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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД  ОРОН НУТГААС ХАМТРАН  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗААЛТУУДЫН БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН  ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 

 АЖЛЫН  ТАЙЛАН 

 

2015 оны  эхний хагас жилийн  байдлаар  

Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөнд орон нутгийн удирдлагаас хамтран хэрэгжүүлэхээр заагдсан 74 зорилтын 

хүрээнд багтах 137 заалтыг хяналтанд авч, тусгай төлөвлөгөө боловсруулан аймгийн Засаг 

даргын 2013 оны а/342 тоот захирамжаар батлуулж, хэрэгжүүлэх хэлтэс нэгжүүдэд хүргүүлж, 

хэрэгжилтийг хагас бүтэн жилээр тооцож ажиллаж байна. 2015 оны эхний хагас жилийн 

байдлаар 53 зорилтын хүрээнд багтах 95 арга хэмжээний хэрэгжилтийг тооцож Засгийн 

газрын Хэрэг эрхлэх газрын “unelgee.gov.mn” цахим хуудсанд 2015 оны оны 07 сарын  07-ны 

дотор бүрэн оруулж тайлагналаа.  

2013 онд нийт 74 зорилтын хүрээнд багтах 134 заалт арга хэмжээг хяналтанд 

авсанаас  2013 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн – 9, 2012-2013 онд 10, 2012-2014 онд 3, 2013-

2014 онд 17,  нийт 39 арга хэмжээний хэрэгжилт дуусаж хяналтаас хасагдан, одоо хяналтанд 

байгаа 95 арга хэмжээний хэрэгжилтийг тооцож мэдээлж байна.  

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хэрэгжилтэд тухайн асуудлыг хариуцсан  мэргэжилтнүүд 

үнэлгээ  өгч, хэлтсийн дарга нар баталгаажуулдаг бөгөөд 2015 оны эхний хагас жилийн 

байдлаар  гаргаж ирүүлсэн биелэлтийн явцад өгсөн үнэлгээний хувийг зөрүүтэй тавьсан гэж 

үзсэн 9,6: 21,2: 23,2: 45,1: 48,2: 55,2: 60,1: 74,1 дахь заалтуудад өгсөн үнэлгээг өөрчилж 

тохирох хувийг тавьсан бөгөөд бусад арга хэмжээний биелэлтэд хариуцсан хэлтсээс өгсөн 

үнэлгээг хэвээр нь баталгаажууллаа 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар 

тогтоолоор баталсан журам, аргачлалын дагуу үнэлгээ өгч үзэхэд 2015 оны эхний хагас 

жилийн байдлаар өссөн дүнгээр дунджаар 71,6%-тай хэрэгжиж байна. Хэрэгжилтийг тус 

бүрээр нь авч үзвэл. 

100 хувь бүрэн хэрэгжсэн -11 

81-99 хувьтай хэрэгжиж байгаа -31 

61-80 хувьтай хэрэгжиж байгаа 24 
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41-60 хувьтай хэрэгжиж байгаа -18 

21-40 хувьтай хэрэгжиж байгаа - 5 

05-20 хувьтай хэрэгжиж байгаа  - 3 

Хэрэгжиж дуусах хугацаа болоогүй, одоо  0 хувьтай 3 заалт байна.  

Малын удмын сангийн үндэсний цогцолбор байгуулж, малын генетик нөөцийг 

хамгаалах, ашиглах, биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.-(30) 

 

           Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн дагуу тодорхой зайнд түр буудаллах цэг 
байгуулахад хөрөнгө оруулагчдыг дэмжинэ.-(30)  
 
           "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн ордон"-ыг аймаг, дүүргүүдэд байгуулна.-
(30) 
           "Саарал" усыг эргүүлэн ашиглахтай холбогдсон норм, дүрмийг баталж, үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлнэ.-(30) 

Бүс нутгийн барилгын үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор Хөвсгөл, Дорнод, Өмнөговь 

аймагт цементийн үйлдвэр барих судалгаа хийнэ.-(10) 

Орон сууцны айл өрх, жижиг хэрэглэгчдийн дулааны эрчим хүчнийг хэрэглээг улсын 

баталгаатай, орчин үеийн электрон тоолуураар тооцож, нийт хэрэглэгчийн 50-иас доошгүй 

хувийг тоолууртай болгоно.10 

Арчилгаа, цэвэрлэгээний огтлолтын технологийг боловсронгуй болгож, ойг 

доройтлоос хамгаална – (10) гэсэн заалтууд 30-10 хувьтай хэрэгжиж байгаа бол  

Говийн аялал жуулчлалын бүс, Орхоны хөндийн аялал жуулчлалын бүс, Хөвсгөл 

нуурын аялал жуулчлалын бүсийн хөгжлийн төслийг боловсруулж батална.0 

Сумын төвд нар-нүүрс хосолсон төвлөрсөн халаалтын систем бий болгох ажлыг 

туршиж хэрэгжүүлнэ.0 

Хот, сум, суурин газрын цахилгаан, халаалтын систем, хэрэглээний халуун усны 

хангамжид нарны эрчим хүч, газрын гүний дулааныг ашиглаж эхэлнэ - 0 гэсэн 3 заалт 

аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж эхлээгүй байна.  

  

2014 оны 8 сарын 7-ний өдрийн Засгийн газрын хуралдааны 42 дугаар тэмдэглэлээр 

өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хөтөлбөрт аймгийн Засаг даргаас хамтран 

хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар аймгийн 
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ЗДТГазрын хэлтэс, алба, мэргэжилтнүүдэд аймгийн удирдлагуудаас үүрэг чиглэл өгч, зарим 

арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2015 оны үндсэн чиглэлд хөрөнгө зардал тусган үйл 

ажиллагааг эрчимжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн. Ингэхдээ хэрэгжилт удаашралтай буюу 

муу хэрэгжсэн нэр бүхий 39 заалтыг эрчимжүүлэх арга хэмжээг авч ажилласан байна.  

 

АНХААРАХ АСУУДЛУУД  

Дээд  түвшинд: 

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан “Захиргааны 

байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг журам аргачлал”-д Засгийн газрын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт аймгийн Засаг даргаас хамтран хэрэгжүүлэх заалтуудын 

хэрэгжилтийг хэдийд хэнд гаргаж өгөх талаар тодорхой хугацаа тусгагдаагүй байдаг. 

Аймгийн Засаг дарга нар хамтран хэрэгжүүлнэ гэсэн зарим нэг заалтууд аймгуудад 

хамааралгүй, зөвхөн улсын түвшинд хийгдэх ажил байгаа нь орон нутагт түүнийг хэрэгжүүлэх 

боломжгүй байдаг. 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт аймгийн Засаг дарга нараас хамтран 

хэрэгжүүлэх заалтуудыг орон нутагт хэрхэн төлөвлөж, хэрэгжүүлэх талаар аргачилсан 

зөвлөмж, ажлын уялдаа холбоо шаардлагатай байна.  

Аймгийн түвшинд: 

Бодлогын хэлтэс мэргэжилтнүүдээс хэрэгжилтийг тооцож гаргахдаа, үнэлгээ буруу 

өгөх, үр дүнгээ тооцохгүй байх явдал цөөнгүй гарч байна. Энэ нь мэргэжилтнүүдэд тухайн 

бодлого үйл ажиллагааны суурь түвшний үзүүлэлт, нөөцөд тулгуурласан хүрэх түвшинг 

нарийн тодорхойлж чадаагүй, хөтөлбөрийн хүрээнд хийх ажлаа нарийн төлөвлөөгүй 

байгаатай холбоотой байна.  

Хэрэгжилтийг тооцож мэдээлэхдээ тухайн арга хэмжээний хэрэгжих хугацааг 

харгалздаггүй, шинээр орсон албан хаагчид хөтөлбөрийн заалтуудыг хяналтанд бүрэн 

аваагүй зэргээс шалтгаалан зарим хэрэгжилтүүд тасрах, хэрэгжилт удаашрах хандлагатай 

байна. 

Мөн хэрэгжилтийг гаргаж ирүүлэхдээ Засгийн газрын түвшинд хийгдэж байгаа ажил 

түүнд орон нутгаас хэрхэн хамтарч байгаа талаар мэдээлэл бага өгч байгаа зөрчлүүд байна.  
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ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ 

Дээд түвшинд  

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан “Захиргааны байгууллагын 

хяналт шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг журам аргачлал”-д Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг төлөвлөж хэрэгжүүлж тайлагнах талаар  нэмэж тусгаж өгөх 

Засгийн газар болон харъяалагдах яамдаас Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрт тусгагдсан арга хэмжээг аймгууд хэрхэн хэрэгжүүлж хамтарч ажиллах талаар 

зөвлөмж чиглэл өгч хамтарч ажиллах  

Аймгийн түвшинд 

Тасарч байгаа буюу хэрэгжилт удаашралтай байгаа арга хэмжээний хэрэгжилтийг 

эрчимжүүлэх,  

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний өгөгдөл мэдээ цуглуулахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлж  

мэдээ судалгааг тухай бүр цаг хугацаанд нь түргэн шуурхай гаргаж өгч хяналт шинжилгээ 

хийх боломжийг бүрдүүлж хэвших  

Хөтөлбөрт тусгагдсан арга хэмжээг жил жилийн үндсэн чиглэлд тусгах, үндсэн 

чиглэлд тусгагдах шаардлагагүй заалтуудыг тусад нь хяналтанд авч хэрэгжилтийг нарийн 

тооцох, хэлтсийн дарга мэргэжилтнүүдийн үр дүнгийн гэрээг дүгнэхэд холбогдох тогтоол 

шийдвэр,  арга хэмжээг хэрхэн үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн үнэлгээг харгалзах үзүүлэлт болгон 

авч үзэж байх. 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан аймгийн Засаг даргаас 

хамтран хэрэгжүүлэх заалт арга хэмжээний хүрээнд хийх ажлаа уялдаатай төлөвлөх, үр 

дүнгийн гэрээ үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусган хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэж 

үзлээ. 

 

ХЯНАСАН: 

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                      Б. ТҮВШИНБАЯР  

ХШҮ-НИЙ ТАСГИЙН ДАРГА                                        Г. ХАНДАРМАА 

ТАЙЛАН БЭЛТГЭСЭН: 

ХШҮ- НИЙ ТАСГИЙН  АХЛАХ  МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Ч. СҮРЭНХОРОЛ
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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
 АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

 ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОВЧОО 
 

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
  

Хэрэгжилтийн 
хувь 

Нийт 2012-2015 2012-2016 2013-2014 2013-2015 2013-2016 2014-2015 2014-2016 

Нийт 95 1 40 1 10 36 3 4 

100% бүрэн 
хэрэгжсэн. 

11   4 1 1 5     

90% (80-99) 31         1 13   5                      10 1 1 

70% (60-79) 24   13   1 10     

50% (40-59) 16   10   3 5   

30% (20-39) 5   1     2 1  1 

10% (5-19) 3   1     1   1  

0 хувьтай 3   1     1   1 

Хугацаа болоогүй 0                

Дундаж хувь  71,6% 90% 70,6% 100% 77% 71,2% 60% 32,8% 
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Аймгийн Засаг даргын 20.....оны ... ..сарын 

 .... өдрийн ....... тоот захирамжийн ......... хавсралт  

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗААЛТУУДЫН  ХЭРЭГЖИЛТ   

/2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 

№ 

Засгийн газрын 
үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрт 
тусгагдсан зорилт 

А
р

га
 х

э
м

ж
э
э
н

и
й
 

 д
у
га

а
р

 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ 

Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, ажил үйлчилгээ Гарч байгаа үр дүн 

Х
э
р

э
гж

и
л

ти
й

н
 

х
у
в
ь
  

НЭГ. АЖИЛТАЙ, ОРЛОГОТОЙ МОНГОЛ ХҮН 

1 

Орон сууцны 
зээлийн 
тогтолцоог 
шинэчлэх 

2012
-
2016 

1.1.Түрээсийн 1000 
айлын орон сууцыг 
барьж ашиглалтанд 
оруулна.  

Түрээсийн орон сууцны талаар БХБЯамнаас лавлагаа 
авахад одоогоор түрээсийн байранд амьдарч байгаа 
иргэдийн судалгааг авч бай гэсний дагуу Өмнөговь аймгийн 
хэмжээнд түрээсийн орон сууцанд амьдарч байгаа өрх 
иргэдийн судалгааг гаргасан бөгөөд 2015 оны байдлаар 347 
өрх түрээсийн орон сууцанд амьдарч байна.  Иймээс 
цаашид аймагт түрээсийн орон сууц барих шаардлагатай 
байгаа нь харагдаж байна. Аймаг орон нутгийн хэмжээнд 
түрээсийн орон сууц баригдаагүй байна. Энэхүү ажлыг 
Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд аймагт хэрхэн 
зохион байгуулах талаар чиглэл ирээгүй байна. 

Түрээсийн орон 
сууцанд амьдарч 
байгаа өрх иргэдийн 
судалгааг бүрэн 
хийсэн  

  50% 

2 

Төсөв, санхүү, 
боловсон хүчний 
томилгоотой 
холбоотой орон 
нутгийн эрх 
мэдлийг 
нэмэгдүүлж, 
төвлөрлийг 
сааруулах 

2012
-

2016 

4.2.Төсвийн тухай шинэ 
хуулийг хэрэгжүүлж, 
орон нутгийн хөгжлийн 
нэгдсэн сан байгуулах, 
түүнээс сум, дүүргийн 
хөгжлийн санд 
хуваарилах 
итгэлцүүрийг тогтоож 
мөрдүүлнэ. 

Төсвийн тухай хуулиар орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, бүс 
нутгийн тэнцвэртэй байдлыг хангах зорилгоор улсын 
төсвөөс орон нутгийн төсөвт олгохоор дахин хуваарилалт 
хийх зорилготой “ орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан”- бий 
болсон. Засгийн газрын 2013 оны 30 дугаар тогтоолоор 
орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан нь төв төрийн санд, орон 
нутгийн хөгжлийн сан нь аймаг, нийслэл, сум дүүргийн 
төрийн санд данстай байна гэж заасны дагуу холбогдох бүх 
дансыг нээн  2010 оны 88 дугаар тогтоолын 3 дугаар зүйлд 
заасан, тэдгээрт харгалзах үзүүлэлтийг ашиглан 
итгэлцүүрийг тооцож гарган ажиллаж байна.  

Орон нутгийн 
хөгжлийн нэгдсэн 
сан бий болсноор 
орон нутаг хөгжих,  
бүтээн байгуулалт 
бий болох  бүс 
нутгийн тэнцвэртэй 
байдал хангагдах,  
ард иргэдийн 
саналыг үндэслэн 
орон нутагт нэн 

  100% 
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Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 2015 оны 5 дугаар 
сарын байдлаар 1743,2 сая төгрөг шилжин ирэх 
төлөвлөгөөтэйгөөс 1635,5 сая төгрөгийн санхүүжилт  ирж  
93,8% байна. Сумдад олгох орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
орлогын шилжүүлгийг итгэлцүүрийн дагуу 60 хувиас 
доошгүй хувиар олгож байна Сумдад олгох орлогын 
шилжүүлэг 2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар 764,4 сая 
төгрөг олгохоос 553,5 сая төгрөгийг олгож 72,4%-тай байна. 

тэргүүнд 
шаардлагатай 
байгаа бүтээн 
байгуулалтыг хийх  
нөхцөл бүрдэж 
байна. 

2012
-

2016 

4.3.Аймаг, нийслэлийн 
Засаг даргын Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчтай 
байгуулах гэрээнд орон 
нутгийн төсвийн 
байгууллагын урсгал 
зардлыг зарцуулах эрх 
олгох, хөрөнгө 
оруулалтын эрх мэдлийг 
нэмэгдүүлэх асуудлыг 
тусгаж хэрэгжүүлнэ. 

Төсвийн тухай хуулинд заасны дагуу сумын Засаг дарга нар 
тухайн  шатны төсвийн төсөл, түүний тодотголын төслийг 
боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлуулах, төсвийн 
гүйцэтгэлийг зохион байгуулж, тухайн шатны иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хуралд тайлагнан мөн сумын жилийн 
төсвийн сар улирлын хуваарийг баталж мөрдүүлэх ажлыг 
зохион байгуулан ажиллаж байна.  Орон нутагт хөгжлийн 
сан бий болсноор  Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
хөрөнгө оруулалтын эрх мэдэл нэмэгдсэн.  

Төсөвт 
байгууллагуудын 
зарлагын сар 
улирлын хуваарь 
оновчтой, бодитой 
батлагдах 
боломжтой болсон.  
Орон нутагт хөрөнгө 
оруулалт нэмэгдсэн. 

  100% 

3 

Хөдөлмөрийн 
багтаамж ихтэй 
салбаруудыг 
бодлогоор дэмжиж 
ажлын байр 
нэмэгдүүлэх 

2013
-

2016 

7.1.Аялал жуулчлалын 
салбарт ажлын байр 
нэмэгдүүлэх, үндэсний 
соёлын брэнд 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэхэд орон 
нутгийн иргэд, аж ахуйн 
нэгжийг дэмжих бодлого 
баримтална. 

Аялал жуулчлалын салбарын ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх ажлын 
хүрээнд  Япон улсаас тоног төхөөрөмж нэвтрүүлж, 
бүтээгдхүүнээ экспортод гаргах болон Япон улсын хөрөнгө 
оруулагч нартай хамтран ажиллах сонирхол бүхий аж ахуй 
нэгжүүдийг бүртгэн танилцуулгыг монгол, англи, япон 
хэлээр Аж үйлдвэрийн яаманд хүргүүлсэн бөгөөд “Хасуд 
бат” ХХК Япон улсад болох чуулганд оролцохоор боллоо.  
“ЖДҮ-эрхлэгчдийн анхдугаар чуулган”-д  10 үйлдвэр 
эрхлэгч  оролцож  “Ингэн тагш” ХХК, “Их говийн батаар” 
ХХК-иуд өөрсдийн бүтээгдэхүүнээр үзэсгэлэн гаргаж орон 
нутгийн онцлогийг харуулсан бүтээгдэхүүнээ 
танилцууллаа. Өмнөговь аймгийн "Үндэсний нэрийн 
бүтээгдэхүүн"-ээр  
1. "Ингэн тагш" ХХК-ний ингэний сүүг боловсруулж хийсэн 
бүтээгдэхүүнүүд  
2. "Тангадара" ХХК-ний "Говь гурван сайхан цай"  
Аж үйлдвэрийн яаманд материалаа хүргүүлэн Монгол 
улсын "Үндэсний нэрийн бүтээгдэхүүн"-ий 
шалгаруулалтанд оролцох эрхтэй боллоо. 
 

Гадаад хамтын 
ажиллагаа 
нэмэгдүүлэх олон 
талт арга хэмжээ 
зохион байгуулсан 

90% 
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4 

Зээлийн батлан 
даалтын сангаар 
дамжуулан жижиг 
бизнесийг дэмжих 

2013
-

2016 

8.1.Зээлийн батлан 
даалтын санг үүсгэн 
байгуулж, дүрмийг 
батлан үйл ажиллагааг 
нь эхлүүлнэ. 

Аймгийн хэмжээнд нийт 917 иргэн аж ахуй нэгжид сургалт 
зөвлөгөө мэдээлэл өгч 603 ширхэг гарын авлага брошурыг 
тараан  ЗБДСангийн үйл  ажиллагааг сурталчлан 
таниуллаа. ЖДҮ-ийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах 
хүсэлтэй иргэдээс 3 иргэн ЗБДСанд хандах хүсэлт гаргаад 
байна.  Орон нутагт ЗБДСангийн үйл ажиллагаанд төрийн 
бус байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх үүднээс Зээлийн 
батлан даалтын сангийн гүйцэтгэх захирлын  2015.06.10 
өдрийн 49 тоот тушаалаар ЗБДСангийн ажлыг аймгийн 
Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимд хүлээлгэн өгсөн. 

Мэдээлэл 
сурталчилгаанд 917 
иргэн хамрагдсан.  

90% 

5 

Хөдөө, аж ахуйн 
биржийн тухай 
хууль, Улсын Их 
Хурлаас баталсан 
“Шинэ бүтээн 
байгуулалт дунд 
хугацааны 
зорилтот 
хөтөлбөр”, 
“Төрөөс төмөр 
замын тээврийн 
талаар баримтлах 
бодлого”, Засгийн 
газраас баталсан 
“Хүнсний аюулгүй 
байдал”, “Монгол 
Улсыг 
үйлдвэржүүлэх 
хөтөлбөр”-үүдийн 
хэрэгжилтийгэрчи
мжүүлэх 

2012
-

2016 

9.1.Нийслэл, аймгийн 
төв, суурин газруудын 
инженерийн барилга 
байгууламж, шугам 
сүлжээний мэдээллийн 
сан байгуулна. 

Аймаг нийслэлийн барилга байгууламжийн инженерийн 
шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зургийг хот байгуулалтын 
өдөр бүрийн программын мэдээллийн санд оруулан, 
хөтлөлт хийж ажиллаж байна.  

Инженерийн шугам 
сүлжээний 
ажлуудын 
мэдээллийн санг 
хөтөлснөөр хот 
төлөвлөлт, шугам 
сүлжээний 
төлөвлөлт эмх 
цэгцтэй болж байна.  

  50% 

2012
-

2016 

9.2.Ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй 
орон сууцны 
барилгуудыг буулган 
шинээр 15800 айлын 
орон сууц барина. 

Даланзадгад сумын ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
байгаа 2.3.4.9-р байрны ашиглалтын хугацаа дууссан. 
Мэргэжлийн хяналтын газрын ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй гэсэн дүгнэлт гаргуулан тухайн байрнуудад үл 
хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийгдсэн байна. Ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй болсон барилга байгууламжуудыг 
буулгаж, дахин барилгажуулах ажлыг үе шаттайгаар зохион 
байгуулж байна.  

Хот тосгоний дахин 
төлөвлөлтын тухай 
хууль батлагдсан 
тохиолдолд 
үргэлжлэн ажил 
хийгдэх болно. Нийт 
119 өрхийн 400 
иргэн хамрагдаад 
байгаа 

  50% 

2013
-

2016 

9.6.Агаарын бохирдол 
ихтэй томоохон хот, 
аймгийн төвд 5-аас 
доошгүй агаарын 
чанарыг тодорхойлох 
автомат станц 
байгуулна 

Уул уурхайн үйл ажиллагаа өргөжиж буй сумын төвд 

агаарын бохирдол, тоосжилтийг хянах зорилгоор агаарын 

тоосжилт хэмжих “Dusttrak 8535” зөөврийн багажыг 

Даланзадгад, Ханбогд, Цогтцэций сумдад 84,0 сая 

төгрөгөөр нийлүүлж ашиглаж эхэлсэн. 

 

Сумдууд 
тоосжилтын 
мониторинг хийж 
гарсан үр дүнд 
тулгуурлан 
тоосжилтоо 
бууруулах арга 
хэмжээг төлөвлөх 
боломж нөхцлийг 
бүрдүүлсэн. 

70% 
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2013
-

2016 

 
 
10.3.Байгаль орчны 
аудитаар дамжуулж уул 
уурхайн үйлдвэрлэлд 
байгаль орчинд сөрөг 
нөлөөлөл ихтэй 
технологийг 
ашиглуулахгүй байх 
арга хэмжээг авна. 
 

Байгаль орчныг хамгаалах, уул уурхайн үйлдвэрлэлд 
байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл ихтэй технологийг 
ашиглуулахгүй байх арга хэмжээг авах үүднээс 2014 оноос 
эхлэн  байгаль орчны төлөвлөгөөт аудит хийлгэх үүргийг 
өгч ажилласнаар 8 уурхай аудитыг хийлгээд байна. 
Аудитын зөвлөмжөөр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг тус аж ахуй нэгүүдэд 
хүргүүлсэн. 2015 оны жилийн эцэст  аудитын зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг хянаж үзнэ. 

Олборлот явуулж 
буй 8 уурхайд 
байгаль орчны 
төлөвлөгөөт 
аудитыг хийлгээд 
байна. 

70,0% 

1. Үйлдвэржүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого 

6 

Барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлж, 
цемент, төмөр 
хийц, шил, 
дулаалгын 
материал зэрэг 
бүтээгдэхүүний 
хэрэгцээг 
дотоодын 
үйлдвэрлэлээр 
хангах бодлого 
баримтлах 

2013
-

2016 

11.1.Дулаан тусгаарлах 
материалын 
үйлдвэрлэлийг дэмжиж, 
хөнгөн дүүргэгч, хөнгөн 
бетон, эрдэс хөвөн, 
хонины ноосон 
дулаалгын материалын 
үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлж, дотоодын 
хэрэгцээг 100 хувь 
хангана. 

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж 
дотоодын хэрэгцээгээ хангах зорилгоор 2013 онд 
ЖДҮДСангаас хөөсөнцөр хавтангийн үйлдвэр шинээр 
байгуулах 1 төслийг 80,0 сая, блокны үйлдвэрийг 40,0 сая 
төгрөгөөр санхүүжүүлсэн бол 2014 онд аймгийн 
ЖДҮДСангийн хөнгөлөлттэй зээлд пенобетон, хөөсөн блок 
үйлдвэрлэлийн нэг төслийг 38.0 сая, төмөр бетон хийцийн 
нэг төслийг 70.0 сая барилгын материал үйлдвэрлэлийн 2 
төслийг 108.0 сая төгрөгөөр   санхүүжүүлсэн байна. 2015 
онд ЖДҮДСангаас санхүүжүүлэх төслүүдийн судалгаа, 
танилцуулгыг АҮЯаманд хүргүүлээд байна.   

 

Төслүүд 
хэрэгжсэний үр дүнд 
10  ажлын байр 
шинээр бий болж, 
хөнгөн дүүргэгч, 
хөнгөн бетон 
блокийн үйлдвэр 
орон нутгийн 
хэрэгцээний 15 
орчим хувийг хангаж 
байна. 

90,0% 

2013
-

2016 

11.2.Бүс нутгийн 
барилгын 
үйлдвэрлэлийг дэмжих 
зорилгоор Хөвсгөл, 
Дорнод, Өмнөговь 
аймагт цементийн 
үйлдвэр барих судалгаа 
хийнэ. 

Энэ  арга хэмжээ өнөөгийн байдлаар  хэрэгжиж эхлээгүй 
байгаа бөгөөд  аймгийн хэмжээнд цементийн үйлдвэр 
барихь түүнийг хэрхэн ажиллуулах талаар  судалгааны 
ажил хийгдэж байна. Тус аймгийн зах зээл нь хилийн 
боомттой ойр тул БНХАУлсаас цемент хямд үнээр орж 
ирдэгтэнй холбоотойгоор тухайн үйлдвэрийг барих 
санаачлага гаргах иргэн аж ахуйн  нэгж байхгүй мөн 
санхүүжилтийн асуудалд шийдэгдэхгүй байна. 

Ажил судалгааны 
шатандаа явагдаж 
байна.  

10.0% 

3. Уламжлалт мал аж ахуй, мах, сүүний чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого 

7 
Малын гаралтай 
түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнийг 

2013
-

2016 

13.1.Нийслэл болон 
аймаг, сумдад хөдөө аж 

“Бурнавансан-Од” ХХКомпани байгуулагдан ХААБиржийн 
арилжаанд оролцох брокерын эрх авч, орон нутагт үйл 
ажиллагаа явуулж байна. Эзэмшлийн зориулалттай 2 га 

Орон нутагт 
төвлөрсөн түүхий 
эдийн зах, 

70,0% 
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бэлтгэх, зах зээлд 
нийлүүлэх зорилго 
бүхий хөдөө аж 
ахуйн биржийг 
байгуулах 

ахуйн биржийн сүлжээ 
байгуулна. 

газарт  “Хотол таван эрдэнэ” түүхий эдийн төвлөрсөн цэг 
бий болсон. 

ХААБиржийн 
арилцаанд 
зуучлагчаар 
ажиллах Брокерийн 
компанитай болсон   

8 

Сумын хөгжлийн 
сангийн эх 
үүсвэрийг 150 
саяаас доошгүй, 
аймаг, дүүргийн 
Жижиг, дунд 
үйлдвэрийг 
дэмжих санг 3 
тэрбумаас 
доошгүй, Жижиг, 
дунд үйлдвэрийг 
дэмжих сангийн эх 
үүсвэрийг 500 
тэрбумаас 
доошгүй төгрөгийн 
эх үүсвэртэй 
байгуулах 

2012
-

2016 

14.1.Жил бүрийн улсын 
төсөвт эх үүсвэрийг 
тусган хуваарилж, эх 
үүсвэрийг бүрдүүлэх, 
зарцуулах, хяналт тавих 
журмыг боловсруулан 
мөрдөнө 

Жижиг дунд үйлдвэрийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах 

хүсэлтэй нийт 37 төслийг хүлээн авч аймгийн дэд хорооны 

хурлаар шаардлага хангасан 21 төслийг хэлэлцэн 7 төслийг 

сонгон шалгаруулж 300 сая төгрөгийг олгохоор шийдвэрлэн 

энэхүү шийдвэрийг “Дэд хороо”-ны даргаар батлуулан Аж 

үйлдвэрийн яаманд хүргүүллээ. 2014 онд Сум хөгжүүлэх 

санд санхүүжилт хувиарлагдаагүй бөгөөд оны эхнээс нийт 

792.600.000 төгрөгийн зээлийг зээлийн эргэн төлөлтийн 

орлогоос  88  иргэн,  аж ахуй нэгжид  олгон санхүүжүүлж 

2014 онд шинээр 124 шинэ ажлын байрыг бий болголоо.  

                                                                                                                                                                  

2011-2014 онд 
СХСангийн зээлийн 
үр дүнд иргэд 
өөрийн бизнесийг 
өргөжүүлэн үйл 
ажиллагаагаа 
тогтворжуулан сум 
орон нутагтаа 
үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлж нийт 637 

шинэ ажлын байрыг 
бий болгоод байна 

100% 

9 

Мах, махан 
бүтээгдэхүүний 
үнийг тогтвортой 
байлгах зорилгоор 
махны 
нийлүүлэлтийн 
шинэ тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

2013
-

2015 

16.1.Мал нядалгааны 
үйлдвэр, цехэд 3-7 
дугаар сард мал 
нийлүүлсэн малчдад 
урамшуулал олгоно. 

Тус аймагт 2012 оноос эхлэн "гурван сайхан" махны 
үйлдвэрийг байгуулан ОНӨААТҮГазар болгон  үйл 
ажиллагааг явуулж байна.  Тус үйлдвэр аймаг орон нутгийн  
иргэдийн мах махан бүтээгдэхүүний 30 орчим хувийг зах 
зээлд нийлүүлж ажиллаж байна. Тус аймагт одоогоор 
зориулалтын мал нядалгааны цэг байхгүй. Мал нядалгааны 
цех үйлдвэр байгуулахаар энэ чиглэлийн төслийн 
ЖДҮДСангийн зээлд хамруулаад байгаа бөгөөд газрын 
асуудлыг мөн шийдвэрлээд байна. Одоогоор төсөл сонгон 
шалгаруулалт явагдаж байна. 

Мал нядалгааны 
цех байгуулах 

нөхцлийг 
бүрдүүлсэн. 

70% 

2014
-

2015 

16.2.Биржээр малын 
худалдаа зохион 
байгуулах ажлыг сум 
бүрт туршилтын 
журмаар зохион 
байгуулах 

2015 онд Гурвантэс, Ноён, Номгон, Хүрмэн, Баяндалай, 
Сэврэй, Цогт-Овоо сумдын 410 малчинд ХААБиржийн 
талаар  мэдээлэл өгч , 15 сумын мэргэжилтнүүдэд 2 цагийн 
сургалт явуулсан.  

Малчид 
ХААБиржийн талаар 
мэдээлэлтэй болж 

байна. 

50% 
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 =   

  
2013

-
2015 

16.3 Хөргөлттэй агуулах, 
лангуу, тоног төхөөрөмж 
бүхий махны төрөлжсөн 
зах байгуулахад 
хөнгөлөлттэй зээлийн 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

Төсөл сонгон шалгаруулалт зарлаж, шалгарсан “Сайн шал” 
ХХК-д 2 га газрыг олгосон. Тус газарт 2х24 харьцаатай 3 
давхар Худалдааны төвийн барилга,15х30 харьцаатай 3 
давхар үйлчилгээний төвийн барилга, 20х50 харьцаатай 1 
давхар битүү худалдааны зах барих ажлыг эхлүүлээд 
байна. энэхүү худалдааны зах байгуулагдсанаар 
хөргөлттэй агуулах сангуу тоног төхөөрөмж бүхий махны 
зах байгуулах ажлыг хийх юм. 

 50% 

 
10 

Төрөөс малчдын 
талаар баримтлах 
бодлого”, “Монгол 
мал” үндэсний 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлж, мал 
эмнэлэг, үржлийн 
төрийн 
үйлчилгээний 
албыг бүх суманд 
бэхжүүлэх 

2012
-

2016 

17.1.Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлд бүртгэл, 
мэдээллийн нэгдсэн 
системийг бий болгож, 
мал, түүний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний гарал 
үүслийг 
баталгаажуулдаг болно. 

Малын үндэсний бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан, сүлжээг 
ашиглах, програмын орчинд ажиллах заавар журмын дагуу 
сумдын мал эмнэлэг үржлийн тасгийн болон аймгийн 
ХХААГазрын мэргэжилтнүүд ажиллаж байна. Одоогийн 
байдлаар МҮБМэдээллийн нэгдсэн санд 74 мянган толгой 
мал бүртгэгдээд байна. 

Бүртгэл судалгаа 
сайжирсан. 

70% 

2012
-

2016 

17.2.Мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн 
бүтээмж, өрсөлдөх 
чадварыг нэмэгдүүлж, 
зорилтот зах зээлийг 
хөгжүүлнэ. 

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бүтээмж өрсөлдөх чадварыг 
нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд  "Шилмэл малын үзэсгэлэн 
худалдаа"-г 2 жилд нэг удаа зохион байгуулж мал аж ахуйн 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж байна.Сүүлийн 
жилүүдэд бүтээмж өндөртэй мал амьтад үржүүлэх 
сонирхол бүхий малчдын төлөөлөлийг оролцуулан ӨМӨЗ 
Орны фермийн аж ахуйг үзүүлэх 5 хоногийн сургалт, мөн 
“малчдын хөдөлмөрийг дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд 
сумдаас 20 гаруй малчдыг Төв аймгийн Борнуур. 
Баянчандмана сумдаар саалийн үхэр,гахай шувууны 
фермерийн АА- тай танилцах  сургалтыг зохион 
байгуулсан. Сумдын МЭҮ Тасгийн мэргэжилтнүүдийг өндөр 
ашиг шимт мал гахай, шувуу үржүүлдэг бусад аймгийн 
ферм, ААхуй нэгж үзүүлэн суурин бааз дээр сургалтыг 
Сэлэнгэ, Дархан,Төв аймгийн эрчимжсэн мах сүүний 
чиглэлийн үхрийн аж ахуй, гахай шувуу эрчимсэн аж 
ахуйнуудыг үзүүлж, мөн аймгийн сумдыг 4 бүсэд хуваан 
гахай шувуу үржүүлэх сонирхол бүхий малчид иргэдэд 1  
өдрийн сургалт зохион байгуулан зохих удирдамжын дагуу 
хийж гүйцэтгэсэн.  

Үүний үр дүнд урьд 
онуудаас бүтээмж 
өндөртэй мал 
амьтан 
үржүүлэгчдийн тоо 
70 гаруй хувиар 
өссөн байна. 

50% 
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2013
-

2016 

17.3.Малын удмын 
сангийн үндэсний 
цогцолбор байгуулж, 
малын генетик нөөцийг 
хамгаалах, ашиглах, 
биотехнологийн ололтыг 
нэвтрүүлэх арга хэмжээ 
хэрэгжүүлнэ. 

Биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд  
зохиомол хээлтүүлгийн арга хэмжээг өргөжүүлэн 
хэрэгжүүлж байна. Сигмантал үүлдэрийн үнээний гүн 
хөлдөөсөн зохиомол хээлтүүлэг явуулж, сүүний чиглэлийн 
эрлийз үхэртэй болох туршилтын ажлыг 2 дахь жилдээ 
туршин хэрэгжүүлж байна. 

Ажлын эхлэл 
тавигдсан. 

 30% 

2012
-
2016 

17.4.Бэлчээр, тэжээл, 
усан хангамжийг 
зохистой ашиглах, 
хамгаалах 
менежментийн цогц арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

Бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээг зүүн 3 сумын 35 цэгийн 
70 талбайд хөрс, ургамлын суурь судалгааны ажил 
хийгдсэн. Энэ жил дахин хэмжилт хийгдэнэ.  
Бэлчээр усжуулалтанд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 29 
инженерийн хийцтэй худагт нарны эрчим хүчээр ажилладаг 
ус өргүүр суурилуулах ажлыг эхлүүлээд байна. 
Баруун болон төвийн бүсийн 8 суманд 15 инженерийн 
хийцтэй худаг шинээр гаргах тендерийг зарлаад байна. 
Малын тэжээлийн ургамал тариалах чиглэлээр Баяндалай 
сумын Баян багт 50,0 сая төгрөгийн төсөл хэрэгжүүлж 
байна.  
 

Бэлчээрийн усан 
хангамжийг 2013 
оноос 0.7 хувиар 
нэмэгдүүлж, нийт 

125 мян/га 
бэлчээрийг шинээр 
усжуулж, аймгийн 

бэлчээр усжуулалт 
42,4 хувьд хүрч  0,7 
хувиар нэмэгдсэн. 

70% 

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого  

11 

Аялал 
жуулчлалын 
салбарын 
бодлогыг 
тогтвортой 
хөгжлийн зарчимд 
нийцсэн 
жуулчлалын 
төрлүүд, түүний 
дотор тусгай 
сонирхлын, 
байгалийн, соёлын 
аялал жуулчлалыг 
бүс нутгаар 
төрөлжүүлэн 
хөгжүүлэх 

2014
-

2015 

18.1.Орон нутагт тусгай 
сонирхлын, байгалийн, 
соёлын аялал 
жуулчлалыг 
төрөлжүүлэн хөгжүүлэх 
дэд хөтөлбөр 
боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 

2012 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 98 дугаар 

тогтоолоор аймгийн “Аялал жуулчлалын мастер 

төлөвлөгөө”-г  батлуулан төлөвлөгөөний хүрээнд жил 

бүрийн үндсэн чиглэлд тодорхой хэмжээний хөрөнгө 

зардлыг тусгуулан, жил бүр  ажлын төлөвлөгөө гарган 

ажиллаж байна.  Мастер төлөвлөгөөнд тусгай сонирхолын 

болон байгалийн  соёлын аялал жуулчлалыг хэрхэн 

төрөлжүүлэн хөгжүүлэх чиглэлээр нэлээд олон ажлыг 

төлөвлөн хэрэгжүүлж байгаа юм. 

Жил бүр ирэх 
жуулчдын тоо өсөж 

байна.  
 95% 
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12 

Аялал 
жуулчлалын гол 
чиглэлийн дагуу 
нийтийн ариун 
цэврийн газар, иж 
бүрэн үйлчилгээ 
бүхий түр 
буудаллах цэг 
байгуулахыг 
дэмжих 

2014
-

2015 

19.1.Аялал жуулчлалын 
гол чиглэлийн дагуу түр 
буудаллах цэг 
байгуулахад хөрөнгө 
оруулагчдыг дэмжинэ. 

Аймгийн хэмжээнд 30 гаруй  жуулчны бааз   аймгийнхаа 
байгалийн үзэсгэлэнт газар болон  түүх соёлын дурсгалт 
газрыг түшиглэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэхүү 
жуулчны баазууд нь аялал жуулчлал хийх гол гол цэгүүдэд  
байршсан байдаг өгөөд эдгээр нь түр буудаллах цэгийг 
орлох боломжтой. Түр буудаллах цэг байгуулсан туршлага 
загвар одоогоор байхгүй бөгөөд орон нутагт тус буудаллах 
цэг байгуулах аж ахуй нэгжүүд байхгүй тул дэмжлэг үзүүлэх 
боломжгүй байна. 

 30% 

13 

Говийн аялал 
жуулчлалын бүс, 
Орхоны хөндийн 
аялал жуулчлалын 
бүс, Хөвсгөл 
нуурын аялал 
жуулчлалын 
бүсийг холбосон 
дэд бүтэц 
байгуулах 

2014
-

2016 

20.1.Говийн аялал 
жуулчлалын бүс, 
Орхоны хөндийн аялал 
жуулчлалын бүс, 
Хөвсгөл нуурын аялал 
жуулчлалын бүсийн 
хөгжлийн төслийг 
боловсруулж батална. 

Говийн аялал жуулчлалын бүсийн хөгжлийн төслийг 
боловсруулаагүй байна. 

 0,0% 

  
2013

-
2016 

21.2.Горхи Тэрэлж, 
Хөвсгөл, Говь гурван 
сайхан зэрэг тусгай 
хамгаалалттай нутаг, 
түүний орчны бүсийг 
нутгийн иргэдэд 
түшиглэсэн байгалийн 
аялал жуулчлалын бүс 
болгон хөгжүүлэх 
хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 

Өмнөговь аймгийн төвийн, баруун, зүүн гэсэн гурван бүсэд 
хуваан хөгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд, баруун бүс нь 
аялал жуулчлал голлож, төвийн бүсэд аялал жуулчлалаас 
гадна соёл, урлагийн төвүүд, зүүн бүсэд уул уурхай, 
томоохон аж үйлдвэрийн парк, дотоодын аялал 
жуулчлалын хөгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. 
Иймээс манай аймгийн хэмжээнд баруун бүсээ түшиглэн 
байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэн явуулах бодлого 
баримтлан ажиллаж байгаа бөгөөд "Аялал жуулчлалын 
мастер төлөвлөгөө"-нд тусган хэрэгжүүлж байна.  Мөн 
сүүлийн жилүүдэд ирж байгаа жуулчдын 80 гаруй хувь нь 
байгалийн аялал жуулчлал хийж  манай аймгийн баруун 
бүсэд хамаарах Булган Сэврэй сумдын байгалийн 
үзэсгэлэнт газруудаар аялаж байна. 

 
 
70% 

14 

Улаанбаатар хот, 
говийн аймгуудад 
үлэг гүрвэлийн 
цогцолбор музей, 
палеонтологийн 

2013
-

2016 

22.1.Өмнөговь аймгийн 
музейн барилгыг шинээр 
барьж ашиглалтанд 
оруулна. 

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд музейн барилгыг 
барихаар төлөвлөн зураг төслийг боловсруулсан. 
Санхүүгийн шалтгаанаас удаашралтай байна. УИХ-ын 
гүшүүн Барилга хот байгуулалтын сайдыг аймагт айлчлах 

Зураг төсөв 
хийлгэсэн, барилгын 
эхний үе шат 
хийгдэхээр 
төлөвлөлж байна. 

50% 



14 

 

лабораторийг төр, 
хувийн хэвшлийн 
оролцоотойгоор 
байгуулах 

үеэр музейн хөрөнгийн асуудлыг шийдэж өгөх хүсэлтийг 
тавьсан. 

15  
2013

-
2016 

23.2.Гар урлал, өрхийн 
бичил үйлдвэрлэлийг 
дэмжинэ. 

Гар урлал эрхлэгчдийг дэмжин аймгийн аймгийн "Говь 
гурван сайхан" нисэх онгоцны буудлын хүлээлгийн гаднах 
талбайд нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар  гар дээрээс 
хуалдаа эрхлүүлэх болсон.  Мөн Елын ам болон Баян заг 
зэрэг газруудад өрхийн хэмжээнд гар урлалын бэлэг 
дурсгалын сувинерийн бүтээгхэдүүн үйлдвэрлэж байгаа 
иргэд бүтээгдэхүүнээ зарж борлуулах ажлыг хийж байна. 
Жилдээ  100 гаруй өрхийн 250 орчим иргэд энэхүү 
үйлдвэрлэлийг эрхэлж орлого олж амьдарч байна. 

Говь гэсэн брендийн 
бэлэг дурсгалын 

бараа 
бүтээгдэхүүнийг 

гаргана 

 
70% 

5. Өндөр технологи, био, нано, мэдээллийн технологийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого 

16 

Их, дээд 
сургуулиудыг 
түшиглэн өндөр 
технологийг 
дэмжих сургалтын 
тогтолцоо бий 
болгож, өндөр 
технологийн 
салбарт 
суралцагсдын тоог 
нэмэгдүүлэн, 
гадаад орнуудтай 
багш солилцох 
ажлыг өргөжүүлэх. 
Энэ чиглэлд 
сургалт, эрдэм 
шинжилгээний 
байгууллагуудын 
хамтын 
ажиллагааг 
хангана 

2013
-

2016 

24.1.Өндөр технологийн 
судалгаа, 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааг цогцоор нь 
хэрэгжүүлэх, өндөр 
технологийн гарааны 
компаниудыг олноор нь 
бойжуулан гаргах 
зорилготой шинжлэх 
ухааны парк байгуулах 
ажлыг судалж 
хэрэгжүүлнэ. 

Манай аймгийн хэмжээнд олон улсын болон  улс бүс орон 
нутгийн хэмжээнд чанар үр ашгаа харуулсан 
үйлдвэрлэлийн технологийг орон нутагтаа нэвтэрүүлэх 
бодлого баримталж, жил бүр шилдэг техниз технологитой 
компани аж ахуй нэгжийг шалгаруулан шагнаж 
урамшуулдаг болоод байна. 2014 онд   дулаан алдалт 
багатай бүрэн цутгамал орон сууцыг турк технологиор 
барьж ашиглалтанд оруулан барилгын салбарт шилдэг 
шинэ технологи нэвтэрүүлсэн "Хүннүгийн говь" ХХК-г 
аймгийн алдартнаар шалгаруулан шагнасан юм. 

Орон нутагт олон 
улс болон улс 

бүсийн хэмжээнд 
чанар үр ашгаа 

харуулсан шилдэг 
шинэ технологи 
нэвтрэх бүрэн 

боломж бүрдсэн.  

50% 

6. Импортыг орлох экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого 
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17 

Импортоор 
оруулдаг хүнсний 
бүтээгдэхүүнийг 
дотооддоо 
үйлдвэрлэдэг 
болж, төмс, 
хүнсний ногоо, сүү, 
өндөгний 
хэрэгцээг 
дотооддоо 
хангадаг болох 

2013
-

2015 

25.1.Хот суурингийн 
орчимд 100.0 мянгаас 
дээш өндөглөгчтэй 
тахианы цогцолбор аж 
ахуй 3, аймгийн 
төвүүдэд 5.0 мянгаас 
дээш өндөглөгчтэй 
эрчимжсэн аж ахуй 8-ыг 
тус тус шинээр 
байгуулж, өндөгний 
хангамжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

Тус аймгийн төвд  мянгаас дээш өндөглөгчтэй тахианы аж 
ахуй эрхэлж байгаа  2  аж ахуйн нэгж байгаа бөгөөд тэдгээр 
нь аймгийн хүн амын өндөгний хэрэгцээний 20 орчим хувийг 
хангаж ажиллаж байгаа нь 2012 оноос өндөгний хангамжийг 
10 орчим хувиар нэмэгдүүлсэн байна. 

Цаашид, гахай 
тахианы аж ахуйн 
эрхлэгч иргэд аж 

ахуй нэгжийг 
хөгжүүлэхэд      

дэмжлэг үзүүлэх 
шаардлагатай 

байна. 

50% 

7. Үйлчилгээний бизнесийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого 

18 

Аж үйлдвэрийн 
болон экологийн 
тэргүүлэх 
хөгжлийн 
бүсүүдийг тогтоож, 
хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөг 
боловсруулан 
хэрэгжүүлж эхлэх 

2013
-
2014 

26.3.Хөгжлийн бүсийн 
төслүүдийг боловсруулж 
батална. 

Аймгийг баруун зүүн, төвийн гэсэн 3 бүс нутаг болгох 
бодлого чиглэлийг тодорхойлон аймгийн хөгжлийн 
хөтөлбөрийг 2009 онд шинэчилсэн. Энэ дагуу аймгийн дэд 
хөтөлбөр болон бусад бодлогын баримт бичиг хөрөнгө 
оруулалтын ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. 2014 онд 
аймгийн хэмжээнд нийт 122.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалт хийгдсэн бөгөөд улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар 25.2 тэрбум, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар 91,7 тэрбум, төсөл хөтөлбөрөөр 5.5 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийгдсэн байна. 
2015 онд нийт 94.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, 
төсөл арга хэмжээг төлөвлөн, ажлуудыг зохион байгуулан 
хэрэгжүүлж байна. 

Хөгжлийн 
хөтөлбөрийн дагуу 
төсөл хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. 

100% 

2013
-
2015 

26.4.Хот байгуулалтын 
кадастрын мэдээллийн 
нэгдсэн сан байгуулж, 
ажиллуулна 

Аймгийн төв буюу Даланзадгад сумын дэвсгэр зургийг 
1:1000 масштабтайгаар боловсруулах ажлыг хийж байна. 
Үүний дараагаар дэвсгэр зурагт үндэслэн хот байгуулалтын 
кадастрын мэдээллийн санг байгуулах бэлтгэл ажлыг хийж 
байна. 2014 онд аймгийн хэмжээнд нийт 1718 нэгж 
талбарын хувийн хэргийг үүсгэж ажилласан бөгөөд нийт 
4887 нэгж талбарын эргэлтийн цэг суулгасан байна. 

Дэвсгэрт зурагт 
үндэслэн хот 
байгуулалтын 
кадастрын 
мэдээллийн санг 
байгуулах бэлтгэл 
ажил хийгдэж байна.  

50% 

19 
Аймаг бүрд “1000 
айлын орон сууц” 
төсөл хэрэгжүүлэх 

2012
-
2016 

29.2.Аймгийн төвүүдийн 
ус хангамж, ариутгах 
татуургын барилга 
байгууламж, шугам 
сүлжээг үе шаттайгаар 
шинэчилнэ. 

2014 онд Даланзадгад сумын 1,2,4,5,6,7,8-р багийн зарим 
гэр хорооллыг цэвэр бохир усны шугам сүлжээнд 
холбохоор гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гүйцэтгэгч 
Одкон холдинг ХХК-тай гэрээг байгуулан ажилласан. 
Тухайн ажлын хүрээнд цэвэр усны шугам 11 км, бохир усны 
3 км хийгдсэн. 

Даланзадгад хотын 
хүн амын эрүүл 
аюулгүй амьдрах 
нөхцөл сайжирсан. 
Инженерийн шугам 
сүлжээ сайжирч 

70% 
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Мөн 2015 онд гэр хорооллын 20 км бохир, цэвэр усны шугам 
сүлжээг өргөтгөхөөр төлөвлөөд байна. Зураг төслийн 
зөвлөх үйлчилгээг зарлан гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулсан. Гүйцэтгэгч “Монкузбасс” ХХК 2015-07-01 
зураг төслийг хүлээлгэн өгөх гэрээ байгуулан хамтран 
ажиллаж байна. 
Даланзадгад хотын Цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэлийн 
ажил хийлгэх төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Техникийн 
нөхцөл, зураг төслийн даалгавар боловсруулан холбогдох 
байгууллагад шилжүүлсэн. 2016 оны 1 дүгээр улиралд 
3000м3/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн 
барилга угсралтын ажил эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. 

эдийн засгийн үр 
өгөөж нэмэгдсэн. 

2012
-
2016 

29.3Баянхонгор, 
Өвөрхангай, Говь-
Алтай, Өмнөговь, 
Дорноговь аймгийн 
төвийн гэр хороололд ус 
хангамж, ариутгах 
татуургын барилга, 
байгууламж, шугам 
сүлжээ барина 

2014 онд Даланзадгад сумын 1,2,4,5,6,7,8-р багийн зарим 
гэр хорооллыг цэвэр бохир усны шугам сүлжээнд 
холбохоор гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гүйцэтгэгч 
Одкон холдинг ХХК-тай гэрээг байгуулан ажилласан. • Мөн 
2015 онд гэр хорооллын 20 км бохир, цэвэр усны шугам 
сүлжээг өргөтгөхөөр төлөвлөөд байна. Зураг төслийн 
зөвлөх үйлчилгээг зарлан гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулсан. Гүйцэтгэгч “Монкузбасс” ХХК 2015-07-01 
зураг төслийг хүлээлгэн өгөх гэрээ байгуулан хамтран 
ажиллаж байна. 

Тухайн ажлын 
хүрээнд цэвэр усны 
шугам 11 км, бохир 
усны 3 км шугам 
хийгдсэн. 

70% 

20 

Аймгийн төвд 
төрөөс иргэдэд 
үйлчилгээ 
үзүүлдэг 
байгууллагуудын 
орчныг утасгүй 
интернетийн бүсэд 
хамруулах 

2013
-
2015 

30.1.Томоохон хот, 
аймгийн төвүүдэд 
мэдээлэл, холбооны 
сүлжээний сувагчлалыг 
шинэчлэн өргөтгөж, 
хотын өндөр хурдны 
суурь сүлжээ байгуулан, 
дотоодын интернэтийн 
хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. 

Интернетийн сүлжээг аймгийн төв, сум орон нутагт 
шинэчлэн өргөтгөх ажил хийгдсэн.  Одоогоор Өмнөговь 
аймгийн 14 сум Монголын цахилгаан холбоо, Скайнэт-ворк, 
Мобинэт зэрэг сүлжээгээр дамжуулан шилэн кабелиар 
интернет хэрэглэж байна. Орон нутгийн төсвийн  295,0 сая  
төгрөгийн дэмжлэгээр 2011-2014 онд үүрэн телефоны Жи-
Мобайлын сүлжээг  8 сумын 13 газарт байгуулснаар 2014 
оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 5216 малчин өрхийн 
88,9 хувь буюу 4534 өрхөд 7404 гар утас ашиглаж, малчин 
өрх гэрээсээ аймаг, сум, улс оронтой харилцах боломжийг   
бүрдүүлжээ. Мөн гар утас ашиглаж байгаа малчдын тоо 
2010 оноос  1827-оор өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Сумдууд шилэн 
кабелиар 

интернетэд 
холбогдсноор  

хэрэглэгчдийн тоо 
ихсэж, дэлхий 

нийтийн мэдээ, 
мэдээллийг шуурхай 

хүлээн авдаг 
болсон. 

90% 

2013
-
2016 

30.2.Аймгийн төвүүдэд 
нийтийн үйлчилгээний 
утасгүй интернэтийн 
бүсийг /Hotspot/ 
байгуулна. 

Шилэн кабелиар интернетийн урсгал авснаар технологийн 
дэвшлийг ашиглан байгууллага тус бүр утасгүй интернет 
цацдаг /wife router/ төхөөрөмжийг ашиглан WIFI-ийн бүс 
үүсгэж ашиглах боломжтой юм.  

Даланзадгад хотын 
хэмжээнд 30 гаруй 
албан байгууллага, 
гэр хорооллын 250 

айл өрх утасгай 

90% 
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интернетийн 
сүлжээнд бүрэн 

хамрагдаад байна. 
Утасгүй интернет 
үнэгүй хэрэглэдэг 
бүсийг ажиллуулж 

байна. 

21 

Иргэдэд газар 
өмчлүүлэх 
асуудлыг бүрэн 
шийдвэрлэж, 
өмчилсөн газраа 
санхүүгийн 
эргэлтэд оруулах 
бодит боломжийг 
бүрдүүлэх 

2012
-
2016 

31.1.Монгол Улсын 
иргэнд өмчлүүлэх 
боломжтой газарт 
газрын төлөв байдал, 
чанарын улсын хянан 
баталгаа, байр зүйн 
зураглал, газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөө 
боловсруулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

2015 оны 06 сарын 30-ны өдөр ГХГЗЗГ-с Монгол улсын 
иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт газрын төлөв байдал, 
чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар 
зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг 
Цогтцэций, Ханбогд, Гурвантэс, Манлай, Цогт-Овоо сумдад 
хэрэгжүүлэн ажиллах чиглэл ирсэн. Тус ажлыг орон нутагт 
хэрэгжүүлэн ажиллах талаар сумдын Засаг дарга нарт 
заавар зөвөлгөө өгч ажиллаж байна. 

Иргэд газар олгох 
хэмжээ ихсэх, 

өөрийн эзэмжлийн 
газартай болгох 
ажил хурдацтай 
явагдах болно. 

  70% 

22 

Төв, суурин газарт 
эдийн засгийн үр 
ашгийг нь 
харгалзан дулаан 
хангамжийн 
төвлөрсөн болон 
бие даасан систем 
бий болгох 

2014
-

2016 

34.1.Сумын төвд нар-
нүүрс хосолсон 
төвлөрсөн халаалтын 
систем бий болгох 
ажлыг туршиж 
хэрэгжүүлнэ. 

Сумын төвд нар-нүүрс хосолсон төвлөрсөн халаалтын 
системийг нэвтрүүлэх судалгаа дутмаг ба хэрэгжүүлэх 
техник технологи нэврүүлэх шаардлагатай.  

Судалгаа хийх 
шаардлагатай, 
одоогоор сумдуудад 
уг систем нэвтрээгүй 
байна.  

0,0% 

2012
-

2016 

34.2.Орон сууцны айл 
өрх, жижиг 
хэрэглэгчдийн дулааны 
эрчим хүчний хэрэглээг 
улсын баталгаатай, 
орчин үеийн электрон 
тоолуураар тооцож, 
нийт хэрэглэгчийн 50- 
иас доошгүй хувийг 
тоолууртай болгоно. 

Барилга орон сууцны бүтээн байгуулалтын ажлын 
техникийн нөхцөл, ажлын даалгаварт нь дулааны шугаманд 
электрон тоолуур суурилуулахаар тусгаж өгөх нь чухал 
байгаа тул цаашид судлах шаардлагатай. 

Одоогоор орон 
сууцны дулааны 
шугам сүлжээнд 
электрон тоолуур 
ашиглаагүй байна.  

0,0% 

23 

Хотуудын усан 
хангамж, бохир ус, 
цэвэрлэх 
байгууламжид 
технологийн 

2013
-

2016 

35.1.Хүн амын ундны 
усны хатуулаг, 
эрдэсжилт ихтэй 100 
гаруй сум, суурин газрын 
ус хангамжийн эх 

Сум, суурин газрын ундны усны хатуулаг, эрдэсжилтийг 
багасгах, усны чанарыг сайжруулах ажлын хүрээнд 
Барилга, Хот Байгуулалтын Яамны захиалгаар 2013 онд 7, 
2014 онд 3 сумын төвийн ундны усны худагт ус 
цэнгэгжүүлэх болон зөөлрүүлэх төхөөрөмж суурилуулсан. 

Нийт 10 сумын 
төвийн ундны усны 
хатуулаг эрдэсжилт 
багасч эрүүл ахуйн 

70% 
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шинэчлэл хийх. 
Хот, суурины усан 
хангамж, ариутгах 
татуургын 
ашиглалтын тухай 
хуулийн 
хэрэгжилтийг 
зохион байгуулна. 
Усыг зүй зохистой 
ашиглах бодлого 
явуулна 

үүсвэрт усны чанар 
сайжруулах тоног 
төхөөрөмжийг үе 
шаттайгаар 
суурилуулна. 

Даланзадгад сумын төвлөрсөн унд ахуйн ус хангамжийн  эх 
үүсвэрт эрүүл ахуй бүс 50 метрээр хашаажуулалт 
хамгаалалт хийж, хамгаалалтын бүс /200/ метрээр 
тэмдэгжүүлэх ажлыг орон нутгийн төсвийн 97,0 сая 
төгрөгөөр гүйцэтгэж байна. 

шаардлагыг хангаж 
байна 

2012
-

2016 

35.2 Хот, суурины ус 
хангамж, ариутгах 
татуургын ашиглалтын 
тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдсон норм, 
дүрмийг боловсруулж 
батлуулна. 

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын 
тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон норм, дүрмийг 
боловсруулж батлуулан хэрэгжүүлж байна. 

Хууль эрх зүйн 
орчин бүрдсэн.  90% 

24 

Аймаг, сумын 
төвийн ногоон 
байгууламжтай 
талбайг хоёр 
дахин нэмэгдүүлэх 

2013
-

2015 

36.2.Аймаг, сумын 
төвийн ногоон 
байгууламжийг 
нэмэгдүүлэх зураг 
төслийг гаргаж, орон 
нутгийн төсвийн 
хөрөнгө, тухайн нутаг 
дэвсгэрийн байгууллага, 
аж ахуйн нэгж, иргэдийн 
оролцоотойгоор 
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ авна. 

Даланзадгад сумын төвд Хотын ногоон гоёл чимэглэлийн 
мод болох Гацуур, Шар навчит хайлаас, Босоо арц зэрэг 
1000 ширхэг мод тариалсан. Даланзадгадаас Нисэх, 
Мандалговь чиглэлийн 9.5 км автозамын дагуу 6512 ширхэг 
3 настай улиас модыг тариаллаа. Шинээр таригдсан модны 
усалгаанд зориулж Хятад улсад үйлдвэрлэсэн 10 тн 
даацтай усалгааны зориултын автомашиныг 35.5 сая 
төгрөгөөр нийлүүлэх зэргээр хотын ногоон байгууламжинд 
анхаарч ажиллаж байна. Бүх нийтээр мод тарих өдрийн 
хүрээнд 140 мянган мод тариалсан. 
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнгийн доторх 10488 м2 талбайг шинээр зүлэгжүүлэх 
ажлыг “Све бау хаус” ХХК  150  сая  төгрөгөөр гэрээ 
байгуулан гүйцэтгүүлж байна. 

Аймгийн ногоон 
байгууламжийн тоог 
140 мянган ширхэг 

модоор 
нэмэгдүүлээд 

байна. 

90% 

25 

Аймгуудын 
нэгдсэн захыг 
эрүүл ахуйн 
шаардлага 
хангасан, 
бизнесийн жишигт 
нийцсэн 
худалдааны төв 
болгох 

2012
-

2016 

37.2.Хүнсний захуудын 
мал эмнэлэг, ариун 
цэвэр, магадлан 
шинжилгээний 
лабораториудын 
чадавхийг 
дээшлүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Манай аймагт төвлөрсөн хүнсний зах байхгүй. Худалдааны 
төвүүд, худалдаа эрхлэгчдийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг 
ХХААГ-ын мал эмнэлгийн итгэмжлэгдсэн лабараториор 
эрүүл ахуйг хангаж байна. Мал эмнэлгийн лабаратори нь 
2015 онд дахин итгэмжлэлд орж итгэмжлэгдсэн ба 
итгэмжлэлд ороход  орон нутгийн төсвөөс 4.8 сая төгрөгийн 
дэмжлэг үзүүлж лабораторийн чадавхийг дээшлүүлсэн. 

Мал эмнэлэг, ариун 
цэвэр, магадлан 
шинжилгээний 

лабораториудын 
чадавхи сайжирсан.  

90 % 
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26 

Бүх аймгийн төвд 
кинотеатр, усан 
бассейн бүхий 
үйлчилгээний 
цогцолбор 
байгуулах 

2012
-

2016 

38.1.Бүх аймгийн төвд 
кинотеатр, усан бассейн 
бүхий үйлчилгээний 
цогцолбор байгуулна 

Аймгийн Орон нутгийн төсвийн 2,2 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгөөр Даланзадгад сум/хотод 5 зам бүхий усан 
бассейнтай Соёл, спортын цогцолборыг барьж, 80%-ийн 
гүйцэтгэлтэй баригдаж байна. Тус цогцолборыг Аж 
констракшн 2010 онд гүйцэтгэгчээр шалгарч, барилгын 
ажлыг эхэлсэн бөгөөд барилгын гүйцэтгэлтэй холбогдон 
мэргэжлийн байгууллагуудаас дүгнэлт гарч, одоо барилгыг 
дахин үргэлжлүүлж байна. Барилгын гүйцэтгэл 85%-тай 
байна.  

Барилгын ажлын 
дүгнэлт гарч барилга 
үргэлжлэн баригдаж 
энэ оны 10-р сард 
ашиглалтанд хүлээн 
авахаар үүрэг 
чиглэл өгч ажиллаж 
байна.  

85% 

27 

Аймгийн 
эмнэлгүүдийг 
орчин үеийн 
оношилгооны 
төвтэй болгох 

2012
-

2016 

39.1.Аймгийн 
эмнэлгүүдийг орчин 
үеийн оношилгооны 
төвтэй болгоно 

2012 оны 01 сарын 01-ээс БОЭТ-ийн статусаар ажиллаж 
эхэлсэн. Энэ хүрээнд БОЭТ-ийн барилгын зураг төсөв 
хийгдэж, барилгын ажлын төсөв улсын төсвөөс  2012-2014 
онд 3 жил дараалан батлагдсан боловч тендерийн 
маргаанаас хөрөнгө эргэн татагдаж, одоо шүүх дээр 
судлагдаж байна. 2015 оны байдлаар 210 эмч ажилчидтай, 
210 ортойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.  Эрүүл  
мэндийн салбарт сүүлийн 5 жилд нийт 27,6 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэнээс түүний 44,8 хувь 
буюу 12,4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг аймаг орон 
нутгийн төсвөөсөө шийдвэрлэсэн байна. Орон нутгийн 
төсвөөс 2010 онд 378,9 сая, 2011 онд 2,8 тэрбум, 2012 онд 
1,4 тэрбум, 2013 онд 2,8 тэрбум, 2014 онд 5,0 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж 2 сумын эмнэлгийн  болон 
90 ортой эмнэлгийн засвар өргөтгөл, Эрүүл мэндийн 
төвүүдийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, яаралтай түргэн 
тусламжийн автомашин, багийн эмчийн унааг шийдвэрлэх 
зэрэг асуудлуудыг хэрэгжүүлжээ.   

Үр дүнд нь Бүсийн 
оношилгоо 
эмчилгээний төвийн 
тоног төхөөрөмжийн 
стандарт хангалт 88 
хувьд хүрч, бүх 
эмнэлгүүдийн 
дундаж стандарт 
хангалт 85,8 хувьд 
хүрсэнээр 
Улаанбаатар хотын 
клиникийн зөвлөх 
эмнэлгүүдэд очиж 
эмчлүүлэхээр  явах 
иргэдийн тоо 2010 
оноос 38 хувиар 
буурлаа. 

70% 

28 

Аймаг, нийслэл, 
дүүрэгт усан сан 
бүхий спортын 
ордон барих 
ажлыг 
үргэлжлүүлж, 
дугуйн болон 
гүйлтийн зам, 

2013
-

2016 

40.2.Аймгуудад 
хүүхдийн спортын 
сургууль  барьж 
байгуулахыг дэмжинэ. 

Даланзадгад суманд  орон нутгийн төсвөөс 240 хүүхдийн 
суудалтай спортын сургуулийн барилгын зураг төсвийн 
тендерт “Акми консалтинг” ХХК шалгаран гэрээ байгуулан 
ажиллаж байна. 

Ажлын эхлэл 
тавигдсан.  

50% 

2013
-

2016 

40.3.Аймаг, нийслэлд 
усан сан бүхий спортын 
ордон барьж дуусгана. 

Даланзадгад суманд Соёл спортын 5-н зам бүхий  усан 
бассейнтай цогцолбор  төвийн барилгыг орон нутгийн 
төсвөөс барьж  байна.   

Барилгын гүйцэтгэл 
80 хувьтай байна 

90% 
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мөсөн гулгуурын 
талбай шинээр 
барьж хүн бүр 
биеийн тамир, 
спортоор 
хичээллэх, хот, 
суурин газар, 
байгууллага, хамт 
олон, өрх гэр бүлд 
эрүүл амьдралын 
орчин нөхцөлийг 
бүрдүүлэх цогц 
арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

2013
-

2016 

40.4.ЕБС-ийн гадна 
биеийн тамирын талбайг 
өвлийн улиралд мөсөн 
гулгуурын талбай болгох 
боломжийг бүрдүүлнэ. 

18 ЕБСургуулийн орон нутгийн төсвийн 299,0 сая төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтаар спорт заалны иж бүрэн тоног 
төхөөрөмжөөр хангалаа.  Даланзадгад суманд өвлийн 
улиралд төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон өөр 2 газарт мөнөсн 
гулгуурын талбай байгуулж хүүхэд залуучуудыг цана 
тэшүүрээр хичээлэх боломжийг бүрдүүлж ажиллаж байна. 

 85% 

29 

“Сумын төвийн 
шинэчлэл” 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхлэх 

2013
-

2016 

41,1."Сумын төвийн 
шинэчлэл хөтөлбөр"-ийг 
100 хүртэл суманд төр, 
хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн хүрээнд 
хэрэгжүүлнэ. 

Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийн хүрээнд эхний 
ээлжинд аймаг бүрээс нэг сум хамрагдаж  байгаа бөгөөд 
манай аймгаас   Цогт-Овоо сум уг хөтөлбөрт хамрагдаж 
байгаа юм.   Төслийн хүрээнд сумын төв доторхи хатуу 
хучилттай автозам – 2км, явган хүний зам – 4км, зам дагуух 
84 ш лед гэрэл /гэрэлтүүлэг/, цэвэр усны шугам сүлжээ -
3км, дулааны шугам шинэчлэл өргөтгөл – 3280 метр, 
бохирын шугам  - 2136 метр, цэвэрлэх байгууламж 50м3, 
дотор холболтын хамт, ус түгээх байр, уурын зуухны 
өргөтгөл, халуун усны барилга, төсвийн байгууллагуудын 
гадна талын пасадны ажил, сумын төвийн бүх өрхийн 
хашаа хаалганы өргөтгөл зэрэг ажлууд хийгдэхээр 
төлөвлөгдөж, ажлын гүйцэтгэл 95,0 хувьтай хэрэгжсэн 
байна. 

Орон нутгийн иргэд 
төрийн чанартай 
нийгмийн суурь 
үйлчилгээг хүртэх 
боломжоор 
хангагдан хөдөөгөөс 
хотруу чиглэсэн 
шилжилт хөдөлгөөн 
багасаж сумдын 
төсвийн 
байгууллагуудын 
ажиллах, иргэдэд 
үзүүлэх орчин 
нөхцөл сайжирч 
байна. 

 95% 

30 

Сумдад дэд бүтэц 
барьж байгуулах 
ажлыгдэмжиж, 
ахуйн 
үйлчилгээний 
цогцолбортөвүүди
йг байгуулах 

2013
-

2016 

42.1.Өмнөговь аймгийн 
Булган, Цогтцэций, 
Ханбогд, Гурвантэс  
суманд ус хангамж, 
ариутгах татуургын 
барилга, байгууламж, 
шугам сүлжээ барина. 

Ханбогд, Гурвантэс, Цогтцэций сумдын ус хангамж, 
ариутгах татуургын барилга байгууламж, шугам сүлжээ 
барьж байгуулах ажлын хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны 
буцалтгүй тусламжаар төсөл хэрэгжиж байна. Тухайн 
сумдын хувьд Шинэчилсэн Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу  
ус хангамж, ариутгах татуургын барилга байгууламж, шугам 
сүлжээ барьж байгуулах ажлыг иж бүрэн цогц байдлаар 
шийдэж байгаа ба төслийн гүйцэтгэл 95 хувьтай байна.  
Мөн Булган, Баян-Овоо, Ханхонгор сумдын  ус хангамж, 
ариутгах татуургын барилга байгууламж, шугам сүлжээ 

Булган Гурвантэс 
сумдад цэвэр усны 
шугамын ажил 
хийгдсэн.   
Ханбогд, Цогтцэций, 
сумын төвийн цэвэр 
бохир усны шугам 
сүлжээг барих ажил  
хийгдэж, 
ашиглалтанд хүлээж 

95% 
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барьж байгуулах ажлыг аймгийн 2015 оны Үндсэн чиглэлд 
суулган төлөвлөсөн ба Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 
зөвлөх үйлчилгээний тендер зарлан гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулсан.  Гүйцэтгэгч “Монхидроконстакшн” ХХК 2015-
07-01 зураг төслийг хүлээлгэн өгөх гэрээ байгуулан хамтран 
ажиллаж байна. 

авах шатандаа 
байна. 

2012
-
2016 

42.2.Сумдад ахуйн 
үйлчилгээний цогцолбор 
төвүүдийг байгуулж, 
дэмжих эх үүсвэрийг 
жил бүрийн улсын 
төсөвт тусгана. 

2014 онд Даланзадгад суманд орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн 300,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ахуй 
үйлчилгээний барилга баригдаж ашиглалтанд орж ажлын 
байргүй байсан гутал засварчид, комиссын худалдаа 
эрхлэгчид тохитой ажлын байртай болсон.  
Аж үйлдвэрийн Яамны ЖДҮ-ийн газраас ахуй үйлчилгээ 
явуулах байртай сумдын судалгааг авч, Баяндалай, Булган, 
Номгон, Мандал-Овоо, Манлай, Цогт-Овоо сумдад тус бүр 
16,1 сая, Цогтцэций суманд 20,0 сая төгрөгийн санхүүжилт 
олгож, үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтэй иргэдийг 
сургалтанд хамрууллаа 

2014 онд 40 иргэн 
ажлын байраар 
хангагдсан. 
2015 оны эхний 
хагас жилийн 
байдлаар 38 иргэн 
сургалтанд 
хамрагдаж 25 ажлын 
байр бий болсон 
байна.  

70% 

 

31 

“Ажилтай, 
орлоготой Монгол 
хүн” хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж 
150.000 хүний 
ажлын байр 
шинээр бий болгох 

2012
-

2016 

44.1.Бүтээмжтэй, 
тогтвортой ажлын байр 
бий болгоход салбарын 
оролцоог хангах замаар 
үйлдвэрлэлийн салбарт 
хөдөлмөр эрхлэлтийн 
өсөлтийг бий болгох 
төсөл, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. 

Шинэ ажлын байр нэмж бүртгэх зорилгоор нийт 55 аж ахуй 

нэгж болон шинээр бий болсон ААНэгжээр явж нийт 350 

шинэ ажлын байр бүртгэсэн. 

 

Шинээр бий болсон 
350 хүнийг байнгын 
болон түр ажлын 
байранд зуучилсан  
байна. 
 

70% 

2012
-

2016 

44.2.Түр ажилтныг 
байнгын ажлын байраар 
хангасан аж ахуйн нэгж, 
жижиг, дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдэд дэмжлэг, 
урамшуулал олгоно. 

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн ур чадвар олгох, ажлын байр хадгалах 

хөтөлбөрийн ажил олгогчийг дэмжих арга хэмжээнд нийт  6 

ААН, байгууллага 14 иргэнийг байнгын ажлын байраар 

хангаж 32.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгоод байна. 2015 

онд 4 ААН, байгууллагатай шинээр гэрээ хийгээд байна. 

Урамшуулалд 
хамрагдаж буй аж 
ахуй нэгжийн тоо 
өссөн. 

75% 
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2012
-

2016 

44.3.Нийтийн эрх ашгийг 
хангах, бүтээн 
байгуулалт, ногоон 
хөгжлийн үйл 
ажиллагаанд ажилгүй 
иргэдийг хамруулан 
орлогыг нь дэмжих 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлнэ 

Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд сумдуудаас төслүүдийг 
хүлээн авч, эхний ээлжинд Даланзадгад суманд эко орчин 
бүрдүүлэх хог цэвэрлэх, багийн төвийн тохижилт хийх,  
ногоон байгууламж байгуулах, модны нүх ухах, мод тарих 6 
төсөлд 170 иргэнийг хамаруулж 22,4 сая төгрөг зарцуулсан. 
Номгон суманд зам даваа янзлах ажилд 16 иргэн 
хамрагдаж 4,2 сая төгрөг зарцуулж ажилгүй иргэдийг түр 
ажлын байраар хангаж орлогыг нь  нэмэгдүүсэн.  

Нийт 7 төсөлд 186 
иргэн хамрагдаж 
26,6 сая төгрөг 
зарцуулаад байна. 

80% 

 
 

32 

Залуучууд болон 
40-өөс дээш насны 
ажил олоход 
хүндрэлтэй байгаа 
иргэдийг ажлын 
байраар хангах 

2012
-

2016 

Залуучуудын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 
хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлэх замаар 
тэднийг бүтээмжтэй, 
тогтвортой ажлын 
байраар хангана. 

Залуучууд, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 

байгууллагын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр орон 

нутагт сүүлийн жилүүдэд амжилттай хэрэгжиж байгаа 

бөгөөд 2015 онд хөтөлбөрийн хүрээнд 6 бүлгийн 60.0 сая 

төгрөгийн төслийг дэмжиж, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, 

санхүүжилтийн талаарх судалгааг Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээ, судалгаа, мэдээллийн үндэсний төвд хүргүүлээд 

байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд их, дээд сургуулийн төгсөх 

курсын оюутан залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх зорилгоор 

“Ажлын гараа“, “Сумын залуус” төслийг 15 суманд 

хэрэгжүүлж, 75 оюутан хамрагдаж, өөрийн суралцаж буй 

мэргэжлээ олон нийтэд сурталчилсан. “Ажлын гараа“ 

төслийн хүрээнд 15 малчин өрхөд малын хороо бууц 

шинээр барьж өгөөд байна. 

Жил бүр 100 орчим 
оюутныг хөтөлбөрт 
хамруулж хөдөлмөр 
үйл ажиллагааг нь 
дэмжиж байна.  

90% 

2012
-

2016 

45.2.40-өөс дээш насны 
ажил олоход хүндрэлтэй 
иргэдийг хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэхэд 
дэмжлэг үзүүлж, тэднийг 
ажлын байраар 
хангасан аж ахуйн 
нэгжүүдэд дэмжихэд 
чиглэсэн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл, хоршоо байгуулах 

иргэнийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Даланзадгад сумаас 

113 төсөл, бусад сумдаас 53 төсөл нийт 166 төслийг хүлээн 

авч хэлэлцэн 87 төслийг шалгаруулсан. Шалгарсан 

төслүүдээс 53 иргэнд 94.0 сая төгрөгийн санхүүжилт 

олгосон.боловсруулж өрх иргэдийнхээ амьжиргааг дэмжсэн 

аймаг боллоо. Орон нутагт хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд 

анхаарч 2011 оноос “40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих” хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж 

байна 

Хөтөлбөрийн 
хүрээнд 2011 онд 
45,0 сая, 2012 онд 
38,4 сая, 2013 онд 
30,0 сая, 2014 онд  /2 
хөтөлбөрт/ 120,0 сая  
төгрөгийн 
санхүүжилт хийж 
нийт 379 иргэнийг 
ажлын байраар 
хангасан бөгөөд 
төслөөс 
ойролцоогоор 1200 

90% 
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орчим иргэн 
хөтөлбөрийн үр шим 
хүртэж байна. 

2012
-

2016 

45.3.Хот, суурингаас 
хөдөө орон нутагт 
шилжин суурьших, ажил 
эрхлэх санаачилгыг 
зээл, санхүүгийн 
дэмжлэг, урамшууллын 
бодлогоор дэмжинэ. 

Иргэдийг харъяалал харгалзахгүйгээр хөдөлмөр эрхлэх 

боломжийг бий болгож, бүлгийн зохион байгуулалтайгаар 

хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээний хүрээнд төсөлд 

хамрагдах нэр бүхий сумдуудтай газар эзэмших гэрээ 

байгуулж, бүлгийн төслүүдийг хүлээн авсан.   Баяндалай, 

Булган, Гурвантэс, Сэврэй, Ханхонгор, Даланзадгад 

сумдуудын иргэдийг хамруулж хүнсний ногоо тариалуулж 

эхлээд байна. 

 

8 бүлгийн 35 

иргэнийг хамруулж 

22.4 сая төгрөгийн   

санхүүжилт олгож 

хүнсний ногоо 

тариалуулж эхлээд 

байна. 

 

70% 
 
 

2012
-

2016 

45.4.Малчдын үүсгэл 
санаачлагаар 
байгуулагдсан 
хоршоодыг түшиглэн 
ХАА-н гаралтай түүхий 
эд бэлтгэлийн анхан 
шатны тордолтын цэг 
болон төвийг 
байгуулахад дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Хагас жилийн байдлаар шинээр үүсгэн бий 
болсон болон санхүүгийн дэмжлэг авсан хоршоо 
байхгүй боловч үйл ажиллагаа явуулах байр 
болон орон нутгийн удирдлагаас хоршоог 
хөгжүүлэх ажилд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж 
байна. Аймгийн хэмжээнд нийт 40 хоршоо 
ажиллаж байнгын ажлын байр 104-ийг бий 
болгоод байна. Эдгээр хоршоо нь газар тариалан, 
ноос ноолуур, мал аж ахуй, түүхий эд бэлтгэх 
болон гадаад дотоод худалдааны чиглэлээр 
ажиллаж үйл ажиллагаа нь тогтворжоод байна.  

2014 оны “Улсын 
тэргүүний 
хоршоо” –гоор 
Баяндалай 
сумын “Хийморь 
далай” хоршоо 
шалгарсан. 

50% 

2013
-

2016 

45.6.Хоршоог хөгжүүлэх 
нийгмийн хэмжээний 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангана. 

Аймгийн ИТХТ-ийн 2009 оны 138 дугаар тогтоолоор 
"Хоршоолол аж ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх дэд 
хөтөлбөр" батлагджээ.  Хөтөлбөр 2015 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар  70 хувьтай хэрэгжиж байна.  Аймгийн 
хэмжээнд нийт 40 хоршоо ажиллаж байнгын ажлын байр 104-
ийг бий болгоод байна. Эдгээр хоршоо нь газар тариалан, 
ноос ноолуур, мал аж ахуй, түүхий эд бэлтгэх болон гадаад 
дотоод худалдааны чиглэлээр ажиллаж үйл ажиллагаа нь 
тогтворжоод байна. 2014 оны “Улсын тэргүүний хоршоо” –
гоор Баяндалай сумын “Хийморь далай” хоршоо шалгарсан. 

70% 
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33 

Бүх сум, дүүрэгт 
ажил хайгч, ажил 
олгогчийг шууд 
холбох хөдөлмөр 
зуучлалын 
мэдээллийн биет 
болон онлайн 
сүлжээг 
нэвтрүүлэх 

2012
-

2016 

46.1.Хөдөлмөр эрхлэлт, 
мэргэжлийн боловсрол, 
сургалт, жижиг, дунд 
үйлдвэрлэлийн 
талаархи бүртгэл, 
мэдээлэл, статистикийн 
нэгдсэн тогтолцоог 
хөгжүүлнэ. 

Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдийн бүртгэх 
ажил Улсын бүртгэлийн хэлтсээс шилжин ирсэнтэй 
холбогдуулан нийт 17 аж ахуй нэгжийн зохих материалыг 
бүрдүүлүүлэн  ЖДҮйлдвэр эрхлэгчээр бүртгээд байна. Мөн 
аймгийн хэмжээний ЖДҮйлдвэр эрхлэгя аж ахуй нэгж 
иргэдийн нэгдсэн судалгааны санг үүсгэн 543 аж ахуй нэгж 
иргэдийн мэдээллийг бүртгэлээ. Орон нутагт үйл 
ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн компанид ажиллаж буй 
ажиллагсдын судалгааг шинэчлэн гаргасан. 

543 жижиг дунд 
үйлдвэрлэл эрхлэгч 
бүртгэгдсэн. Уул 
уурхайд Өмнөговь 
аймгийн 2349 иргэн 
ажиллаж байна. 

70% 

Нийгмийн хамгааллын бодлого  

34 

Зорилтот 
бүлгүүдэд 
чиглэсэн нийгмийн 
халамжийн 
бодлого 
хэрэгжүүлэх 

2012
-

2016 

47.1.Ахмад настан, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэд, өнчин хүүхэд 
зэрэг зорилтот бүлэгт 
үзүүлэх нийгмийн 
халамж, асрамжийн 
үйлчилгээний чанарын 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлж, үйлчилгээг 
хувийн хэвшил, ТББ-аар 
гэрээний үндсэн дээр 
гүйцэтгүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна 

НХҮХ-ийн даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 

А/9 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ОНОТХҮйлчилгээг 

гэрээлэн гүйцэтгэх ТББ, иргэдийн үүсгэл санаачлагын 

бүлгийн төслийг сонгон шалгаруулах комисс хуралдаж 

1. Сургуулийн нийгмийн ажилтны нийгэмлэгийн 

Өмнөговь аймаг дахь салбар 

2. Говийн хөгжлийн зуун ТББ 

3. Говийн хөгжлийн түшиг 

4. Саран ээж нийгэмлэгийн Өмнөговь аймаг дахь салбар, 

Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний 

Өмнөговь аймаг дахь салбар 

5. Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал төв 

6. Монголын баг сумдын үндэсний холбоо 

7. Гэрэлт алсын оргил ТББ 

8. Монголын ахмадын чөлөөт холбооны Өмнөговь аймаг 

дахь салбар байгууллагуудын зорилтот бүлэгтэй 

ажиллах төсөл, холбогдох материалыг хэлэлцэн 

хамтарч ажиллахаар холбогдох материалуудыг 

НХҮЕГазар луу явуулж гэрчилгээ хүссэн.  

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд өдрийн 

үйлчилгээ үзүүлэх 2 ТББ, зорилтот бүлгийн иргэдэд 

амьдралын итгэл үнэмшил нэмэгдүүлэх, амьдрах ухаанд 

сургах зорилготой сургалт зохион байгуулах 4 ТББ, архинд 

донтсон иргэдийг байрлуулан сургалт мэдээлэл зохион 

Төр, иргэний 

нийгмийн 

байгууллагын 

хамтын ажиллагаа 

сайжирч, зорилтот 

бүлэгт чиглэсэн 

амьдралын итгэл 

үнэмшил 

нэмэгдүүлэх, 

амьдрах ухаанд 

сургах зорилготой 

сургалтанд 200-220 

иргэн, өдрийн 

үйлилгээнд 70-80 

ахмад настан, сэтгэл 

зүйн зөвлөгөө өгөх 

үйлчилгээнд 40-50 

иргэн хамрагдсан. 

 

70% 
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байгуулж архинаас гаргах үйлчилгээ үзүүлэх 1 ТББ, нийгэм 

сэтгэл зүйн зөвлөгөө үзүүлэх 1 ТББ-ын мэдээллийн санг 

үүсгээд байна 

2014
-

2016 

47.2.Орон гэргүй 
тэнэмэл амьдралтай 
иргэдийг нийгэмшүүлэх 
хөтөлбөр боловсруулан 
хэрэгжүүлнэ. 

Улаан загалмайтай хамтран 8 иргэнд гэр олгосон. 
Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн дагуу нийт 14 иргэнд 
гэр оронтой болоход нь дэмжлэг үзүүлж халамжийн 
хуулийн дагуу мөнгөн тэтгэмж олгосон бөгөөд тус өрхүүд нь 
гэр оронтой болсон.  
 

14 иргэнд гэр 
оронтой болоход 
дэмжлэг үзүүлсэн. 8 
иргэнд гэртэй болж 
ая тухтай амьдрах 
нөхцөл боломж 
хангагдсан.  

50% 
 
 

2013
-

2016 

47.3.Ядуу өрхийн 
гишүүдийн идэвх, 
санаачлага, оролцоонд 
тулгуурлан өрхийн 
гишүүн бүрийг хөгжүүлэх 
төлөвлөгөөг 
боловсруулан 
хэрэгжүүлж, өрхийн 
амьжиргааг дээшлүүлнэ. 

Өмнөговь аймгийн Иргэдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 

оны 01 сарын 29-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор “Өрх гэр 

бүлийг дэмжих хөтөлбөр”-ийг батлуулан хэрэгжүүлж байна. 

Өрх гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөр нь “Нийгмийн дэмжлэг 

туслалцаа шаардлагатай өрхийн гишүүдийн хүсэл 

эрмэлзлэл хэрэгцээнд нь тулгуурлан боловсрол, эрүүл 

мэнд, нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, сэтгэлзүйн 

үйлчилгээг багцлан хүргэх замаар өрх гэр бүлийг хөгжүүлж 

амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх” зорилготой. Энэхүү 

зорилгынхоо хүрээнд зорилтот бүлгийн өрхүүдийг 

хөгжүүлэх бүх төрлийн арга хэмжээг багтаасан. Уг 

хөтөлбөрийн дагуу төлөвлөгөөг нарийвчлан гаргаж ажлын 

явцыг улирал бүрийн тайлангаар дүгнэн хэрэгжилтийг 

ханган ажиллаж байна.Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд 50 

гэрийн тендер зарлагдсан. Мөн архинаас татгалзсан, 

архины хамаарлаас чөлөөлөгдөж эрүүл зөв амьдрахыг 

хүссэн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Мужааны 

цех” байгуулж ажлын байр шинээр бий болгох, архидан 

согтуурах явдлаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох 

чиглэлээр  “Мөнхийн гэгээн амьдрал” төрийн бус 

байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан орон 

нутгаас 23780.000 төгрөгний дэмжлэг үзүүлсэн.  Олон 

улсын Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулан 

Аймгийн хэмжээнд 

зорилтот бүлгийн 

нийт 331 эмэгтэйг 

хамруулан зохион 

байгуулсан ба 

Даланзадгад сумаас 

37 эмэгтэй бусад 

сумдаас 294 эмэгтэй 

хамрагдлаа.  

“Та энэрэнгүй 

үйлстэн”, “Атга 

будааны амт” зэрэг 

сайн үйлсийн аян 

зохион байгуулж 

зорилтот бүлгийн 

420 иргэнд тусламж, 

дэмжлэг үзүүлсэн 

байна. 

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
байнгын асаргаатай 
23 хүүхэд, 7 иргэнд 

70% 
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“Монголжингоо бүсгүйчүүд” өдөрлөгийн арга хэмжээг бүх 

сумдад зохион байгууллаа. Жендэрийн тэгш байдлыг 

хангах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд өрх толгойлсон 

эмэгтэйчүүдэд туслах “Зорилтот бүлэгт жендэрийн тэгш 

эрх” аяныг зарласан. Энэхүү аян нь зорилтот бүлгийн 

иргэдийн жендэрийн тэгш биш байдалд өртөхөөс 

сэргийлэх, хамтран ажилладаг байгууллагуудаар нь 

дамжуулан тэдэнд мэдээ мэдээлэл олгох эрхээ 

хамгаалахад нь туслах мөн өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдэд 

тусламж дэмжлэг үзүүлэх зорилготойтойгоор зохион 

байгуулсагдсан. Даланзадгад сумын эмийн сангуудтай 

хамтран зорилтот бүлгийн иргэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 

байнгын асаргаатай иргэддээ “Памперс витаминжуулалтын 

аян” зохион байгуулсан.  

витамин амин 
дэмээр тусламж 
үзүүлж 
дархлаажуулалтыг 
дэмжин ажилласан. 
Архинаас 
чөлөөлгдсөн 
иргэдийг ажлын 
байртай болгож 
амьжиргааг дэмжин 
ажиллаж байна.  
 

35 

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
хүүхдийн хөгжлийн 
төвийг аймаг, 
дүүрэгт байгуулж, 
хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэдэд үзүүлэх 
боловсрол, эрүүл 
мэндийн 
үйлчилгээг шинэ 
шатанд гаргаж 
халамжийг 
нэмэгдүүлэх, энэ 
зорилгод 
өөрсдийн 
оролцоог нь 
дэмжих 

2013
-

2016 

48.1.Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдэд 
эрүүл мэнд, боловсрол, 
нийгмийн үйлчилгээ 
үзүүлэх, сэргээн засах, 
тэдний эцэг, эх, гэр бүлд 
зөвлөгөө өгөх, дэмжин 
туслах хөгжлийн 
төвүүдийг бүх аймаг, 
дүүрэгт үе шаттайгаар 
байгуулна. 

Өмнөговь аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй 
ажилладаг “ Баяр бахдалаа хуваалцъя” ТББ нь хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эхэд нь сэтгэл зүйн зөвлөгөө 
өгөх, хүүхдүүдэд сэргээн засалт, хөдөлгөөн засах 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус Төрийн бус 
байгууллагыг дэмжин ОНОТХҮ-ний төсөл хөтөлбөрт 
хамруулсан.    2015 оны эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв бий 
болгох үүсгэл санаачлагыг дэмжих, арга хэмжээг зохион 
байгуулахад 150 сая төгрөгийг төсвөлсөн. Мөн 2015.05.22 -
ны өдрийн а/272 дугаар захирамжаар хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан арга хэмжээнд дэмжлэг 
үзүүлэхээр 5 сая төгрөгийг шийдвэрлэн хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллаж байна.               
 

Төр төрийн бус 
байгууллагад нийт  
47 хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд 
хамрагдан сэргээн 
засах үйлчилгээ 
болон хөдөлгөөнийг 
засч байна. Мөн 
тэдний гэр бүлд 
сэтгэл зүйн 
зөвлөгөөг өгч үр 
дүнд хүрч байна. 

70% 
 
 

2013
-

2016 

48.2.“Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн 
хөгжлийн ордон”-ыг 
аймаг, дүүргүүдэд 
байгуулна. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн, тэдний чөлөөт 
цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, нөхөн сэргээх, сэргээн 
засалтын үйлчилгээнд хамруулах, нийгэм хамт олны дунд 
төлөвшүүлэх, сэтгэл зүйн дэмжлэг өгөх зэрэг үйл 
ажиллагааг цогцоор нь хүргэх  зорилго бүхий хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн “хөгжлийн төв” байгуулах төслийг 
НХҮЕГазар болон Чех Улсын Засгийн газарт хүргүүлээд 

Хөгжлийн төвийг 
байгуулах ажлын 
эхлэл тавигдсан. 
Орон нутгаас 
шийдвэрлэж болох 
бүх арга хэмжээг 
шийдвэрлэсэн. 

30% 
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байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв бий 
болгох газрын асуудлыг шийдвэрлээд байна.  Мөн эхний 
ээлжинд орон нутгаас санаачлага гарган 2015 оны үндсэн 
чиглэлд төвийг байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх 150,0 сая 
төгрөгийг орон нутгийн төсвөөс шийдвэрлэхээр тусгаад 
байна.  

Цаашид улсын 
төсвөөс дэмжлэг 
туслалцаа 
шаардлагатай 
байна.  

36 

Монгол хүний 
эрүүл мэндийн 
эрсдэлийг 
бууруулах 

2012
-

2016 

49.1.Малаас хүнд 
дамжин халдварладаг 
зарим зооноз 
бруцеллез, ям, сүрьеэ 
өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, эрүүлжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна. 

1. Сүрьеэгийн өвчний  тархалтын судалгааг ХӨСҮТ, Глобал  
сан, БОЭТөв  хамтран Даланзадгад, Цогтцэций, Номгон 3 
сумыг сонгож, аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
2015.05.25-аас зохион байгуулж, 1512 хүнд флюрографийн 
шинжилгээ болон нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг 
зохион байгууллаа. Нийт 1512 хүн хамрагдаж, 277 сорьцыг 
ХӨСҮТ-д илгээж, Даланзадгад сумын IV багаас 2 хүн 
сүръеэтэй гарч, 4 хүн сэжигтэй гарч өсгөвөрлөх 
шинжилгээнд хамрагдлаа. 2.  Бруцеллёзын тандалт 
шинжилгээнд Цогт-Овоо, Мандал-Овоо, Ханхонгор сумдад 
120 эрсдэлт бүлгийн хүнд шинжилгээ хийж, 2 эерэг 
шинжилгээ гарсан.  
 

Сүүлийн жилүүдэд 
тус аймгийн 
хэмжээнд малаас 
хүнд дамжин 
халда\варлах 
халдварт өвчин 
цөөхөн тархаагүй 
байгаа нь урьдчилан 
сэргийлэх арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж 
байгаатай 
холбоотой байна.  

70% 
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“Эрүүл хот, 
сургууль, 
цэцэрлэг, хотын 
эрүүл мэнд” 
хөтөлбөрийг 
боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

2014
-

2016 

50.1.Хүн амын эрүүл 
мэндэд хотжилтын 
нөлөөлөх, нөлөөг 
судлан “Хотжилт ба 
эрүүл мэнд” хөтөлбөр 
боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ 

1.  Хүн амын эрүүл мэндэд хотжилтын нөлөөлөх, нөлөөг 
судлан аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор батлагдсан Эрүүл хот 
хөтөлбөрийн хүрээнд Даланзадгад сум Эрүүл баг хөтөлбөр 
батлуулан хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд Эрүүл 
мэндийг дэмжигч 4  байгууллагыг шалгаруулан дүгнэлээ.  
2. “Эрүүл  мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ” сэдэвт Олон улсын 
хөгжлийн хөтөлбөр, сургалтын арга хэмжээг 4 сарын 28-аас 
5 сарын 9-нийг хүртэл 10 хоногийн хугацаатай ДЭМБ, 
Тэргүүн судлаач ТББ,  АЗДТГазар хамтран Даланзадгад, 
Цогтцэций суманд амжилттай зохион байгууллаа. 
Сургалтанд 28 хүн хамрагдаж, Цогтцэций сумын 
уулзалтанд 50 хүн хамрагдлаа. Сургалтанд хамрагдсан 28 
хүнд гадаад сургалтын сертификат олголоо.  
 

1.Хөтөлбөр батлан 
эрх зүйн орчинг 
бүрдүүллээ.  
 

 
 

 
 

90% 
 
 
 
 
 
 

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ ОРЧИНТОЙ МОНГОЛ ХҮН 

38 
“Үдийн цай” 
хөтөлбөрийг 
чанаржуулах 

2012
-

2016 

52.1.Дотуур байртай 
сургуулийн гал тогооны 
тоног төхөөрөмж, дотуур 
байрны хангамжийг 
сайжруулна 

Жил бүр 1-2 дотуур байрыг гал тогооны тоног 
төхөөрөмжөөр хангаж байгаа бөгөөд 2015 онд Булган 
сумын сургуулийн гал тогоог 14.4 сая төгрөгний хөрөнгө 
оруулалтаар иж бүрэн тоног төхөөөрөмжөөр хангалаа. 
ингэснээр орчин үеийн стандартын шаардлага хангасан 

Орчин үеийн 
стандартын 
шаардлага хангасан 
дотуур байр, гал 
тогоо бүхий 

 
88% 
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дотуур байр, гал тогоо бүхий сургуулийн хангалтыг 89.4 
хувьд хүргэсэн.   

сургуулийн 
хангалтыг 89.4 хувьд 
хүргэсэн.   
 

39 

Соёлын өвийг эрэн 
сурвалжлах, 
судлах, хадгалж 
хамгаалах, 
сэргээн засварлах, 
сурталчлан түгээх 
үндэсний 
чадавхийг 
нэмэгдүүлэх 

2013
-

2016 

52,2 Соёлын өвийн 
хадгалалт, 
хамгаалалтад тавих 
хяналтад иргэдийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх 
"Өв хамгаалагч" 
хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд улс, аймаг, сумын 
хамгаалттай Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт 84 газрыг 64 
малчин иргэдтэй гэрээ байгуулан хамгаалуулж байна. Түүх 
соёлын дурсгалын 1064 дэсийн 2549 ширхэг 3345 иж 
бүрдэл бүхий үзмэрийг програмд бүртгэх ажлыг зохион 
байгууллаа 

Түүх соёлын 
дурсгалын 1064 
дэсийн 2549 ширхэг 
3345 иж бүрдэл 
бүхий үзмэрийг 
програмд бүртгэх 
ажлыг зохион 
байгууллаа 

50% 

  
2013

-
2016 

55.2.“Соёлын баримтат 
өвийг хамгаалах 
хөтөлбөр”-ийг батлан 
хэрэгжүүлнэ. 

2014 онд Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан “Соёлын 
баримтат өвийг хамгаалах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд 44 баримтат өвийг 
бүртгэлжүүлэн, улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд 
оруулах ажлыг зохион байгууллаа.  

44 баримтат өвийг 
улсын нэгдсэн 
бүргэл мэдээллийн 
санд 
бүртгэлжүүлсэн.   

 
100% 
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“Амины орон сууц” 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 

2012
-

2016 

56.1.“Амины орон сууц” 
үндэсний хөтөлбөрийг 
боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 

Амины орон сууц үндэсний хөтөлбөр батлагдаагүй байна.  
Амины орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр дэд 
хөтөлбөр боловсруулж байна. Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 
"Бандиа" ХХК амины 138 айлын орон сууц барьж байна. 
2015 онд эхний 26 хаус буюу 46 айлын орон сууц 
ашиглалтанд орхоор ажиллаж байна. 

Амины орон сууц, 
хувийн газартай, 
тохилог байранд 

амьдрах болмжтой 
болно. 

50% 

2012
-

2016 

56.2.Амины орон 
сууцанд тохирсон хөнгөн 
жинтэй, дулааны 
алдагдал багатай, өртөг 
зардал хямд барилгын 
материалын 
технологийг нэвтрүүлнэ. 

Амины орон сууцанд тохирсон жин хөнгөн дулааны 
алдагдал багатай өртөг зардал хямд орон нутгийн онцлог 
нөхцөлд тохирсон  материалыг аймгийнхаа зах зээлд 
нийлүүлэх, татах ажлыг судалж байна.  Өмнөговь аймгийн 
хэмжээнд "Галтууд" ХХК БНХАУлсаас техонологийг нь 
оруулж ирэн барилгын дээврийн хавтан хавтанцар 
үйлдвэрлэж  байгаа нь орон нутгийн иргэдийг нэмүү 
өртөггүй барилгын хавтангаар хангах боломж бүрдсэн. 

Тодорхой үр дүн 
гараагүй байна.  

 

   50% 

2013
-

2016 

56.3.GPS-ийн байнгын 
ажиллагаатай 
ажиглалтын станц 
байгуулна. 

Аймгийн хэмжээнд байнгын ажиллагаатай суурин 1, 
явуулын 2 ажиглалтын станцыг ажиллаж байна. 2012 онд 
орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2 явуулын 
ажиглалтын станцыг авч ажиллуулсан.  

Аймгийн хэмжээнд 3 
станц ажиллаж 
байна.  

 

60% 



29 

 

41 
 

Аймгийн төвийг 
хот болгон 
хөгжүүлэх 
хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 
 

2013
-

2016 

57.1. 18 аймгийн төвийн 
хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөнд тодотгол 
хийх ажлыг үе 
шаттайгаар зохион 
байгуулна. 

“Өмнөговь аймгийн төв, Даланзадгад хотын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөө 2030”, “Даланзадгад хотын 36 дугаар 
бүслэлийн 1000 айлын орон сууц хорооллын төлөвлөгөөг 
гүйцэтгүүлээд байна. Тухайн ерөнхий төлөвлөгөөг 
“АРКЕТАЙП МОНГОЛИА” ХХК хот байгуулалтын баримт 
бичиг буюу Ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан.  
Ерөнхий төлөвлөгөөний төлөвлөлт хийсэн нутаг дэвсгэрийн 
талбайн хэмжээ 4600га, мөн орон сууцны хорооллын 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний төлөвлөлт хийх нутаг 
дэвсгэрийн талбайн хэмжээ 26га байна.  
Ерөнхий төлөвлөгөөний онцлог давуу тал, төлөвлөлтийн 
үндсэн шийдлийг дурдвал “Ухаалаг-Ногоон хот” /Smart & 
Green city/-ыг байгуулж, хөгжүүлэх үзэл баримтлалын 
дагуу төлөвлөлтийн үндсэн шийдлийг боловсруулсан 
бөгөөд гэр хорооллын газрыг шинэчлэн боловсруулж, 
инженерийн болон нийгмийн дэд бүтцээр ханган төлөвлөж, 
хотын хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, зайлуулах, дахин 
ашиглах, устгах, тусгай цэг, үйлдвэрийн газар /хогийн 
төвлөрсөн цэгт хог хаягдлыг өндөр хэмд боловсруулж, 
эрчим хүч үйлдвэрлэх шинэ технологийн үйлдвэр/-ийг 
байгуулахаар төлөвлөлтөд тусгаад байна. “Аймаг бүрт 1000 
айлын орон сууц барих” хөтөлбөртэй уялдуулан хотын 
ерөнхий төлөвлөгөөний үндсэн шийдэлд тулгуурлан 
байршлыг тогтоон төлөвлөж байна. 

Өмнөговь аймгийн 
төв, Даланзадгад 
хотын хөгжлийн 
ерөнхий 
төлөвлөгөөтэй 
болсон байна. Үе 
шаттай хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ 
тодорхой болсон. 

 

 

100% 

2013
-

2016 

57.2.Аймгийн төвүүдэд 
батлагдсан ерөнхий 
төлөвлөгөөний 
жижүүрийн хөтлөлтийн 
санг байгуулна. 

Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу аймгийн төвийн одоо байгаа 
байдалд Геодезийн зураглал хийгдсэн ба тухайн зураглалд 
үндэслэн ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлтийн 
сан хөтөлж байна. Хот, тосгоны жижүүрийн хөтлөлтийн 
эрхзүй орчин сул талтай байгаатай холбогдуулж 
хэрэгжүүлэх, хянах эзэн тодорхой бус байгаа нь жижүүрийн 
хөтлөлт бүрэн хийгдэх нөхцөл бүрдэхгүй байна. 

Хот төлөвлөлт, 
инженерийн шугам 
сүлжээ, барилга 
байгууламжийн 
уялдаа холбоо 
төлөвлөгөөний дагуу 
хэрэгжинэ. 

 

100% 

2013
-

2016 

57.3. 21 аймгийн төвд 
хот байгуулалтын 
бүсчлэлийг тогтоож, 
барилгажилт, газар 
ашиглалтын үйл 
ажиллагааг зохицуулна. 

“Өмнөговь аймгийн төв, Даланзадгад хотын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөө 2030” бүсчлэл тогтоож аймгийн ИТХ-
аар батлуулан, барилгажилт, газар ашиглалтын үйл 
ажиллагаа зохион байгуулж байна. 

Хот байгуулалтын 
норм стандарт 
мөрдөгдөж, барилга 
байгууламжийн 
төлөвлөлт, газар 
ашиглалт сайжирна. 

 

50% 
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2013

-
2016 

57,4 Хот, сум, 
суурин газрын 
цахилгаан, 
халаалтын систем, 
хэрэглээний халуун 
усны хангамжид 
нарны эрчим хүч, 
газрын гүний 
дулааныг ашиглаж 
эхэлнэ. 

Засгийн газрын шугамаар уг арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр орон нутагт шинээр хийсэн ажил 
одоогоор байхгүй байна. Аймгийн хэмжээнд 
сэргээгдэх эрчим хүч ашиглаж байгаа айл өрхүүд 
нь 100 хувь малчин айл өрхүүд байна. 

 

 

 

  0% 

42 

Гол, мөрний урсац 
бүрэлдэх эхийг 
улсын тусгай 
хамгаалалтад 
хамруулж, усны 
менежментийн 
цогц бодлогыг 
хэрэгжүүлэх 

2012
-

2015 

59.1.Сав газрын 
менежментийн 
төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан гол мөрний 
урсац бүрэлдэх эхийг 
улсын тусгай 
хамгаалалтад авах 
замаар усны нөөцийг 
зохистой ашиглах үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ 

Аймгийн ИТХ-ын 2015 оны 8/2 дугаар тогтоолоор Гурвантэс 
сумын Баясах багийн орчим, Ноён сумын Толь хад, Саран 
хөндийн орчмын газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд 
авсан. 
Өмнөговь аймгийн Газар доорхи усны ордуудыг аймгийн 
ИТХурлын 1/6 тоот тогтоолоор Гурвантэс сумын Баруун гол 
орчмын 64040 га газар, Номгон сумын Баянбулаг, 
Борзонгийн говь, Ямаат толгой, Цохиогийн хэц, Алтны ам 
орчмын 139904.41 га газар, Булган сумын Баянзагийн 
Нүцгэн булгийн 17133 га, Ханхонгор Мандах, Бумбатын 
63750 га газрыг газар доорхи усны цэнгэг усны орд газарт 
ОНТХгазар нутагт авч ажилласан.  
Баяндалай сумын ИТХурлын 2013 оны 02 дугаар сарын 15 
–ны өдрийн 3/7 дугаар тогтоолоор Баянтөхөмийн хоолой, 
Тэсгэний хоолой, Байшинтын хоолойн газрын доорхи усны 
ордуудыг ОНТХамгаалалтанд авсан. 
Даланзадгад сумын ИТХурлын 2011 оны 04 дүгээр сарын 
08-ны өдрийн  04/9 дугаар тогтоолоор Далан булгийг 
ОНТХГазарт авсан: 
Нийт  10  газар доорхи усны ордыг ОНТХамгаалатанд авсан 
байна. 

Орон нутгийн тусгай 
хамгаалалтай 

газрын хэмжээг 
нэмэгдүүлсэнээр 

хайгуулын лицензыг 
нэмж олгуулахгүй 

байх ач 
холбогдолтой. 

90% 

43 

Улсын тусгай 
хамгаалалттай 
газар нутгийн 
сүлжээг 
өргөжүүлэх 

2013
-

2016 

60.1.Тусгай 
хамгаалалттай газар 
нутгийг хамгаалах 
тогтвортой 
санхүүжилтийн 
механизм бүрдүүлэх, 

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийг хамгаалах талаар 
улсын хэмжээнд хууль дүрэм журам шинэчлэгдэн орон 
нутагт амжилттай хэрэгжиж байна. ГГСБЦгазрын Ёлын 
амны нэвртэх цэгт билетийн таслалт,  бүртгэл хяналтыг 
сайжруулж ажиллаж байна. Улсын тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийг нэмэгдүүлэх газар нутгийг хамгаалах 

Аймгийн нутаг 
дэвсгэрт хамаарах 

улсын тусгай 
хамгаалалттай 

газрыг 

50% 
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экосистемийн 
үйлчилгээнд 
тулгуурласан 
хамгаалалтын 
менежментийг 
нэвтрүүлэх эрх зүйн 
орчинг бий болгоно 

зорилгоор Гурвантэс сумын Тост, Тосон бумбын нуруу 
орчмын газар нутгийг Улсын тусгай хамгаалалтанд авахаар 
Засгийн газарт хүсэлт хүргүүлэн ажиллаж  байна.  

нэмэгдүүлэхээр 
ажиллаж байна. 

2012
-

2016 

60,2 Арчилгаа, 
цэвэрлэгээний 
огтлолтын 
технологийг 
боловсронгуй 
болгож, ойг 
доройтлоос 
хамгаална. 

Өмнөговь аймаг нь Заган ойтой. Заган ой нь Ойн 
тухай хуулийн 8,1-д заасны дагуу хамгаалалтын 
бүсэд хамаардаг. Мөн БОАЖСайдын 2011 оны 
тушаал, аймгийн Засаг даргын 2011 оны а/542 
тоот захирамжаар заг болон бутлаг ургамлыг 
түүх, цэвэрлэх, ашиглахыг хориглосон болно. 
Иймээс арчилгаа, цэвэрлэгээний огтлолтын 
технологийг боловсронгуй болгох, ойг 
доройтлоос хамгаалах ажил хийгдэхгүй байгаа 
болно. 

Цаашид хэрэгжих 
боломжгүй  

10% 

44 

Үйлдвэрийн болон 
ахуйн хаягдал 
усыг цэвэршүүлэн 
дахин ашиглах 
технологи 
нэвтрүүлэх 

2012
-

2016 

61.1.“Саарал” усыг 
эргүүлэн ашиглахтай 
холбогдсон норм, 
дүрмийг баталж, 
үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлнэ. 

Даланзадгад хотын цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл 
боловсруулах даалгаварт саарал усыг эргүүлэн ашиглах 
технологи нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэл, ногоон байгууламжийг 
хангах зорилт тавин ажиллаж байна. 

Ерөнхий 
төлөвлөгөөний 
дагуу “Ухаалаг-
Ногоон хот” /Smart 
& Green city/-ыг 

байгуулах нөхцөл 
бүрдэнэ. 

30% 

45 

Цөлжилтөөс 
сэргийлж, 
бэлчээрийн 
талхлалтыг 
бууруулах 
зорилгоор 
бэлчээр, усны цогц 
бодлогыг 
хэрэгжүүлэх 

2013
-

2015 

63.1.Уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан 
зохицсон бодлогыг 
экологи-эдийн засгийн 
бүсүүдээр боловсруулж, 
зарим голын сав газарт 
хэрэгжүүлнэ. 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2012 оны 25 
дугаар тогтоолоор “Уурь амьсгалын өөрчлөлтийг 
сааруулах, цөлжилттэй тэмцэх” дэд хөтөлбөрийг батлуулан 
хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 2014 онд гадаргын усны 
нөөцийг нэмэгдүүлэх, экосистемийг хамгаалах, цөлжилтөөс  
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  аймгийн хэмжээнд  7 
сумын 10 булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах 

 100% 

2013
-

2016 

63.2.Газрын доройтол, 
цөлжилтийг сааруулах 
арга хэмжээ авч 
бэлчээр, хөрсний 

Өмнөговь аймаг бусад аймгуудаас анх удаа “Мод тарьж 
ургуулсан иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад урамшуулал 
олгох журам”-ыг батлан хэрэгжүүлж, мод тарьж ургуулсан 
иргэн, аж ахуй нэгжид мөнгөн урамшуулал олгож байгаа 
аймаг билээ. “Тус урамшууллын дагуу 2006-2014 онуудад 

Аймгийн хэмжээнд 
250 мянган таримал 

ой ургаж улсын 
хэмжээнд таримал 

90% 
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хүлэмжийн хий шингээх 
чадавхийг дээшлүүлнэ. 

нийт 320 сая төгрөгийн урамшуулал олгож, үүний үр дүнд 
нийт 250 мянган мод ургаж байна. Жил бүрийн “Бүх нийтийн 
мод тарих өдөр”-өөр аймгийн хэмжээнд 80-150 мянга орчим 
модыг тариалдаг бөгөөд энэ нь улсын хэмжээнд хамгийн их 
мод тарьдаг аймгуудийн тоонд орж байна. 2012 онд  “Бүх 
нийтээр мод тарих өдөр”  65001 ширхэг мод тарьж улсын 
хэмжээнд “Хамгийн их мод тарьсан аймаг”-аар шалгарч, 
2015 онд улсын хэмжээнд зарласан “Нэг сая мод ургуулах 
хөдөлгөөн”-ийг Өмнөговь аймаг дэмжин хүлээн авч, мод 
тарих ажлын хүрээнд 6,0 гаруй мянган модыг тариалаад 
байна. Энэхүү арга хэмжээ нь цөлжилтийг  сааруулж, 
хөрсний хүлэмжийн хийг шингээх чадавхийг дээшүүлж 
байна. 

ойн сангаар 
тэргүүлж байна.  

Батлан хамгаалах бодлого  

 

Мэргэжлийн 
байгууллагын бие 
бүрэлдэхүүн, 
дайчилгаагаар 
ажилласан 
байгууллагын хүн 
хүч, иргэдийн 
гамшгийн дараахь 
сэтгэл зүйн 
хямралыг 
багасгах, арилгах 
үйлчилгээ үзүүлэх 
арга хэмжээ авна. 

2013
-
2016 

Мэргэжлийн 
байгууллагын бие 
бүрэлдэхүүн, 
дайчилгаагаар 
ажилласан 
байгууллагын хүн хүч, 
иргэдийн гамшгийн 
дараахь сэтгэл зүйн 
хямралыг багасгах, 
арилгах үйлчилгээ 
үзүүлэх арга хэмжээ 
авна. 

Мэргэжлийн байгууллагын бие бүрэлдэхүүн, дайчилгаагаар 
ажилласан байгууллагын хүн хүч, иргэдийн гамшгийн 
дараахь сэтгэл зүйн хямралыг багасгах, арилгах зорилгоор  
эмч-сэтгэл зүйчийг  ОБЕГ-ын даргын тушаалаар орон 
нутгийн онцгой байдлын газруудад бий  болгон ажиллуулж  
байна. ОБГазрын сэтгэлзүйч нь гамшиг ослын дараагаар 
бие бүрэлдэхүүн болон иргэдийн сэтгэл зүйн хямралыг 
арилгах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх гол үүрэг чиглэлтэй 
ажиллаж байна. 

Мэргэжлийн албан 
хаагчтай болсноор 
энэхүү арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 
боломжтой болсон . 

50%  

Нийгмийн аюулгүй байдал  

46 

Монгол Улсын 
эдийн засаг, 
байгаль экологийн 
аюулгүй байдлыг 
хангахад аюулгүй 
байдлыг хангах 
байгууллагын 
оролцоог 
нэмэгдүүлж, 
бодлогын шийдвэр 
гаргахад 

2012
-

2016 

66.2.Байгалийн болон 
хүний хүчин зүйл, 
техникийн гаралтай 
гамшгийн төрөл тус 
бүрээр эрсдэлийн 
үнэлгээ хийнэ 

2015 оны эхний хагас жилд Өмнөговь аймгийн  

Ханбогд сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй “MAXAM” 

ХХК-ны эрсдэл эмзэг байдлын үнэлгээ хийлгэх хүсэлтийг 

ОБЕГ-т уламжилж ОБЕГ-ын даргын 2015 оны 04 дүгээр 

сарын 27-ны өдрийн а/115 тоот тушаалаар томилогдсон 

ажлын хэсэг тус компаний хиймийн хольцын үйлдвэр, 

тэсрэх материалын  хэрэгслийн агуулахад эрсдэл эмзэг 

байдлын үнэлгээг хийсэн. 2015 оны 5 дугаар сарын 18-23-

ны өдрүүдэд ОБЕГ, НҮБ-ын гамшгийн аюулыг бууруулах 

Тухайн орон нутгагт 
тохиолдож 
болзошгүй гамшиг 
ослыг хохирол 
багатай даван 
туулах, төрийн 
захиргааны болон 
хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудын 
хамтын 
ажиллагааны 

90% 
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мэдээллийн бодит 
дэмжлэг үзүүлэх, 
аливаа сөрөг 
нөлөөлөл, үйл 
ажиллагаатай 
тэмцэх ажлыг 
идэвхжүүлэхэд 
чиглэсэн цогц арга 
хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

олон улсын стратегийн газар, Азийн гамшгийн бэлэн 

байдлын төвтэй хамтран зохион байгуулсан “Гамшгийн 

эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлийг бууруулах” сургагч багш 

нар бэлтгэх, “Гамшгийн эрдэлийн үнэлгээ хийх, гамшгийн 

мэдээллийн сан бүрдүүлэх нь” сэдэвт, Төв орон нутгийн 

Онцгой байдлын газар, анги байгууллагын гамшгаас 

хамгаалах төлөвлөлт бэлэн байдал хариуцсан ахлах 

мэргэжилтнүүдийн сургалтанд хамрагдсан. 

 

уялдаа холбоо 
сайжирч байна. 
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Ган, зудаас 
урьдчилан 
сэргийлэх 
тогтолцоо бий 
болгож, бэлэн 
байдлын нөөцийн 
хэмжээг шинэчлэн 
тогтоох. Газар 
хөдлөлт болон 
бусад гамшгийн 
мэдээлэл, 
судалгааны 
газрын хүчин 
чадал, техник, 
технологийг 
шинэчилнэ. 

2013
-

2016 

67.1.Баглаа боодлын 
шинэ технологи 
нэвтрүүлэн овор багатай 
чанар сайтай тэжээл 
бэлтгэж, улсын болон 
орон нутгийн байнгын 
нөөц бүрдүүлэх, 
агуулахын хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлнэ 

Өвс тэжээлийн аймгийн нөөц бүрдүүлэх, агуулахын хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор өнгөрсөн жилд 300 тонн 
өвсний агуулах сараалжийг барьж байгуулсан бөгөөд 
Хүрмэн, Манлай, Гурвантэс сумдад мөн шинээр барьж 
байгуулах, засварлах ажлууд хийгдсэн. Бүх сумдууд 
нөөцийн агуулах савтай болсон бөгөөд Сэврэй сумын 
агуулахыг Улсын нөөцийн цэг салбар болгох асуудлыг 
холбогдох дээд байгууллагад уламжилж байна.  

Аймаг болон нийт 
сумдад өөрийн 
нөөцийн агуулахтай 
болсон. 

90% 

2013
-

2016 

67.2.Улс, аймаг, сум 
бүрийг цаг хүндэрсэн 
үед ашиглах нөөц 
бэлчээртэй болгох арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

Аймгийн ИТХурлын  Тэргүүлэгчдийн 2003 оны 4 сарын 8-ны  
№17 тоот тогтоолоор 3,030,0 мян бэлчээрийг сум дундын 
отрын нөөц гэж тогтоосон бөгөөд одоогоор нэмж авах 
шаардлагатай бэлчээр нутгийн судалгааг хийж байна.  
 

Нөөц бэлчээрийн 
талбайг нэмэгдүүлж 
байна.  

90% 
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“Архигүй монгол 
хүн” хөтөлбөр 
боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ. 

2013
-

2016 

69,1. “Архигүй Монгол 
хүн” хөтөлбөр 
боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ. 

Иргэдийн санал, суурь судалгаа, гэмт хэргийн тоо, 
өсөлт бууралт, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн тоон 
үзүүлэлт, эзлэх хувь зэрэг  мэдээ баримт, тооцоо 
судалгаанд үндэслэн “Архигүй Өмнөговь” хөтөлбөрийг 
боловсруулж аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2014 оны 03 
сарын 27-ны өдрийн 40 дүгээр тогтоолоор батлуулан 
хэрэгжүүлж  эхэлснээр Өмнөговь аймаг  архидан 
согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулж 
төрийн бодлогоор тэмцсэн анхдагч аймгуудын нэг болсон. 

“Архигүй Өмнөговь” хөтөлбөр нь 2016 он хүртэл 
хэрэгжих дунд хугацааны хөтөлбөр бөгөөд жил бүр 
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж байна. 2014 онд 30 сая 
төгрөг төсөвлөн 25 арга хэмжээг амжилттай зохион 

Аймгийн хэмжээнд 
нийт 92 иргэн 
архинаас бүрэн 
татгалзаж эрүүл 
саруул сайхан 
амьдарч эхэлсэн.  
Согтуугаар 
үйлдэгдсэн гэмт 
хэргийн тоо өмнөх 
оны мөн үетэй 
харьцуулахад 
32,1%-аар буурсан. 
 

100% 
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байгуулж 96.1 хувьтай хэрэгжүүлсэн бол 2015 онд 50 сая 
төгрөг төсөвлөн 19 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. 

Хөтөлбөрийн зорилго чиглэл, цаашид авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ, архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр орон 
нутгаас баримталж буй бодлого, зорилтот арга хэмжээний 
талаар иргэдэд мэдээлэл  олгох, сургалт зөвлөгөөн, 
уулзалт ярилцлага, олон нийтийг хамарсан соёлын арга 
хэмжээг бүх сумдад зохион байгуулж, 3072 хүнийг 
хамруулсан. 

“Архигүй хүүхэд нас”, “Архигүй тусгай хүчин” зэрэг 
цогцолбор аянуудыг зохион байгуулж архидан согтуурахын 
эсрэг сэтгэц наркологийн эрүүл мэндийн мэдээлэл 
сурталчилгааг идэвхижүүлсэн бөгөөд насанд хүрээгүй 
хүүхдүүд  архи согтууруулах ундаа хэрэглэх, 
эрүүлжүүлэгдэх, гэмт хэрэгт холбогдох явдал өсөх 
хандлагатай байсныг бууруулж, эрүүлжүүлэгдэх явдлыг 
бүрэн таслан зогсоож чадсан. 

АА цуглааны үйл ажиллагааг дэмжиж үйл ажиллагааг 
нь тогтмолжуулан 2014.10.05-2014.10.06-ны өдрүүдэд 
“Говийн наран” бүлгийн нэг жилийн ойн эдгэрлийн баярыг 
хамтран зохион байгуулсан.  Тус арга хэмжээнд 21 аймаг 9 
дүүргийн 140 гаруй гишүүд оролцсон төдийгүй Солонгос 
улсаас зочид төлөөлөлөгчид ирж оролцсон. 

Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвд бүртгэлтэй 60, 
Даланзадгад сумын 14, Булган сумын 3, Манлай сумын 15, 
Хүрмэн сумын 6, Номгон  суманд 29, Ноён суманд 1, Цогт-
Овоо сумын 7, аймгийн хэмжээгээр нийт 92 иргэн архинаас 
бүрэн татгалзаж эрүүл саруул сайхан амьдарч эхэлсэн.  

Архины хамаарлаас чөлөөлөгдсөн, архинаас 
татгалзсан, архинаас татгалзах хүсэлтээ илэрхийлсэн 
иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, архидан согтуурах, 
гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шинээр ажлын 
байр бий болгох чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээр "Мөнхийн 
гэгээн амьдрал" төрийн бус байгууллагатай хамтран 
ажиллах гэрээ байгуулж, орон нутгийн төсвөөс 23.8 сая 
төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж, барилгын материалыг нийлүүлсэн. 

ТАВ. ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ МОНГОЛ ХҮН 
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Төр засгийг 
иргэдэд нээлттэй, 
тунгалаг болгох 
цогц арга хэмжээ 
авах 

2012
-

2016 

70,1.Төрийн 
байгууллагын хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний 
эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгох 
арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэн, хяналт-
шинжилгээ үнэлгээний 
чадавхийг сайжруулна. 

Засгийн газрын  түвшинд 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор 
“Захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээний 
нийтлэг журам аргачлал”-ыг батлан хэрэгжүүлж байна. 
Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлын чадавхийг 
сайжруулахад анхаарч, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 
агентлагуудад хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан 
ажилтан / нэгж алба /-ыг бий болгон тэднийг арга зүй 
мэдээллээр хангаж ажиллаж байна. Мөн сумдад хуучин 
байсан “хяналт шинжилгээ үнэлгээний” орон тооны бус 
багийн үйл ажиллагаа сэргээж арга зүй мэдээллээр хангаж 
хамтарч ажиллаж байна. Орон нутагт хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийх баг бүрэлдэхүүн, бүтэц тогтолцоог 
сайжруулахад анхаарч ЗГХЭГазарт аймгийн ЗДТГазрын 
ХШҮ-ий тасгийг хэлтэс болгон өргөжүүлэх саналыг 
боловсруулж хүргүүлээд байна. Мөн Засгийн газраас 
“Захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээний 
нийтлэг” журмыг боловсруулан гаргасаны дагуу аймгийн 
Засаг даргын 2014 оны а/267 дугаар захирамжаар “Нутгийн 
захиргааны байгууллагын хяналт  шинжилгээ үнэлгээний 
нийтлэг журам аргачлалыг  боловсруулан баталж, бүх 
байгууллагад хүргүүлж, тус агентлагын хяналт шинжилгээ 
үнэлгээний ажилтнуудад тусгай хичээл бэлтгэн сургалт 
зохион байгууллаа. Мөн 2015 оны 05 сард сумдын хяналт 
шинжилгээ үнэлгээний орон тооны бус ажлын хэсгийн 
ахлагч нарт  сургалт зохион байгууллаа. говийн бүсийн 5 
аймгийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний  

Орон нутгийн 
төсвийн 
байгууллагуудын 
үйл ажиллагаа, 
бодлого 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэнд 
хяналт тавьж, орон 
нутгийн удирдлагыг 
цаг үеэ олсон үнэн 
зөв мэдээллээр 
хангах боломж 
нэмэгдэж байна.  
Эрх зүйн орчинд 
орсон тодорхой 
өөрчлөлт байхгүй 
байна.  

95% 

50 

Нэг цонхны 
үйлчилгээг 
нэвтрүүлснээр 
иргэн зөвхөн нэг 
цонхоор, нийтийн 
нэг албан хаагчтай 
харьцах зарчмыг 
тогтоож, бусад 
шат дамжлагад 
төрийн 
байгууллагууд 
хоорондоо 
харьцах замаар 
иргэдэд үйлчлэх 

2012
-

2016 

71.1.Төрийн 
үйлчилгээнд цахим 
программ хангамж бүхий 
нээлттэй үйлчилгээг 
нэвтрүүлж, иргэдээс 
байгууллага, албан 
хаагчдад хандаж 
тавьсан хүсэлт, саналыг 
хүлээн авсан ажилтан 
өөрөө хариуцан бусад 
төрийн байгууллага, 
ажилтантай цахим 
шуудангаар хууль 
тогтоомжийн дагуу 

Иргэдээс төрийн алба болон төрийн үйлчилгээтэй 
холбогдсон асуудал мөн төрийн албан хаагч, албан 
тушаалтанд хамаарах санал хүсэлт, гомдол мэдээллийг 
“Иргэдээ сонсох 7053-0001 утас”-аар дамжуулан хүлээн авч 
түүнийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд цахим 
шуудангаар хүргэн хариу авч хүсэлт гаргасан иргэнд 
үйлчилдэг шинэ тогтолцоог бий болгон ажиллаж байна. 
Мөн албан ёсны вэб сайт болон фэйсбүүк хаягаар олон 
нийтээс санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэн ажиллаж 
байна. Энэ үүргийг хариуцан хэрэгжүүлэгч нэгж болох 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргаа, 
удирдлагын хэлтсийн Олон нийттэй харилцах албаны 
Иргэдээ сонсох утсанд 2015 оны хагас жилийн байдлаар 
241 дуудлага ирсэнээс талархал 1, санал хүсэлт 198, 

Төрийн 
үйлчилгээтэй 
холбоотой нэгдсэн 
мэдээллийн сан бий 
болж иргэд хаанаас, 
ямар байгууллагаас 
төрийн ямар 
үйлчилгээ авах 
мэдээллийг Олон 
нийттэй харилцах 
алба, иргэд хүлээн 
авах талаар 
иргэдийн мэдлэг 
дээшилж байна. Мөн 

91,2% 
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харилцаж хариу авч, 
хүсэлт гаргасан иргэнд 
үйлчилдэг тогтолцоонд 
шилжин хэрэгжүүлнэ. 

гомдол  43 ирсэнээс 219 санал, гомдолд хариу өгч 
шийдвэрлэлтийн явц 91,2 хувьтай  байна.  
Эдгээр хүсэлтүүдийг холбогдох хэлтэс, агентлагуудад 
хүргүүлэн шийдвэрлэж ажиллалаа.  

70530001 утсанд 
ирсэн гомдол 
хүсэлтийн дагуу 
төрийн албан 
хаагчид өөрийн 
ажил үйлчилгээгээ 
сайжруулах тал дээр 
анхаарч ажиллаж 
байна. 

2012
-

2016 

71.2.Засгийн газар, яам, 
Засгийн газрын 
агентлаг, аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн 
Засаг даргын Тамгын 
газар, төсөвт 
байгууллага бүр 
иргэдийн хүсэлт, санал, 
гомдлыг хүлээн авах 
“Нэг цонхны үйлчилгээ”-
г нэвтрүүлэн хариу өгдөг 
журамд бүрэн шилжинэ 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргаа, 
удирдлагын хэлтсийн Олон нийттэй харилцах алба нь  
иргэдийн санал өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хобогдох 
хууль журмын дагуу шийдвэрлэн ажилладаг. 2015 оны 
хагас жилийн байдлаар Аймгийн Засаг дарга болон Засаг 
даргын Тамгын газарт 325 өргөдөл гомдол ирснээс 291 
өргөдлийг шийдвэрлэн хариу өгч 34 өргөдөл шийдвэрлэх 
шатандаа явж байна. Нийт шийдвэрлэлт 89,5% байгаа 
бөгөөд шийдвэрлэсэн 291 өргөдлөөс 126 өргөдлийг 
бодитойгоор 165 өргөдлийг бодит бус байдлаар 
шийдвэрлэсэн байна. Бодит шийдвэрлэсэн 126 өргөдлийн 
118 өргөдөлд нийт 531,3 сая төгрөг зарцуулсан 
байна.Өргөдөл гомдлын ихэнх хувийн эмчилгээний зардал, 
сургалтын төлбөр , орон сууцны дэмжлэг зэрэг төр засгаас 
санхүүгийн дэмжлэг хүссэн өргөдлүүд эзэлж байна. Сумдад 
иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх ажлыг 
хариуцсан төрийн албан хаагч ажиллаж. сумдын ЗДТГазарт 
иргэд нэг дороос үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлж 
албан хаагчдыг нэг цэгийн үйлчилгээний зааланд суулган 
төрийн үйлчилгээг нэг дороос хүргэх ажлыг хэрэгжүүлж 
байна. 

 2015 оны хагас 
жилийн байдлаар 
үзэхэд 16 иргэн 
эмчилгээний зардал, 
93 иргэн орон 
сууцны дэмжлэг, 9 
иргэн сургалтын 
төлбөрийн дэмжлэг 
авсан нь  урьд 
жилүүдийн 
байдлаас ахисан үр 
дүнтэй байна. 

89,5% 

51 

Авлига, хүнд 
сурталтай хийх 
тэмцэлд эрс 
шинэчлэл гаргах 

2012
-

2016 

72.1.Авлигын тухай, 
Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийг төрийн 
захиргааны байгууллага 

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны тухайн оны төлөвлөгөөг батлуулан, тодорхой 
хэмжээний хөрөнгийг төсөвт тусган ажиллаж байна.    

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, ХАСХОМ-ын 
талаар төрийн албан хаагчдад байгууллагын захиалгын 
дагуу сургалт зохион байгуулж, Авлигын эсрэг хууль 
тогтоомж, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан 

Авлига ашиг 
сонирхолын 
зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх,  хамтран 
ажиллах  нөхцөл 
боломжийг 
бүрдүүлсэн. 

100% 
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бүр ажиллагсаддаа 
сурталчилж ажиллана. 

санамж сэрэмжлүүлэг, зурагт хуудас, гарын авлагыг 
сургалт сурталчилгаа, уулзалт өдөрлөг, уралдаан 
тэмцээний үеэр иргэд олон нийтэд тарааж, түүний явц, үр 
дүнг тухай бүр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж 
ажиллалаа.  

2014 онд "Мерси кор" олон улсын байгууллагатай 
хамтран төр олон нийтийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх 
үүднээс төрийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы 
өдөрлөг, хэлэлцүүлэг, 2014, 2015 онд “Авлигаас ангид 
байцгаая” аяныг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын 
Өмнөд бүс дэх газар хамтран зохион байгуулж, авлигын 
эсрэг  төлөвлөгөөний явц үр дүнг танилцуулж,  төрийн 
байгууллагын албан хаагчид авлига, авлига ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс ангид байхаа илэрхийлж хамтран 
ажилласан. 

Сумдын Засаг дарга, Засаг даргын дэргэдэх агентлагын 
дарга нарын үр дүнгийн гэрээнд шударга  ёсны шалгуур, 
ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан ангид байх 
манлайллын зориултууд нэмж тусгасан.  

2015 оны 01 сарын 22-ны өдөр авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд иргэдийн санал авах уулзалт 
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. 2015 оны 05 сарын 22-ны 
өдөр аймгийн ИТХ-тай хамтран уулзалт чуулган зохион 
байгуулсан бөгөөд тус чуулганаар  аймгийн авлигын эсрэг 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг оролцогчдод танилцуулж 
авлига ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхийг 
уриалсан. Мөн 67 оролцогчийг хамруулсан авлигын 
шалтгаан нөхцөл, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
талаар судалгааг авсан.   

2012
-

2016 

72.3.Засгийн газар 
иргэдээ сонсдог “222” 
арга хэмжээг сар бүр, 
“11 11” төвийг байнга 
ажиллуулж, тэдний 
саналыг сонсож, 
холбогдох арга хэмжээ 
авч ажиллана. 

Аймгийн хэмжээнд агентлагын дарга нарын шуурхай 
хурлыг 7 хоног бүр, сумдтай хийх цахим хурлыг сар бүр 
хийж цаг үеийн мэдээ мэдээллээр хангаж ажиллаж байна. 
Мөн аймгийн ЗДТГазарт олон нийттэй харилцах албыг 5 
хүний бүрэлдэхүүнтэй шинээр бий болгож, тэнд иргэдээ 
сонсох 70530001 утсыг байнгын ажиллуулж иргэдийн санал 
хүсэлтийг шуурхай хүлээн авч шийдвэрлэх ажлыг 
хэрэгжүүлж ажиллаж байна. олон нийттэй харилцах алсаны 
үйл ажиллагаа жигдэрсэн бөгөөд  2014 оны сүүлийн хагас 
жилээс эхлэн "Мэдээллийн цонх" сэтгүүлийг хэвлэн гаргаж 

Иргэдээс ирүүлсэн 
санал хүсэлтийг 
шуурхай 
шийдвэрлэх боломж 
нөхцөл бүрэлдсэн.  

90% 
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аймаг орон нутгийн хэмжээнд хийгдэж байгаа бүхий л ажил 
арга хэмжээг нийтлэн бүх сум багуудад хүргэж сурталчилах 
ажлыг хэрэгжүүлж байна. 

2012
-

2016 

72.5.Албан тушаалтны 
хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг 
холбогдох хууль 
тогтоомж, журмын дагуу 
гаргаж тайлагнах үйл 
ажиллагааг хэвшүүлнэ 

Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг жил 
бүр хуулийн хугацаанд тайлагнаж хэвшсэн бөгөөд 2015 онд 
аймгийн ЗДТГ нь 212 албан хаагчдаас ХАСХОМ-ийг 
гаргуулж, тайланг Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлсэн. Мөн  
хуулинд заасан урьдчилсан мэдүүлэг, мэдэгдэл, 
өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг тухай бүр хүлээн авч, 
хүргүүлсэн.  

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон бүх 
шатны Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2015 онд 
ХАСХОМ-ээ мэдүүлбэл зохих албан тушаалтан бүгд 
мэдүүлгээ гаргасан. Аймгийн хэмжээнд 2014 онд 4 албан 
тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ ашиг сонирхлын 
зөрчил үүссэн тухай  мэдэгдэл тайлбар гаргасан байна.  

Хуулийн 
хэрэгжилтийг бүрэн 
хангаж ажилласан.  

100% 
 
 

52 

Салбарын 
мэргэшсэн 
хяналтын 
байгууллага бий 
болгох 

2012
-

2016 

73.1.Хяналт, шалгалтын 
зориулалттай 
лабораторийг 
материалын лаборатори 
болгон бэхжүүлэх арга 
хэмжээг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын  
2015 оны үндсэн чиглэлд санал оруулж, сорилтын болон 
Гашуунсухайт боомт дахь Хил хорио цээрийн хяналтын 
хэлтсийн лабораторийг чадавхижуулах зорилгоор 50 сая 
төгрөгийн  асуудлыг тавьж ажилласнаар оны эхэнд 9,8 сая 
төгрөгийн шийдвэрлүүлж ариутгал, урвалж бодисын 
зарцуулалтанд ашигласан. 
 

Лабораторийн 
ариутгал, урвалж 
бодисын хэрэгцээг 
тодорхой 
хэмжээгээр 
хангасан. 

45% 

53 

Цагдаагийн хэв 
журам сахиулах, 
гэмт хэргээс 
урьдчилан 
сэргийлэх чиг 
үүргийг орон 
нутгийн эрх 
мэдлийн түвшинд 
зохион байгуулах 

2013
-

2015 

74.1.Нийслэл, аймгийн 
төвүүдийг камерийн 
хяналтын системд үе 
шаттайгаар шилжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна. 

Гэмт хэрэг, хэв журмын нөхцөл байдлыг хянах, гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, 
илрүүлэх баримтжуулах ажилд  орчин үеийн техник, 
технологийн ололтыг нэвтрүүлэх үүднээс 2013 онд 
Даланзадгад суманд 21 телекамер суурилуулсан бол 2014 
онд Ханбогд суманд 5, Цогтцэций  суманд 5, Гурвантэс 
суманд 5, Даланзадгад суманд 32, нийт 47 телекамер нэмж 
суурилуулах ажлыг орон нутгийн төсвийн 649.7 сая 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэснээр аймгийн 
хэмжээний нийт 68 телекамерыг суурилуулсан. 

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргүүд, зам тээврийн осол 
гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэргийн илрүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор Улаанбаатар-Даланзадгад 
чиглэлийн зам дагуу Цогт-Овоо сумын нутаг дэвсгэрт 35 сая 

Гэмт хэргийг цаг 
алдалгүй түргэн 

шуурхай илрүүлэх 
нөхцөл боломж 
бүрдсэн. Гэмт 

хэргийн 
илрүүлэлтийн хувь 

өссөн 

90% 
 



39 

 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 5 камер суурилуулах ажлыг 
аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2015 оны үндсэн 
чиглэлд тусгасан бөгөөд тендэр зарлахад шаардагдах 
тооцоо судалгаа, техникийн даалгаврыг боловсруулаад 
байна.  

Мөн Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, эд мөрийн баримтыг хадгалах, хянах 
үйл ажиллагаанд техник технологи нэвтрүүлэх,  тээврийн 
хэрэгсэл саатуулах хашааг камержуулах зорилгоор 
телекамер суурилуулах ажлыг 35.8 сая төгрөгөөр 
гүйцэтгэсэн. 

2013
-

2016 

74.2.Орон нутаг дахь 
сумдын хэсгийн 
төлөөлөгч нарыг 
мэдээллийн нэгдсэн 
сүлжээнд холбох ажлыг 
үе шаттайгаар зохион 
байгуулна. 

14 сумын хэсгийн төлөөлөгч нар нь Цагдаагийн ерөнхий 
газрын дотоод сүлжээнд холбогдсон төдийгүй тус аймгийн 
Даланзадгад, Цогтцэций Ханбогд, Гурвантэс сумдын 
хэсгийн төлөөлөгч нар алдуул мал хайх, эрэн сурвалжлах, 
торгуул шийтгэвэр, гэмт хэрэг зөрчлийг бүртгэх “Аsaf” 
сүлжээнд холбогдсон. 

Аймгийн хэмжээний бүх сумдыг интернэтийн сүлжээнд 
холбосон бөгөөд хэлтсийн төлөөлөгч нар энэхүү сүлжээг 
ашиглаж байна. 

Цагдаагийн 
байгууллагын үйл 
ажиллагаа хэвийн 
явагдах, мэдээлэл 
шуурхай солилцох 
нөхцөл боломж 
бүрдсэн. 

 
100% 
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