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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙГ 2013-2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ 

 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

2014 оны  жилийн эцсийн  байдлаар 

Төлөвлөлт  Гүйцэтгэл 
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№ 
Хөтөлбөрт тусгагдсан 

арга хэмжээ   
2014 онд зохион байгуулах ажил 

үйчилгээ 
2014 онд хийгдсэн ажил үйлчилгээ  Гарсан үр дүн  

Зорилго 1:ДЭЭГҮҮР ОРЛОГОТОЙ ӨМНӨГОВЬ  

Зорилт-1,1. Эрүүл чийрэг, ажилтай, орлоготой өрх, гэр бүлийг нэмэгдүүлэх нөхцлийг  бүрдүүлнэ.  
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Өрх, гэр бүлийг дэмжих 
хөтөлбөр”-ийг 
үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлж, шинэ 
ажлын байрыг бий  
болгон өрхийн  
амьжиргааг  дээшлүүлж,  
амьдрах  таатай  
нөхцлийг  бүрдүүлнэ 

1. 40-өөс дээш насны ажил олоход 
хүндрэлтэй байгаа иргэнийг 
байнгын ажлын байраар  хангах 
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн  
хэрэгжүүлэх 
2.Иргэдийн амьжиргааг дэмжих 
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн  
хэрэгжүүлэх 
3.Малчин өрхийг дэмжих хөтөлбөр 
батлуулан,  хэрэгжүүлэх                                                                 
4.Сум бүрт шинээр ажлын байр 
болгох,   жижиг дунд үйлдвэрийн 
зээл тусламжийг оновчтой олгох,  
5.Иргэн бүр ажлын байраар 
хангагдах орчинг бүрдүүлэх 
зорилгоор “Хөдөлмөр зуучлалын” 
нээлттэй өдөрлөг улирал бүр 
зохион байгуулах  

1. Орон нутгийн төсвөөс батлагдсан 40 сая төгрөгийн 
санхүүжилтэнд аймгийн хэмжээнд 127 төсөл бүртгэн авч үүнээс 20 
төслийг шалгаруулан санхүүжилтийг олгож, үйл ажиллагаа 
эхэлсэн                                                                        
2. "Ажилтай орлоготой эмэгтэйчүүд" хөтөлбөрийг батлуулан  30,0 
сая төгрөгийн санхүүжилтийг  дэмжүүлэн  хөтөлбөрийг эхлүүлээд 
байна.                                                 
3.  Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 10 сумын 50 
-150 толгой малтай 40 хүртэл насны  залуу малчин өрх сонгож, 
160,0 сая төгрөгөөр 2759 толгой  мал худалдан авч өгсөн. 
Хөтөлбөрт хамрагдсан малчдыг аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд 
хамруулж чадамжийн гэрчилгээ олгосон.                                                                     
4. ЖДҮ эрхлэгч иргэн аж ахуй нэгжийн бараа бүтээгдэхүүнийг, 
борлуулах талд дээр анхаарч борлуулалтын сүлжээ бий болгоход 
гадны болон  дотоодын худалдан авагчидтай гэрээ байгуулж 
хамтран ажиллах тал дээр бодлогоор тодорхой арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэн ажил хэрэг болгохоор төлөвлөөд 
байна. Жишээ нь: Шивээ хүрэнгийн боотмоор нэвтрэх Далайхөвд 
дотоодын үйлдвэр эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг гаргахаар 
төлөвлөөд байна.                                     5.2014 онд хөдөлмөр 
эрхлэлтийн чиглэлээр хэрэгжиж буй үндэсний болон орон нутгийн 
хөтөлбөрүүд, мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, боловсон хүчний 
нөөцтэй болох, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих 
зорилгоор аймгийн хэмжээнд 7 удаа өдөрлөг зохион байгуулж 
давхардсан тоогоор 1651 иргэнийг хамрууллаа 

1.Тус хөтөлбөр үр дүнтэй 
хэрэгжсэнээр 85 иргэн байнгын ажлын 
байртай болж нийгмийн даатгалд 
хамрагдан албажиж  өнгөрсөн оны  
мөн үеээс  52.9. хувиар өссөн байна.                                                                
2. Орон нутгийн төсвөөс 30,0 сая 
төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авч 55 
ажлын байрыг шинээр бий болгосон.                                                               
3. ХЭДСангийн санхүүжилтээр 40 
малчин өрх малтай болсон бөгөөд 
цаашид  мал аж ахуйгаа хөгжүүлэх  
ашиг шим, малын тоо толгой өсөх 
боломжтой .                 
4.ЖДҮ эрхлэгчид гадаад дотоодын 
зах зээлд бүтээгдэхүүнээ борлуулах 
эх үүсвэр тавигдаж эхлээд байгаа ба 
үйл ажиллагааг нь олон нийтэд 
сурталчлан таниулаад байна.                              
5.Өдөрлөг зохион байгуулсанаар 
иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээ 
мэдээллээр хангаж, арга зүйн заавар 
зөвөлгөө өгч, ажил олгогчийг ажил 
идэвхтэй хайж байгаа иргэдтэй 
хамтарч ажиллах боломжийг 
бүрдүүлсэн.  

100% 50% 
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Хүүхэд, ахмад настан, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн зэрэг зорилтод 
бүлгүүдэд чиглэсэн  
нийгмийн  халамжийн  
бодлогыг  хэрэгжүүлнэ. 

1.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
энмэлгийн яаралтай тусламж авах 
орчныг бүрдүүлэх                                    
2."Монгол бахархал-Ахмадууд" 
нийгэмлэг Аймгийн Засаг Даргын 
дэргэд байгуулах                                  
3.Залуучуудын хөгжлийн институт 

1. 2014 онд 190 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг эрүүл мэндийн 
үйлчилгээнд хамруулан нарийн мэргэжлийн эмч нараар бүх 
төрлийн шинжилгээнд оруулж, байнгын асаргаатай 6 иргэнийг 
гэрийн хаягаар эмнэлгийн үйлчилгээнд хамруулсан.Сонсголын 
болон харааны бэрхшээлтэй иргэн түргэн тусламжийн дуудлагын 
үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна.                                                                                                                                  
2."Монгол бахархал-Ахмадууд" нийгэмлэг байгуулагдаагүй байгаа 

1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг 
эмнэлгийн үзлэгт бүрэн  
хамруулснаар иргэдийн эрүүл 
мэндийн боловсролдоо анхаарах 
хандлага сайжирсан.                  
2. Дэд хөтөлбөрт ахмад настнуудад 
анхаарал хандуулах, тэднийг 

75% 50% 
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байгуулах                                               
4." Төрийн бус байгууллагуудын 
оролцоо" уулзалт зохион 
байгуулах  
       

боловч "Ахмад настан, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн 
нөхөн сэргээлт" аймгийн дэд хөтөлбөрийг ИТХ-аар батлуулан 
иргэдэд, зорилтот бүлэгт мэдээлэл өгч, хэрэгжилтэнд анхаарч 
ажиллаж байна.                                                                                                                       
3."Залуучуудын хөгжил" хөтөлбөрийн хүрээнд НҮБ-ын хүн амын 
сан, Швейцарын Засгийн газрын хөгжлийн агентлаг, 
Люксембургийн Засгийн газар, Монгол улсын Засгийн газрын 
дэмжлэгтэйгээр "Залуучуудын хөгжлийн төсөл"-ийн хүрээнд 
Даланзадгад, Цогтцэций сумдад "Залуучуудын хөгжлийн төв" 
байгуулагдлаа. Төслийн хүрээнд 108.1 сая төгрөгийн санхүүжилт 
авч арга хэмжээ зохион байгуулсан.                                                         
4.."Залуучуудын хөгжил" хөтөлбөрийн хүрээнд Даланзадгад, 
Цогтцэций сумдад "Залуучуудын хөгжлийн төв" төвийг НҮБ-ын Хүн 
амын сантай хамтран байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаад байна. 
Үүнд   - НҮБ-ын төлөөлөгчид болон орон нутгын ажлын хэсэг 2 удаа 
холбогдох судалгааг хийсэн.                                  -Хөгжлийн төвүүдийн 
ажиллах байрыг сонгож, засварлах, иж бүрэн тохижуулахад 
шаардагдах төсвийг гарган НҮБ-д хүргүүлсэн. Хөгжлийн төвд 
ажиллах боловсон хүчнийг сонгон нийт 6 хүнийг  НҮБ-аас зохион 
байгуулсан сургалтанд хамруулж чадавхижууллаа.                                                         

нийгмийн амьдралд идэвхитэй 
оролцуулах, хамт олонд нь хамруулан 
хөгжүүлэх, залуу үед үлгэр дууриал 
үзүүлэх арга хэмжээ, төлөвлөгөөг 
баталсан.                               
3. Залуучуудын хөгжлийн төвийн үйл 
ажиллагаа тогтмолжсон.                                      
4. Төрийн бус байгууллагуудтай 
хамтран ажилласнаар хөдөлмөрт  
бэлтгэх сургалт 322 иргэнийг 
сургалтанд хамруулснаар 176 
иргэнийг ажлын байртай болгож 
орлогын эх үүсвэртэй болгосон. Гэр 
бүлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг төрийн бус байгууллагатай 
хамтран ажиллаж 42 гэр бүлд 
зөвөлгөө өгч  80 хувь нь эвлэрсэн 
байна.                                                                          
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“Эрүүл иргэн“, “Сүү-
тараг” аймгийн 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх замаар эм 
болон хоол, хүнсний 
зохистой хэрэглээг 
төлөвшүүлэн, иргэдийн 
эрүүл мэндийн 
боловсролыг 
дээшлүүлэх, 
эрүүлжүүлэх бодлого 
хэрэгжүүлнэ.   

1. Нийгмийн эрүүл мэндийн арга 
хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж, 
халдварт өвчнөөс сэргийлэх арга 
хэмжээг эрчимжүүлэх, Хавдрын 
эсрэг аян зохион байгуулах                                  
2  НЭМТөвийг байгуулах                 
3.Эрүүл иргэн хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх  
4.Сүүний газрыг байгуулах, орон 
нутагт  сувилал ажиллуулах                                        
5. Зөв зохистой хооллолт, эмийн 
зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх 
семинар, уулзалтууд зохион 
байгуулах 

1. Эрүүл мэндийн олимпиадыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэн 
зохион байгуулж  аймгийн 19 сургуулийн хэмжээнд 6991 хүүхэд 
оролцож, стандарт хангалт  1-р шатанд 62.2%, 2-р шатанд 27.6% 
байлаа.     
2. НЭМТөвийн 2014 оны төсвийг  ЭМЯ-аас батлагдаагүй тул ЭМГ-
ын бүтцэд НЭМХэлтэс ажиллаж байна. 90 ортой эмнэлгийг 
аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор ЭМГ-т шилжүүлж, их засварыг хийж, 
эд хэрэгслээр хангаж, тохижуулан ажиллаж байна.  
3.Эрүүл иргэн хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөө малчдын дунд үзлэг 
графикийг гаргаж, 7 сараас үзлэгийг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.   
4. 2014 оны "Сүү тараг" хөтөлбөрийн нээлтийн өдөрлөгийг  эцэг 
эхчүүдийн дунд зохион байгуулж, бүх суманд зэрэг 
эхэллээ.Даланзадгад суманд Андгай ХХК Сүүний газар байгуулан 
сүү тараг нийлүүлж байна. Цогтцэций, Мандал-Овоо суманд 
сүүний цех, бусад сумдад малчидтай гэрээ байгуулсан.7800 
хүүхдэд 28,0 тонн сүү, 15,0 тонн тараг, нийт 78,1 тонн сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүнийг 120.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр нийлүүллээ.  
5.НДХэлтэс, Айзорзон ХХК-тай хамтран 17 эмийн санд E-pharma 
программыг суулгаж, давхар хяналтыг хийж байна. Эхний хагас 
жилийн байдлаар 3500 иргэн даатгалын хөнгөлөлттэй эмээр 
үйлчлүүлсэн. Аймгийн ЗД-ын 2014 оны а/134 тоот захирамжаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад 
үнэлгээ хийж зөвлөмжөөр хангалаа. Эмийн сургалтыг 2-р сард 28 
хүнийг хамруулан хийж, 6-р сарын 16-17-д АШУИСургуултай 
хамтран 104 хүнийг хамруулан 2 кредиттэй сургалтыг зохион 
байгуулсан. Эрүүл мэндийн байгууллагын бүх тогооч нарт 2-р сард 
онол практик хосолсон сургалт зохион байгуулсан.  Сүү, тараг” 
хөтөлбөрийн хүрээнд Даланзадгад суманд  Сүү, тарагны газар 
шинээр байгуулагдаж зорилтот бүлгийн хүүхдүүдээс гадна иргэдэд 

1. Сурагчдын  эрүүл мэндийн 
боловсрол дээшилж, мэдлэгийн 
түвшинг тогтоосон арга хэмжээ 
боллоо.  
3.2014 онд нийт  1.2 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтыг хийлээ.  
4. Зорилтот бүлгийн бүх хүүхэд сүү, 
таргаар хангагдсанаар хүүхэд хэвийн 
өсч хөгжих нөхцөл бүрдэж байна.  
5. Эмийн зохистой хэрэглээний 
мэдлэг хандлага дээшиллээ.  

100% 50% 
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үйлчлэх боломж нээгдэж,  цагаан хоолны газар шинээр нээгдэн 
ажиллаж байна. Мандал-Овоо, Цогтцэций суманд сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүний цех ажиллаж байна. Аймгийн төвд сүүн сүүн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 5, талх нарийн боовны 18, цэвэр усны 
4, мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 2, хагас боловсруулсан 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг 3, нийт 33 хүнс үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаа явуулдаг цех тогтвортой ажиллаж байна. 
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Жирэмсэн эх, хүүхдийн 
хяналт, тусламж 
үйлчилгээг чанаржуулж,  
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

1.Шинээр баригдсан "Төрөх 
эмнэлэг"-ийг иж бүрэн тохижуулах  
2.Эх баригч, сувилагч нарын 
мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх 
сургалтанд хамруулахыг дэмжих  
3.Жирэмсний хяналтыг 
чанаржуулах ажлыг зохион 
байгуулах  
4.Перинаталогийн /нярайн/ тасгийг 
шинээр байгуулах  

1.Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн дэргэд 50 ортой төрөх 
эмнэлгийн барилга барьж ашиглалтанд ороод байна.  3D/4D эхо, 
нярайн бүх төрлийн тоног төхөөрөмжийг суурилууллаа.  
2. Орон нутгийн төсвөөс 10 сувилагчийг БНСУ-д түр хугацааны 
сургалтанд, 13 сувилагчийг Улсын Клиникийн Төв эмнэлэг, Гэмтэл 
согог заслын эмнэлгүүд дээр мэргэшил дээшлүүлэх сургалтанд 5-
6-р сард хамрууллаа.  Сувилгааны түүх” хөтлөлт сургалтыг 110 
сувилагч тусгай мэргэжилтнийг хамруулан МСНийгэмлэг, Улсын 
клиникийн 2-р эмнэлгийн сувилгааны албатай хамтран зохион 
байгуулсан. Төлөвлөгөөнд 58 үйл ажиллагаа тусган, БОЭТөв, 14 
ЭМТ, 3 сум дундын эмнэлэг 98% хэрэгжүүлээд байна.  БОЭТ-ийн 
нярайн эмч, сувилагчийг ЭХЭМҮТ дээр сургалтанд хамрагдаж 
байна. 
3. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар 2014 оныг эх, хүүхдийн 
эрүүл мэндийг хамгаалах жил болгон зарлаж, төлөвлөгөө 96%-тай 
хэрэгжиж байна. АҮШУИС-тай хамтран Хүүхдийн тусламжийн 
сургалтыг зохион байгуулж, мэдлэгийн түвшин 86.5%-тай 
үнэлэгдсэн. 10-р сард "Хүүхдийн өвчний цогц менежментийн" 
сургалтыг 30 эмч, мэргэжилтэнг 5 хоногийн хугацаатай сургалтанд 
хамруулж, ном гарын авлагаар хангалаа.  
4. Перинаталогийн тасгийг 50 ортой эмнэлэг ашиглалтанд ороход 
шилжүүлэхээр тоног төхөөрөмжийг суурилуулан бэлтгээд байна.  

1. Барилга баригдаж, тоног 
төхөөрөмжөөр хангагдсанаар эх 
хүүхдийн тусламжийн чанар сайжрах 
нөхцөлийг бүрдүүллээ. 2. Сувилагч 
дунд мэргэжилтэний мэдлэг 
дээшилсэн. 3. Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 90% тай байна. 4. 
Перинаталогийн тусламж эрс 
сайжирсан.  

 
100% 

 
 

 
 
 

100% 
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Эрүүл мэндийн 
даатгалд хамрагдсан 
иргэнийг 3 жилд 1 удаа 
эрүүл мэндийн үнэ 
төлбөргүй оношлогоонд 
хамруулна.   

1.Эрүүл мэндийн даатгалын 
сангаас санхүүжилт авч байгаа 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих  
2.Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 
тогтоох явуулын комиссыг сумдад 
бүсчилэн ажиллуулах  
3.Иргэдэд чиглэсэн мэдээлэл 
сурталчилгааг эрчимжүүлэх  
4.Даатгалын сангаас үнэ 
төлбөргүй эмнэлгийн үйлчилгээг 
сурталчлах  

1.2014 оны байдлаар БОЭТ,  3 СДЭмнэлэг,  хувийн хэвшлийн 3 
эмнэлэг, 21 эмийн сантай даатгалын гэрээ байгулан, даатгалаар 
29472 хүнд эмээр, 28509 хүнд эмнэлгийн тусламжийг нийт 1.7 
тэрбум төгрөгийн тусламжийг үзүүллээ.                                                                     
2. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг комиссын хурлыг  2014 онд 13 
удаа хийж, шинээр 270 хүнийг оруулж, 1522 хүний круппыг сунгаж, 
66 хүнийг группээс гаргаж, 22 хүнийг түдгэлзүүлсэн байна.  
3.ТВ-ээр мэдээлэл өгч, 127 байгууллагад 2508 хүнд 67 сум багийн  
7679 иргэдэд сурталчилгаа хийсэн  
4. Даатгалын сангаас үнэ төлбөргүй эмнэлгийн үйлчилгээг 
үйлчлүүлэгчдэд сурталчилж байна. Эмнэлгээр үйлчлүүлээгүй 
хүмүүст Даатгалын урамшуулалт үзлэг, шинжилгээг /1  хүнд 80.0 
төг-ний / 31 хүнийг хамруулан 3.3 сая төгрөгийн үйлчилгээг 
үзүүллээ.  

1. БОЭТ, СДЭ-3 эмнэлэг бүсад 
эмнэлэг эмийн сан хамрагдсанаар 
тусламж үйлчилгээний санхүүжилт 
эрс дээшилсэн.  
2. БОЭТ дээр комиссоор группын 
зэрэг тогтоож, тэтгэмжинд хамруулж 
байна.  
3. Даатгалын талаар иргэдийн мэдлэг 
хандлага нэмэгдсэн.  
4. Үнэ төлбөргүй үйлчилгээг 
байгууллагуудад сурталчилсан.  

100% 80% 
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Нэг сувилагчид ногдох 
өвчтөний тоог олон 
улсын жишигт хүргэж, 
өвчтөнд үйлчлэх 
асаргаа сувилгаа, нөхөн 
сэргээх  эмчилгээний 
чанар хүртээмж,  үр 
өгөөжийг дээшлүүлэн, 
уламжлалт анагаах 
ухааныг орчин үеийн 
анагаах ухааны 
ололттой хослуулан 
хөгжүүлж, оношлогоо 
эмчилгээ хийх  цогц 
чанартай үйлчилгээ бий 
болгоно.   

1.Сургалтанд хамруулах, мэдлэг, 
ур чадварыг дээшлүүлэх                  
2.Нөхөн сэргээх эмчилгээнд 
хамрагдах иргэний тоог  
нэмэгдүүлэх                                              
3.Хүний нөөцийн хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх  

1. Сувилахуйн тусламжийн  стандартаар  40 төрлийн хяналтын 
хуудас боловсруулан үйл ажиллагаандаа ашиглаж эхэллээ. 
Сувилгааны түүх” хөтлөлт сургалтыг 110 сувилагч тусгай 
мэргэжилтнийг хамруулан сувилагчдын нийгэмлэг, клиникийн 2-р 
эмнэлэгтэй хамтран зохион байгуулсан. “Сувилгааны түүх” хөтлөлт 
сургалтанд 28 ахлах сувилагч нарыг хамрууллаа.  
2. Уламжлалт нөхөн сэргээх чиглэлээр 3 эмчийг 1.6 сарын 
резиденсийн сургалтанд хамрууллаа.  
3.ХБНГУ-д 3 эмчийг орон нутгийн төсвөөс богино хугацааны 
сургалтанд,  Мөн Бээжин хотод Томографийн сургалтанд 2 хүнийг 
хамруулаад байна. БНСУ-д 3 эмчийг 3 сарын хугацаатай 
сургалтанд хамруулахаар гэрээ байгуулж, 12 сарын 19-өөс сургалт 
эхэллээ.  

1. Сувилагчдын мэргэшлийг 
дээшлүүлснээр сувилахуйн 
тусламжийн санар сайжирч байна. 2. 
Уламжлалт европ эмчилгээг 
хослуулах боломж нэмэгдэж байна. 3. 
Өндөр нарийн мэргэшлээр эмч нарын 
мэдлэгийг дээшлүүлсэн 

100% 85% 

Зорилт -2: Аймгийн эдийн засаг, төсөв санхүүгийн чадавхийг нэмэгдүүлж орон нутгийн хөгжлийг дэмжинэ. 
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Төсвийн шинэчилсэн 
хуулийг зохистой 
хэрэгжүүлэх хүрээнд 
орон нутгийн төсвийн 
эрх мэдлийг 
нэмэгдүүлж, төсвийн 
төлөвлөлтийн 
шинэчлэлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлж, төсвийн 
санхүүжилт, 
тайлагналт, хяналтыг 
сайжруулна. 

1.Төсвийн төслийг 
боловсруулахдаа хөтөлбөрт 
суурилна  
2.Төсвийн менежерүүд болон 
санхүүчдийг зохих шатны 
сургалтанд хамруулна 3.Хуулиар 
батлагдсан цаглабарын дагуу 
төсвийг төлөвлөж, баталж 
хэрэгжүүлж, тайлагнана 

2014 оны 1, 6 саруудад Төсвийн тухай хууль болон 
ЗГСУМСистемийн шинэчлэлтэй холбоотой сургалтуудыг зохион 
байгуулсан.  Аймгийн улс орон нутгийн төсвийн 2013 оны жилийн 
эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг бүх төсөвт байгууллагуудаас 
хүлээн авч, нэгтгэн Төсвийн тухай хуулийн 8.9.5-д заасны дагуу 
Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагад хүргүүлсэн.  2014 оны төсвийн тодотголыг 2014 оны 
11 сарын 06-ны өдрийн АИТХ, 2014 оны 12 сарын 22-ны өдрийн 
АИТХ, 2015 оны төсвийг 2014 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 
АИТХ-р тус тус батлууллаа. 2014 оны төсвийн тодотгол болон 2015 
оны төсвийн төслийг боловсруулахдаа төсвийн шинэчилсэн хууль 
болон бусад холбогдох хууль тогтоомжуудын дагуу төлөвлөлөө. 
АИТХурлын  тогтоол, аймгийн Засаг даргын захирамжийг 
хэрэгжүүлэн төсвийн орлогыг төвлөрүүлэн, төсвийн санхүүжилтийг 
цаг хугацаанд нь олгож ирлээ.  

Бүх сумдын Засаг дарга, Тамгын 
газрын дарга, Төрийн сангийн 
төлөөлөгч, нягтлан бодогч нарт 
Төсвийн тухай хуулийн сургалтыг 
хийснээр төсөв төлөвлөлт, 
тайлагналт, хариуцлагын талаар илүү 
ойлголттой боллоо.2014 онд төсвийг 
төлөвлөх болон  хэрэгжүүлэхэд  
шинэчилэн батлагдсан Төсвийн тухай 
хуулийг бүрэн хэрэгжүүллээ. Төсвийн 
тухай шинэчлэн батлагдсан хуулийг 
хэрэгжүүлснээр орон нутаг дахь 
төсвийн эрх мэдэл нэмэгдэж, орон 
нутагт хийгдэх хөрөнгө оруулалт, 
төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ  
нэмэгдлээ. 

90% 70% 
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Татварын шинэчилсэн 
хуулийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд иргэн, аж аж 
ахуйн нэгжүүдэд 
сургалт, сурталчилгааг 
үе шаттай зохион 
байгуулан татвар төлөх 
нийгмийн сэтгэл зүйг  
төлөвшүүлнэ. 

1.Татварын хуулийн нэмэлт 
өөрчлөлт сэдвээр ТТ-ийн дунд 
сургалт зохион байгуулна. ТИНЗ-
ийн сургалтанд татвар төлөгчдийг 
өргөнөөр хамруулах 

2014 оны 2, 3 саруудад албан байгууллагуудаар ХХОАТатварын 
хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн талаар мэдээлэл өгсөн, Татварын 
өөрчлөлтйн талаар сургалт явуулж 120 хүн хамрагдлаа.Татвар 
төлөгчийн өдрүүдээр Татвар төлөгчдийн дунд мэдээлэл 
суртчилгаа хийж, НӨТ-ийн татварын талаар, цахим мэдээллийн 
шинэ систем нэвтрүүлэх талаар сургалт явуулж 150 гаруй хүнийг 
хамруулсан. ТИНЗ-ийн сургалтын зарыг явуулах, сургалтанд 
нягтлан бодогчдыг хамруулах ажлыг хийж 2014 оны 6 сарын 
сургалтанд 11 хүн хамруулж 7 хүн шалгалтанд орлоо.  

Татварын хуулийн өөрчилөлтийг олон 
нийтэд мэдээлсэн.Цахим мэдээллийн 
систем нэврүүлсэнээр 100 хувь 
цахимаар тайлан өгдөг болсон. 
ХХОАТатварын хөнгөлөлт 
чөлөөлөлтийг 1098 хүнд 656 сая 
төгрөгийг буцаан олголоо. 

90% 50% 
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Татварын багц 
хуулиудад орсон 
өөрчлөлтийг тухай бүр 
хуулинд заасан 
хязгаарт нийцүүлэн 
шинэчлэн тогтоож 
мөрдүүлэх замаар 
татварын бааз суурийг 
өргөжүүлж төсвийн 
орлогыг нэмэгдүүлнэ. 

1.Аймаг сумын ИТХ-аар 
шаардлагатай татварын хувь, 
хэмжээг тухай бүр тогтоолгон 
мөрдүүлэх.  
2.Бүх сумдын хог хаягдлын 
үйлчилгээний хураамжийг хуульд 
заасан хязгаарт багтаан тогтоож 
мөрдүүлэх 

Татварын хуулийг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн татварын орлогыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор бүх сумдад хог хаягдлын үйлчилгээний 
хураамжийн хувь хэмжээгээ ИТХурлаар тогтоол гаргуулан 
мөрдүүлэх заавар чиглэл өгч ажиллав. Ингэснээр 15 сум 2014 онд 
хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжаар 261.5 сая төгрөгийн 
орлогыг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн байна.  

Орон нутгийн төсвийн орлогын төрөл 
болон төсвийн орлого нэмэгдсэн. 
2014 оны төлөвлөсөн орлого 136.1  
сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. 

100% 70% 
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Орон нутгийн өмчит аж 
ахуй нэгжүүдэд 
хөндлөнгийн болон 
дотоод аудит хийж 
бүтэц, зохион 
байгуулалтыг оновчтой 
болгон, үйл 
ажиллагааны 
менежментийг 
сайжруулна. 

1. ОНӨААТҮГ-уудад хөндлөнгийн 
аудитыг  хийлгэж, үйл 
ажиллагааны зорилтот түвшинг 
тодорхойлон, ОНӨААТҮГ-ын ТУЗ-
д хүргүүлэх. 

Орон нутгийн өмчит 33 аж ахуйн нэгжийн 2013 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайланд 2014 оны 1-р улиралд хөндлөнгийн аудит 
хийлгэн, аудитаар баталгаажсан тайлан хүлээн авсан. 3  аж ахуйн 
нэгж санхүүгийн тайлангаа аудитаар баталгаажуулаагүй байна. 
Мөн ОНӨААТҮГ-уудын бизнес төлөвлөгөөг хянан баталгаажуулж, 
ашиг алдагдлын тооцоог гарган ТУЗ-д хүргүүлсэн. 2014 оны 
хэрэгжилт 2015 оны 1-р улиралд 2014 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайлан тушаах үеэр гарна.  

33 ОНӨААТҮГ-ын аудитаар 
баталгаажсан тайлан хүлээн авч 
нэгтгэн, 36 ОНӨААТҮГ-ын 2013 оны 
өмч эзэмшлийн гэрээг дүгнэж, бизнес 
төлөвлөгөөг хянан баталсан.  

100% 80% 
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Орон нутгийн иргэдийн 
ажиллаж амьдрах, 
эрүүл тохилог, аюулгүй 
орчинг бүрдүүлэх 
зорилгоор “Орон 
нутгийн хөгжлийн сан”-г  
иргэд олон нийтийн 
оролцоотойгоор 
төлөвлөж, зарцуулна. 

1. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга 
хэмжээ, тэдгээрийг  хэрэгжүүлэх 
дараалал, арга замын талаар олон 
нийтийн нээлттэй санал асуулгыг 
явуулж, иргэдийн оролцоотойгоор 
төлөвлөж, зарцуулж, гүйцэтгэлийг 
иргэд олон нийтэд нээлттэйгээр 
мэдээлэх.  

ОНХСангийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн талаар Төвийн болон зүүн 
бүсийн төрийн албан хаагчдын зөвөлгөөнөөр сургалт явууллаа. 
Мөн ОНХСангийн 2014 оны төлөвлөгөө, гүйцэтгэл болон 
төлөвлөлтөнд олон нийтийн оролцооны талаар ярилцлагыг "Алтан 
говь" ТВ-д 2 удаа, үндэсний ТВ-р 1 удаа өгөв. ИТХурлын иргэний 
нийгмийн танхимтай хамтран иргэдтэй уулзалт хийж ОНХСангийн 
мэдээллийг өгсөн. 

ОНХСангийн талаар төрийн албан 
хаагчдын мэдлэг, мэдээлэл 
дээшилсэн.                ОНХСангийн 
хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө 
оруулалтын шинж чанартай ажлыг 
гүйцэтгэхэд иргэд олон нийт оролцож 
саналаа өгөх талаар иргэд 
мэдээлэлтэй болж байна. 

100% 60% 
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Худалдан авах 
ажиллагааг цахим 
хэлбэрт оруулан ил тод 
байдлыг хангах замаар 
төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын үр өгөөжийг 
дээшлүүлнэ. 

1.Аймгийн ЗДТГазраас зарлан 
явуулах худалдан авах ажиллагааг  
цахим хэлбэрээр явуулах 

 Цахим тендерт компаниудыг бүртгүүлэх, чадавхжуулах ажлын 
хүрээнд орон нутгийн 5 компани хамрагдсан. 

Цахим худалдан авалтын бэлтгэл 
ажил 100% хангагдсан. 

50% 50% 
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Улсын болон орон 
нутгийн төсөв, зээл, 
тусламж, хандиваар бий 
болсон  хөрөнгийг 
бүртгэлд бүрэн 
тусгуулах, өмч, 
хөрөнгийн хадгалалт 
хамгаалалтыг 
сайжруулан, хяналтын 
тогтолцоог 
боловсронгуй болгоно. 

1.Жил бүрийн 2, 4-р улиралд 
багтаан  сум, байгууллагын 
хөрөнгийн бүртгэлийг  шалган, 
бүртгэлгүй хөрөнгийг 
бүртгэлжүүлэх, хяналтын 
тооллогыг тогтмол хийх. 

2014 онд  аймгийн төвийн 11 байгууллагад хяналтын тооллого 
хийсэн ба улсын болон орон нутгийн төсөв, хандив зээл 
тусламжаар бий болсон хөрөнгө оруулалтыг бүртгэлд тусгасан 
эсэхэд хяналт тавьж, бүртгээгүй хөрөнгийг бүртгэлд тусгуулах 
ажлыг зохион байгуулсан. Мөн Хүрмэн, Сэврэй, Гурвантэс, 
Баяндалай, Ноён, Цогтцэций, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, 
Номгон  сумдаар явж үндсэн хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, 
бүрэн бүтэн байдал, бүртгэлд хяналт тавьж, сумын ӨХБЗ-д 
сургалт явуулж, зөвлөгөө зөвлөмж өгч ажилласан. 

Хагас, бүтэн жилд хөрөнгийн 
хяналтын тооллогыг тогтмол  
хийснээр бүртгэлгүй хөрөнгө байхгүй 
болж, хөрөнгийн хадгалалт 
хамгаалалт, ашиглалт сайжирч, 
хөрөнгийн үр өгөөж дээшилж байна. 

100% 70% 
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Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн үзлэг 
тооллогыг нийтийн 
эзэмшлийн эд 
хөрөнгийн болон газрын 
гэсэн ангиллаар явуулж  
өмчийн алба болон үл 
хөдлөх хөрөнгийн 
эрхийн улсын бүртгэлд 
бүрэн хамруулна. 

2.Барилгын хувийн хэргийн 
бүрдлийг хангах, хэрэгжүүлэх 
ажлыг ГХБХБГ-тай хамтран зохион 
байгуулах 

2013 онд Баян-Овоо, Булган, Ханбогд, Ханхонгор, Номгон, Цогт-
Овоо, Цогтцэций, Манлай, Мандал-Овоо зэрэг 9 сумдын 9 
байгууллагын нийтийн эзэмшлийн үзлэг тооллогыг хийсэн. 
Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 10 сарын 03-ны өдрийн а/596 
дугаар захирамжаар ГХБХБГ, ТАЗГ, Өмчийн албаны хамтарсан 
комисс томилогдож,  орон нутгийн өмчит болон өмчийн 
оролцоотой төсөвт байгууллага, аж ахуйн нэгжийн барилгыг 
хувийн хэрэгжүүлэх ажлыг 2014 оны 10 сарын 20-ноос эхлэн 11 
сарын 22-ны өдрийг дуустал  14 сум, түүний 45 багт нийт 29 
хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ. Уг ажлаар 548 барилгын 
гадна талбайд хэмжилт хийж, хувийн хэрэг нээн архивласан. 
Аймгийн төвийн барилга бүхий 30 байгууллагын 192 барилгыг 
хувийн хэрэгжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байгаа бөгөөд энэ 
онд багтаан дуусгаж, тайланг холбогдох хэлтэст хүргүүлэн 
ажиллана.  

Орон нутгийн өмчит болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой 
байгууллагын 740 гаруй барилгад 
шинээр хувийн хэрэг нээн, 
архивласан. 

100% 70% 
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Төрийн сангийн 
тогтолцоог иж бүрэн 
нэвтрүүлж, дотоод 
хяналтыг сайжруулан, 
ажиллагсдын чадавхийг 
бэхжүүлэх замаар 
төсвийн тогтвортой, иж 
бүрэн, үнэн зөв, ил тод, 
зохистой хариуцлагатай 
байх зарчмыг хангана. 

1.Төрийн сангийн 
мэргэжилтнүүдийг сургалтанд 
хамруулах, ЗГСУМСистемд бүрэн 
холбогдсоноор төсвийн 
тогтвортой, иж бүрэн, үнэн зөв, ил 
тод байх зарчмыг хангах 

Сумдын төрийн сангийн төлөөлөгч нарт  шинээр гарсан заавар 
журам болон  ЗГСУМС-дэх программын өөрчлөлтийн талаар 
сургалт зохион байгуулсан.   Тогны эх үүсвэр хангалтгүй байсны 
улмаас  Засгийн газрын санхүүгийн удирдлага мэдээллийн 
системд холбогдоогүй байсан Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд  
сумдын төрийн сангийн нэгжийг онлайн сүлжээнд холбож тус 
сумдын төрийн сангийн төлөөлөгч ерөнхий нягтлан бодогч нарыг  
программд ажиллах дадлагажуулах  сургалтанд аймгийн төрийн 
санд хамруулав.   

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд бүх сумд 
төрийн сангийн сүлжээтэй болж 
ЗГСУМС-д саадгүй түргэн шуурхай 
ажиллах боломжоор хангагдсан мөн 
Засгийн газрын санхүүгийн 
удирдлагын мэдээллийн системээр 
дамжин бүх сумдын төрийн сангийн 
нэгжид дотоод хяналт хийх 
боломжтой болсон.  Сумдын төрийн 
сангийн төлөөлөгч нар ЗГСУМС-д  
дадлагажиж залруулгын гүйлгээ  
багасч санхүүжилт үнэн зөв тавигдаж 
байна. төрийн сангийн үйл 
ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл 
бүрдсэн. 

100% 90% 
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Иргэдийн хөрөнгийн зах 
зээлийн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх, бичил 
санхүүгийн орчинг 
өргөжүүлэх арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ.   

1.Даатгалын тухай хүүль 
тогтоомжийг ард иргэдийн дунд 
сурталчилах, даатгалд өргөнөөр 
хамруулах, тэдний эрх ашгийг 
хамгаалах, эд хөрөнгийн хохирол, 
авто тээврийн осол аваарийн тоо 
хэмжээг бууруулахад чиглэсэн 
ажил зохион байгуулах 

Тус аймагт 11 даатгалын салбар, 2 брокерийн компани, 5 хувьцаат 
компани,5 хадгаламж зээлийн хоршоо үйл ажиллагаа явуулдагаас 
2014 онд нэг хадгаламж зээлийн хоршоо татан буугдаж, нэг банк 
бус санхүүгийн байгууллага шинээр байгуулагдсан. Хөдөө аж 
ахуйн бирж байгуулагдсан боловч үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй 
байна. Дээрхи байгууллагуудад үзлэг шалгалт хийж хяналт тавин 
ажиллаа. Даатгалын байгууллагуудын  2013 оны мэдээг 2014 оны 
1-р сард хүлээн авч дүгнэхэд  792.5 сая төрөгийн хураамжийн 
орлого төвлөрүүлж 74.8 сая төгрөгийн нөхөн олговор олгосон. 
Даатгалын хураамжийн орлогод автотээврийн хэрэгслийн 
жолоочийн хариуцлагын даатгал  58 хувь, Автотээврийн 
хэрэгслийн даатгал 24 хувь , гэнэтийн ослын даатгал 8 хувь, 
хөрөнгийн даатгал 2 хувь,  хариуцлагын даатгал 0,7 хувийг тус тус 
эзлэж байна.Нөхөн төлбрийн 64 хувийг автотээврийн хэрэгслийн 
жолоочийн хариуцлагын даатгалд, 25 хувийг гэнэтийн осол, 
эмчилгээний зардлын даатгалд, 9,2 хувийг автотээврийн 
хэрэгслийн даатгалд, 0,4 хувийг хөрөнгийн даатгал, хариуцлагын 

Ард иргэд аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлэх  боломж бүрдсэн.  

100% 50% 
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даатгалд тус тус  олгожээ.Даатгалын төлөөлөгчийн эрх олгох 
сургалт шалгалтыг  2014 оны 3-р сард  Даатгагчдын холбоо, 
Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран зохион байгуулж тус 
аймгийн 15 сумын 72 хүн хамрагдаж 60 хүн шалгалт өглөө.Бүх 
даатгалын салбарын үйл ажиллагаанд газар дээрхи үзлэг хийж 
харилцан санал солилцлоо.Даатгалын байгууллага үүсэж 
хөгжсөний 80 жилийн ойг тохиолдуулан  даатгалын үйл ажиллагааг 
ард иргэдэд сурталчилах , даатгалын төлөөлөгч нарыг бэлтгэх, 
“Жолоочийн даатгалын тухай” хуулийн хэрэгжилтэнд тавих 
хяналтыг эрчимжүүлэх чиглэлээр "Тэнгэр даатгал" 8 удаа 120 хүнд, 
"Мандал женерал" даатгал 6 удаа 112 хүнд, "Монре даатгал" 4 
удаа 145 хүнд, Номин даатгалын салбар 3 удаа 40 хүнд, Бодь 
даатгал 1 удаа 92 хүнд, Монгол даатгал 1 удаа 15 хүнд  нийт 532 
хүнд сургалт сурталчилгаа хийсэн  ба    Санхүүгийн зохицуулах 
хорооны төлөөлөл,  тус аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй 
даатгалын компаниудын салбарын захирлууд , Цагдаагийн газрын  
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасаг, Авто тээврийн 
Үндэсний төвийн Өмнөговь аймаг дахь салбар, албан журмын 
даатгалын шуурхай алба зэрэг  байгууллагууд Орон нутгийн 
телевизтэй   хамтран  уулзалт –ярилцлага  11-р сарын 05 –нд 
Нутгийн удирдлагын ордонд зохион байгуулж Алтанговь 
телевизээр нэвтрүүлэг бэлтгэн ард иргэдэд даатгалын үйл 
ажиллагааг сурталчилж мэдээлэл хүргэлээ.  

Зорилт-3:  Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.   

17 

Малын индексжүүлсэн 
даатгалыг давхар 
даатгалд хамруулах 
замаар олон улсын 
стандартын дагуу  мал 
сүргийг бүрэн бүртгэж, 
даатгалд хамрах хүрээг 
өргөжүүлнэ.   

1.Аймгийн бүх малчин өрхийн 10 
доошгүй хувийг МИД-д хамруулах 
мал сүргийн 5-аас доошгүй хувийг 
даатгасан байх. МИД-ын төсөлтэй 
хамтран ажиллаж даатгал хийх 
компаний  тоог нэмэгдүүлэх.                     

Аймгийн МИД салбар зөвлөл, сумдын даатгал хариуцсан 
мэргэжилтэн,  даатгалын байгууллагуудын нэгдсэн сургалт 
явагдсан. Малын индексжүүлсэн даатгалыг манай аймагт 
Даатгалын 6 компани хийж гүйцэтгэсэн. МИ Даатгалд 14 сумын 378 
малчин өрхийн 48852 мал хамрагдаж 14968,0 төгрөгний даатгал 
хийгдсэн. Малаа даатгуулах үйл ажиллагаанд Булган, Цогтцэций, 
Хүрмэн сумд сайн хамрагдаж, Цогтовоо, Баяндалай сумд 
хангалтгүй, Ноён сум огт хамрагдаагүй байна. Даатгалд аймгийн 
хэмжээнд тэмээ 3910, адуу 181, үхэр 725, хонь 13629, ямаа 30407 
хамрагдаж малчин өрхийн 50 гаруй хувь, нийт мал сүргийн 3 хувь 
даатгагдсан. Нийт малчин өрхийн 7,3 хувь нь МИД-д хамрагдсан 
байна. 

Нийт малчин өрхийн 7.3 хувь нь 
хамрагдаад байна. 

73% 50% 
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“Эрчимжсэн мал аж 
ахуйн хөгжлийг дэмжих”  
хөтөлбөрийг  
хэрэгжүүлж,  өндөр 
ашиг шимт эрчимжсэн 
болон туслах аж ахуйг 
бүс нутгийн боломж 
нөхцлийг харгалзан 
хөгжүүлж, мал аж ахуй, 
газар тариалан 
хосолсон “Загвар 
ферм”-ийг  сумдад 
байгуулна.  

1.Мал аж ахуй газар тариалан 
хосолсон загвар аж ахуй 
байгуулах,  сургалт явуулах, 
заавар зөвлөмжөөр хангах, төсөл 
хөтөлбөрөөр дэмжих 

“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих”  аймгийн хөтөлбөрийг 
ИТХ-ын Тэргүүлэгчлээр хэлэлцүүлэн батлуулж, хөтөлбөрийн 1-р 
үе шатыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна. Сумдын 
мэргэжилтнүүдэд бүтээмж өндөртэй сүүний үхэр, гахай , тахиа 
үржүүлэхэд ашиглах ном товхимол 4 ширхэг, 5 төрлийн гарын 
авлага тараасан. Одоогийн байдлаар аймгийн хэмжээнд сүүний 
чиглэлийн эрлийз үхрийг 15 суманд 2 ТТ байгуулага, 2 хоршоо, 39 
иргэн 480 гаруй үхэр үржүүлж байна.   
Аймгийн газар зохион байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвлөгөөнд 
эрчимжсэн аж ахуйг бүсчлэн хөгжүүлэх талаар тусган оруулаад 
байна.  
Мал аж ахуй, газар тариалан хосолсон "Загвар ферм"-ийг бүсчлэн 
хөгжүүлэх ТЭЗҮ-г МААЭШХ-тэй гэрээ байгуулан хийж 
гүйцэтгүүлээд байна.  
Балгасны улаан нуурын 100 га-гийн услалтын системийг түшиглэн 
тэжээлийн ургамал тариалах, тэжээлийн жижиг цех байгуулах, 
МАА-ГТ хосолсон загвар аж ахуй байгуулах судалгааны ажил 
хийгдэж байна. 

Эрчимжсэн аж ахуй байгуулагдах 
боломжийг бүрдүүлсэн.  

100% 70% 
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Ханын хэцийн хүрэн, 
Галбын говийн улаан 
омгийн тэмээг үүлдэр 
болгон баталгаажуулах, 
Ханхонгор сумын махны 
хэвшлийн “Өгөөмөр” 
хонь, Цогт-Овоо сумын 
нутгийн улаан ямааны 
генефондыг сайжруулж, 
омгоор баталгаажуулах 
ажлыг эрчимжүүлэн,  
үнэлэмжийг 
дээшлүүлнэ.  

1. 2 омгийн тэмээг үүлдрээр 
баталгаажуулах ажил хийгдэх 
100,0 тэмээний баярыг зохион 
байгуулах. Өгөөмөр хонины 
үржлийн аж ахуй байгуулах, Цогт-
Овоогийн улаан ямааг омгоор 
баталгаажуулах бэлтгэлийг хангах 

Хоёр омгийн тэмээг үүлдрээр баталгаажуулах ажлын генетикийн 
судалгааны ажил хийгдэж орон нутгаас 30000000 /гучин сая төгрөг/  
зарцуулсан. Хоёр омгийн тэмээний үүлдрийн тодорхойлолтыг 
тэмээ судлаач доктор Т.Балдангаар гүйцэтгүүлж байгаа ба энэ онд 
багтаан эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ. 2015 онд экспертизийг 
ажиллуулахаар төлөвлөж байна. Ханхонгор суманд үржүүлэгдэж 
байгаа өгөөмөр хонинд түшиглэсэн "Цанхийн түмэн цагаан" 
ҮҮНэгж ажиллаж байна. Цогт-Овоо сумын овоогийн улаан ямааг 
омгоор баталгаажуулах талаар судалгааны ажил хийгдэж 
байгаагийн дээр 2014 оны улсын шилмэл малын үзэсгэлэн 
худалдаанд оролцож,  2-р байр эзлээд байгаа болно. 
"Монгол тэмээ-999" тэмээний баярын арга хэмжээг 2015 оны 12 
сард зохион байгуулахаар аймгийн ИТХ-аар шийдвэрлээд байна.  

2 омгийн тэмээг үүлдрээр 
баталгаажуулах ажлын бэлтгэл 
үндсэндээ хангагдсан.  

100% 70% 

20 

Мал эмнэлэг, үржлийн 
үйл ажиллагааг 
сайжруулан, мал аж 
ахуйд биотехнологийн 
дэвшилтэт аргыг  
өргөнөөр нэвтрүүлж, 
мал үржлийн хувийн 
хэвшлийг дэмжиж, 
хамтарч ажиллана. 

1. Мал сүргийг халдварт, паразит 
өвчнөөс  урьдчилан сэргийлэх 
төлөвлөгөөт арга хэмжээнд бүрэн 
хамруулна.                                                                                              
2.Зооноз өвчний төлөвлөгөөт 
шинжилгээг бүрэн хийж 
халдварлалтын түвшинг тогтооно                                                              
3. Малын гоц халдварт өвчнөөр 
тайван нөхцөл байдлаа хадгалан 
ажиллана                                   
4. МЭАЦ-ийн болон  ариутгал 
халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг  
тогтмолжуулна.                                                   
5. Мал эмнэлгийн үйлчилгээний 
нэгжүүдийн материаллаг баазыг 
бэхжүүлэх, боловсон хүчний 
хангамж хүрэлцээг сайжруулах   

1. Ìàë ñ¿ðãèéã õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà 
õýìæýýíä  514,6 ìÿíãàí òîëãîé, ïàðàçèò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí 
ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä 383,3 ìÿíãàí òîëãîé ìàë, àðèóòãàë 
õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýëòýíä 220,8 ìÿíãàí ì. êâ òàëáàéã õàìðóóëàí ìàë 
ýìíýëãèéí óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýý ãðàôèêò õóãàöààíäàà 
òåõíîëîãèéí äàãóó ÿâàãäàæ  96,7%-èéí гүйцэтгэлтэй áàéíà. 2. 

Çîîàíòðîïîíîç ºâ÷íººñ ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ òºëºâëºãººò øèíæèëãýýíèé 
àæëûã Ìàíäàë-îâîî, Öîãò-Îâîî ñóìäûí 6600 òîëãîé õýýëòýã÷, 
õýýëò¿¿ëýã÷ ìàëûã õàìðóóëàí ã¿éöýòãýæ 100% õýðýãæñýí áàéíà. 3. 
2014 îíä Ñ¿õáààòàð, Õýíòèé, Äîðíîãîâü àéìàãò ãàðñàí ø¿ëõèé 
ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ çîðèëãîîð Ìàíëàé, Õàíáîãä ñóìäàä 
ªíäºðæ¿¿ëñýí áýëýí áàéäëûí çýðýãò øèëæ¿¿ëýí ñóì á¿ðò áàéíãûí 
2 ïîñò àæèëëóóëàí, òàíäàëò, ýðò ñýðýìæë¿¿ëýõ àðãà õýìæýýã àâ÷ 
õýðýãæ¿¿ëýí àæèëëàñíû ¿ð ä¿íä òàéâàí íºõöºë áàéäëàà õàäãàëàí 
àæèëëàæ áàéãààãèéí çýðýãöýý Ìàíëàé, Õàíáîãä ñóìäûí ¿õýð 
ñ¿ðãèéã ø¿ëõèé ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ âàкöèíæóóëàëòûí àðãà 
õýìæýýíä õàìðóóëàí 98,5 õóâèéí ã¿éöýòãýëòýé áàéíà.4.ÌÝ¯Í-äýä 
òóõàéí îíä õëîðûí øîõîé-800 êã, ýêîöèä êã-èéã õóвààðèëàí îëãîñîí 
áà ñóìäûí ÌÝ¯Í-¿¿ä àðèóòãàëûí áîäèñûí íººöººð äóòìàã áàéãàà 

Ìàë ñ¿ðãèéã õàëäâàðò ºâ÷íººñ 
óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà  хэмжээ 
төлөвлөгөөний дагуу хугацаандаа  

бүрэн хийгдэж,  өвчингүй тайван 

нөхцөлтэй байна. 

98% 70% 
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áîëíî. 
5. Îðîí íóòãèéí òýòãýëýãò õºòºëáºðò ìàëûí ýì÷ ìýðãýæëýýð ñóð÷ 
áàéãàà 11 îþóòàí õàìðàãäàæ áàéíà. 2014 îíä 19 îþóòàí ìàëûí èõ 
ýì÷ ìýðãýæëýýð ñóðàëöàæ áàéíà. /ÌÝÁÑ-èéí 1 ä¿ãýýð êóðñ-
7îþóòàí, 2-ð êóðñ-7 îþóòàí, 3 äóãààð êóðñ-3 îþóòàí, 5 äóãààð êóðñ-
2 îþóòàí òóñ òóñ ñóðàëöàæ áàéíà. 

21 

Малгүй болон цөөн 
малтай малчин 
өрхүүдийг малжуулах 
арга хэмжээ 
хэрэгжүүлнэ.   

1. Орон нутагт зохиомол 
хээлтүүлгийн ажлыг эрчимтэй 
зохион байгуулж, хамрагдах төрөл 
хүрээг нэмэгдүүлэн ажиллах ба 
хувийн хэвшлийн үржлийн 
үйлчилгээний  нэгжийг мэргэжил 
аргазүйн заавар зөвлөмжөөр,  
ханган ажиллах 

2013  онд Хүрмэн, Гурвантэс, Баяндалай сумдын сүүний үүлдрийн 
50 ямаанд, Баяндалай сумын 10 үнээнд сүү, махны  үүлдрийн гүн 
хөлдөөсөн зохиомол хээлтүүлэг хийсэн бөгөөд   гарсан төл 100%  
бойжиж байна.                    2014 онд Ханхонгор суманд үржүүлж 
байгаа махны хэвшлийн “Өгөөмөр” хонь, Булган суманд суурилсан 
нутгийн тулман хөхт ямаанд цэвэр мах сүүний чиглэлийн гүн 
хөлдөөсөн үрээр 100 богийн хээлтэгчид зохиомол хээлтүүлэг хийх 
ажлыг  10 ,11 сард хийхээр төлөвлөж бэлтгэл ажил хангагдсан 
боловч санхүүжилтийн улмаас хойшилсон. МААЭШХүрээлэнгийн 
шугамаар Булган суманд 39 ямаанд сүүний чиглэлийн ямааны гүн 
хөлдөөсөн үрээр зохиомол хээлтүүлэг хийсэн.   

Малын чанар үүлдэр угсааг 
сайжруулах  нөхцөл бүрдэж байна. 

100% 60% 

22 

Газар тариалан голлон 
эрхэлж буй Булган, 
Баяндалай, 
Даланзадгад, Номгон, 
Ханхонгор сумдын 
услалтын системийг 
шинэчлэн, хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлж,  Балгасны 
улаан нуурыг түшиглэн 
100-500 га талбайд 
хүнсний ногооны 
тариалан эрхлэх 
цогцолборыг байгуулан, 
тариалах талбай, 
хураан авах ургацыг  
нэмэгдүүлнэ.  

1.Балгасны улаан нуурыг 
түшиглэн 100га талбайд хүнсний 
ногооны тариалан эрхлэх 
цогцолборыг байгуулан, тариалах 
талбай, хураан авах ургацыг  
нэмэгдүүлэх.  

Энэ онд 25 аж ахуйн нэгж, 11 байгууллага, 800 өрхийн 1066 хүн 
бүгд 180,7 га талбайд тариалалт хийгдсэнээс төмс  хүнсний ногоо 
120,2 , жимс жимсгэнэ 20,45, тэжээлийн ургамал 40 га-д хийсэн нь 
өнгөрсөн  жилтэй харьцуулахад  төмс хүнсний ногоо 1,6 га, жимс 
жимсгэнэ 2,25 га,тэжээл 2 га талбайгаар тус тус нэмэгдсэн байна. 
Ургацын хувьд шинээр түргэн болцын 3 сортын төмс 2 төрлийн 
хүнсний ногоо тарьсан бөгөөд бүгд 1331,7тн төмс хүнсний 
ногоо,5тн жимс жимсгэнэ, 346,4 тн тэжээлийн ургамал хураан 
авсан нь 2013 онтой харьцуулахад төмс хүнсний ногоо 83,3тн-оор, 
жимс жимсгэнэ 0,35 тн-оор, тэжээл 87тн-оор тус тус нэмэгдлээ. 
   

Тариалах талбайь хураан авах 
ургацын хэмжээ нэмэгдэх боломжтой 
болсон 

100% 60% 

23 

Бэлчээрийн усан 
хангамжийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор 
худаг гаргах, хуучин 
худгуудыг сэргээн 
засварлах ажлыг жил 
бүр төлөвлөн 
хэрэгжүүлнэ. 

1.Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар 23 инженерийн 
хийцтэй худаг шинээр гаргах, 
малчид иргэдийн оролцоотойгоор 
хуучин худгуудыг сэргээн 
засварлах 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Эрхэм сүлд Монгол ХХК 7 
суманд инженерийн хийцтэй 17 худгийн ажлыг 339,1 сая - Орон 
нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баруун болон төвийн бүсийн 
сумдад Ундрага Өмнөговь ХК 7 суманд инженерийн хийцтэй 10 
худгийн ажлыг орон нутгийн төсвийн 216,7 сая төгрөгөөр хийж 
хүлээлгэн өгсөн.  3 инженерийн хийцтэй худгийг сэргээн 
засварласан.  

40,5 мянган га бэлчээр усжуулж, 15.1 
мянган мал усаар хангагдсан. 
Бэлчээр усжуулалт өмнөх оноос 0,7 
хувиар нэмэгдсэн. 

100% 70% 

24 

Малчдын үүсгэл 
санаачилгаар хийгдэж 
буй бэлчээр хашиж 
хамгаалах, нөхөн 
сэргээх, сайжруулах, 
гар худаг гаргах, малын 
тэжээлийн ургамал 

1. Малчид иргэдийн 
оролцоотойгоор 45 гар худаг 
шинээр гаргаж, бэлчээр хашиж 
хамгаалах төсөл хэрэгжүүлнэ, 
малын тэжээлийн ургамал 
тариалах талбай, ургацыг 

Малын тэжээлийн ургамал тариалах талбай, ургацын төлөвлөгөөг 
урьдчилсан байдлаар тооцож сумдад өгсөн. Малын тэжээлийн 
ургамал 40 га-д тариалж, 345,0 тн ургац хураан авсан нь өнгөрсөн 
оноос тариалсан талбай 2,0 га-гаар, хураан авсан ургац 80 тн-оор, 
нэгж талбайгаас авах ургац 18 цн-ээр нэмэгдсэн.   Аймгийн дүнгээр 
192,2 га бэлчээр хашиж хамгаалсан нь өнгөрсөн оноос 3,2 га-гаар 
нэмэгдсэн 

Малын тэжээлийн ургамал тариалах 
талбайн хэмжээ, ургац  нэмэгдсэн, 
хашсан бэлчээр 3.2 га гаар нэмэгдсэн.   

100% 50% 
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тариалах зэрэг үйл 
ажиллагааг  дэмжиж, 
урамшуулна.  

өнгөрсөн оноос 15 хувиар 
нэмэгдүүлнэ.    

25 

Зохиомлоор бороо 
оруулах технологийг 
сайжруулан, нийт газар 
нутгийг хамрах 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж, борооны 
усыг хөдөө аж ахуйд 
ашиглах хөв цөөрмийг 
тохиромжтой  газар 
нутгуудад байгуулах 
асуудлыг судлан 
шийдвэрлэнэ. 

1. Борооны массын үүлний 
судалгааг үндэслэн зохиомлоор 
бороо оруулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ. Борооны усыг хөдөө 
аж ахуйд ашиглах хөв цөөрмийг 
тохиромжтой  газар нутгуудад 
байгуулах асуудлыг судлан 
шийдвэрлэнэ. 

Борооны усыг хөдөө аж ахуйд ашиглах хөв цөөрмийг тохиромжтой  

газар нутгуудад байгуулах ажил хийгдээгүй. 2014 онд   цаг агаарт 

зориудаар нөлөөлөх боломжит  нөхцөл Хонгор бороо-1 экспедицэд 

6 удаа  бүрдсэнээс хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг 6 удаа, 

Хонгор бороо-2 экспедицэд 6 удаа бүрдсэнээс үйл ажиллагааг 6 

удаа зохион байгуулсан бөгөөд  Баяндалай сумын Төхөм багийн 
Номгон ууланд байрлах газрын генератор 14  удаа 72 ширхэг  
түлш,  Гурвантэс сумын Тост багийн Тост ууланд байрлах газрын 

генератор 4  удаа 22 ширхэг  түлш шатааж үйлчилсэн байна.  Үүний 

үр дүнд экспедицүүд тус бүр 6 удаа үйл ажиллагаа явуулахдаа 

сонгон авсан ажлын талбайд 440.2 мм тунадас орсоны  300.4 мм  
нь цаг агаарт зориудаар нөлөөлсний үр дүнд нэмэгдэж орсон 

тунадас байна.  

Зуншлагын цагийн байдал нийт 
нутгаар сайжирсан. 

70% 40% 

26 

Төлөөр нь өсгөсөн 
тэмээ тутамд олгох 
мөнгөн урамшууллын 
хэмжээг нэмэгдүүлнэ.   

1. Өнгөрсөн жилд тэмээн сүргээ 
төлөөр нь өсгөсөн тэмээчин 
өрхийн судалгааг нэгтгэн 
урамшуулалд олгогдох мөнгөн 
дүнг тооцон урамшууллыг олгох, 
урамшууллын хэмжээг 
нэмэгдүүлэх боломжийг судлах  

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 03-р сарын 25-ны өдрийн а/131-р 
захирамжаар 15 сумын 1771 малчин өрхөд 50540000 /тавин сая 
таван зуун дөчин мянган/ төгрөгийг олгож, тэмээн сүргээ өсгөн 
үржүүлэх малчдын идэвх сонирхлыг нэмэгдүүллээ.  

Тэмээн сүргийн тоо толгой тогтвортой  
өсч,урьд онтой харьцуулахад 
урамшуулалд хамрагдсан малчин 
өрхийн тоо 334, тэмээний тоо 3720 –р 
өссөн дүнтэй байна  

100% 70% 

27 

Малчдын нөхөрлөл, 
хоршоодыг дэмжиж, 
“Зөвлөгөө-мэдээллийн 
төв”-ийг Даланзадгад 
суманд  байгуулан, 
малчдын өдөртэй 
болгоно.   

1. Малчдын “Зөвлөгөө-мэдээллийн 
төв”-ийг Даланзадгад суманд  
байгуулах 

Малчдыг өдрийг тэмдэглэх болсонтой холбогдуулан 2014 оны 09 
сард сум бүрээс  малчдын төлөөлөл  оролцуулж, "Малчдын 
тулгамдаж байгаа асуудал" сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулж 
нийтдээ  34 малчин хамрагдаж, мэдээлэл, санал бодлоо 
солилцлоо. Малчдын “Зөвлөгөө-мэдээллийн төв”-ийг Даланзадгад 
суманд  байгуулах асуудал судалгааны шатанд байна. 

Малчны өдөртэй болсноороо малчид 
иргэд санал бодлоо солилцох боломж 
нэмэгдсэн. 

70% 50% 

28 

Хоршоодыг дэмжиж 
чадваржуулах, тогтмол 
үйл ажиллагаатай 
хоршоодын тоог 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ.  

1. Баг бүрт  50 дээш өрхийг 
хамарсан ХАА-н нэг хоршоог 
байгуулагдахад сум орон нутгаас 
хөнгөлттэй зээл төсөл хөтөлбөрт 
хамруулан дэмжих,  

Сум тус бүр   2 доош  хоршоотой болсон байна.  Манлай сум "Сум 
хөгжүүлэх сан"-аасаа  ХАА-н түүхий эд борлуулах үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг нэг хоршоонд- 45 сая төгрөгийн зээл олгосон байна.  

2014 онд шинээр  малчдын 
оролцоотой 33 хоршоо  байгуулагдаж 
аймгийн хэмжээнд малчдын 
гишүүнчлэлтэй 84 хоршоонд 3800 
гаруй  бүртгэлтэй байна.    

90% 70% 

29 

Олон улсын стандартад 
нийцсэн хүнсний 
чанарын лабораторийг 
Даланзадгад суманд 
байгуулна 

1. Ажлын хэсэг байгуулагдаж, 
ажлыг эхлүүлнэ. 

Олон улсын стандартад нийцсэн хүнсний чанарын лабораторийг 
байгуулахаар тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр лабораторын үйл ажиллагааны чанар 
хүртээмж нэмэгдэж байна.  

Лабораторын үйл ажиллагааны чанар 
хүртээмж нэмэгдэж байна.  

90% 45% 

30 

Хүнсний ногооны 
тариалалт, хураалтыг 
механикжуулж, хүлэмж, 
зоорийн аж ахуйг 
хөгжүүлэн төмс, 
хүнсний ногоо, сүү, 
өндөгний хэрэгцээг 

1.Хүлэмжийн тариалалтыг 
хөгжүүлж эрт ургацын ногооны 
хэмжээг нэмэгдүүлэх 

2014 онд шинээр 21 хүлэмжийн 1838 м.кв талбайд,   нийт аймгийн 
хэмжээнд 145  ширхэг хүлэмжийн 13340 м. Кв  талбайд 10 төрлийн 
хүнсний ногоо тариалж, 60.4 тн ургац хураан авлаа. Хураан авсан 
ургац өнгөрсөн жилээс 16.3 тн ба 37%-р нэмэгдсэн байна. 

 
 
 

Хураан авсан ургац өнгөрсөн жилээс 
16.3 тн ба 37%-р нэмэгдсэн байна  

100% 60% 
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дотооддоо хангах арга 
хэмжээг төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн 
хүрээнд хэрэгжүүлнэ.  

31 

Нутгийн угшлын хурдан 
морьдын үржил 
селекцийн ажлыг 
эрчимжүүлж, үржүүлэх 
асуудлыг холбогдох 
мэргэжлийн 
байгууллагууд болон 
аймгийн Уяачдын 
холбоотой хамтран 
судалж шийдвэрлэнэ.  

1.Нутгийн адууны хурдлах 
чадварыг сайжруулах үржил 
селекцийн ажил явуулах 

Говийн адууны хурдлах чадвар, угшлыг сайжруулах зорилгоор  
аймгийн уяачдын холбоотой хамтран 06 сард аймгийн Засаг 
даргын ивээл дор говийн шигшмэл хурдан мордын уралдааныг 
зохион байгуулсан. Уяачид зөвлөгөөнөө зохион байгуулсны дээр 
гал бүлгээрээ болон хувиараа хурдны чиглэлийн адууг төвийн 
бүсийн болон зүүн бүсийн аймгуудаас  худалдан авч адууны 
угсаагаа сайжруулж байна. 

Хурдны морьдын чанар чансаа 
сайжирч 2014 оны улс бүсийн 

чанартай тэмцээн уралдаанаас 6 
айраг түрүү авсан байна 

100% 50% 

Зорилт-4: Орон нутгийн хөгжилд үр нөлөөтэй үйлдвэрүүдийг дэмжин хөгжүүлнэ.  

32 

Уул уурхай, аялал 
жуулчлал, хөдөө аж 
ахуйн салбарын 
бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийг 
харилцан уялдаатай 
хөгжүүлэх техник, эдийн 
засгийн үндэслэлийг 
/ТЭЗҮ/ боловсруулан, 
хэрэгжүүлэх арга замыг 
тодорхойлно.  

1. Уул уурхай, аялал жуулчлал, 
хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлийн кластерийг 
хөгжүүлэх ТЭЗҮ-ийн дагуу  
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна.  

Орон нутагт үйлдвэрлэлийн салбарын кластер хөгжүүлэх, мах 
боловсруулах үйлдвэрийг түүхий эдээр хангах зорилгоор махны 
чиглэлийн аж ахуй хөгжүүлэх ААН-д 100.0 сая төгрөгийн дэмжлэг 
үзүүлэхээр төсөл сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар төлөвлөсөн. 

Эх үүсвэргүй тул хойшилсон байна  30% 40% 

33 

Ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэн, иргэдийн 
амьжиргааг дээшлүүлэх 
зорилгоор уул уурхай 
бүхий сумдад эрдэс 
түүхий эд, нүүрс, 
хуванцар 
боловсруулалт, замын 
битум, хөдөө аж ахуйн 
түүхий эд боловсруулах 
зэрэг хүнд, хөнгөн 
үйлдвэрийг, бусад 
сумдад уул уурхайг 
дагалдсан 
боловсруулах үйлдвэр 
байгуулахыг дэмжинэ.  

1. Хуванцар боловсруулах үйлдвэр 
байгуулах санал санаачлагыг 
бодлогоор дэмжинэ.                                
2. "Сум хөгжүүлэх" болон "Жижиг 
дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан"-
ийн төсөл, хөтөлбөрт хамруулах 
асуудлыг бодлогоор дэмжинэ. 

2014 онд "Сум хөгжүүлэх сан"-д төсвөөс санхүүжилт 
хуваарилагдаагүй.  "Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан"-аас 
тухайн чиглэлээр хөнгөлөлттэй зээл хүссэн 1 төсөл ирсэн боловч 
дэмжигдээгүй байна.  
 

  

10% 27% 

34 

Өндөр технологийг 
нутагшуулах, судалгаа, 
туршилт хийх 
Инновацийн 
судалгааны төвийг 

1. Төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн хүрээнд Инновацийн 
судалгааны төвийг Даланзадгад 
суманд байгуулах санал 
боловсруулж хэлэлцүүлэх  

2015 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн   0% 0% 
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Даланзадгад суманд 
байгуулж, төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн 
зарчмаар хөрөнгө 
оруулалтыг  татан 
төвлөрүүлнэ. 

35 

Малын гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүнийг 
бэлтгэх, зах зээлд 
нийлүүлэх зорилго 
бүхий “Хөдөө аж ахуйн 
бирж”-ийг Даланзадгад 
суманд төвлөрүүлэн 
байгуулна.  

1. Сум бүрт малын гаралтай түүхий 
эд , бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх,  
биржийн арилжаанд оролцох 
зорилготой  хоршоодыг байгуулах, 
уг хоршоодыг түшиглэн арьс 
ширэнд анхан шатны тордолт хийх 
цэг байгуулах. 

Сум бүрийг арьс ширэнд анхан шатны тордолт хийх цэгтэй болгох, 
сумдад байгаа түүхий эдийн агуулахыг стандарчлах зорилгоор 
хүчин чадлын нарийвчилсан судалгааг гаргасан. Судалгааны 
дүнгээс Булган сумын "Найс эрдэнэ" хоршооны агуулах нь 
стандартын шаардлага хангасан байна. “Бурнавансан-Од”  орон 
нутгийн брокерийн компани стандартын  шаардлага хангасан 
агуулахгүйгээс энэ онд  биржийн арилжаанд оролцоогүй 

Бүх сумдад малын гаралтай түүхий эд 
бэлтгэдэг хоршоо үйл ажиллагаа 
явуулж байна. Сумдад үйл ажиллагаа 
явуулж буй зарим хоршоо түүхий 
эдийн агуулахтай болсон 

70% 63% 

36 

Уул уурхайн үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг аж 
ахуйн нэгжүүдтэй 
“Нийгмийн хариуцлагын 
гэрээ” байгуулан орон 
нутгийн иргэд, аж ахуйн 
нэгжийн бараа 
бүтээгдэхүүн, ажил 
үйлчилгээний ханган 
нийлүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх  нөхцлийг 
бүрдүүлнэ.  

1." Нийгмийн хариуцлагын гэрээ"-
ий хүрээнд орон нутгийн иргэд, аж 
ахуйн нэгжийн бараа бүтээгдэхүүн, 
ажил үйлчилгээний ханган 
нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх  
нөхцлийг бүрдүүлэх 

Оюутолгой ХХК-тай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах ажлын 
хэсэг 2014 онд Оюутолгой ХХК-ийн ажлын хэсэгтэй 4 удаагийн 
уулзалтыг зохион байгуулж,  гэрээний төсөл, гэрээнд тусгах 
саналыг хэлэлцэв. Орон нутгийн иргэд, ААНэгжээс уул уурхайн 
компаниудын худалдан авах бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор холбогдох яам болон төрийн болон төрийн 
бус байгууллагууд, уул уурхайн компаниудын хамтарсан "Орон 
нутгийг хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээ" сургалтыг орон 
нутагт зохион байгуулав. Орон нутаг Оюутолгой ХХК-тай хамтын 
ажиллагааны гэрээ байгуулах ажлыг 2015 оны эхний улиралд 
багтаан үзэглэхээр 2 тал харилцан тохиролцсон. 

 100% 50% 

37 

Уул уурхайн үйл 
ажиллагаа явуулж 
байгаа аж ахуйн 
нэгжүүдэд нэгдсэн 
хяналт шалгалтыг хууль 
хяналтын 
байгууллагууд болон 
нутгийн иргэдтэй 
хамтран зохион 
байгуулж, 
хариуцлагатай уул 
уурхайг  бий болгоно.  

1.Аюулгүй байдлыг хангах 
байгууллагуудын хамтарсан 
хяналт шалгалтыг уул уурхайн  аж 
ахуйн нэгж, хилийн боомтод хийх 

ГХУСАЗЗ, Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, 
Прокурорын газар, Байгаль орчны газар, Говь гурвансайхан 
байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа зэрэг 
байгууллагуудын хамтарсан хяналт, шалгалтыг удирдамж гарган 
тогтмол явуулж, нөхөн сэргээлтийн ажлыг 8 удаа хийж, гар аргаар 
алт болон улаан чулуу олборлож байгаа иргэдийн ашигласан 
багаж, хэрэгслийг хураан авч байгаль орчны улсын байцаагч нарт 
тухай бүр нь хүлээлгэн өгч, арга хэмжээ тооцуулан ажиллаж байна. 

 Орон нутгийн тусгай хэрэгцээний 
газар болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл бүхий талбайд хууль 
бусаар ашигт малтмал олборлох үйл 
ажиллагааг тухай бүр зогсоож, гарч 
болзошгүй гэмт хэрэг зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлсэн 

100% 50% 

38 

Гашуун сухайт, Шивээ 
хүрэнгийн хилийн 
боомтын ерөнхий 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлж, хөрш 
зэргэлдээ болон 
гадаадын бусад 
орнуудтай харилцан 
ашигтай хамтын 
ажиллагааг  
өргөжүүлнэ.  

Гашуун сухайт, Шивээ хүрэнгийн 
хилийн боомтын ерөнхий 
төлөвлөгөөнд тулгамдаж байгаа 
асуудлуудыг санал оруулж 
шийдвэрлүүлэх .                                                                                 
Солонгос улсаас говийн нөхцөлд 
тохиромжтой үр суулгац, бага 
оврийн тариалангийн тоног 
төхөөрөмж нэвтрүүлэх 

Гадаад харилцааны хүрээнд тус аймаг нь энэ онд БНХАУ-ЫН 
ӨМӨЗО-ны Альшаа, Баяннуур аймаг, Герман, Солонгос зэрэг 
улсуудтай хамтран ажиллалаа. Тухайлбал БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны 
Альшаа, Баяннуур аймагтай харилцан албан айлчлал хийлээ. 
Хоёр аймагтай цаашдын харилцаагаа улам өргөжүүлэх үүднээс 
хамтын ажиллагааны гэрээг шинэчлэн байгуулаад байна. 
Баяннуур аймагтай боловсрол, соёл урлаг, спорт, аялал жуулчлал, 
залуусын үйл ажиллагааг дэмжих, боомтын худалдааг хөгжүүлэх 
чиглэлээр хамтран ажиллахаар тохиролцон бол Альшаа аймагтай 
хоёр орны боомтын бүтээн байгуулалт, худалдаа, эдийн засаг, 
аялал жуулчлал, соёл урлаг, боловсрол, эрүүл мэнд зэрэг 

Энэ онд БНХАУ-д хот төлөвлөлт, 
ногоон байгууламж, байгаль орчин, 
эрүүл мэнд, онцгой байдал, архивын 
чиглэлээр, Герман улсад эрүүл мэнд, 
аялал жуулчлал, Солонгос улсад 
газар тариалан, спорт, нийгмийн 
хамгаалал, ОХУлсад залуучуудын 
холбоо, иргэний бүртгэл, Япон улсад 
барилгын стандарт, Вьетнам, 
Тайланд зэрэг улсуудад 15 удаагийн 
мэргэшил дээшлүүлэх, туршлага 

 
100% 

 
70% 
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салбаруудад хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулсан.  
 Ханбогд сум Урдын дунд хошууны залуучуудын холбооны 
төлөөлөгчид хооронд нөхөрсөг уулзалтыг Ганц модонд зохион 
байгуулав. Мөн тус хошууны биеийн тамирын хороотой “Ханбогд 
бөхийн дэвжээ” хамтран тамирчдын бэлтгэл сургуулилт хийж, 
манай тамирчдад чөлөөт бөхийн хувцас хэрэглэлийн дэмжлэг 
туслалцаа үзүүллээ. Цаашид шинэчлэн байгуулсан гэрээний дагуу 
ажиллах болно. 
Аймгийн  Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газрын дарга, БНХАУ-ын 
ӨМӨЗО-ны бүх Хятадын тэмээ хамгаалах нийгэмлэгийн дарга 
хооронд хоёр омгийн тэмээний генетикийн шинжилгээ хийлгэх 
талаар хамтран ажиллах гэрээний төсөл, уг асуудалтай 
холбогдуулан гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгэхэд ГХЯ-д мэдэгдэж, 
чиглэл авч ажилсан. Гэрээний дагуу шинжилгээ хийгдсэн бөгөөд 
хариуг авахаар хүлээж байна. 
Олон улсын байгууллагуудтай холбоо тогтоох ажлыг эхлүүлээд 
байна.  
МУ-ын Засгийн газрын 2014 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн 46 
дугаар тогтоолоор Монгол, Хятадын улсын хилийн дагуу монголын 
талаас Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын нутаг Цагаан дэл уулын 
чиглэлд, хятадын талаас БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Альшаа зүүн 
хошууны нутаг Өлзий уулын чиглэлээр хоёр талын зорчигч 
тээврийн “Цагаан дэл уул-Өлзий” байнгын ажиллагаатай авто 
замын боомт шинээр байгуулахаар шийдвэрлэсэний дагуу боомт 
байгуулах газар зүйн байршлыг нарийвчлан тогтоох, хоёр талын 
боомтын үйл ажиллагааг ижил түвшинд төлөвлөх асуудлаар 
хятадын талтай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж 
байна. 

судлах сургалтад нийт 60 гаруй албан 
хаагчид хамрагдсан байна.                                                       
БНХАУ-ын Альшаа аймгийн Эзнээ 
хошуунд жил бүх зохион 
байгуулагддаг Алтан тооройн баярт 
аймгийн Засаг даргын өгсөн 
чиглэлийн дагуу Даланзадгад, 
Гурвантэс, Ноён, Баяндалай, Сэврэй 
сумдын удирдлагууд, сумдын 
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид бараа 
бүтээгдэхүүн, цагаан идээний 
үзэсгэлэн худалдаа гаргаж амжилттай 
оролцоо.  

39 

Стандартын шаардлага 
хангасан хүнсний 
бүтээгдэхүүний 
хэрэглээг дэмжин, 
хүнсний аюулгүй 
байдлыг хангах, орон 
нутгийн брэнд 
бүтээгдэхүүнийг 
сурталчлах ажлыг 
зохион байгуулж, жилд 
нэгээс доошгүй брэнд 
бүтээгдэхүүнд 
“Үндэсний тохирлын 
тэмдэг” хэрэглэх эрх 
олгоно.  

1.Тухайн жилийн бренд 
бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж  
“Үндэсний тохирлын тэмдэг” 
хэрэглэх эрх олгох.  

Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрх олгох журмын дагуу орон 
нутгийн мах боловсруулах үйлдвэр "Говийн гурван уул" ХХК-ийн 
бүтээгдэхүүний танилцуулга холбогдох баримт бичгийг 
Стандартчилал хэмжилзүйн газарт хүргүүлж, бүтээгдэхүүнийг 
шинжилгээнд оруулснаар Стандартчилал, хэмжилзүйн газрын 
даргын 2014 оны А/337 дугаар тушаалаар тус компаний 
үйлдвэрлэдэг 3 төрлийн хиам, 2 төрлийн зайдас, хуйхтай 
царцаамаг болон "Үнэрт ус" нэрийн савласан цэвэр ус 
бүтээгдэхүүнүүдэд "Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрхийг 
2014 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 3 жилийн хугацаатай 
олгосон. 

Орон нутгийн үйлдвэрийн 2 дах 
хүнсний бүтээгдэхүүнд  "Үндэсний 
тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрх авсан 
байна. Нийт 12 бүтээгдэхүүн үндэсний 
тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрх авсан 
байна.  

100% 100% 

40 

Аймгийн төвд эрүүл 
ахуйн шаардлага 
хангасан, бизнесийн 
жишигт нийцэхүйц 
“Хүнсний худалдааны 
төв”  байгуулна.  

1.Худалдааны төвийг бүрэн 
ашиглалтанд орж, үйл ажиллагааг 
нь жигдрүүлэх. 

Аймгийн төвд хүнсний худалдааны нэгдсэн төвтэй болох ажлыг 
судлан, худалдааны төвлөрсөн захын зургийн даалгавар, захын 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага зэргийг 
боловсруулсан санхүүгийн эх үүсвэр батлагдаагүй тул 
хойшлогдсон. 

Хүнсний худалдааны төвийн зургийн 
даалгавар, захын зохион байгуулалт, 
үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага 
зэргийг боловсруулсан 

30% 30% 
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Газар, үл хөдлөх 
хөрөнгийн үнэлгээг 

сайжруулах “Капитал-
Хөрөнгө” хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэн санхүүгийн 
эргэлтэд оруулах 

нөхцлийг бүрдүүлнэ.  

1. Иргэнд газар олгох тухай 
хуулийг орон нутагт хэрэгжүүлж, 
өмчилсөн газраа барьцаалан 
санхүүгийн эх үүсвэртэй болох 
бодит боломжийг бүрдүүлэх 
2. Сумдад иргэдийн үйл хөдлөх 
хөрөнгийг гэрчилгээжүүлэх нэг 
цэгийн үйлчилгээг ажиллуулах  

1. 2014 онд аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээнд 467,215 га, 
аж ахуй, газар тариалангийн чиглэлээр 9,3 га нийт 476,515 га 
газрыг иргэнд өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсний дагуу 2014 оны 5 
сарын 03-ны байдлаар өссөн дүнгээр 22069 иргэнд 1700,37 га 
газрыг өмчлүүлээд байна. 2014 онд 1000 иргэний шинээр газар 
өмчлүүлэх өргөдлийг хүлээн аваад байна.   
2. Нэг цэгийн үйлчилгээг авах захиалга өгсөн Булган Номгон 
сумдад 6 сард ажилласан бөгөөд цаашид бусад сумдаас ирсэн 
захиалгын дагуу ажиллана.  

1.Аймгийн хэмжээнд нийт 22069 
иргэнд 1700.37 га газрыг өмчлүүлж, 
2014 оны газар зохион байгуулалтын 
ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 1000 
иргэний өргөдлийг хүлээн авч 
дууссан.  
2. Захиалга өгсөн Булган, Номгон 
сумдад нэг цэгийн үйлчилгээг 
үзүүлсэн.  

100% 70% 
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Хөдөлмөрийн 
бүтээмжийг үнэлэх 
урамшууллын 
системийг боловсронгуй 
болгон шагнал 
урамшууллын 
шинэчилсэн бодлого 
хэрэгжүүлнэ 

1.Шагнал, урамшууллын нэгдсэн 
журмын хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж, нэмэлт өөрчлөлтийг тухай 
бүр нь хийж, баяжуулж ажиллана 

Энэ чиглэлээр судалгаа, тооцооны ажил хийгдэж, журмын төсөл 
боловсруулах ажил 2013 онд явагдсан болно. Гэвч Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2014 оны "Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх 
тухай" тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд энэ ажил түр 
хойшлогдоод байна. Харин оны "Аймгийн алдартан" шалгаруулах 
журмын шинэчилсэн төслийг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 
гишүүд, Тамгын газрын хэлтэс, тасгийн мэргэжилтнүүдийн саналыг 
авч шинэчлэн боловсрууллаа.  

Аймгийн оны алдартныг тодруулах, 
шагнаж урамшуулах шинэ журмын 
төслөөр "Оны алдартан"-г анхан 
шатны нэгжээс эхлэн шалгаруулах 
болсон 

100% 90% 
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Төрийн албан хаагчийн 
ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн баталгааг 
хангах нэгдсэн бодлого 
боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ.  

1. “Төрийн албан хаагчийн 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
баталгаа” хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг гаргаж аймгийн Засаг 
даргын зөвлөл болон аймгийн 
ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар 
хэлэлцүүлэх. 
2. Төрийн албан хаагчийн ажиллах 
нөхцөл, нийгмийн асуудлыг хэрхэн 
шийдвэрлэж байгааг нутгийн 
захиргааны байгууллага 
/агентлаг/-ын хэмжээнд шалган 
үнэлгээ хийж дүнг танилцуулах 
3. Шүүхийн шинжилгээний албанд 
томилогдон  ирсэн алба хаагчдад 
зориулж албаны  1-2 өрөө байрыг 
шийдвэрлэх 
4.ГИХАЭА-ны албан хаагчдын 
орон сууцны хангалтыг 
нэмэгдүүлэх, орон сууцны 
хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцөлд 
хамруулах 
5.Аймгийн төвд 0131 дүгээр ангийн 
ажилчдын 24 айлын орон сууц 
барих 
6.Жаал шандын заставт 4-н айлын 
орон сууц шинээр барих 
7. Хууль сахиулах байгууллагын 
ажилтнуудын ажиллах орчин, 
нөхцлийг сайжруулах 

   Төрийн албаны тухай хууль /36.6.2/-д заасны дагуу нутгийн 
захиргааны байгууллага бүр "Төрийн албан хаагчийн ажиллах 
нөхцөл, нийгмийн баталгаа" хөтөлбөрийг  боловсруулан 
хэрэгжүүлж ирлээ. Энэ төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн албан 
хаагчийн ажиллах нөхцлийг сайжруулах, нийгмийн баталгааг 
хангах олон хэлбэрийн ажил, арга хэмжээ зохион байгуулагдсан. 
Тухайлбал: 
Баян-Овоо, Сэврэй, Ханхонгор, Даланзадгад /гүйцэтгэл 70%/ зэрэг 
сумдад "Нутгийн удирдлагын ордон"-г, Мандал-Овоо, Цогт-Овоо, 
Даланзадгад, Баяндалай зэрэг сумдад нийт 6 багийн төв тус тус 
шинээр барьж иргэд, төрийн албан хаагчийн ая тухтай ажиллах, 
төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай авах боломжийг бүрдүүллээ.  
- Байгууллага бүр ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг өөрийн 
хөтөлбөр, дотоод журмын дагуу шийдвэрлэж, байгууллагын 
засвар үйлчилгээ хийх, түлээ нүүрсээр хангах зэргээр ажиллаж 
байна. 
- Монгол Улсын Засгийн газрын "Төсвийг хэмнэлтийн горимд 
шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 2014 оны 147 дугаар 
тогтоол гарсантай холбогдуулж зарим тусламж дэмжлэг, хангамж 
үйлчилгээг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоогоод байна. 
   Төрийн албан хаагчийн нийгмийн асуудлын гол баталгаа болсон 
орон сууцтай болох, орон сууцны нөхцлөө сайжруулахад нь мөнгөн 
дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх асуудлыг аймгийн Засаг дарга өөрийн 
эрх хэмжээний дагуу шийдвэрлэж ирлээ. 2014 оны байдлаар 
зөвхөн шагнал урамшуулал, буцалтгүй тусламж, тэтгэмжийн 
зардалд 89791.5 мянган төгрөг зарцуулаад байна. 

Нутгийн захиргааны байгууллагын 
албан хаагчдын ажиллах нөхцөл 
сайжирч, ажлын бүтээмж дээшлэхээс 
гадна иргэд, үйлчлүүлэгчид ая тухтай 
орчинд, түргэн шуурхай үйлчлүүлэх 
боломж бүрдэж байна.  

100% 90% 

Зорилго-2: ДЭЛХИЙН БОЛОВСРОЛТОЙ ӨМНӨГОВЬ 
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Зорилт-5:Олон улсын хэмжээнд өрсөлдөхүйц соёл, боловсролтой иргэнийг төлөвшүүлнэ.  

44 

“Зөв Монгол” хүнийг 
төлөвшүүлэх нөхцөл 
боломжийг бүрдүүлэн 
боловсролын салбарт 
шинэчлэл хийх цогц 
бодлогыг хэрэгжүүлнэ.   

1.“Аймгийн боловсролын салбарт 
баримтлах шинэчлэлийн бодлого” 
бодлогын баримт бичгийг 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх                      
2. Сургууль, цэцэрлэгүүдэд “ 
Монгол ёс заншил” зан үйлийн 
танхимыг байгуулах  

1. Хүүхдийн сурч хөгжих ая тухтай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор   
цэцэрлэгүүдийг гадаа тоглоомын талбай, хүүхдийн ороор 
хангасан. Сургууль, цэцэрлэгийн дотоод хяналт, ил тод нээлттэй 
байдлыг хангах зорилгоор Даланзадгад сумын 6 цэцэрлэг, 4 
сургуулийг хяналтын камертай болгосон. СӨБ, ЕБС-д 2,3,4 дэх 
жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх орон 
нутгийн сургалтыг БМДИ-ээс баталсан хөтөлбөрийн дагуу зохион 
байгуулж 115 багшийн хамруулан үйл ажиллагааны зардалд 5.4 
сая төгрөгийг орон нутгийн төсвөөс зарцуулсан.  
2. Өнгөрсөн жил 4-н цэцэрлэгт Монгол ёс заншлын танхимыг 
байгуулсан бол энэ жил 6 цэцэрлэгт байгуулсан.   

Цэцэрлэгийн 42 хувийг орчин үеийн 
шинэ  тоглоомын талбайтай болгож, 
хүүхдийн чөлөөт цагаа өнгөрөөх 
орчныг бүрдүүлсэн. нийт цэцэрлэгийн 
50 хувь нь танхимтай болж, хүүхэд 
багачуудад өв соёл, зан заншлыг зааж 
сургаж байна.    

100% 70% 
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Эх оронч сэтгэлгээтэй, 
амьдрах ухаанд 
суралцсан иргэн 
төлөвшүүлэхэд 
чиглэсэн “Зөв Монгол 
хүүхэд” аймгийн дэд 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж,  цэцэрлэг, 
сургууль  болон эцэг 
эхчүүдийн хамтын 
ажиллагааг хөгжүүлнэ.  

1.“Зөв Монгол хүүхэд” аймгийн дэд 
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх                                                 
2." Хүн болох багаасаа" , "Хүн 
байхын учир", "Сайн үйлсийн эзэн" 
хөтөлбөрийг ерөнхий 
боловсролын сургуульд 
судлуулах, модуль сургалтын 
хөтөлбөрийг боловсруулах  

1. Орон нутгийн  хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр "Хүүхдийн 
хамгаалагдах эрх", "Аз жаргалтай гэр бүл" сэдэвт цуврал 
нэвтрүүлгийг бэлтгэж, 7 хоног бүр явуулж байна. " Шинэ эриний зөв 
төлөвшилтэй-оюунлаг монгол хүүхэд" сэдэвт лекцийг уншуулж, 
100 гаруй хүүхдийг хамруулсан. Аймгийн хэмжээнд анх удаа оюун 
ухааны наадмыг зохион байгуулж, 13 сургуулийн 1750 хүүхдийг 
оролцуулж, 5 төрлөөр оюун ухааныг нь уралдуулсан.                                                                                             
2. Хүүхдийг бүтээлч болгох зорилгоор  Байгалийн ухааны төрлийн 
хичээлүүдээр туршилтад тулгуурласан  сургалтын  хөтөлбөрийг 
орон нутагт боловсруулж байна.  Энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулж 
хэрэгжүүлснээрээ  улсын хэмжээнд анхдагч болж байгаа юм.  

Хүүхдийн нэвтрүүлгийг  тогтмол ТВ-
ээр цацаж,  үзэгчдийн хүртээл 
болгосон.  Оюун ухааны наадам 
зохион байгуулагдаж нийт сургуулийн 
хүүхдийн 18 хувийг хамруулан, 
хөгжүүлсэн.  

80% 50% 
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Хүүхдийн авъяас, 
чадвар, хувь шинжийг 
нээн хөгжүүлэх  
“Авъяас” хөтөлбөрийг  
хэрэгжүүлнэ.  

1."Авъяас" аймгийн дэд  
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн  
хэрэгжүүлэх                                                 
2.Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн 
кабинетийг байгуулах                             
3.Танин мэдэхүйн "Хүүхэд-хөгжил" 
нэвтрүүлгийг орон нутгийн 
телевизээр хийж хэвшүүлэх   

1. Аймгийн хэмжээнд  "Авъяас" хүүхдийн фестивалийг бүсчлэн 
зохион байгуулж, нийт 19 сургуулийн 1600 хүүхэд оролцсон.   
Шалгарсан хүүхдүүд болох 300 хүүхдийг оролцуулсан урлагийн 
тоглолтыг Улаанбаатар хотод тоглуулсан нь улсын хэмжээнд 
анхдагч ажил боллоо. "Авъяас " хөтөлбөрийн нэвтрүүлгийг 
Монголын үндэсний ТВ, Эх орон ТВ болон орон нутгийн ТВ-ээр 
бэлтгэн цацаж, олон түмний хүртээл болгосон. Хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн төсвөөс 60 сая төгрөгийг зарцуулсан. 
"Авъяас" хөтөлбөрийн хүрээнд  2014 онд 19 сургуульд 171 
дугуйлан, 103 секц, 73 клубийг хичээллүүлж давхардсан тоогоор 
10717 хүүхдийг хамруулан хүүхэд нэг бүрийг хөгжих боломжийг 
бүрдүүлж ажиллалаа.                                                                                                                                                            
2. Соёл спортын цогцолбор  ашиглалтанд ороогүй улмаас 
өсвөрийн зохион бүтээгчдийн кабинетийг байгуулаагүй.                                                                                                                                        
3. Хүүхдийн танин мэдэхүйг хөгжүүлэх зорилгоор телевизийн 
нэвтрүүлгийг тогтмол хийж байгаа бөгөөд  мэдээ - 16, Сурвалжлага 
- 3, Нэвтрүүлэг - 8, Хэлэлцүүлэг - 3,теле бичлэг - 5, Ярилцлага - 6  
нийт  41 ажлыг хийж үзэгч хүүхдүүдийн хүртээл болголоо.  

 1. Нийт хүүхдийн 98 хувийг секц, 
дугуйланд хамруулан, авъяас 
чадварыг нь нээн хөгжүүлж байна. 
Энэхүү арга хэмжээ нь хүүхдийн 
бүтээлийн үзэсгэлэн, урлагийн 
тоглолт, дугуйлан секцийн тайланг 
эцэг эх, олон нийтэд сурталчилсан, 
мөн сургууль, багш нар нэг нэгнээсээ 
туршлага судалсан үр дүнтэй ажил 
болсон юм.                                                             
  

 
90% 

80% 



16 
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Орон нутагт эрэлт 
хэрэгцээ ихтэй 
мэргэжлээр  гадаад, 
дотоодын их, дээд 
сургуульд оюутан 
сургаж бэлтгэх, 
боловсон хүчнийг 
давтан болон 
мэргэшүүлэх сургалтад 
хамруулах ажлыг үе 
шаттай хэрэгжүүлж, 
Улаанбаатар хотод сурч 
буй оюутнуудын сурах, 
хөгжих нөхцлийг 
бүрдүүлэх зорилгоор 
Өмнөговь аймгийн 
Улаанбаатар хот дахь 
Төлөөлөгчийн  газрыг 
өргөтгөн үйл 
ажиллагааг нь дэмжинэ.  

1.СӨБ болон  багш мэргэжлээр 
сурч байгаа оюутныг тэтгэлэгт 
хөтөлбөрт хамруулах                             
2.Орон нутагт эрэлт хэрэгцээ ихтэй 
байгаа мэргэжлээр  гадаадын их 
дээд сургуульд оюутан сургах                                          
3. Оюутны зөвлөлтэй хамтран 
ажиллаж, аймгийн оюутны 
судалгаа, бүртгэлийг чанаржуулах 

1. Аймгийн хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт, энэхүү хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймаг, орон нутагт нэн шаардлагатай 
буюу дутагдалтай байгаа малын эмч, мал зүйч, цэцэрлэгийн багш, 
бага ангийн багш, эмч, соёлын ажилтан зэрэг мэргэжлээр сурч буй 
оюутны сургалтын төлбөрийг орон нутгаас санхүүжүүлэх шийдвэр 
гарч, журам боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Энэ төсөлд дээрхи 
мэргэжлээр сурч байгаа 62 оюутан хамрагдаад байна. Мөн гадаад, 
дотоодод суралцаж байгаа 37 оюутны сургалтын төлбөрт зохих 
дэмжлэг үзүүлэн ажиллааа. 
Дээрх мэргэжлээс гадна тус аймгийн эдийн засаг, нийгмийн 
салбарт дутагдалтай, цаашид нэн шаардлагатай мэргэжлийн 
дагуу боловсон хүчнийг ээлж дараатай бэлтгэх төсөл амжилттай 
хэрэгжиж байна. Энэ төслийн гол ивээн тэтгэгчээр "Оюутолгой" 
ХХК ажиллаж,  46 оюутны 2014-2015 оны хичээлийн жилийн 
сургалтын төлбөрт 35.0 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилт хийгээд 
байна. 
2. Тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдан гэрээ байгуулж ажилласан 2 
оюутныг ажлын байраар хангах асуудлыг шийдвэрлээд байна. 
Тухайлбал, бага ангийн багш мэргэжилтэй Э.Золбоо, Нямдаваа 
нар ажлын байраар хангагдаж, үлдсэн 3 оюутан “Оюу толгой” ХХК-
аас хэрэгжүүлж байгаа “Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр”-т 
хамрагдаж байна. 

Аймгийни хэмжээнд, ялангуяа суманд 
дутагдалтай боловсон хүчин ойрын 1-
2 жилд 70-80% хангагдах боломж 
бүрдээд байна.  
Аймгийн Засаг даргын санаачлагаар 
хэрэгжиж байгаа энэ төслийг Төрийн 
албаны зөвлөлөөс өндрөөр үнэлсэн. 

 
90% 

 
60% 
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Байгууллагын хүний 
нөөцийн чадавхи, 
мэдлэг, чадварыг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн  
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ 

1. Нутгийн захиргааны 
байгууллагын сургалтын хэрэгцээг 
судалж,, тэдний саналд тулгуурлан 
төрийн албан хаагчийн сургалтын 
жилийн нэгдсэн төлөвлөгөө гаргаж 
мөрдөх 
2.  “Хүний нөөцийн хөгжил” 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж ажиллах, дүнг Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх. 

Манай аймагт 2014 оны 1 сарын 1-ний байдлаар 123 төрийн 
байгууллагад 2822 төрийн албан хаагч ажиллаж байна. Эдгээр 
албан хаагчдыг албан тушаалаар нь ангилж үзвэл, улс төрийн 
албан тушаалтан 83, төрийн тусгай албан тушаалтан 85, төрийн 
захиргааны албан хаагч 465, төрийн үйлчилгээний ажилтан 2189 
байна. Нутгийн захиргааны байгууллагын сургалтын хэрэгцээ, 
тэдний санал, ЗГХЭГ, яам, агентлагуудын сургалтын төлөвлөгөөг 
үндэслэн "2014 онд зохион байгуулагдах сургалт, семинарын 
нэгдсэн төлөвлөгөө" гарган мөрдөж ажилаллаа. Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газрын хурал, зөвөлгөөний танхимд нийт 120 
удаагийн сургалт, семинар явагдаж давхардсан тоогоор 6750 хүн 
хамрагдаад байна.  
 Төрийн болон төсөвт байгууллага бүр албан хаагчдынхаа мэдлэг 
боловсролыг дээшлүүлэх, ажлын байран даар нь сургах хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөтэй ажиллав.  Үүний үр дүнд сум, агентлагийн албан 
хаагч бүр 1-3 удаагтийн сургалт, семинарт хамрагдсан дүн гарлаа.  
Мөн түүнчлэн Сэврэй, Манлай, Цогт-Овоо, Цогтцэций, Номгон, 
Даланзадгад зэрэг сумдууд мэргэжлийн багш, мэргэжилтнүүдийг 
урьж сургалт зохион байгуулсан бол, аймгийн хэмжээнд бүх 
сумдын 700 гаруй албан хаагчийг хамруулсан бүсчилэн сургалтыг 
нэгдсэн журмаар зохион байгуулсан.  
 
Аймгийн “Төрийн албан хаагчийн сургалт” хөтөлбөрийн дагуу 
дээрх сургалтуудаас гадна гадаад, дотоодын сургалтанд 
хамруулах, мэргэшүүлэх, давтан сургах чиглэлээр дараах ажлууд 
хийгдлээ. Үүнд:  Эрүүл мэндийн салбарт хийгдэж буй хөрөнгө 
оруулалт, эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийг шинээр авч 

Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр 100 
хувь бүрэн хэрэгжсэн.  

100% 90% 
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байгаатай холбогдуулж эмч, мэргэжилтнийг сургаж, дадлагжуулах, 
мэргэшүүлэх чиглэлээр онцгой анхаарч ажиллалаа. Энэ ажлын 
хүрээнд 60 гаруй эмч, эмнэлгийн ажилтныг гадаадад сургаж 
дадлагажуулсан. 
2. “Хүний нөөцийн хөгжил” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажиллах, дүнг Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2015 
оны 1 дүгээр сарын хурлаар хэлэлцүүлэхээр төлөвлөж байна. 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 85 хувьтай хэрэгжиж байна. 
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Малын эмч, мал зүйч 
мэргэжлээр их, дээд  
сургуульд  суралцаж 
байгаа малчин өрхийн 
хүүхдийн сургалтын 
зардлыг орон нутгаас 
санхүүжүүлж,  мал аж  
ахуйг  хөгжүүлэх 
бодлого хэрэгжүүлнэ 

1. 5-10 хүүхдийг сургаж бэлтгэнэ.  

2014 îíû õè÷ýýëèéí æèëä ìàëûí èõ ýì÷-11, ìàë ç¿é÷-1, á¿ãä 12 
îþóòàí îðîí íóòãèéí òýòãýëýãò õàìðàãäñàí áàéíà.Ìàëûí èõ ýì÷ýýð 
ñóðàëöàæ áàéãàà 19 îþóòíû 1 ä¿ãýýð êóðñûí  3 îþóòàí,  2 äóãààð 
курсын 6 îþóòàí, 3 äóãààð êóðñûí   2 îþóòàí îðîí íóòãèéí  òýòãýëýãò 
õºòºëáºðò õàìðàãäàí áóñàä íü ººðñäèéí çàðäëààð ñóð÷ áàéíà. 
2015 îнä  5 äóãààð êóðñûã 2 îþóòàí òºãñºæ èðíý. Îþóòíóóäûã 
ñóìäààð àâ÷ ¿çâýë Öîãòöýöèé, Õ¿ðìýí, Áàÿí-Оâîîãîîñ áóñàä 12 
ñóìààñ 1-3 îþóòàí ñóð÷ áàéíà.  

 
 
 

Орон нутгийн боловсон хүчний 
хангамж нэмэгдэх боломтой болсон 100% 90% 
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Цэцэрлэг, сургууль, 
дотуур байрны барилга 
барих, өргөтгөх, 
засварлах, тохижуулах 
замаар хүүхдийн ая 
тухтай сурч, хүмүүжих 
орчныг бүрдүүлнэ.  

1. Сургууль, цэцэрлэгийн тоог 
нэмэгдүүлэх, өргөтгөх замаар 
хүүхдийн ая тухтай сурч хөгжих  
орчинг бүрдүүлнэ                                           
2.Сургууль, цэцэрлэгийг ухаалаг 
самбараар хангана.                                                
3. Сургууль, цэцэрлэгт" Багш 
хөгжлийн төв"-ийг байгуулж, 
багшийн бие даан өөрийгөө 
хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэн, 
ажиллах орчинг сайжруулна               
4. Сургуулиудад хими, физикийн 
болон бусад төрлийн хичээлийн   
иж бүрэн кабинетийг байгуулж, 
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоног 
төхөөрөмжийг нэмэгдүүлнэ          

1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Булган суманд 75 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн барилгыг барьж ашиглалтанд оруулсан.  Даланзадгад 
суманд улсын төсвийн 958.4 сая төгрөгний  хөрөнгө оруулалтаар  
100, орон нутгийн хөгжлийн сангийн  1695.5 сая төгрөгний хөрөнгө 
оруулалтаар 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг барьж 
ашиглалтанд оруулсан.                                                                                                                                                       
2. Ноён сумын 80 хүүхдийн дотуур байрны барилгыг орон нутгийн 
төсвийн  992,1 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар барьж 
ашиглалтанд оруулсан.                                                                                                                              
3. Орон нутгийн төсвийн  415 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар 
19 сургуульд 82 ухаалаг самбарыг нийлүүлж, сургууль бүрийг 
ухаалаг самбартай болгосон.                                                       
4. Орон нутгийн төсвөөс 293 сая төгрөгөөр 9 сургуульд "Багшийн 
хөгжлийн төв"-ийг байгуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулсан.                                                                                                                                                                             
5. Даланзадгад сумын сургуулиудад хими, физикийн 6 кабинет, 9-
н сургуульд технологийн кабинетийг байгуулан сургалтанд 
ашиглаж байна.        

3 цэцэрлэг, 1 дотуур байрыг шинээр 
барьж цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй 
байсан 600 хүүхэд, дотуур байранд 
хамрагдах 150 хүүхдийг хамруулж,  ая 
тухтай орчныг бүрдүүлсэн.                      
Сургуулиудын 47 хувийг Багшийн 
хөгжлийн төвтэй болгож, багшийн бие 
дааж хөгжих орчин нөхцлийг 
бүрдүүүлсэн.                                         
Сургуулиудын 79 хувьд хими, физик, 
технологийн  кабинетийг байгуулж, 
сургалтанд ашиглаж хэвшүүлсэн.  

100% 80% 
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“Үдийн цай” 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
хүүхдийн эрүүл мэнд, 
өсөлт хөгжилтийг 
дэмжсэн эрүүл хүнсээр 
хангах асуудлыг 
шийдвэрлэж, хангамж, 
хамрах хүрээг 
нэмэгдүүлнэ. 

1.Гал тогоогүй сургуульд гал 
тогооны барилгыг барих                          
2.Сурагчдын Үдийн цайны 
үйлчилгээний хэлбэр, тавигдах 
шаардлагыг шинэчлэн 
боловсруулж мөрдүүлэх        .  

Ноён сумын 80 хүүхдийн дотуур байрны барилгыг орон нутгийн 
төсвийн  992,1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барьж 
ашиглалтанд оруулсан.  -"Үдийн цай" хөтөлбөрийн үйлчилгээний 
хэлбэр, тавигдах шаардлагыг сургууль бүр өөрийн онцлогт 
тохируулан шинэчилж, мөрдөж ажиллах үүрэг чиглэлийг өгсний үр 
дүнд сургууль бүр дотоодын хяналтын зөвлөлийг эцэг эхтэй 
хамтран байгуулж, шаардлагыг шинэчлэн мөрдүүлж, ажиллаж 
байна.   Зарим сургуулиуд өөрийн гал тогоогоор дамжуулан үдийн  
хоол өгч хэвшээд байна.  

Орон нутгийн төсвөөр  гал тогоо бүхий 
дотуур байрны барилгыг барьж 
ашиглалтанд оруулсан.  Сургуулиуд 
100 хувь дотоод хяналтын зөвлөлийг 
байгуулан, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж 
байгаа болон сургуулиудын 40 хувь нь 
Үдийн хоол өгч байгаагийн  үр дүнд 
бүтээгдэхүүний чанар  нэмэгдэж, 
хүүхдийн сэтгэл ханамж дээшилсэн.  

100% 60% 
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Биеийн тамирын 
хичээлийг хүүхэд 
бүрийн эрүүл өсөн 
хөгжих, авъяасыг 
хөгжүүлэхэд чиглүүлж, 
спорт заалыг тоног 
төхөөрөмжөөр хангаж, 
биеийн тамирын 
талбайг тохижуулна.   

1.Биеийн тамирын хичээлийг 
шинэчилсэн хөтөлбөрийн 
агуулгаар хичээллүүлэх, секцийн 
цагийн хөлсийг олгох, идэвхтэн 
дасгалжуулагчтай байхыг дэмжих                             
2. Биеийн тамирын гадаад талбайг 
үе шаттайгаар  тохижуулах  

1. "Авъяас" хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхэд нэг бүрийн авьяасыг 
хөгжүүлэх ажилд хүн бүрийн оролцоог сайжруулах  дэмжих, туслах 
үүднээс өнгөрсөн хичээлийн жилээс дугуйлан, секц, клуб удирдсан 
иргэд 35 хүрч,  гэрээ байгуулан ажиллаж урамшуулал дэмжлэг авч 
байна.                                                                                                                          
Ханбогд сумын сургуулийн спорт заалны тоног төхөөрөмжөөр 
хангахад дэмжлэг үзүүлж орон нутгийн төсвөөс 5.6 сая төгрөгийг 
олгож, спорт заалыг тоног төхөөрөмжөөр хангасан.  Орон нутгийн 
төсвийн 299 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар  18 сургуулийн 
биеийн тамирын заалыг орчин үеийн стандартын шаардлага 
хангасан  тоног төхөөрөмжөөр хангасан.                                                                                                                                                                     
2. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 89 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар 3,4 дүгээр сургууль, Сэврэй сумын сургуулийн  гадаа 
биеийн тамирын талбайг тохижуулж, хүүхдийн хөгжих орчинг 
бүрдүүлсэн.  

1. Хүүхдийн авъяасыг хөгжүүлж 
байгаа нийт багшийн нарын 20.8 
хувийг иргэн, идэвхитэн  
дасгалжуулагч эзэлж, хүүхдийг 
хөгжүүлсэн.                                                                
2. 18 сургуулийн спорт заалыг тоног 
төхөөрөмжөөр 100 хувь хангаж, 
шинэчилсэн хөтөлбөрөөр сургалт 
явуулах нөхцөл боломжийг 
бүрдүүлсэн.                           3. Нийт 
сургуулийн 16 хувийг шинээр  гадаа 
биеийн тамирын талбайтай болгож, 
хүүхдийн хөгжих орчинг бүрдүүлсэн.  

100% 60% 
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
сурагчдыг зориулалтын 
сурах бичиг, тоног 
төхөөрөмжөөр хангах, 
суралцах орчин 
нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

1. Ердийн сургуульд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах 
орчныг бүрдүүлэхийг дэмжсэн 
хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, 
орчинг сайжруулах                              
2. Цэцэрлэг, сургуульд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах 
багшийг сургах, мэргэшүүлэх                   
3. Сургууль, цэцэрлэгийн багш, 
хүүхдийг ХБХ-тэй харьцах харьцаа  
хандлагыг өөрчлөх ажлыг зохион 
байгуулах  

1. Орон нутгийн төсвөөс 28 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн зориулалтын ширээ сандал,  
тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан ангийг  3 дугаар сургуульд 
байгуулж байна.                                                                                                                                                  
2. Тусгай хэрэгцээт боловсролын багш бэлтэх зорилгоор сонгон 
шалгаруулалт зарлан 2 багшийг сонгон сургаж байна.                                                                                                                                     

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
ангийг  байгуулах бэлтгэл бүрэн 
хангагдаж, ажил эхэлсэн.                             
Тусгай хэрэгцээт боловсролын 
багшийг бэлтгэх ажлыг эхлүүлсэн.                   

100% 50% 

54 

Албан бус боловсролыг 
насан туршийн 
боловсролын хэлбэрт 
шилжүүлэн, сургалтын 
агуулга, арга зүй, сурах 
бичиг, орчин 
хэрэглэгдэхүүн, 
чанарын үнэлгээ, багш 
бэлтгэх, мэргэжил  
дээшлүүлэх  боломж, 
нөхцлийг бүрдүүлнэ.   

1. Сумдын Гэгээрэл төвийн үйл 
ажиллагааг өргөжүүлэх, хөгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж, хөрөнгө 
оруулалтыг улсын болон орон 
нутгийн төсвөөс шийдвэрлүүлэх  
2.Насан туршийн боловсролын 
багшийг мэргэшүүлэх, 
чадваржуулах ажлыг шат 
дараатайгаар зохион байгуулах                
3. Орон нутгийн хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр насан 
туршийн боловсролын булан нээж 
ажиллуулах                                              
4. Сургууль завсардсан иргэнд 
боловсрол нөхөн олгох ажлыг 
зохион байгуулах   

1.Аймгийн насан туршийн боловсролын төв,  14 суманд насан 
туршийн болосвролын нэгжийг байгуулсан.   20 сая төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтаар АНТБТ-ийг тохижуулсан.                                                 
2. Аймгийн насан туршийн боловсролын төвийн захирал, 14  сумын 
НТБ-ийн нэгжийн багш нарыг 2 удаагийн  сургалтанд хамруулж, 
мэдлэгийг нь нэмэгдүүлсэн.                                                          
3. Аймгийн хэмжээнд дүйцсэн хөтөлбөрөөр 29 бүлэгт 263 сурагч, 
эчнээгээр 114 хүүхдийг сургасан.  9 хүүхдэд суурь боловсрол 
олгосон.                                                                            

Насан туршийн боловсролын төв, 
нэгж 100 хувь байгуулагдаж, цаашид 
насан туршийн боловсрол хөгжих 
суурь тавигдсан.  Дүйцсэн 
хөтөлбөрийн сургалтанд хамрагдсан 
иргэний 3.4 хувь нь суурь боловсрол 
нөхөж эзэмшсэн.                                               
НТБ-ын төв болон нэгжийн бүх багш 
нар сургалтанд хамрагдаж мэдлэг 
мэргэжлээ дээшлүүлсэн.  

100% 90% 
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Олон улсын стандартын 
барилга байгууламжийн 
шаардлагад нийцсэн  
Уул уурхайн жишиг 
сургуулийг  

1. Сургуулийн барилгын ажлыг 
дуусган үйл ажиллагааг эхлүүлэх  

1.Монгол дахь Америкийн Их сургуулийн салбар сургууль болох 
уул уурхай, инженерийн их сургуулийг  Оюутолгой ХХК-ны хандив 
болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар  байгуулахаар 
барилгын зураг төсвийн ажлыг хийж гүйцэтгээд байна.                                                                                                                                    
2.  Орон нутгийн МСҮТөвийг Политехникийн коллеж болгон 

Барилгын зураг төсөв хийгдсэн.                                        
Төгсөгчид тогтвортой ажлын байраар 
хангагдаж байна. 

80% 70% 
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Даланзадгад суманд  
байгуулахыг дэмжинэ.   

өргөжүүлсэн. 2014 онд уул уурхайн 4 мэргэжлээр 34 мэргэжилтэн 
төгсгөж 30 төгсөгч ажлын байртай болсон. 
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Мэргэжлийн боловсрол, 
сургалтын 
байгууллагын үйл 
ажиллагааг 
хөдөлмөрийн зах 
зээлийн эрэлттэй 
уялдуулж, элсэгчдийг 
ажил олгогчийн гэрээ, 
захиалга дээр 
тулгуурлан төгсөгчдийг 
ажлын байраар хангах 
нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

1."Ажилтай орлоготой-Монгол хүн" 
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх                                                              
2.Мэргэжлийн боловсролын 
сургалтанд хамрагдсан иргэний 
мэргэжлийг дээшлүүлэн,  
дотоодын их дээд сургуульд 
суралцуулах                                              
3.Мэргэжил олгох  сургалтанд 
хамрагдсан иргэдийг ажлын 
байртай болоход дэмжиж сум 
хөгжүүлэх сангийн зээл олгож 
бизнесийн инкубацаар бойжуулах 
                

 
1. “Ажилтай, орлоготой  Монгол хүн” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд орон нутгийн МСҮТ-тэй хамтран 1,2 дугаар  ээлжинд нийт  
178 иргэнийг бүртгэн, сурах боломжтой 140 иргэнийг оёдол эсгүүр, 
талх нарийн боов, хоол үйлдвэрлэл, үсчин гоо засал, барилга, авто 
засвар, ойжуулагч гэсэн  мэргэжлүүдээр сургалаа. 
2.Орон нутгийн бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор Улаанбаатар 
хотын Төмөр замын Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд 2014 
онд  “Замчин” мэргэжлээр 27 суралцагчийг элсүүлэн сургаж байна.                                    
3.Мэргэжил олгох сургалтанд хамрагдан өөрийн мэдлэг чадвараа 
дээшлүүлэн эзэмшсэн мэргэжлийнхээ чиглэлээр орон нутгаас 
хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдан шинээр ажлын 
байр бий болгох, ажлын байр хадгалан үйл ажиллагаа явуулж буй 
ААН, байгуулага иргэд байна.                                                                                               

1.Хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдээс 80 
иргэн мэргэжлээрээ, 12 иргэн 
мэргэжлийн бус ажил эрхэлж байна. 
Өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад ажлын байртай болсон 
иргэдийн тоо 8%-иар өссөн 
үзүүлэлттэй байна.  
2.2013 онд Төмөр замын Мэргэжил 
сургалт үйлдвэрлэлийн төвд нийт 16 
суралцагч элсүүлсэн бөгөөд 6 
суралцагч нь БНСАУ-д мэргэжлээ 
дээшлүүлэн суралцаж байна.                                                                  
3.Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих 
зээлд, үндэсний болон орон нутгийн 
хөтөлбөрүүдэд нийт 24 иргэн 
хамрагдаж ажлын байртай болсон. 

90% 50% 

57 

Мэргэжлийн урлагийн 
байгууллагын хэв 
шинжийг өөрчилж, 
өмнийн  говийн өнгө 
төрх,  бүжиг дуу хуур, 
ерөөл магтаал,  
давтагдашгүй өв 
соёлын баялаг,  өв санг  
орчин  үеийн  соёл,  
урлагтай   уялдуулан  
хөгжүүлнэ. 

1. Говийн өнгө төрхийг 
илэрхийлсэн,  урлагийн нэгдсэн 
наадмыг жил бүр  зохион 
байгуулах                                   
2.Монгол улсын уран хатгамалч     
А.Цэрэнхүү  агсны зээгт наамал, 
уран хатгамлын өв соёлыг  сэргээх,  
түгээн дэлгэрүүлэх цогц  ажлыг   
зохион байгуулах                                    

Говь нутгийн домог, дуунуудаар " Ардын дуу ашид мөнх" мюзикл  , 
орон нутгийн онцлогийг харуулсан " Алтан говийн аялгуу"  2 шинэ 
уран бүтээл туурвин нутгийн иргэд, Эрдэнэт хот, Дундговь аймагт 
айлчлан тоглож  онцлог уран бүтээлийг сурталчилсан.     Мөн   "Хан 
тэнгэрийн ивээл"     орон нутгийн онцлогийг илэрхийлсэн бүрэн 
хэмжээний шинэ уран бүтээл туурвин орон нутгийн иргэд, Монгол,  
Хятад   хоёр орны соёлын солилцооны долоо хоногийн  хүрээнд  
ӨМӨЗО-ны Баян нуур аймгийн иргэдэд уран бүтээлээ 
толилууллаа.                                                                              2.  
Ардын гар урлал Зээгт наамлыг дэлгэрүүлэх , залуу үед өвлүүлэх 
шавь сургалтыг Ханбогд суманд зохион байгуулж 150 хүүхдэд зээгт 
наамал хийх арга барилыг сургаж,  ардын ёс заншлын сэдэвт 20 
бүтээл туурвин,  Зүүн бүсийн сумд, аймгийн төв, Улаанбаатар 
хотод бүтээлийн үзэсгэлэн гаргасан. Улсын хэмжээнд гаргасан  
"Говийн өв соёл" гар урлал урлаачдын уран бүтээлийн үзэсгэлэнд  
Зээгт наамал ,  Торгон наамлын шилдэг  бүтээлүүд дэлгэгдэн  уран 
хатгамлын өв соёлыг сэргээн, түгээн дэлгэрүүлсэн цогц арга 
хэмжээ болсон. 

150 хүүхдэд ардын гар урлал Зээгт 
наамал хийх аргачлалыг сурган, 
улсын хэмжээнд 2 удаа үзэсгэлэн 
гаргаж  устаж аюулд орсон соёлын 
биет бус өвийг дэлгэрүүлж, хамгаалж   
олон нийтэд  сурталчилсан цогц арга 
хэмжээ зохион байгуулсан. 

100% 70% 
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Өмнөговийн түүх, 
уламжлал, соёл, зан 
заншлыг  түгээн 
дэлгэрүүлэх  зорилгоор 
Батмөнх Даян хаан, 
ерөөл магтаал, 
үндэсний спорт, 
өвөрмөц зан үйл  зэрэг  
сэдэв, төрлөөр 
уралдаан тэмцээн, үйл 
ажиллагааг жил бүр 
уламжлал болгон 
зохион байгуулна.   

1.Үндэсний спорт   цогц арга 
хэмжээг зохион байгуулах                                                
2.Шагай наадгайн спортыг 
хөгжүүлэн түгээн  дэлгэрүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах                                    
3.Батмөнх даян хааны  нэрэмжит 
соёл урлагийн цогц арга хэмжээ 
болон  100 жилийг ойг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах                                                                         

 Үндэсний спортын  холбоодын  үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх үйл 
ажиллагааны зардалд дэмжлэг үзүүлэн, Батмөнх даян хааны 550 
жилийн ойн нэрэмжит арга хэмжээнд 2014 оны улсын аварга 
шалгаруулах  үндэсний сур, шагайн харваа, Өмнөговь аймгийн 
"Шигшмэл хурд 2014" хурдан морины уралдаан зохион байгуулж, 
Улсын баяр наадамд барилдах аймгийн бөхчүүдийн бэлтгэл 
сургуулилтыг хангахад,     нийт 85  сая төгрөг орон нутгийн төсвөөс 
зарцуулсан.   Шагайн наадгайг хөгжүүлэх зорилгоор  Шагайн 
харвааны бэлтгэл сургуулилтын төв байгуулан  харваачдийн 
бэлтгэл сургуулилтыг хангаж байна. Улсын баяр наадмын Шагай 
харваанд  Өмнөговь аймгийн   шагай харвааны баг тамирчид 
оролцон  тэргүүн байр эзэлж орон нутгийнхаа нэрийг улсын 
хэмжээнд гаргасан. 

Үндэсний спортыг хөгжүүлэхэд 
бодлогоор дэмжиж ажиллан Улсын 
чанартай уралдаан ,наадамд  
тамирчид аймаг орон нутгийн нэрийг 
гарган амжилттай оролцсон. 

100% 60% 
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Аймаг, орон нутгийн 
Музей, Номын 
сангуудын сан 
хөмрөгийг үе 
шаттайгаар баяжуулна. 

1.Төв болон сумдын номын санг 
баяжуулах                                               
2.Нүүдлийн номын сангийн үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх                  
3.Сүүлийн үед хэвлэгдсэн гадаад 
дотоодын шилдэг  уран 
бүтээлүүдийг  нэмэгдүүлэх   

Төв номын сан, сумдын Соёлын төвийн номын сан 4325600  
төгрөгийн   1530  сүүлийн үеийн гадаад дотоодын шилдэг 
бүтээлийн  номоор сан хөмрөгөө баяжуулж,  Хөдөөгийн малчин 
иргэд, төрийн албан хаагчид, сургууль , цэцэрлэгийн сурагчдад 
нүүдлийн  номын сангийн  үйлчилгээг 85 удаа зохион байгуулж , 
39788 иргэнд  70944 номоор үйлчилсэн. 

39788 иргэнд нүүдлийн номын 
сангийн үйлчилгээ үзүүлэн  оюуны 
хэрэгцээг хангасан.  

100% 70% 
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Иргэдийн эрх зүйн 
болон эрүүл мэндийн 
боловсрол, хүний 
эрхийн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх, “Иргэний 
боловсрол” 
хөтөлбөрийг эрх зүйн 
хөтөч, ухуулагч, эрүүл 
мэндийн сургагч нарын 
мэргэшсэн багаар 
дамжуулан нийгмийн 
бүлгүүдэд чиглүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

1.Төр олон нийтийн хамтын 
ажиллагааг бэхжүүлэх нээлттэй 
өдөрлөг зохион байгуулах.                   
2."Иргэн ба хууль" цогцолбор арга 
хэмжээг сум бүрт зохион байгуулах                            
3 Иргэний боловсрол хөтөлбөрийн 
хүрээнд иргэдэд албан болон 
албан бус сургалт явуулна  

1.2014 оны 06 сарын 18-ны өдөр төр олон нийтийн хамтын 
ажиллагааг бэхжүүлэх үүднээс төрийн байгууллагуудын нээлттэй 
хаалганы өдөрлөг, хэлэлцүүлгийг "Мерси кор" олон улсын 
байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан. 
2.Эрх зүйн сургалт сурталчилгааг идэвхижүүлэх, хууль 
сурталчлах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн 
ажлын чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, хянан шалгах зорилго 
бүхий ”Иргэн ба хууль-11” хууль сурталчлах цогцолбор аяны 
нээлтийн арга хэмжээг 11 сарын 05-ны өдөр зохион байгууллаа. 
Энэ удаагийн хууль сурталчлах аян нь “Архигүй Өмнөговь” 
хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлог 
болж, шилдэг тэргүүний сумдыг шалгарууллаа. Энэхүү аяныг 
зохион байгуулахад шаардагдах 9.120.000 төгрөгийг аймгийн 
Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс зарцуулсан. 
3.Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад 
“Эрүүл зөв иргэн болон төлөвшихүй” сэдвээр, аймгийн Wагдаагийн 
газар болон Прокурор дээр эрүүгийн хэрэг үүсгэгдэн шалгагдаж 
буй сэжигтэн яллагдагчдад “Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагаан дахь оролцогчийн эрх үүрэг” сэдвээр, “Архидан 
согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, архигүй Өмнөговь хөтөлбөрийн 
ойлголт, хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал, архидан согтуурсаны 
улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчил, түүнд нөлөөлж буй 
шалтгаан нөхцөл, криминологи шинж сэдвээр 15 сумын 3209 
иргэнд сургалт зохион байгуулсан 

1.Төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагаа, чиг үүргийн талаар иргэд 
мэдээллээр хангагдсан.  
2.Иргэдийн хууль, эрх зүйн мэдлэг 
дээшилсэн.  

100% 60% 
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Иргэдэд эрх зүйн 
туслалцаа үзүүлэх 
үйлчилгээг сайжруулан, 
“Эрх зүйн туслалцаа 
үзүүлэх” төвийг бүх 
суманд байгуулна. 

1.Гурвантэс,Сэврэй,Ноён сумдыг 
эрх зүйн туслалцааны төвтэй 
болгоно. 

1.Ноён, Сэврэй, Гурвантэс сумдыг эрх зүйн туслалцааны төвтэй 
болгох үүднээс Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, харьяа 
сумдын удирдлагуудтай санал солилцож нөхцөл боломжийг 
судалсны үндсэн дээр сумдын ЗДТГ-ын газрын бүтэц, орон тоог 
шинэчлэн баталсны дараа сумдад эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх төв 
байгуулахаар түр хойшлуулсан. Сумдын Засаг даргын тамгын 
газарт хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх мэдээллийн самбар, гарын 
авлага материалыг иргэний танхимд байршуулан иргэдэд 
үйлчилгээ үзүүлж байна.  

Үр дүн гарах болоогүй. 30% 5% 
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Хууль сахиулах 
албадын гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх, нийгмийн хэв 
журмыг хангах хүний 
нөөцийн чадавхийг 
сайжруулна. 

1.ШША нь төвд ажиллах шинжээч 
мэргэжилтнүүдийн орон тоог нэмж 
батлуулан Ханбогд суманд 
байгуулагдах шүүхийн 
шинжилгээний хэсэгт 
Криминалистикийн шинжээч эмч, 
туслах ажилтан зэрэг 3 албан 
хаагчийг судалж томилон Ханбогд, 
Цогтцэций, Манлай, Баян-Овоо 

1.Шүүхийн  шинжилгээний  Үндэсний хүрээлэнгийн захиралд 
танилцуулж  төвдөө 8, Ханбогд суманд 3 алба хаагчийн  орон тоог 
батлуулж түүнд ажиллах шинжээч мэргэжилтнүүдийг томилон 
ажиллуулж байна.  
2. Хил хамгаалах туслах хүчний зөвлөлийн хурлыг 2014 оны 3 сард 
хилийн бүх сумдад хийсэн. Хил хамгаалах туслах хүчний аймгийн 
болон сумдын салбар зөвлөл, түншийн холбоо, хилийн цэргийн 
удирдлага бүрэлдэхүүнийг хамруулан бүсчилсэн цугларалтыг 
2014 оны 06 сарын 21-нд Цагаан уул заставт хэсэгчилсэн 

1.Хэргийн газрын үзлэгийг 
мэргэжлийн өндөр түвшинд цаг 
алдалгүй хийж гүйцэтгэх орчин 
нөхцөл бүрдсэн. 
2.2014 оны ажлын чиглэл, 
төлөвлөгөөг тодорхойлж, удирдлага 
арга зүйгээр хангасан.   
3.Алба хаагчид шинээр батлагдсан 

100% 50% 
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сумдад гарсан гэмт хэргийн газрын 
үзлэгийг хийж ажиллана 
2. Хил хамгаалах туслах хүчний 
бүсчилсэн цугларалт 
Хууль сахиулах байгууллагын 
ажилтнуудад сургалт, семинар 
зохион байгуулна 

байдлаар зохион байгуулсан.   
3.“Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд хуулийн байгууллагуудын баримталж буй нэгдсэн бодлого 
чиглэл, зорилт, өөрчлөлт шинэчлэлтийг орон нутгийн хуулийн 
байгууллагын алба хаагчдад хүргэх, алба хаагчдын санал, 
хүсэлтийг сонсох, тулгарч буй бэрхшээлийг хамтран шийдвэрлэх 
зөвлөгөөнийг 2014.04.03-2014.04.04 өдрүүдэд зохион байгуулсан.  

хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх талаар 
мэдлэгтэй болсон. 

Зорилго-3: ДЭД БҮТЭЦТЭЙ ӨМНӨГОВЬ 

Зорилт-6: Бүс, нутгийн дэд бүтцийг хөгжүүлэн эдийн засгийн тэнцвэртэй байдлыг хангах замаар бизнес эрхлэх таатай орчин бүрдүүлнэ. 
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Аймгийн төв болон 
сумдад шинээр бий 
болсон хороолол, 
хотхон, эзэмшил, 
өмчлөлийн газруудад 
инженерийн болон 
шугам сүлжээ, дэд 
бүтцийг барьж 
байгуулна 

1.Сумдаас ирүүлсэн хүсэлт, ажлын 
даалгаврыг үндэслэн үнэлгээний 
хороог байгуулан ажлын зураг 
төсвийг зохион байгуулж ажлын 
гүйцэтгэлийг зохион байгуулж 
дуусгана 

1. Уг ажлын хүрээнд Даланзадгад сумын ЗДТГ-ын судалгаанд 
үндэслэн гэр хорооллын 9 хороололд 0.4 квт-ын цахилгааны 
шугамын өргөтгөл хийх, Номгон сумын 15/0.4 кВ-ын дэд станцыг 
шинээр барих, Шохойны үйлвэрийн чиглэлд 0.4 кВ-ын ЦДАШ татах 
ажлын зураг төсөв зохиогдож 1.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 2015 
онд хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.                                                                                     
2. Сумын төвийн шинэчлэл төслийн хүрээнд сумын төвийн дулаан, 
цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, гадна усан хангамж, 
ариутгах татуургын шугам сүлжээ автозамын барилга 
байгууламжийн ажлыг Цогт-овоо суманд улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжүүллээ.                         
3. Даланзадгад сумын гэр хороололд цэвэр бохир усны шугам, 
бохир усны шугам сүлжээний барилга байгууламжийг барих ажлыг 
орон нутгийн 1,9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр гүйцэтгүүллээ. Нийт-
11 км-цэвэр усныг шугам, 3 км бохир. 
4. Номгон сумын гадна ариутгах татуургын шугам барих ажлыг 
орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр барьж гүйцэтгэсэн.                                                                                                                                   
5. Улсын төсвийн хөрөнгөөр "Сумдын төвлөрсөн дулаан хангамж 
төсөл" хөтөлбөрийн хүрээнд Мандал-овоо, Хүрмэн сумдын сумын 
төвийн дулааны шугамыг шинэчлэх, засварлах ажлын гэрээ 
байгуулагдан ажиллаж, Мандал-овоо суманд 309 м дулааны 
шугам сүлжээний засварын ажил хийгдлээ.                                                                                                   
6. Шинэ суурьшлын бүсэд гадна дулааны гол тараагуур шугам 
барих” барилга угсралтын 2,4 км дулааны шугамын ажлыг орон 
нутгийн 3,6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн.                                                
 7. Шинэ суурьшилын бүсийн цэвэр бохир шугам сүлжээний 2,1 км 
ажлыг 761 сая төгрөгийн орон нутгийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн.                    
 8. Шинэ суурьшлын бүсийн барилга байгууламжийн дундах 10 кВт-
ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц барьж байгуулав.                             
9. Шинэ суурьшлын бүсэд дулаан түгээх төв ЦТП-1,2,3,4-ын 
барилга угсралтын ажил/ зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэж ашиглалтанд 
оруулаад байна.        
10. Нэгдсэн эмнэлгийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил 
11. Хүрмэн сумын 0,4 кВ-ын ЦДАШ өргөтгөсөн                                                    
12. Баян-овоо сумын 0,4 кВ-ын ЦДАШ  ажил эхлээд байна. 

Уг хөтөлбөрийн хүрээнд Даланзадгад 
сумын Шинэ суурьшлын бүсийн 
инженерийн шугам сүлжээний ажлууд 
бүрэн шийдэгдсэн. Цогт-овоо, Номгон, 
Цогтцэций, Гурвантэс, Ханбогд, 
Мандал-овоо сумдад нийт 3600 м 
дулааны шугам, 1406 м цэвэр усны 
шугам, 5130 м бохир, цэвэршүүлэх 
байгуулам-1 баригдсан байна. Зарим 
сумдууд, төсөвт байгууллагуудын 
цахилгаан хангамж сайжирч эрчим 
хүчний тасалдалгүй болсон. 

 
 

90% 

 
 

70% 
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Даланзадгад, Хүрмэн, 
Баяндалай, Ноён, 
Сэврэй, Гурвантэс 
сумын чиглэлийн 
цахилгаан дамжуулах 
агаарын шугамыг 
өргөтгөж,  төвийн эрчим 
хүчний нэгдсэн 
сүлжээнд холбоно. 

1. ТЭЗҮ, зураг төсвийн дагуу 
үнэлгээний хороог байгуулан 
ажлыг зохион байгуулж 
гүйцэтгүүлэн бүрэн дуусгана. 

 1.Өмнөговь аймгийн Хүрмэн-Баяндалай 35/0,4 кВ-ын 400 кВа  
чадалтай дэд станцыг 35/10 кВ-ын 600 кВа чадалтай дэд станц 
болгон өөрчлөх, 10 кВ-ын ячейк суурилуулах, 10 кВ-ын цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугам барих ажлыг хэрэгжүүлсэн байна.                                
2. Ноён, Гурвантэс, Сэврэй сумдын Төвийн бүсийн нэгдсэн 
системд холбох ажлын хүрээнд 110 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын 
ТЭЗҮ, зураг төсвийг боловсруулж, ажлыг хэрэгжүүлэхээр Эрчим 
хүчний сайд, аймгийн Засаг дарга нарын хооронд байгуулах 2015 
оны гэрээнд саналыг оруулахаар тусгасан.  

Хүрмэн-Баяндалай чиглэлийн 
цахилгаан хангамжийг сайжруулах 
ажлыг хэрэгжүүлсэний үр дүнд тухайн 
сумдын айл өрхүүдийн цахилгааны 
хэлбэлзэл тогтворжсон 
Одоогоор Ноён Сэврэй Гурвантэс 
сумд төвийн эрчим хүчний нэгдсэн 
сүлжээнд холбогдоогүй БНХАУ-аас 
тог цахилгаан авсан хэвээр байна.  

 
 
100% 

 
 

50% 
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Иргэдийн мэдээлэл 
авах хүртээмжийг 
сайжруулж, уян дэд 
бүтцийг сумдад бий 
болгоно. 

1. ОНХА-ны үйл ажиллагааг 
цахимжуулах шаардлагатай арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Иргэдэд 
шаардлагатай мэдээ мэдээллийн 
шинэ баазуудыг бүрдүүлэх. 
2. Бүх сумдын ЗДТГ-ыг интернетэд 
холбох ажлыг хийж гүйцэтгэх. 
Хөдөө сумдын иргэдийг цахим 
мэдээллээр хангах ажлыг 
эхлүүлэх.   

1. Иргэдэд хүргэх мэдээллийн санг баяжуулж, төрөл агуулгыг 
сайжруулан ажиллаж байна. Аймаг сумын цахим мэдээллийн 
сүлжээ сайжирч, ихэнх сумдууд facebooк хаяг нээн ажиллуулж 
байна. Сэврэй сум "Монголын үндэсний радио"-гийн нэвтрүүлгийг 
тогтмол дамжуулж байгаа нь бусдад нэвтрүүлэх туршлага болоод 
байна. Мөн сум бүр иргэдээ сонсох утас ажиллуулж, тэдний санал 
хүсэлтийг хүлээн авч, шаардлагатай мэдээллээр хангаж байна. 
2. Бүх сумдыг интернэтэд холбох ажил хийгдэж байгаа бөгөөд 
шинээр бүх сумдуудтай видео хурал, зөвөлгөөн, ярилцлага хийх 
боломж бүрдлээ. 

Иргэдийн мэдээлэл авах боломж 
нэмэгдэхийн зэрэгцээ, нутгийн 
захиргааны байгууллагуудтай нэгэн 
зэрэг, хоромхон хугацаанд холбогдож 
нүүр тулан ярилцах боломжоор 
хангагдлаа. 

100% 70% 

66 

Гашуун сухайт, 
Шивээхүрэн хилийн 
боомт дахь мэргэжлийн 
байгууллагуудыг 
интернетийн сүлжээ 
болон соёлын өвийн 
улсын нэгдсэн 
бүртгэлийн цахим 
мэдээллийн сантай 
холбоно. 

1.Гашуун сухайт, Шивээхүрэн 
хилийн боомт дахь мэргэжлийн 
байгууллагуудыг соёлын өвийн 
улсын нэгдсэн бүртгэлийн цахим 
мэдээллийн сантай холбоно. 

Гашуунсухайт, Шивээхүрэнгийн хилийн боомт дахь зарим 
байгууллагууд шилэн кабелийн шугамд холбогдсон.  
Соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн программыг аймгийн 
музейд суурилуулж, үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. Энэхүү 
программ нь нууцлалын зэрэгтэй бөгөөд БСШУЯ-аас 2015 онд 
хилийн боомтуудад суурилуулж, хариуцсан алба хаагчдыг 
сургалтанд хамруулахаар шийдвэрлэсэн.   

Ажлын эхлэл тавигдаж, 2015 онд 
хэрэгжих нөхцөл бүрдсэн. 

80% 50% 
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Жижиг, дунд аж ахуй 
нэгжийн санхүүгийн 
тайлагналын олон 
улсын стандарт 
нэвтрүүлэх үйл  
ажиллагааг 
хэрэгжүүлнэ.  

1.Нягтлан бодох бүртгэл, Аудитийн 
хуулиудад орсон өөрчлөлтүүдийг 
сурталчилан жижиг дунд аж ахуйн 
нэгжүүдэд зориулан гаргасан 
заавар журмыг хэрэгжүүлнэ 

Сангийн сайдын 2012 оны 77 дугаар тушаалаар шинэчлэгдэн 
батлагдсан  тайлангийн маягтын бүх аж ахуйн нэгжүүдэд 
сурталчлан хэрэгжүүлж  2013 онд 286 аж ахуйн нэгж  байгуулагдаж,  
4 аж ахуйн нэгж  хасагдан 2013 оны 12-р сарын 31 -ны байдлаар 
1285 аж ахуйн нэгж бүртгэлтэй байгаагаас  67 сураггүй алга 
болсон, 15 татан буугдах, тайлан тушаавал зохих 1203  аж ахуйн 
нэгжээс 1064 аж ахуйн нэгжийн  жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан 
хүлээн авч судалгаа дүгнэлт хийн Засаг даргын зөвлөлийн 
өргөтгөсөн хуралдаанд танилцуулж мэдээллээр хангалаа. 
 2014 оны 1-р улиралд   867 аж ахуйн нэгж, 2-р улиралд 924 аж 
ахуйн нэгж, 3-р улиралд 921 аж ахуйн нэгжээс санхүүгийн 
тайлагналын олон улсын стандартын дагуу  цахим  болон цаасан 
хэлбрээр  санхүүгийн тайлан хүлээн авч хуулийн хугацаанд нь  
мэдээг Сангийн яаманд хүргүүлж ажиллаа. Тайлан хүлээн авах 
явцад стандартын хэрэгжилтийг хангах талаар   заавар зөвлөгөө 
өгөн ажиллалаа.                                                                                        

Тус аймгийн хувийн хэвшлийн аж 
ахуйн нэгжүүдийн санхүүгийн үйл 
ажиллагааны үр дүнг тооцон татвар 
ногдуулалтын суурь  мэдээллээр 
хангагдах болон санхүүгийн тайлан 
тушаах  хуулийн хэрэгжилтийг хангах 
зэрэг олон талын үр дүнтэй. 

100% 70% 
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Статистикийн мэдээлэл 
боловсруулалтын үр 
ашигтай, шуурхай 
байдлыг бүх шатанд 
хангасан техник, 
технологийг нэвтрүүлэн 
хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлж, 
мэдээллийн цахим сан 
бий болгоно.    

1.Статистикийн салбар үүсч 
хөгжсөний 90-н жилийн ойтой 
холбогдуулан ажлыг зохион 
байгуулах, ном гаргах 

Статистикийн салбар үүсч хөгжсний 90 жилийн ойг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргатай гэрээ байгуулсан үр 
дүнгийн гэрээний хүрээнд ажлын төлөвлөгөөг гарган батлуулж, 
хэрэгжүүллээ. Төлөвлөгөөний дагуу статистик мэдээллүүдийг ном 
эмхэтгэл болгон хэвлүүлэн, олон нийтэд хүргэж, үйл ажиллагаагаа 
сурталчлах, тухайн салбарт үр бүтээлтэй ажилласан ажилтан 
албан хаагчдыг урамшуулах, статистикийн мэдээллийн ач 
холбогдол, хэрэглээний талаар иргэд болон ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сурагчдад хичээл заах, гарын авлага танилцуулга 
номыг тараалаа. Мөн 11 сарын 11 буюу статистикийн өдрөөр 
нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж, өөрсдийн үйл 
ажиллагааг танилцуулж, олон нийтэд мэдээллийг хүргэлээ. 2014 
онд Улаан загалмайн хороо болон аймгийн ИТХ-тай хамтран 
зохион байгуулсан“Та энэрэнгүй сэтгэлтэн” хүмүүнлэгийн аянд 
Статистикийн хэлтсээс төлөвлөгөөний дагуу оролцсны үр дүнд 
2014 оны “Шилдэг хүмүүнлэг байгууллага”-р шалгарлаа. 

Ойг угтан 2014 онд статистикийн үйл 
ажиллагааг шинэлэг байдлаар хийж 
гүйцэтгэн, олон нийтэд сурталчлах 
ажлыг өргөн хүрээтэй зохион 
байгуулж, төлөвлөгөөг 92.8 хувьтай 
хэрэгжүүллээ. Мөн 2014 оны үр 
дүнгийн гэрээг 93 хувийн 
гүйцэтгэлтэйгээр дүгнүүллээ.  2014 
онд шилдэг хүмүүнлэгийн 
байгууллагаар Статистикийн хэлтэс 
шалгарлаа.  

100% 60% 

Зорилт-7: Төв, суурин газрын орчны эрүүл ахуй, ая тухтай байх нөхцлийг сайжруулна. 

69 

Говийг ойжуулах, 
цэцэрлэгжүүлэх үйл 
ажиллагааг Мод 
үржүүлгийн газар, Ойн 
анги, Ботаникийн 
хүрээлэн  байгуулах 
замаар үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлнэ.   

1.Ботаник цэцэрлэгт хүрээлэн 
байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. 

ªìíºãîâü àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2014 îíû 2-ð ñàðûí 27-íû à-74 
òîîò çàõèðàìæààð òóñ àéìàãò îéæóóëàõ àæëûã ã¿éöýòã¿¿ëýõýýð 
ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãà áîëîõ "Ñóì äóíäûí îéí àíãèéã 5 îðîí 
òîîòîéãîîð áàéãóóëæ, 4-ð ñàðààñ ¿éë àæèëëàãààãàà ýõëýж 
Захирагчийн ажлын албатай хамтран Даланзадгад сумын 
Ойжуулалтын ажлыг мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэж байна. Ойн 

анги нь Захирагчийн ажлын албатай хамтран  5760 модыг нисэх,  
үдэлт угталтын засмалын дагуу тарьлаа. 

 Нисэхийн зам дагуу тарьсан мод 29%, үдэлт угталтын зам дагуух 

мод 40%-ийн амьдралтын хувьтай байлаа. Ногоон хэрэм үндэсний 

хөтөлбөрийн хүрээнд 50 га талбайд ойжуулалт хийхээр тендер 

зарласан боловч шаардлагад нийцсэн тендер ирээгүй тул 

цуцалсан. Дахин зарлахад ойжуулалт хийх цаг хугацаа өнгөрсөн 

тул цуцалсан. Даланзадгад сумаас Гурвансайхан нисэх онгоцны 
буудал хүртэлх автозамын баруун талд 77 га талбайны зүүн хойд 

талд 10 га талбайд соёл амралтын хүрээлэн байгуулахаар газрыг 

сонгон түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулсан. Гүйцэтгэгч Говь эрдэнэс групп ХХК-тэй 2015 оны 06 

сарын 1-нд гүйцэтгэж дуусгахаар 8.1 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 

ажлын гэрээг байгуулсан. 2014 онд хийгдэх хашаажуулалт, 
автозогсоол,  доторх талбайн зам талбай, барилга, тоглоомын 
суурь цутгах, зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. 

2014 îíû 5-ð ñàðààñ àéìãèéí 
îéæóóëàëòûí àæëûã сóì äóíäûí îéí 
àíãè ã¿éöýòãýæ ýõýëñíýýð, ìîäíû 
òàðèалаëò àð÷ëàëò îéæóóëàëòûí 
àæèë ìýðãýæëèéí ò¿âøèíä   õèéãäýæ 
áàéíà. 5 ãà ãàçàðò îéí çóðâàñ òàðüñàí 
áàéíà. Даланзадгад суманд 10 га 
талбайд Соёл амралтын хүрээлэн 

байгуулах ажлыг эхлүүлсэн. 

100% 60% 
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Агаарын бохирдлыг 
бууруулах зорилгоор 
гэр хороололд дэд 
бүтцийг нэмэгдүүлж, 
утаагүй түлшний шинэ 
технологийг нэвтрүүлж, 
уул уурхайн үйл 
ажиллагаа өргөжиж буй 
Даланзадгад, 
Гурвантэс, Цогтцэций 
сумын төвд агаарын 
бохирдол, тоосжилтыг 
хянах агаарын чанарын 
хяналтын тоног 
төхөөрөмжийг 
суурилуулна. 

1.Даланзадгад сумын төвийн гэр 
хорооллын айл өрхийг утаагүй 
зуухаар хангах ажлыг "Цэвэр 
агаарын сан"-тай хамтран зохион 
байгуулах ажлыг эхлүүлэх 
2.Утаагүй түлшний шинэ 
технологийг нэвтрүүлэх ажлыг 
судлах 

 Äàëàíçàäãàä, Õàíáîãä, Öîãòöýöèé ñóìäàä àãààðûí òîîñæèëòèйí 
õýìæèëòèéí PM1-10 õ¿ðòýëõ òîîñæèëòèéí õýìæýýã òîãòîîõ Dustrak 
8533 áàãàæ авч нийлүүлэн ашиглаж эхлээд байна. 

Даланзадгад, Цогтцэций, Гурвантэс, Ханбогд сумдын  агаарын 
бохирдлын зэрэглэлийг тогтоох ажлыг 12.5 сая төгрөгөөр Цаг уур 

орчны шинжилгээний газраар гүйцэтгүүлж байна.   

.Цэвэр агаар сангийн үйл ажиллагаатай танилцан Утаагүй зуухны 

үнэ болон нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжийн  судалгааг авч орон 

нутгаас зуухны үндсэн үнээс татуу олгох замаар хөнгөлөх асуудлыг 

хэрхэн шийдвэрлэх талаар судалсан. Улсын төлбөрийн орлогоос 

төвлөрөх 42.0 тэрбум төгрөгийг тодотголоор 12.6 тэрбум төгрөг 

болж буурсан тул санхүүжилт шийдэгдээгүй  тул аймгийн Засаг 

даргын а/607 тоот захирамжаар утааг багасгах шинэ технологи 
нэвтрүүлэх, холбогдох судалгааг гаргах ажлын хэсгийг байгуулан 

ажиллаж байна 

Äàëàíçàäãàä, Õàíáîãä, Öîãòöýöèé 
сумдууд өөрсдөө 2 ñàðààñ 

ýõëýíòîîñæèëòèéí õýìæýýã òîãòñîí 
öýãýýñ ãðàôèêèéí äàãóó òîãòìîë 
õýìæèëò õèéæ àæèëëàæ áàéíà. 
Даланзадгад, Цогтцэций, Гурвантэс, 
Ханбогд сумдын  агаарын бохирдлын 
зэрэглэлийг тогтоох ажлыг 
мэргэжлийн байгууллагаар 
тогтоолгож байна. 

80% 70% 
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Даланзадгад сумын 
төвд үерийн усыг 
зайлуулах 
хамгаалалтын даланг 
барьж байгуулна. 

1. Зураг төслийн дагуу барилга 
байгууламжийн ажлыг гүйцэтгэх 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж 
ажлыг хийж дуусгана. 

Даланзадгад хотын үерийн хамгаалалтын даланг 1.3 тэрбум 
төгрөгөөр “Бидний зам” ХХК-иар гүйцэтгүүлэн хүлээж авсан.     

1. Үерийн ус аймгийн төвд орж 
ирэхээс хамгаалагдана. 

100% 100% 
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Нийслэлийг аймгийн 
төвтэй, аймгийн төвийг 
баруун бүсийн сумдтай 
холбох хатуу хучилттай 
авто замыг барьж 
ашиглалтад оруулна.  

1. Зам арчлалтын ангийг байгуулах  
2.Даланзадгад-Баяндалай-
Гурвантэс чиглэлийн автозамыг 
барих ажлыг үргэлжлүүлэх  

1. ЗТЯ-аас аймгуудын нутаг дэвсгэрт баригдсан улсын чанартай 
хатуу хучилттай автозамын засвар арчлалтын гүйцэтгэх компанийг 
шалгаруулах тендерт  гүйцэтгэгчээр "Даш зам" ХХКомпани 
шалгарч гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Тус компани нь Цогт-
овоо сумаас хойш 15 км-т кемп байгуулж  зам засварын арчлалтын 
ажлыг гүйцэтгэж байна.   
2. Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн автозамыг 
үргэлжлүүлэн 13 км замыг барих ажлыг орон нутгийн төсвийн 10,8 
тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэгч Дарданговь ХХК-тай гэрээг байгуулан 
гүйцэтгүүлж гэрээний хугацаар 2014.09.01-ний байнгын 
ашиглалтад хүлээлгэн өглөө.  

1. ЗТЯ-аас өгсөн чиглэлийн дагуу 
автозамын засвар арчлалтыг 
хариуцан ажиллах гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулж, Даш зам ХХК-тай 
гэрээг байгуулан ажиллах саналыг 
хүргүүлсэн.   
2. Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс 
чиглэлийн автозамыг үргэлжлүүлэн 
10 км замыг барих ажлыг орон нутгийн 
төсвийн 10,8 тэрбум төгрөгөөр 60%-
ийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна.  

100% 80% 
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Даланзадгад суманд 
олон улсын Нисэх 
онгоцны буудлыг барьж 
ашиглалтад оруулна. 

1. Гурван сайхан нисэх буудлын 
аэродромыг хүчитгэн өргөтгөх 
ажлыг үргэлжлүүлэх  
2. Олон улсын нисэх буудлын 
статустайгаар үйл ажиллагааг 
явуулах  

2013 оны төсвийн тухай хуулиар 2013-2014 онд хэрэгжихээр 
батлагдаж, тухайн онд 3000.0 сая төгрөгийг санхүүжүүлэхээр 
тусгагдсан боловч тухайн төсвийн тодотголоор хасагдсан. 2014 
оны төсвийн тухай хуулиар аудитаар дахин шалгаж шийдвэрлэх 
барилга байгууламжийн жагсаалтад орсон. Тус ажлыг эхлүүлэх 
саналыг холбогдох яаманд хүргүүлсэн болно.  

ТЭЗҮ болон с удалгаа хийгдсэн 
боловч хөрөнгийн асуудал 
шийдвэрлэгдэхгүй байгаа болно.  

100% 30% 
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Даланзадгад сумын төв 
болон гэр хороололд 
шинээр авто зам, явган 
хүний замыг  барих 
ажлыг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ.  

1. Даланзадгад төвөөс Номгон 
чиглэлд гарах автозамыг барих  
2. Гэр хороололд явган хүний зам 
барих 

Шинэ суурьшлын бүсийн доторх 3,1 км автозамыг барих ажлыг 1.2 
тэрбум төгрөгийн өртөгтэйгээр гүйцэтгүүлж байна. Шинэ 
суурьшлын бүсийн гол тараагуурын шугамын ажил дуусаагүйн 
улмаас ажил энэ онд хийгдэж дуусаагүй. Ирэх оны 04 дүгээр сард 
ажлыг хийж гүйцэтгэхээр болсон. Ажлын гүйцэтгэл 50%-тай.  

3.1 км автозамын ажил 50%-тай 
хийгдсэн.  

100% 60% 
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Азийн хөгжлийн банк, 
Европын сэргээн 
босголтын банкны 
хөрөнгө оруулалтаар 
Даланзадгад, Ханбогд,  
Цогтцэций, Гурвантэс 
сумдад цэвэрлэх 
байгууламж барина. 

1. Сумдын төвийн цэвэр, бохир 
усны шугам сүлжээ, цэвэрлэх 
байгууламжийг барьж байгуулах  

Азийн хөгжлийн банк болон Монгол улсын Засгийн газрын хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжиж буй “Өмнөговь болон Дорноговь аймгийн 
хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн 
G0204-MON төсөл”-өөр Гурвантэс суманд 2.1 сая долларын өртөг 
бүхий  цэвэр усны 4,9 км шугам, бохир усны 3,5км шугам, 100м3-
ийн усан сан, 3 ширхэг ус түгээх байр, 2 ширхэг гүний худаг,  
280м3/хоногт хүчин чадал бүхий механик цэвэрлэх 
байгууламжуудыг 2.1 vgz 2 “Санжат” ХХК гүйцэтгэж, 2014 оны 11 
дүгээр сарын 13-нд барилга байгууламжийг ашиглалтанд 
оруулсан. Цогтцэций суманд 1.0 сая долларын өртөг бүхий  цэвэр 
усны 6,9км шугам, бохир  усны 5,2км шугам, 100м3-ийн хоёр 
ширхэг усан сан, 3 ширхэг усан сан, бохир усны өргөлтийн насосны 
станцыг барих ажлуудыг “Монинж бар” ХХК гүйцэтгэж байна. 
Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай. Гэрээгээр 2014оны 12 сард 
ашиглалтанд оруулах ёстой. “Сумын төвийн шинэчлэл” төслийн 
хүрээнд  2014 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Цогт-Овоо 
сумын төвд цэвэр усны шугам 3056м, бохир усны шугам 2130м, 
гадна дулаан хангамжийн 1640м хос шугам, 100м3-ын усан сан, ус 
түгээх байр, 1,5мВт-ын халаалтын зуух, 50м3-ын цэвэрлэх 
байгууламж, авто зам, явган хүний замын хамт 2км, 40ш өрхийн 
хашааг шинэчлэх, гудамжны гэрэлтүүлэг 84ш, халуун усны 
барилга, төсөвт байгууллагуудын гадна фасад, дээврийг 
засварлах ажлуудыг тус тус 80  хувийн гүйцэтгэлтэйгээр “Монгол 
дайвин” ХХК гүйцэтгэж байна. 
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Даланзадгад сумын гэр 
хороололд гүйцэтгэж буй 1951,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий 11000м 
цэвэр усны шугам, 3500м бохир усны шугамын ажил  80 хувийн 
гүйцэтгэлтэйгээр хийгдэж байна. 

1. Гурвантэс, Цогтцэций, Ханбогд 
сумын төвийн цэвэр бохир усны 
шугам сүлжээний барих гүйцэтгэгч 
шалгарч, хөрөнгийн асуудал 
шийдвэрлэгдсэн бөгөөд энэ онд 
хийгдэж дуусна.  

80% 60% 
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Аймгийн нийтийн 
тээврийн үйлчилгээний 
чанарыг сайжруулж, 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ.  

1. Аймгийн төвийн нийтийн 
тээврийн чиглэлийг нэмэгдүүлэх  
2.Хот хоорондын нийтийн тээврийн 
үйлчилгээг автоматжуулсан 
системд шилжүүлнэ 
3.Ханбогд, Гурвантэс, Цогтцэций 
сумын авто вокзалын барилгын 
зураг төсөв боловсруулах, 
барилгын ажлыг эхлүүлэх                                                                                          
4. Цогтцэций сумын Тээврийн 
салбарыг  Авто тээврийн хяналтын 
авто машинтай болгох                        

1. Даланзадгад хот доторх нийтийн тээврийн үйлчилгээг явуулах 
ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, Атоб ХХК нь Нийт 5 
чиглэлд 49 цэгт зогсоолтойгоор үйлчилгээг явуулж байна.  
2. Зорчигч тээврийн үйлчилгээг  автоматжуулсан системд холбож, 
зорчигчийн тасалбар бичих үйлчилгээг онлайн системээр 
гүйцэтгэж байна.  

1. Хот доторхи нийтийн тээврийн 
үйлчилгээг 5 чиглэлийн маршрутаар 
явуулж байна.  
2. Хот хоорондын зорчигч тээврийн 
үйлчилгээ нь онлайн системд 
холбогдсон.  

100% 80% 
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Аймгийн  газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөөг шинэчлэн, 
дэвшилтэт технологи 
нэвтрүүлснээр 
мэдээллийн нэгдсэн 
сан, өндөр 
нарийвчлалын 

1. Газар зохион байгуулалтын 
ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 
ажлыг зохион байгуулах  
2. Цогтцэций, Ханбогд, Гурвантэс 
сумын төвийн хэсгийг өндөр 
нарийвчлалын сансарын зурагтай 
болгох  

1. Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг 

шинэчлэх ажлын техникийн даалгаварыг ÃÕÁÃÇÇ ãàçàðò õàìòðàí 
áîëîâñðóóëàí, õóóëü òîãòîîìæийí äàãóó õîëáîãäîõ õýëòñýýð 
õÿíóóëàí áàòëóóëæ,  ã¿éöýòãýã÷ýýð Ãàçàð äýëõèé ÕÕÊ øàëãàð÷, 
ãýðýý байгуулаí àæèëëàæ áàéíà.  Òехникийн даалгаварыí äàãóó 
ãàçàð äýëõèé êîìïàíè õèéñýí ÃÇÁ òºëºâëºãººãºº ÃÕÁÃÇÇ ãàçàðò 
òàíèëöóóëàí ìýðãýæëèéí ä¿ãíýëò ãàðãóóëàí òóñ ä¿ãíýëòýýð 
ñàéæðóóëàõ øààðäëàãàòàé àæëûã íýìæ òóñãàí  àéìãèéí 
АИТТХóðëààð болон АИТХóðëààð òóñ òóñ õýëýëö¿¿ëýí 2014 îíû  
6/6 äóãààð òîãòîîëîîð áàòàëãààæóóëñàí áàéíà. 

1.  Аймгийн 2014 оны газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулан ИТХ-аар батлуулж, 
мөрдөн ажиллаж байна. Аймгийн 
газар зохион байгуулалтын ерөнхий 
төлөвлөгөөг шинэчлэх ажил 100%-тай 
хийгдсэн. 
2. Даланзадгад сумын  суурьшлын 
хэсгийн 15000 га газарт сансарын 

90% 50% 
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сансарын зураглалтай 
болгоно.  

2. Даланзадгад сумын  сууршлийн хэсгийн 150 км2 буюу 15000 га 
газарт сансарын түүхий зураг худалдан авч сансарын зургийн 

боловсруулалттай 1:5000 байр зүйн зураглал үйлдэх, Даланзадгад 

сумын төвийн хэсгийн 16 км 2 буюу 1600 га газарт агаарын зурагын 

боловсруулалттай 1:1000 байр зүйн зураг үйлдэх, GNSS-

технилогоор  геодезийн сүлжээ байгуулах  ажлын ã¿éöýòãýã÷ýýð 

Ìîíìýð ÕÕÊ òîäðóóëàí ãýðýý áàéãóóëàí àæèëëàæ áàéíà. Ãýðýýò 
àæëûí äààëãàâàðûí äàãóó äàðààõè àæèë ã¿éöýòãýñýí áàéíà. ¯¿íä: 
Байр зүйн зураглалын ажлыг өндөр нарийвчлалын агаар, сансрын 

зураглал, хээрийн хэмжилт судалгаа, боловсруулалтын аргаар 
гүйцэтгэñýí  бөгөөд уг ажëûí õ¿ðýýíä дараах àæèë õèéãäñýí áàéíà.  

-Байрлал болон өндрийн үндэслэл байгуулæ,  Øинээр Геодезийн 

байнгын 12 цэг, тэмдýгтèéã суулгаæ,  ãàçàð äýýð íü àêò ¿éëäýæ 
õ¿ëýýëãýæ ºãñºí  
-Àãààðûí çóðàãò àâàëòûí хээрийн хэмжилт, тодруулалтûã 
íèñãýã÷ã¿é îíãîöîîð ìºí ãàçàð äýýð íýã á¿ð÷ëýí ÿâæ ã¿éöýòãýí 
àãààðûã îðòî çóðàã õèéñýí áàéíà.  
- Сансрын ò¿¿õèé çóðàã õóäàëäàí àâ÷, боловсруулалт õèéæ 
ортофото зураг õèéñýí 
-Байр зүйн зураглалын боловсруулалт хийæ, 1:1000-ны 

масштабòàé áайр зүйн зураглалыã агаарын зургаар, 1:5000-ны 

масштабòàé áайр зүйн зураглалыã сансрын зургаар хийж 

гүйцэтгэñýí áàéíà. 1:1000,1:5000  масштабтай байр зүйн 

зураглалыг тоон хэлбэрээр ‘’shp’’ өргөтгөлтэйгээр хүлээлгэн ºãñºí 

áàéíà. 

зургийг авч, сансарын зургийн 
боловсруулалттай 1:5000 байр зүйн 
зураглал үйлдэх, Даланзадгад сумын 
төвийн хэсгийн 1600 га газарт агаарын 
зургийн боловсруулалттай 1:1000 
байр зүйн  зураг хийх, GNSS 
технологиор  геодезийн сүлжээ 
байгуулах ажил 100%-ийн 
гүйцэтгэлтэй.  

78 

Даланзадгад сумын хүн 
амын ундны хоёрдахь 
эх үүсвэрийг шинээр 
барьж байгуулна.  

2. Даланзадгад сумын ундны шинэ 
эх үүсвэрийг байгуулах ажил 
хийгдэж дуусах   

Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар  Даланзадгад 
суманд шинээр 1000 м3-ийн багтаамжтай усан сан, бохир усны 4,6 
км шугам, 1,4 км цэвэр усны шугам, одоогийн ундны эх үүсвэрийн 
худгаас 1,4 км-т, цагт 40м3 ус өгөх хүчин чадалтай гүний худаг 
гаргаж, уг худгийг 10 кВ-ын цахилгааны шугамаар холбох зэрэг 1,3 
тэрбум төгрөгийн өртөгтэй ажил хийгдэж ашиглалтанд орсон. 
Даланзадгад суманд 4000 м3 багтаамжтай ундны эх үүсвэр нөөц 
санг барих, уг эх үүсвэрээс цэвэр усны 9,9 км шугамыг барьж 
байгуулах, хоногт 1500 м3 бохир ус цэвэрлэх хүчин чадалтай 
цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих ажлуудыг улсын төсвийн 
хөрөнгөөр хийлгэхээр БХБЯ-нд санал тавьснаар тус яамнаас зураг 
төслийг боловсруулах ажлыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
гүйцэтгүүлж байна.    

1. Даланзадгад суманд шинээр 1000 
м3-ийн багтаамжтай усан сан,  
одоогийн ундны эх үүсвэрийн худгаас 
1,4 км-т, цагт 40м3 ус өгөх хүчин 
чадалтай гүний худаг гаргах ажил 
хийгдсэн. 4000 м3 багтаамжтай ундны 
эх үүсвэр нөөц санг барих, уг эх 
үүсвэрээс цэвэр усны 9,9 км шугамыг 
барих, хоногт 1500 м3 бохир ус 
цэвэрлэх хүчин чадалтай цэвэрлэх 
байгууламжийг барих ажлуудыг зураг 
төсөл хийгдэж эхэлсэн.  

100% 50% 
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Даланзадгад-
Тавантолгой-Зүүн баян, 
Тавантолгой-Гашуун 
сухайт чиглэлийн төмөр 
замыг барих төрийн 
бодлого чиглэлтэй 
уялдуулан, орон нутгаас 
зохих арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлнэ.  

1. Төрийн бодлого чиглэлтэй 
уялдуулан, орон нутгаас зохих 
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх  

Таван толгой /Ухаа худаг/-Гашуун сухайт чиглэлийн 225 км төмөр 
замыг барих ажлыг "Монголын төмөр зам" ТӨХК-аар зохион 
байгуулж ажиллахыг Засгийн газраас 2013 онд шйдвэрлэсэн. 
Үүний дагуу Монголын төмөр зам ТӨХК-иас Samsung компанитай 
гэрээ байгуулан Таван толгой /Ухаа худаг/-Гашуун сухайт 
чиглэлийн 225 км төмөр замыг барих ажлыг гүйцэтгүүлж байна. 
Одоогоор тус төмөр замын далангийн ажил хийгдэж байгаа бөгөөд 
Засгийн газар болон яамны шийдвэрийн дагуу орон нутгаас 
холбогдох бүх арга хэмжээг авч ажиллаж байна.  

1. Монголын төмөр зам ТӨХК-иас 
Samsung компанитай гэрээ байгуулан 
Таван толгой /Ухаа худаг/-Гашуун 
сухайт чиглэлийн 225 км төмөр замын 
далангийн ажил хийгдэж  Ажлын 
гүйцэтгэл 50 -70 хувьтай байна.  

 
90% 

 
70% 



27 

 

80 

Нийтийн эзэмшлийн 
гудамж, талбай, явган 
зам, нийтийн 
үйлчилгээний газруудыг 
гэрэлтүүлэг,  аюулгүй 
байдлын хяналтын 
сүлжээнд иж бүрэн 
хамруулна. 

1.Баян-Овоо,Манлай, Сэврэй, 
Ноён сумдад гэрэлтүүлэг  болон 
телекамер  суурилуулах  

1.Аймгийн төвийн нийт замд гэрэлтүүлэг, Ханбогд, Гурвантэс, 

Цогтцэций сумдад цамхагт гэрэл суурилуулах ажлыг шат 
дараалалтайгаар зохион байгуулсан.  
Даланзадгад сумын гэр хорооллын гудамжийг тохижуулан 
гэрэлтүүлэгтэй болгосон. Мөн бүх сумд орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн санхүүжилтээр гэрэлтүүлгийн асуудлуудыг шийдвэрлэсэн. 

 Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс, 
Даланзадгад сумдад 48 телекамер 
нэмж суурилуулах ажлыг орон нутгийн 
төсвийн 500 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар шийдвэрлэснээр 
аймгийн хэмжээний нийт 69 
телекамерыг гэмт хэрэг, зам тээврийн 
ослоос урьдчилан сэргийлэх, гэмт 
хэрэг, зөрчлийг илрүүлэхэд ашиглаж 

байна. 

50% 45% 
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Боловсролын 
байгууллагын 
менежментийн  
мэдээллийн системийг 
байгуулж, мэдээллийн 
технологийг сургалтын 
орчинд өргөнөөр 
ашиглана.  

1.Боловсролын байгууллагын 
мэдээллийн нэгдсэн сан бүхий 
“Боловсролын болон сургуулийн 
удирдлага, мэдээллийн аймгийн 
систем”-ийг боловсруулах               
2.Боловсролын интернэт сүлжээ 
байгуулах үйл ажиллагааг 
өргөжүүлж, нэгж байгууллагыг үе 
шаттайгаар холбох                               
3.Мэдээллийн технологиийг  
сургалтын орчинд өргөнөөр 
ашиглаж, сурах бичиг, видео 
хичээл, танин мэдхүйн цахим 
хуудас нээж ажиллуулах                                          

1. Боловсролын байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сан бүхий 
"Боловсролын болон сургуулийн удирдлага, мэдээллийн аймгийн 
систем"-ийг бий болгосон. Боловсролын салбарын 
http://um.edu.mn сүлжээ вэб сайтыг нээж, мэдээ мэдээллийг 
иргэдэд хүргэж байна.                                                                                                                                           
2. "Боловсролын салбарын шинэчлэл"   төсөл болон Азийн 
хөгжлийн банкны дэмжлэгээр Даланзадгад, Булган, Хүрмэн, 
Мандал-Овоо, Ханхонгор сумын сургуулиудын интернетийг 
шинэчлэн, өндөр хурдны интернэтэд холболоо.                                                                                                                                                                     
3.Орон нутгийн төсвийн  415 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 19 
сургуульд 82 ухаалаг самбарыг нийлүүлж, сургууль бүрийг ухаалаг 
самбартай болгосон. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтын 
Цахим сургалтын албатай хамтран ухаалаг самбарын хэрэглээ, 
Мэдээлэл технологийн чадамжийг дээшлүүлэх үндэсний төвтэй 
хамтран аймгийн нийт багшийн 58 хувийг цахим хичээл бэлтгэх 
Articulete studio программын сургалтыг 2 үе шаттай зохион 
байгуулсан.  Багшийн сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн 
боловсруулах арга зүйд сургах, туршлагыг түгээх зорилгоор 
"Миний хичээл" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, багш нар цахим 
хичээлийг бэлтгэн ITteacher.mn цахим мэдээллийн сүлжээнд 
байршуулж улсын хэмжээнд сурталчилах, сүлжээнээс бусад 
сургуулийн багш нарын хичээлийг авч сургалтандаа ашиглаж 
байна.  Орон нутгийн 20 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар 
тестийн даалгаврын нэгдсэн санг байгуулж, сургалтад ашиглаж 
байна.  

 Нийт сургуулийн 47 хувийг өндөр 
хурдны интернэтэд холбосон. Техник 
технологийг сургалтанд ашиглах 
нөхцөл боломж бүрдэж, сургууль бүр 
ухаалаг самбартай болсон.  Багш бүр 
цахим хичээл бэлтгэж улсын 
хэмжээнд түгээх, бусад багшийн 
бэлтгэсэн хичээлийг авч 
сургалтандаа ашиглах боломж 100 
хувь бүрдэж, нийт багшийн 58 хувь нь 
суралцаж, ашиглаж хэвшсэн. 

100% 70% 
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Аймгийн төвд төрөөс 
иргэдэд үйлчилгээ 
үзүүлдэг 
байгууллагуудын орчинг 
утасгүй интернетийн 
бүсэд хамруулна. 

1. Төрөөс иргэдэд үйлчилгээ 
үзүүлдэг байгууллагуудын орчинг 
утасгүй интернетийн бүсэд 
хамруулах ажлыг шат 
дараалалтайгаар авч хэрэгжүүлж 
эхлэх.  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Баян-Овоо сум, Ханбогд 
сумдууд утасгүй интернэтийн бүсэд хамрагдсан. Бүх сумдын Засаг 
даргын Тамгын газрыг интернэтийн сүлжээнд бүрэн холбож цахим 
хурал, сургалт семинар зохион байгуулах, мэдээлэл дамжуулах 
найдвартай эх үүсвэртэй болгох ажлыг хэрэгжүүлж Багц-2-т" 
Говийн анир" ХХК, "Монголын цахилгаан холбоо" ХК-тай 188.7 сая 
төгрөгийн гэрээ байгуулан ажиллаж 2014.12.01-нд гүйцэтгэн 
сумдыг ЗДТГ болон төсөвт байгууллагууд интернэтэд холбогдоод 
байна.   

Интернэтийн  хүрээ зааг ихсэж  3 сум 
утасгүй интернэтэд холбогдоод 
байна.  

100% 50% 
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Аймаг, сумын төв, 
суурин газрын гэр 
хорооллыг 
интернэтжүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлж, энэ 

1.Тендерт шалгарсан 
байгууллагатай хамтран ажиллах 
гэрээ байгуулж интернетгүй 
сумдын төвийг интернетжүүлэх 
ажлыг хэрэгжүүлж эхлэх.                          

1. Сумдын Засаг даргын Тамгын газрыг интернэтжүүлэх ажлыг 
хэрэгжүүлж ажиллалаа.                                                                                       
2.. Шилэн кабельд холбогдсон боловч шаардлага хангаж чадахгүй 
байгаа сумдын судалгааг гаргаж интернэтийн хурдыг сайжруулан 
ажиллалаа.                                                                                

1. Иргэдийн мэдээлэл авах боломж 
нэмэгдэхийн зэрэгцээ, нутгийн 
захиргааны байгууллагуудтай цахим 
хурал, зөвөлгөөн хийх боломжтой 
боллоо.                                                                                     

80% 80% 
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чиглэлд хувийн 
хэвшлийн үйл 
ажиллагааг дэмжиж 
ажиллана.  

2. Аймгийн ЗДТГ-аас бүх сумдын 
ЗДТГ-тай цахим хурал хийх ажлыг 
туршиж хэрэгжүүлж эхлэх.  

Шилэн кабельд холбогдоогүй сумдыг интернэтжүүлэх ажлыг 
хэрэгжүүлсэн болно.  Аймгийн ЗДТГ-аас бүх сумдын ЗДТГ-тай 
цахим хурал хийх боломжтой болоод байна.  

Зорилго-4: ДЭГЖИН ХОТТОЙ ӨМНӨГОВЬ 

Зорилт-8: Орчин үеийн шийдэлтэй барилга, хот байгуулалтын бодлогыг хэрэгжүүлж  Даланзадгад  хотыг  улсын зэрэглэлтэй 4 дэх хот болгон хөгжүүлнэ.   
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Даланзадгад, Ханбогд,  
Цогтцэций, Гурвантэс 
сумдад хог хаягдлын 
орчин үеийн шийдэлтэй 
техник, технологийг 
нэвтрүүлнэ. 

1.Гурвантэс, Цогтцэций сумдад 
орчин үеийн шийдэлтэй 
Ландфиллийн цэг байгуулах ажлыг 
уул уурхайн компаниудыг 
түшиглэн зохион байгуулж 
ашиглалтанд оруулна. 

Óóë óóðõàéí êîìïàíèéí ýäèéí çàñãèéí õÿìðàëààñ øàëòãààëàí 
çîãññîí. Гэхдээ сум бүр өөрсдийн хогийн цэгийг шууж талбайг 
багасган, хашаажуулсан, Мөн Цогтцэций, Ханбогд сумдад хогийн 
цэгийн манаач томилон ажиллуулж байна. 

 Тодорхой үр дүн гараагүй. 
Төлөвлөсөн техник технологийг 
нэвтэрүүлээгүй байна. 

100% 20% 
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Ногоон хот төсөл 
боловсруулан “Эко–
Өмнөговийн хотууд” дэд 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлнэ. 

1. "Эко - Өмнөговийн хотууд" 
хөтөлбөрийг батлуулан 
хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

2014 îíä "Íîãîîí ñóì-õîò" áîëçîëò óðàëäààí çàðëàõ òºñºë 
áîëîâñðóóëñàí áîëîâ÷ õºðºíãºã¿é ãýñýí õàðèó ºãñºí. Даланзадгад 
суманд 10 га талбайд Соёл амралтын хүрээлэн байгуулахаар 8.1 
тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулж ажлын гүйцэтгэл 35 хувьтай 
явагдаж байна. 2015 оны 06 дугаар сарын 01-нд Соёл амралтын 
хүрээлэнг ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөөд байна. 

  35% 30% 
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Даланзадгад сум /хот/-
ыг бүсийн хөгжлийн 
тулгуур төв болгох 
зорилгоор хот 
төлөвлөлтийг оновчтой 
боловсруулан 
хэрэгжүүлнэ.  

1.Ерөнхий төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан төсөл арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх  

1.Даланзадгад хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 
хийгдэж буй томоохон бүтээн байгуулалтаас жишээ авахад 
-Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар  
Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэн 10га газарт, "Аж 
констракшн" ХХК-н гүйцэтгэж буй 1200 хүүхдийн сургууль, Спорт 
цогцолбор, Шинэ суурьшлын бүсэд гадна дулааны гол тараагуур 
шугам барих” барилга угсралтын 2,4 км дулааны шугамын ажлыг 
3,6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн. Даланзадгад 
сумын гэр хороололд цэвэр бохир усны шугам, бохир усны шугам 
сүлжээний барилга байгууламжийг барих ажлыг орон нутгийн 1,9 
тэрбум төгрөгний хөрөнгөөр гүйцэтгүүллээ. Нийт-11 км-цэвэр 
усныг шугам, 3 км бохир усны шугам 
-Хувийн хөрөнгө оруулалтаар 
"Минами говь" ХХК гүйцэтгэж буй 80 айлын орон сууц "Бандиа" 
ХХК-н гүйцэтгэж буй 160 айлын амины орон сууцны хороолол, 
"Тавах толгой транс" ХХК гүйцэтгэж буй 48 айлын орон сууц, "Баян 
авзага" ХХК 50 айлын орон сууцны хороолол  гэх мэт төсөл 
хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
Шинэ Даланзадгад сумын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн 
боловсруулах ажлыг БХБЯ-аас улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар гүйцэтгэгч "Archetype Mongolia" ХХК-тай гэрээг 
байгуулан гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 90%-тай. Мөн үүний 
дагуу 1000 айлын орон сууц барих хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөг 20 га-д Шинэ суурьшлын бүсийн 50 га-д хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг хийж байна.  

1. Даланзадгад сумын ерөнхий 
төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах 
ажил  90%-тай хйигдэж байгаа. Мөн 
үүний дагуу нийт 70 га бүхий 2 хэсэгт  
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө  
хийгдэж эхэлсэн.  

90% 50% 
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Аймгийн хэмжээнд 
“1000 айлын орон сууц” 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд 

1. Орон сууцны хороолол барих 
ажлыг үргэлжлүүлэх. Сумдад орон 
сууц барих ажлыг ээлж дараатай 
хэрэгжүүлэх  

 Даланзадгад сумын төвд орон нутгийн дэмжлэгтэйгээр 2014 онд 
ашиглалтанд орох “Хүннүгийн говь” ХХК-ий 70 айлын орон сууц, 
“Гал мөнх”ХХК-ийн 63 айлын орон сууцнууд 95 хувийн гүйцэтгэлтэй 
ашиглалтанд оруулах шатандаа ажиллаж байна. 

Аймгийн хэмжээнд 408 айлын орон 
сууц барих барилга угсралтын ажил 
хийгдэж байна.  

90% 60% 
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сумдад  дэд бүтцийг 
барих ажлыг 
өргөжүүлнэ.  

“Мэнд констракшн”ХХК-ийн Номгон суман дахь 48 айлын орон 
сууцны эхний ээлжийн 16 айлын орон сууцыг ашиглалтанд 
хүлээлгэн өгсөн. “Гал мөнх” ХХК-ийн 77 айлын орон сууц 40%, “Бид 
плюс” ХХК-ий 50 айлын орон сууц 30%, “Самосон” ХХК-ий 50 
айлын орон сууц 20%, “Баян авзага” ХХК-ийн 50 айлын орон сууц 
40%, “Эл Эс Би” ХХК-ийн 37 айлын орон сууц 50%-ын 
гүйцэтгэлтэйгээр ажиллаж байна. 2014 онд хувийн хөрөнгө 
оруулалтаар баригдаж байгаа Даланзадгад суман дахь “Таван 
толгой транс” ХХК-ий 48 айлын орон сууц, “Минами говь” ХХК-ий 
80 айлын орон сууцнууд 95 %-ийн гүйцэтгэлтэй ашиглалтанд 
хүлээлгэн өгөх шатандаа ажиллаж байна . Баян-Овоо суман дахь 
“Хүннү ресорсез” ХХК-ий 24 айлын орон сууцны барилгад улсын 
комисс ажиллан,  ашиглалтанд оруулсан. Даланзадгад суман дах 
“Мэнд констракшн” ХХК-ий 40 айлын орон сууц 90 хувийн 
гүйцэтгэлтэй ажиллаж байна 
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Даланзадгад суманд 
Автовокзал 
оношлогооны төвийг 
барьж байгуулна 

3. Нийтийн тээврийн үйл 
ажиллагааг том оврын автобусаар 
иргэдэд хүргэх     

1. Хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээг том оврын 45 хүний 
суудалтай 2 автобусаар өдөр бүр 08.00, 16.00 цагуудад тогтмол 
явуулж байна.  

1. Хот хоорондын нийтийн тээврийн 
үйлчилгээг том оврын 45 хүний 
суудалтай 2 автобусаар өдөр бүр 
тогтмол явуулж байна.  

100% 100% 
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Аймгийн хэмжээнд 
төрийн захирааны 
болон нийгэм, соёлын 
салбаруудын барилга 
байгууламжийн засвар 
шинэчлэлтийн ажлыг 
төлөвлөн хэрэгжүүлж, 
ашиглалтыг 
сайжруулна.   

1. Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулан төлөвлөх, 
хэрэгжүүлэх  
2. 2014 онд хийгдэх хөрөнгө 
оруулалтын ажлыг зохион 
байгуулах, нэгтгэн тооцох  
3. Барилга байгууламжийн зураг 
төслийг боловсруулах  

1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2015-2018 онд хэрэгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, 357,5 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын саналыг Шадар сайд, ЗГХЭГ болон 
бүх яамд хүргүүлж ажиллалаа.  
2. Аймгийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалтын ажлыг тооцоход улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 25,2 тэрбум, орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар 83,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын 
ажил гэрээг байгуулан хэрэгжиж, төсөл хөтөлбөрөөр 5,5 тэрбум, 
нийт 114,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдсэн 
байна.  
3.2014 оны Үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Манлай сумын 
320 хүүхдийн сургуулийн барилга, Ханбогд сумын 300 суудалтай 
соёлын төвийн барилга, Даланзадгад, Цогтцэций суманд баригдах 
200 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, Даланзадгад сумын гэр 
хорооллын цахилгааны шугамын өргөтгөл, Номгон сумын 
цахилгааны дэд станцыг барих ажил, Даланзадгад сумын шохойн 
үйлдвэрийг цахилгаанд холбох ажил, Номгон сумын цэвэр бохир 
усны шугам сүлжээний зураг төсөл, Шар тээг-Даланзадгад 
чиглэлийн 59.1 км автозамын зураг төсөл, аймгийн газар зохион 
байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, 
Даланзадгад сумын 1500 км газар нутгийн сансарын зураг авч, 
1:1000 байр зүйн дэвсгэр зургийг хийн GNSS сүлжээг байгуулах 
зэрэг ажлуудын боловсруулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Мөн 
Цогтовоо сумын дулаан, цахилгааны автозамын ажил болон 
Даланзадгад гэр хорооллын цэвэр бохир усны шугам сүлжээний 
ажлыг түлхүүр гардуулах нөхцөлөөр хийж гүйцэтгэлээ.  

1.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
2015-2018 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөрийг 
боловсруулж, 357,5 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтын саналыг Шадар 
сайд, ЗГХЭГ болон бүх яамд хүргүүлж 
ажиллалаа.  
2.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх 2014 оны Үндсэн чиглэлийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн 
хэмжэээнд нийт 114.5 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн 
байгуулалтын ажил хийгдсэн байна.  
3. 12 барилга барилга байгууламжийн 
зураг төслийг боловсруулах ажил 
хийгдсэн байна.  

100% 60% 
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Даланзадгад сумын гэр 
хороололын газрыг 
иргэдийн оролцоотой 
шинэчлэн зохион 

1. Дахин төлөвлөлтийн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулан 
хэрэгжүүлэх  

Даланзадгад хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн 
боловсруулж байгаа ажлын хүрээнд Даланзадгад хотын төвийн 
хэсэг орших эмнэлгийн сууц, нанзад хороолол, 1000 айлын орон 
сууцны хорооллын 20 га газрын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, 

Ерөнхий төлөвлөгөөш шинэчлэх 
хүрээнд дахин төлөвлөлт хийх, орон 
сууцны хороолол барих зэрэг 4 хэсэгт 

90% 45% 
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байгуулах, дахин 
төлөвлөх замаар иргэд, 
оршин суугчдын 
амьдрах таатай 
нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

Шинэ суурьшлын бүсийн 50 га газрын хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөг хийлгэхээр даалгаварт тусган ажиллаж байна. Дахин 
төлөвлөлтийг иргэдэд хүргэснээр Даланзадгад сумын 4-р сууцны  
орон сууцны хөрөнгинй үнэлгээ хийгдэж, сумын Засаг дарга 
барилга эрх бүхий компанитай хамтран хэрэгжүүлэх чиглэлийг 
өгөөд байна.  

хэсэгчилсэн төлөвлөлт хийгдэж 
байна.  
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Говийн бүсийн эмчилгээ 
оношлогооны төв, 
Ханбогд, Цогтцэций 
сумын сум дундын 
эмнэлэг, 50 ортой 
амаржих газар,  1200 
хүүхдийн суудалтай 
сургууль, Хүүхдийн 
ордон, аймгийн Музей, 
Төв номын сан зэрэг 
нийгмийн салбарын 
барилга байгууламжийг 
шинээр барьж,  иргэдэд 
нийгмийн  суурь 
үйлчилгээг  ая тухтай 
хүргэх орчин  
бүрдүүлнэ.  

1. Аймгийн Музейн барилгыг барих 
ажлыг эхлүүлэх                          
2.БОЭТ-ийн барилга барьж 
дуусгах                                                       3. 
Ханбогд, Цогтцэций сумын 
эмнэлгийн барилгыг барьж дуусгах  
4.  90 ортой эмнэлгийн засварыг 
хийх    
5. Гурвантэс суманд 50 ортой 
эмнэлэг барих  
6. Яаралтай түргэн тусламжийн 
туулах чадвар бүхий автомашины 
парк шинэчлэл хийх                                       
7. Хөгжимт жүжгийн театрын 
барилгыг барих                    

1. Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд музейн барилгыг 
барихаар 5,1 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй  зураг төслийг 
боловсруулсан боловч төсөв хөрөнгө хүндрэлтэйгээс барьж 
эхлээгүй  байна. Холбогдох яаманд удаа дараа хүсэлт тавьсан.                                                                                  
2.2014 оны төсвийн тухай хуулиар нийт 7247.7 сая төгрөгийн 
төсөвт өртөгтэйгээр хийгдэхээр төлөвлөгдсөнөөс энэ онд 6267.7 
сая төгрөг батлагдсан. ЗГХААГазраас тендерийг зарласан бөгөөд 
тендерийн маргаанаас шалтгаалан энэ онд ажил эхлээгүй байна.                                                                       
3. Ханбогд, Цогтцэций сумын эмнэлгийн барилга 80-90 хувийн 
гүйцэтгэлтэй явагдаж байна.                 
5. Гурвантэс суманд барилга барих ажлыг ААН-дэд хандсан 
боловч одоогоор шийдэгдээгүй байна. 6. ХБНГУ-ын WAS пүүсэд 
захиалгаар үйлдвэрлүүлсэн яаралтай түргэн тусламжийн 3 
автомашиныг орон нутгийн төсвийн 625.0 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар БОЭТөв, Цогтцэций, Ноен сумын Сум дундын 
эмнэлгүүдэд нийлүүллээ.                                                                                                                   
7. Хөгжимт жүжгийн театрын барилгын асуудал шийдэгдээгүй.  

Mузейн барилгын зураг төсөвтэй 
болсон. Ханбогд,Цогтцэций сумын 

сум дундын эмлэгийн  барилга 
баригдаж  90% гүйцэтгэгдсэн. БОЭТ, 
Цогтцэций,  Ноён сумын сум дундын 

эмлэгт автомашиныг олгосон.                       

100% 90% 
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн  “Хөгжлийн 
төв”-ийг байгуулна 

1.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
хөгжлийн төв  байгуулах  

2014 онд Өмнөговь аймгийн  нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлд ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
нийгмийн нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлэхээр тусгагдсаны дагуу уг хөтөлбөрийг боловсруулан 
аймгийн ИТХТ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн хөтөлбөр, төсвийг 
батлуулаад байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв 
байгуулах төслийг Чехийн ЭСЯаманд хүргүүлэв. Аймгийн Засаг 
даргын зүгээс газрын асуудлыг шийдвэрлээд байна 

Үр дүн гараагүй байгаа  
 
50% 

 
30% 
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Эрүүл мэндийг дэмжих 
төв, клуб байгуулахыг 
бодлогоор дэмжиж, 
“Эрүүл хот, сургууль,    
цэцэрлэг” хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэн иргэдийн 
биеийн тамир спортоор 
хичээллэх таатай  
орчныг  бүрдүүлнэ.  

1.Эрүүл мэндийг дэмжигч өрх, 
байгууллага, хамт олныг 
шалгаруулах  
2.Архи, тамхигүй хамт олон болох 
хөдөлгөөн өрнүүлэх  
3. Эрүүл мэндийг дэмжих сан 
байгуулах  
4.Өсвөр үеийнхэнд сургалт 
сурталчилгааг өргөн хүрээтэй 
зохион байгуулах  
5. ЭМД чиглэлээр сайн дурын 
ажилтан бэлтгэн, урамшуулж 
ажиллуулах  

1.  2014 онд 5 байгууллагад Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагын 
гэрчилгээ шагнал гардуулж, нийт 12 эрүүл мэндийг дэмжигч 
байгууллагатай болоод байна. Эрүүл хот хөтөлбөрийг 
боловсруулж, иргэдийн дунд 3 удаагийн хэлэлцүүлгийг зохион 
байгуулж, 180 саналыг нэгтгэн хөтөлбөрт тусгалаа. ДЭМБ-тай 
хамтран "Орон нутагт Эрүүл мэндийн тогтоолцоог бэхжүүлэх" 
Эрүүл мэндийг дэмжих, Эрүүл хот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 
хамтран ажиллах стратеги боловсруулах сургалтыг зохион 
байгуулж, 2016 он хүртэлх стратегийн төслийг боловсрууллаа. 
2. Архи тамхигүй хамт олон болох мэдээлэл сурталчилгааг 
байгууллагуудад зохионг байгуулж, Архигүй аймаг хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж байна.  
3. Эрүүл мэндийг дэмжих сангаас жил бүр ЭМГ-т 9.0 сая төгрөг 
хуваарилагдан ирж НЭМэндийн арга хэмжээг төлөвлөн 
хэрэгжүүлж байна.  
4. НҮБ-ын ХАС-тай хамтран ӨСвөр үеийнхэнд ээлтэй клиникийг 
БОЭТ, Цогтцэций сумдад тус тус байгуулж, зөвөлгөө мэдээлэл 
өгөх, сургалт, сурталчилгаа хийх, үзлэг , шинжилгээ хийх 

1. Эрүүл хот хөтөлбөр боловсрогдсон 
ЭМДэмжигч байгууллага 5 
байгууллага шинээр бүртгүүлсэн. 2. 
Архигүй аймаг хөтөлбөр батлагдан 
хэрэгжиж, Тамхигүй хамт олныг 
сурталчилсан. 3. Сайн дурын сургагч 
Эрүүл мэндийн сургалтанд хамтран 
оролцож байна.  

100% 70% 
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үйлчилгээг үзүүлж эхэллээ.  
5. Сайн дурын идэвхтнээр 60 хүн бэлтгэсэн бөгөөд арга хэмжээнд 
хамтран оролцуулж, идэвхижүүлж байна.  

Зорилт-9:  Аюулгүй амгалан орчинг бүрдүүлнэ. 
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Улсын хил хамгаалалт 
болон аюулгүй байдлыг 
хангах байгууллагын 
хүч хэрэгсэл, техник 
хангамжийг сайжруулна 

1.ШША, сум дундын  ШШ-ний 
хэсгийг иж бүрэн 
компьютержуулах, хэргийн газрын 
үзлэгийн цүнх, шүүх эмнэлгийн 
багаж хэрэгсэл, видео камер, 
дижитал аппарат, хэргийн газрын 
үзлэгийн гэрэл зургийг угаахад 
зориулсан өнгөт принтерээр 
хангана.  
2.ШШГА-ны албан хаагчдын орон 
сууц барихад дэмжлэг үзүүлэх 

1.Орон нутагт гарсан гэмт хэргийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, 
Шүүхийн шинжилгээний албаны хэвийн үйл ажиллагааг хангахад 
9978000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.   
 
2.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны албан хаагчдын орон сууц 
барихад 72.9 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  

1.Хэргийн газрын үзлэгийг 
мэргэжлийн өндөр түвшинд хийх 
нөхцөл бүрдсэн. 
2.Алба хаагчдын нийгмийн баталгаа 
хангагдсан. 

100% 100% 

95 

Архигүй Монгол хүн” 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэн архи, 
тамхигүй орчин 
бүрдүүлж “Эрүүл  
идэвхтэй амьдралын 
клуб”-ыг сумдад 
байгуулахыг дэмжинэ. 

1.Архи тамхины хуулийг 
сурталчилах сургалт зохион 
байгуулах                                 2.Сэтгэц 
наркологийн төвтэй хамтран 
архины хамааралтай хүмүүсийг 
архины хордлого тайлах 
эмчилгээнд хүмүүсийг шат 
дараатайгаар хамруулах 

1. Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2014 оны 40 дүгээр тогтоолоор 
“Архигүй Өмнөговь” хөтөлбөрийг батлуулж, хөтөлбөрийн хүрээнд 
2014 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргын 
2014.04.22 ны өдрийн а/226 дугаар захирамжаар батлуулж 26 цогц 
арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөснөөс 25 арга хэмжээг 
амжилттай зохион байгуулж 96.1 хувьтай хэрэгжүүлсэн байна. 
"Архигүй Өмнөговь" хөтөлбөрийг аймгийн хэмжээнд тэгш 
хүртээмжтэй хэрэгжүүлэх үүднээс 15 суманд ажиллаж сургалт 
олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулж, тус хөтөлбөрийг 
сумдад хэрэгжүүлэн ажиллах салбар зөвлөлийг байгуулсан.  
Архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах тусгай 
зөвшөөрөлтэй цэгүүдийн эздийг хамруулсан эрүүл зөв идэвхитэй 
амьдралын клуб байгуулж архидалтын эсрэг үйл ажиллагаа 
явуулж байна.  
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулга согтууруулах ундааны хяналтын тухай хуулийн төсөл, 
үзэл баримтлалыг иргэд, төрийн албан хаагчдаар хэлэлцүүлж 
хуулийн төсөлд тусгах шинэ саналуудыг  Хууль зүйн яаманд 
хүргүүлсэн. 
Архидан согтуурахтай тэмцэх, архины хор хөнөөлийг нийтэд 
таниулах, архины эсрэг эрүүл мэндийн мэдээлэл сурталчилгааны 
ажлыг 15 сумын 3209 хүнд хүргэсэн. 
Алтанговь телевизтэй хамтран архидан согтуурахтай тэмцэх 
чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэн, архинд донтох өвчтэй болон 
эрүүлжүүлэгдсэн, баривчлагдсан хүмүүст архины хор хөнөөлийн 
талаар яриа таниулга хийж хэвшээд байна. 
2.Тус аймагт архинд донтох өвчтэй хүмүүсийг АА цуглаан, 
хордлого тайлах эмчилгээнд сайн дураар хамруулж байгаа бөгөөд 
архинд донтох өвчтэй 8 иргэнийг Улаанбаатар хот, Дундговь 
аймагт зохион байгуулсан "АА" цуглааны баярт оролцуулсан. 
Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн сэтгэц наркологийн 
тасагтай хамтран ажиллаж архидалтын эсрэг эрүүл мэндийн 
мэдээлэл сургалт, сурталчилгааны ажлыг идэвхижүүлж, тус 

"Архигүй Өмнөговь" цогц хөтөлбөр 
хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд энэ 
чиглэлээр сум, байгууллагын ажил 
идэвхжиж, иргэдийн санаачлага 
нэмэгдсэн.   
Эрүүлжүүлэгдсэн хүний тоо 2013 оны 
мөн үеийнхээс 2 хувиар буурч, бага 
насны хүүхэд архидан согтуурах 
эрүүлжүүлэгдэх явдлыг таслан 
зогсоосон.   

100% 90% 
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тасгийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулах 7 хоногийн аян 
зохион байгуулсан. Наркологийн тасагт 2014 онд 285 хүн 
хамрагдаж эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авсанаас 172 өвчтэн 
хэвтэн эмчлүүлж архины хордлого тайлах эмчилгээ хийлгэсэн. 
Мөн 81 өвчтэнд архинаас гаргах, дуршил бууруулах спирал тавих 
эмчилгээ хийлгэснээс 60 өвчтөн архинаас гарсан 

96 

Гашуун сухайт, Шивээ 
хүрэнгийн боомтоор 
гуравдагч орны иргэд 
нэвтрэх асуудлыг  
судлан, гадаадын 
иргэдийн бүртгэл 
хяналтыг сайжруулна. 

1. Гашуун сухайт, Шивээ хүрэнгийн 
хилийн боомтоор гуравдагч орны 
иргэдийн нэвтрэх асуудлыг 
Засгийн газарт албан ёсоор тавих. 
2. Хөрш орны хил залгаа 
аймгуудын нутаг дэвсгэрт ирдэг 
гадаадын жуулчдын судалгаа 
тооцоо, эрэлт хүсэлтийг судлах, 
энэ талаар ӨМӨЗО-ны гадаад 
харилцааны байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах.                                                                                                        
Гадаадын иргэдийн бүртгэл 
хяналтыг сайжруулах. 

Гадаадын иргэдийн бүртгэл, хяналтыг сайжруулах, тус албанаас 
үзүүлэх үйлчилгээг түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй  байлгах, 
гадаадын иргэдийн бүртгэлийг цахимжуулах зорилгоор 9.9 сая 
төгрөгөөр шилэн кабельд холбож, 9.5 сая төгрөгөөр дотоод 
сүлжээний серверээр хангасан.  
Гадаадын иргэдэд тавих бүртгэл хяналтыг сайжруулах, орон 
нутгийн орлогод төвлөрүүлэх татварыг нэмэгдүүлэх, хилийн 
боомтуудад хүрч ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор бага 
оврын автобусыг автомашиныг 20.0 сая төгрөгөөр авч үйл 
ажиллагаандаа ашиглаж байна.  
Гадаадын иргэдийн бүртгэл, хяналтыг тогтмолжуулж, төлөвлөгөөт 
хяналт шалгалтыг зохион байгуулан Монгол Улсын виз, бүртгэл 
болон оршин суух, хөдөлмөр эрхлэх журам зөрчсөн гадаадын 
иргэдэд захиргааны хариуцлага тооцож, Монгол Улсад ирсэн 
зорилгоо тодорхойлж чадаагүй, хөрөнгийн эх үүсвэргүй, визгүй 
иргэдийг хил дээрээс буцааж ажилласан.  

Гадаад иргэдийн бүртгэл хяналт 
сайжирч, энэ чиглэлийн зөрчил жил 
тутам багасч байна. 

100% 50% 
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Сумдын Цагдаагийн 
тасаг болон Замын 
цагдаагийн тасгийн 
бүтцийг өргөжүүлж, хүч  
хэрэгсэл, техник 
хангамжийг 
нэмэгдүүлнэ.  

1.Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс, 
Даланзадгад сумдыг хөдөлгөөнт 
эргүүлийн машинаар хангаж, 
эргүүлийн автомашины тоог 
нэмэгдүүлэх                           
2..Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс 
Даланзадгад сумдад телекамер 
нэмж суурилуулах                 
3.ГХУС-х сургалт зохион 
байгуулахад шаардлагатай  техник 
тоног төхөөрөмжөөр хангах 

1.2014 оны 09 сард Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс, Даланзадгад  
сумдыг  хөдөлгөөнт эргүүлийн машинаар хангах тендерийг 
зарласан боловч  гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй. 2014 оны 11 сард 
дахин нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарласан бөгөөд Тендерийг 
2014 оны 12 сарын 25 ны өдөр нээсэн. 
2.2014 онд уул уурхайн үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжиж, хүн ам 
олноор төвлөрч, гэмт хэргийн гаралт нэмэгдэх болсон Ханбогд 
суманд 5, Цогтцэций  суманд 5, Гурвантэс суманд 5, Даланзадгад 
суманд 18, нийт 48 телекамер нэмж суурилуулах ажлыг орон 
нутгийн төсвийн 500 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 
шийдвэрлэснээр аймгийн хэмжээнд нийт 69 телекамерыг 
суурилуулсан.  
3. Энэ чиглэлээр 2013 онд 43.2 сая төгрөг зарцуулсан.  

1. Гэмт хэрэг, зам тээврийн ослоос 
урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэг, 
зөрчлийг илрүүлэхэд ашигласнаар 
гэмт хэргийн илрүүлэлт нэмэгдсэн.  

100% 75% 
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Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, ахуйн 
хүрээнд гардаг гэмт 
хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх,  иргэдийн 
идэвхи санаачилгад 
суурилсан “Иргэдийн 
зөвлөл” байгуулан 
амгалан тайван 
амьдрах нөхцлийг 
бүрдүүлнэ.  

1.Гэр бүлийн хүчирхийллээс 
хамгаалах түр байр ажиллуулах  
2.Даланзадгад суманд иргэний 
зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж үйл 
ажиллагааг нь тогтмолжуулах 

Даланзадгад сумын төсвийн байгууллагууд гэмт хэрэг зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр долоо хоног бүр Цагдаагийн 
байгууллагатай хамтарсан эргүүлийн ажлыг зохион байгуулж 
ажиллаж байна.  
Аймгийн Цагдаагийн газарт гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 
иргэдийг хүлээн авч уулзах сэтгэл зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх 
ажлыг хийж байгаа бөгөөд тэднийг хүлээн авах байртай болох  
асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх 
талаар аймгийн удирдлагуудад хандаад байна.  

 Гарсан тодорхой үр дүнгүй  50% 30% 
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Хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын эсрэг гэмт 
хэрэг, хил дамнан 
үйлдэгдэх шинэ 
төрлийн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх 
ажилд холбогдох 
байгууллагуудын  үйл 
ажиллагаа, уялдаа 
холбоог  сайжруулна.  

1.Даланзадгад сумын төвийн авто 
замд  хамтарсан үзлэг хийж, 
аюулгүй байдлыг хангах арга 
хэмжээ авах   
2."Автомашингүй өдөр" нэгдсэн 
арга хэмжээг зохион байгуулах         
3.Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, олон нийттэй харилцах 
үйл ажиллагааг сайжруулах 

1.Даланзадгад сумын төвийн авто замд үзлэг шалгалт хийх, зам 
тээврийн осол гардаг цэгүүдийг судлан тогтоох хяналт шалгалтыг 
ИТХурал, Цагдаагийн газартай хамтран зохион байгуулж хурд 
сааруулагч тавих шаардлагатай цэгүүдийг тогтоож, хяналт 
шалгалтын мөрөөр 6 ширхэг хурд сааруулагчийг тавьсан. Мөн 
2014 оны 12 сарын 09-ны өдөр Даланзадгад суманд цас орж, 
халтиргаа гулгаа үүссэнтэй холбоотойгоор төвийн авто замд 
хяналт шалгалт хийж, жолооч нар тээврийн хэрэгслийн бүрэн 
бүтэн байдлыг хангаж замын хөдөлгөөнд оролцож буй эсэхэд 
дүгнэлт хийсэн.   
2.Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, зам тээврийн ослыг бууруулах, замын хөдөлгөөнд зөв 
боловсон оролцох соёлыг төлөвшүүлэх, төр олон нийтийн хамтын 
ажиллагааг бэхжүүлэх  зорилгоор “Автомашингүй өдөр” нэгдсэн 
арга хэмжээг 2014 оны 11 сарын 01- ний өдөр зохион байгуулсан.  
3.Эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын мэдээг сар бүр авч 
урьд оны тухайн үеийн мэдээтэй харьцуулан судалгаа гаргаж 
үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллаж байна. 
Шинэчлэн батлагдсан Цагдаагийн албаны тухай хуулийн дагуу 
аймгийн хэмжээнд ажиллах олон нийтийн цагдаагийн тоо, нэг 
сарын цалин, хувцас хэрэгсэл,  сургалтын зардлын хэмжээг 
тогтоож, ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхэд зориулж 61 сая 
төгрөг зарцуулсан.    
 

1.Даланзадгадын төвийн авто 

замуудад шаардлагатай тэмдэг, 
тэмдэглээний тоог гаргасан.  
2.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажилд иргэдийн оролцоо нэмэгдсэн.  

100% 60% 

 Зорилт-10: Шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. 
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 “Сумын төвийн 
шинэчлэл” хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. 

1. Засгийн газраас сумын төвийн 
хөгжил шинэчлэлийн талаар 
гарсан бодлогын баримт бичгийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна  
2. Сумдын ЗДТГазар болон 
төсвийн байгууллагуудын барилга 
байшинг шинэчлэх, шинээр барих 
ажлыг нэгдсэн удирдлагаар 
хангаж, тухайн оны үндсэн чиглэлд 
тусгах арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ. 
3.Аймгийн тэргүүний сум багийн 
материалыг нэгтгэн авч газар дээр 
нь шалган , шалгаруулах ажлыг 
зохион байгуулна  
4.Сумдын удирдлагыг арга зүй 
мэдээллээр хангаж ажиллана  
5."Улсын тэргүүний сум" 
шалгаруулах Засгийн газрын 2009 
оны 193-р тогтоолын болзлыг 
хангасан сумын материалыг 
"Төвийн бүсийн зөвлөл"-д  

1.  Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийн хүрээнд  Цогт-Овоо 
сумын бүх байгууллагын холбоо дохиолол, цахилгаан хангамж, 
гадна дулааны шугам сүлжээ, сум дотрох авто зам, явган хүний 
зам зэрэг ажлуудыг "Монгол дайван" компани 75 хувийн 
гүйцэтгэлтэй хийж байна.   12 сарын 25-нд ажлыг хүлээлгэж өгнө. 
Нийт 5 тэр бум төгрөгний төсөвтэй ажил хийгдэж байна.                                                                                     
2. Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын шинэ конторын 
барилгыг Даян байгаль ХХК, Сэврэй сумын Засаг даргын Тамгын 
Газрын шинэ конторын барилгыг  Гал мөнх ХХК-иуд тус тус 
гүйцэтгэж ашиглалтанд оруулсан.  Даланзадгад сумын Засаг 
даргын Тамгын шинэ конторын барилгын ажлыг "БЦХ" ХХК 
гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 90 %-ийн гүйцэтгэлтэй байна.                                
3. 10 сарын 20-аас 11 сарын 25-г хүртэл аймгийн Засаг даргаар 
батлуулсан ажлын хэсэг бүх сумын ажилтай газар дээр нь 
танилцаж үнэлэлт дүгнэлт өгч ажилласан бөгөөд аймгийн 
Тэргүүний сум, багийг 2015 оны 1-р сард шалгаруулна.                                        
4. Төрийн албан хаагч нарын нэгдсэн сургалтыг Баруун бүсэд 3 
сарын 28,29,30-ны өдрүүдэд Сэврэй суманд 210 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй, Зүүн бүсэд 4 сарын 11,12-ны өдрүүдэд Цогтцэций 
суманд 110 хүний бүрэлдэхүүнтэй, Төвийн бүсийн сургалтыг 5 
сарын 9,10-ны өдрүүдэд Ханхонгор суманд 95 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй тус тус зохион байгууллаа. Тус сургалтын хүрээнд 
бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааг 

 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. 
Төрийн албан хаагч нарын мэдлэг 
боловсрол дээшилж зохих үр дүн гарч 
байна 

95% 95% 
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хүргүүлэх. 
 

зохион байгуулах, хяналт шинжилгээ үнэлгээний шинэ журам, мөн 
хувь хүний хөгжлийн институтын багш "Үйлчлэн манлайлахуй" 
сэдвээр лекц уншсан.                                                                58 
багийн Засаг дарга нар "Баг иргэний засаг захиргаа" сэдэвт ЗГХЭГ, 
АЗДТГ, Конрад адэнауэр сангийн хамтарсан сургалтанд 5 сарын 
19-ний өдөр хамрагдсан.                                  
5. "Улсын тэргүүний сум" шалгаруулах Засгийн газрын 2009 оны 
193-р тогтоолын болзлыг хангасан Цогтцэций сумын материалыг 
"Төвийн бүсийн зөвлөл"-д  хүргүүлсэн боловч төвийн бүсээс 
шалгарч чадаагүй Төв аймгийн Жаргалант сум шалгарсан юм.  
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“Багийн хөгжлийг 
дэмжих хөтөлбөр”-ийг 
үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлж, төрийн 
анхан шатны  
үйлчилгээг малчид, 
иргэдэд  ойртуулах 
нөхцлийг сайжруулна. 

1. Багийн Засаг даргыг 
унаажуулах, багийн барилгын 
засвар үйлчилгээний асуудлыг 
тухайн оны  үндсэн чиглэлд тусган 
хэрэгжүүлэх, удирдлага зохион 
байгуулалтаар хангах   
2. Багийн төвд төрийн үйлчилгээг 
хурдан шуурхай хангах, 
мэдээллийг цаг хугацаанд нь 
дамжуулах талаар төсөл, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 
3. Багийн хурал өдөрлөгийн 
хуваарь гаргах, багийн өдөрлөгийг 
зохион байгуулах арга, ажиллагааг 
сайжруулах талаар бодлогын арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 
4.Багийн нийгмийн ажилтныг орон 
тооны болгох асуудлыг судалж 
шийдвэрлэх  
5.Багийн Засаг дарга, нийгмийн 
ажилтан, ИНХ-ын дарга нарын 
хамтарсан сургалт арга хэмжээг 
зохион байгуулах  
6.Багийн хөгжлийг дэмжих 
хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, 
тайлан гаргах, аймгийн Засаг 
даргын зөвлөлийн хуралд 
тайлагнах, аймгийн тэргүүний баг 
шалгаруулж шагнах  

1.Мандал-Овоо сум Өтгөн баг "Тангад-Ара" ХХК, Ханхонгор сум 
Өгөөмөр баг "Аз билэгтэй" ХХК, Цогт-Овоо сум Бор тээг баг "Говь 
хармагтай" ХХК, Цогтцэций сум Сийрст баг "Түшиг  мандал" ХХК, 
Сэврэй сум Сайншанд баг "Гал мөнх" ХХК, Баяндалай сум Наран 
баг "Гал мөнх" ХХК, Гурвантэс сум Урт баг "Говийн очир огтлогч" 
ХХК, Даланзадгад сум 3-р баг Говийн өгөөж ХХК, 4-р баг "Андгай" 
ХХК, 7-р баг Суварган говь ХХК-ууд багийн шинэ конторын 
барилгыг тус тус гүйцэтгэж бүрэн ашиглалтанд орууллаа.                                                                                                                             
3.  Багийн Засаг дарга нарт зориулсан гарын авлагыг хийж 58 
багийн Засаг дарга нарт хүргүүллээ. Тус гарын авлаганд багийн 
Засаг дарга нарт холбогдолтой хууль тогтоомж, төлөвлөлт хэрхэн 
хийх,  хэрэгжилтийг хэрхэн гаргаж ямар байдлаар тооцож үнэлгээ 
өгөх талаар оруулсан.                                                                                      
Сумдын бүх багуудын 2015 оны 1-р улирлын хурал өдөрлөгт 
оролцох нэгдсэн хуваарийг гарган батлуулж сумдад хүргүүлсэн. 
Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлын саналыг багийн 
иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэх ажил 
тогтмолжсон. Зарим сумын багуудын санал хэтэрхий их жижиг 
ажилд хөрөнгө зарцуулж байгаа нь үр дүнгүй болж байна.                                                                                            
4. Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоолын дагуу багийн 
туслах ажилтны орон тоог цомхотгосон бөгөөд 2000-аас дээш хүн 
амтай багуудад нийгмийн ажилтан үргэлжлэн ажиллаж байна.                                                                                                                           
5.58 багийн Засаг дарга нар "Баг иргэний засаг захиргаа" сэдэвт 
ЗГХЭГ, АЗДТГ, Конрад адэнауэр сангийн хамтарсан сургалтанд 5 
сарын 19-ний өдөр хамрагдсан.           6. Багийн хөгжлийг дэмжих 
хөтөлбөрийн жилийн хэрэгжилтийг ирэх оны нэг сард гарган 
тайлагнаж байна. Тэргүүний багийн материалыг 12 сарын 20-оос 
дараа оны 1 сарын 10-г хүртэл авч дүгнэн шагнаж урамшуулна.                                                                           

 Багийн албан хаагчдыг нэгдсэн 
сургалт семинарт хамруулж, мэдлэг 
чадварыг нь дээшлүүлж ажиллах 
орчин нөхцлийг сайжруулж байгаа 
бөгөөд иргэд төрийн анхан шатны  
үйлчилгээг тохилог  эрүүл аюулгүй 
орчноос авах нөхцөл боломж бүрдэж 
байна 

95% 70% 
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Аймаг, сумыг иргэддээ 
нээлттэй, иргэдийн 
оролцоотой асуудлаа 
шийддэг байхад     
чиглэсэн дүрэмтэй 
болгох, аймаг, сум, 
багийн өөрөө удирдах 
ёсны байгууллагын  
чадавхи,    чадварыг 

1. Өмнөговь аймгийн бусад сумдыг 
"Иргэний танхим"-тай болгох, 
тэдгээрийн ашиглалт, эд хогшлын 
хадгалалт хамгаалалтыг 
сайжруулах журам боловсруулж 
мөрдөх                                                                       
2. Засаг захиргааны нэгжийн бүх 
шатанд /Агентлаг, сум, баг/ 
иргэддээ нээлттэй, тэдний 

1. Засаг захиргааны  нэгжийн бүх шатанд иргэддээ нээлттэй, 
тэдний оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн тусгайлсан дүрэм 
батлагдаагүй байна. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 
эрх чөлөөний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах аймгийн 
Засаг даргын 2013 оны 01 тоот албан даалгавар гарсаны дагуу 
албан даалгаврын хэрэгжилтэнд анхаарч ажиллаж байна.                                                                                  
 2. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газартай хамтарч Багийн Засаг 
дарга нарт “Баг-Иргэний засаг захиргаа” сэдэвт сургалтыг 5-р 
сарын 19-21-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.  

2. ОНХА-ны үйл ажиллагаа жигдэрч 
зарим төрийн болон төвөвт 
байгууллагууд цаг үеийн мэдээ 
мэдээлэл, онцлог үйл явдлын талаар 
тус албанд мэдээлэл өгч хэвшсэн.  

90% 70% 
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бэхжүүлэх  арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ.  

оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
дүрмийг баталж, аймгийн Засаг 
даргын захирамж гаргах.                                                            
3. Журмыг хэрэгжүүлэх, хяналт 
тавих ажлын хэсэг байгуулж 
мөрдүүлж ажиллуулах.                                                                              
4. Аймаг, сум, багийн өөрөө 
удирдах ёсны байгууллагын  
чадавхи, чадварыг бэхжүүлэх 
зорилтын хүрээнд албан хаагчдын 
мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, 
хөгжүүлэх, туршлага солилцох 
сургалтанд хамруулах ажлыг шат 
дараалалтайгаар авч хэрэгжүүлэх.  

3-р сарын 28-31 өдрүүдэд Баруун бүсийн /Баяндалай, Булган, 
Хүрмэн, Ноён, Сэврэй, Гурвантэс/ сумдын Төрийн албан хаагч 
нарын нэгдсэн сургалтыг Сэврэй сумын төвд 210 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй, 4-р сарын 11-12-ны өдрүүдэд Зүүн бүсийн 
/Манлай, Цогт-Овоо, Ханбогд, Баян-Овоо, Цогтцэций/ сумдын 
Төрийн албан хаагч нарын нэгдсэн сургалтыг Цогтцэций сумын 
төвд 115 хүний бүрэлдэхүүнтэй, 5-р сарын 9-10-ны өдрүүдэд  
Төвийн бүсийн /Мандал-Овоо, Номгон, Ханхонгор, Даланзадгад / 
сумдын Төрийн албан хаагч нарын нэгдсэн сургалтыг Ханхонгор 
сумын төвд 95 хүний бүрэлдэхүүнтэй тус тус зохион байгууллаа.  
4. Төсвийн байгууллагуудын удирдах ажилтны шуурхай хурлыг сар 
бүрийн сүүлийн 7 хоногийн 3 дахь өдөр тогтмол хийж нийт 12 удаа 
зохион байгуулсан. Тус хурал дээр 2-3 байгууллага 10-15 минутанд 
багтаан цаг үеийн болон өөрийн байгууллагын мэдээ мэдээллийг 
өгч ажилласан. 
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“Иргэний танхим”-ийн 
нээлттэй хэлэлцүүлгийг 
чанаржуулан, аймгийн 
Засаг даргын Тамгын 
газарт  ОНХА /Олон 
нийттэй харилцах алба/ 
байгуулж, “Иргэдээ 
сонсох 5353 төв”–ийг 
нээн ажиллуулж, 
иргэдийн санал, 
хүсэлтийг хүлээн авах, 
олон нийтийн санал 
асуулга явуулах үйл 
ажиллагааг  
хэрэгжүүлнэ.  

1. ОНХА-ны үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулах, сайжруулах арга 
хэмжээг тухай бүрд нь авч 
хэрэгжүүлж байх. Үйл 
ажиллагаандаа иргэдийн санал 
хүсэлтийг тусгаж ажиллах.                                                                                  
2. "Иргэний танхим"-ын дэргэд 
"Иргэдийн сайн дурын зөвлөл" 
байгуулж цаг үеийн болон аймаг, 
орон нутгийн тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлэж санал, дүгнэлтээ 
хурал, захиргааны байгууллагад 
хүргүүлэх арга хэмжээг туршилт, 
судалгааны хэлбэрээр явуулах 

1. ОНХА-ны үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, сайжруулах арга 
хэмжээг тухай бүрд нь авч байна. 2014 оны эхний хагас жилд тус 
албаны үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор зарим 
шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг шинэчилсэн. Мөн иргэдээ 
сонсох 70530001 утасы дүрмийг шинэчлэн боловсруулах ажил 
хийгдэж байна. Тус алба нь өөрийн үйл ажиллагаандаа иргэдийн 
санал хүсэлтийг тусган хэрэгжүүлж байна. Аймгийн ЗДТГ-ын 
ажилтан, албан хаагчдаас албаны үйл ажиллагаатай холбоотой 
санал хүсэлт авч түүнийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.                              
2.  "Иргэний танхим"-ын дэргэд "Иргэдийн сайн дурын зөвлөл" 
байгуулагдаагүй. Аймгийн Иргэний танхим 2014 онд  тодорхой 
асуудлаар хэлэлцүүлгийг зохион байгуулахдаа иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх үүднээс  төлөвлөсөн хэлэлцүүлгүүдийг үе шаттайгаар 
зохион байгуулж нийт 6 төрлийн сэдвээр тус бүр 2-3 үе шаттайгаар 
буюу нийт 13 удаагийн нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж төр, 
хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд, олон нийтийн 
байгууллагын төлөөлөл болох 3429 хүнийг хамруулж, 1242 санал 
санаачлага гарсныг нэгтгэн  аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд 
танилцуулан тодорхой шийдвэрүүд гарч хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. Иргэний танхимд тодорхой чиглэлээр 20-иод 
төрлийн сургалт зохион байгуулагдлаа.    

1.  Иргэдээ сонсох 70530001 утас, 
Өмнөговь аймгийн албан ёсны вэб 
сайт болон бусад эх сурвалжуудаар 
иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авах, 
санал асуулга явуулах нөхцөл 
бүрдсэн.  

90% 90% 
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Төрийн зарим чиг 
үүргийг төрийн бус 
байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэх зарчмыг 
баримталж, төр, бизнес, 
иргэний нийгмийн 
байгууллагын 3 талт 
түншлэлийг өргөжүүлнэ. 

1. Төрийн байгууллага болон  
хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн 
3 талт гэрээнд тодотгол хийх 
2. Төрийн үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийн талаар иргэдийн 
сэтгэл ханамжийн судалгааг 
"Иргэний нийгмийн байгууллага"-
аар гэрээний үндсэн дээр 
гүйцэтгүүлэх   
3. Төрийн зарим ажил үйлчилгээг 
гэрээгээр гүйцэтгүүлж байгаа 
төсвийн байгууллагуудын 

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу 11 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2014 оны 4 дүгээр улиралд 15 сумдад 
ажиллах үеэр ИНБ-ын төлөөлөл Д.Сарантуяа хамтран ажиллав. 
Д.Сарантуяа ж бүх сумдын нийт 1500 иргэнээс санал асуулга авч 
дүнг нэгтгэн аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 
танилцуулахаар бэлтгээд байна. 
Ажлын хэсгийн гишүүд болон судалгааны ажилтан нь судалгааг 
хэрхэн яаж төлөвлөх, ямар арга зүйгээр авах талаар санад 
солилцож, зөвөлгөө өгч ажиллалаа. Мөн судалгааны мөрөөр авах 
арга хэмжээг зохион байгуулахыг сум бүрт зөвлөж ажиллав. 
Төрийн ажил, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах 
зорилгоор нутгийн захиргааны байгууллага бүр иргэд, 
үйлчлүүлэгчдээсээ судалгаа авч, үр дүнг тооцон ажиллаж байна. А 

Төрийн үйлчилгээнд иргэдийн сэтгэл 
ханамж ямар байгааг судлан шинжлэх 
санал асуулгыг иргэний нийгмийн 
байгууллагаар авхуулах дүгнүүлэх 
ажлыг тогтмолжуулсан.  
Төрийн байгууллага болон хувийн 
хэвшил,  иргэний нийгмийн 3 талт 
гэрээг байгуулж түүнд жил бүр нэмэлт 
тодотгол хийж хамтран ажиллаж 
хэвшиж байна.  

80% 50% 
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судалгааг гаргаж, тэдгээрийг 
нэгдсэн арга зүйгээр хангах, 

 
2. Судалгааны ажилтан Д.Сарантуяа нь 2015 оноос “Нутгийн 
захиргааны байгууллагын бодлогын судалгааны төв” төрийн бус 
байгууллага байгуулан аймгийн ИТХ, Засаг даргын Тамгын газар 
болон бусад төрийн байгууллагатай гэрээ байгуулан хамтран 
ажиллахаар болоод байна. 
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Төрийн үйлчилгээг 
шуурхай, чирэгдэлгүй 
хүргэдэг “Нэг цонх”-ны 
зарчмыг хэрэгжүүлэх 
нөхцлийг бүрдүүлж  
Нутгийн захиргааны  
байгууллагын нэгдсэн  
байр  барина.   

1. Нутгийн захиргааны 
байгууллагын нэгдсэн байрны 
хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэж, 
зураг таслийг боловсруулах, 
тендер зарлах  
2. "Нэг цонхны үйлчилгээ"-г улам 
сайжруулах талаар иргэдийн 
санал, хүсэлтийг сонсох, иргэний 
танхимаар хэлэлцүүлэх. 

1.Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн байрны зураг төсвийн тендер 
зарлагдсан. 2014 онд зураг хийгдэж 2015 оноос барилгын ажил 
эхлэх юм.                                                                          
2. Баян-Овоо, Сэврэй сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
конторын барилга шинээр ашиглалтанд орсноор нэг цэгийн 
үйлчилгээг бий болгон ажиллаж эхлээд байна. Мөн Даланзадгад 
сумын конторын барилга 2015 онд ашиглалтанд ороход нэг цэгийн 
үйлчилгээг хэвийн явуулах нөхцөл боломж бүрдэнэ.  

Сэврэй, Баян-овоо сумдад иргэд 
төрийн үйлчилгээг нэг дороос авах 
нөхцөл боломж бүрдсэн.  

 
 

100% 

 
 

50% 
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Төрийн архивын  байрыг  
стандартад  нийцүүлж,  
цахим  тогтолцоо  бүрэн  
нэвтрүүлнэ. 

1.Төрийн  архивт нягт  шүүгээ  
суурилуулах                                                       
2. Архивын  үйлчилгээний  
стандартыг  дээшлүүлж,  
тохижилтын ажил  хийгдэнэ.                                                                  
3.Говийн бүсийн " Цахим  архив"  
сэдэвт нэгдсэн сургалтыг орон 
нутагтаа зохион байгуулна.                            
4. Архивын  иж  бүрэн  тооллогыг  
зохион байгуулна. 

1.Төрийн архивт 48 ширхэг нягтруулсан шүүгээ нийлүүлэх тендерт 
2 компани оролцсоноос "Умсамбара" ХХК шалгарч 2014.07.13-14-
ны  өдрүүдэд  нийт нягт шүүгээг суурилуулж  баримтаа бүрэн 
байрлуулаад байна. 
2.Төрийн архивын байранд 2013 онд их засвар хийсэн. 2014 онд 
цахим сангийн үйл ажиллагааны техник хэрэгслийн шинэчлэлд 
зориулж 6,7 сая төгрөгийг шийдвэрлэн  3 mekrotek скайнар,  үдэгч 
машин авч  ашиглаж байна. 
3.Байгууллагын архивын программ шинэчлэгдэхтэй  холбогдуулан 
сургалт ирэх онд зохион байгуулагдахаар  хойшлогдсон.  
4.Архивын баримтанд иж бүрэн тооллого хийсэн бөгөөд 2014 оны 
жилийн байдлаар 1930-2013 оны нийт 30262 баримт хадгалагдаж 
байна. 

Төрийн архивын баримтын 
хадгалалтын нөхцөл, баримтын эмх 
цэгц сайжирч, төрийн архивт цахим 
хэлбэрээр нөхөн бүрдүүлэлт хийгдэж 
байна.  

100% 100% 
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Төр захиргааны үйл 
ажиллагаанд хууль 
дээдлэх ёсыг бодитой 
хэрэгжүүлж, төрийн 
албан хаагчдыг 
сонирхлын зөрчил, 
авлигад өртөхгүй байх, 
урьдчилан сэргийлэх 
эрх зүй, зохион 
байгуулалтын арга 
хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ.  

1.Байгууллагын дотоод журам 
болон ажлын байрны 
тодорхойлолтонд албан хаагч 
бүрийн ажил үүргийн хуваарийг 
тодорхой болгох, үр дүнгийн 
гэрээнд шударга ёсны шалгуур, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх заалт 
оруулах    
2.Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг 
иргэдэд сурталчлах, энэ талаархи 
мэдээллийг иргэд, байгууллага 
чөлөөтэй авах нөхцөлийг 
бүрдүүлж ажиллах 

1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас сумдын Засаг дарга, төсвийн 
шууд захирагч нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд ёс зүй, 
сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх, удирдлагын манлайллыг 
хэрэгжүүлэх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах талаар 5 зорилт, 
49 заалт бүхий ажил тусган, энэ талаар удирдлагуудад тусгайлан 
мэдээлэл хийж, анхааруулан ажилласан.  
Мөн ажил гүйцэтгэх аливаа гэрээнд авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байх үүрэгтэй бөгөөд ийм зөрчил үүссэн нь 
тогтоогдсон бол гэрээг хүчингүй болгох үндэслэл болох талаар 
тусгаж ажиллалаа.  
2.Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг батлан 
төлөвлөгөөний дагуу олон талт арга хэмжээг зохион байгуулж 
байна. Мөн энэ чиглэлээр аймгийн Засаг даргын 01 тоот албан 
даалгаврыг гарган хэрэгжилтийг улирал тутам тооцож 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 санамж сэрэмжлүүлэг, зурагт хуудас, гарын авлагыг 

Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, 
хариуцлагын ухамсар төлөвшиж,  
ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх нөхцөл боломж бүрдсэн. 

100% 90% 
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сургалт сурталчилгаа, уулзалт өдөрлөг, уралдаан тэмцээний үеэр 
иргэд олон нийтэд тарааж, түүний явц, үр дүнг тухай бүр хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж ажиллалаа.  
2014 оны 10 дугаар сарын 15-17-ны өдөр “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.  

Зорилго-5: ДАГШИН БАЙГАЛЬТАЙ ӨМНӨГОВЬ 

 Зорилт-11:  Байгальд ээлтэй уул уурхайг  хөгжүүлнэ. 
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“Нэг тонн баялаг - Нэг 
ширхэг мод” 
хөтөлбөрийг 
боловсруулж 
хэрэгжүүлэх эрх зүйн 
орчныг бүрдүүлнэ.  

1.Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 
авч олборлолтын үйл ажиллагаа 
эхлүүлсэн болон эхлүүлж буй аж 
ахуй нэгжүүдийн дунд хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулж, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн явц, үр дүнг  
тайлагнана.  

Хөтөлбөрийг боловсруулан аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хуралд танилцуулсан. Зөвлөлөөс өгсөн чиглэлийн дагуу  ашиглалт 
явуулж буй уул уурхайн компаниудаас санал авахад уул уурхайн 
компаниуд дэмжээгүй. Ашигт малтмалын тухай хуулиар орон 
нутгийг хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээ болон дүйцүүлэн 
хамгаалах журамд уг хөтөлбөрийг тусган хэрэгжүүлэхээр 
тохиролцоод байна. 

  

100% 30% 
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Аймгийн нутаг дэвсгэрт 
хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийг нэмж 
олгуулахгүй байх, 
ашиглалтыг үе 
шаттайгаар 
хэрэгжүүлэх, тусгай 
хамгаалалттай газар 
нутгийн хэмжээг 
нэмэгдүүлж, 
хамгаалалтын болон 
хяналтын үйл 
ажиллагааг сайжруулах 
зэрэг бодлого 
баримтална.  

1. Хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг 
байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
газар, сумдын байгаль орчны 
байцаагч нартай хамтран хяналт 
хийж шаардлага хангаагүй, ажил 
гүйцэтгээгүй компаниудын тусгай 
зөвшөөрлийг цуцлах талаар арга 
хэмжээ авч ажиллах 

Áàÿíäàëàé ñóìûí Íóðàã óóëûí òàëáàéä òóñãàé çºâøººðºë 
ýçýìøäýã Èðì¿¿í çýýðä ÕÕÊ íü 2013 îíûõîî áàéãàëü õàìãààëàõ 
íºõºí ñýðãýýõ àæëûã äóòóó õèéñíèéã òîãòîîæ ÁÎÕÓÁ, Áàéãàëü 
õàìãààëàã÷ íàðûí ä¿ãíýëòèéã ÁÎÍÕßàìàíä ÿâóóëñàí. Îëáîðëîëò 
ýõëýýã¿é àøèãëàëòûí òóñãàé çºâøººðºë ýçýìøèã÷äèéí ñ¿¿ëèéí 3-
5 æèëèéí áàéãàëü õàìãààëàõ ìåíåæìåíòèéí òºëºâëºãººíèé 
õýðýãæèëòýíä ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºãºõ àæëûã õèéæ ýõëýýä áàéíà.10 
òóñãàé çºâøººðëèéí òàëáàéí ìàòåðèàëóóä èðñýí áºãººä 6 ñàðûí 
30-íû äîòîð õàðèóã ºãºõººð àæèëëàæ áàéíà. 
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа идэвхигүй үйл 

ажиллагаа явуулагч компаниудын лицензийг цуцлуулав.   

Ажлын эхлэл тавигдсан.  
Шаардлага хангаагүй 4 талбайн 

лиценз цуцлагдав.   
80% 50% 
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Уул уурхайн салбарын 
байгаль орчныг 
хамгаалах нөхөн 
сэргээх үйл 
ажиллагааны тайлан, 
хаалтын төлөвлөгөөг 
иргэд олон нийтийн 
оролцоотой 
хэлэлцүүлэн дүгнэлт 
гаргадаг тогтолцоонд 
шилжинэ. 

1. "Байгальд ээлтэй уул уурхайг 
хөгжүүлэх нь" аймгийн 2-р 
зөвлөлгөөний зохион байгуулж 
орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх 
үйл ажиллагааны тайлан, хаалтын 
төлөвлөгөөг иргэд олон нийтийн 
оролцоотой хэлэлцүүлэн дүгнэлт 
гаргана. 

3-р сарын 21-нд зөвөлгөөн зохион байгуулж 168 иргэд төлөөлөгч 
оролцож ашиглалт явуулж буй 8 аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагаанд мониторинг хийж буй багаж тоног төхөөрөмж, 
байгаль орчны талаар хийсэн ажил, үр дүнгийн талаар санал 
солилцож үзэсгэлэн гаргалаа. Ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж 
буй аж ахуй нэгжүүдийн 2014 оны Байгаль орчныг хамгаалах 
менежментийн төлөвлөгөөг дүгнэх ажлын хэсэгт тухайн сумын 
байгаль хамгаалагч иргэдийг татан оролцуулсан. 

2012 оноос хойш  Ашиглалтын үйл 
ажиллагаа явуулж буй аж ахуй 
нэгжүүдийн Байгаль орчныг 
хамгаалах менежментийн 
төлөвлөгөөг дүгнэх ажлын хэсэгт 
тухайн сумын байгаль хамгаалагч 
иргэдийг оролцуулдаг хэвшээд байна. 

100% 50% 



38 

 

111 

Цөлжсөн болон  хууль 
бус гар аргаар алт 
олборлосоны улмаас 
эвдрэлд орсон газар, 
уул уурхайн нөхөн 
сэргээлтэд говийн 
бүсийн унаган 
ургамлуудыг ашиглах, 
устах аюулд орж байгаа 
ан амьтан, ургамлыг 
хамгаалах, уугуул 
нутагт нь сэргээх, 
тарималжуулах ажлыг 
бодлогоор дэмжиж, 
автозам, төмөр замын 
дэд бүтцийг барьж 
байгуулахад ан 
амьтдын нүүдэллэх 
боломжийг хангасан 
гүүр, нүхэн гарцыг зураг 
төсөлд тусгуулан 
хэрэгжүүлнэ. 

1. Уул уурхайн нөхөн сэргээлтэнд 
говийн бүсийн унаган ургамлыг 
ашиглах, тарьц суулгацны нөөц, 
үрийн фондтой болох ажлыг 
зохион байгуулах. 

Àøèãëàëò ÿâóóëæ áàéãàà 10 ÀÀÍýãæèéí 7 àæ àõóéí íýãæ íü Óóë 
óóðõàéí áèîëîãèéí íºõºí ñýðãýýëòýíä àøèãëàãäàõ ãîâèéí 
óðãàìëûí ¿ðèéí íººöòýé, ýõ óðãàìëûí ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí òàëáàéòàé 
áîëñîí. 
Хууль бус ашигт малтмал олборлосны улмаас эвдрэлд орсон  
Баяндалай, Сэврэй сумын нутаг болох Улсын Тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийн 30 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт 

хийх ажлыг "Их ирвэс" ХХК-тай 49.6 сая төгрөгийн гэрээг байгуулан 

гүйцэтгүүлж хүлээн аваад байна. 

Алт олборлолтын улмаас эвдрэлд 
орж орхигдсон 30 га газарт техникийн 
нөхөн сэргээлт хийж сэргээлээ. 

100% 40% 

Зорилт-12: Байгаль орчны менежментийг боловсронгуй болгож, говь нутгийнхаа   байгалийг унаган төрхөөр нь хадгална.  
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Үйлдвэр, уурхай, аж 
ахуйн нэгж 
байгууллагуудын гаргаж 
байгаа хог хаягдалд 
үнэлгээ өгч ахуйн 
хаягдлаас ялгаатай 
жишиг үнийг тогтоон 
мөрдүүлнэ. 

1. Хог хаягдлын үнийг шинэчлэн 
тогтоон мөрдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

  "Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр" 
Засгийн газрын 2014 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 298 тоот 
тогтоолоор батлагдсан. Тогтоолоор тухайн нутаг дэвсгэрийнхээ 
хог хаягдлын менежментийг төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэхийг 
чиглэлийг аймгийн засаг дарга нарт үүрэг болгосон тул 
Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежменттэй танилцаж 
туршлага судлаж  аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх  2015 
оны үндсэн чиглэлд 2015 онд хэрэгжүүлэх менежментийн 
төлөвлөгөөний хөрөнгийг тусгаад байна. 

Улаанбаатар хотын хог хаягдлын 
менежменттэй танилцаж туршлага 
судлаж 2015 онд хэрэгжүүлэхээр 
тусгаад байна. 

20% 20% 
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Усны зохистой 
удирдлагыг бий болгон 
Зөвлөл байгуулж, гүний 
ус, түүний ай савыг 
хамгаалах, 
үйлдвэрлэлийн 
зориулалтаар ашиглаж 
буй усны хяналтын 
тогтолцоог сайжруулах, 
цаашид уул уурхайн 
үйлдвэрлэлд гүний ус 
ашиглах технологиос 
татгалзах зэрэг 
бодлогын арга хэмжээ 
хэрэгжүүлнэ. 

1. Умард газрын ай сав газрын 
захиргааг Өмнөговь аймагт 
байгуулан ажиллана. 

2013 îíû 11 ñàðä Àëòàéí ºâºð ãîâü ñàâ ãàçðûí çàõèðãàà Өмнөговь 

аймагт áàéãóóëàãäàí үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд áàéíà. 

Умард говийн гүвээт халтын дундад талын сав газрын захиргааны 

зөвлөлд аймгийн төлөөллийг оруулсан. 

Хашиж хамгаалах булгийн саналыг Сумдын Засаг дарга нараас 
санал авч сонгон шалгаруулж , "Өтгөн буян" ХХК-тай гэрээ 

байгуулан гүйцэтгүүлж 10 булгийн эхийг хашиж хамгаалж 

ашиглалтад оруулж тухайн сумдын малчин өрхөд хариуцуулж 

өгөөд байна.  

Дэлхийн усны өдрийг угтсан сарын аян зохион байгуулсан. Уг арга 

хэмжээг ИТХ, ЗДТГ, БОГ, АӨГСГЗахиргаа хамтран зохион 

байгууллаа. 3 сарын 22-нд Говийн бүсийн ус- эрчим хүч сэдвээр 

зөвлөгөөн зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнд эрдэмтэн доктор, 

БОНХЯамны газрын дарга, мэргэжилтнүүд, уул уурхайн компаниуд 

орон нутгийн удирдлага мэргэжилтнүүд оролцлоо. 

Усны мэргэжлийн байгууллага 
байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж 
ус ашиглагч байгууллагуудад хяналт 
тавьж ажиллаж байна. 

100% 50% 
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Говийн нөхцөлд ургадаг 
мод, бутлаг ургамлыг 
тарималжуулсан, 
байгаль хамгаалах 
үйлсэд идэвхтэй 
оролцож буй иргэн, аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллага, нөхөрлөл, 
ТББ-ыг дэмжих 
урамшууллын 
системийг боловсронгуй 
болгон хэрэгжүүлнэ.  

1. Идэвхтэн байгаль 
хамгаалагчдын ажлыг дүгнэн байр 
эзлүүлж урамшуулах ажлыг зохион 
байгуулна. 

 Мод тарьж ургуулсан иргэн аж ахуй нэгжид урамшуулал олгох 
журмын дагуу иргэдийн хүсэлтийг хүлээж авч гэрээ байгуулсанаар 

óðàìøóóëàë îëãîõ æóðìûí äàãóó 2012, 2013, 2014 онд мод тарисан 
íèéò 12 ñóìûí 92 èðãýíä 16.9 сая òºãрөгний урамшуулал îëãîсон. 

Мод тарьж ургуулсан иргэн аж ахуй 
нэгжид урамшуулал олгох журмыг 
шинэчлэн хэгжүүлсэнээр мод тарих 
иргэдийн тоо жил бүр нэмэгдэж байна. 

100% 50% 
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Өмнөговь аймгийн 
байгалийн ургамлын 
нөөцийг тогтоож, 
“Ногоон ном” гарган 
менежментийн 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 

1. Аймгийн байгалын ургамлын 
ногоон номыг худалдаанд гаргана.  
Менежментийн төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

Хуулийн дагуу сонгон шалгаруулалт хийж Монгол улсын их 
сургуулийн биологи, биотехнологийн сургууль, "Ашигт ургамал 
сан" ТББ оролцсон бөгөөд үнэлгээ хийж  Монгол улсын их 
сургуулийн биологи, биотехнологийн сургуулийг шалгаруулсан 
Хөрөнгийг асуудлаас хэрэгжээгүй. Ашиглалт явуулж буй аж ахуй 
нэгж компаниудыг үйл ажллагаа явуулж буй нутаг дэвсгэрийн 
байгалийн ургамлыг тогтоолгох ажлыг хийлгэсэн. 

  

 
 
80% 

 
 

40% 

  Зорилт: Өмнөговь аймгийн хөгжлийн тэргүүлэх салбарын нэг аялал жуулчлалын салбарыг дэмжин хөгжүүлнэ. 
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“Үлэг гүрвэлийн парк”, 
“Байгалийн музей”, 
“Элсэн парк”-ыг төр, 
хувийн хэвшлийн 
оролцоотойгоор 
байгуулж говийн 
байгаль орчин, гадаад 
дотоодын аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх 
түшиц газар болгоно.  

1. Үлэг гүрвэлийн паркын зураг 
төслийг дуусган бүтээн 
байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ. 
2. Өмнөговь аймгийн Байгалийн 
түүхийн музейн бүтээн 
байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ. 

1. Даланзадгад сумын нутаг дэвсгэрт үлэг гүрвэлийн баримал 
бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн барихаар зураг төсөв боловсруулж, 
гүйцэтгэлийн  тендер зарлагдан шалгаруулалтыг хийж, ажлыг 
эхлүүлээд байна.  

Энэ онд цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажил 
35%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

100% 20% 
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Хөрш зэргэлдээ 
орнуудын аялал 
жуулчлалын салбартай 
харилцан, хамтран 
ажиллах үйл 
ажиллагааг хөгжүүлнэ. 

1. Хилийн "Гашуун сухайт", "Шивээ 
хүрэн"-ийн боомтоор гуравдагч 
орны жуулчдыг оруулж гаргах 
асуудлыг хоёр Засгийн газрын 
хэмжээнд тавьж шийдвэрлүүлэх.  
2. Утай гүмбэн, Чингисийн онгон 
Альша хошуунд тогтмол зохион 
байгуулагддаг Тооройн баяр зэрэг 
БНХАУ-ын аялал жуулчлал шашин 
мөргөлийн томоохон бүс нутгууд , 
бренд арга хэмжээнд оролцон 
аялах 3. Монголын дотоодын 
аялагчдын хөтөлбөрийг гарган 
харилцан жуулчин солилцох 
асуудлыг судлах 

Хилийн "Гашуун сухайт"-ын боомтоор гуравдагч орны жуулчдыг 
оруулж гаргах асуудлыг Баяннуур аймгийн Халиут сумын 
удирдлагуудтай харилцан ярилцаж, 2 оронд айлчлал хийж, 
хамтран ажиллах санамж бичиг боловсруулж байна. 

Хил орчмын аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх чиглэлээр хоёр тал 
хамтран ажиллах гэрээ нь 
боловсруулалтын шатанд явж байна. 

70% 40% 



40 
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“Тэмээний баяр”, 
"Сайханы сарлаг", 
Өмнөговь аймгийн 
“Есөн гайхамшиг”–ийг 
түшиглэн  дотоодын 
аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх бодлогыг 
хэрэгжүүлнэ. 

1. Сарлагын баяр арга хэмжээг 
төрийн бус байгууллагыг 
шалгаруулан зохион байгуулах 
эрхийг өгч аймгийн Засаг даргын 
ивээл дор тогтмол зохион 
байгуулж санхүүгийн дэмжлэг өгч 
ажиллах зохион байгуулалтад 
оруулах 

"Сарлагын баяр" эвент арга хэмжээг Ёлын аманд зохион 
байгууллаа. Орон нутгийн төсвөөс 8.7 сая төгрөгийг үйл 
ажиллагааны зардалд зарцуулсан.  Уг арга хэмжээнд 6 сумын 
малчид 360 гаруй сарлагтайгаа ирж  оролцлоо.  Анх 170 гаруй тоо 
толгой байсан сарлаг 500 болж  өссөн байна. Арга хэмжээнд 
оролцсон нэг сарлаг тутамд 8000 төгрөгийн  урамшуулал өгсөн нь 
малчдыг дэмжсэн  төдийгүй сарлагын тоо толгой өсөхөд  нөлөөлж 
байна.   

Сарлагын тоо толгой өссөн. Сарлагын 
баярыг үзэж сонирхох гадаад, 
дотоодын жуулчдын тоо нэмэгдсэн. 

100% 70% 
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Аялал жуулчлал 
эрхлэгчдийг дэмжиж 
“Аялал жуулчлалын 
мастер” төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэн, “Аялалын 
хөтөч” ном гарган, олон 
улсын болон дотоодын 
үзэсгэлэн яармагт 
аймгийн оролцоог 
нэмэгдүүлэн аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлнэ.  

1. Өмнөговь аймгийн байгаль 
орчин, түүх соёл, аялалын замнал, 
жуулчны бааз зочид буудал, 
малчдын нөхөрлөлүүд зэрэг 
гадаад, дотоодын аялагчдыг бүрэн 
мэдээллээр хангах "Аялалын 
хөтөч"  номыг англи монгол хэл 
дээр гаргах ажлын гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулж гүйцэтгүүлнэ. 

 Аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөөг 30 ширхэгийн 4 сая 
төгрөгийн санхүүжилтээр хэвлүүлж, 15 суманд олгосон. Гадаад, 
дотоодын жуулчдыг  мэдээллээр хангах зорилгоор  "Аялалын 
хөтөч"  номыг хэвлүүлэн,  худалдаанд гаргасан. 

Гадаад, дотоодын жуулчдыг 
мэдээллээр хангах боломж бүрдсэн. 

100% 90% 
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Соёлын өвийг эрэн 
сурвалжлах, судлах, 
хадгалж хамгаалах, 
сэргээн засварлах, 
сурталчлах, түгээн 
дэлгэрүүлэх цогц арга 
хэмжээ хэрэгжүүлнэ.    

1.Аймгийн хэмжээнд хийгдсэн уран 
баримал, хөшөөг бүртгэж, 
хаягжуулан сэргээн засварлан 
хамгаалж, сурталчлах  

Соёлын өвийн төвтэй хамтран аймгийн хэмээнд байх түүх соёлын 
үл хөдлөх дурсгалт газрыг судлан "Өмнөговь түүх соёл" ном гаргах 
ажлыг эхлүүлж мэргэжлийн судалгааны баг энэ онд Баян-Овоо, 
Гурвантэс, Баяндалай, Номгон, Сэврэй сумдаар ажилласан бөгөөд 
2015, 2016 онд үлдсэн сумдаар судалгааны 2 дахь шатны ажлыг 
хийж номыг гаргана. 2014 оны байдлаар соёлын өвийн чиглэлээр 
6 төрлийн судалгааг  хийж газрын нэр, байршлыг  тогтоосон бөгөөд 
түүх  соёлын дурсгалт газар 152, Хөшөө 36, суврага 15, баримал 
15, сүм хийд болон туурь 29, Эртний булш оршуулгын дурсгал 52,  
Хадны сүг зураг 29, Соёлын биет бус өв тээгч 204  байгааг судлан 
тогтоосон.  

Түүх соёлын үл хөдлөх дусргалын 6 
төрлийн судалгаатай болж  улсын 
нэгдсэн бүртгэл мэдээлийн санд 
бүртгүүлсэн. 

100% 70% 
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Дэлхийд ховордсон 2 
бөхт тэмээг аймгийн 
аялал жуулчлалын  
“Брэнд үйлчилгээ” 
болгох бодлогыг 
хэрэгжүүлнэ.   

1. Монголын аялал жуулчлалын 
салбарын хамгийн том бренд 
болсон "Түмэн тэмээний баяр"  
арга хэмжээг аймгийн 
ИТХТэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн 
Өмнөговь аймгийн албан ёсны 
брендээр батлуулж жил бүрийн 03 
дугаар сарын 06-07-ны өдрүүдэд 
Өмнөговь  аймгийн Булган суманд 
зохион байгуулна. 

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Тэмээний баяр” 
эвент арга хэмжээ энэ жил малын гоц халдварт шүлхий өвчин 
гарсантай холбоотойгоор аймгийн Засаг даргын 2014.02.18 өдрийн 
а/60 захирамжаар  цуцлагдсан.              2014 онд Монголд анх удаа 
буурын чихмэл хийж аймгийн "Тэмээний музейд" байрлуулаад 
байна.       

Энэ жил арга хэмжээ цуцлагдсан 
хэдий ч эвент арга хэмжээ болон олон 
улсын жуулчдын анхаарлын төвд 
орсон ажил болсон.                                
Тэмээний музейн үзмэр, гадаад 
дотоодын аялагчдийн музейгээр 
үйлчлүүлэх тоо өмнөх оноос 0.5 
хувиар өссөн. 

60% 50% 

ХЭРЭГЖИЛТ ТООЦСОН: 

                                                        ХШҮ-НИЙ ТАСГИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                            Ч.СҮРЭНХОРОЛ 

                                                                                                          ХЯНАСАН:   
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