
Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

1
Сүү, тараг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн

хэрэгжүүлэх
3

Хөтөлбөрт хамрагдсан 6-12 сартай

хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй

хүүхдийн хувь  

80 120.0 120.0

2
Эрүүл хот болон бусад хөтөлбөрийн хүрээнд

төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх 
93

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

батлагдсан байх, хэрэгжүүлсэн арга

хэмжээний тоо

1, 10 50.0 50.0

3

Эрүүл иргэн хөтөлбөрийн хүрээнд малчдад

явуулын үзлэг зохион байгуулж, элэгний хорт

хавдарын эрт илрүүлгийн үйл ажиллагааг орон

нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах

3
Эрт илрүүлэгт хамрагдсан зорилтот

бүлгийн хувь
30 0.0

4

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, сум дундын

эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг

шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах

6

Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв,

Сум дундын эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл

мэндийн төв, сувилахуйн алба

хамрагдсан байх

19 2800.0 2800.0

Дүн 2970.0 0.0 0.0 2970.0 0.0

5

Цогтцэций суманд 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн

барилга барих ажлыг дуусгах /гэрээний үнийн

2015 онд санхүүжих санхүүжилт/ 

50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 2307.7 1077.50

6

1200 хүүхдийн сургуулийн барилгын ажлын

гүйцэтгэлийн санхүүжилт, гадна шугам

сүлжээ

50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100.0 5060.0 582.4

7
Гурвантэс суманд 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн

барилга барих 
50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 900.0 900.0

8
Хүрмэн суманд 80 ортой дотуур байрны

барилгыг барих 
50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 1447.2 1447.2

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

Нэг.Нийгмийн бодлогын хүрээнд:

1.1. Эрүүл мэндийн салбарын чиглэлээр  

      1.2. Боловсролын салбарын чиглэлээр 

Өмнөговь аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 

2015 оны Үндсэн чиглэлийн төсөл

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

9
Номгон сумын сургуулийн хичээлийн байрны их

засвар 
50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 233.5 233.5

10
Манлай сумын сургуулийн дотуур байрны их

засвар 
50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 70.0 70.0

11
Мандал-Овоо сумын спорт заалыг төвлөрсөн

халаалтанд холбох  
50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 70.0 70.0

12

Хүүхдийн биеэ дааж хөгжих нөхцөл боломжийг

бүрдүүлэх зорилгоор сургалтын тоног

төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангах 

50 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 200.0 200.0

13

Цэцэрлэгийг хяналтын камертай болгож,

сургалтын үр дүнг тооцох, ил тод нээлттэй

байдлыг хангах 

50  Камержуулсан цэцэрлэгийн тоо 9 72.0 72.0

14

Авъяас хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийг хөгжүүлэх

дугуйлан секц хичээллүүлэх нөхцөл боломжийг

бүрдүүлж, тоног төхөөрөмж техник хэрэгслээр

бүрэн хангасан танхимууд, Өсвөрийн загвар

зохион бүтээгчдийн төвийг Соёл спортын

цогцолборт байгуулж, үйл ажиллагааг

тогтмолжуулах 

46 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 300.0 300.0

15

Боловсролын салбарын шинэчлэлийг

хэрэгжүүлж, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх арга

технологи нь олон улсад түгэн дэлгэрч буй улс

орнуудаас суралцах замаар багш нарын арга

зүй, технологийг хөгжүүлэх 

44
 багш нарын мэдлэг ур чадвар 

дээшилсэн байх 
100 30.0 30.0

16

"Зөв Монгол хүүхэд", "Авъяас" аймгийн

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хүүхэд нэг бүрийг

хөгжүүлэх 

45,46 Хүүхэд бүр хөгжсөн байх 100 60.0 60.0

17
Техник технологийн улсын олимпиадыг зохион

байгуулах 
46 Зохион байгуулах олимпиадын тоо 1 35.0 35.0

18
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж

хэрэгжүүлэх 
Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

19
Засаг даргын нэрэмжит оюутны орон нутгийн

тэтгэлэгт хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 
47,49 Хамрагдах оюутны тоо 95 195.0 195.0

20
МУБИС-тай хамтран орон нутагтаа СӨБ-ын

мэргэжилтэн бэлтгэх
48 Хамрагдах хүний тоо 45 10.0 10.0

21 Манлай сумын спорт заалны барилга барих 50 Ажлын гүйцэтгэл хувь 100 750.0 750.0

22
Манлай суманд 320 хүүхдийн суудалтай

сургуулийн барилгыг барих /2015-2016/
50 Ажлын гүйцэтгэл хувь 40 3200.0 1200.0

23 Хүрмэн сумын сургуулийн барилгыг засварлах Ажлын гүйцэтгэл хувь 100 287.4 390.0

24
Номгон сумын сургуулийн дотуур байрны

барилгыг засварлах 
50 Ажлын гүйцэтгэл хувь 100 100.0 100.0

25 24-р цэцэрлэгийн барилгыг засварлах 50 Ажлын гүйцэтгэл хувь 100 80.0 80.0

Дүн 15407.8 3120.7 1272.0 3409.9 0.0

26

Соёл,урлагийн байгууллагын ажлын чанар

хүртээмжийг сайжруулж, боловсон хүчнийг

чадваржуулах, шинэ уран бүтээл тууривах, улс,

аймгийн чанартай уралдаан тэмцээнийг зохион

байгуулах, оролцохыг бодлогоор дэмжих

57

Иргэдэд хүргэх  соёл,урлагийн 

үйлчилгээний чанар хүртээмж, 

боловсон хүчний ур чадвар сайжирсан 

байх 

100 50.0 50.0

27

Соёлын өвийг эрэн сурвалжлах, судлах, хадгалж

хамгаалах, сэргээн засварлах, сурталчлах түгээн

дэлгэрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх  

120

Соёлын биет болон биет бус өвийг 

судлан сурталчилж, хадгалж 

хамгаалсан арга  хэмжээний тоо

100 10.0 10.0

28
Хөгжимт жүжгийн театрын өргөтгөлийн ажлыг

судлах
57 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 40

29  Аймгийн Музейн барилга барьж эхлүүлэх  91 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 50 5100.0 5100.0

30
Гурвантэс суманд Соёлын төвийн барилга барьж

ашиглалтанд оруулах /2013-2015/
91 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 1123.1 768.1

1.3. Соёл, спортын салбарын чиглэлээр 



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

31
Манлай суманд Соёлын төвийн барилга барих 

/2012-2015/
93 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 1200.0 520.0

32
Ханбогд суманд 320 хүний судалтай соёлын 

төвийн барилга барих
93 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 3250.0 1500.0 1750.0

33
Тэмээний үзэсгэлэнгийн таазыг засах үзмэр

дэглэлтийг сайжруулах
93 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 19.7 19.7

34
Цогт-Овоо суманд орон нутаг судлах музей 

барилга барих 
91 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 90.0 90.0

35 Төв номын сангийн барилгад их засвар хийх 91 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 250.0 100.0

36 Үндэсний спортыг хөгжүүлэх зорилгоор

холбооны  үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжих 
58 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 20.0 30.0

37
Баяндалай сумын соёлын төвийн барилгыг барих 

58 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 1226.9 1226.9

38
Ноён сумын соёлын төвийн барилгыг барих

/2012-2015/
Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 895.0 325.0

39
Номгон сумын соёл спортын төвийн барилга

барих /2012-2015/
58 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 1176.0 576.0

Дүн 14410.7 3416.0 0.0 1799.7 6850.0

40
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв

бий болгох үүсгэл санаачлагыг дэмжих, арга

хэмжээг зохион байгуулах 

92 Ажлын гүйцэтгэлийн хувиар 100 150.0 150.0

41

Буянт хотхон хүүхдийн зусланд 4 шинэ байр

барих зураг төсөв хийлгэж барих, гадна

тохижилт хийх

91 Ажлын гүйцэтгэлийн хувиар 100 750.0 750.0        

42
Хүүхдийн дунд зохион байгуулагдах арга

хэмжээг дэмжих 
2 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100 7.0 7.0            

           1.4. Нийгмийн хамгаалал, хүн ам зүйн чиглэлээр 



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

43

Нийгмийн даатгалын талаарх нийгэм дэх

ойлголтыг сайжруулж, малчдын эрүүл мэндийн

даатгалд хамрагдах хувийг 50-аас доошгүй,

заавал даатгуулагчийн тоог 200-аар нэмэгдүүлэх

Ажлын гүйцэтгэлийн хувь, 

даатгуулагчийн тоо  
50, 200 0.0

44
"Өрх гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөр"-ийг

боловсруулж, хэрэгжүүлэх 
1

Хөтөлбөрийг боловсруулж, 

хэрэгжүүлсэн байх 
100 1000.0 1000.0

45

Ахмадын зөвлөгөөн зохион байгуулж, хууль

тогтоомжийг сурталчлан таниулах, биелэлтийг

хангуулах, ахмадад чиглэсэн арга хэмжээг

зохион байгуулах 

2 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 2.0 2.0            

Дүн 1909.0 0.0 0.0 1909.0 0.0

46

Альша, Баяннуур аймгуудын аялал жуулчлалын

үзэсгэлэнд оролцож, хамтын ажиллагааны гэрээ

байгуулах

117 үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100

47

Элсэн урлал олон улсын уралдаан "Алтан

шаргал элс" эвент арга хэмжээ санаачлан

зохион байгуулах

116 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 30.0 30.0

48

Герман улсад "ITB-2015" Олон улсын үзэсгэлэнд

Түнш орноор оролцох, туршлага судлах, “ ITM-

2015” аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцох

117 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100

49
Тээвэр оношилгооны төв дээр аялал

жуулчлалын мэдээллийн төв байгуулах
118 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 2.0 2.0

50

АНУ-ын байгалийн түүхийн музейд байгаа

Өмнөговь аймагтай холбоотой түүхэн

материалуудыг судалж, эргүүлэн авах ажлыг

зохион байгуулах

116 үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100 15.0 15.0

1.5. Аялал жуулчлал, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв
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Улсын 

төсөв 

51

Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт бүртгэгдсэн

200 гаруй зүйл шувуудын тайлбар, таних номыг

англи монгол хэлээр хэвлэн гаргах, аймгийн

зэрлэг амьтад, ургамал, байгалийн тогтоцууд

гэсэн 4 цуврал боть хэвлэн гаргах бэлтгэлийг

хангах

116 үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100 5.0 5.0

52
МСҮТ-ийн спорт заалны барилгыг барьж

ашиглалтанд оруулах /2013-2015/
91 Ажлын гүйцэтгэл, хувь 100 654.0 500.0

53

40-өөс дээш насны ажил олоход бэрхшээлтэй

иргэнийг ажлын байраар хангах хөтөлбөрийг

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 

1 үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100

54
Ажилтай орлоготой эмэгтэйчүүд хөтөлбөрийг 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 
1 үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100

55

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн

дэд комиссын үйл ажиллагааг идэвхижүүлж,

үйлдвэрлэлийн осол гэмтлийг бууруулах

бодлогыг барьж ажиллах 

Ажлын гүйцэтгэлийн хувиар 100

56

Жижиг дунд үйлдвэрлэл, орон нутгаас

хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдээр

хоршоодын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах арга

хэмжээг бодлогоор дэмжих

Ажлын гүйцэтгэлийн хувиар 100

706.0 500.0 0.0 52.0 0.0

Хоёр. Эдийн засгийн бодлогын хүрээнд:

2.1. Төсөв санхүүгийн талаар 



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

57

Төсвийн шинэчлэлийн бодлогыг үргэлжлүүлж,

санхүүгийн хувьд орон нутгийн биеэ даасан

байдлыг бэхжүүлэн, төсвийн орлогын бааз

суурийг өргөжүүлж, орлогыг нэмэгдүүлэх

бололцоотой эх үүсвэрийг бүрэн дайчлан,

төсвийн урсгал зардлыг зохистой түвшинд

хязгаарлаж, төсвийн тогтвортой, иж бүрэн, үнэн

зөв, ил тод, зохистой, хариуцлагатай байх

зарчмыг үргэлжлүүлэх

7 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

58

Төрийн сангийн шинэчлэл, хяналт, хариуцлагын

тогтолцоог сайжруулах талаар сумдын

санхүүгийн албаны ажилтанууд болон төсөвт

байгууллагын нягтлан бодогч нарт сургалт

зохион байгуулах

8 Сургалтанд хамрагдах хүний тоо 110

59

Төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, татвар

ногдуулалтын талаар татвар болон мэргэжлийн

холбогдох байгууллагуудтай хамтарсан

шалгалтыг зохион байгуулах

7 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

60

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт,

зарцуулалтанд хяналт шалгалт хийж ажиллах, үр

дүнг тооцох 

11 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

61

Төрийн сангийн тогтолцоог иж бүрэн нэвтрүүлж,

компьютер техник хэрэгсэлийг шинэчлэн,

ЗГУМСистемд бүрэн холбогдоно

15 Сум болон техник хэрэгслийн тоо 15.65 195.0 195.0

62

Төсвийн тухай хууль болон бусад хууль

тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих,

төсвийн хөрөнгө өр төлбөр, орлого, зарлага,

хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад

санхүүгийн хяналт шалгалт хийх, үнэлэлт,

дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, эрсдэлийн удирдлагаар

хангах

7 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

63

Төрийн сангийн тогтолцооны хүрээнд гарч

болзошгүй эрсдлийг үнэлж, төлөвлөгөөт болон

төлөвлөгөөт бус, өдөр тутмын хяналтыг хийх

15 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

64

Тºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí ¿çëýã òîîëëîãûã

íèéòèéí ýçýìøëèéí ýä õºðºíãèéí áîëîí ãàçðûí ãýñýí

àíãèëëààð ÿâóóëæ ºì÷èéí àëáà áîëîí ¿ë õºäëºõ

õºðºíãèéí ýðõèéí óëñûí á¿ðòãýëä á¿ðýí õàìðóóëàõ,

шинээр бий болсон хөрөнгийг бүртгэлд бүрэн

тусгуулах, өмч хөрөнгийн хадгалалт

хамгаалалтыг сайжруулах

14
Îðîí íóòãèéí ºì÷èò 171 áàéãóóëëàãà á¿ðýí 

õàìðàãäàíà.
100 4.0 4.0

65

Îðîí íóòãèéí ºì÷èò áàéãóóëëàãóóäûí àâòîìàøèíû

ñóäàëãààã ãàðãàí èë¿¿äýëòýé áàéãàà

áàéãóóëëàãóóäûí àâòîìàøèíû Çàñãèéí ãàçðûí

òîãòîîë áîëîí àéìãèéí Èðãýäèéí Òºëººëºã÷äèéí

õóðëûí Òýðã¿¿ëýã÷äýýñ áàòàëñàí òîãòîîëûí äàãóó

õóäàëäàõ, øèëæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýã çîõèîí

áàéãóóëíà.

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

66

Худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу зохион

байгуулж, орон нутагт сургалтыг зохион

байгуулж, үр дүнг тайлагнаж ажиллах 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 

67

Цахим хэлбэрээр худалдан авах ажиллагааг

зохион байгуулж, цахим тендерийн жишиг

танхим байгуулах 

Цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан 

тендерийн хувь
50 20.0 20.0

Дүн 219.0 0.0 0.0 219.0 0.0

68

Ìàë ñ¿ðãèéã õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí

ñýðãèéëýõ, îíîøëîõ àðãà õýìæýýã òºëºâëºí

õýðýãæ¿¿ëýõ  

Хамрагдсан малын тоо 100 144.0 144.0

2.2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын чиглэлээр  



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

69

Àéìãèéí Ìàë ýìíýëýã, àðèóí öýâðèéí ëàáîðàòîðèéã 2

äàõü óäààãèéí èòãýìæëýëä õàìðóóëàí îíîøëîãîî,

¿çëýã, øèíæèëãýýã ñòàíäàðòûí øààðäëàãàä

õ¿ðãýõ 

20,38

Х¿í àìûí íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä, õ¿íñíèé 

àþóëã¿é áàéäàëä òàâèãäàõ õÿíàëò 

ñàéæèðíà

100 4.8 4.8

70

Òýìýýí ñ¿ðãèéí бруцеллёз ºâчнèé õàëäâàðëàëòûí

ò¿âøèíã òîãòîîí öààøèä àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà

õýìæýýã áîäèò ñóäàëãààíä ñóóðèëàí òºëºâëºõ,

ýð¿¿ë á¿ñ íóòãèéã áàòàëãààæóóëàõ

20

Áóóðûã 100%,   ингэí òýìýýíèé 30%, 

өсвөр насны ýì тэмээний 15%  

шинжилгээнд хамруулах

100 30.0 30.0

71

Балгасны улаан нуурын 100 га-гийн услалтын

системийг түшиглэн сүү, махны үхрийн загвар аж

ахуй байгуулах 

18 Байгуулагдсан аж ахуйн тоо 5

72
Уул уурхайн бүс нутагт туслах аж ахуйг

байгуулахыг бодлогоор дэмжих 
18

Гахай, тахианы аж ахуй байгуулагдсан 

тоо
3

73
Сүүний ямаа, махны үхэр, хонины хөлдөөсөн

үрээр зохиомол хээлтүүлэг хийх, өргөжүүлэх
19, 20

Зохиомол хээлтүүлэг хийсэн малын 

тоо, гарсан төл
20 6.0 6.0

74

Орон нутгийн түүхий эд, Балгасны улаан нуурын

малын тэжээлийн ургамлын тариалалтад

түшиглэсэн жижиг тэжээлийн цех байгуулахыг

бодлогоор дэмжих 

24
Цехийн тоо, үйлдвэрлэсэн тэжээлийн 

хэмжээ
1

75
2 омгийн тэмээг үүлдрээр баталгаажуулах

ҮХААЯ-ны экспертизийг ажиллуулах
19 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 10.0 10.0

76
Шилмэл мал-2015 арга хэмжээг зохион

байгуулах
18

5 төрлийн малаар бүх сумдыг 

оролцуулах
100 12.0 12.0

77

“Өмнөговь аймгийн бэлчээр, мал аж ахуйн

салбарын өнөөгийн байдал, цаашид баримтлах

бодлого” онол үйлдвэрлэлийн бага хурал

18 Хамрагдсан хүний тоо 100

78 Малчин хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 23 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 1500.0 1500.0

79
Балгасны нуурын услалтын системийг төвийн

эрчим хүчний нэгдсэн шугамд холбох 
22 ажлын гүйцэтгэлээр 100 400.0 400.0



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

80
"Ингэний айрагны баяр-2015" арга хэмжээг

зохион байгуулах 
Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 10.0 10.0

81
Тэмээний баяр болон "Сарлагийн баяр-2015"

арга хэмжээг зохион байгуулах
Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 9.2 9.2

82
Аймгийн "Малчдын зөвлөгөөн"-ийг зохион

байгуулах 
Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

83

"Монгол тэмээ-999" дэлхийн дээд амжилтанд 

бүртгүүлэх тэмээний уралдааныг зохион 

байгуулах 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100 500.0 100.0 400.0

84

Мандаловоо сумын Мандал багийн төвийн

байшинг засварлаж ноосны агуулах

байгуулах

Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 80.0 80.0

Дүн 2706.0 0.0 0.0 2306.0 400.0

85

Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, хүнсний гол

нэрийн бүтээгдэхүүний тэнцлийг тооцох

аргачлалын талаар сумдын мэргэжилтнүүдэд

зориулан сургалт зохион байгуулах

39 Сургалтанд хамрагдсан хүний тоо 15

86

Хүнс, хоол тэжээлийн чанар, аюулгүй байдлыг

ханган ажиллаж байгаа байгууллага, ААН-ийг

шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах  

39
Шалгаруулалтыг зохион байгуулсан

байх
2.0 2.0

87

Суурин газрын ус хангамжийн тогтолцоонд усны

аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг нэвтрүүлэх, усны

аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний баг бүрдүүлж,

төлөвлөгөө боловсруулах 

39 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

88

Нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн салбарын

мэргэжилтэн тогооч нарын ур чадварыг

нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах 

29 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 1.5 1.5

89

Аймгийн төвд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан

хүнсний худалдааны төв байгуулах асуудлыг

шийдвэрлэх

40  Худалдааны төв байгуулагдсан байх 100

            2.3. Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр 



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

90

Хоршоодыг дэмжиж чадваржуулах, тогтмол үйл

ажиллагаатай хоршоодын тоог нэмэгдүүлэх

зорилгоор сургалт зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

28
Сургалтанд хамрагдсан малчид, 

хоршоодын тоо
200 3.0 3.0

91
Орон нутагт үйлдвэрлэж буй нэг бүтээгдэхүүнд

“Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрх олгох
39

Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх

эрх олгосон байх

92
Орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн "Намрын

яармаг үзэсгэлэн" худалдаа зохион байгуулах  
Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 2.0 2.0

93
"Говь фестиваль-2015" бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн

худалдаа, малчны өдрийг зохион байгуулах 

Оролцсон бизнес 

эрхлэгчдийн тоо
4.2 4.2

94

Гашуун сухайт боомт дахь лабораторийн үйл

ажиллагааг эхлүүлэхэд шаардлагатай бодис

техник хэрэгслийг шийдвэрлэх 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 50.0 50.0

Дүн 62.7 0.0 0.0 62.7 0.0

95

Цогтцэций сумын цахилгаан эрчим хүч

хэрэглэгчдийг төвийн бүсийн нэгдсэн системд

шилжүүлэх ажлыг судлан шийдвэрлэх 

3.63 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

96

Ноён, Гурвантэс, Сэврэй сумдын Төвийн бүсийн

нэгдсэн системд холбох ажлын хүрээнд 110 кВ-

ын ЦАДШ, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсвийг

боловсруулах ажлыг холбогдох газруудад тавьж

шийдвэрлүүлэх

3.64 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

97 Даланзадгад хотын төвийн гэр хорооллын 0.4 квт-

ын цахилгааны шугамыг өргөтгөх /2015-2016/

3.63 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 1657.2 653.0

98

Номгон сумын төвийн гэр хорооллын 0.4 кВт-ын

цахилгааны шугамыг өргөтгөж, Жирэм

хороололд сумын 15/04 кВ-ын дэд станцыг

шинээр барьж байгуулах

3.63 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 53.2 53.2

2.4. Дэд бүтцийн салбарын чиглэлээр 

              2.4.1. Эрдэс баялаг, эрчим хүч, мэдээллийн технологийн чиглэлээр 



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

99

Даланзадгад хотын 1,2,5-р багуудын төвийн

барилгыг төвлөрсөн бохир усны шугам сүлжээнд

холбох /техникийн дүгнэлт гарсан/

3.63 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 65.0 65.0

100

Даланзадгад сумын гэр хорооллын зарим хэсгийг

цэвэр бохир усны шугамд холбох ажлыг

үргэлжлүүлэх

3.63 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 5000.0 2000.0

101
Уул уурхайн мэдээллийн ил тод байдлыг

сурталчлах  
5.109

Нутгийн удирдлагын ордны 2 давхрын

зааланд Уул уурхайн мэдээллийн санг

тохижуулах, үзүүлэн макет

байршуулсан байх

15.0 15.0

102

Ашигт малтмалын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт

орсонтой холбоотойгоор хамтын ажиллагааны

гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулах 

5.109

Чуулга уулзалтаар хамтын 

ажиллагааны гэрээ байгуулж 

ажилласан байх, үйл ажиллагааг 

тайлагнах

103

Хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагааг үе

шаттайгаар хэрэгжүүлэх, тусгай хамгаалалттай

газар нутгийн хэмжээг нэмэгдүүлж,

хамгаалалтын болон хяналтын үйл ажиллагааг

сайжруулах, Хайгуулын бүх компаниудын

мэдээллийн санг үүсгэн, харилцан уялдаатай

ажиллах

5.109

Аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй 

хайгуулын компаниудын нэгдсэн 

бүртгэлтэй болсон байх

104
Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын дагуух

гэрэлтүүлэг барих
3.8 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 250.0 250.0

105
Цахилгаан хэрэглэгчдийг шөнийн үнийн тарифт

хамруулах
3.63 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

106

Алслагдсан сум, багийн малчдын үүрэн

холбооны тархалтыг нэмэгдүүлж, сүлжээг

сайжруулах

5.83 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 50.0 50.0

107
Сэврэй сумын төвийн дулааны шугам сүлжээний

өргөтгөлийг хийх 
Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 380.0 380.0

108

Булган, Баяновоо, Ханхонгор сумын төвийн

цэвэр бохир усны шугам сүлжээнд холбох /2015-

2016/

5.83 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 3040.0 2500.0



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

109
Мандаловоо сумын Өтгөн багийн төвийг

цахилгааны шугамд холбох 
3.63 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 49.0 49.0

110
Номгон сумын бохир усны шугам сүлжээг

үргэлжлүүлэн барих 
3.63 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 100.0 100.0

Дүн 10659.4 0.0 3071.2 3044.0 0.0

111

Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн

хатуу хучилттай автозамыг барих ажлыг

үргэлжлүүлэх 

72,74 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 36900.0 36900.0

112
Цогтцэций сумын төв дотрох 2,2 км хатуу

хучилттай автозамыг барих 
63,74 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 1718.8 1718.8

113

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээ

төлөвлөлтийг үндсэн 5 чиглэлд сайжруулж,

Даланзадгадын суурьшлын бүсэд чиглэлийг

нэмэгдүүлэн ард иргэдэд илүү ойр,

хүртээмжтэй сүлжээг бий болгох

76 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100

114

Орон нутгийн зорчигч шуудан хүргэлтийн

давтамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор гэрээг

дүгнэж, нөхөн олговор олгох 

76 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 10.0 10.0

115

Орон нутгийн авто тээврийн хэрэгслийг

шалган бүртгэх хяналтын постыг байгуулах

/Даланзадгад-Цогтцэций-Цогтовоо-

Мандалговь, Даланзадгад-Гурвантэс,

Даланзадгад-Цогтцэций/ чиглэлүүдэд

Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100

116

Гэр хорооллуудад шинээр авто замыг

нэмэгдүүлэх, Даланзадгад сумын хуучин

хатуу хучилттай авто замуудыг сэргээн

засварлах /4,1-р сургууль, 8-р цэцэрлэг,

шарга дэлгүүр орчимд/

74 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 800.0 800.0

        2.4.2. Зам, тээвэр барилга хот байгуулалт, газрын харилцааны чиглэлээр 



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

117

Даланзадгад-Цогтцэций чиглэлийн 59.6 км

хатуу хучилттай авто зам барих ажлыг

эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр гүйцэтгүүлэх

асуудлыг шийдвэрлүүлэх

72 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100

118
1000 айлын орон сууц хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэх 
87 Орон сууцны тоо 312 7300.0 7300.0

119
Даланзадгад сумын автозамын дагуу дугуйн

зам байгуулах 
Ажлын гүйцэтгэл 100 100.0 100.0

Дүн 46828.8 0.0 0.0 37810.0 9018.8

120

Орон нутагт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл,

төсөөллийг боловсруулан төлөвлөх ажлыг

зохион байгуулж ажиллах, гүйцэтгэлийг тооцож

ажиллах 

86,89 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 

121

Хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн мэдээллийн

программд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын

гүйцэтгэлийг оруулах, хяналт тавьж ажиллах

86,89
Ажлын гүйцэтгэлийн мэдээлэл нэгдсэн 

программд бүртгэгдсэн байх, хувь
100

122

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөх, гүйцэтгэх,

тайлагнах ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр

сургалтыг зохион байгуулах 

86,89

15 сумын ЗДТГ-ын дарга, Засаг даргын 

орлогч, байгууллагын дарга эрхлэгч 

нарт, гарын авлагын төрөл, тоо    

64, 3, 192 1.5 1.5

123

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, гүйцэтгэлийг

сумдад зохион байгуулах чиглэлийн арга

хэмжээг үр дүнгийн гэрээнд нарийвчлан тусгаж,

хяналт тавьж, үр дүнг тооцож ажиллах 

86,89
Арга хэмжээг тусгасан байх үр дүнгийн 

гэрээний тоо 
15

124

Статтистикийн мэдээлэл боловсруулалтын үр

ашигтай, шуурхай мэдээллийн ил тод байдлыг

хангаж, цахим сангаар мэдээллийг иргэдэд

хүргэж ажиллах

68 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 

      2.5. Хөрөнгө оруулалтын бодлого төлөвлөлт, бүсчилсэн хөгжлийн талаар 



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

125

Ойрын жилүүдэд нийгмийн салбарт шинээр

баригдах болон засварлах барилга

байгууламжийн геологийн судалгаа, зураг

төслийг боловсруулах Үүнд: Ханхонгор, Булган,

Баян-овоо, Хүрмэн, Ноён сумын төвийн цэвэр

бохир усны шугам сүлжээний нэгдсэн зураг төсөв 

боловсруулах, Баян-Овоо сумын Эрүүл мэндийн

төвийн барилгын зураг төсвийн холболт,

Цогтцэций сумын хуучин эмнэлгийг засвар, Шинэ

ЦТП /дулаан түгээх төв/ барих, 6-р багийн Бага-

Уул, Жаал-Уулын амины орон сууцтай айлуудыг

дулааныг төв шугамд холбох, Төв байрнуудын

дунд зогсоол барьж, төв замтай холбосон 6м

өргөнтэй зам барих зураг төсөв, Даланзадгад

хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг

боловсруулах,

89 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 300.0 300.0

Дүн 301.5 0.0 0.0 301.5 0.0

126

Даланзадгад суманд Соёл амралтын хүрээлэн

байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлж

ашиглалтанд оруулах /2014-2015/

116 Ашиглалтад орсон  хүрээлэнгийн тоо 1 8150.0 5955.0

127

Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор шинэ

техник технологи судлан хэрэгжүүлж, агаарын

чанарын  CO2, SO2 үзүүлэлтийг хэмждэг болох

70
Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтээр
150.0 150.0

128

Говь гурвансайхан ууланд Буга нутагшуулах

ажлын судалгааг хийж хангайгаас буга согоо

авчирч нутагшуулах чиглэлээр төсөл

хөтөлбөртэй хамтран ажиллах

111
Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтээр

129
Байгаль хамгаалагч нарыг тоног төхөөрөмжөөр

хангах / усны төлбөрийн орлогоос /
111  байгаль хамгаалагчын тоо 10 18.0 18.0

         2.7. Байгаль орчны чиглэлээр 



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

130

Мод тарьж ургуулсан иргэн аж ахуй нэгж

байгууллагад урамшуулал олгох журмын дагуу

2013, 2014 онд тарисан болон 2015 онд шинээр

мод тарьж ургуулсан иргэн, аж ахуй нэгжид

урамшуулал олгох / усны төлбөрийн орлогоос /

114 Хамрагдах иргэд 200 30.0 30.0

131

Гадаргын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор

аймгийн хэмжээнд булгийн эхийг хашиж

хамгаалах ажлыг үргэлжлүүлэх / усны төлбөрийн

орлогоос /

113 Хамгаалсан булгийн тоо 20 140.0 140.0

132

Сумдын ус ашиглагч нарт хяналт тавьж

тоолуургүйгээр ус ашиглах зөрчлийг арилган

хяналт шалгалтыг нэгдсэн байдлаар зохион

байгуулж ус хэрэглэгч, ашиглагчдыг

тоолууржуулах усны тоо бүртгэлыг зохион

байгуулах /усны төлбөрийн орлогоос /

113
Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтээр
20.0 20.0

133

Сумдын хүн амын ундны ус хангамжийг

сайжруулах хүрээнд худагт ус цэвэршүүлэх,

цэнгэгжүүлэх, тоног төхөөрөмж суурилуулах

/усны төлбөрийн орлогоос /

63 Төхөөрөмжийн тоо 4 150.0 150.0

134

Ан амьтны усан хангамжийг нэмэгдүүлэх

зорилгоор цас, борооны усыг хуримтлуулах хөв

цөөрөм байгуулах зураг төсөл боловсруулах, нар

салхины энергээр ажилладаг инженерийн

хийцтэй худгийг шинээр гаргах /усны төлбөрийн

орлогоос /

113 Худгийн  тоо 2 50.0 50.0

135

Даланзадгад сумын төвлөрсөн унд ахуйн ус

хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуй бүс 50

метрээр хашаажуулалт хамгаалалт хийж,

хамгаалалтын бүс /200/ метрээр тэмдэгжүүлж

дэглэмийг мөрдүүлж ажиллах / усны төлбөрийн

орлогоос /

113
Хамгаалалтын бүсийг тогтоож 

хамгаалсан ус хангамжын тоо
11 110.0 110.0



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-

ийн

 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

136

Сав газрын байгаль хамгаалах ажлын хүрээнд

байгаль хамгаалах нөхөрлөл, клубүүдийн үйл

ажиллагааг урамшуулах, агнуур зохион

байгуулалтыг хийх, сургалт сурталчилгааг

шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулах замаар

хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах

/усны төлбөрийн орлогоос /

114
Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтээр
60.0 60.0

137

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны

бүсийн хөгжлийг дэмжих, орчны бүсийн

менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, нөхөн

сэргээх, тэмдэгжүүлэх / усны төлбөрийн

орлогоос /

113
Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтээр
200.0 200.0

138

Усны сав газруудад зөвшөөрөлгүйгээр ашигт

малтмал, ургамал ашиглахаас урьдчилан

сэргийлэх зорилгоор хяналт шалгалтыг

сайжруулж ажиллах /усны төлбөрийн орлогоос /

111 Хяналтаар ажиллах хяналтын тоо 3 20.0 20.0

139

Сав газрын нөхөн сэргээлтийг ажлын хүрээнд

аймгийн Ойн менежментийн 2015 оны

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Мод үржүүлгийн газар

5 га, ойжуулалт, зүлэгжүүлэлт, сургалт,

цөлжилтийн зэрэглэл тогтоох / усны төлбөрийн

орлогоос /

69 Хэрэгжүүлсэн ажлын тоо 5 300.0 300.0

140
Сав газрын байгаль хамгаалах нөхөн

сэргээлтийн ажлын хүрээнд УТХГ нутгийн

тодорхой хэсэгт экологи эдийн засгийн үнэлгээг

тогтоолгох / усны төлбөрийн орлогоос /

111
Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтээр
80.0 80.0



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 

д/д Зорилт, арга хэмжээнүүд 

ЗДМХ-
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 заалт 

Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин

Нийт 

төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/

Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

141

Сав газрын нөхөн сэргээлтийг ажлын хүрээнд

аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах

2015 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

Даланзадгад сумын хог хаягдлын цэгт ажлын

байр, хог ангилан ялгах, хог хаягдлын тоо

бүртгэл хийх / усны төлбөрийн орлогоос /

84 Хэрэгжүүлсэн ажлын тоо 5 200.0 200.0

142
Ус цаг уур, орчны шинжилгээний албаны

конторын барилга барих /2015-2016/
Ажлын гүйцэтгэл, хувь 40 980.0 400.0

Дүн 10658.0 400.0 0.0 7483.0 0.0

143

Мэргэжлийн судалгаа /ЭЗБӨЧСТ/-ны

байгууллагатай хамтарч "Нутгийн захиргааны

байгууллагын өрсөлдөх чадвар"-ыг тогтоох 

Стратеги 

төлөв-

лөгөө

Судалгааны ажлын тайлангаар 100 22.0 2.0 20.0

144

Төрийн албан хаагчийн зөвлөгөөнийг зохион

байгуулах, зөвлөгөөний уриалга, шийдвэрийг

хэрэгжүүлэх
43, 48 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100

145
"Төрийн албан хаагчийн сургалт" хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэх 47 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь 100 300.0 300.0

146

"Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл,

нийгмийн баталгааг хангах" хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэх
43 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь 100 500.0 500.0

147

Аймгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага,

нутгийн захиргааны байгууллагын бодлогын

баримт бичгийн эмхэтгэл хэвлэн гаргах
102, 103 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100 4.0 4.0

148

Төрийн үйлчилгээний ил тод, нээлттэй байдлыг

хангах, иргэдэд мэдээллийг түргэн шуурхай

хүргэх зорилгоор мэдээлэл-сурталчилгааны

"Цахим бирж" байгуулж аймгийн НУО-д

байрлуулах

65, 103, 

105
Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100

Төрийн захиргаа, эрх зүйн чиглэлээр
                                   3.1. Төрийн захиргааны талаар   



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Орон нутгийн төсөв 

Төсөл 

хөтөлбөр 
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Хэмжих нэгж, шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин
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Үүнээс: 2015 оны санхүүжилт /сая.төгрөг/

Улсын 

төсөв 

149

Аймгийн ИТХ-ын Ажлын алба, сумдын нутгийн

өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үйл

ажиллагааг сайжруулах /Мессеж үйлчилгээ

нэвтрүүлэх, Иргэний танхим, НУО-ны хурлын

заалныг тохижуулах/-ад чиглэсэн арга хэмжээ

авах

102, 103 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 30.0 30.0

150
Гадаад харилцааны бодлого, төсөл

хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
117 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100

151

Баяндалай, Ноён, Хүрмэн сумдын "Нутгийн

удирдлагын ордон"-ыг шинээр барих ажлыг

эхлүүлэх /2015-2016/
89 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 3010.6 1500.0

152
Зарим сумын багийн төвүүдийг шинээр барих,

засварлах
89, 101 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 320.0 320.0

153

Нутгийн захиргааны байгууллагын, мөн бодлогын

баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүнд хөндлөнгийн

мэргэжлийн байгууллагаар үнэлгээ хийлгэх,

төрийн зарим чиг үүргийг гүйцэтгүүлэх гэрээ

байгуулж ажиллах 

104
Гэрээ  байгуулсан байгууллагын 

тоогоор
3-5, 100 5.0 5.0

154
Төрийн үйлчилгээний зарим авто машинд засвар

үйлчилгээг хийх 
43 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 200.0 200.0

155
Олон нийттэй харилцах албаны мэдээлэлийн ил

тод байдлыг ханган ажиллах
103 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 100.0 100.0

156
Даланзадгад сумын ЗДТГ-ын шинэ байрны тоног

төхөөрөмж, 3, 4, 7 -р багуудын тохижилт 
Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100 50.0 50.0

157
Даланзадгад сумын ЗДТГ-ын конторын

барилгын ажлыг дуусгах 
Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100.0 2530.0 242.0

158
Аймгийн баяр наадмыг тэмдэглэн

өнгөрүүлэх 
Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 80.0 80.0

159
Нутгийн удирдлагын 2-р ордонг барих

ажлыг эхлүүлэх 
Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 
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нутгийн 
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Улсын 

төсөв 

160
Булган сумын ЗДТГ-ын конторын барилгыг

засварлах 
Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 64.0 64.0

161

2015 онд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын

графикчилсан нэгдсэн төлөвлөгөө гарган

хэрэгжүүлэх

102;107 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100

162

Бодлогын хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх үйл

ажиллагаа, арга зүйд шинэчлэлт өөрчлөлт гарган

үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ, үнэлгээг

бодлогын хэрэгжилтийн үр нөлөө, үр ашгийг

дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглүүлж

ажиллах

102;107 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100

163

Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэх 

журам"-ын тухай Засгийн газрын 2013 оны 322

дугаар тогтоолыг нутгийн захиргааны

байгууллагуудад хэрэгжүүлж арга зүй,

зөвлөмжөөр хангах, үр дүнд хяналт шинжилгээ,

үнэлгээ хийж ажиллах 

102 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100 2.0 2.0

164

Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын

мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд

ХШҮ хийх, холбогдох албан тушаалтан,

байгууллагад мэдээлэх, эрчимжүүлэх ажлыг

зохион байгуулж, иргэд олон нийтэд хүргэн

сурталчлах ажлыг хэрэгжүүлэх. 

103 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100

165

Төр засгийн бодлого, шийдвэрийн орон нутагт

хэрэгжиж буй үйл ажиллагаа, үр дүнд явцын

болон гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээ хийж,

үнэлж дүгнэх, эрчимжүүлэх, мэдээлэх ажлыг

зохион байгуулна.   

103 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр 
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хөгжлийн 
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нутгийн 
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Улсын 

төсөв 

166

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод

хяналтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, аймгийн

Засаг дарга, түүний Тамгын газрын 2014 оны үйл

ажиллагаанд ХШҮ хийж аймгийн Засаг даргын

зөвлөлд танилцуулан дүн мэдээг Засгийн газарт

хүргүүлэх

107 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100

167

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд

захирагч нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний

хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт шинжилгээ

үнэлгээ хийж гүйцэтгэлийг сайжруулахад

дэмжлэг үзүүлэх. 

102 Ажлын гүйцэтгэлийн хувь 100

168

Орон нутгийн төр захиргааны байгууллагаас

гаргасан бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийн

явц, үр дүнд ХШҮ хийх шалгуур үзүүлэлтийг

боловсронгуй болгох, үнэлгээний дүнг олон

нийтэд мэдээлэх, сурталчлах ажлыг өргөжүүлэх.

102 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100

169

Аймгийн нийгмийн салбарт хэрэгжүүлж буй

аймгийн хөтөлбөр, арга хэмжээний биелэлтэд

салбарын чиглэлээр явцын болон үр дүнгийн

хяналт шинжилгээ хийж үнэлгээ дүгнэлт гарган

мэдээлж ажиллах 

7 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100

170

Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр иргэн,

байгууллага, аж ахуйн нэгжид олгогдсон

дэмжлэг, хөрөнгө оруулалтын судалгааг 2008

оноос эхлэн гаргаж, үр дүнд хяналт шинжилгээ

хийж удирдлагын түвшинд мэдээлэх 

7 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100



Орон 

нутгийн 

хөгжлийн 

сан 
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нутгийн 

төсөв
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Улсын 

төсөв 

171

Аймгийн ХШҮ-ний чиг үүргийг гүйцэтгэн ажиллаж

буй ажилтнууд болон Төрийн захиргааны албан

хаагчдыг "Үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ

үнэлгээ"-ний арга зүй, зөвлөмжөөр хангах,

сургалт зохион байгуулах, мэргэшүүлж

чадваржуулахад хамтран ажиллах

48 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100 2.0 2.0

Дүн 7219.6 0.0 80.0 3321.0 20.0

172
0166 дугаар ангийн харьяа Хилийн зурвас

нутагт харуулын байр барих 
94 Харуулын байрны тоо 4 48.0 48.0

173
0131 дүгээр ангийн харьяа Хилийн зурвас

нутагт харуулын байр барих 
94 Харуулын байрны тоо 1 14.5 14.5

174
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг

цахимжуулах
105 Эрхийн бүртгэлийн тоо 52819 25.0 25.0

175

Байгууллагын архив, албан хэрэг

хөтлөлтийн улсын үзлэгийг зохион

байгуулах

107 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 2.0 2.0

176
Албан хэрэг хөтлөлтийн программ

суурилуулах
106 Агентлаг, сумын тоо 38 13.3 13.3

177
Төрийн архивын баримтыг хамгаалалтын

хайрцагт байрлуулах
106 Нийт баримтын тоо 10 хувь 10.0 10.0

178 Цагдан хорих байрын их засварлах Ажлын гүйцэтгэл, хувь 100 6.5 6.5

179

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны

гүйцэтгэлийг сайжруулах нөхцлийг

бүрдүүлэх 

94 Автомашины тоо 1 16.5 16.5

180

Улаанбаатар хотын замд Замын цагдаагийн 

пост байгуулах, хөдөлгөөний аюулгүй

байдлыг хангах тасгийн бүтэц, орон тоог

нэмэгдүүлэх

97 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

               3.2. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн талаар 
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Улсын 

төсөв 

181
Гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалах түр

байр байгуулах
98 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

182

Олон нийтийн цагдааг Даланзадгад,

Цогтцэций, Ханбогд, Гурвантэс сумдад

ажиллуулах, тэдэнд олгох урамшууллын

асуудлыг шийдвэрлэх

98 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

183 Иргэний зөвлөлийг байгуулах 98 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100

184
"Архигүй Өмнөговь" хөтөлбөрийг үр дүнтэй

хэрэгжүүлэх
95 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100 50.0 50.0

185

Даланзадгад сумын төвийн автозамд

хамтарсан үзлэг хийж, аюулгүй байдлыг

хангах арга хэмжээ авах

99 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100

186
"Автомашингүй өдөр" нэгдсэн арга хэмжээг

зохион байгуулах
99

Арга хэмжээг зохион байгуулсан 

байх

187
Цагдаагийн газрын архивын баримтыг

цахим хэлбэрт шилжүүлэх
100 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100

188

Төр олон нийтийн хамтын ажиллагааг

бэхжүүлэх нээлттэй өдөрлөг зохион

байгуулах

60
Арга хэмжээг зохион байгуулсан 

байх

189

Эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд батлагдсан

хууль болон бусад чиглэлээр сургалт

сурталчилгаа зохион байгуулах

60 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100

190
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
107 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100 5.0 5.0

191

Аюулгүй байдлыг хангах байгууллагуудын

хамтарсан хяналт шалгалтыг уул уурхайн

аж ахуйн нэгж, хилийн боомтод хийх

37 Хяналт шалгалтын тоо 2 5.0 5.0

192
"Иргэн ба хууль" цогцолбор арга хэмжээг

зохион байгуулах
60 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 10.0 10.0
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193 Баяндалай, Ханхонгор, Мандал-Овоо

сумдыг эрх зүйн туслалцааны төвтэй болгох

61 Эрх зүйн туслалцааны төвийн тоо 3 3.0 3.0

194
Хил хамгаалах туслах хүчний бүсчилсэн

цугларалт зохион байгуулах
62 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 2.0 2.0

195

Хууль сахиулах, зохион байгуулалттай гэмт

хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр тусгай

мэдээллийн сан бүрдүүлж, байгууллага

хооронд мэдээлэл солилцох сүлжээ бий

болгох, бүсийн сургалтын төв байгуулах

66 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 100 21.1 21.1

196
Цогт-Овоо сумын төвд телекамер

суурилуулах 
80 Телекамерын тоо 5 35.0 35.0

197

Орон нутагт виз бүртгэлийн бүх төрлийн

үйлчилгээг үзүүлж, зохих хураамжийг

төсөвт төвлөрүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх 

96 Техник төхөөрөмжийн тоо 33 74.2 74.2

198

Гэмт хэргийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх,

хэргийн газрын үзлэгийг түргэн шуурхай

хийх нөхцлийг бүрдүүлэх

94
Лаборатори, техник хэрэгслийн

 тоо 
1,4 33.5 33.5

Дүн 374.6 0.0 0.0 374.6 0.0

199
Цэргийн дайчилгааны даалгавар, төлөвлөгөөг

тодотгох, шинэчлэх
94 Төлөвлөгөөг тодотгох тоо  2

200

Цугларах болон шилжүүлэх байруудад үүрэг

гүйцэтгэх бүрэлдэхүүний бэлэн байдлыг хангах

дадлага сургууль хийх

94
Томилгоот бүрэлдэхүүнийг хамруулсан 

байх хувь
100

201 Аймгийн стратегийн үнэлгээ гаргах 94
Стратегийн үнэлгээг гаргаж БХЯ-нд 

хүргүүлсэн байх үнэлгээ
 1

                  3.3. Батлан хамгаалах салбарын чиглэлээр 
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202
Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөнд

тодотгол хийх  
94 тодотгол хийгдсэн байх, тоо  1

203

Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад

батлан хамгаалах хууль, тогтоомжийг

хэрэгжүүлж байгаа байдалд хяналт тавих

94 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

204
2015 оны ээлжит цэрэг татлагын ажлыг зохион

байгуулах
94

ЗХЖШ-аас өгсөн хяналтын тоог 

биелүүлсэн байх хувь
100 6.0 6.0

205
Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийг

сайжруулах ажлыг зохион байгуулах
94 Зохион байгуудсан байх арга хэмжээ 2

206

Хилийн 0168 дугаар анги үүсэн байгуулагдсаны

75 жилийн ойн арга хэмжээнд оролцож, цэргийн

албан хаагчдын ахуй орчныг сайжруулахад

дэмжлэг үзүүлэх 

94 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 1 6.0 6.0

207

"Цэргийн нэг өдөр" арга хэмжээг ЕБС,

Политехникийн коллежийн сурагчдыг хамруулан

зохион байгуулах

94

"Батлан хамгаалах салбар ба эх оронч 

үндэсний үзэл" хөтөлбөрт тусгагдсан 

арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байх хувь

100 1.0 1.0

208

Аймгийн 12 жилийн сургалттай сургуулиудын

ахлах ангийн сурагчдын дунд "Цэргийн жавхаа"

тоглолтыг зохион байгуулах

94

"Батлан хамгаалах салбар ба эх оронч 

үндэсний үзэл" хөтөлбөрт тусгагдсан 

арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байх хувь

100 2.0 2.0

209
Батлан хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний үйл

ажиллагааг сумдад сурталчлах
94

Батлан хамгаалахын сайдын аймгийн 

Засаг даргатай байгуулсан "Хамтран 

ажиллах тухай гэрээ"-нд тусгасан арга 

хэмжээг хэрэгжүүлсэн байх

100 2.0 2.0

210
Чөлөөлөх дайны ялалтын 70 жилийн ойг

тэмдэглэн өнгөрүүлэх
94 Ойн баярыг тэмдэглэсэн байх

211
Цэргийн дайчилгааны бэлтгэл үүрэгтний

сургалтыг зохион байгуулах
94

Сургалтанд хамруулсан бүрэлдэхүүний 

хамрагдалт 
100 10.0 10.0

212
Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж байгаа

иргэдтэй цэргийн бэлтгэл сургалт явуулах
94 Зохион байгуулсан сургалтын тоо 2 9.0 9.0
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213

Зэвсэгт хүчний ангиудад алба хааж байгаа

дайчдыг энгийн мэргэжилтэй болгоход дэмжлэг

үзүүлэх

94

Мэргэжилгүй цэргийн албан хаагчдыг 

аймгийн Политехникийн коллежид 

суралцуулж мэргэжил олгосон байх 

2 удаа

214

Цэргийн жинхэнэ алба хааж халагдсан бэлтгэл

үүрэгтнүүдийг ажлын байртай болоход дэмжлэг

үзүүлэх

94
Халагдах хугацаанд ажлын байранд 

зуучилсан байх 
2 удаа

215

Зэвсэгт хүчний 167 дугаар ангийн аюулгүй

байдлыг хангах зорилгоор камержуулах,

сургалтын материаллаг баазыг шинэчлэх  

94
Харуул хамгаалалт орчин үеийн техник 

хэрэгслээр хангагдсан байх
10.0 10.0

216
Говийн бүсийн сургалтын төв төслийг

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх /2013-2015/
94 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 7500.0 1877.0

Дүн 7546.0 1887.0 0.0 36.0 0.0

I 35403.5 7036.7 1272.0 10140.6 6850.0

II 71435.4 400.0 3071.2 51226.2 9418.8

III 15140.2 1887.0 80.0 3731.6 20.0

121979.1 9323.7 4423.2 65098.4 16288.8

Нийгмийн хөгжлийн чиглэлээр

Эдийн засгийн хөгжлийн чиглэлээр

Төрийн захиргаа, эрх зүйн чиглэлээр

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

НИЙТ ДҮН 


