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Аймгийг 2013-2016 онд  хөгжүүлэх 5D хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн эдийн 

засаг нийгмийг хөжгүүлэх 2014 оны Үндсэн чиглэлд хөрөнгө оруулалт, барилга байгууламж, 

бүтээн байгуулалт, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих ажлуудыг тусган төлөвлөж, 

түүний үр дүнд аймаг орон нутгийн хөгжилд бүтээн байгуулалтын олон арга хэмжээнүүдийг хийж 

гүйцэтгэн хэрэгжүүллээ.  

2013 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн нийт суурин хүн ам 58555 болж, 18788 

өрхтэй болсон нь өнгөрсөн оноос хүн ам 1970 хүнээр, өрх 959-өөр өссөн байгаа бөгөөд оны 

эхний 10 сарын байдлаар 1052 хүүхэд мэндэлсэн байна.  

 

Аймгийн хэмжээнд 2014 онд шинээр 974 ажлын байр бий болж,  1123 хүнийг улсын 

салбарын болон хувийн хэвшлийн байгууллагын шинэ болон сул ажлын байранд зуулчилж, 

байнгын болон түр ажлын байраар хангалаа. Мөн мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, мэргэжил ур 

чадварын сургалтанд нийт 467 иргэн хамрагдсанаас 247 иргэн буюу 53 хувь нь ажлын байртай 

боллоо. 

 

Аймгийн хэмжээнд нийт 5112 малчин өрхийн 1,7 сая гаруй мал өвөлжиж байгаа бөгөөд 10 

дугаар сарын байдлаар оны эхний төллөвөл зохих 660,8 мянган хээлтэгчийн  65,5 хувь буюу 

432,7 мянган хээлтэгч мал төллөж, гарсан төлийн 98,6 хувь нь буюу 443,3 мянган төл бойжиж 

байна. 

2014 онд аймгийн хэмжээгээр нийт 180,7 га тариалалт хийснээс төмс хүнсний ногоор 

120,2 га-д, жимс жимсгэнэ 20.4 га-д, тэжээлийн ургамал 40 га-д тариалсан нь өнгөрсөн 

жилийнхтэй харьцуулахад 5.7 га-аар тариалалт нэмэгдэж, нийт 1314,8 тн төмс хүнсний ногоо, 

233 тонн тэжээлийн ургамал хурааж авлаа.  

2014 оны Үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх хүрээнд нийт 114.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалт хийгдсэн бөгөөд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 25.2 тэрбум, орон нутгийн 

төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 83.8 тэрбум, төсөл хөтөлбөрөөр 5.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалтыг ажлуудыг зохион байгуулан хэрэгжүүллээ.  

 

Эрүүл мэндийн чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангаж, 

эрч мэргэжилтнүүдийн чадавхийг дээшлүүлэн зорилгоор эрүүл мэндийн салбарт нийт 13.5 

тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил хийгдснээс улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар 8,4 тэрбум төг, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 5,1 тэрбум 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдээд байна.  

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Даланзадгад суманд 50 ортой төрөх эмнэлгийн 

барилга 3,2 тэрбум төгрөгийн өртөгтэйгээр баригдаж дууссан бөгөөд Цогтцэций , Ханбогд 

сумдад 50 ортой эмнэлгийн барилга 10,6 тэрбум тэрбум төгрөгийн өртөгтэйгээр баригдаж байна.  

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 5,1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг эрүүл 

мэндийн салбарт хийсний дотор Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийг компьютер 

томографийн аппарат, ходоодны дэлгэц бүхий дуран, , зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, 

гемодиализын аппарат зэрэг орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангаж, орон нутагт оношлогоо, 

эмчилгээ хийх нөхцөлийг бүрдүүллээ.  



Гурвантэс сумын эмнэлэгт 3D/4D эхо аппарат,  Цогтцэций суманд амьсгалын аппарат,  

сум дундын 3 эмнэлэгт сорогч аппарат, автоклав, бүх сумдын эмнэлэгт биохимийн урвалжаар 

хангаж, эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжрууллаа.  

Мөн БОЭТ-ийн эмчилгээний тасгуудыг эмнэлгийн зориулалтын ороор хангаж, дотрын 

тасгийг жишиг тасаг болгон тохижуулсны зэрэгцээ гал тогоог орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр 

бүрэн хангаж, эмчлүүлэгчдийн ая тухтай орчинг бүрдүүллээ.  

Герман улсаас яаралтай, түргэн тусламжийн бүрэн тоноглогдсон туулах чадвар сайтай 3 

автомашиныг орон нутгийн төсвийн 222,6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар захиалан 

үйлдвэрлүүлж, БОЭТ, Цогтцэций, Ноён сумын сум дундын эмнэлэгт тус тус хуваарилан тусламж 

үйлчилгээг үзүүлж байна.  

Мөн Баяновоо, Номгон сумдын эмнэлэг болон Зоонозын өвчин судлалын төв, 

Даланзадгад сумын 3 өрхийн эмнэлэгт дуудлагын автомашиныг орон нутгийн төсвийн 140,0 сая 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийлүүллээ.     

 Эмч, мэргэжиилтнүүдийг мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулах хүрээнд дотоодын 

мэргэжил олгох, дээшлүүлэх сургалтанд 23, гадаадын богино хугацааны сургалтанд 33 эмч 

мэргэжилтэнийг сургаж, БНСУ-ын эмнэлэг, Сонгдо  эмнэлгийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн 

эмч нарыг багийг орон нутагт ажиллуулж, аймгийн эмч нарыг дагалдуулан иргэдэд үзлэг 

шинжилгээг хийж, ажлын байран дахь сургалтыг зохион байгууллаа.  

Бага насны хүүхдийн өсөлт хөгжилтийг дэмжих зорилгоор сүү тараг хөтөлбөрийг 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, 120,0 сая төгрөгийн зарцуулан 7800 хүүхдийг хамруулж ажиллалаа.  

Улсын эмнэлэгт ирж буй ачааллыг бууруулах, хувийн эмнэлгийн үйл ажиллагааг дэмжиж, 

иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 90 ортой 

эмнэлгийг орон нутгийн төсвийн 578,5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шинэчлэн засварлаж, 

орчин нөхцөлийг сайжруулаад байна.  

 

Боловсролын материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх, сургалтын орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, 

багш нарыг чадваржуулах чиглэлээр боловсролын салбарт нийт 7,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил хийгдснээс улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2,2 

тэрбум, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 5,6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын 

ажил хийгдээд байна.  

 

 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Даланзадгад суманд 100 хүүхдийн цэцэрлэг, 

Цогтовоо суманд 100 хүүхдийн цэцэрлэг нийт 1,8 тэрбум төгрөгөөр баригдаж байгаа бөгөөд 

Гурвантэс сумын сургууль, 1-р сургуулийг нийт 394,0 сая төгрөгөөр засварлалаа.  

 

Даланзадгад суманд 200 хүүхдийн цэцэрлэгийг 1,7 тэрбум, Ноён суманд 80 ортой дотуур 

байрыг 992,1 сая төгрөгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар энэ онд багтаан 

ашиглалтанд оруулахаар барьж байгаа бөгөөд Цогтцэций суманд 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн 

барилгыг ирэх онд ашиглалтанд оруулахаар 718,0 сая төгрөгийн ажлыг гүйцэтгүүлээд байна. 

Мөн Булган сумын сургуулийг 223,7 сая төгрөгөөр засварлаж, ашиглалтанд оруулж ажиллалаа.  

 

Сургалтын таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх хүрээнд 18 сургуулийн спорт заалыг тоног 

төхөөрөмжөөр хангахад 298,65 сая, аймгийн төвийн 4 сургуулийн физик, химийн  кабинетийг 

байгуулахад 190,0 сая төгрөг,  аймгийн төвийн 4, Баяндалай, Сэврэй, Ханбогд, Гурвантэс сумын 

сургуулийн технологийн кабинетийг байгуулахад 299,9 сая төгрөг, хөдөөгийн 15 сумдын 

сургуулиудыг ухаалаг самбараар хангахад 41,5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийлээ.  

 

Мөн 4,8-р цэцэрлэг болон Манлай, Баяндалай, Хүрмэн, Сэврэй, Ноён, Булган, 

Мандаловоо сумдын цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайг орон нутгийн төсвийн 322,7 сая 



төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барьж байгуулахын зэрэгцээ 2,4,8,9-р цэцэрэлэг, Мандаловоо, 

Сэврэй сумын цэцэрлэгийн орыг 50,0 сая төгрөгөөр шинэчлэн, өрчин нөхцөлийг сайжруулж 

ажиллалаа. 

 Багш нарыг чадавхижуулах, сургалтын арга зүйг сайжруулах хүрээнд дотоодын 

сургалтуудыг орон нутгийн төсвөөс 18,7 сая төгрөгийг зарцуулан зохион байгуулж, 1,2,4,-р 

сургууль болон Ноён, Номгон, Гурвантэс, Хүрмэн, Сэврэй сумдын сургуульд багш хөгжлийн 

төвийг орон нутгийн төсвийн 146,7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулан ажиллуулж 

байна.  

 

Орон нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангах хүрээнд 40-өөс дээш насны эмэгтэйчүүд 

болон оюутан залуусын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  эрхлэлтийг дэмжиж төсөл хөтөлбөрт 

хамруулах, орон гэргүй өрхүүдэд гэр олгох тусламж үйлчилгээг үзүүлэх үйл ажиллагааг зохион 

байгуулж, орон нутгийн төсвөөс 220,0 сая төгрөгийн хөрөнгийг зарцуулан ажиллалаа.  

 

2014 онд Батмөнх даян хааны мэндэлсний 550 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлж, энэ 

хүрээнд орон нутагт соёл урлаг, спортын чиглэлээр улсын болон бүсийн чанартай уралдаан 

тэмцээн, арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллалаа.  

 " Буянт хотхон" хүүхдийн зусланд орон нутгийн төсвийн 298.8 сая төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалтаар 35-40 хүүхдийн амрах амралтын 2 шинэ байрыг барьж, фургон автомашин болон 

10.0 сая төгрөгөөр  ахуйн хэрэглэлийг шинэчлэх зэрэг ажлыг хийж  хүүхдийн амрах ая тухтай 

нөхцлийг бүрдүүллээ.  

Орон нутагт төв суурин газрын инженерийг дэд бүтцийг барьж байгуулах, автозамжуулах 

замаар хот байгуулалтыг хөгжүүлэх, хүн амын орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэхэд улсын 

болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар томоохон хөрөнгө оруулалт, бүтээн 

байгуулалтын ажил хийгдлээ. 

Энэ хүрээнд нийт 73,1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил 

хийгдснээс орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 61,2 тэрбум, улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар 6,4 тэрбум, төсөл хөтөлбөрөөр 5,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд 

хийгдлээ.  

 

Тухайлбал Даланзадгад-Мандалговь-Улаанбаатар чиглэлийн хатуу хучилттай автозамыг 

ашиглалтанд хүлээн авч, аймгийн төв маань нийслэл хоттой хатуу хучилттай автозамаар 

холбогдлоо.  

 

Цогтовоо суманд сумын төвийн шинэчлэл төсөл хэрэгжиж, улсын төсвийн 5,0 тэрбум 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар дулаан, цахилгааны инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл 

шинэчлэлт, сумын төвийн цэвэр бохир усны шугам сүлжээ болон доторх автозамыг шинээр 

барих ажил хийгдэж байна. Мөн түүнчлэн сумын дулаан хангамжийг сайжруулах хүрээнд 

Мандаловоо, Хүрмэн сумдад 200,0 сая, цахилгаан хангамжийн сайжруулах хүрээнд 35 квт-ын 

дэд станцыг өргөтгөх ажлыг 100,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байна.  

Баруун бүсийн сумдыг хатуу хучилттай автозамаар холбох зорилтын хүрээнд 

Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн автозамыг үргэлжлүүлэн барих ажлыг гүйцэтгэж, 

орон нутгийн төсвийн 10,7 тэрбум төгрөгөөр 13 км замыг барьж ашиглалтанд оруулсан бөгөөд 

үргэлжлүүлэн 26 км автозамыг 39,7 тэрбум төгрөгийн өртөгтэйгээр барьж ирэх оны 9 сард 

хүлээж авахаар энэ онд ажлыг гүйцэтгүүлж байна. Энэхүү 26 км баригдснаар 56 км автозам 

хатуу хучилттай болох юм.  

 

Аймгийн хэмжээнд 2014 онд нийт 311 айлын орон сууц ээлж дараатайгаар ашиглалтанд 

орох бөгөөд орон сууц барих төслийн хүрээнд 2013 онд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн хамтран 



ажиллаж байгаа Хүннүгийн говь ХХК, Гал мөнх ХХК- нь 133 айлын орон сууцыг 12 сард 

ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна.  

Иргэдийн орон сууцны хамгамжийг нэмэгдүүлэх, орон нутагт орон сууцны 1 метр квадрат 

талбайны үнийг 950-1050,0 мянган төгрөгөөс хэтрүүлэхгүйгээр тогтвортой байлгаж, иргэдийн 

худалдан авах боломжийг бүрдүүлэх хүрээнд 1000 айлын орон сууц барих төслийг 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, төсөл нь шалгарсан 6 аж ахуйн нэгжтэй 312 айлын орон сууцыг ирэх 

оны 1-р уилрал ашиглалтанд оруулахаар гэрээг байгуулан 6,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг орон 

нутгийн төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр санхүүжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд 1 компаний 

136 айлын хаус хороолол барих төсөлд газрыг олгож, эхний ээлжинд 36 айлын орон сууцыг 

ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна.  

 

Даланзадгад хотыг шинэ суурьшлын бүсийн доторхи дулааны тараагуур шугамыг 

барихад 3,6 тэрбум төгрөг, бүсийн хороолол доторх 10, 35 квт-ын цахилгааны шугамыг барихад 

7,57 тэрбум төгрөг, дулаан түгээх 3 төвийг барихад 530,9 сая төгрөг, цэвэр бохир усны шугам 

сүлжээг барихад 841,6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэн 

ондоо багтаан үе шаттайгаар хүлээн авч ажилласнаар шинэ суурьшлын бүсийн инженерийн 

шугам сүлжээг барьж байгуулах ажил бүрэн хийгдэж дуусах юм.  

Мөн Даланзадгад сумын гэр хорооллын зарим хэсгийг цэвэр бохир усны шугам сүлжээнд 

холбох ажлыг орон нутгийн төсвийн 1,9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийлээ.   

Баяновоо сумын төвийн 0,4 квт-ын цахилгааны шугамын өргөтгөл ажлыг 212,0 сая 

төгрөгөөр, Даланзадгад сумын гэр хорооллын зарим хэсгийн цахилгааны шугам, дэд станцыг 

өргөтгөх ажлыг 498,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар тус тус гүйцэтгэлээ.  

Даланзадгад хотыг болзошгүй үер усны аюулаас хамгаалах зорилгоор үерийн 

хамгаалалтын даланг орон нутгийн төсвийн 1295,9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барьж 

ашиглалтанд хүлээн авлаа.  

Хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 

Даланзадгад суманд Соёл амралтын хүрээлэнг байгуулах ажлыг орон нутгийн төсвийн 8150,0 

сая төгрөгийн өртөгтэйгээр барьж байгуулан 2015 онд ашиглалтанд оруулахаар энэ онд 2,2 

тэрбум төгрөгийн ажлыг гүйцэтгүүлж байна.  

 

Хөдөө аж ахуйн салбарт бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх, газар тариалангийн 

тариалалтыг нэмэгдүүлэх хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар сая, орон нутгийн 

төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1,4 тэрбум, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 323, сая 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдлээ.  

Орон нутгийн төсвийн нийт 1,1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Номгон сумын 

Эрдэнэбулгийн услалтын системийг засварлан ашиглалтанд оруулж, Балгасны 100 га талбайны 

услалтын системийг шинээр барих ажлыг гүйцэтгэж байна.  

Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд зүүн бүсийн 7 сумдад 17 худгийг 323,0 

сая төгрөгийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар, баруун, төвийн бүсийн 9 сумдад 12 худгийг 

орон нутгийн төсвийн 216,74 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр гаргаж ажлыг 

гүйцэтгэлээ.  

 

Төрийн захиргаа болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр орон нутгийн 

төсвөөс 5,3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг хэрэгжүүллээ.  

 

Тухайлбал Сэврэй, Баяновоо сумын ЗДТГ-ын конторыг орон нутгийн төсвийн 1952,9 сая 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барьж ашиглалтанд оруулсан бөгөөд Даланзадгад сумын ЗДТГ-

ын конторын барилгыг барих ажлыг гүйцэтгэж байна.  



Даланзадгад сумын багийн төвийг жишиг баг болгон 7, 4-р багийн төвийн конторын 

барилгыг нийт 597,7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барьж ашиглалтанд оруулсан бөгөөд 3-

р багийн төвийг 285,8 сая төгрөгийн барьж ондоо багтаан ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж 

байна.  

Мөн Мандаловоо, Ханхонгор, Цогтовоо, Цогтцэций, Сэврэй, Баяндалай, Гурвантэс 

суманд нийт 7 багийн төвийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтанд орууллаа.  

 

Хууль эрх зүй, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Ханбогд, Грувантэс, 

Цогтцэций, Даланзадгад суманд хяналтын камержуулалтыг 463,7 сая төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалтаар хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд хилийн 0131, 0166-р ангиудад нийт 6 харуулын байрыг 

шинээр барьж, ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүллээ. 
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