаж байна. 

 

 

100 

 

 

6.1.2 
Аюултай хог хаягдлын 

тооллого зохион байгуулах 

Тооллого хийсэн 

эсэх 

Тийм-1, үгүй-0 

 

 

 

2021 

- 1 - 
Жилдэ

э 

ЕБС-ийн химийн танхимд 

хэрэглэгдэхгүй болсон 5 

төрлийн бодисыг лацдан 

МХГ-т хүргүүлэхэд бэлэн 

болсон байна. /Тийм/ 

 

 

100 

6.1.3 
Дахивар хаягдлыг 

зориулалтын цэгт тушаах 

Тушаасан 

хаягдлын хэмжээ 

(тн) 

Тн 
 

2021 
- 3 - 

Жилдэ

э 

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 

дахивар хог хаягдлыг 

ангилан ялгах, пресслэгч 

худалан авах ажлын гэрээг 

байгуулж,  хог хаягдал 

ангилан ялгах цэг байгуулах 

ажлыг зохион байгуулж 

байна. 

 

 

 

30 

6.1.4 

Ангилдаг хогийн савны тоог 

нэмэгдүүлэх 

 

Хогийн савны тоо 

 

Тоо 

 

2021 
- 

 

5 

 

ОНТ 

5.0 

Жилдэ

э 

Өөрсдийн хөрөнгөөр 1иргэн, 

1 албан байгууллага, 1 аж 

ахуй нэгж ангилан ялгах сав 

байршуулсан. 

 

100 

6.1.5 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, гэр 

хорооллын бүсэд 

сайжруулсан ариун цэврийн 

байгууламжийн тоог 

нэмэгдүүлэх 

 

Сайжруулсан 

ариун цэврийн 

байгууламжийн  

тоо 

 

 

 

 

Тоо 

 

 

2021 

- 5 

Хувий

н 

хэвши

л 

1.5 

 

Жилдэ

э  

Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч 

1 аж ахуй нэгж, 1 иргэн 

сайжруулсан ариун цэврийн 

байгууламжийг өөрсдийн 

хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэв 

 

 

100 

Зорилт 2: Газрын доройтлыг бууруулах, нөхөн сэргээх 



6.2.1 

Газрын доройтол, 

цөлжилтөөс сэргийлэх 

хөтөлбөрийн хүрээнд 

“Хамгаалалтын ойн зурвас 

байгуулах” 

Талбайн хэмжээ 

(га) 
Га  2021 - 8 

 

УТ 

90.0 II, IV-р 

улира

лд 

Нэг тэрбум мод үндэсний 

хөдөлгөөн, Дундговио 

ногооруулъя дэд 

хөтөлбөрийн хүрээнд  ойн 

зурвас хэлбэрээр 16 га 

талбайд 9500ш суулгацыг 

суулгасан байна. 

 

 

 

100 

Зорилт 3: Ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 

6.3.1 

Газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөнд ногоон 

байгууламж байгуулах газрыг 

батлуулах 

Батлуулсан 

сумын тоогоор 
Тоо 2021 4 15 - 

I-IV  

улира

лд 

2022 оны Газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөнд 

ногоон байгууламж болон 

мод үржүүлгийн нийт 7 

байршилд 41 га газрыг 

төлөвлөн батлуулсан 100% 

6.3.2 

Иргэн, хувийн хэвшилтэй 

хамтран ногоон 

байгууламжийг нэмэгдүүлэх 

Тарьсан модны 

тоо 
Тоо 

2021 

2004 6504 

Хувий

н  

хэвши

л 

6.0 

II, IV-р 

улира

лд 

Дундговио ногооруулъя дэд 

хөтөлбөрийн хүрээнд  45 

иргэн,  2 аж ахуйн нэгж, 1 

хоршоо, 2 бүлэг  хамтран 

2022 оны 05-06 дугаар сард 

10000ш модыг тарьсан 

байна.  

 

 

 

 

100 

 

Ургалтын хувь Хувь 76 77 

6.3.3 
Модны тооллого зохион 

байгуулах 

Тооллого хийсэн 

эсэх 

Тийм-1, үгүй-0 

 2021 - 1 - 

II, III-р 

улира

лд 

/Тийм/ Эд хөрөнгийн 

тооллогоор сумын хэмжээнд 

2018 оноос хойш тарьсан 

нийт 2500ш модны тооллого 

хийж гүйцэтгэв. 

 

100 

 

 

Зорилт 4: Экологийн боловсролыг дэмжих 



6.4.1 

“Эко клубын чуулган-2022” 

арга хэмжээнд сумаас 

оролцох сурагч, багш нарын 

оролцоог хангах  

Оролцогчдын 

тоо  
Тоо 2021 - 

7-оос 

доошгү

й  

- 
Жилдэ

э 

“Солонго” эко клубын 5 

хүүхэд, 1 багш чуулга 

уулзалтанд оролцож клубын 

хүүхдүүдийн бүтээлийг 

танилцуулан дэд байр 

эзэлсэн байна.   

 

100 

 

Зорилт 5: Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах 

6.5.1 

Идлэг шонхрын үржлийг 

дэмжих зорилгоор хиймэл 

үүр, суулт байгуулах 

Хиймэл үүр, 

суулт байгуулсан 

эсэх 

Тоо 2021 - 8 
ОНТ 

2.4 

жилдэ

э  

Идлэг шонхор шувуу, болон 

махан идэштэй шувуунд 

зориулан   6 багт 120ш 

суудлыг байршуулав. 

 

100 

 

  

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР АРГА ХЭМЖЭЭ 

НЭГ. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:  

/ ЭРДЭНЭДАЛАЙ/ 

№ Хөтөлбөр арга хэмжээ 
Шалгуур 

үзүүлэлт 

Суурь түвшин 
Хүрэх 

түвшин 
Төсөв Хугацаа  

 

Хэрэгжилт 

 

Он 
Түвши

н 

Зорилт 1. Хүн амын эрүүл мэндийн 

мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж,  

халдварт бус өвчлөлийн эрт 

илрүүлэлтийг 2021 онд 59.9 байсныг 

2022 он гэхэд 85 хувьд хүргэнэ. 

Эрт илрүүлэг  

үзлэгийн 

хамрагдалтын  

хувь 

2021 59,5 85 

Улсын 

төсөв, 

ЭМДС  

1-12 

сар 

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 

давхардсан тоогоор 3446 хүнд 

үзүүлснээс 41,8% нь нойр 

булчирхай, цөсний өвчлөлтэй,  

46,5% нь үе мөчний үрэвсэлтэй, 

үзлэгт хамрагдсан хүүхдүүдийн 

70,2% нь буйлны үрэвсэл, шүдний 

цооролтой байна. Урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан 

иргэдийн эзлэх хувь 42 

 

 

 

 

100 

1.1 

Иргэдэд эрүүл мэндийн 

боловсрол олгож, “Эрүүл 

мэндийг дээдлэгч иргэн,  

Эрүүл мэндийг 

дэмжигч 

байгууллагын 

тоо 

2021 0 1 
УТ 1,3 

сая 

1-12 

сар 

Эрүүл мэндийг дэмжигч айл өрх, 

албан байгууллагыг шалгаруулах 

болзолт уралдааны удирдамжийг 

 

 

30 



дэмжигч байгууллага”-ын 

тоог нэмэгдүүлэх. 

Эрүүл мэндээ 

дээдлэгч иргэний 

тоо 

2021 0 3 

боловсруулан ажиллаж байна. 

Хугацаа болоогүй 

1.2 

Сайжруулсан ариун цэврийн 

байгууламжтай өрх бий 

болгох шалгаруулах арга 

хэмжээг зохион байгуулах 

Сайжруулсан 

ариун цэврийн 

байгууламжтай 

өрхийн тоо 

2021 0 5 
УТ 2,8 

сая 

1-12 

сар 

Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч 1 аж 

ахуй нэгж, 1 иргэн сайжруулсан 

ариун цэврийн байгууламжийг 

өөрсдийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэв 

 

 

100 

1.3 
Ковид 19 халдварын эсрэг 

дархлаажуулалтад зорилтот 

бүлгийн иргэдийг хамруулах. 
Хамралтын хувь 

2021 34,9 90 - 
3-12 

сар 

Ковид-19-ын вакцинжуулалтад  346 
хүн 3,4 дүгээр тунд хамрууллаа. 
Хамрагдалтын хувь 3 тун 48,3%, 4 
тун хамрагдалтын хувь 5%.  

 

 

100 

1.4 

Иргэдийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгийн 

хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх  

Үзлэгт 

хамрагдалтын 

хувь 

2021 58,1 60 - 
1-12 

сар 

Зонхилон тохиолдох халдварт  бус 

өвчлөл артерын даралт ихсэх 

өвчин / АДИӨ/-ий илрүүлэг үзлэгт 

3141хүн хамрагдахаас 788 хүн 

хамрагдаж 25%.  Артерийн даралт 

ихсэх өвчний  илрүүлэг үзлэгээр 

байж болзошгүй эрсдэлтэй 8 иргэн, 

давтан үзлэгээр 6 шинээр  

бүртгэгдэж хянагдаж  байна. ЧШӨ-

ий илрүүлэг үзлэгт 3286 хүн 

хамрагдахаас 810 хүн хамрагдаж 

24.6%-тай. Давтан үзлэгээр 2 

шинээр  бүртгэгдэж хянагдаж  

байна. Умайн хүзүүний өмөнгийн 

илрүүлэг үзлэгт зорилтот насны 341 

эмэгтэй хамрагдахаас 97 

хамрагдаж 28.4%, зорилтот бус 

насны 2 эмэгтэй хамрагдсан байна. 

Хөхний өмөнгийн илрүүлэгт  960 

эмэгтэй хамрагдахаас 108 эмэгтэй 

хамрагдсан 11.2% байна. 

 

 

 

 

 

50 



1.5 

18-аас дээш насны хүн амыг 

зүрх судасны өвчний 

эрсдлийн түвшинг тогтоох 

үзлэгт хамруулах. 

Хамрагдалтын 

хувь 

- - 90 - 
1-12 

сар  

18-аас дээш насны  
3815 хамрагдахаас, хүн амын зүрх 

судасны өвчний эрсдлийн түвшинг 

тогтоох үзлэгт 729 хүнийг хамруулж 

хамрагдалт 19,1%-тай байна. 

 

 

30 

1.6. 

Нийгмийн эрүүл мэндийн 

тусламж үйлчилгээний 

чиглэлээр 2022 онд аймгийн 

хэмээнд хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны нэгдсэн 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах  

Хэрэгжилтийн 

хувь 

- - 100 - 
1-12 

сар 

Нийгмийн эрүүл  мэндийн тусламж 

үйлчилгээний чиглэлээр   9 

өдөрлөг, арга хэмжээ, 24 сургалт 

мэдээллийг хийгээд байна. 

 

100 

1.7. 

Сумын эрүүл мэндийн төвийг 

Нийгмийн эрүүл мэндийн 

тусламж үйлчилгээ 

хариуцсан мэргэжлийн эрүүл 

мэндийн ажилтнаар хангах, 

давтан сургах.   

Хангалтын хувь  
- - 100 - 

1-12 

сар 

Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээ хариуцсан мэргэжлийн 

эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан 

ажилладаг. 

 

 

100 

Зорилт 2. Хүний нөөцийн хангалтыг 

2021 онд 97 байсныг 2022 онд 98 

хувьд хүргэнэ. 
Хүний нөөцийн 

хангалтын хувь 
2021 97 98 

УТ 25,3 

сая 

1-12 

сар 

Хүний нөөцийн хангалт 68,8 

хувьтай байна. Одоогийн байдлаар 

дутагдалтай мэргэжилтэн 12 

байгааг  “Хүний нөөцийн 

мэдээллийн цахим бүртгэлийн  

санд”  сул ажлын байрны зарыг 

оруулсан. 

 

 

 

70 

2.1 

Шинээр төгсөн очиж буй эмч 

мэргэжилтнүүдийг орон 

байраар хангах. 

Орон байраар 

хангасан 

мэргэжилтний 

тоо 

2021 0 2 

Орон 

нутгийн 

төсөв  

1-12 

сар 

Шинээр төгсөн очиж буй эмч 

мэргэжилтнүүдийг орон байраар 

хангахад зориулж хуучин 

эмнэлгийн 1 дүгээр давхарт 6 өрөөг 

тохижуулсан. 

 

 

100 

2.2 

Нэн шаардлагатай байгаа 

сувилагч мэргэжилтэнг 

бэлтгэх. 
Сувилагчийн тоо  2021 0 3 

ОНТ 4,0 

сая 

1-12 

сар 

Нэн шаардлагатай байгаа 

сувилагчид сургахаар ЭМТ-д олон 

жил ажиллаж байгаа 2 үйлчлэгчийн 

судалгааг “Энэрэл”  дээд сургуульд 

хүргүүлсэн. 

 

 

30 



Зорилт: 3. Эхийн 

эндэгдэлгүй ажиллаж, хүүхдийн 

тусламж үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулан 5 хүртэлх насны 

хүүхдийн эндэгдлийн түвшинг 

бууруулна. 

Эхийн 

эндэгдлийн 

түвшин /100000 

амьд төрөлтөд/ 

2021 

0 0 - 
1-12 

сар 

 

Эхийн эндэгдэлгүй 

 

100 

5 хүртэлх насны 

хүүхдийн 

эндэгдлийг 

түвшин / 1000 

амьд төрөлтөд/  

40 0 - 
1-12 

сар  

 

 

0-5 насны хүүхдийн эндэгдэлгүй. 

 

 

100 

3.1 
Цусны сайн дурын донорын 

тоог нэмэгдүүлэх.   Донорын тоо 2021 10 15 - 
1-12 

сар  

37 донортой ба O бүлгийн донор 15, 

А бүлгийн донор  18, В бүлгийн 

донлор 9, АВ бүлгийн донор 3 тус 

тус байна.  

 

100 

3.2 

Амрах байрыг тохижуулж, 

амарсан жирэмсэн эхчүүдийн 

тоог нэмэгдүүлэх.  

Амрах байраар 

амарсан эхийн 

тоо 

2021 0 50 - 
1-12 

сар 

Хөдөөгийн болон харъяа сумын 

жирэмсэн эхчүүдийг эхийн амрах 

байранд амраах зорилгоор 

эмнэлгийн  2 дугаар давхарт 1 

өрөөг тохижуулан амрааж байна. 

Жирэмсний хяналтанд 48 

байгаагаас  амарвал зохих 23 

жирэмсэн  эхээс 21 хүн амарч 

91,3%-тай байна. 

 

 

 

100 

3.3 

Шинэ болон сэргэн тархаж 

байгаа халдвараас 

урьдчилан сэргийлэх, 

тандалтын үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлэн эм эмнэлгийн 

хэрэгсэл, хүний нөөцийн 

бэлэн байдлыг хангах. 

Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслэлийн 

нөөцийн 

хангалтын хувь 2021 

80 85 УТ 20,0 

сая, 

Хандив 

туслам

ж  

1-12 

сар 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийн 

нөөцийн хангалтын хувь 85% Хүний 

нөөцийн бэлэн байдлын хангалтын 

хувь 68,8% 

 

 

70 

Хүний нөөцийн 

бэлэн байдлын 

хангалтын хувь  

97 98 



3.4 

Мобайл техниологын 

ашиглалтыг сайжруулж хүн 

амд үзлэг оношлогоо хийх.

  

Тусламж 

үйлчилгээ авсан 

иргэдийн тоо 

2021 2545 3500 - 
1-12 

сар  

Мобайл техниологи ашиглан 480 

хүнд эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээг үзүүлсэн. 

 

 

100 

 

ХОЁР. БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

/ ЭРДЭНЭДАЛАЙ / 

 

№ 
Хөтөлбөр арга 

хэмжээ 
Шалгуур үзүүлэлт 

Хүрэх 

түвшин 

Суурь түвшин  

Төсөв Хугацаа 

 

Хэрэгжилт  

 

он түвшин 
Жилийн 

эцэс 

 

А СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ       
  

1 

Сургуулийн 

өмнөх 

боловсролын 

үйлчилгээ 

үзүүлэх  

Малчин өрхийн 

хүүхдийн 

сургуулийн өмнөх 

боловсролд 

хамрагдалтын тоо  

тоо 2021 280 140  10 сард 

Сумын 2-5 насны 603 
хүүхдээс 10 бүлэгт 263,  
номын багцаар 16  нийт 
279 хүүхдийг хамран 
сургасан. Хамран 
сургалт 46 хувьтай. 
Малчин өрхийн 156 
хүүхэд СӨБ эзэмшиж 
байна. 

 

 

 

100 

2 

Эмзэг бүлгийн 

өрхийн хүүхдийн 

сургуулийн өмнөх 

боловсролд 

хамрагдалтын тоо 

тоо 2021 27 27  10 сард 

Эрсдэлт бүлгийн 21 
хүүхдийг 10 бүлэгт 
сургаж хөгжүүлж 
хүүхдийн авч ирэх ёстой 
ариун цэврийн 
хэрэглэлээс чөлөөлж 
байна 

 

 

 

100 

3 

Тусгай хэрэгцээт 

хүүхдийн 

сургуулийн өмнөх 

боловсролд 

хамрагдалтын тоо 

тоо 2021 0 1  10 сард 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй  
1 хүүхдийг Ахлах бүлэгт 
хамруулж бусад жирийн 
хүүхдүүдтэй сурч хөгжиж 
байна.  

 

 

 

 

100 



5 

Цэцэрлэгт орон 

нутгийн төсвийн 

хөрөнгө, иргэд, 

байгууллагын 

хандив, 

тусламжаар 

нийлүүлсэн 

сургалтын 

хэрэглэгдэхүүн, 

тоглоом наадгайн 

төрөл, зардлын 

хэмжээ,тоо 

тоо 2021 0 

хөгжим, 

биеийн 

тамирын 

кабинеттэй 

болох 

 10 сард 

Биеийн тамирын болон 
Дуу хөгжмийн бие даасан 
кабинеттэй. 2021-2022 
оны хичээлийн жилд 
биеийн тамирын 
кабинетэд 6 ширхэг 
вандан сандал төсвийн 
хөрөнгөөр, эцэг эх 
иргэдийн хандиваар 10 
ширхэг ҮКҮЛЕЛЕ хөгжим 
авлаа.  

 

 

 

 

100 

6 

Мэргэжлийн 

тасралтгүй 

хөгжлийн арга 

хэмжээнд 

хамрагдсан багш, 

ажилтны эзлэх 

хувь 

хувь 2021 60 70  10 сард 

“Глобол удирдагч” ИС-н 
магистрийн ангид 5 
багшийг, МУБИС-ийн 
СӨБИС-ийн магистрийн 
ангид 1 багш нийт 6  
 

 

 

100 

7 

Хяналтын камер, 

арр хөгжүүсэн 

цэцэрлэгийн тоо  

тоо 2021 0 1  10 сард 

2021-2022 онд 

Цэцэрлэгийн камерийн 

шинэчлэлийн ажил 

хийгдэж Хуучин аналог 

15 камертай байсан бол 

одоо IP 38 камертай 

болж, бүх ангиудын, 

унтлагын өрөө, хүлээн 

авах өрөө,шат, 

коридорууд, цэцэрлэгийн 

хойд тал , урд тоглоомын 

талбай, машины зогсоол 

бүгд бүрэн камержуулан 

Бага насны хүүхдийн 

эрсдэлгүй аюулгүй 

орчинг бүрдүүлсэн.  

 

 

 

 

 

100 



Б   ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ 

1 

Ерөнхий 

боловсролын 

сургуулийн 

сургалтын 

чанарыг 

дээшлүүлэх 

Тусгай хэрэгцээт 

суралцагчийн 

хамрагдалт 

хувь 2021 18 

10-аас 

доошгүй 

хувиар 

нэмэгдүүлэх 

 9 сард 

2021-2022 оны 

хичээлийн жилд Тусгай 

хэрэгцээт суралцагч 1 

байна.  

 

100 

2 

V ангийн 

математик, монгол 

хэлний хичээлийн 

сургалтын 

амжилтын дундаж 

хувь 2021 
математик 

42.7 
47  9 сард 

 

Хугацаа  болоогүй 

 

хувь 2021 
монгол 

хэл 53.2 
53.2  9 сард 

 

Хугацаа  болоогүй 

 

3 

IX  ангийн 

математикийн  

хичээлийн 

сургалтын 

амжилтын дундаж 

хувь 2021 41.6 46,6  9 сард 

 

 

Хугацаа  болоогүй 

 

4 

IX  ангийн монгол 

хэлний хичээлийн 

сургалтын 

амжилтын дундаж 

хувь 2021 52 57  9 сард 

 

Хугацаа  болоогүй 

 

5 

IX  ангийн 

байгалийн ухааны  

хичээлийн 

сургалтын 

амжилтын дундаж 

хувь 2021 41 45  9 сард 

 

 

Хугацаа  болоогүй 

 

6 

IX  ангийн 

нийгмийн ухааны  

хичээлийн 

сургалтын 

амжилтын дундаж 

хувь 2021 40.5 45,5  9 сард 

 

 

Хугацаа  болоогүй 

 

7 

XII  ангийн монгол 

хэлний хичээлийн 

сургалтын 

амжилтын дундаж 

хувь 2021 45 50  9 сард 

 

Хугацаа  болоогүй 

 



8 

Элсэлтийн 

ерөнхий 

шалгалтын 

онооны дундаж 

оноо 2021  501,2  9 сард 

 

 

Хугацаа  болоогүй 

 

9 

Нэгдүгээр ангийн 

сурагчдын уншиж 

сурсан хүүхдийн 

тоо хувь 

хувь 2021  98  9 сард 

Нэгдүгээр ангийн 

сурагчдын уншиж сурсан 

хүүхдийн тоо 105 байгаа 

нь 99 хувийг эзэлж 

байна.  

 

 

100 

10 

Сургалтын 

орчныг 

сайжруулах 

ЕБС-д орон 

нутгийн төсвийн 

хөрөнгө, иргэд, 

байгууллагын 

хандив, 

тусламжаар 

нийлүүлсэн 

сургалтын 

хэрэглэгдэхүүний 

төрөл, зардлын 

хэмжээ 

тоо 2021 0 

хөгжим, 

биеийн 

тамир, 

мэдээлэл 

зүйн 

кабинеттэй 

болсон эсэх 

 9 сард 

Иргэдийн хандив, багш, 

ажилчдын санаачлагаар 

биеийн тамир,  хөгжмийн 

кабинетийг 1 сая 

төгрөгөөр засварлан  5-н 

төрлийн хөгжмийн зэмсэг 

шинээр нэмэгдсэн . 

 

 

100 

11 

Багшийн 

мэргэжлийг 

дээшлүүлэх 

Мэргэжлийн 

тасралтгүй 

хөгжлийн арга 

хэмжээнд 

хамрагдсан багш, 

ажилтны эзлэх 

хувь 

хувь 2021 60 65  9 сард 

Танхимын болон цахим 

сургалтанд мэргэжил тус 

бүрээр   3-4 удаа 65 багш 

хамрагдсан.  

 

100 

12 

  

Сургуулийн 

автобусаар 

үйлчлүүлсэн 

сурагчийн тоо 

 2021    9 сард 

Улс, аймаг, орон нутагт 

сургалт семинар,  

олимпиад, уралдаан 

тэмцээнд оролцохоор 

мөн  туршлага судлах 

ажлаар давхардсан 

тоогоор  350 гаруй 

сурагч, багш, ажилтан 

 

 

 

100 



автобусаар зорчин 

үйлчлүүлсэн. 

В.  СУРГУУЛИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

1 

Сургуулийн 

үдийн хоолны 

үйлчилгээний 

чанарыг 

сайжруулах 

Сургуулийн 

хоолны газрын 

засвар үйлчилгээ , 

өргөтгөл хийсэн 

сургуулийн тоо 

тоо 2021 0 1  9 сард 

Дотуур байрны гал 
тогооны барилгад 1 сая 
төгрөгөөр дээвэрт 
засвар хийсэн. 

 

 

100 

2 

Сургуулийн 

хоолны газрын 

тоног 

төхөөрөмжөөр 

хангагдсан тоо  

тоо 2021 1 1  9 сард 

Хоол үйлдвэрлэлийн  
тоног төхөөрөмж  
аюулгүй байдлыг хангаж 
“Чиглэл ХХК” гэрээ 
байгуулан БШУЯ-ны 
хөрөнгө оруулалт 40 сая 
төгрөгөөр тоног 
төхөөрөмж хүлээн авсан.  

 

 

 

 

100 

3 

Үдийн хоолны 

үйлчилгээг 

сургууль өөрөө 

хэрэгжүүлдэг 

болсон сургуулийн 

тоо 2021 1 

5 өдөр 

халуун 

хоолоор 

үйлчлэх 

 9 сард 

Үдийн хоол үйлчилгээнд 
1-5р ангийн 525 сурагч 
хамрагдан 7 хоног бүр 
цэсийг шинэчлэн хоол 
үйлчилгээг хэвийн 
явуулж байна.  

 

 

100 

4 
Сурагчдын цэвэр 

ус уух нөхцөлийг 

бүрдүүлэх 

Ус цэвэршүүлэгч 

тоног 

төхөөрөмжөөр 

хангах /75 хүүхдэд 

1 төхөөрөмж 

байхаар тооцох/ 

 2021  3  9 сард 

Дотуур байр болон үдийн 

хоолны заалны танхимд 

2 цэвэршүүлэгч, хоолны 

цэгт 8  шүүлтүүр тоног 

төхөөрөмжийг 

байршуулсан. 

 

 

100 

В. НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛ 

1 

Насан туршийн 

боловсын 

үйлчилгээг  

сайжруулах  

Насан туршийн 

суралцахуйн үйл 

ажиллагаанд 

хамрагдсан 

иргэний тоо 

тоо 2021 1925 4636  9 сард 

Боловсрол нөхөн олгох 
хөтөлбөрт  6-р ангид 3, 7-
р ангид  1, 8-р ангид 1 , 9-
р ангид 2, 10р ангид 3, 
11-р ангид 3 нийт 13 
сурагч суралцаж байна. 2 
сурагч суурь 

 

 

100 



боловсролын гэрчилгээ 
эзэмшинэ. 

2 

Ерөнхий 

боловсрол нөхөн 

эзэмшсэн иргэний 

тоо 

тоо 2021 10 12  9 сард 

 
2021-2022 оны дүйцсэн 
сургалтанд 12 эрэгтэй  1 
эмэгтэй иргэн суралцаж 
байна. 

 

 

100 

3 

Бичиг үсгийн 

сургалтад 

хамрагдсан бичиг, 

үсэггүй 

залуучуудын тоо 

 2021 0 0  9 сард 

Бичиг үсгийн сургалтад 

хамрагдсан бичиг, 

үсэггүй залуучуудын тоо 

3 

 

 

100 

Г. НИЙТЛЭГ 

1 

Багш, ажилтаны 

нийгмийн 

хамгааллыг 

сайжруулах  

Эрүүл мэндийн 

урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг, 

шинжилгээнд 

хамрагдсан 

боловсролын 

байгууллагын 

багш, ажилтны 

эзлэх хувь 

тоо 2021 71 100  9 сард 

Аймгийн Эрүүл мэндийн 
газар, Нэгдсэн эмнэлгийн 
эмч нарын баг "Сүрьеэгүй 
ирээдүйн төлөө хамтдаа" 
эрт илрүүлэг, үзлэг 
оношилгоог хийж уушгины 
эмчийн үзлэг шинжилгээ 
рентген 85 албан хаагч 
хамрагдан мөн бага ангийн 
18 багш, тогооч, нярав, 
дотуур байрын багш нар 
нийт 24 албан хаагч  давтан 
шинжилгээнд  хамрагдсан.  

 

 

 

 

100 

2 

Боловсролын 

байгууллагын 

багш, ажилтанд 

урамшуулал 

олгох, нийгмийн 

баталгааг 

сайжруулахад 

нутгийн 

захиргааны болон 

нутгийн өөрөө 

удирдах 

байгууллага, аж 

тоо 2021  

5-аас 

доошгүй 

багш 

ажилтан 

 9 сард 

Нутгийн захиргааны 
байгууллага 2 багшид тус 
бүр 800,000 мянган төгрөг, 
эцэг эх аж ахуйн нэгж 5 
багшид нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд дэмжлэг 
үзүүлсэн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

100 



ахуйн нэгж, 

байгууллагаас 

үзүүлсэн дэмжлэг 

арга хэмжээний 

тоо, хамрагдсан 

багш ажилтны тоо, 

зардлын хэмжээ 

3 

Ахлах ангийн 

сурагчдын цахим 

хичээл үзэх 

боломжийг 

нэмэгдүүлэх  

Ахлах ангийн 

ээлжит хичээлийн 

цахим контентын 

тоо 

хувь 2021 шинээр 33  9 сард 

 

 

Хугацаа болоогүй  

 

4 

Боловсролын 

мэдээллийн 

системийг 

хөгжүүлэх 

Боловсролын 

байгууллагад 

ажиллагчдын 

боловсролын 

баримт бичгийг 

мэдээллийн 

системд оруулан 

лавлагаа үүсгэсэн 

байна 

хувь 2021 шинээр 100  9 сард 

 

 

 

 

Хугацаа болоогүй  

 

5 

Сургуулийн байр, 

дотуур байрыг 

интернэтийн 

сүлжээнд холбох 

Интернэтэд 

холбогдсон 

сургууль, 

хичээлийн байр, 

дотуур байрны тоо 

тоо 2021 сургууль 100  9 сард 
Хичээлийн 1, 2, 3-р байр 
интернет сүлжээ бүрэн 
холбогдсон. 

 

 

50 

тоо 2021 
Дотуур 

байр 
100  9 сард 

Интернет холболтонд 
холбогдоогүй.  

 

№ 
Хөтөлбөр арга 

хэмжээ 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх 

түвшин 
Төсөв Хугацаа 

  

Он Түвшин 

ГУРАВ. ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Зорил

т3.1 

Хүүхдийн хөгжил, 

хамгааллын 

үйлчилгээг сумын 

нийт иргэд, 

Үйлчилгээнд 

хамрагдсан 

иргэд, хүүхдийн 

хувь 

Хувь 2021 50 65 УТ-15.0 
I-IV 

улирал 

Хүүхдийн хөгжил, 

хамгааллын үйлчилгээг 

хүргэх ажлын хүрээнд 

ЗДТГ, ЭМТ, Цагдаагийн 

 

 

 

 



хүүхдүүдийн 60 

хувьд хүргэнэ. 

хэсэг, СӨБ, ЕБС*ийн 

байгууллагын дэргэдэх 

эцэг эхийн зөвлөл, 

хүүхэд хамгааллын 

хамтарсан баг хамтран 

чиглэл бүрийн үйл 

ажиллагааг зохион 

байгуулсан. Сумын нийт 

хүүхдийн 97 хувь нь 

хамрагдсан.  

100 

 

3.1.1 

Хурдан морины 

уралдаанч хүүхдийн 

эрхийг хамгаалж, 

аюулгүй байдалд 

хяналт тавьж 

ажиллах 

Хориглосон 

тогтоол, 

захирамжийн 

хэрэгжилтийн 

хувь 

Хувь 2021 0 100 УТ-2.0 
I-IV 

улирал 

Аймгийн Засаг даргын 

А/76 тоот захирамжийн  

хэрэгжилтийг  

Цагдаагийн хэсэгтэй 

хамтран хэрэгжүүлж, 

хяналт тавьж 

ажилласан. 

Захирамжийн хэрэгжилт 

100 % 

 

 

100 

Мэдээлэл 

зөвлөгөө өгсөн 

иргэд, уяачдын 

тоо 

Тоо 2021 0 100  
I-IV 

улирал 

Хурдан  морины 

уралдаан зохион 

байгуулах тухай Засаг 

даргын 2022 оны 06 

сарын 09-ний А/109 

дугаар захирамжийг 

“Эрдэнэт хүлэг” уяачдын 

холбоонд хүргүүлсэн. 

Мэдээлэл зөвлөгөө 

өгсөн иргэдийн тоо-420 

 

 

 

100 

Уралдаанч 

хүүхдийн 

аюулгүй 

байдлыг хангаж 

ажилласан 

наадмын тоо 

Тоо 2021 0 1  III улирал 

 

 

Наадам зохион 

байгуулагдаагүй.  

 

 

0 



3.1.2 

Хүүхдийн эсрэг 

хүчирхийллийн 

илрүүлэлтийг  

нэмэгдүүлэхэд 

чиглэсэн урьдчилан 

сэргийлэх 

нөлөөллийн үйл 

ажиллагаа зохион 

байгуулах 

Үйл 

ажиллагаанд 

хамрагдсан 

иргэдийн хувь  

Хувь 2021 50 60 УТ-6.0 
I-IV 

улирал 

ИТХ-аас зохион 

байгуулсан “Илрүүлье”   

14 хоногийн арга 

хэмжээг Цагдаагийн 

хэсэг, ЕБС, ЭМТ-тэй 

хамтран зохион 

байгуулсан. Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлд өртөж 

болзошгүй 3 иргэн, 

Ахуйн хүрээнд  архидан 

согтуурч бүлэг 

бөөгнөрөл үүсгэж 

болзошгүй  8 өрх, Гэр 

бүлийн хүчирхийлэл 

үйлдэж болзошгүй, 

зорилтот   10  өрхөөр 

орж, насанд хүрсэн 21 

иргэн,    насанд хүрээгүй 

10 иргэнд  яриа таниулга 

хийж, санамж, 

сэрэмжлүүлэг хүргэн, 8 

хүүхдэд эрүүл мэндийн 

үзлэг хийсэн. Зорилтод  

бүлгийн иргэдийн 85% нь 

хамрагдсан.  

 

 

 

 

100 

3.1.3 

Хүүхдийн 

тусламжийн утас 

108-аас ирүүлсэн 

дуудлага, хүүхдийн 

эрхийн асуудлаар 

иргэдээс ирүүлсэн 

өргөдөл, гомдлыг 

хүлээн авч бүртгэн, 

шийдвэрлэх, 

эрсдэлтэй 

Өргөдөл, 

гомдол 

шийдвэрлэлтий

н хувь 

Хувь 2021 95 95 УТ-5.0 
I-IV 

улирал 

Хүүхдийн 108 дугаар 

утсанд нийт 6 дуудлага 

ирсэн. 4 дуудлагыг бүрэн 

хааж 2 дуудлага  

судлагдах шатандаа явж 

байна. хэрэгжилт 66%  

байна. 

 

 

 

70 

Кейс 

шийдвэрлэлтий

н хувь 

Хувь 2021 95 95  
I-IV 

улирал 

108 дугаар утасны 1 Кейс 

нээж  ажиллах  

шаардлагын дагуу 

 

 

50 



мэдээлэлд кейс 

нээж, хариу 

үйлчилгээ үзүүлэх 

ажиллаж байна. 

шийдвэрлэлтийн хувь 50 

3.1.4 

 

Хүүхэд, гэр бүлийн 

мэдээллийн санд 

бүртгэлтэй, эрсдэлт 

нөхцөлд байгаа 

хүүхдүүдийг тухай 

бүр шинэчилж, 

хүүхэд хамгааллын 

үйлчилгээ үзүүлэх 

Мэдээллийн 

санд 

бүртгэгдсэн 

хүүхдийн хувь 

хувь 2021 15 20 2.0 
I-IV 

улирал 

Мэдээллийн санд  

Зорилтод 18 өрхийн 42 

хүүхдийн мэдээллийг 

бүртгэсэн.  

 

100 

Үйлчилгээ 

үзүүлсэн 

хүүхдийн хувь 

хувь 2021 - 95   

Мэдээллийн санд 

бүртгэлтэй байгаа 6 

хүүхэд байгаагийн  14%-

д  үйлчилгээ үзүүлсэн. 

 

30 

Зорил

т 3.2 

Гэр бүлийн 

тогтвортой байдлыг 

дэмжих чиглэлээр 

сургалт нөлөөллийн 

үйл ажиллагааг нийт 

гэр бүлийн 10 хувьд 

хүргэнэ. 

Хамрагдсан гэр 

бүлийн хувь 
Хувь 8 10 10 УТ-11.0 

I- 

IVулирал 

Олон улсын  гэр бүлийн 

өдөр зориулан “Миний 

мөрөөдлийн гэр бүл” 

зохион бичлэгийн 

уралдаан зарлаж 55 гэр 

бүлийн зохион бичлэг 

ирсэн, Аав ээж би  

тэмцээнийг ЕБС-ийн 5,2 

ангиудад зохион 

байгуулж  25 гэр бүл 

хамрагдсан. Нийт 80 гэр 

бүлийг хамруулсан. 

 

 

 

 

30 

3.2.1 

Үр хүүхдээ эсэн 

мэнд бойжуулж, 

нийгэмд нэр төртэй 

иргэн төлөвшүүлсэн 

гэр бүлийн 

туршлагыг олон 

нийтэд сурталчлан 

алдаршуулах ажлыг 

зохион байгуулах 

Алдаршуулсан 

гэр бүлийн тоо 
Тоо 5 5 - УТ-1.0 II улирал 

Алдарт 9 ээжийг 

шалгаруулж 

алдаршуулсан.  Аймгийн 

гэр бүл хөгжлийн төврүү 

1 гэр бүлийг “Оюунлаг 

гэр бүл”-д материал 

хүргүүлсэн.  

 

 

 

90 

3.2.2 

Олон Улсын гэр 

бүлийн өдрийг “Save 

family” уриатай 

Хамрагдсан гэр 

бүлийн тоо 
Тоо 50 75 - УТ-1.0 II улирал 

Олон улсын  гэр бүлийн 

өдөр зориулан “Миний 

мөрөөдлийн гэр бүл” 

 

 



тэмдэглэх, үйл 

ажиллагааг зохион 

байгуулах 

зохион бичлэгийн 

уралдаан зарлаж 55 гэр 

бүлийн зохион бичлэг 

ирсэн, Аав ээж би  

тэмцээнийг ЕБС-ийн 5,2 

ангиудад зохион 

байгуулж  25 гэр бүл 

хамрагдсан. Нийт 80 гэр 

бүлийг хамруулсан.  

 

 

 

100 

3.2.3 

 

Байгууллага аж 

ахуйн нэгжийн 

дэргэдэх эцэг эхийн 

зөвлөлийн үйл 

ажиллагааг 

тогтмолжуулж, 

хүүхэд хамгааллын 

бодлогыг 

хэрэгжүүлэх 

Хүүхэд 

хамгааллын 

бодлого 

хэрэгжүүлж буй 

байгууллагын 

тоо 

Тоо 5 5 5 УТ-4.0 
I-VI 

улирал 

Байгууллагуудын 

дэргэдэх эцэг эхийн  

зөвлөл төлөөлөл  

аймгаас зохион 

байгуулсан  Эцэг эхийн 

зөвлөгөөнд оролцож 

өөрсдийн байгууллагын  

эцэг эхийн зөвлөлийн 

төлөвлөгөөг дахин 

хэлэлцэж баталсан. 

Хүүхэд хамгааллын  

бодлогоор 7-н 

байгууллага   хамрагдаж 

байна.   

 

 

 

 

100 

 

 

3.2.4 

Гэр бүлийн 

тогтвортой байдлыг 

хангах модуль 

сургалтыг зохион 

байгуулах 

Зохион 

байгуулсан 

сургалтын тоо 

Тоо 4 8 8 УТ-3.0 
I-VI 

улирал 

 

 

Төлөвлөсөн хугацаа 

болоогүй.  

 

 

0 

3.2.5 

Угийн бичиг хөтлөх, 

цус ойртолтыг 

багасгах,  угийн 

бичиг хөтлөлтийг 

нэмэгдүүлэх 

чиглэлийн арга 

Зохион 

байгуулсан 

арга хэмжээний 

тоо 

Тоо 2 2 2 УТ-1.0 
I-VI 

улирал 

“Угийн бичиг” бичлэгийн 
уралдаан зохион 
байгуулж, шалгарсан 
бүтээл болох ЕБС-ийн 
12б ангийн сурагч 
М.Ариунзаяагийн  “Угийн 
бичиг” эссег UBS   
телевизийн мэргэжлийн 

 

 

 

 

 

 



хэмжээ зохион 

байгуулах 

студид бичлэг  хийлгэн  
олон нийтэд   хүргэсэн.  
Соёлын төвөөс ЕБС-ийн 
9Б ангийн хамт олонд  
Угийн бичгийн хөтөлгөө 
анхан шатны сургалтыг 
зохион байгуулсан.  

100 

3.2.6 

Хүмүүжлийн эерэг 

аргыг ЕБС, 

цэцэрлэгийн хүүхэд 

хамгааллын багаар 

дамжуулан, эцэг 

эхчүүдэд хүргэх Эцэг эхчүүдийн 

хамрагдалтын 

хувь 

Хувь 27 30 30 УТ-1.0 
I-VI 

улирал 

Цэцэрлэгийн 32 багш 
ажилчдад “Хүүхэд 
хүмүүжлийн  эерэг арга “ 
6 модуль сургалтыг 
СӨБ-ын багш 
Б.Ундармаа, ЕБСын 
нийгмийн ажилтан 
Оюунтөгс, Р.Энхсаруул  
нар зохион байгуулсан.  
10 бүлгийн багш нар 
цахимаар  эцэг эхэд 
хүргэсэн. Нийт эцэг 
эхчүүдийн 70 хувь нь 
хамрагдсан. 

 

 

 

 

100 

 

Зорил

т 3.3 

Залуучуудын 

хөгжлийн салбар 

зөвлөл, 

Залуучуудын 

хөгжлийн зөвлөлийн 

уялдаа холбоог 

сайжруулах, түүгээр 

дамжуулан 

залуучуудын 

оролцоог 

нэмэгдүүлэх 

Залуучуудын 

оролцооны 

хувь 

Хувь 2021 0 35 
УТ-2.5 

ОНТ-4.0 

I-IV 

улирал 

 

 

 

 

 

Ажил зохион 

байгуулагдаагүй 

 

 

 

 

 

 

 

0 

3.3.1 

Сумдын 

Залуучуудын 

хөгжлийн зөвлөлөөр 

Зохион 

байгуулсан 

уулзалтын тоо 

Тоо 2021 0 5 УТ-2.5 
II-IV 

улирал 

 

ХУГАЦАА БОЛООГҮЙ  

 



дамжуулан малчин 

залуучуудын 

нийгмийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх 

“Илгээлтийн эзэн” 

аян, уулзалт зохион 

байгуулах 

Аянд оролцсон 

залуучуудын 

тоо 

Тоо   30   

 

 

 

ХУГАЦАА БОЛООГҮЙ 

 

3.3.2 

Шинээр гэр бүл 

болж байгаа 

залуучуудад 

зориулан 

гэрлэлтийн арга 

хэмжээ зохион 

байгуулах 

Гэрлэлтээ 

батлуулсан 

залуучуудын 

тоо 

Тоо 2021 2 4 ОНТ-4.0 
III IV 

улирал 

 

 

 

ХУГАЦАА БОЛООГҮЙ  

 

ДӨРӨВ. СОЁЛ, УРЛАГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Зорил

т 4.1 

Соёл урлагийн 

салбарын насжилт 

өндөртэй барилга 

байгууламжийн тоог 

бууруулна.  

Шинээр 

ашиглалтад 

орсон 

барилгын тоо 

Тоо 2021 2 2  
I-IV 

улирал 

Эрдэнэдалай Соёлын 

төвийн барилга 100%-ийн 

гйүцэтгэлтэйгээр 

ашиглалтанд орсон. 

 

 

100 

Зорил

т 4.2 

Соёлын төвийн 

мэргэжилтэй 

ажилтны эзлэх 

хувийг нэмэгдүүлнэ.  

Шинээр 

нэмэгдүүлсэн 

мэргэжилтэй 

ажилтны тоо 

Тоо 2021 - 2 - 
I-IV 

улирал 

Эрдэнэдалай Соёлын 

төьийн мэргэжилтэй 

ажилтны эзлэх хувь - 67% 

 

100 

4.2.1 

Соёлын төвийн  

мэргэжлийн бус 

ажилтнуудыг соёл, 

урлагийн 

мэргэжил эзэмших 

сургалтад 

хамруулах 

Соёл, урлагийн 

мэргэжлийн 

сургуульд элсэн 

суралцсан 

ажилтны тоо 

 

Тоо 2021 - 2  
I-IV 

улирал 

Номны санч, бүжгийн 

багшийг Завхан аймгийн 

ХБК-д суралцуулах гэрээ 

хийсэн.  

 

30 

Зорил

т 4.3 

Соёлын өвийг 

хадгалан 

хамгаалах, 

Зохион 

байгуулсан 

арга 

хэмжээний тоо 

Тоо 2021 4 12  
I-IV 

улирал 

ТСҮХД, СББӨ-ийг өвлөн 

тээгчдийн тооллогыг 

аймгийн музейтэй хамтран 

 

 

 



өвлүүлэн хөгжүүлэх 

ажлыг нэмэгдүүлнэ.  

зохион байгуулж шинээр 5 

ТСҮХД-ийг илрүүлж, 11 

СББӨ-ийг өвлөн тээгчдийг 

бүртгэн баримтжуулсан. 

Шинээр 2 ТСҮХД-ыг 

аймгийн хамгаалалтанд 

авсан. Үүнд: Үнэгт хайрхан, 

талын булгийн тахилын 

онгон 

 

 

70 

 

 

Уртын дуу, морин 

хуурын шавь 

сургалтыг зохион 

байгуулах 

Сургалтад 

хамрагдсан 

иргэдийн хүн 

амд эзлэх хувь   

Хувь 2019 50 30  
I-IV 

улирал 

Уртын дууны сургалтанд 

20, морин хуурын 

сургалтанд 20 хүүхэд 

хамрагдсан. 

 

 

70 

4.3.2 

 

 

Сумын гар урчуудын  

бүтээлээр 

үзэсгэлэн-худалдаа 

зохион байгуулж, 

дэг сургууль, арга 

барилыг нь 

өвлүүлэх сургалт 

хийх 

Үзэсгэлэн-

худалдаа 

зохион 

байгуулсан 

эсэх 

 

/тийм-1, 

үгүй-0/ 
2021 - 1  

I-IV 

улирал 

Гар урчуудын үзэсгэлэн 

худалдааг 2 удаа зохион 

байгуулж, 5 үйлдвэрлэгч 

оролцсон. "Кашмер далай" 

ХХК гар урлалын бүтээлээр 

аймаг, улсын үзэсгэлэн 

худалдаанд амжилттай 

оролцсон. 

 

 

 

 

100 

Зохион 

байгуулсан 

сургалтын 

төрөл 

Тоо 2021 3 5  
I-IV 

улирал 

Өвлүүлэх 

сургалтын тоо-2 

1. Зүү ороох 

2. Монгол дээл урлал 

 

 

100 

4.3.3 

Өрх бүрийг угийн 

бичиг хөтлүүлэх 

ажлыг эрчимжүүлэх  

Угийн бичгээ 

хөтөлсөн 

өрхийн эзлэх 

хувь 

Хувь 2021 38,6 50  
I-IV 

улирал 

Угийн бичиг хөтлөж буй 

өрхийн эзлэх хувь 42,7% 

 

 

90 

4.3.4 

Түүх соёлын үл 

хөдлөх, хөдлөх 

дурсгал болон  

соёлын биет бус 

Ажлын хэсэгт 

дэмжлэг 

үзүүлж, 

/тийм-1, 

үгүй-0/ 
2021 - 1  

I-IV 

улирал 

ТСҮХД, СББӨ-ийг өвлөн 

тээгчдийн тооллогыг 

аймгийн музейтэй хамтран 

зохион байгуулж шинээр 5 

 

 

 

100 



өвийн улсын үзлэг 

тооллогын ажилд  

дэмжлэг үзүүлж, 

хамтран ажиллах 

хамтран 

ажилласан эсэх  

ТСҮХД-ийг илрүүлж, 11 

СББӨ-ийг өвлөн тээгчдийг 

бүртгэн баримтжуулсан 

4.3.5 

Нутгийн онцлог 

бүхий соёлын 

бүтээгдэхүүн, 

үйлдвэрлэл, брэнд 

бий болгох, 

баяжуулан 

хөгжүүлэх, 

сурталчлах ажлыг 

зохион байгуулахад 

дэмжлэг үзүүлж, 

орон нутаг 

хөгжүүлэх сангаас 

шаардагдах төсвийг 

шийдвэрлэн 

хамтарч ажиллах 

Соёлын 

бүтээгдэхүүн, 

үйлдвэрлэлийн 

нэр төрөл 

2021 2 - 3 15.0 
4-12-р 

сар 

Бүтээгдхүүн 

үйлдвэрлэлийн нэр төрөл – 

1 

Сур суран эдлэл, хөхүүр  

 

 

50 

Зохион 

байгуулсан 

арга хэмжээний 

тоо 

2021 2 - 4 5.0 
4-12-р 

сар 

 

 

 

 

 

Зохион байгуулсан арга 

хэмжээ байхгүй  

 

 

 

 

0 

ТАВ. БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Зорил

т 5.1. 

 

Хүн амын бие 

бялдрын хөгжил, 

чийрэгжилтийн 

түвшин тогтоох 

сорилд 

хамрагдагчдын А, В, 

С үнэлгээтэй 

иргэдийн эзлэх 

хувийг нэмэгдүүлнэ. 

Орон нутгийн 

нийт иргэдийн 

хамрагдалтын 

хувь /малчин, 

тариаланч 20%, 

албан 

байгууллаг, аж 

ахуй нэгж 30%, 

ерөнхий 

боловсролын 

сургууль 50%, 

цэцэрлэг 50%/  

Хувь 2021 /аймаг/ 25 - 
II, IV 

улирал 

Хамрагдалт: 

Малчин, тариаланч 

0,9%,  

албан байгууллаг, аж 

ахуй нэгж 30%, ерөнхий 

боловсролын сургууль 

50%,  

цэцэрлэг 50%/ тус тус 

сорилд хамрагдсан.  

 

 

 

 

 

 

 

100 

Сорилд 

хамрагдагчдын 

А, В, С 

Хувь 2021 
24.9 

/аймаг/ 
27.9 -- 

II, IV 

улирал 

2-р улиралд сорилд 

хамрагдсан 1331 

иргэнээс  А,В үнэлгээтэй 

 

 



үнэлгээтэй 

иргэдийн эзлэх 

хувь 

650 иргэн байгаа нь 48,8 

хувийг эзэлж байна. 

100 

5.1.1. 

Биеийн тамир, 

спортын орон тооны 

болон орон тооны 

бус арга зүйчийг 

ажиллуулах 

Арга зүйч 

томилон 

ажиллуулсан 

эсэх  

 

/тийм-1, 

үгүй-0/ 
2021 -   

I-II 

улирал 

 

Арга зүйч томилон 

ажиллуулж байна.  

 

 

100 

 

 

5.1.2. 

Иргэдийг идэвхтэй 

дасгал 

хөдөлгөөнөөр 

тогтмол 

хичээллүүлэх  

Алхах, гүйх, 

дугуй унах, иог, 

хийн дасгал, 

аэробэк, 

фитнес, 

спиннинг, 

бүжгийн 

хичээлээр  

хичээллэгчдийн 

хувь   

хувь 2021 - 

 

35 

 

- 
I-IV 

улирал 

Иог, хийн дасгал, 

аэробэк, фитнес, 

спиннинг, бүжгийн 

хичээлээр  хичээллэгч 

байхгүй. Багш 

дасгалжуулагч байхгүй.    

 

 

 

0 

5.1.3. 

Спортын анхан 

шатны тэмцээн  

зохион   байгуулж, 

аймгийн аварга 

шалгаруулах 

тэмцээнд оролцох 

Спортын анхан 

шатны тэмцээн  

зохион   

байгуулсан тоо 

/3х3 сагсан 

бөмбөг, 

бадминтон, 

дугуй/ 

Тоо 2021 - - - 
I-II 

улирал 

Баруун бүсийн аварга 

шалгаруулах "МИНИ 

ВОЛЕЙБОЛ"-ын 

тэмцээнийг 03 дугаар 

сарын 19-20нд зохион 

байгуулж,  6 сумын 29 

багийн 144 тамирчин 

оролцсон. 

 

 

100 

Аймгийн аварга 

шалгаруулах 

тэмцээнд 

оролцсон 

спортын төрөл  

Тоо 2021 - - - 
I-II 

улирал 

Сагс, Волейбол, Жудо, 

Ахмадын спортын 3 

дугаар наадам, хөнгөн 

атлетик, Бүжиг зэрэг 

төрлүүдээр оролцож 

амжилт гаргасан.  

 

 

100 

5.1.4. 

“Илүүдэл  жингүй-

Эртэч Монгол“ 

аяныг  иргэдийн 

Өглөөний 

06:30-07:30 

цагийн хооронд  

Хувь 2021 - 30 - 
I-IV 

улирал 

“Илүүдэл жингүй Эртэч 

Монгол“ аянд 

 

 



насны бүлэг, ажил, 

амьдралын онцлогт 

нийцүүлэн зохион 

байгуулах  

дасгалд 

хамрагдсан 

иргэдийн хувь   

байгууллагуудын албан 

хаагчид, иргэд нийлсэн 

180 хүн хамрагдсан. 

 

100 

Машингүй 

өдөрлөг зохион 

байгуулсан тоо 

Тоо 2021 - 1 - 
I-IV 

улирал 

Машингүй өдөрлөг 

зохион байгуулсан тоо 1 

ЗУРГАА. ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР:  

Зорил

т  6.1 

Жендэрийн тэгш 

байдлын талаар 

төрийн албан 

хаагчид, олон 

нийтийн ойлголт 

сайжирсан байна.   

“Жендэрийн 

эрх тэгш 

байдлыг 

хангах” бусад 

холбогдох 

сэдвээр 

сургалтыг 

зохион 

байгуулсан 

байх тоо  

Тоо 2021 2 2 - 
11 сарын 

1 

 

 

 

 

Хугацаа болоогүй.  

 

6.1.1 

Удирдлагын 

академийн 

мэргэжил 

дээшлүүлэх 

институтийн төрийн 

албан хаагчдад 

зориулсан “Ахисан 

түвшний жендэрийн 

дүн шинжилгээ”  2 

бүлэг цахим 

сургалтад төрийн 

албан хаагчдыг 

хамруулах  

Жендэрийн 

сургалтад  

хамрагдсан 

албан хаагчийн 

хувь  

Хувь 2021 30 60 - 
11 сарын 

1 

Жендэрийн ахисан 

түвшний сургалтад  35 

төрийн албан хаагч 

хамрагдсан нь 16 хувийг 

эзэлж байна. хагас 

жилийн төлөвлөгөөний 

биелэлт 100% 

 

 

100 

6.1.2 

Хөдөлмөрийн 

мөлжлөг, ажлын 

байран дахь 

ялгаварлан 

Сумын дэд 

зөвлөл 5 

байгууллагын 

дотоод журамд 

Тоо 2021 1 2 - 
11 сарын 

1 

 

 

 

 

 



гадуурхалтын 

аливаа хэлбэрээс 

урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 

Жендэрийн эрх тэгш 

байдлыг хангах 

тухай хуулийн 11.4 

дэх 2 заалтыг 

байгууллагуудын 

хөдөлмөрийн 

дотоод журамд 

тусгуулж, тусгасан 

эсэхэд хяналт 

тавьсан байх 

хяналт тавьсан 

тоо 

 

 

 

 

 

Хугацаа болоогүй  

6.1.3 

Эрүүл мэндийн 

урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт 

эрэгтэйчүүдийг 

хамруулах 

Үзлэгт 

хамрагдсан 

эрэгтэйчүүдийн 

хувь  

Хувь 2021 50 80 - 
11 сарын 

1 

 

 

Хугацаа болоогүй 

 

ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖ ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:  

Зорил

т 6.2 

 Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн ур 

чадвар олгох 

сургалтад 

хамруулж, 

хөдөлмөрийн зах 

зээлд бэлтгэн 

иргэдийг 

санхүүгийн 

дэмжлэг болон 

ажлын байраар 

хангана. 

Байнгын 

ажлын 

байраар 

хангагдсан 

хүний тоо  

Тоо 2021 1 3 - 
11 сарын 

1 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих хөтөлбөрийн 

хүрээнд аж ахуйн 

эрхлэлтийн сургалтанд 

17 иргэнийг хамруулсан. 

Мөн санхүүгийн 

дэмжлэгт хамруулахаар  

20 иргэний төслийг 

хүлээн авч 17 иргэний 

төслийг аймгийн 

хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газарт 

хүргүүлсэн. 3 иргэн 

сургалтанд 

хамрагдаагүй.  

 

 

 

 

 

 

70 



Түр ажлын 

байраар 

хангагдсэн 

хүний тоо 

Тоо 2021 15 15 - 
11 сарын 

1 

Ногоон ажлын байр 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
мод тарих чиглэлээр  
ажил хөдөлмөр 
эрхлээгүй 90 иргэнийг  
түр ажлын байраар 
хангахаар төсөл 
боловсруулж аймгийн 
хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газарт 
явуулсан.  

 

30 

6.2.1 

Ажилгүй иргэдийг 

мэргэжлийн болон 

давтан сургалтад 

хэрэгцээнд 

тулгуурлан 

хамруулах 

Хүний тоо Тоо 2021 0 10 - 5 сарын 1 

Ажил хөдөлмөр 
эрхлээгүй 18-34 насны 5 
залуучуудыг оролцоо 
төслийн хөдөлмөр 
эрхлэх ур чадвар, чиг 
баримжаа олгох 14 
хоногийн сургалтанд 
хамруулахаар e-
mongolia.mn 
бүртгүүлсэн. Залуучууд 
аймгийн хөдөлмөр 
халамжийн 
үйлчилгээний газарт 
2022 оны 06 сарын 6 –нд 
ярилцлаганд орж, мөн 
эрүүл мэндийн үзлэгт 
хамрагдан 6 сарын 8-
нээс сургалтандаа  
хамрагдсан. 

 

 

 

 

 

 

 

70 

6.2.2 

Үйлдвэрлэлийн 

осол судлан бүртгэх 

сумын комиссыг 

чадавхжуулах 

Сургалт, арга 

зүйн дэмжлэг 

үзүүлсэн тоо  

Тоо 2021 0 2 
- 

 

11 сарын 

30 

Үйлдвэрлэлийн осол 
судлан бүртгэх  
комиссын 5 гишүүнийг  
чадавхжуулах 1 
хоногийн сургалтанд 
хамруулсан. 

 

 

70 

6.2.3 

ХАБЭА-н сумын 

зөвлөлийн үйл 
Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн 

хувь  

Хувь 2021 65 85 
- 

 

11 сарын 

30 

ХАБЭА-н сумын 
зөвлөлийн төлөвлөгөөг 
13-н  заалттай 
боловсруулан 

 

 

90 



ажиллагааг 

тогтмолжуулах 

хэрэгжүүлж байна. 
Төлөвлөөгөөний 
хэрэгжилтийн хувь  70% 

6.2.4 

Халамж, 

хамгааллын 

чиглэлээр иргэдээс 

гаргасан өргөдөл, 

гомдлыг хурдан 

шуурхай 

шийдвэрлэж, 

дэмжлэг үзүүлнэ.  

Өргөдөл, 

гомдлыг 

шийдвэрлэх 

хугацаа /хоног/ 

Хоног 2021 - 30 - 
11 сарын 

1 

Хөдөлмөр, халамжийн 

чиглэлээр иргэдийн  336 

өргөдлийн хүлээн авч 

бүртгэл хөтлөн бичгээр 

151,  цахимаар 85, 

биечлэн уулзсан 100 

өргөдлийг хугацаанд нь 

шийдвэрлэсэн. 

 

 

 

 

90 

Дэмжлэг 

үзүүлсэн байх 

хувь 

Хувь 2021 - 20 - 
11 сарын 

1 

Өргөдөл гаргасан 336 

иргэдийн 90 хувь нь 

дэмжлэгт хамрагдсан.   

 

100 

6.2.5 

Нийгмийн 

халамжийн дэмжлэг 

туслалцаа зайлшгүй 

шаардлагатай 

өрхийн 

хөдөлмөрийн насны 

10 иргэнийг 

хөдөлмөрт бэлтгэх 

сургалтад 

хамруулж, ажлын 

байранд зуучлах 

Хүний тоо Тоо 2020 0 10 - 7 сарын 1 

Нийгмийн халамжийн 

дэмжлэг туслалцаа 

зайлшгүй шаардлагатай 

337 өрхийн 1144 

иргэнээс ажил хөдөлмөр 

эрхлээгүй 53 иргэн 

үүнээс  хөдөлмөрийн 

насны ажил хөдөлмөр 

эрхлээгүй 14  иргэнийг 

хөдөлмөрт бэлтгэх 

сургалтад хамруулж, 

байнгын ажлын байранд  

5 иргэнийг зуучилсан.  

 

 

 

 

 

70 

6.2.6 

Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

иргэний орчин, орон 

зайн стандартыг 

/MNS6055:2009/ 

орон нутагтаа 

хангуулна. 

Суманд орон 

зайн 

стандартыг 

мөрдүүлсэн 

байгууллага аж 

ахуйн нэгжийн 

хувь 

Хувь 2021 20 80 - 
11 сарын 

1 

Суманд хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэний 

орчин, орон зайн 

стандартыг мөрдүүлсэн 

байгууллага,  аж ахуйн 

нэгжийн  стандартыг 

хангуулсан.  

 

 

 

100 



6.2.7 

Байгууллага, аж 

ахуй нэгжид 

тэтгэвэрт бэлтгэх 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх 

Тэтгэвэрт 

бэлтгэх 

хөтөлбөрийх 

хүрээнд 

сургалт, арга 

хэмжээ зохион 

байгуулсан тоо 

Тоо 2021 - 2 - 
11 сарын 

15 

 

 

ХУГАЦАА БОЛООГҮЙ 

 

Биелэлтийн дундаж хувь 90.9  

Хугацаа болоогүй 26 заалт байна.  


