
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА,ГУРВАНСАЙХАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН                                                                                                                               

2022 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОВЧОО 

№ Хавсралт Чиглэл Хэрэгжилтийн дундаж үнэлгээ 

1 3 дугаар хавсралт Санхүү төрийн сангийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 
хөтөлбөр арга хэмжээ 

90% 

2 4 дүгээр хавсралт Төрийн захиргааны удирдлагын хүрээнд 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр арга хэмжээ 

75% 

3 5 дугаар хавсралт Хууль, эрх зүйн хүрээнд хэрэгжүүлэх зорилт, 
арга хэмжээ  

71,6% 

4 6 дугаар хавсралт Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр 

арга хэмжээ 

69,3% 

5 7 дугаар хавсралт Нийгмийн бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх 
хөтөлбөр арга хэмжээ 

63,4% 

НИЙТ ДУНДАЖ  73,86, 

 
 

 
Аймгийн Засаг дарга, сумын Засаг даргын 2022 онд 

                                                                                                                                                            хамтран ажиллах гэрээний 3 дугаар хавсралт  
 

 
САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

№ Хөтөлбөр арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх 
түвшин 

 Хэрэгжилт  хувь 

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 

Сумын хэмжээнд татварын 
орлого нийт дүнгээр 100% 
Нэр төрлөөр 80%-тай байна.  

90% 

 Суманд үйл ажиллагаа явуулж 
буй ААН-үүдийг албан татвар 
төлөгчийг бүртгэх журмын дагуу 
бүрэн бүртгэх, тэдгээрийн 
борлуулалтын орлогыг цахим 

Үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа ААН 
байгууллагуудын и-
баримт олголтын 
хувь. 

хувь 2021 - 70 

7 ААНэгж үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа бөгөөд 5 ААнэгж 
тогтмол олгож 2 ААнэгж дутмаг 
ажиллаж байна. И-баримт 
олголтын хувь 71%-тай байна.  

90% 



баримтын систем /И-баримт/-д 
бүртгэж байгаа эсхэд хяналт 
тавьж ажиллах. 

 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” төхөөрөмжийн 
тоо. 

хувь 2021 0 1 

Засаг даргын нөөц сангаас 
татварын байцаагчид 1500,000 
төгрөгөөр Пос машиныг 
шийдвэрлэсэн.  

90% 

 ААН, байгууллагуудын 
санхүүгийн тайлан хүлээн авалт, 
тушаалтын хувийг нэмэгдүүлэх. 

Тайлан тушаалтын 
дундаж хувь. 

хувь 2021 80 85 

Төсвийн 5 байгууллага 
болон бүртгэлтэй 11 ААнэгж 
тайлан мэдээгээ хугацаанд 
нь ирүүлж ажилласан.  

90% 

 Төсвийн ил тод байдлыг Шилэн 
данс болон бусад арга хэрэгслийг 
ашиглан бий болгох. 

Шилэн дансны 
хэрэгжилтийн хувь. хувь 2021 96,0 100 

Шилэн дансны хэрэгжилт 
100%-тай байна.  

 
90% 

 Сургууль, цэцэрлэг, хүн эмнэлэг, 
төрийн захиргааны 
байгууллагуудын түлш 
халаалтын өр, авлага 
үүсгэхгүйгээр баталсан төсөвтөө 
багтаан санхүүжүүлэх. 

Өр, авлаггүй 
ажилласан байх. 

хувь 2021 0 0 Батлагдсан төсөвтөө 
багтаан өр үүсгээгүй 
ажиллаж байна.  

90% 

90%-6 90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аймгийн Засаг дарга, сумын Засаг даргын 2022 онд 
                                                                                                                                                            хамтран ажиллах гэрээний 4 дугаар хавсралт  

    
 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

№ Хөтөлбөр, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх 

түвшин 
Төсөв Хэрэгжилт хувь Хувь 

Он 
Түвши

н 

1. Мэргэшсэн хариуцлагатай төрийн алба  

1 

Төрийн албан хаагчийн 
сургалтын төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжилтийг зохион байгуулан 
ажиллах 

Төлөвлөгөө гаргасан байх 
/Тийм-1, 

үгүй-0/ 
2021 1 1 

Зарцу
улсан 
төсөв 
мерит 
төслө
өс 4,5 
сая  

Төлөвлөгөөг 5 хүрээнд 

20 заалт бүхий ажлыг 

тусган боловсруулан 

төлөвлөгөөний дагуу - 

Албан хаагчдын хууль 

эрх зүй , хандлага, мэдээ  

мэдээлэл технологийн 

чадвар гэсэн 3 бүлгээр 

байгууллагын 21 албан 

хаагчийн түвшинг 

тодорхойлж ,  үр дүнд 

үндэслэн сургалтын 

төлөвлөгөөг 

боловсруулсан.  6 

удаагийн сургалтанд 

давахардсан тоогоор 121 

албан хаагч хамрагдсан.  
 

 

  

 100% 

Нийт зохион байгуулсан 
сургалт, семинарын тоо 

Тоо 2021.  10 

Хамрагдсан нийт албан 
хаагчдын тоо: 

Тоо.' 2021  50 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувь 

Хувь 2021 87 90 

2 

 
Төрийн албан хаагчдын 
нийгмийн баталгааг хангах 
төлөвлөгөө боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөгөө гаргасан байх /Тийм-1, 

үгүй-0/ 
2021 1 1 

- 

Төлөвлөгөөг боловсруулан 
ажиллаж 7 албан 
хаагчид7,616,012 төгрөгний 
ур чадвар, 5 албан хаагчид 
39,032,300 төгрөгний 
тэтгэмж, 2 албан хаагчид 
650,000 төгрөгний тусламж 
дэмжлэгийг  үзүүлэн 
ажилласан байна. /Нийт 
47,2298,312/ 

100% 

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн хувь Хувь 2021 87 90 

Зарцуулсан хөрөнгийн 

хэмжээ Сая төг 2021 - 10,0 сая 



3 
Хүний хөгжлийг дэмжих жил”-
ийн ажпын төлөвлөгөө батлан 
хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөгөө гаргасан байх /Тийм-1, 

үгүй-0/ 

2021 - 1 

- 
 

Хүний хөгжлийн хүрээнд 
байгууллагын хэмжээнд 
2022 оны “ албан хаагчдыг 
хөгжлийг дэмжин- ажлын 
байрны бүтээмжийг 
нэмэгдүүлье” жил болгон 
ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруурлан ажиллаж 
байна. Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 90-тай байна.  

 
 
 
 
 

90% 
Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувь 

Хувь 2021 - 90 

4 

Сумын төрийн байгууллагуудад 
байгууллагын соёлыг 
нэвтрүүлж, Хандлагаа 
өөрчилье-Хамтдаа хөгжие” 
хөдөлгөөн өрнүүлж, шилдэг 
байгууллага төрийн албан 
хаагчийг тодруулж урамшуулах 

Арга хэмжээний 
хзрэгжилтийн хувиар 

хувь 2021 0 100  

Аяны хүрээнд зохион 
байгуулах ажлын 
төлөвлөгөөг 13 ажил тусган 
боловсруулан засаг 
даргаар батлуулан 
хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. 
Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувь 81%тай 
байна.  

90% 

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 хувь 

Хоног хувь 2021 30 25 
Өргөдөл шийдвэрлэлтийн 
дундаж хоног 25 хоногтой 
байна.  

100% 

2.1. 
Иргэдээс санал, хүсэлт хүлээн 
авах нээлттэй утас тогтмол 
ажиллуулах 

Нээлттэй утсаар хүлээн 

авсан өргөдлийн 

шийдвэрлэлтийн хувь 

Хувь 2021 70 80 - 

Нээлттэй утсыг ажиллуулж 
байгаа бөгөөд утсанд ирсэн 
өргөдөл хүсэлт байхгүй 
байна.  

- 

Өргөдөл гомдол 

шийдвэрлэлтийн хувь 

Хувь 2021 98,1 98,5 - 

2022 оны 3-р улирлын 
байдлаар Төрийн 
байгууллага, албан 
тушаалтанд хандаж 
иргэдээс нийт  224  санал 
хүсэлт өргөдөл гомдол 
ирүүлснийг 98,7 
хувьтайгаар шийдвэрлэсэн 
байна. (Бичгээр 139, цахим 
хэлбэрээр 27, утсаар 31, 
биечлэн уулзсан 27) 

100% 



2.2. 

Үйл ажиллагааны болон хүний 
нөөцийн ил тод байдлын 14 
шалгуур үзүүлэлтийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 

Ил тод байдлын 14 шалгуур 

үзүүлэлтийн хэрэгжилтийн 

хувь 

Хувь 2021 70 80 - 

Ил тод байдлын самбарыг 
ажиллуулж хэрэгжилтийг 
ханган иргэдэд мэдээллийг 
хүргэн ажиллаж байна.  

 
80% 

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 - 

Сайтад мэдээ мэдээлэл-12, 

төсөв санхүү-74, үйл 
ажиллагаа-9, төрийн 
үйлчилгээ-2, бусад-1 нийт 
98  мэдээллийг оруулсан 
байна 

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 - 

Гурвансайхан Засаг даргын 
тамгын газар хуудсаар 
дамжуулан 30 пост 
мэдээллийг байршуулсан.  

90% 

2.5. 

е-mongolia төрийн үйлчилгээний 
цахим системийн чанар 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

Сумдын иргэдэд е-mongolia 

системийн талаар 

танилцуулж сурталчилсан 

тоо, е-mongolia ХУР 

системээс мэдээлэл авсан 

хүний тоо 

Хувь 2020 10 100 

5400
0 

мян 

2022 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар 46 
лавлагаа үйлчилгээг 
иргэдэд гаргаж үйлчилсэн 
байна 

50% 

 
2.6. 

Дижитал IР технологид 
суурилсан нээлттэй утасыг 
ажиллуулж, үйл ажиллагааг нь 
тогтмолжуулах 

IР технологид суурилсан 

утасны ашиглалтын хувь 
Хувь 2020 100 100 - 

Нээлттэй утас ажлын 
өдрүүдэд 09-18 цагийн 
хооронд иргэдийн санал 
хүсэлтийг авч ажиллаж 
байна. 

30% 

2.7. 

Сумын ЗДТГ-ын интернетийн 
хурдыг хамгийн багадаа бодит 
хурдаар 5 mЬ dedicated 
урсгалтай болгож, интернэтийн 
бодит хаягтай болж цахим 
хурлын үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулах 

Интернэт сүлжээний 

тасалдалгүй болсон байх, 

Бодит хаягтай болсон 

сумдын тоо, 
Хувь 2020 20 100 10 сая 

Цахим хурлын үйл 
ажиллагаа тогтворжиж 
хагас жилийн байдлаар 
AVER системээр 0, zoom 
системээр 23 хурал 
амжилттай явуулсан. 

90% 

2.8. 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний 
мэдээллийн цахим сан үүсгэх Цахим сан үүсгэсэн эсэх 

/Тийм -1, 

Үгүй -0/ 
- 1 1 

 

0 

0 

2.9 

Орон нутгийн хэмжээнд утасгүй 
холбооны хамрах хүрээг 
өргөжүүлэх, иргэдийн интернэт 
холбогдох боломжийг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн утасгүй 
хандалтын цэгүүдийн/ wifi 

Утасгүй интернэтийн зонэ 

байрлуулсан тоогоор 

 

тоо 0 1 1 

 

0 

0 

http://www.dundgovi.mn/


hotspot/ тоог нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 

 

2.1 

Зорилт: Бодлогын баримт бичиг 
болон топгоол 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 - Тайланг хүргүүлсэн 

90% 

2.1.1 

Хууль тогтоомж, тоггоол 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг 
чанартай гаргаж, улирал бүр 
тайлагнаж ажиллах 

Хэрэгжилтийн хувь хувь 2021 80 85  

 

- 

Тайлан ирүүлсэн тоо тоо 2021 4- 4  

2.1.2 

ЗГҮАХХэрэгжилт, 
ЗДҮАХХэрэгжилт,  АЗД, СЗД 
байгуулсан хамтран ажиллах 
гэрээний хэрэгжилтийг хагас, 
бүтэн жилээр тайлагнаж 
ажиллаж 

Хэрэгжилтийн хувийг 
нэмэгдүүлсэн байх хувь 2021 - 80 - АЗДҮАХ-ийн холбогдох 8  

заалт бүхий ажлыг 95%-
тайгаар хэрэгжүүлэн  
хэрэжилтийг хугацаанд нь 
хүргүүлэн ажилласан.  

100% 

Тайланг хугацаандаа 
ирүүлсэн байх тоо 2021 2 2 - 

3. Гадаад харилцааг орон нутагт хэрэгжүүлэх   

 
3.1 
 
 

Зорилт 3.1 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 - - 

- 

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 - - 

- 

3.1.2 

Арга хэмжээ: Гадаад арга 
хэмжээний үйл ажиллагааны 
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 - 

Гадаад ажлын мэдээг 
гаргаж ТЗУХ-т хүргүүлэн 
ажилласан.  

100% 



3.1
.3

  

Арга хэмжээ: Гадаад улс оронд 
айлчлах, албан хэргээр зорчих, 
олон улсын арга хэмжээнд 
оролцох, албан ёсны яриа 
хэлэлцээр явуулахдаа 
удирдамжийн төсөл 
боловсруулан, аймгийн Засаг 
даргаас санал авч байх 

Удирдамж батлуулсан эсэх 
Тийм-1 

үгүй-0 
2021 0 1 - 

Гадаад айлчлал хийгдээгүй  - 

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 - 

Гадаад айлчлал хийгдээгүй - 

  
3.1.5 

Арга хэмжээ: Гадаадын төсөл 
хөтөлбөрт хамрагдах 

ТЗУХ-тэй төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх талаар чиглэл 
авч хамтран ажилласан тоо 

Тоо 2020 0 1 - 
Мерит ISO  ЧМТогтолцоог 
хэрэгжүүлэн аймгийн ЗДТГ-
тай хамтран ажиллаж 
байна.  

100%  

Гадаадын төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэгч 
байгууллагуудад хандан 
бичил төсөл хөтөлбөрийн 
тоо 

Тоо 2020 0 1 

- 

4. Батлан хамгаалах бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх  

4.1.1 

Улсын болон ЗХ-нийг хүн, 
техникээр нөхөн хангах 
Сайнцагаан сумын Дайчилгааны 
төлөвлөгөө шинээр 
боловсруулах  

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувиар  

Хувь 2021 0 100 - Хамааралгүй  

 

4.1.2 

Цэргийн бүртгэлийг зохион 
байгуулан явуулах 

Тоо бүртгэлд хамрагдалтын 
хувиар 

Хувь 2021 60 80 - 

Цэргийн бүртгэлийн 1 сард 
зохион байгуулж 94%-
тайгаар тайланг цэргийн 
штабт хүлээлгэн өгч 
ажилласан.  

100% 

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 

2022 оны 2-р ээлжийн цэрэг 
татлагаар 37 залуучууд орж 
хяналтын тоог 86%-тайгаар 
биелүүлсэн.   

90% 

4.1.4 

Батлан хамгаалах хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах 

Хэрэгжилтийн хувиар Хувь 2021 60 70 - 

Хилийн цэргийн гэрээ 
хилчин арга хэмжээг 0129-р 
ангитай хамтран орон 
нутагт сурталчилан 

100% 



ажиллаж 61 залуучуудыг 
сургалттанд хамрууллаа.  

4.1.5 
Цэргийн дүйцүүлэх алба биеэр 
хааж байгаа иргэдийг сургалтад 
хамруулах  

Сургалтад хамрагдсан 
цэргийн үүрэгтнүүдийн 
тоогоор 

Тоо 2021 30 50 
7 сая 
ОНТ 

6 сард дүйцүүлэх албаны 3 
иргэнийг цэргийн штабын 
сургалтанд хамруулаад 
байна.  

100% 

4.1.6 

Орон нутгийн цэрэг, Орон 
нутгийн хамгаалалтын 
томилгоот бурэлдэхүүний 
томилгоог тодотгох 

Хэрэгжилтийн хувиар  Хувь 2021 40 70 - 
1 сард цэргийн штбатай 
томилгоог хийн ажилласан.  

100% 

4.1.7 

Хүүхэд /иргэд/ залуучуудад эх 
оронч  үзэл, төлөвшүүлэх 
үндэсний хөтөлбөрийн үечилсэн 
сургалтуудыг явуулах, 

Хэрэгжилтийн хувиар Хувь 2021 65 80 - 

4 сард 0129-р цэргийн 
ангитай хамтран 
Сургуулийн 9-12 ангийн 42 
сурагчдад гэрээт цэргийн 
алба болон бие хамгаалах 
үзүүлэн тоглолтыг хийж 
сурталчилан ажилласан.  

“Эр зориг- тэсвэр 
тэвчээр-2022” тэмцээнийг   
сумын ГХУСЗ,  4-р багийн 
малчин С. Ганбатын гэр 
бүлтэй  хамтран амжилттай 
зохион байгуулсан. Энэхүү 
тэмцээнд 9-12-р ангийн  5 
багийн 40 сурагчид оролцон 
өөрийн авхаалж самбаа, 
хурд хүч, эр зориг, тэсвэр 
тэвчээрээ сорилоо.   
 

100% 

4.1.8 

Цэргийн штабт ирүүлэх мэдээ, 
судалгаа, тайланг үечлэл, 
хугацаанд ирүүлэх 

Мэдээ судалгааг хугацаанд 
нь ирүүлсэнээр 

Хувь 2021 80 100 - 

Цэргийн бүртгэл мэдээг цаг 
хугацаанд нь хүлээлгэн өгч 
ажилласан.  

 

100% 

 90%-17, 70%-2, 50%-2, 30%-1, 0%-2  75% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг дарга нартай 
2022 онд хамтран ажиллах гэрээний 5 дугаар хавсралт  

    
 

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ  
 

№ Зорилт Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

Нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх 
түвшин 

Төсөв Хугацаа   
Он Түвшин 

ЗОРИЛТ 1. ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД НИЙЦСЭН БОДЛОГО, ШИЙДВЭР БАТАЛЖ, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ИРГЭД ОЛОН НИЙТЭД СУРТАЛЧИЛЖ, 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА. 

Хувь 

 



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  
ХЗДХЯ-аар хянуулсан 
бүртгүүлсэн шийдвэр 
гараагүй болно 

ХТБ 

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 

сумын 
дүн 

2021 

 
90 
 

92 

 

Хуваарийн дагуу А-28, Б-3 
нийт 31 захирамжийг 
хянуулсан. Зөвлөмж 
ирээгүй байна.   

100% 

21 18 

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 

Малчдын зөвлөгөөнийг 
зохион байгуулж Хоршооны 
тухай хууль, татвар, 
нийгмийн даатгалын тухай 
хууль, газрын тухай 
хуулиудаар сургалт 
мэдээллийг зохион 
байгуулж 224 иргэн 
хамрагдсан.   

70%  

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 

Сумын эрх зүйн хөтчүүдийг 
5сард аймагт сургалтанд 
хамруулж зардлыг ЗДТГ-
хариуцан дэмжин 
хамруулсан.  

Эрх зүйн хөтөчүүдийн 

зүгээс өмгөөлөгчдийн 

мэдээллийг бэлтгэн 110  

иргэнд гарын авлага 

тараан ажилласан 

байна. 

11 сарын 24-нд 

“Эмэгтэйчүүдийн чуулга” 

уулзалтыг зохион 

байгуулж нийт 260 гаруй 

иргэн  хамрагдан Эрүүл 

750% 

1 2 



мэндийн талаарх АПП-

ууд болон,  Харилцааны 

талаарх сургалт 

мэдээллийг хүргэн 

ажилласан.    
 

1.5 

ХЗДХЯ, Авлигатай тэмцэх газар, 
бусад байгууллагуудаас хүргүүлсэн 
тв шторк, CD, инфографик, кино, 
нийтлэл, теле зохиомж, хөдөлгөөнт 
зураг, зурагт хуудас, цахим ном, 
гарын авлагыг тухайн орон нутгийн 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, 
(фэйсбүүк, твиттер, youtube суваг), 
мөн лед дэлгэц, сурталчилгааны 
самбарт байршуулж иргэд, олон 
нийтэд хүргэх. 

Сайт, цахим хуудсанд 
байршуулсан 
сурталчилсан 

мэдээллийн тоо 

Тоо 2021 60 60 
ОНТ  

бусад 

АТГ-ын цахим мэдээллийг 
байгууллагын мэдээллийн 
телевизээр өдөр бүр 
танилцуулан ажиллаж 
байна. “Гурвансайхан эрх 
зүй” цахим хуудсыг шинээр 
нээн ажиллуулж 4 
сурталчилгаа мэдээллийг 
байршуулсан байна. 

70% 

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

2.1 

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 
2022 оны төлөвлөгөөг 
боловсруулан хэрэгжүүлэх, 
хэрэгжилт үр дүнг хурал, зөвлөл 
(ИТХ-ын дэргэдэх зөвлөл, 
Тэргүүлэгчид, Засаг даргын 
зөвлөл)-өөр хэлэлцүүлэн үнэлүүлж  
тайлагнах. 

-Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувь 
(сумын дүн) 
-Тайлан ирүүлсэн 
хугацаа 

 

Хувь  2021 91,7% 90 ОНТ 

Авлигын эсрэг 2022 оны 
сумын төлөвлөгөөг 
боловсруулан хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна. 
Төлөвлөгөөний хэрэгжилт  
70%-тай байна. 

70% 

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 

“Шударга ёс хөгжил 
дэвшилд”  самбарыг 
ажиллуулж байна.  
Сургуулийн ахлах ангийн 
сурагчдын дунд “Шударга 
ёс хөгжил дэвшилд” ЭССЭ 
бичлэгийн уралдаан зарлаж 
9 сурагчийн материал ирж 
12-р ангийн сурагч 
Э.Дэлгэрмаагийн Эссэ 
бичлэг шалгарсан.  
Авлига , ашиг сонирхлын 
зөрчил, ёс зүйтэй 
холбоотой гомдол 
мэдээлэл хүлээн авах 110 
дугаарыг байгууллагын 
цахим хуудсанд 

70% 

4 4 

200 300 



байршуулсан. Мөн гарын 
авлагыг 110 иргэдэд  
тараасан. 

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 2010 

 
 
 

100 
 
 
 

100 - 

Цэцэрлэгийн эрхлэгч, 4-р 
багийн Засаг дарга нарын  
ХАСУМ-ийг хянуулж АТГ-ын 
дүгнэлтийн дагуу томилгоог 
хийн ажиласан.  

 

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 - 
ЗДТГ-ын даргын 4 удаагийн 
мэдэгдэл тайлбарыг гарган 
цахимд байршуулсан.  

100% 

 

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

Хувь 

 

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 
Хөрөнгө зарцуулаагүй 0 

3.2 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, 
хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчилд 
өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, гэр 
бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн, өртөж 
болзошгүй хүүхэд, иргэдийг 
хамгаалах, зөвлөгөө өгөх, сургалт, 
зохион байгуулах ажлыг холбогдох 
төрийн болон ТББ-тай хамтран 
зохион байгуулах оролцоог 
тогтмолжуулах. 

-Зохион байгуулсан арга 
хэмжээний тоо, үр дүн 

Тоо 
 

2021 4 4 
ОНТ 

 бусад 

Зөрчлийн тухай хууль, 
хүүхдийн эсрэг 
хүчирхийлэлийн тухай 
хууль, хүүхэд хүмүүжлийн 
эерэг арга, мэргэжлийн чиг 
баримжаа олгох, 
мэргэжилээ хэрхэн сонгох 
вэ  сургалтаар 356 иргэнд 
сургалт хийсэн.  

 

70% 

3.3 

Архидан согтуурахтай тэмцэх 
чиглэлээр идэвх, санаачлагатай 
ажиллаж, энэ чиглэлээр ажиллаж 
буй байгууллага, иргэдэд дэмжпэг 
үзүүлж, урьдчилан сэргийлэх үр 
дүнтэй ажил, арга хэмжээнд орон 

-Согтуугаар үйлдэгдсэн 
гэмт хэргийн тоо буурсан 
байх 
(аймгийн дүн) 

 

Хувь 2021 89 85 
ОНТ 

бусад 

Сумын иргэн П.Жигжидээр 
ахлуулсан “Алтан гадас” АА  
бүлэгт Дорноговь аймагт 
уулзалтанд оролцоход нь 
Засаг даргын зүгээс 120,000 
төгрөгний шатахууны 

90% 



нутгийн иргэдийг өргөнөөр 
хамруулан зохион байгуулах 

дэмжлэг үзүүлэн 
ажилласан.  
Эхний хагас жилд 
согтуугаар үлйдсэн гэмт 
хэрэг бүртгэгдээгүй байна. 

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 

Хувь 
тоо 

2021 4 6 ОНТ 

5 сарын 19нд зохион 
байгуулсан Малчдын 
зөвлөгөөнөөр аймгийн 
ШШГГ, Цагдаагийн газартай 
хамтран малчдад гэмт 
хэргээс урьдчан сэргийлэх 
чиглэлээр сургалт 
мэдээллийг зохион 
байгуулж 224 гаруй 
малчдыг хамруулсан.  

70% 

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 

ОНХСангийн 35 сая 
төгрөгөөр замын тэмдэг 
тэмдэглэгээг сайжруулах 
ажлыг ИТХ-аар батлуулсан.  

50% 

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, үрьдчилан сэргийлэх 
ажпын үр нөлөөг нэмэгдүүлэх. 

Шинээр нэвтрүүлсэн, 
шинэчилж засварласан 
камер, гэрэлтүүлэгийн 
тоо 

Тоо 2021 15 20 
ОНТ, 
ААН 

бусад 

Сумын хэмжээнд гадаа нийт 
6 камер, 8 ААнэгж  гадна 
болон дотор камер, 5 
төсвийн байгууллага гадна 
дотно камеруудыг тус тус 
байршуулсан.  

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 - 

ЗДТГ-ын 19 Албан 
хаагчдаас байгууллагын 
архивт - түр хадгалах 
хадагламжийн нэгж 67, 70 
жил хадгалах ХН-18, Байнга 
хадгалах ХН-52-г тус тус 
хөтлөх хэгийн нэрийн 
жагсаалтын дагуу архивт 
хүлээн авсан.         

100% 



4.2 

Байнга, түр, 70 жил хадгалах 
баримтын бүртгэлийг БНШК-ын 
хурлаар хэлэлцүүлж, 
баталгаажуулах.  

-Бүртгэлүүдээ 
батлуулсан эсэх 

- 2021 1 1 - 

Байнга, түр, 70 жил 
хадгалах баримтын данс, 
бүртгэл, жагсаалтыг 
байгууллагын  БНШК-ыг 
шинэ журмын дагуу 2022 
оны 04 сарын 25-ны өдрийн 
А/07 тушаалаар  шинэчлэн 
томилж ,  хурлаар 
хэлэлцүүлж, 
баталгаажуулсан. 

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 

Зориулалтын 2 нягтруулсан 
шүүгээтэй мөн шинэ 
компьютер, архивын шат, 
чийг дулаан хэмжигч , хард 
диск  зэрэг  тоног 
төхөөрөмжөөр хангагдсан .  

100% 

 90%-8, 70%-6, 50%-3, 30%-0, 0%-1  71,6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

№ Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь түшин Хүрэх түвшин хэрэгжилт Хувь   

он түвшин 

НЭГ. МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

1.1 
Бэлчээр хаших 
хамгаалах 

Тухайн жилд хашсан 
талбайн хэмжээ га 

га 2021 0 0,6 Байхгүй 0 

1.2 
Энгийн уурхайн худаг 
сэргээн засварлах 

Сэргээн засварласан 
худгийн тоо 

тоо 2021 0 3 Байхгүй 0 

1.3 
Нутгийн хонин сүргийг 
үзлэг, ангилалтанд 
хамруулах 

Үзлэг ангилалтанд 
хамрагдсан хонины 
тоо 

тоо 2021 0 500 Хугацаа болоогүй  

1.4 

Бог малын 
хээлтүүлэгчийг 
хээлтүүлгийн бус үед 
ялган суурилах 

Ялган төлвлөрүүлсэн 
хээлтүүлэгчийн хувь 

хувь 2021 0 60 
Ялган тавларүүлсэн 
хээлүүлэгч 80%-ьай 
байна. 

90% 

1.5 

Малыг ялган 
тэмдэглэж малын 
бүртгэл мэдээллийн 
нэгдсэн сан, МУЗ 
программуудад 
баяжилт хийн бүртгэх 

Ялган тэмдэглэж, 
бүртгэлжүүлсэн малын 
тоо 

тоо 2021 - 300 Хугацаа болоогүй - 

1.6 

Орон нутагт өсгөх мал 
сүрэг, бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрэлийн 
төлөвлөлт, тоо толгойн 
өөрчлөлтийг тооцох, 

Стратеги төлөвлөгөө 
боловсруулсан байна. 

Тийм-1 
Үгүй-0 

2021 0 1 
Ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруулан 
ажилласан. 

90% 



хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах 

ХОЁР: ГАЗАР ТАРИАЛАН, ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, 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 

Хоол хүнс худалдаа 
үйлчилгээ эрхэлдэг 2 
иргэн,  5 ААНэгжид 
салбарын хууль 
тогтоомжоор гарын авлаг 
бэлтгэх хүргэж 
ажилласан. 5 ААнэгж нь 
стандарт шаардлага 
хангасан байртай 
үйлчилгээ үзүүлж байна. 

70% 

2.2 

2022 оны жишсэн 
дундаж хүн амын гол 
нарийн хүнсний 
бүтээгдэхүүний 
хэрэгцээ, хүнсний 
тэнцэл, хангамжийг 
тооцож мэдээллийг 
ирүүлсэн байх 

Сум бүр хүнсний 
бүтээгдэхүүний 
хэрэгцээ, хангамжийг 
тооцсон байх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

2021 15 15 
Хэрэгцээ хангамжийг 
тооцоогүй 

0 

2.3 

Хүнсний ногоо дэд 
хөтөлбөрийн 2021 оны 
төлөвлөгөө 
боловсруулан 
батлуулж, хэрэгжүүлэх 

Төмс хүнсний ногоог 
тариалах хэмжээ /га/ 

Га 2021 1.7 1.8 
Төмс хүнсий ногоо 1.5 га-
д тариалсан 

90% 

Төмс хүнсний ногоо 
хураан авах ургацын 
хэмжээ /тн/ 

Тн 2021 2.7 11 Хугацаа болоогүй - 

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 
хийгдсэн 

100 

Программ шивэлт- 18 
зээлдэгчийн мэдээллийн 
шивж программд 
оруулсан. Сар бүр 
мэдээллийг шинэчлэн 
зээлийн мэдээллийн 
санруу илгээж байна 

100% 

Эргэн төлөлтийн хувь / 
хамгийн багадаа 5 
хувь/ 

Хувь 2021 20.4 15.4 

Эргэн төлөлтийн хувь- 
Зээлийн эргэн төлөлтийн 
20 хувийн гүйцэтгэлтэй 
байна. 
 

90% 

Хугацаа хэтэрсэн 
зээлдэгчийн тоо / 50 
хувь бууруулах/ 

Хувь 2021 9 4 

Хугацаа хэтэрсэн 
зээлийн дүн- хугацаа 
хэтэрсэн зэээлийн дүн 
хагас жилийн байдлаар 
15 хувийн эргэн 

50% 



төлөлттэй байна. 6 
иргэнээс 2 иргэн төлөлт 
хийсэн бөгөөд 4 иргэнд 
мэдэгдэл хүргүүлээд 
байна 

Хугацаа хэтэрсэн 
зээлийн дүн / сая.төг/ / 
50 хувь бууруулах/ 

хувь 2021 53,8 21,4 Хугацаа хэтэрсэн 57,5 
сая төгрөг байснаас 
12сая төгрөг төлөгдөж 
үлдэгдэл 45 сая төгрөг 
байна.  

50% 

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

4.1 Газрын тухай хууль, 
Геодези , зураг зүйн 
тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг орон 
нутагт 90 хувь зохион 
байгуулсан байна.  

Хуулийн хэрэгжилт 
хувь 

хувь 2021 50 90 - - 

4.1.1 Бэлчээрийн газрын 
өөрчлөлтийг 
фотомониторингийн 
аргаар үнэлэх ажлыг 
сумын нутаг дэвсгэр 
дэх бүх хяналтын 
цэгүүдэд зохион 
байгуулах 

Цахим мэдээллийн 
санд орсон цэгийн тоо 

тоо 2021 16 16 

Бэлчээрийн газрын 
өөрчлөлтийг 
Фотомониторингийн 
аргаар үнэлэх ажлыг 
зохион байгулсан.   

Хугацаа 
болоогүй 

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 0 39 

2023 оны сумын газар 
зохион байгуулалтын  
төлөвлөгөө 12 сарын 16-
нд сумын ИТХ-аар 
хэлэлцэх бөгөөд 
урьдяилсан байдлаар 
.............. 

Хугацаа 
болоогүй 

4.2 2021 онд 425 тээврийн 
хэрэгсэл 
хамруулснаас 2022 
онд 846 тээврийн 
хэрэгслийг техникийн 
хяналтын үзлэгт бүрэн 
хамруулна.  

Техникийн хяналтын 
үзлэгт хамрагдсан 
хувь 

хувь 2021 84 100   



4.2.1 Техникийн хяналтын 
үзлэгт сумынхаа албан 
байгууллага , иргэдийн 
болон нутаг дэвсгэртээ 
үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа уул уурхайн 
компаниудын тээврийн 
хэрэгслийг бүрэн 
хамруулах, үзлэг хийх 
байрыг бэлтгэн 
хамтран зохион 
байгуулалтын арга 
хэмжээ авч ажиллах 

Хэрэгжилтийн хувь 

хувь 2021 80 100 

Техникийн хяналтын 
үзлэгийг 5 сард явуулж 
503  машин хамрагда.ж 
85%-тай байна 

90% 

4.3 Монгол Улсын  2022 
оны төсвийн тухай 
хууль, Засгийн газрын 
өвөлжилтийн тухай 
тогтоол, аймгийн ИТХ-
ын хурлаар Орон 
нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгөөр 
баталсан тогтоолуудыг 
100 хувь хэрэгжүүлнэ. 

Хууль тогтоолын 
хэрэгжилтийн хувь 

хувь 2021 90 100   

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 

Аймгийн Засаг даргын 
захирамж 2021 оны 8 
дугаар сард гарч 2021-
2022 оны хөдөө аж ахуйн 
болон төв суурин газрын 
өвөлжилтийн 
төлөвлөгөөг баталсан. 
Үүний дагуу мөн 8 дугаар 
сард сумын Засаг даргын 
захирмжаар  2021-2022 
оны хөдөө аж ахуйн 
болон төв суурин газрын 
18 заалт бүхий 
өвөлжилтийн нэгдсэн 
төлөвлөгөө гаргасан. Энэ 
хугацаанд ажлын хэсэг 2 
удаа хуралдсан, сумын 
өвс тэжээлийн аюулгүйн 
нөөцөд 1100 боодол өвс 
нэмж авсан. 2021-2022 
оны өвөл хавар цас 

90% 



ороогүй цаг агаар дулаан 
байж, малчдын 90 хувь нь 
отор нүүдэл хийгээгүй 
нутагтаа өвөлжсөн. Төв 
суурин газрын халаалтын 
доголдол гараагүй, 
дулаан хэвийн явагдсан. 
Нэгдсэн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 95 хувьтай  
хэрэгжсэн. 

4.3.2 

Улсын болон орон 
нутгийн хөгжлийн сан, 
гадаадын төсөл 
хөтөлбөрөөр хийгдэж 
байгаа ажлыг 
графикийн дагуу 
эрчимжүүлэх 

Хэрэгжилтийн хувь хувь 2021 80 100 

Улсын төсвөөр баригдаж 
байгаа 1 ажил байна 
/ЕБС-ийн шинэ дотуур 
байр/ уг барилгын ажил 
гүйцэтгэл  100 хувьтай  
дуусч улсын комисс 
хүлээлгаэж өгөхөд бэлэн 
болсон.  
Гадаадын төсөл 
хөтөлбөрөөр хэрэгжиж 
байгаа ажил байхгүй.  

100% 

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 

Аймаг байгуулагдсаны 80 
жилийн ойг угтан албан 
байгууллага ААНэгж бүр 
гадна талдаа ногоон 
байгууламжаа 
нэмэгдүүлж нийт 320ш 
тарьцыг шинээр 
суулгасан байна. ЭМТөв 
нь дотоод өрөө, 
коридорын тохижилт 
шинэчлэлийг хийн 
ажилласан.  

90% 

ТАВ. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА, ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

Зорилт1: 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 

Тендер шалгаруулалтыг 
100 хувь цахим 
хэлбэрээр зохион 
байгуулж үр дүн болон 
гэрээг тухай бүр системд 
оруулан ажиллаж байна. 

100% 

5.1.2 
Худалдан авах 
ажиллагааны хүний 

Худадан авах 
ажиллагааны А3-тай 

тоо 2021 - 
Худалдан авах 
ажиллагааны А3-тай 5-

Сумын хэмжээнд 
худалдан авах 

30% 



нөөцийг нэмэгдүүлэх 
/5-аас доошгүй/ 

иргэдийн тоо 
нэмэгдсэн байна. 

аас доошгүй иргэнтэй 
болсон байх 

ажиллагааны А3 
сертификат 6 хүнийг 
цахимаар танхимаар 
хамруулж 2 иргэн 
тэнцсэн.   

5.1.3 

Худалдан авах 
ажиллагааны хагас, 
бүтэн жилийн тайланг 
Орон нутгийн өмчийн 
газарт цахим 
хэлбэрээр ирүүлэх 

Тайлан мэдээний тоо тоо 2021 2 2 

 Худалдан авах 
ажиллагааны хагас бүтэн 
жилийн хэрэгжилтийн 
тайланг Амйгийн ЗДТГ-
ын ХОХБТХ-т цахим 
болон цаасан хэлбэрээр 
хүргүүлж ажилладаг.  

100% 

5.1.4 

Орон нутгийн өмчийн 
ашиглалт, хадгалалт, 
хамгаалалтыг 
сайжруулах 

Байгууллагуудын өмч 
эзэмшүүлэх гэрээний 
биелэлтийн хувь 

хувь 2021 - 80 

4 жил тутамд явагддаг 
өмч  хөрөнгийн улсын 
тооллого 6 дугаар сард 
тус суманд хийгдсэн.  
Байгууллагын өмчийн 
талаар албан хаагчдын  
хөдөлмөрийн гэрээнд 
тусган ажилласан.  

100% 

                                                            

ЗУРГАА. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХҮРЭЭНД 

Зорилт 1: Орчны бохирдлыг бууруулах 

6.1.1 

“Үүсэх хог хаягдлыг 

үйлдвэрлэгч 

инпортлогч нь 

хариуцах зарим 

бүтээгдэхүүний 

жагсаалт”-ын 

хэрэгжилтэд хяналт 

тавьж, мэдээлэл 

түгээх (БОАЖСайд, 

Сангын сайдын 

хамтарсан А429/257 

дугаар тушаал ) 

Мэдээлэл хүргэсэн 
ААН-ийн тоо 

 2021 7 4 

 
 
- 

0 

6.1.2 
Аюултай хог 
хаягдлын тооллого 
зохион байгуулах 

Тооллого хийсэн 
эсэх Тийм-1, үгүй-0 

 2021 1 1 

Аймгийн БОАЖГ-ыг албан 
тоотын дагуу тооллогыг 
зохион байгуулж мэдээг 
мэргэжилтэнд хүргүүлсэн 

90% 



6.1.3 
Дахивар хаяглыг 
зориулалтын цэгт 
тушаах 

Тушаасан хаягдлын 
хэмжээ (тн) 

 2021 0  

80 тонн Хаягдал төмрийг 
сумын иргэд цуглуулан 
“Элгэн цагаан нуур” 
хоршоонд тушаасан 
байна.  

30% 

6.1.4 
Ангилдаг хогийн 
савны тоог 
нэмэгдүүлэх 

Хогийн савны тоо 6.000.0 2021 9 16 

2022 онд байгаль 
хамгаалах сангийн 
хөрөнгөөр 10ш ангилан 
ялгах сав худалдан авхаар 
хөрөнгө төсөвийг 
батлуулсан 

50% 

6.1.5 

Үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ, гэр 
хорооллын бүсэд 
сайжруулсан ариун 
цэврийн 
байгууламжийн тоог 
нэмэгдүүлэх  

Сайжруулсан ариун 
цэврийн тоо 

 2021 4 0 

Төвлөрсөн цэвэрлэх 
байгууламжид ... өрх 
холбогдож нийтийн 
эдэлбэр газар 3ш 
сайжруулсан ариун 
цэврийн байгууламжтай 
байршуулсан. 

100% 

6.1.6 

Аюултай хог хаягдал 
үүсгэгч нь  хог 
хаягдлын тухай 
хуульд заасан 
хугацаанд эх үүсвэр 
дээр түр хадгалж, эрх 
бүхий байгууллагад 
шилжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

Нийлүүлсэн аюултай 
хог хаягдлын хэмжээ 
(тн) 

    

Уул уурхайн үйл 
ажиллагаа явуулдаг 
“Эрдэнэс силвер ресурс” 
ХХК нь 2020.03.30 өдөр хог 
хаягдлын цэгийн газрыг 
Сумын ИТХ-аар батлуулан 
тухайн газраа “тос, түлш, 
дугуй, хуванцар эд, 
төмөр”зэрэг хогоо 
төвлөрүүлэн 2022 онд 17 
тонн аюултай хог хаягдлыг 
“түмэн эгшиг”, “Хэцүү хүн” 
ХХК-д нийлүүлсэн  

100% 

Зорилт 2: Газрын доройтлыг бууруулах, нөхөн сэргээх 

6.2.1 

Уул уурхайн болон 
бусад үйл 
ажиллагааны улмаас 
эвдэрсэн газарт 
нөхөн сэргээлт 
хийлгэж, хяналт 
тавих 

Нөхөн сэргээсэн 
талбайн хэмжээ га 

- 2021 20.8      11.4 га 

Бичил талбай Хонин овоо 
гэх газарт 0,7 га талбайг 
нөхөн сэргээсэн бөгөөд 
актаа хүлээж аваагүй, 
“Эрдэнэс силвер ресурс” 
ХХК-ын 2022 оны 
менежментийн 
төлөвлөгөөнд нь “Хүрэн 

50% 



дэл” гэх хууль бусаар 
ухагдсан талбайг 
дүйцүүлэн хамгаалуулах 
ажлын хүрээнд нөхөн 
сэргээлгэхээр тусгуулан 
ажиллаа. 

6.2.2 

Сумын нутаг 
дэвсгэрт уул уурхайн 
үйл ажиллагааны 
улмаас эвдэрсэн 
газрын тооллого, 
судалгааг хийж, 
өмнөх тоон 
мэдээллийг дахин 
шинэчлэх 

Батлуулсан сумын 
тоогоор 

3.500.0 2021 0 0 

Байгаль хамгаалах сангийн 
хөрөнгөөр эвдэрсэн газрын 
тооллогын ажлыг 
хийлгэхээр батлуулсан. 
Тооллогыг 8 сард зохион 
байгуулна.  

70% 

3: Ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 

6.3.1 

Газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд ногоон 
байгууламж 
байгуулах газрыг 
батлуулах 

Батлуулсан сумын 
тоогоор 

 2021 0 36 га 

2022 оны газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд Ногоон 
байгууламж бий болгох 
446,3га газрыг батлуулсан.  

90% 

6.3.2 

Иргэн хувийн 
хэвшилтэй хамтран 
ногоон 
байгууламжийг 
нэмэгдүүлэх 

Тарьсан модны тоо  2021 
6000 
гаруй   

5.300.0 
Уул уурхайн ААН 1300 гауй 
тарьц, Иргэд 1000 гаруй, 
албан байгууллага  1 га 
талбайд, нийтийн эдэлбэр 
газар 3000 гаруй тарьц 
суулгасан 

90% 
 

Ургалтын хувь  2021 100% 100% 

Зорилт 4: Экологийн боловсролыг дэмжих 

6.4.1 

“Эко клубын чуулган-
2022” арга хэмжээнд 
сумаас оролцох 
сурагч, багш нарын 
оролцоог хангах 

Оролцогчдын тоо  2021 1 тийм 
2 багш 7 сурагчийг 

хамруулсан 90% 

6.4.2 

ЕБС, Цэцэрлэгийг 
“Олон улсын эко 
сургууль”  хөтөлбөрт 
хамрагдахад 
дэмжлэг үзүүлэх 

Дэмжлэг үзүүлсэн 
тоо 

 2021 0 1 

5 багш УБ хотод 

сургалтанд оролцож 1 

удаа БОХ сангаас дэмжлэг 

үзүүлж оролцсон  

90% 



Зорилт 5: биологийн олон янз байдлыг хамгаалах  

6.5.1 

Зэрлэг амьтдад 
зориулж 
биотехникийн арга 
хэмжээ авах 

биотехникийн арга 
хэмжээ авч 
хэрэгжүүлсэн эсэх 

 2021 4 5 

Их газрын чулууны 

Байгалийн цогцолборт 

газартай хамтран  хужир 

марааг 2 цэгт 1 удаа, 

биотехникийн арга хэмжээ 

өвс тараах ажлыг 2 удаа 

зохион байгуулсан. Мөн 

ИГЧ-д нутагшуулсан 

тарваганд 2 удаа ус тавьж 

өгсөн 

90% 

 90%-19, 70%-4, 50%-4, 30%-1, 0%-4  69,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР АРГА ХЭМЖЭЭ  
НЭГ. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЭР:  

№ Хөтөлбөр арга хэмжээ 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Суурь түвшин 
 Хүрэх түвшин Хэрэгжилт  Хувь 

Зорилт 1: Хүн амын эрүүл мэндийн 
мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, 
халдварт бус өвчлөлийн эрхт 
илрүүлэлтийг 2021 онд 59,5 
байсныг 2022 он гэхэд 85 хувьд 
хүргэнэ. 

Эрт илрүүлэг 
үзлэгийн 

хамрагдалтын 
хувь 

 Он Түвшин 

 2021 59,5 85 Хагас жилийн байдлаар 
эрт илрүүлэг үзлэгийн 
хувь 55,6%-тай байна.  

 

70% 

1.1 Иргэдэд эрүүл мэндийн 
боловсрол олгож, “Эрүүл 
мэндийг дээдлэгч иргэн, 
дэмжигч байгууллага”-ын 
тоог нэмэгдүүлэх  

Эрүүл 
мэндийг 
дэмжигч 

байгууллагын 
тоо  

2021 0 1  Хэрэгжих хугацаа 
болоогүй 

 

- 

 



Эрүүл мэндээ 
дээдлэгч 

иргэний тоо  

2021 0 3 
 

1.2 Ковид 19 халдварын эсрэг 
дархлаажуулалт зорилтот 
бүлгийн иргэдийг 
хамруулах 

Хамралтын 
хувь 

2021 43 90 
Дархлаажуулалт 1-р тун -72,2%, 2-р 
тун-66,9% 3-р тун -46,2%, нийт 61,7%-
тай байна.  

70% 

1.3 
Иргэдийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгийн 
хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх 

Хамрагдалты
н хувь 

2021 38,4 40 

Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 118 
хүнийг хамруулаад байна. Нийт хүн 
амын 5,5%-ийг хамруулсан байна.  

 

70% 

1.4 18-аас дээш насны хүн 
амыг зүрх судасны өвчний 
эрсдэлийн түвшин тогтоох 
үзлэгт хамруулах Мон Пен 
санаачлагыг хэрэгжүүлэх 

Хамрагдалты
н хувь 

2021 0 90 
Хамрагдвал зохих 1500 иргэнээс 245 
хүнийг хамруулсан байна.  Нийт хүн 
амын 16,6%-ийг хамруулсан байна.  

30% 

1.5 Нийгмийн эрүүл мэнд 
хариуцсан мэргэжилийн 
эрүүл мэндийн ажилтнаар 
хангах давтан сургах  

Хангалтын 
хувь 

2021 100 100 
Нийгмийн эрүүл мэнд хариуцсан 
мэргэшсэн ажилтантай.  

90% 

Зорилт 2. Хүний нөөцийн хангалтыг 
2022 онд 97 хувь байсныг 98 хувьд 
хүргэнэ. 

Хүний 
нөөцийн 

хангалтын 
хувь 

2021 97 98 
Хүний нөөцийн хангалтыг 2022 онд 77 
хувьтай байна.  

70% 

2.1 Шинээр төгсөн очиж буй 
эмч мэргэжилтнүүдийг 
орон байраар хангах  

Орон байраар 
хангасан 

мэргэжилтний 
тоо  

2021 2  
2 их эмчийг орон байраар ханган 
ажиллаж байна 

90% 

2.2 Нэн шаардлагатай байгаа 
сувилагч мэргэжилтэнг 
бэлтгэх  

Сувилагчийн 
тоо  

2021 0 1 

2021 онд 1 сувилагч бэлтгэхээр 
Глобаль Удирдагч дээд сургуульд 
суралцуулж байна. 2022 онд 1 
сувилагч төгсөгч ирнэ. 

90% 

Зорилт 3. Эхийн эндэгдэлгүй 
ажиллаж, хүүхдийн тусламж 
үйлчилгээний чанарыг сайжруулан 
5 хүртэлх насны хүүхдийн 
эндэгдэлийн түвшинг бууруулна.  

Эхийн 
эндэгдэлийн 

түвшин  
/100000 амьд 
төрөлтөнд/ 
5 хүртэлх 

насны 
хүүхдийн 

эндэгдэлийг 
түвшин 

2021 0 0 

Эхийн эндэгдэл, 5 
хүртэлх насны хүүхдийн 
эндэгдэлгүй ажиллаж 
байна.  

 90% 



 1000 амьд 
төрөлтөнд  

3.1 Цусны сайн дурын 
донорын тоог нэмэгдүүлэх 

Донорын тоо 2021 5 5 Сумын хэмжээнд 7 донортой байна.  
90% 

3.2 Амрах байрыг тохижуулж, 
амарсан жирэмсэн 
эхчүүдийн тоог 
нэмэгдүүлэх 

Амрах 
байраар 
амарсан 
эхийн тоо 

2021 4 5 
Эхний хагас жилийн байдлаар 1 
жирэмсэн эхийг амрааж үйлчилгээ 
үзүүлсэн байна.  

50% 

3.3 Шинэ болон сэргэн тархаж 
байгаа халдюараас 
урьдчилан сэргийлэх, 
тандалтын үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэн эм эмнэлгийн 
хэрэгсэл, хүний нөөцийн 
бэлэн байдлыг хангах 

Эм эмнэлгийн 
хэрэгслийн 
нөөцийн 
хангалтын 
хувь 

2021 80 85 
Гамшгийн үеийн эм эмнэлгийн 
хэрэгслийн нөөцийн хангалтын хувь 
86,8%-тай байна.  

90% 

3.4 
Мобайл технологын 
ашиглалтыг сайжруулж хүн 
амд үзлэг оношилгоо хийх 

Тусламж 
үйлчилгээ 
авсан 
иргэдийн тоо 

2021 0 1500 

2018 онд мобайл технологиор 
хангагдсан Эхо аппаратны датчки 
эвдэрсэн бусад тоног төхөөрөмжийг 
оношилгоонд тогтмол ашиглаж байна.  

90% 

 
 
 

                                                                ХОЁР. БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР  

№ Хөтөлбөр 
арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин 
 

Хүрэх 
түвшин 

Хэрэгжилт  Хувь 

 Он Түвшин 

1 Сургуулийн 
өмнөх 

боловсролын 
үйлчилгээ 

үзүүлэх  

Малчин өрхийн 
хүүхдийн сургуулийн 
өмнөх боловсролд 
хамрагдалтын тоо  

  
2022 

60 65 Малчин өрхийн хүүхдүүдийг  СӨБ-д  
бүрэн хамруулахын тулд хамран 
сургах тойргийн багийн дарга 
нартай холбоотой байж хүүхдийн 
судалгаан дээр ажиллсанаар нийт 
хүүхдийн хамран сургалт 87% тай 
болсон. Энэ хичээлийн жилд 
танхим зайн хосолсон сургалтаар 2 
настай 25 хүүхэд 3 настай 23 
хүүхэд 4 настай 24 хүүхэд 5 настай 
26 хүүхэд сургаж нийт 98 хүүхэдтэй 
хичээллэж байгаагаас тойргийн 
хамралтын хувь 87,5% тай байна 
Малчин өрхийн 2-5 насны хүүхдэд 
СӨБ-ын үйлчилгээ олгох үйл 

  
 
 
 

70%  



ажиллагааг нүүдлийн аж байдалд 
нь тохируулан хувилбарт 
сургалтын хэлбэрээр зохион 
байгуулж СӨБ-д бүрэн хамрагдах 
.нөхцлийг бүрдүүлж ажилласан.  

 

2 Эмзэг бүлгийн өрхийн 
хүүхдийн сургуулийн 
өмнөх боловсрол 
хамрагдалтын тоо  

 2022 3 3  БШУ-ны сайдын А/162 дугаар 
тушаалын дагуу тус цэцэрлэг хоол 
тэжээлийн дутагдалд өртөж 
болзошгүй  бүлгийн хүүхдэд 
хүнсний багц бэлтгэн хүргэх ажлыг 
60000төгрөгийн  нэр 12 төрлийн 
өргөн хэрэглээний болон дархлаа 
дэмжих хүнсний бүтээгдэхүүн нийт 
500000 төгрөгийн хүнсийг  
зорилтод бүлгийн хүүхдэд хүргэж 
өгч ажилласан . 
11сард  

  
30% 

3 

Тусгай хэрэгцээт 
хүүхдийн сургуулийн 
өмнөх боловсролд 
хамрагдалтын тоо 

2022 2 1 

Цэцэрлэгийн насны хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 2 хүүхэдтэй түүнээс 
бэлтгэл бүлэгт нэг хүүхэд нь 
хамрагдсан.   

 30% 

4 Цэцэрлэгт орон нутгийн 
төсвийн хөрөнгө, иргэд, 
байгууллагын хандив, 
тусламжаар нийлүүлсэн 
сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн, тоглоом 
наадгайн төрөл, 
зардлын хэмжээ, тоо 

2022   

Бэлтгэл бүлгийн эцэг эхчүүдийн 
хандиваар 300000 төгрөгийн 
сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоомыг 
хандивласан.  

 

90% 

 

5 Мэргэжлийн тасралтгүй 
хөгжлийн арга хэмжээнд 
хамрагдсан багш, 
ажилтны эзлэх хувь 

2022 100 100 

Бүлгийн багш болон туслах багш 
нарын мэргэжил боловсролыг 
нэмэгдүүлэн сургалтанд хамруулж 
чадваржуулсан. Бүлгийн багш 
нарыг ёс зүй сургалтанд 4 сард   
Багш нарыг хүүхдийн үнэлгээ А/280 
сургалтанд 2 сард, Бүлгийн багш 
нарыг “хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг 
арга” сургалтанд  2 сард  5 настай 
хүүхэдтэй ажиллах арга 3 сард тус 
тус сургалтанд хамрагдсан.  

 

90% 



6 Хяналтын камер, арр 
хөгжүүлсэн цэцэрлэгийн 
тоо  

2022  Гадна 
камер 

шинээр 
2 

Цэцэрлэгийн  камерийн шинэчлэл 
хийгдэж,  “Хай теч солушн ХХК-тай 
хамтран   камертай болж  бүх 
ангиудын  унтлагын өрөө,  хүлээн 
авах өрөө, шат коридорууд 
цэцэрлэгийн хойд урд тоглоомын 
талбай, машины зогсоол,  зэргийг 
бүрэн камержуулсан.   

 

90% 

         

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР  

1 Ерөнхий  
боловсролын  
сургуулийн  
сургалтын 
чанарыг  

дээшлүүлэх 

 Тусгай хэрэгцээт  
суралцагчийн хамрагдалтын 

хувь 

2022 3 10-аас  
доошгүй 
хувиар  
нэмэгдү

үлэх  

Сургуулийн насны хөгжлийн 
бэрхшээлтэй тойргийн 11 хүүхэд 
байгаагаас ЕБС-д 6 сурагч нь 
өдрөөр, 2 нь албан бус 
боловсролоор, сурах боломжгүй- 1, 
шилжсэн- 1, завсардсан- 1 байна. 
Дээрх хүүхдүүдэд боловмролын 
үйлчилгээг тасралтгүй хүргэсэн.  

 70% 

 5-р ангийн  математик,  
монголхэлний  хичээлийн  

сургалтын амжилтын дундаж 
хувь 

2021 Матема
тик   52 

 
52 

5-р ангийн улсын шалгалт монгол 
хэл- 59.2%, математик- 54.4%, хүн 
байгаль 51.8%-тай шалгагдлаа. 

 90% 

IX  ангийн  математикийн 
дундаж хувь 

2021 34 36 Математикийн хичээлийн дундаж 
41%-тай байна. 

 70% 

IX  ангийн  монголхэлнийн 
дундаж хувь 

2021 46 51 Монгол хэл хичээлийн дундаж 
50%тай байна. 

 70% 

IX  ангийн  байгалийн ухаан  
хичээлийн дундаж хувь 

2021 37 42 Байгалийн ухааны хичээлийн 
дундаж 45%-тай байна.  

 70% 

IX  ангийн  нийгмийн ухаан  
хичээлийн дундаж хувь 

2021 36 41 Нийгмийн ухааны дундаж 47%-тай 
байна.  

 70% 

XII   ангийн монголхэлний   
сургалтын амжилтын дундаж 

хувь 

2021 49 54 Монгол хэл хичээлийн дундаж 61%-
тай байна.  

 90% 

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын  
онооны дундаж хувь 

2021 564,8 564,8 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын 
өмнөх сорилд 10 сурагч хамрагдаж 
байгаа ба нийт 5 удаагийн сорилд 
оролцоод байна. Хамгийн сүүлийн 
байдлаар 8 хичээлийн дундаж 
42%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.  

 70% 

1-р  ангийн сурагчдын уншиж 
сурсан  хүүхдийн тоо  хувь 

2021 шинээр 98 Нийт 36 сурагчдаас 35 нь уншиж 
бичиж сурсан. 

 90% 



   Сургалтын  
орчныг  

сайжруулах 

 ЕБС-д орон нутгийн  төсөв 
хөрөнгө,  иргэд  байгууллагын  

хандив, тусламжаар 
нийлүүлсэн  сургалтын 

хэрэглэгдэхүүний  төрөл, 
зардлын хэмжээ,кабинетийн 

тоо 

2021 шинээр  - ОНХС-ийн 9575000 
төгрөгийн  хөрөнгөөр багш 
хөгжлийн төв,  

- МИРАЙФЛЮОРИД ХХК-ий 
5.0 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар Химийн  
кабинет,  

- Малчдын хандив 1450000 
төгрөгөөр зарлан  
мэдээллэх хэрэгсэл, 
400000 төгрөгөөр хөгжмийн 
кабинетад чанга яригч, 
350000 төгрөгөөр эко 
булан, 

- Эрдэмтэн Банзрагчийн үр 
хүүхэд Цэцэгмаа 10 сагсны 
бөмбөг, 10 гар бөмбөг, 

- 25 сая    төгрөгийн 
санжүүжилттэй  физикийн 
кабинет байгуулах төсөл  
хэрэгжүүлэхээр болсон 
байна.  

 90% 

  Багшийн  
мэргэжлийг 
дээшлүүлэх   

 Мэргэжлийн тасралтгүй 
хөгжлийн арга  хэмжээнд 
хамрагдсан, багш ажилтны 
эзлэх хувь 

2021 60 65 Англи хэл, физик, монгол хэл, 
математик, дүрслэх урлаг, 
технологи, хөгжим, биеийн тамир 
хичээлүүдээр нийт 3 удаагийн 
мэргэшүүлэх сургалт зохион 
байгуулагдаж давхардсан тоогоор 
14 багш оролцохоос 11 багш буюу 
79% -тай хамрагдлаа.  

 90% 

  Сургуулийн 
үдийн хоолны 
үйлчилгээний  
чанарыг  
сайжруулах 

 Сургуулийн хоолны газрын  
засвар үйлчилгээ 

2021  1   Хоолны газарт зарсан 3 эвдрэлийг 
зассан байна. 

 90% 

Сургуулийн хоолны газрын   
тоног  төхөөрөмжөөр 
хангагдсан тоо 

2021  1   Гурил зуурагч, дээжний  хөргөгч  
авсан.    Мөн 500000  төгрөгөөр  
багтааж дутагдалтай   давс 
хэмжигч, шанага, термометр, 
заазуур,хутга хувин г.м зүйлсийг 
авч хангалтыг нэмэгдүүллээ.  

 90% 

Үдийн хоолны үйлчилгээг  
сургууль өөрөө хэрэгжүүлдэг 
тоо 

2021    7 хоногийн  5 өдөр  халуун хоол 
цайгаар үйлчилдэг. Энэ хичээлийн  
жилд өдөрт  өгөх  хоолныхоо нэр 
төрлийг олшруулж,  сайжруулсан.   
Өдрийн хоолныхоо зураг,  хүүхдийн 

  
90% 



тоог  мэдээллийн системд  оруулж  
хэвшсэн   

   Сурагчдын 
цэвэр ус уух  
нөхцөлийг  
бүрдүүлэх 

Ус  цэвэршүүлэгч  тоног  
төхөөрөмжөөр хангасан тоо 

2021  2   Сургууль болон  дотуур байрын  
сурагчид  цэвэр ус  уух  боломжтой.  
4  цэвэршүүлэгч төхөөрөмжтэй.   
Энэ  жил  цэвэршүүлэгчийнхээ 
шүүлтүүрийг нь  сольж 
шинэчилсэн.  

   
90% 

  Насан  туршийн боловсрол  

  Насан  
туршийн 
боловсролын 
үйлчилгээг  
сайжруулах 

  Насан туршийн суралцахуйн 
үйл ажиллагаанд  хамрагдсан 
иргэний тоо 

   Насан туршдаа суралцахуйн 
чиглэлээр 10 төрлийн сургалтыг 
582 иргэнд хүргэсэн.  

 90% 

 Бичиг үсгийн сургалтад 
хамрагдсан бичиг үсэггүй 
залуучуудын  тоо 

   Сумын 5 багийн дарга нартай 
хамтран бичиг үсэггүй  25 иргэн 
байна.Үүнээс 18-35 насны бичиг 
үсэггүй 5 иргэнийг сургалтанд 
хамруулсан. Дараах иргэдийн 3 нь 
хүнд хэлбэрийн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй суралцах боломжгүй 
гэсэн эмчийн тодорхойлолтой 
болно. 2 иргэн нь Дорноговь аймагт 
амьдарч байна.  

 90% 

  Ерөнхий боловсрол нөхөн 
эзэмшсэн иргэдийн  тоо 

   Боловсролын нөхөн сургалтаар 8-р 
ангид 1, 6-р ангид 1 сурагч 
суралцаж амжилттай төгслөө. 

 90% 

    Нийтлэг        

   Багш  
ажилтны  
нийгмийн 
хамгааллыг  
сайжруулах 

 Эрүүл мэндийн урьдчилан  
сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд 

хамрагдсан боловсролын 
байгууллагын багш ажилтны 

тоо 

2021 97 100 Багш ажилчдыг  2021 онд  эрүүл 
мэндийн үзлэгт  98%  хамруулсан. 
Өмнөх  онд эрүүл мэндийн 
судалгааг урьдчилсан сэргийлэх 
үзлэгийн мөрөөр эмчлүүлсэн 
эсэхэд судалгаа хийхэд нийт 8 
багш ажилтан эмчилгээ хийсэн 
байна.    Энэ  хугацаанд  багш  
нарын дархлааг    дэмжихэд 3 
удаагийн дархлаажуулалтаар  
475250  төгрөг  зарцууллаа. Энэ  
жилд  Эрүүл мэндийг дэмжигч хамт 
олон болсон.  

  
90% 

Боловсролын байгууллагын 
багш ажилтанд  урамшуулал 
олгох нийгмийн баталгааг 
хангахад аж ахуйн нэгж  

тоо 2021 5-аас 
доошгүй 

2021  оны гүйцэтгэлээр 
Урамшуулал 33382200  төгрөг,  Ур 
чадвар 5141727 төгрөг,  Түлшний  
хөнгөлөлт-6075000 төгрөг  олгосон 

 90% 



байгууллагаас үзүүлсэн 
дэмжлэг арга хэмжээний тоо 

байна. ЗДТГ-аас амжилт гаргасан  
5 багш  бүрд  300-500  мянган  
төгрөгийн дэмжлэг урамшуулал  
үзүүллээ. 

 

   Ахлах 
ангийн  
сурагчдын 
цахим хичээл  
үзэх 
боломжийг 
бүрдүүлэх 

Ахлах ангийн  ээлжит  цахим 
контентын тоо 

2021 шинээр 13 Ахлах ангийн 13 цахим хичээл 
бэлтгэж аймгийн  цахим контентийн 
уралдаанд оролцуулсанаас 1-3р 
байранд 7 контент орсон. 

 90% 

 Боловсролын 
мэдээллийн 
системийг 
хөгжүүлэх 

Боловсролын байгууллагад 
ажиллагчдын  боловсролын 
баримт  бичгийн мэдээллийн 

системд  оруулсан лавлагааны 
хувь 

2021 шинээр 100   Боловсролын байгууллагад  
ажиллагсдын   100%  мэдээллийг 
шинэчилж мэдээллийн системд  
оруулсан.  /Хүний  нөөц болон  
esis.edu.mn/  Боловсролын баримт  
бичгийг нь цахим санд 
байршууллаа.  

 90% 

 
ГУРАВ. ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ЧИГЛЭЛЭЭР  

№ Хөтөлбөр арга хэмжээ 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Суурь түвшин 
 Хүрэх 

түвшин 

Хэрэгжилт  
Хувь 

 Он Түвшин   

Зорил
т 

3.1 
  

Хүүхдийн хөгжил, 
хамгааллын үйлчилгээг 
сумын нийт иргэд, 
хүүхдүүдийн 60 хувьд 
хүргэнэ.  

Үйлчилгээнд 
хамрагдсан 
иргэд, 
хүүхдийн хувь 

 

2021 50 65 

Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын 
үйлчилгээг сумын нийт иргэд, 
хүүхдүүдийн 10 хувийг хамруулсан. 

 30% 

3.1.1 Хурдан морины уралдаанч 
хүүхдийн эрхийг хамгаалж 
аюулгүй бадалд хяналт 
тавьж ажиллах  

Хориглосон 
тогтоол, 
захирамжийн 
хэрэгжилтийн 
хувь  
 
 

 

2021 0 0 

Хурдан сорины уралдааныг зохион 
байгуулах зөвшөөрлийг 3 иргэнд 
олгож Хамтарсан баг хүүхдийн 
аюулгүй байдлыг ханган 
ажиллахад хяналт тавьж 
ажилласан.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

Мэдээлэл 
зөвлөгөө өгсөн 
иргэд, 
уяачдын тоо  

 

2021   

Даварсан тоогоор 50 гаруй уяачдад 
хүүхдийн аюулгүй байдал, 
даатгалын ач холбогдол, эцэг 
эхийн зөвшөөрлийн хуудас, 

 



хамгаалалтын хувцас хэрэгсэлийн  
ач холбогдолын талаар мэдээлэл 
зөвлөгөө хийсэн. Одоогийн 
байдлаар овоо тахилгын  

Уралдаанч 
хүүхдийн 
аюулгүй 
байдлыг 
хангаж 
ажилласан 
байх  

 

   

Уралдаанч хүүхдийн аюулгүй 
байдлын хангах зөвлөгөө 
мэдээллийг тогтмол өгч байна.  
 Одоогийн байдлаар овоо тахилгын 
3 уралдаанд хамтарсан баг бүрэн 
бүрэлдэхүүнээр ажилласан байна. 
48 хүүхэд хурдан морь унасан 
бөгөөд 1 хүүхэд морьноос унасан.  
Биеийн байдал хэвийн байна.  

 

3.1.2 Хүүхдийн эсрэг 
хүчирхийлэлийн 
илрүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
урьдчилан сэргийлэх 
нөлөөллийн үйл ажиллагаа 
зохион байгуулах  

Үйл 
ажиллагаанд 
хамрагдсан 
иргэдийн хувь 

 

2021 50 60 

Хүүхдийн хүчирхийлэл илрүүлэх 
чиглэлээр 5 хүнийг сайн дурын 
ажилтнаар онлайн сургалтанд 
хамруулсан.  
Олон нийтэд чиглэсэн нөлөөллийн 
ажлыг зохион байгуулаагүй байна.  

  
 
 
 

30% 

3.1.3 Хүүхдийн тусламжийн утас 
108-аас ирүүлсэн дуудлага, 
хүүхдийн эрхийн асуудлаар 
иргэдээс ирсэн өргөдөл, 
гомдлыг хүлээн авч бүртгэн 
шийдвэрлэх, эрсдэлтэй 
мэдээлэлд кейс нээж, 
хариу үйлчилгээ үзүүлэх  

Мэдээллийн 
санд 
бүртгэгдсэн 
хүүхдийн хувь  

 
 
 
 

Үйлчилгээ 
үзүүлсэн 
хүүхдийн хувь  

  

15 20 

   

2021 

Хагас жилийн байдлаар 108 утсанд 
тус суманд холбогдолтой дуудлага 
ирээгүй байна. Хүүхдийн мөнгөн 
тэтгэмжтэй холбоотой 2 өргөдөл 
ирсэнийг шийдвэрлэж холбогдох 
баримт материалыг ГБХЗХГ-т 
хүргүүлсэн.  

  
 
 

70% 

3.1.4 Хүүхэд гэр бүлийн 
мэдээллийн санд 
бүртгэлтэй эрсдэлд 
нөхцөлд байгаа 
хүүхдүүдийг тухай бүр 
шинэчилж хүүхэд 
хамгааллын үйлчилгээ 
үзүүлэх  

 

2021 15 20 

Хүүхэд гэр бүлийн мэдээллийн 
санд 5 хүүхдийн мэдээлийг 
шинэчилсэн.  

  
 
 

70% 

Мэдээллийн 
санд 
бүртгэгдсэн 
хүүхдийн хувь  
 

 

 
Үйлчилгээ 
үзүүлсэн 
хүүхдийн хувь 

2021 - 95 

Хамгааллын үйлчилгээг үзүүлсэн 
хүүхэд байхгүй болно.  

 - 



Зорил
т 2  

Гэр бүлийн тогтвортой 
байдлыг дэмжих чиглэлээр 
сургалт нөлөөллийн үйл 
ажиллагааг нийт гэр бүлийн 
10 хувьд хүргэнэ.  

Хамрагдсан 
гэр бүлийн 
хувь 

8 10 10 

Арга хэмжээ зохион байгуулаагүй   0 

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 

-   0 

3.2.2  Олон Улсын гэр бүлийн 
өдрийг “Save family” 
уриатай тэмдэглэх үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулах  

Хамрагдсан 
гэр бүлийн тоо 

Тоо  50 75 

Гэр бүлийн өдрийг угтан “Бүх 
хайраа гэр бүлдээ” арга хэмжээг 
зохион байгууллаа. Ахлах болон 
дунд ангийн сурагчдын дунд эссэ 
бичлэгийн уралдаан бага ангийн 
сурагчдын дунд илтгэлийн 
уралдааныг зохион байгуулж 
шалгаруулсан.  

 70% 

3.2.3 Байгууллага аж ахуйн 
нэгжийн дэргэдэх эцэг 
эхийн зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг тогтмолжуулж, 
хүүхэд хамгаалалын 
бодлогыг хэрэгжүүлэх  

Хүүхэд 
хамгааллын 

бодлого 
хэрэгжүүлж 

буй 
байгууллагын 

тоо 

Тоо  5 5 

Байгууллага аж ахуйн нэгжийн 
зөвлөлийн хүүхэд хамгаалах 
бодлогын нэгдсэн төлөвлөгөөтэй 
болсон. Энэ онд байгууллага бүр 
дээр хүүхдийн өрөөг бий болгох 
зорилго тавин ажиллаж байна.  

 30% 

3.2.4 Гэр бүлийн тогтвортой 
байдлыг хангах модуль 
сургалтыг  

Зохион 
байгуулсан 

сургалтын тоо 
тоо 4 8 

Хугацаа болоогүй.   0 

3.2.5 Угийн бичиг хөтлөх, цус 
ойртолтыг багасгах, угийн 
бичиг хөтлөлтийг 
нэмэгдүүлэх чиглэлийн 
арга хэмжээ зохион 
байгуулах  

Зохион 
байгуулсан 

арга 
хэмжээний тоо 

тоо 2 2 

 
 

Сургалт хийгдээгүй байна.  

 0 

3.2.6 Хүмүүжлийн эерэг 
хандлагыг ЕБС, 
цэцэрлэгийн хүүхэд 
хамгааллын багаар 
дамжуулан эцэг эхчүүдэд 
хүргэх  

Эцэг 
эхчүүдийн 

хамрагдалтын 
хувь 

Хувь  27 30 

Хүмүүжлийн эерэг хандлагыг ЕБС, 
цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын 
баг сургууль цэцэрлэгийн сургагч 
багш нартай хамтран 120 гаруй 
иргэнд сургалт хийсэн.  

 70% 



Зорил
т 3.3 

Залуучуудын хөгжлийн 
салбар зөвлөл, 
залуучуудын хөгжлийн 
зөвлөлийн уялдаа холбоог 
сайжруулах, залуучуудын 
оролцоог нэмэгдүүлэх  

Залуучуудын 
оролцооны 

хувь  
2021 0 35 

Тус суманд залуучуудын нийгмийн 
оролцоог хангах чиглэлээр 
залуучуудын холбоог байгуулан Их 
говийн залуус злуучуудын холбоог 
албан ёсоор байгуулан үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна.  

 70% 

3.3.1 Сумдын залуучуудын 
хөгжлийн зөвлөлөөр 
дамжуулан малчин 
залуучуудын нийгмийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх 
“Илтгээлтийн эзэн” аян 
уулзалт зохион байгуулах  

Зохион 
байгуулсан 

уулзалтын тоо 
2021 0 5 

Хугацаа болоогүй буюу 9 сард 
зохион байгуулахаар төлөвлөсөн 
болно. 

 ХТБ 

Аянд 
оролцсон 

залуучуудын 
тоо 

  30 

3.3.2 Шинээр гэр бүл болж 
байгаа залуучуудад 
зориулсан гэрлэлтийн арга 
хэмжээ зохион байгуулах  

Гэрлэлтээ 
батлуулсан 

залуучуудын 
тоо 

2021 2 4 

-  0 

ДӨРӨВ. СОЁЛ УРЛАГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

№ Хөтөлбөр арга хэмжээ Шалгуур 
үзүүлэлт 

Суурь түвшин 
 

Хүрэх 
түвшин 

Хэрэгжилт  Хувь 

Он Түвшин 

Зорилт 4.1 соёл урлагийн 
салбарын насжилт өндөртэй 
барилга байгууламжийн тоог 
бууруулна 

Шинээр 
ашиглалтад 

орсон 
барилгын 

тоо  

  
10 

 
30 

 250 хүний суудалтай стандарт 
шинэ соёлын төвтэй болох зорилтыг 
сумын засаг даргын 4 жилийн мөрийн 
хөтөлбөрт тусган ажиллаж байна. 
2022 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр 
хийлгэх ажлын саналд дээгүүр 
эрэмблэгдэн энэ онд шинэ 
байгууламжийн зургийг хийлгэх 
төсвийг 100 хувь шийдвэрлэн тендэр 
зарлахад бэлтгэгдсэн. 

  
 
 
 
 

30% 

  

Зорилт 4.2 соёлын төвийн 
мэргэжилтэй ажилтны эзлэх хувийг 
нэмэгдүүлэх  

Шинээр 
нэмэгдүүлсэ
н 
мэргэжилтэ

2021 40  Шинээр мэргэжилтэн боловсон хүчин 
нэмэгдээгүй  

 



й ажилтны 
тоо  

4.2.1 Соёлын төвийн 
мэргэжлийн бус 
ажилтнуудыг соёл 
урлагийн мэргэжил 
эзэмших сургалтад 
хамруулах  

Соёл 
урлагийн 
мэргэжлийн 
сургуульд 
элсэн 
суралцсан 
ажилтны 
тоо  

 
 

2021  

 
 

5 

 
 
3 удаа  

Төрийн албан хаагчдын мэдлэг 
чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 
СУИСургуулиас зохион явуулж 
байгаа Соёлын яамны захиалгат 
кредит тооцох 2 удаагийн 
сертификаттай сургалтад 4 албан 
албан хаагч 2   удаа  хамрагдсан. 

  
 
 

30% 

Зорилт 4.3 Соёлын өвийг хадгалан 
хамгаалах өвлүүлэн хөгжүүлэх 
ажлыг нэмэгдүүлнэ 

Зохион 
байгуулсан 
арга 
хэмжээний 
тоо  

2021    Морин хуурын сургалт – 38 иргэн 
Уртын дууны сургалтанд – 8 иргэн   
22 хүүхэд нь анхан шатанд 1 ая, 16 
хүүхэд давтан сууж 4 ая тоглож 
суралцлаа.   

 90% 

4.3.1 Уртын дуу, морин хуурын 
шавь сургалтыг зохион 
явуулах  

Сургалтад 
хамрагдсан 

иргэдийн 
тоо  

2021   25 Морин хуурын сургалт – 38 иргэн 
Уртын дууны сургалтанд – 8 иргэн   
22 хүүхэд нь анхан шатанд 1 ая, 16 
хүүхэд давтан сууж 4 ая тоглож 
суралцлаа.   

  
90% 

4.3.2 Сумын гар урчуудын 
бүтээлээр үзэсгэлэн 
худалдаа зохион байгуулж 
дэг сургууль арга барилыг 
нь өвлүүлэх сургалт хийх  

Үзэсгэлэн 
худалдаа 

зохион 
байгуулсан 

эсэх 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021  2 3 Миний хобби-миний бүтээл” 
үзэсгэлэнг 1 хоногийн хугацаатай 
гаргаж 9 иргэний 113 бүтээлийг 
дэлгэж 64 иргэн үзэж сонирхож 
275000 төгрөгийн худалдан авалт 
хийгдсэн байна. Үзэсгэлэнгийн 
зорилго нь суманд үйлдвэрлэл 
эрхлэж байгаа иргэдийг дэмжих, 
соёлын төвийн дэргэд бэлэн 
дурсгалын дэлгүүр нээж, аялал 
жуулчлал, зочдод худалдан 
борлуулж сумынхаа брэнд 
бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, ашиг 
орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой 
үзэсгэлэнг зохион байгуулсан.  
 

  
 
 
 
 
 

30% 



Зохион 
байгуулсан 
сургалтын  
төрөл  

2021 3 5  СББӨӨУламжлагчаар бүртгэлтэй 3 
өвлөн уламжлагчид санал болгож 
дараах сургалтуудыг хичээллүүлсэн.  
Сур харваа шагай харваа – 12  
Шагай харваа – 29 
Морин хуур – 38  
Уртын дуу -8  

  
 
 

70% 

4.3.3 Өрх бүрийг угийн бичиг 
хөтлүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх  

Угийн бичиг 
хөтлөсөн 
өрхийн тоо  

2021  56% 4% “Угийн бичиг”-ийн нарийвчилсан 
судалгааг сумын нийт айл өрхийн 93 
%-иас нь авсан. Нийт айл өрх бүрт 
угийн бичиг хөтөлж хэвших мэдээ 
мэдээллийг өгсөн. 2021 онд 372 айл 
өрх, буюу 55%-н угийн бичиг хөтлөж 
байгаа бөгөөд, 2022 онд шинээр 3-н 
айл өрх угийн бичгээ хөтлөж эхлээд 
байна. Уламжпалт аргаар хөтөлсөн 
угийн бичиг болон баримтат өвийг 
сурвалжлан олж бүртгэх, сурталчлах 
ажлыг зохион байгуулах зорилгоор 
10 гаруй айл өрхийн уламжпалт 
аргаар хөтөлсөн угийн бичгэд 
судалгаа хийж байна. 

  
 
 
 
 
 

50% 

4.3.4 Түүх соёлын үл хөдлөх, 
хөдлөх дурсгал болон 
соёлын биет бус өвийн 
улсын үзлэг тооллогын 
ажилд дэмжлэг үзүүлж, 
хамтран ажиллах  

 
 

Ажлын 
хэсэгт 
дэмжлэг 
үзүүлж 
хамтран 
ажилласан 
эсэх  

 
 
 

2021  

 
 
 
0 

 
 

 
1 

Тооллогын ажилын хэсэг  3-р сард 
тооллогын ажлын хийж гүйцэтгэхэд 
хамтран ажилласан.   
Тооллогоор:  
ТСҮХДурсгал нийт  - 216  ш 
Аймгийн хамгаалалттай - 3 ш  
Улсын хамгаалалттай – 1  ш  
Хөдлөх дурсгал – 53 ш  
Өвлөн уламжлагч:  - 36   
 тус тус тооллогод хамруулсан.  

  
90% 

4.3.5 Нутгийн онцлог бүхий 
соёлын бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэл  брэнд бий 
болгох, баяжуулан 
хөгжүүлэх, суртчлах 
ажлыг зохион байгуулахад 

Соёлын 
үйлдвэрлэл
ийн нэр 
төрөл 

 
 

 
2021 

 
4 

 
1 

- эсгий урлал 
- арьс, ширэн урлал  
- үндэсний хувцас урлал 
- модон урлал  
- сүү цагаан идээ  

  
 

90% 



дэмжлэг үзүүлж орон нутаг 
хөгжүүлэхсангаас 
шаардагдах төсвийг 
шийдвэрлэн хамтарч 
ажиллах  

Зохион 
байгуулсан 
арга 
хэмжээний 
тоо  

2021 3 4 
 

Үзэсгэлэн худалдааг 2 удаа зохион 
явуулсан. 
Арьс ширэн урлалаар бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэл явуулдаг иргэнийг 
соёлын үйл ажиллагаа болон гадна 
дотны зочид төлөөлөгчид ирэхэд 
борлуулалт хийх боломж нөхцлөөр 
хангаж өгдөг. 

  
 

50% 

 
 
 
 
 

ТАВ. БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:  

№ Хөтөлбөр арга хэмжээ Шалгуур 
үзүүлэлт 

Суурь түвшин 
 

Хүрэх 
түвшин 

Хэрэгжилт  Хувь 

Он Түвшин 

Зорилт  5. Хүн амын бие 
бялдрын хөгжил 
чийрэгжилтийн  түвшин тогтоох 
сорилд хамрагдагсдын А, В, С 
үнэлгээтэй иргэдийн эзлэх 
хувийг нэмэгдүүлнэ.   

Аж ахуйн 
нэгжийн 30%, 
ЕБС-ийн 50 %, 
цэцэрлэгийн 
50% 
 
 
 

2021 

 
 
 
аймаг 

 
 

25 

   

Нийт хүн амын 13%-ийг хамруулах 
төлөвлөгөөтэй байна  
 

0 

 
 
Сорилд 
хамрагдагчдын 
А, В, С 
үнэлгээтэй 
иргэдийн эзлэх 
хувь 
  

2021 аймаг 24,9 Хүн амын сорилын түвшин тогтоох 
сорилын хүрээнд ЕБС-ийн 148 сурагч, 
цэцэрлэгийн 35 хүүхдийг сорилт 
амруулсан байна.  
А үнэлгээтэй-86 
В үнэлгээтэй -47 
С үнэлгээтэй-15 хүүхдийг хамруулсан 
байна.  Насанд хүрэгчдийг хамруулах 
ажил үргэлжилж байна  
 

30% 

5.1 Биеийн тамир спортын 
орон тооны болон 
орон тооны бус арга 
зүйчийг томилох  

Арга зүйчтэй 
эсэх  

2021   Дээд газраас орон тоо төсөв 
шийдээгүй тул хэрэгжих боломжгүй  

 - 

5.2 Иргэдийг идэвхтэй 
дасгал хөдөлгөөнөөр 
тогтмол хичээллүүлэх  

Алхах гүйх 
дугуй унах, иог, 
бүжгийн 
хичээлээр 

2021   Эртэч Монгол аяны хүрээнд дасгал 
хөдөлгөөн оролцогчдын тоо  
57  иргэн байна. “Сайхны уянга” 
бүжгийн клубын нээлтийг хийж 16 

 50% 



хичээллэгчдийн 
хувь  

бүжгийг суралцлаа. Тогмол 
хичээллэдэг 26 иргэн байна.  

5.3  Спортын анхан шатны 
тэмцээн зохион 
байгуулж аймгийн 
аварга шалгаруулах 
тэмцээнд оролцох 

Спортын анхан 
шатны тэмцээн 

зохион 
байгуулах /3*3, 

бадминтон  

2021  2 Иргэдэд сурталчлах танин мэдэх 
хичээллэх сонирхолыг татах 
зорилгоор Малчдын өдөрлөгт 
зориулан 3*3 сагсан бөмбөгийн 
тэмцээнийг зохион байгууллаа.  

 30% 

Аймгийн аварга 
шалгаруулах 
тэмцээнд 
оролцсон 
спортын төрөл  

2021 - - Аймгийн аваргын волейбол, шагай 
харваа, жүдо бөхийн  тэмцээнд 
сумын баг тамирчдыг хамруулсан.  

 90% 

5.1.4  Илүүдэл жингүй эртэч 
Монгол аяныг 
иргэдийн насны бүлэг 
ажил, амьдралын 
онцлогт нийцүүлэн 
зохион байгулах  

Өглөөний 06:30-
07:30 цагийн 
хооронд дасгал 
хөдөлгөөнд 
тогтмол 
хамрагдсан 
иргэдийн хувь  

2021  30 Илүүдэл жингүй эртэч Монгол аяны 
хүрээнд ахмад настан 32 нийт 57 
иргэн тогтмол хамрагдсан. Мөн 
ширээний теннис волейбол, дасгал 
алхалтыг хийж хэвшүүлээд байна.  

 70% 

ЗУРГАА. ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

6.1 Жендерийн тэгш байдлын 

талаар төрийн албан хаагчид 

олон нийтийн ойлголт 

сайжирсан байна 

Жендерийн эрх тэгш 

байдлыг хангах бусад 

холбогдох сэдвээр 

сургалтыг зохион 

байгуулсан байх тоо 

2021 2 2  
 



6.1.1 Удирдлагын академийн 

мэргэжил дээшлүүлэх 

институтийн төрийн албан 

хаагчдад зориулсан “Ахисан 

түвшины жендерийн дүн 

шинжилгээ” 2 бүлэг сургалтанд 

төрийн албан хаагчдыг 

хамруулах  

Жендерийн сургалтанд 

хамрагдсан албан 

хаагчийн хувь  

2021 30 50 - 0 

6.1.2 Хөдөлмөрийн мөлжлөг ажлын 

байран дахь ялгаварлан 

гадуурхалтын аливаа хэлбэрээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг 

хангах тухай хуулийн 11.4 дэхь 

2 заалтыг байгууллагуудын 

хөдөлмөрийн дотоод журамд 

тусгуулж, тусгасан эсэхэд 

хяналт тавьсан байх  

Сумын дэд зөвлөл 5 

байгууллагын дотоод 

журамд хяналт тавьсан 

тоо  

2021 1 2 - Хөдөлмөрийн 

мөлжлөг ажлын 

байран дахь 

ялгаварлан 

гадуурхалтын 

аливаа хэлбэрээс 

урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 

Жендэрийн эрх тэгш 

байдлыг хангах 

тухай хуулийн 11.4 

дэхь 2 заалтыг 

байгууллагуудын 

хөдөлмөрийн 

дотоод журамд 

тусгасан 

70% 

6.1.3 Эрүүл мэндийн урьчилан 

сэргийлэх үзлэг эрэгтэйчүүдийг 

хамруулах  

Үзлэгт хамрагдсан 

эрэгтэйчүүдийн хувь  

2021 50 80 Эрчүүдийн 

урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт 

хамруулаагүй 

байна.  

0 

 



ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖ ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

 

№ 

 

 

 

Зорилт, ажил, арга 

хэмжээ 

 

 

 

Шалгуур үзүүлэлт 

 

 

 

Хэмжих 

нэгж 

 

 

Суурь түвшин 

  

  

Хүрэх 

 түвшин 

  

 

Хэрэгжилт 

 

 

 

 

Хувь 

Он  түвшин 

 

 

Зори

лт 6.2 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур 

чадвар олгох сургалтанд 

хамруулж, хөдөлмөрийн 

зах зээлд бэлтгэн иргэдийг 

санхүүгийн дэмжлэг болон 

ажлын байраар хангана. 

Байнгын ажлын байраар 

хангагдсан хүний тоо 

 

тоо 

 

2022 

 

  2 

 

 3 

Байнгын ажлын байраар 2 иргэн 

хангагдсан. 

 

70% 

 

Түр ажлын байраар 

хангагдсан хүний тоо  

 

тоо 

 

2022  

  

9 

    

15 

Сумын ногоон байгууламжинд  9 

иргэн түр ажлын байраар 

хангагдан   ажиллаж байна. 

 

70% 

6.2.1 Ажилгүй иргэдийг 

мэргэжлийн болон давтан 

сургалтанд хэрэгцээнд 

тулгуурлан хамруулах 

   

 Хүний тоо 

 

Тоо 

 

2022 

 

14 

 

10 

Ажилгүй иргэдийг Хөдөлмөрт 

бэлгэх зорилгоор Төсөл 

хөтөлбөрийн сургалтанд 14 

иргэнийг хамруулан ажилласан. 

 

 

90% 

6.2.2 Үйлдвэрлэлийн осол 

судлан бүртгэх сумын 

комиссыг чадавхжуулах  

Сургалт, арга зүйн 

дэмжлэг үзүүлсэн тоо 

  

тоо 

 

2022 

 

1 

 

2 

Үйлдвэрлэлийн осол судлан 

бүртгэх сумын комиссыг 

чадавхжуулах сургалт авахаар 

төлөвлөж байна. 

 

50% 

6.2.3 ХАБЭА-н сумын 

зөвлөлийн үйл ажиллагааг 

тогтмолжуулах 

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн хувь 

 

Хувь  

 

2022 

 

30 

 

65 

ХАБЭА-н сумын зөвлөлийн үйл 

ажиллагааг тогтмолжуулан 

төлөвлөгөө гарган ажиллаж 

байна. 

 

 

50% 

6.2.4 Халамж, хамгааллын 

чиглэлээр иргэдээс 

гаргасан өргөдөл гомдлыг 

хурдан шуурхай 

шийдвэрлэж дэмжлэг 

үзүүлнэ. 

 

Өргөдөл гомдлыг 

шийдвэрлэх хугацаа 

/хоног/ 

 

 

Хоног  

 

2022 

 

- 

 

30 

Халамж, хамгааллын чиглэлээр 

иргэдээс гаргасан өргөдөл 

гомдлыг хурдан шуурхай 

шийдвэрлэж дэмжлэг үзүүлэн 

ажиллаж байна. 

 

90% 

Дэмжлэг үзүүлсэн байх 

хувь  

 

Хувь  

 

2022 

 

20 

 

20 

Иргэдийн хүсэлт өргөдөл 

гомдлыг цаг тухайд нь 

шийдвэрлэн хэрэгжүүлж байна 

 

90% 

 

6.2.5 Нийгмийн халамжийн 

дэмжлэг туслалцаа 

зайлшгүй шаардлагатай 

өрхийн хөдөлмөрийн 

насны 10 иргэнийг 

хөдөлмөрт бэлтгэх 

 

 

 

Хүний тоо 

 

 

 

Тоо  

 

 

 

2022 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг 

туслалцаа зайлшгүй 

шаардлагатай өрхийн 

хөдөлмөрийн насны 5иргэнийг 

хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтанд 

 

 

 

50% 



сургалтанд хамруулж, 

ажлын байранд зуучлах 

хамруулж, түр ажлын байранд 

зуучлан ажиллуулж байна. 

6.2.6 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэний орчин, орон зайн 

стандартыг 

/MNS6055:2009/ орон 

нутагтаа хангуулна. 

Суманд орон зайн 

стандартыг мөрдүүлэн 

байгууллага аж ахуйн 

нэгжийн хувь 

 

 

Хувь  

 

 

2022 

 

 

10 

 

 

30 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 

орчин, орон зайн стандартыг 

/MNS6055:2009/ орон нутагтаа 

хангуулан ажиллахын тулд бусад 

аж ахуй нэгж байгууллагатай 

хамтран ажиллаж байна 

 

 

30% 

6.2.7 Байгууллага аж ахуй 

нэгжид тэтгэвэрт бэлтгэх 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

Тэтгэвэрт бэлтгэх 

хөтөлбөрийг бэлтгэх 

хөтөлбөрийн хүрээнд 

сургалт, арга хэмжээ 

зохион байгуулсан тоо 

 

 

Тоо  

 

 

2022 

 

 

 

1 

 

 

2 

Байгууллага аж ахуй нэгжид 

тэтгэвэрт бэлтгэх хөтөлбөрийг 

танилцуулан тэтгэвэрт гарах 

дөхөж байгаа 1ажилтанд 

танилцуулга хийн ажилласан. 

 

 

 

 

 

50% 

 90%-33, 70%-22, 50%-8, 30%-12, 0%-8  хэрэгжилт тооцох боломжгүй -1  63,4% 

 
 

 


