
/ сая.төгрөг/

д/д

Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр 

бодлогын  баримт бичиг

Зорилт, арга хэмжээ
Шалгуур 

үзүүлэлт

Хүрэх түвшин, үр 

дүн

 Хөрөнгийн 

хэмжээ                        

/ сая.төг/ 

Хөрөнгийн 

эх үүсвэр
Хугацаа

Хэрэгжүүлэх 

байгууллага, 

хэлтэс, 

агентлаг

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Төсвийн тухай хууль 6.4, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.1.1.3

1.1.1. Сумдын төрийн 

сангийн сүлжээний 

тасралтгүй ажиллагааг 

хэвийн болгож тог 

тогтворжуулагчаар 

хангана.

Хангагдсан сумын 

тоо

6 сумын төрийн 

сангийн үйл 

ажиллагаа хэвийн 

горимд шилжиж, 

төсөвт тавих 

хяналт сайжирна.

6.0 ОНТ Жилдээ СТСХ

2

Төсвийн тухай хууль 6.4, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.1.1.3

1.1.2. Санхүүгийн албаны 

дарга, мэргэжилтэн, 

нягтлан бодогч нарт 

зориулсан сургалт хийнэ.

Сургалтанд 

оролцогчдын тоо

Санхүүгийн 

ажилтнуудын ур 

чадвар нэмэгдэнэ

1.0 ОНТ Жилдээ  СТСХ

3

Татварын ерөнхий хууль 

28.1, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.1.1.1 

1.1.3. Батлагдсан 

төлөвлөгөөний дагуу 

ААН, байгууллага,  

иргэнийг татварын 

хяналт шалгалтанд 

хамруулна.

Төлөвлөгөөт 

хяналт 

шалгалтанд 

хамрагдсан 

байдал

Төлөвлөгөө 100 

хувь биелж, 

төсвийн орлогын эх 

үүсвэр нэмэгдэнэ.

- БӨХ Жилдээ ТаХ

4

Татварын ерөнхий хууль 

28.1, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.1.1.1

1.1.4. Өмнөх болон 

тайлант оны татварын 

өрийг  барагдуулах ажлыг 

үе шаттайгаар зохион 

байгуулж, өр төлбөрийн 

хэмжээг бууруулна.

Татвар 

төлөгчдийн өр 

төлбөрийн 

бууралтын %-иар

Цаашид татвар 

хугацаандаа 

төлөгддөг болж 

татварын орлого 

нэмэгдэнэ.

- БӨХ Жилдээ ТаХ

5

Статистикийн тухай 

хуулийн 7 дугаар зүйлийн 

1в заалт,  Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.1.1.4

1.1.5. Мал, тэжээвэр 

амьтад, хашаа, худгийн 

тооллогыг хагас, бүтэн 

жилээр зохион байгуулна.

Тооллогод 

хамрагдсан 

нэгжийн тоо, 

мэдээллийн 

сангийн үзүүлэлт

Тооллогоор гарсан 

өөрчлөлтийг 

бүртгэсэн байна.

5.0 ОНТ

Хагас, 

бүтэн 

жилд

СХ

6

Ерөнхий сайдын  2016 

оны 57 дугаар 

захирамжийн 2 дугаар 

зүйлийн 2.2.5, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.1.2.1

1.1.6. Орон нутгийн 

өмчийн  эзэмшилт, 

хадгалалт, хамгаалалт, 

ашиглалтыг сайжруулах, 

хяналт тавих, ашиглаагүй 

илүүдэлтэй, дутагдалтай 

хөрөнгийн судалгааг 

хийж холбогдох 

шийдвэрийг гаргуулна.

Судалгааны дүн, 

гаргасан шийдвэр

Орон нутгийн 

өмчийн бүртгэл 

сайжирсан байна.

- БӨХ Жилдээ ОНӨГ

7

Ерөнхий сайдын  2016 

оны 57 дугаар 

захирамжийн 3 дугаар 

зүйлийн 3.4, 3.5, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.1.2.2

1.1.7. Төсвийн хөрөнгөөр 

худалдан авах ажил, 

бараа, үйлчилгээний 

сонгон шалгаруулалтыг 

шинэчилсэн  цахим 

хэлбэрт шилжүүлж 

эхэлнэ.

Цахим хэлбэрээр 

шалгаруулсан 

ажил, бараа, 

үйлчилгээний тоо

Сонгон 

шалгаруулалтын 

үйл ажиллагаа ил 

тод болно.

8.0 БӨХ Жилдээ ОНӨГ

20.0

20.0

8

ЗГҮАХ 2.38, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

1.2.3.4

1.2.1. Улс, аймгийн сайн  

малчдыг шалгаруулж, 

хүндэтгэл үзүүлнэ.

Хүндэтгэл 

үзүүлсэн малчдын 

тоо

Малчдын залгамж 

халааг бий болгож, 

Улсын сайн малчин 

2, Алтан төлийн 

эзэн 1,  аймгийн 

сайн малчин 40-өөс 

доошгүйг 

шалгаруулж 

тодруулсан байна.

10.0 ОНТ 
I-р 

улирал

ХОХБТХ, 

ХХААГ

Санхүү, эдийн засгийн нэгдсэн дүн

Хөдөө аж ахуйн салбар

Зорилт 2. Мал сүргийн чанар, үүлдрийг сайжруулж,  усан хангамж, бэлчээр ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ.

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдааны 

2017 оны ... дугаар сарын    -ны өдрийн .......... тоот 

тогтоолоор батлав. 

Завхан аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн 

НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

Санхүү, эдийн засаг

Зорилт 1.  Төсвийн ил тод байдлыг хангаж, бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулан, мэдээлэл судалгааны чанар болон хөрөнгийн 

өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.

Зорилт 1-ын дүн
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ЗГҮАХ 2.25, Монгол мал 

үндэсний хөтөлбөр, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны  

хөтөлбөр 1.2.3.4

1.2.2. Нутгийн үүлдрийн 

хонь, ямааны удмын санг 

хамгаалах зорилгоор 

малын ашиг шимийг 

нэмэгдүүлнэ.

Өндөр ашиг, шимт 

малын өсөлтөөр

Шилмэл ангийн эм 

хонь 1500, эм ямаа 

500-аас доошгүйг 

ялган гойд ашиг 

шимтэй хуц ухнаар 

сүрэглэн 

хээлтүүлэг 

явуулсан байна.

3.0
ОНХС 

(АХС)

II, IV 

улиралд

ХОХБТХ, 

ХХААГ

10

ЗГҮАХ 2.35,  Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны  хөтөлбөр 

1.2.4.1, Ус дэд 

хөтөлбөрийн 3.3.9,

1.2.3. Инженерийн 

хийцтэй 1 худгийг шинээр 

гаргана.

шинээр гаргасан 

худгийн тоо

Усан хангамжийг 

нэмэгдүүлж, 

бэлчээр 

ашиглалтыг 

сайжруулна.  

26.1
ОНХС 

(АХС)

I-р 

улирал

ХОХБТХ, 

ХХААГ

11

ЗГҮАХ 2.35,  Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны  хөтөлбөр 

1.2.4.1, Ус дэд 

хөтөлбөрийн 3.3.9,

1.2.4. Инженерийн 

хийцтэй 5 худгийн ажлыг 

дуусгана.

Комиссын 

шийдвэр 

Идэр, Сантмаргаз, 

Нөмрөг, Түдэвтэй, 

Цэцэн-Уул сумын 

хүн, малын усан 

хангамжийг 

нэмэгдүүлж, 

бэлчээр 

ашиглалтыг 

сайжруулна.  

60.0
ОНХС 

(АХС)

I  

улиралд 
ХОХБТХ

99.1

12

 ТХҮБ-2030  2.1.1, ЗГҮАХ 

2.32,                                                        

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны  

хөтөлбөр 1.2.2.3

1.3.1. Мал сүргийг 

паразиттах өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээнд хамруулна.

Туулга, угаалганд 

хамрагдсан 

малын тоо

1.8 сая толгой мал 

сүргийг угаалга, 

туулгалт, 

боловсруулалтад 

хамруулсан байна. 

1.5 БӨХ Жилдээ ХХААГ

13

 ТХҮБ-2030  2.1.1, ЗГҮАХ 

2.32,  Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны  

хөтөлбөр 1.2.2.2

1.3.2. Мал сүргийг 

халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх 

вакцинжуулалтанд 

хамруулна.

Вакцинжуулалтан

д хамрагдсан 

малын тоо

1.7 сая толгой мал 

сүргийг 

вакцинжуулалтанд 

хамруулсан байна.

294.6 ОНХС (СЗ) Жилдээ ХХААГ

14

ТХҮБ-2030  2.1.1, ЗГҮАХ 

2.32,  Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны  

хөтөлбөр 1.2.2.1

1.3.3. Мал эмнэлгийн 

ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийн 

арга хэмжээг  зохион 

байгуулна.

Талбайн хэмжээ

Халдварт өвчний 

голомт багасаж, 

850.0  мян м
2 

талбайг 

хамруулсан байна

- БӨХ Жилдээ ХХААГ

15

ТХҮБ-2030  2.1.1, ЗГҮАХ 

2.32, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны  

хөтөлбөр 1.2.2.4

1.3.4. Сумдын мал сүрэгт 

ям, сүрьеэ, бруцеллёз 

өвчний түүвэр тандан 

шинжилгээг хийж, 

ийлдсийн санг 

нэмэгдүүлнэ.

Шинжилгээнд 

хамрагдсан 

малын тоо

17.0  мянган малд  

түүвэр тандан 

шинжилгээ 

хийгдсэн байна.

8.0 ОНХС (СЗ) Жилдээ ХХААГ

304.1

16

ЗГҮАХ 2.45, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны  хөтөлбөр 

1.2.7.1

1.4.1. Улиастай суманд 

механикжсан хүнсний 

ногооны зоорь барих 

ажлыг эхлүүлнэ.

Гүйцэтгэлийн 

хувиар

250 тн-ын 

багтаамжтай зоорь 

барих ажил 

эхэлсэн байна.

25.0
ОНХС 

(АХС)
Жилдээ

ХОХБТХ, 

ХХААГ

17

ТХҮБ-2030 2.1.3,

Аймгийн Засаг даргын

үйл ажиллагааны

хөтөлбөр 1.2.7.4,   

1.4.2. Үр тариа, малын 

тэжээл тариалахад үрийн 

дэмжлэг үзүүлнэ.

Тариалсан 

талбайн хэмжээ

1000 га-д үр тариа, 

700 га талбайд 

малын тэжээлийн 

тариалалт хийсэн 

байна.

128.2 ААНХ
II 

улиралд

ХХААГ, Асгат 

сумын ЗДТГ

18

ЗГҮАХ 2.34, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны  хөтөлбөр 

1.2.7.5

1.4.3. Аймгийн аюулгүйн 

нөөцөд өвс,  тэжээл 

бэлтгэнэ.

Бэлтгэсэн өвс 

тэжээлийн хэмжээ

Мал сүргийг 

байгалийн 

эрсдэлээс 

хамгаалах  өвс, 

тэжээлийн нөөц 

бүрдсэн байна.

100.0
ОНХС 

(АХС)
Жилдээ

ХОХБТХ, 

ХХААГ

19

ТХҮБ-2030  2.1.1, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны  

хөтөлбөр 1.2.6.3        

1.4.4. Аймгийн хэмжээнд

2530 тн төмс , 1320 тн

хүнсний ногоо хурааж

авна.

1 га-аас авах 

ургацын хэмжээ

Аймгийн хүн амын 

хэрэгцээт төмс, 

хүнсний ногооны 

55-иас доошгүй 

хувийг орон 

нутгийн 

тариалалтаар 

хангасан байна.

208.2 ААНХ
II, III 

улиралд

ХХААГ, Сумын 

ЗДТГ

20

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 1.2.6.3

1.4.5. Газар тариалан 

эрхлэгчдийн  зөвлөгөөн 

зохион байгуулна.

Зөвлөгөөнд 

оролцсон 

байгууллага, 

иргэдийн тоо 

Газар тариалан 

эрхлэгчдийн 

мэргэжил арга 

зүйгээр хангагдана.

12.0 ТХ Жилдээ
ХОХБТХ,  

ХХААГ

Зорилт 2-ын дүн

Зорилт 3. Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгж, тасгуудын чанарыг сайжруулж мал сүргийг халдварт болон гоц халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлнэ.

Зорилт 3-ийн дүн

Зорилт 4. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд техник, тоног төхөөрөмж дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж, үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, өвс 
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 ТХҮБ-2030  2.1.1, ЗГҮАХ  

2.45,      Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны  

хөтөлбөр 1.2.8.1,                                   

"Улаан хальст саримс" 

дэд хөтөлбөр 

1.4.6. "Улаан хальст" 

саримсыг технологийн 

дагуу хадгалах зоорь 

барина.

Гүйцэтгэлийн 

хувиар

 Тариалалт,  үрийн 

нөөц 20 хувиар 

нэмэгдсэн байна.

15.0
ОНХС 

(АХС)
Жилдээ

ХОХБТХ,  

ХХААГ

22

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны  

хөтөлбөр 1.2.1.1

1.4.7. “Ургацын баяр-

2017” арга хэмжээг 

зохион байгуулна.

Борлуулалтын 

орлогын хэмжээ, 

хамрагдсан 

тариаланчдын тоо

Тариаланчдын 

орлого нэмэгдэж

амьжиргааны 

түвшин сайжирна.

2.0 ТХ
IV-р 

улиралд 

ХОХБТХ, 

ХХААГ

490.4

893.6

23

Засгийн газрын 2016 оны 

153 дугаар тогтоол, Засаг 

даргын үйл 

ажиллагаааны хөтөлбөр 

1.3.5.4

1.5.1. Сум хөгжүүлэх 

сангийн эргэн төлөлтөөс 

ЖДҮ эрхлэгч нарт 

хөнгөлөлттэй зээл 

олгоно.   

24 суманд зээлд 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо, 

зээлийн хэмжээ

Зээлийн үр өгөөж 

дээшилсэн байна.
1500.0 СХСЗ Жилдээ

ХОХБТХ, 

ХХААГ

24

ЗГҮАХ, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр1.3.5.4

1.5.2. Жижиг дунд 

үйлдвэр эрхлэгчдийг 

хөнгөлөлттэй зээлд 

хамруулна.

Зээлд хамрагдсан 

иргэн, аж ахуйн 

нэгжийн тоо, 

зээлийн хэмжээ

Аймгийн жижиг 

дунд 

үйлдвэрүүдийн үйл 

ажиллагаа 

өргөжнө.

500.0 ЖДҮХС Жилдээ
ХОХБТХ,  

ХХААГ

25

Стандартчилал тохирлын 

үнэлгээний тухай хууль, 

Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2008 оны 265 

дугаар тогтоол, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

1.3.4.2

1.5.3."Стандарттай 

Завхан аймаг" хөтөлбөр 

батлуулж, хэрэгжүүлж 

эхэлнэ.

Батлагдсан 

шийдвэр, 

хэрэгжилтийн хувь

Чанарын 

удирдлагын 

тогтолцоо нэвтэрч 

эхэлсэн байна.

5.0 БӨХ Жилдээ
ХОХБТХ, 

СХЗХ 

26

Үндэсний үйлдвэрлэл 

хөтөлбөр, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр1.3.3.3

1.5.4. Бизнес аялал, 

бизнес уулзалтуудыг 

зохион байгуулна.

Аялал, 

уулзалтуудад 

хамрагдсан 

бизнес 

эрхлэгчдийн тоо, 

аялал, уулзалтын 

тоо

Бизнесийн орчин 

сайжирч,  хамтын 

ажиллагаа 

өргөжнө.

1.0 ОНТ Жилдээ
ХОХБТХ,  

ОЭГУҮХ

27

Үндэсний үйлдвэрлэл 

хөтөлбөр, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр1.3.3.3

1.5.5. Био газын 

технологийг нэвтрүүлэх 

судалгааны ажлыг 

эхлүүлнэ.

Технологийн үр 

дүнгээр 

Байгальд ээлтэй 

төсвийн хэмнэлт 

бүхий халаалтын 

технологи 

нэвтэрнэ. 

- БӨХ Жилдээ
ХОХБТХ,  

ХХААГ

2006.0

28

Органик хүнсний тухай 

хууль, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.3.1.1

1.6.1. Цэвэр экологийн 

бүтээгдэхүүнийг 

мэргэжлийн 

байгууллагаар 

баталгаажуулж эрхийг 

олгон, экологийн хүнсний 

бүтээгдэхүүний нэр 

төрлийг нэмэгдүүлнэ.

Хүнсний 

үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлсэн хувь

Иргэдийн эрүүл, 

баталгаат хүнс 

хэрэглэх нөхцөл 

бүрдсэн байна.

1.0 ОНТ Жилдээ 
ХОХБТХ, 

ХХААГ

29

Эрүүл Хүнс, Эрүүл 

Монгол хүн үндэсний 

хөтөлбөр  Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 1.3.1.5

1.6.2. "Эрүүл Хүнс, Эрүүл 

Монгол хүн" дэд 

хөтөлбөрийг батлуулна.

 
Хөтөлбөр 

батлагдсан байна.
- БӨХ Жилдээ

ХОХБТХ, 

ХХААГ

30

Хувийн хэвшлийн 

хөгжлийг дэмжих 

үндэсний стратеги, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 1.3.3.1

1.6.3. Жижиг, дунд 

үйлдвэрлэлийн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 

сурталчлах аймаг, бүс, 

олон улсын  чанартай  

үзэсгэлэн яармагийг  

зохион байгуулна.

Борлуулалтын 

хэмжээ, 

оролцогчдын тоо

Бизнес 

эрхлэгчдийн зах 

зээлийн багтаамж, 

үйлдвэрлэлийн 

хэмжээ, үр өгөөж 

нэмэгдсэн байна.

3.0 ОНТ Жилдээ
ХОХБТХ, 

ХАҮТ 

31

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 1.3.4.1

1.6.4. Орон нутгийн 

бүтээгдэхүүнийг нэг 

дороос худалдах, 

борлуулах “Завхан 

брэнд” нэрийн дэлгүүрийг 

Улаанбаатар хотод 

байгуулна.

Орон нутгийн 

үйлдвэрлэлийн  

бүтээгдэхүүний 

хэрэглэгчийн тоо

Орон нутгийн 

үйлдвэрлэлийн 

бүтээгдэхүүний 

хэрэглээ 2 дахин 

нэмэгдсэн байна.

20.0 БӨХ Жилдээ
ХОХБТХ, 

ХАҮТ 

24.0

2030.0

Зорилт 6. Хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлж, аюулгүй байдлыг ханган, бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлж, төр хувийн хэвшлийн хамтын 

Зорилт 6-ын дүн

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын нэгдсэн дүн

Дэд бүтцийн салбар 

Зорилт 7.  Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж, орон сууц барих иргэн аж ахуйн нэгжийг дэмжин, тохижилт ногоон 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар

Зорилт 5. Орон нутгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өрсөлдөх чадвар болон үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.

Зорилт 5-ын дүн

Зорилт 4-ын дүн

ХАА-н салбарын нэгдсэн дүн
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Үндэсний хөгжлийн цогц 

бодлого, Концессын 

тухай хууль, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

1.5.8

1.7.1. Улиастай сумын 

Жинст, Чигэстэй, Товцог 

багуудын гэр хорооллын 

гудамжны гэрэлтүүлгийг  

шинэчилнэ. (Нийт 524.3 

сая төгрөгийн төсөвтэй. 

2017 онд үлдэгдэл 

санхүүжилт хийгдэнэ.)

Нэмэгдсэн 

гэрэлтүүлгийн тоо.

Шинээр 6.2 км 

гэрэлтүүлэг 

нэмэгдэж, иргэдийн 

амьдрах орчин 

нөхцөл сайжирна.

41.0
ОНХС 

(АХС)

I  

улиралд 
ХОХБТХ

33

Үндэсний хөгжлийн цогц 

бодлого, Ус дэд хөтөлбөр 

3.4.4 Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.1.4.2

1.7.2. Улиастай хотын 

цэвэр усны лабораторийг 

тоног төхөөрөмжөөр 

хангана.  

Хамрагдсан усны 

эх үүсвэрийн тоо.

 Ундны усны 6-н эх 

үүсвэрт тогтмол 

шинжилгээ хийдэг 

болж, усны чанар 

сайжирсан байна.

10.0 БӨХ Жилдээ

ХОХБТХ, "Амь-

Ус трейд" 

ОНӨААТҮГ

34

Үндэсний хөгжлийн цогц 

бодлого, ЗГҮАХ 2.84, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 1.5.1.1

1.7.3. Завхан аймгийн 

газар зохион 

байгуулалтын ерөнхий 

төлөвлөгөөг хийх ажлыг 

эхлүүлнэ.

Газар зохион 

байгуулалт 

хийгдсэн талбайн 

хэмжээ.

 “Газар зохион 

байгуулалтын 

төлөвлөгөө"-ний 15-

аас доошгүй  хувь  

хийгдсэн байна. 

30.0 ТХ Жилдээ
ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

35

Үндэсний хөгжлийн цогц 

бодлого, ЗГҮАХ 2.92 

аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 1.1.1.2

1.7.4. Барилга, 

байгууламжийн техник 

ЭЗ-ийн үндэслэл, 

техникийн нөхцөл, ажлын 

тоо хэмжээг бүрдүүлж, 

зураг төсвийг хийлгэнэ. 

Хийгдсэн зураг 

төсвийн тоо.

Улсын болон орон 

нутгийн хөрөнгө 

оруулалтын 

төлөвлөлтөд 

тусгагдах боломж 

бүрдэнэ.

30.0
ОНХС 

(АХС)
Жилдээ

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

36

Үндэсний хөгжлийн цогц 

бодлого, ЗГҮАХ 2.106, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 1.4.5.4

1.7.5. Улиастай сумын 

багуудад цахилгаан 

дамжуулах агаарын 

шугамын өргөтгөл, 

шинэчлэлт хийнэ.

Нэмэгдсэн 

цахилгааны 

шугамын урт.

 Гэр хорооллын 

айл өрхүүд 

найдвартай эрчим 

хүчээр хангагдана.

30.0
ОНХС 

(АХС)
Жилдээ

ХОХБТХ, 

"Алтай-

Улиастайн 

ЭХС" ТӨХК

37

Ус дэд хөтөлбөрийн 3.3.8, 

Аймгийн засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 1.4.5.3

1.7.6. Улиастай сумын 

цэвэр усны 1-р өргөлтөөс 

2-р өргөлтийн станц 

хүртэлх 1.2 км хос 

шугамыг шинэчлэх ажлыг 

дуусгана.

Шинэчлэн хийх 

усны шугамын 

урт.

1.2 км хос шугамыг 

шинэчлэн хийж, 

Улиастай хот цэвэр 

усаар хангагдах 

нөхцөл бүрдэнэ.

328.7
ОНХС 

(АХС)
Жилдээ

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

1558.0 БӨХ

6.2
ОНХС 

(АХС)

39

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 

1.7.8. "Сайн хашаа" аян 

зохион байгуулна.

Батлагдсан 

шийдвэр

Хотын өнгө үзэмж 

сайжирна.
- БӨХ Жилдээ

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, 

Улиастай 

сумын ЗДТГ 

2033.9

40

ЗГҮАХ 2.111. Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

1.4.1.3.

1.8.1. Аймгийн төвийн 

хатуу хучилттай 5.2 км 

авто замын ажлыг 

дуусгана.

Улсын комиссын 

шийдвэр

Аймгийн төв 

доторх хатуу 

хучилттай авто 

замын хэмжээ 

нэмэгдсэн байна.

1578.1 ХБ Жилдээ ХОХБТХ

41

ЗГҮАХ 2.118. Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

1.4.1.4

1.8.2. Нисэх буудлын 

онгоц хөөрч, буух хатуу 

хучилттай зурвас, үерийн 

даланг дуусгана.

Зурвасын урт

Нислэгийн тоо 

нэмэгдэж, авиа 

компаниудын 

өрсөлдөх нөхцөл 

бүрдсэн байна.

344.9 УТ Жилдээ ХОХБТХ

42

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 1.4.1.1.

1.8.3. Тосонцэнгэл сум 

доторх хатуу хучилттай 3 

км авто замын ажлыг 

дуусгана. 

Улсын комиссын 

шийдвэр

Тосонцэнгэл сум 

доторх авто зам 

сайжирсан байна.

56.7 УТ Жилдээ ХОХБТХ

43

ЗГҮАХ 2.111. Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

1.4.1.2.

1.8.4. Цахир-Тосонцэнгэл 

чиглэлийн хатуу 

хучилттай 127.1 км авто 

замын ажлыг дуусгана.

Ашиглалтанд орох 

хатуу хучилттай 

замын урт

Хот хоорондын 

болон орон нутгийн 

чанартай авто зам 

сайжирна.

6790.6 ХБ Жилдээ ХОХБТХ

44

ЗГҮАХ 2.111. Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

1.4.1.2.

1.8.5. Улиастай-

Тосонцэнгэл чиглэлийн 

хатуу хучилттай 67 км 

автозамын ажлыг 

үргэлжлүүлнэ.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтээр

Улсын чанартай 

авто зам сайжирна
- - Жилдээ ХОХБТХ

45

ЗГҮАХ 2.111. Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

1.4.1.2.

1.8.6. Тосонцэнгэл-

Улиастай чиглэлийн 

хатуу хучилттай 114 км 

автозамын ажлыг 

үргэлжлүүлнэ.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтээр

Улсын чанартай 

авто зам сайжирна
-

БНХАУ-ын 

ХЗ
Жилдээ ХОХБТХ
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 Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр  1.4.2

1.8.7. Авто замын засвар 

арчлалтыг хийнэ. Авто замын урт

Хөдөлгөөний 

аюулгүй байдал 

хангагдана.

150.0 УТ Жилдээ ХОХБТХ

38

ЗГҮАХ 2.81, Аймгийн 

засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

1.5.2.3

1.7.7. Улиастай хотод 25, 

30, Тэс суманд 8 айлын 

орон сууцны барилгыг 

ашиглалтанд оруулна. 

Улсын комиссын 

шийдвэр

63 өрхийн амьдрах 

орчин нөхцөл 

сайжирсан байна.

Жилдээ
ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

Зорилт 7-ын дүн

Зорилт 8. Улсын болон орон нутгийн чанартай авто зам, засвар, шинэчлэлтийг хийж, авто замын сүлжээ, мэдээлэл харилцаа, холбооны 

үйлчилгээг өргөжүүлнэ. 
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 Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 1.4.2.2. 

1.8.8. Ургамал сумын 

Хүнгүйн голын хойд, урд 

модон гүүр, Тэлмэн 

сумын Идэрийн голын 

модон гүүрийн ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулна.

Хийгдсэн зураг 

төсвийн тоо.

Орон нутгийн зам 

гүүрийн ажил эхлэх 

нөхцөл бүрдэнэ.

30.0 ОНЗС Жилдээ ХОХБТХ

53.0
ОНХС 

(АХС) 

167.0 ОНЗС 

49

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.4.2.

1.8.10. Улаанхаалга дахь 

амралт, сувиллын газар 

хүрэх замыг засварлаж, 

гүүр барина.

Үйлчилгээ авсан 

иргэдийн тоо

Иргэд тээврийн 

хэрэгслээр аюулгүй 

зорчих  ээлтэй  

орчин бүрдсэн 

байна.

30.0 ОНЗС 2017 ХОХБТХ

51

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.4.2.

1.8.12 Хатавчний 

давааны зам засах

Зассан замын 

уртаар

Орон нутгийн 

зорчих тээвэр 

сайжирна.

75.0 ОНХС
 III  

улиралд
ХОХБТХ

9304.3

11338.2

14281.8

52

Ногоон хөгжлийн бодлого 

3.2.3,  Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.1.5.1

2.9.1. Байгаль орчны 

салбарын аймгийн 

нэгдсэн зөвлөгөөн зохион 

байгуулна. 

Хамрагдсан хүний 

тоо

Байгаль орчны 

салбарын төр, 

хувийн хэвшлийн 

уялдаа холбоо 

сайжирч, салбарын 

100 гаруй хүнийг 

хамруулсан байна.

4.0 БХНСАХЗ
I 

улиралд

ХОХБТХ, 

БОАЖГ

53

Ногоон хөгжлийн бодлого 

3.2.7, Төрөөс ойн талаар 

баримтлах бодлого 2.2.1, 

3.2.5, ЗГҮАХ 4.2.7. 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.1.2.1

2.9.2. Иргэн бүр мод 

тарья-Тарьсан модоо 

ургуулъя” аян өрнүүлнэ.

Тарьсан модны 

тоо

20-иос доошгүй 

мянган мод бут 

сөөг тарьж, ногоон 

байгууламжийн 

хэмжээг 

нэмэгдүүлсэн 

байна.

0.5 БӨХ
II, III  

улиралд

ХОХБТХ, 

БОАЖГ, 

Сумдын ЗДТГ

54

Хийгдсэн 

зураглалын 

талбай

Ойжуулалтын 

чанар, үр дүн 

дээшилж, 161 га-

аас доошгүй 

талбайд зураглал 

хийгдсэн байна

9.0 БХНСАХЗ
I,II 

улиралд
БОАЖГ

55

60 га талбайд 

ойжуулалт, нөхөн 

сэргээлт хийж, 

ойгоор бүрхэгдсэн 

талбайн хэмжээг 

нэмэгдүүлсэн 

байна.

41.7 БХНСАХЗ
II, III  

улиралд

ХОХБТХ, 

БОАЖГ

56

15 га талбайд 

"Ногоон хэрэм"-ийн 

туслах зурвас 

байгуулсан байна.

30.0 БХНСАХЗ
II, III  

улиралд

ХОХБТХ, 

БОАЖГ

57

6 га талбайд 

хамгаалалтын 

зурвас байгуулж, 

бэлчээр, автозамыг 

хамгаална.

12.0 БХНСАХЗ
II, III  

улиралд
БОАЖГ

58

Ногоон хөгжлийн бодлого 

3.2.8, Төрөөс ойн талаар 

баримтлах бодлого 3.5.2,  

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.1.5.1 

2.9.4. Ой зохион 

байгуулалт хийж,  

менежментийн 

төлөвлөгөө 

боловсруулна.

Ой зохион 

байгуулалт хийсэн 

талбайн хэмжээ

34104 га талбайд 

ой зохион 

байгуулалт хийж, 

нутгийн иргэдэд 

түшиглэсэн 

байгалийн нөөцийн 

менежментийг 

төлөвшүүлэх  

нөхцөл бүрдэнэ.

10.0 БХНСАХЗ Жилдээ

БОАЖГ, 

Мэргэжлийн 

байгууллага

ХОЁР. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн салбар

Зорилт 9. Байгаль орчныг хамгаалан, нөхөн сэргээж, төв суурин газрын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн, орчны бохирдол, доройтлыг 

Ногоон хөгжлийн бодлого 

3.2.7, Төрөөс ойн талаар 

баримтлах бодлого 2.2.1, 

3.2.5, "Ногоон хэрэм"  

үндэсний хөтөлбөр, 

ЗГҮАХ 4.2.7. Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

2.1.2.3

2.9.3. Ойн талбай, ногоон 

байгууламжийн хэмжээг 

нэмэгдүүлж, бэлчээр, 

авто замыг хамгаална
Ойжуулалт, 

зурвасын талбайн 

хэмжээ

Зорилт 8-ын дүн

Дэд бүтцийн салбарын нэгдсэн дүн 

Нэгдүгээр бүлгийн дүн

50

 Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 1.4.3.2.

1.8.11. Улиастай, 

Тосонцэнгэл, Их-Уул, 

Шилүүстэй суманд 

утасгүй интернет Wifi 

төхөөрөмж суурилуулна.

Утасгүй интернет 

хэрэглэгчийн тоо

Харилцаа холбоо 

сайжирна.
29.0

48

 Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 1.4.2.3. 

1.8.9. Улиастай хот дотор 

хатуу хучилттай авто зам 

барина.

Аймгийн төвд  

ашиглалтанд орох 

хатуу хучилттай 

Хатуу хучилттай 

авто зам нэмэгдсэн 

байна.

Жилдээ ХОХБТХ

БӨХ Жилдээ ХОХБТХ
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Ногоон хөгжлийн бодлого 

3.2.7, Ойн талаар төрөөс 

баримтлах бодлого 3.2.2,  

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.1.2.1

2.9.5. Мод үржүүлгийн 

газрын тарьц суулгацын 

төрөл зүйл, тоо хэмжээг 

нэмэгдүүлж, шинээр 

хүлэмжтэй болно. 

Ургуулсан тарьц 

суулгац, барьсан 

хүлэмжийн тоо

2 га талбайд 5000-

аас доошгүй тарьц 

суулгац ургуулж,  1 

хүлэмж шинээр 

барьсан байна. 

8.0 БХНСАХЗ
II, III  

улиралд
БОАЖГ

60

Төрөөс ойн талаар 

баримтлах бодлого 3.1.1,  

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.1.5.1

2.9.6. Ойн түймрээс 

урьдчилан сэргийлэх, 

илрүүлэх, бэлтгэл бэлэн 

байдлыг хангуулах 

сургалт, сурталчилгааны 

ажлыг зохион байгуулна. 

Хамрагдсан 

иргэдийн тоо

Иргэдийн мэдлэг 

хандлага 

дээшилнэ.

4.0 БХНСАХЗ

Түймрий

н 

аюултай 

үеүүдэд

БОАЖГ, ОБГ

61

Төрөөс ойн талаар 

баримтлах бодлого 3.1.7,  

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.1.2.3

2.9.7. Ойн хөнөөлт шавж, 

хортонгийн судалгаа, 

тэмцлийн ажлыг хийнэ.

Судалгаа, тэмцэл 

хийсэн талбайн 

хэмжээ

1000 га талбайд 

судалгаа хийж, 

тэмцлийн ажлыг 

мэргэжлийн 

байгууллагаар 

гүйцэтгүүлнэ.

10.3 БХНСАХЗ
II, III  

улиралд

БОАЖГ, 

Сумдын ЗД
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 Ус  үндэсний хөтөлбөр 

1.9,  Ус дэд хөтөлбөр 

3.1.7,  Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.1.4.2

2.9.8. Улиастай сумын 

ундны эх үүсвэрийг 

хамгаална.

Хамгаалагдсан эх 

үүсвэрийн тоо 

Ундны усны чанар 

аюулгүй байдал 

хангагдсан байна.

10.0 БХНСАХЗ Жилдээ

 БОАЖГ, 

ХНЗГСГЗ, 

Улиастай 

сумын ЗДТГ

63

Ногоон хөгжлийн бодлого 

3.5.1, Ус  үндэсний 

хөтөлбөр 6.5, Ус дэд 

хөтөлбөр 3.6.3, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

2.1.5.1

2.9.9. Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн 

сурагчдад экологийн 

боловсрол олгож 

өвөрмөц тогтоцтой 

байгалийн үзэсгэлэнт 

газрын гол нууруудтай 

танилцуулна.

Хамрагдсан 

сурагчдын тоо

Уламжлалт зан 

үйл, ёс суртахуун 

төлөвшсөн байна.

5.0 БХНСАХЗ Жилдээ БОАЖГ

64

 Ус  үндэсний хөтөлбөр 

1.3, ЗГҮАХ 4.1.1, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

2.1.4.2

2.9.10. Эрдэнэхайрхан 

сумын төвийн  ундны 

усны эх үүсвэрийг 

хамгаалж жишиг эх 

үүсвэр болгож ногоон 

байгууламжийг 

нэмэгдүүлнэ.

Хамрагдсан эх 

үүсвэрийн тоо

Иргэдийн эрүүл 

аюулгүй усаар 

хангагдах нөхцөл 

бүрдэнэ.

30.0 БХНСАХЗ Жилдээ
БОАЖГ, 

ХНЗГСГЗ

65

ЗГҮАХ 4.1.6, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

2.1.3.1

2.9.11. Аймгийн хог 

хаягдлын менежментийг 

сайжруулах дэд хөтөлбөр 

батлуулна.

Батлагдсан 

тогтоол

Орчны бохирдлыг 

багасгаж, иргэдийн 

эрүүл, ая тухтай 

амьдрах нөхцөл 

бүрдэх эхлэл 

тавигдана.

- БӨХ Жилдээ

ХОХБТХ, 

ХШҮДАХ, 

БОАЖГ, 

Сумдын Засаг 

дарга нар

66

Ногоон хөгжлийн бодлого 

3.2.4,  Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.1.2

2.9.12. Ховор, ашигт 

ургамлыг тарималжуулах 

туршилтын талбай 

байгуулна.

Байгуулсан 

талбайн хэмжээ

Ховор болон ашигт 

ургамлыг 

хамгаалах, нөхөн 

сэргээх нөхцөл 

бүрдэнэ.

3.0 БХНСАХЗ Жилдээ БОАЖГ     

67

 Ногоон хөгжлийн 

бодлого 3.2.4, Биологийн 

олон янз байдлын 

үндэсний хөтөлбөр,  

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.1.5.2

2.9.13. Биотехникийн 

арга хэмжээг зорилтот 

сумдад хэрэгжүүлнэ.

Хамрагдсан 

сумдын тоо

Зэрлэг ан амьтны 

амьдрах болон 

идэш тэжээлийн 

нөхцөлийг 

сайжруулахад 

дэмжлэг болно. 

8.0 БХНСАХЗ
I 

улиралд

БОАЖГ, 

Сумын ЗД

68

Ногоон хөгжлийн бодлого 

2.2.2, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.1.5.2

2.9.14. Байгаль орчны 

хууль бус үйл 

ажиллагаатай тэмцэх, 

зөрчлийг илрүүлэх  

хяналт шалгалтыг зохион 

байгуулж, сумдын 

байгаль орчны хяналтын 

улсын байцаагч, байгаль 

хамгаалагч нарыг техник 

тоног төхөөрөмжөөр 

хангана. 

Зохион 

байгуулсан 

хяналт, 

шалгалтын тоо, 

хангагдсан багаж 

тоног 

төхөөрөмжийн тоо

Байгаль орчны 

зөрчил буурсан 

байна.

8.0 БХНСАХЗ Жилдээ БОАЖГ

69

Ногоон хөгжлийн бодлого 

3.2.12, Уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн үндэсний 

хөтөлбөр, Ус дэд 

хөтөлбөр 3.1.3 ,  Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

2.1.4.3

2.9.15. Цаг агаарт 

зориудаар нөлөөлж хур 

тунадас нэмэгдүүлэх үйл 

ажиллагааг зохион 

байгуулна.

Хур тунадасны 

хэмжээ

Уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн сөрөг 

нөлөөллийг 

бууруулж, ган 

цөлжилтөнд 

нэрвэгдсэн бүс 

нутгийн байгаль 

орчны төлөв 

байдал сайжирсан 

байна.

3.0 ОНТ
II, III  

улиралд

ХОХБТХ, 

УЦУОШГ, 

Сумдын Засаг 

дарга нар 
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Ногоон хөгжлийн бодлого 

2.2.5 дахь заалт,  

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.1.2.3

2.9.16. Завхан аймгийн 

ургамалжилт, экосистем, 

бэлчээр, амьтны аймаг, 

хөрсний иж бүрэн 

судалгааг  дуусгана. 

Судалгаа, 

шинжилгээ 

экспедицийн дүн

Шинжлэх ухааны 

үндэслэлтэй 

бодлого, төлөвлөлт 

хийгдэх нөхцөл 

бүрдэнэ.

15.0
ОНХС 

(АХС)

I  

улиралд 
ХОХБТХ

71

Ногоон хөгжлийн бодлого 

3.4.2   Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.1.2.2

2.9.17. Отгонтэнгэрийн 

улсын тусгай 

хамгаалалттай газрын 

хамгаалалтын захиргаа, 

Хяргас нуур-Завхан 

голын сав газрын 

захиргаа, аймгийн 

Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газруудын 

конторын барилгын 

ажлыг дуусгана.

Үлдэгдэл 

санхүүжилтийн 

хэмжээ

3 давхар 

барилгатай болж, 

салбарын 

ажилчдын ажиллах 

нөхцөл сайжирна.

196.8 УТ Жилдээ
ХОХБТХ                                  

БОАЖГ

408.3

72

2.10.1. "Нүүдэлчдийн 

наадам-2017" эвент арга 

хэмжээг зохион 

байгуулна.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтээр
50.0 БӨХ Жилдээ

ХОХБТХ, 

БОАЖГ,АЖХ, 

Сумдын ЗДТГ

73

2.10.2. Аялал 

жуулчлалын бүтээгдэхүүн 

болох түүх соёлын биет 

болон биет бус өв, түүх 

соёлын дурсгалт 

газруудаар нэвтрүүлэг 

бэлтгэн гаргана.

Бэлтгэсэн 

нэвтрүүлгийн цаг
25.0 БӨХ Жилдээ

ХОХБТХ, 

БОАЖГ, БСУГ, 

АЖХ

74

2.10.3. Аяллын 

маршрутын дагуу тэмдэг 

тэмдэглэгээтэй болно.

Тэмдэг, 

тэмдэглэгээ 

хийгдсэн газрын 

тоо

Жуулчдын аюулгүй 

зорчих нөхцөл 

хангагдана.

5.0 БХНСАХЗ
II, III  

улиралд

ХОХБТХ, 

БОАЖГ, АЖХ

80.0

488.3

1.0 ОНТ

17.0 ТХ

76

ЗГҮАХ 3.1.20,  Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.1.1.2

3.11.2. Эмч, эмнэлгийн 

ажилтныг манлайлал, ёс 

зүй, харилцаа хандлагыг 

дээшлүүлэх чиглэлээр 

сургаж чадавхжуулна.

 сурч, чадавхжсан 

хүний тоо
Үйлчлүүлэгчийн 

сэтгэл ханамж 

дээшилсэн байна.

4.0 БӨХ Жилдээ

НБХ, ЭМГ,            

харьяа ЭМБ-

ууд

77

ЗГҮАХ 3.1.3, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.1.3.4

3.11.3. "Элэг бүтэн 

Монгол" дэд хөтөлбөр 

хэрэгжүүлнэ.

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтээр 

 40-65 насны 

иргэдийн 30%-д 

хүрч үйлчилсэн 

байна. 

1.0 ОНТ Жилдээ

НБХ, ЭМГ,            

харьяа ЭМБ-

ууд

78

ЗГҮАХ 3.1.6, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.1.3.6

3.11.4. ХДХВ/ДОХ, БЗДХ 

болон сүрьеэ өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх, эрт 

илрүүлэх, төгс эмчлэх 

цогц арга хэмжээг 

хэрэгжүүлнэ.

 хамрагдсан хүний 

тоо                      

 20-40 насны 

иргэдийн 30%д 

хүрч үйлчилсэн 

байна.                       
0.5 ОНТ Жилдээ

НБХ, ЭМГ,            

харьяа ЭМБ-

ууд

79

ЗГҮАХ 3.1.1, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.1.3.1

3.11.5. Зонхилон 

тохиолдох өвчнийг эрт 

илрүүлэх, урьдчилан 

сэргийлэх, хариу арга 

хэмжээг чанартай 

хүртээмжтэй зохион 

байгуулна.

Зонхилон 

тохиолдох 

халдварт бус 

өвчний эрт 

илрүүлгийн хувь

30-65 насны хүн 

амын 50% нь эрт 

илрүүлгийн үзлэг, 

оношилгоонд 

хамрагдсан байна

9.0 БӨХ Жилдээ

НБХ, ЭМГ,            

харьяа ЭМБ-

ууд
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ЗГҮАХ 3.1.7, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.1.3.2

2.11.6. "Нөхөн үржихүйн 

эрүүл мэндхөтөлбөрийн 

төлөвлөгөө боловсруулж 

хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөрийн 

шалгуур 

үзүүлэлтээр         

Нөхөн үржихүйн 

насныханд хүрэх 

тусламж үйлчилгээ 

сайжирсан байна.

1.0 ОНТ Жилдээ

НБХ, ЭМГ,             

харьяа ЭМБ-

ууд

81

ЗГҮАХ 3.1.8, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.1.5.1

3.11.7. Өрх, сумын эрүүл 

мэндийн төвийн  эмч 

нарыг  хүүхдийн нарийн 

мэргэжлийн эмчийн 

сургалтанд хамруулна

Нарийн 

мэргэжлийн 

сургалтанд 

хамрагдсан 

эмчийн тоо 

5 эмч чадавхжиж  

хүүхдэд үзүүлэх 

тусламж үйлчилгээ 

сайжирсан байна.

2.0 БӨХ Жилдээ

НБХ, ЭМГ,             

харьяа ЭМБ-

ууд

Зорилт 10 -ийн дүн

Хоёрдугаар бүлгийн дүн

ГУРАВ: НИЙГМИЙН БОДЛОГО

Эрүүл мэнд

Зорилт 11.  Эрүүл мэндийн удирдлагын манлайллыг дээшлүүлэн, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй, чанартай 
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ЗГҮАХ 3.1, Эрүүл 

мэндийн яамны бодлого, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.1.1.1

3.11.1. Төрөөс Эрүүл 

мэндийн талаар 

баримтлах бодлогыг 

Завхан аймагт 

хэрэгжүүлэх дэд 

хөтөлбөр боловсруулна.

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтээр 

Эрүүл мэндийн  

тусламж 

үйлчилгээний 

чанар хүртээмж 

дээшилсэн байна.

Жилдээ

НБХ, ЭМГ,                

харъяа ЭМБ-

ууд 

Зорилт 9-ын дүн

Аялал жуулчлалын салбар 

Зорилт 10.  Аялал жуулчлалыг аймгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл болгож, орон нутгийн онцлог, хэв маягт тулгуурлан жуулчдын сонирхлыг 

татахуйц бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн зарчмаар хөгжүүлнэ.

Монгол зан заншил 

ахуй, урлаг соёлыг 

сурталчилж, зорин 

ирэх жуулчдын тоо 

10-аас доошгүй 

хувиар нэмэгдсэн 

байна.

Аялал жуулчлалын 

үндэсний хөтөлбөр  4.3, 

ЗГҮАХ 4.4.4, Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.2.1.1,  2.2.1.6



35.5

5.0 БӨХ

5.0 ТХ

83

ЗГҮАХ 3.1.10, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.1.4.3

3.12.2. Сум дундын 

эмнэлэг, сумын эрүүл 

мэндийн төвийн 

лабораторийн чадавхыг 

бэхжүүлнэ. 

 Тоног 

төхөөрөмжийн 

хангалтын хувь

 Оношилгооны 

хүчин чадал 

дээшилнэ. 33.0 ТХ Жилдээ

НБХ, ЭМГ,            

харьяа ЭМБ-

ууд
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ЗГҮАХ 3.1.1, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.1.6.3

3.12.3. Зарим эрүүл 

мэндийн байгууллагуудыг 

түргэн тусламжийн 

автомашинаар хангана.  

Авто машинаар 

хангагдсан 

байгууллагын тоо 

Түргэн  

тусламжийн 

үйлчилгээ сайжирч 

цаг алдалгүй 

тусламж үзүүлэх 

нөхцөл бүрдэнэ.

100.0 СЯТ Жилдээ НБХ, ЭМГ

86

ЗГҮАХ 3.1.6, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.1.3.8

3.12.5. Зоонозын 

халдварт өвчин болох 

нохойгоор дамжин 

халдварладаг бэтэг 

өвчний халдварлалтын 

түвшинг тогтоох суурь 

судалгааг эхлүүлнэ.

 Судалгаанд 

хамрагдсан хүний 

тоо 

Суурь судалгаатай 

болсон байна.
1.0 ОНТ Жилдээ

НБХ, ЭМГ, 

ЗӨСТ

194.0
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ЗГҮАХ 3.1.18, 19, 20 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.1.5.2.

3.13.1. "Сайн эмч" 

хөтөлбөр батлуулж, 

хэрэгжилтийг эхлүүлнэ.

Батлуулсан 

шийдвэр 

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн хувь

Эмч эмнэлгийн 

ажилтны нийгмийн 

баталгаа 

сайжирна.

3.0 БӨХ Жилдээ НБХ, ЭМГ

3.0

232.5
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Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.2.1.5.

3.14.1. Усан бассейн 

бүхий Спорт 

цогцолборын барилгын 

ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлээр 

Барилгын ажлын 

явц  80-аас 

доошгүй хувьд 

хүрсэн байна.

1500.0 УТ Жилдээ
ХОХБТХ, НБХ, 

БТСГ
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Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.2.1.1

3.14.2. Өсвөрийн шигшээ 

багийн тамирчдад 

дэмжлэг үзүүлнэ.

Тэмцээнд 

оролцсон хүний 

тоо , гаргасан 

амжилтаар

Амжилт гаргасан 

тамирчдын тоо 

нэмэгдсэн байна.

4.0 ОНТ Жилдээ НБХ,БТСГ

90

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.2.1.2

3.14.3. "Хаврын баяр" 

урлаг, спортын наадмыг 

зохион байгуулна.

Тэмцээний төрөл, 

оролцогчдын тоо 

Бүх нийтийн 

биеийн тамир, 

спортыг хүн амын 

өдөр тутмын 

хэрэглээ болгоно.

12.0 ОНТ Жилдээ НБХ,БТСГ

91

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.2.1.3

3.14.4. Өсвөр үеийн 

шатрын аймгийн аварга 

шалгаруулах тэмцээн 

зохион байгуулна.

Тэмцээнд 

оролцсон хүний 

тоо 

Өсвөрийн 

тамирчид тодорхой 

амжилт гаргасан 

байна.

2.0 ОНТ Жилдээ
НБХ, БСУГ, 

БТСГ

92

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.2.1.3

3.14.5. Биеийн тамир 

спортын газрын 

тамирчдын бэлтгэлийн 

өрөөг тохижуулна.

Ажлын 

гүйцэтгэлээр

Тамирчдын бэлтгэл 

сургуулилт хийх 

нөхцөл сайжирна.

4.0 ОНТ Жилдээ НБХ, БТСГ
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Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.2.1.3

3.14.6. Биеийн тамир 

спортын газрыг иж бүрэн 

онооны системтэй 

болгоно.

Нийлүүлсэн тоног 

төхөөрөмжийн 

тоо, үзүүлэлт

Тэмцээн 

уралдааны шүүлт 

маргаангүй болно.
4.0

ОНХС 

(АХС)
Жилдээ  НБХ, БТСГ
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Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.2.1.4

3.14.7. Улиастай суманд 

хөл бөмбөгийн талбай 

байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлнэ.

Талбайн ажлын 

гүйцэтгэлээр

Хүүхдүүдийн 

чөлөөт цагаа зөв 

боловсон 

өнгөрүүлэх боломж 

нөхцөл бүрдэнэ.

3.0 ОНТ Жилдээ
НБХ, БТСГ, 

АХБХ
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Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.2.1.4

3.14.8. Үндэсний сурын 

талбайг тохижуулахад 

дэмжлэг үзүүлнэ.

Талбайн ажлын 

гүйцэтгэлээр

Үндэсний өв 

соёлоо дээдлэн, 

уламжлалт сурын 

харвааг 

хөгжүүлэхэд 

дэвшил гарна.

1.0 ОНТ Жилдээ

НБХ, Завхан 

аймгийн 

Үндэсний 

сурын холбоо 

1530.0

1530.0

Зорилт 14-ийн дүн

Биеийн тамирын нэгдсэн дүн

Зорилт 13. Эмч эмнэлгийн мэргэжилтнийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл боломжоор ханган, нийгмийн баталгааг 

Зорилт 13-ийн дүн

Эрүүл мэндийн салбарын нэгдсэн дүн

Бүх нийтийн биеийн тамир

 Зорилт 14. Нийтийн биеийн тамир, спортыг бүх нийтийн хөдөлгөөн болгон өрнүүлж, эрүүл аж төрөх ёсыг төлөвшүүлнэ.

НБХ, ЭМГ,            

харьяа ЭМБ-

ууд
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ЗГҮАХ 3.1.11, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.1.6.1.

3.12.4. Аймгийн Нэгдсэн 

эмнэлгийг  гемодиализын 

аппаратаар хангахад 

дэмжлэг үзүүлнэ.

 Тоног 

төхөөрөмжийн 

нийлүүлсэн тоо,

үйлчилгээ авсан 

хүний тоо

Тусламж 

үйлчилгээний нэр 

төрөл, хүртээмж 

нэмэгдэж, орон 

нутагт эмчлүүлэх 

боломж бүрдэнэ

50.0 ТХ Жилдээ
НБХ, ЭМГ, 

АНЭ

Зорилт 11-ын дүн

Зорилт 12. Хүн амын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулан, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж,  шаардлагатай 

82

ЗГҮАХ 3.1.10, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.1.4.4

3.12.1. Сум дундын 

эмнэлэг, сумын эрүүл 

мэндийн төвийг  

яаралтай тусламжийн  

багаж тоног 

төхөөрөмжөөр хангана.

                                                     

Нийлүүлсэн тоног 

төхөөрөмжийн тоо

 Яаралтай тусламж 

үйлчилгээг цаг 

алдалгүй үзүүлдэг 

болно

Жилдээ

Зорилт 12-ын дүн 
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Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.1.1

3.15.1. Аймгийн 

боловсрол, соёл, 

урлагийн салбарыг 

хөгжүүлэх  хөтөлбөр 

/2016-2020/ -ийг 

батлуулж, хэрэгжүүлж 

эхэлнэ.

Батлагдсан 

шийдвэр, 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтээр 

Боловсрол, соёл, 

урлагийн салбар 

нэгдсэн бодлого 

төлөвлөлттэй 

болно.

1.0 БӨХ Жилдээ НБХ, БСУГ

122.0
ОНХС 

(АХС)

2.0 ОНТ

7.0 ТХ

99

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.1.6

3.15.4. “Сайн оюутан”  

хөтөлбөрийг батлуулан, 

аймгийн Засаг даргын 

нэрэмжит “Оюутны 

тэтгэлэг”-ийг бий болгож, 

хэрэгжүүлнэ.

Батлагдсан 

шийдвэр,хөтөлбөр

ийн хэрэгжилтээр    

Тэтгэлэгт 

хамрагдсан 

оюутны тоо    

Аймгийн 

оюутнуудын 

сурлагын чанарт 

ахиц гарна.

4.0 ОНТ Жилдээ

БСУГ, МУИС-

ийн Завхан 

сургууль
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Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.2 

3.15.5. Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн 

1-р ангид шинээр элсэн 

орж байгаа малчдын 

болон амьжиргааны 

түвшин доогүүр иргэдийн 

хүүхдийг сургуулийн 

дотуур байранд хүлээн 

авалтыг нэмэгдүүлнэ.

дотуур байранд 

хамрагдсан 

хүүхдийн тоогоор

Сургуулийн насны 

хүүхдийн сургуульд 

хамрагдах чанарт 

ахиц гарна.

0.0 ТХ
III 

улиралд
НБХ, БСУГ
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Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.2

3.15.6. Шилүүстэй сумын 

сургуулийн ариун 

цэврийн байгууламж 

барих

Боловсон  ариун 

цэврийн 

байгууламжаар 

үйлчилүүлсэн 

хүүхдийн тоо.

Ариун цэврийн 

нөхцөл сайжирна.
25.0 ОНХС жилдээ НБХ, БСУГ

158.0
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Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.1.3

 3.15.3. “Сайн багш“  

хөтөлбөрийг батлуулж, 

хэрэгжүүлнэ.

Батлагдсан 

шийдвэр, 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтээр 

Багш нарын заах 

арга ур чадвар 

дээшилж, 

сургалтын чанарт 

ахиц гарсан байна.

Жилдээ НБХ, БСУГ

Зорилт 15-ын   дүн

Боловсрол

Зорилт 15. Багшийн мэргэжлийн үнэлэмж, ур чадварыг нэмэгдүүлэн, суралцагчийн авъяас чадварыг хөгжүүлж, бүх шатны сургалтын 

амжилт, чанарыг дээшлүүлж хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ.
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Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.1.4

3.15.2. "Оюунлаг 

Завханчууд" хөгжлийн 

хөтөлбөрийг 

батлуулж,Оюуны 

наадмыг зохион 

байгуулна.

Батлагдсан 

шийдвэр, 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтээр 

Хариуцлагатай,бүт

ээлч оюунлаг 

иргэдийг 

төлөвшүүлнэ.

22.0 ОНТ

Жилдээ
НБХ, АБИТ, 

АЗХ
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ЗГҮАХ-ийн 3.2.3, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.3.1

3.16.2. Цэцэн-Уул сумын 

160 хүүхдийн суудалтай 

сургуулийн барилга, 

спорт заалны ажлыг 

эхлүүлнэ.

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлээр

Барилгын ажлыг 

эхлүүлсэн байна.
700.0 УТ Жилдээ НБХ, БСУГ
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ЗГҮАХ-ийн  3.2.3, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.3.1

3.16.3. Улиастай сумын 3 

дугаар сургуулийн 320 

хүүхдийн суудалтай 

хичээлийн байрны 

өргөтгөлийн барилгын 

ажлыг дуусгана.

Улсын комиссын 

шийдвэрээр

Сургуулийн 

сургалтын орчин 

сайжирна.

601.5 УТ Жилдээ НБХ, БСУГ

105

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.2.1

3.16.4. “Хүүхдийн хөгжил 

төлөвшилд гэр бүлийн 

оролцоо” эцэг, эхийн 

зөвлөгөөн зохион 

байгуулна.

Зөвлөгөөнд 

оролцсон эцэг 

эхийн тоо

Хүүхдийн эрх, 

хүүхэд хамгааллын 

үйл ажиллагаа 

сайжирна. 

1.5 ТХ Жилдээ НБХ, БСУГ

106

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.3

3.16.5. Улиастай бүрэн 

дунд III сургууль, Тэс 

сумын бүрэн дунд 

сургуулийг   байгалийн 

ухааны хичээлийн 

лаборатори кабинеттай 

болгоно.

Шинээр 

нийлүүлэгдсэн 

тоног төхөөрөмж, 

кабинетын тоо

Сургуулийн 

сургалтын орчин 

сайжирч, хүүхэд 

хөгжих боломж 

нэмэгдэнэ.

20.0 УТ Жилдээ  НБХ, БСУГ

1000.0 ТХ

40.0 ОНХС(АХС)

100.0 ТХ

150.0 ТХ

110

ЗГҮАХ-ийн 3.2.6, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.3.2

3.16.9. Түдэвтэй сумын 

75 хүүхдийн дотуур 

байрыг засварлана.

Засварын ажлын 

гүйцэтгэлээр 

Тохилог орчинд  

амьдарч,сурч 

хүмүүжих боломж 

бүрдэнэ.

160.0 ТХ Жилдээ НБХ, БСУГ

4423.0

4581.0

111

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.4.1.2

3.17.1. Л.Ванганы 

нэрэмжит хөгжимт 

жүжгийн театрын дэргэд 

Бага театрыг бий 

болгоно.

Үйлчлүүлсэн 

үзэгчид, уран 

бүтээлийн тоо

Соёл урлагийн 

үйлчилгээний 

төрөл нэмэгдэж 

соёлын боловсрол 

дээшилнэ.

1.0 ОНТ Жилдээ НБХ, БСУГ

112

ЗГҮАХ-ийн 3.2.44, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.4.3.1

3.17.2. Түүх соёлын 

хөдлөх дурсгалын 

тооллого хийнэ.

Тооллогод 

хамрагдсан сум, 

дурсгалын тоо

Бүртгэл 

мэдээллийн сан 

баяжиж шинээр 

дурсгалууд 

нэмэгдэнэ.

2.0 ОНТ Жилдээ НБХ, БСУГ

114

ЗГҮАХ-ийн 3.2.44, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.4.2.1

3.17.4. Улиастай сумын 

800 хүний суудалтай 

театрын барилгын ажлыг 

үргэлжлүүлнэ.

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлээр

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлийг 50-иас 

доошгүй хувьд 

хүргэнэ.

1000.0 УТ Жилдээ
НБХ, БСУГ, 

ХОХБТХ

115

ЗГҮАХ-ийн 3.2.33, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.2.1

3.17.5. Орон нутагт хийж 

хэрэгжүүлсэн ажлыг  

хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслүүдээр цаг 

алдалгүй чанар, 

хүртээмжтэй түгээн улс 

орон даяар мэдээлнэ.

Телевиз, 

нэвтрүүлгийн тоо, 

давтамж 

Аймгийн мэдээлэл 

орон даяар цаг 

алдалгүй иргэдэд 

чанар, хүртээмжтэй 

хүрнэ.

10.0 ОНТ Жилдээ НБХ

116

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.4.1

3.17.6.  Хутагтын байр 

/ЗДТГ/

Ая тухтай байраар 

хангагдсан 

байдлаар

Хутагт байраар 

хангагдсан байна.
192.7 ОНХС

II 

Улиралд

ХОХБТХ, 

СТСХ

1018.0

1018.0

БӨХ Жилдээ НБХ, БСУГ

Зорилт 17-ийн дүн 

Соёл урлагийн салбарын нэгдсэн дүн

113

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.4.1.1

3.17.3. Хойд бүсийн 

сумдаас Тыва улсад 

ардын урлагийг 

сурталчлах тоглолтыг 

зохион байгуулна.

Урлагийн 

тоглолтын төрөл, 

оролцогчдын тоо

Соёл урлагийн 

салбарын гадаад 

хамтын 

ажиллагаанд ахиц 

гарна.

5.0

Жилдээ

Жилдээ НБХ, БСУГ

Зорилт 16-ын дүн

Боловсролын салбарын нэгдсэн дүн

1111

Зорилт 17. Соёл урлагийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, түүх соёлын өвийг хадгалах хамгаалах сурталчлах ажлыг сайжруулна.

ОНХС 

(АХС)

Жилдээ НБХ,БСУГ

109

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.3.2

3.16.8. Тосонцэнгэл 

сумын II сургуулийн 

барилгыг засварлана.

Засварын ажлын 

гүйцэтгэлээр 

Тохилог орчинд  

сурч хүмүүжих 

боломж бүрдэнэ.

100.0
ОНХС 

(АХС)

108

ЗГҮАХ-ийн 3.2.6, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.3.2

3.16.7. Идэр сумын 50 

хүүхдийн дотуур байрыг 

засварлана.

Засварын ажлын 

гүйцэтгэлээр 

Тохилог орчинд  

амьдарч,сурч 

хүмүүжих боломж 

бүрдэнэ.

50.0

НБХ, БСУГ

107

ЗГҮАХ-ийн 3.2.6,Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.3.2

3.16.6. Их-Уул, Отгон, 

Ургамал сумдын 

сургууль, Тосонцэнгэл 

сумын I, II  сургуулийн 

дотуур байрыг 

засварлана.

Засварын ажлын 

гүйцэтгэлээр 

Тохилог орчинд  

амьдарч,сурч 

хүмүүжих боломж 

бүрдэнэ.

Жилдээ
НБХ, БСУГ, 

АХБ

Зорилт 16. Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг бааз, сургалтын орчныг сайжруулна.

102

ЗГҮАХ-ийн 3.2.3, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.3.1

3.16.1. Их-Уул сумын 640 

хүүхдийн   суудалтай 

сургуулийн барилгын 

ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэлээр

Барилгын ажлын 

явц  50-иас 

доошгүй хувьд 

хүрсэн байна.

1500.0 УТ



1.0 ОНТ

5.0 БӨХ

118
Хүүхдийн эрхийн тухай 

хуулийн 17 дугаар зүйл

3.18.2. Аймгийн Засаг 

дарга, Хүүхдийн төлөө 

зөвлөлийн тэргүүний 

нэрэмжит "Оны шилдэг 

хүүхэд шалгаруулах" 

ёслолын үйл ажиллагааг 

зохион байгуулна.

Арга хэмжээнд 

оролцсон 

хүүхдийн тоо                                                                        

Хүүхдийн хөгжлийг 

дэмжинэ.
1.0 ОНТ

IV 

улирал

АЗДТГ-НБХ, 

ГБХЗХГ

119

Хүүхдийн эрхийн тухай 

хуулийн 16 дугаар зүйл, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.5.2

3.18.3. “Хүүхдэд ээлтэй 

орон нутаг” хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтээр

"Хүүхдэд ээлтэй 

сургууль, цэцэрлэг, 

дотуур байр" 

удирдамж 

боловсруулагдаж, 

хэрэгжсэн байна.

2.0 ОНТ Жилдээ
АЗДТГ-НБХ, 

ГБХЗХГ

9.0

9.0

120

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.6.1.4

3.19.1. "Ахмадын болон 

амьдрах ухааны ордон"-

ны барилгын ажлын 

үлдэгдэл санхүүжилтийг 

олгож ашиглалтыг 

сайжруулна.

Үйлчилгээ авсан 

ахмадын тоо

Ахмад настнуудын 

нийгмийн 

хамгаалал 

сайжирна.

2.2 УТ Жилдээ НБХ                                 

121

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.7.1.1

3.19.2. "Нэг өрх-Нэг 

ажлын байр" зорилт 

дэвшүүлж ажиллана.

Батлагдсан 

шийдвэр, 

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтээр 

Хөдөлмөр эрхлэлт 

нэмэгдэнэ.
0.5 ОНТ 2017

АЗДТГ, НБХ, 

ХХҮГ

122 ЗГҮАХ-ийн 3.4.10

3.19.3. Залуучуудын 

хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжиж "start up" гарааны 

бизнесийн хөтөлбөр 

хэрэгжүүлнэ.

Ажлын байраар 

хангагдсан 

залуучуудын тоо

Залуучуудын 

хөдөлмөр эрхлэлт 

нэмэгдэж,   

залуучуудын 

ажилгүйдлийн 

түвшин буурна.

20.0 ХЭДС Жилдээ ХХҮГ

123

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.6.1.6

3.19.4. Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэний 

хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих арга хэмжээг 

зохион байгуулна.

Ажлын байраар 

хангагдсан ХБИ-

ийн тоо

Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

иргэнд жижиг дунд 

үйлдвэрлэл эрхлэх 

боломж бүрдэнэ.  

39.0 ХЭДС Жилдээ ХХҮГ

124

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.7.1.6

3.19.5. Ажил олоход 

хүндрэлтэй иргэдийг 

ажлын байраар хангаж 

ядуурлыг бууруулахад 

дэмжлэг үзүүлнэ.

Ажлын байраар 

хангагдсан ажил 

олоход 

хүндрэлтэй 

иргэдийн тоо

Ажил олоход 

хүндрэлтэй 

иргэдийг ажлын 

байраар 

хангаснаар, 

амьжиргааны 

түвшин дээшилнэ.

80.0 ХЭДС Жилдээ ХХҮГ

125

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.6.1.3

3.19.6. "Цагаан сар"-ын 

шинийн нэгнийг 

тохиолдуулан 90-ээс 

дээш настай ахмадуудад 

АЗД-ын гарын бэлэг 

гардуулж хүндэтгэл 

үзүүлнэ.

Бэлэг авсан 

ахмадын тоо 

400 орчим ахмад 

настанд хүндэтгэл 

үзүүлсэн байна.

3.0 ОНТ
I 

улиралд
НБХ, ХХҮГ

126

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.1.3.4

3.19.7. Жендэрийн тэгш 

байдлыг хангах дэд 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөр 

хэрэгжилтээр                      

Хуулийн хэрэгжилт 

хангагдаж, орон 

нутгийн чадавх 

нэмэгдэнэ.

1.0 ОНТ Жилдээ НБХ

127

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.1.3.5

3.19.8. Их-Уул сумын 

Цэцүүхийн рашааны 

амрах байрыг 

тохижуулна.

Иргэдийн сэтгэл 

ханамжийн 

судалгаагаар 

Амрах орчин 

нөхцөл сайжирна.
3.0 ОНТ Жилдээ НБХ

128

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.6.1.2

3.19.9. Урт нас -Удаан 

жаргал арга хэмжээг 

зохион байгуулна.

Сургалтанд 

хамрагдсан 

иргэний тоо

Ахмад настнаас 

суралцаж гэр 

бүлийн хөгжилд 

ахиц гарна.

1.0 ОНТ 2017

НБХ, 

Хүмүүний 

амьдрах 

ухааны төв

1.5 ОНТ

10.0 ТХ

130

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүний эрхийн тухай 

хуулийн 42.1.6, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.6.1.6

3.19.11. Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдийн 

урлаг, спорт, олон 

нийтийн арга хэмжээнд 

дэмжлэг үзүүлнэ.

Арга хэмжээнд 

хамрагдсан ХБИ-

ийн тоо

ХБИ-н нийгмийн 

амьдралд оролцох 

оролцоо дээшилнэ.

2.0 ОНТ Жилдээ НБХ, ХХҮГ

НБХ, 

Шилүүстэй 

сумын ЗДТГ

Зорилт 18-ын дүн

Хүүхэд, залуучууд гэр бүлийн хөгжлийн нэгдсэн дүн

Нийгмийн хамгаалал, нийгмийн даатгал, хөдөлмөр эрхлэлт 

Зорилт 19. Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал, халамжийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэж, хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг 

129

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.6.1.3

3.19.10. Шилүүстэй 

суманд ахмад настан, 

ХБИ-ийн сэргээн засах 

Төвөөр 

үйлчлүүлсэн 

хүний тоо 

Ахмад настан, 

хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

2017

Зорилт 18.  Хүүхэд,  залуучуудын манлайлал, хөгжил  оролцоог нэмэгдүүлэн, хүүхэд бүр монгол ёс заншил, өв уламжлал, байгаль дэлхийгээ 

117

МУЗГ-ын 2016-2020 оны 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.4.5

3.18.1. Ардын урлаг, 

соёлын "Яргуй наадам"-

ыг зохион байгуулна.

Төрөл тус бүр 

дээр оролцсон 

хүүхдийн тоо                                                   

Хүүхдүүдийн 

авьяасыг 

хөгжүүлэн ардын 

урлагийг түгээн 

дэлгэрүүлнэ.

II улирал
АЗДТГ-НБХ, 

БСУГ, ГБХЗХГ

Хүүхэд, залуучууд гэр бүлийн хөгжил 



131

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.6.1.5

3.19.12. 

Улиастай,Тосонцэнгэл 

сумдын өндөр настан, 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдэд цахилгааны 

үнийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Цахилгааны үнийн 

хөнгөлөлтөнд 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо, 

сумаар 

Өндөр настан, 

хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 330 

иргэнд хөнгөлөлт 

үзүүлсэн байна.

20.0 ОНТ Жилдээ НБХ, ХХҮГ

183.2

183.2

7553.7

132
Аймгийн Засаг даргын 

2010 оны 134-р захирамж

4.20.1. Оны  тэргүүний 

хэлтэс, агентлаг, сум, 

баг, албан хаагчдыг 

шалгаруулж урамшуулна. 

Тэргүүний хэлтэс, 

агентлаг, сум, баг 

төрийн албан 

хаагчдын тоо

Оны тэргүүнүүд 

тодорч, хувь хүн, 

албан 

байгууллагын 

хөгжил манлайлал 

дээшилнэ.

3.0 ОНТ
I 

улиралд 

ТЗУХ, 

ХШҮДАХ
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ЗГҮАХ-ийн 5.1.18, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.1.1.2

4.20.2. Хэлтэс 

агентлагууд 

төлөвлөгөөний дагуу 

нээлттэй хаалганы өдөр 

зохион байгуулна. 

Хамрагдсан 

байгууллага,  

оролцсон 

иргэдийн тоо  

Иргэдэд хүрэх 

төрийн мэдээллийн 

хүртээмж сайжирч, 

ил тод байдал 

хангагдана.

2.0 БӨХ Жилдээ 

 Аймгийн ИТХ-

н ажлын 

алба,ТЗУХ 

Иргэдийн 

оролцсон 

бүртгэлээр  

Иргэдэд  хүрэх 

төрийн үйлчилгээ 

шуурхай нээлттэй 

болсон байна.

5.0

  Нэг цонхны 

үйлчилгээний 

байрны засвар 

хийгдсэн хувиар 

 Үйлчилгээний 

хүрээ нэмэгдэж үр 

дүн дээшилсэн 

байна.

3.0
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Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.1.2

4.20.4. Аймгийн ИТХ-ын 

төлөөлөгчдийг 

сонгогдсон тойрогтоо 

ажиллахад дэмжлэг 

үзүүлнэ. 

Аймгийн ИТХ-ын 

төлөөлөгчид   

сонгогчидтойгоо  

уулзсан уулзалт 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо

Аймгийн ИТХ-ын 

төлөөлөгчид 

сонгогчдын 

хоорондын хамтын 

ажиллагаа бэхжиж 

дэвшүүлсэн 

мөрийн 

хөтөлбөрийн 

биелэлт сайжирсан 

байна.   

4.0 ОНТ Жилдээ ТЗУХ
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Нийтээр тэмдэглэх 

баярын болон тэмдэглэлт 

өдрүүдийн тухай хуулийн  

7.2, 7.3 заалтууд 

Үндэсний их баяр 

наадмын тухай хуулийн 

2.3, 2.4, 13 дугаар 

зүйлийн 13.1.1, 13.1.3

4.20.5. Үндэсний их баяр 

наадмыг тэмдэглэн 

өнгөрүүлнэ. 

Аймгийн Засаг 

даргын 

захирамжийн 

биелэлтээр 

Төрт ёсны 

хүндэтгэлийн их 

баяр наадам өндөр 

түвшинд зохион 

байгуулагдсан 

байна. 

80.0
ОНХС 

(АХС)
Жилдээ ТЗУХ
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ЗГҮАХ-ийн 5.1.12, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.2.3.6

4.20.6. Сайн засаглалыг 

бэхжүүлэхэд иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлнэ.

Иргэдийн сэтгэл 

ханамж, шийдвэр 

гаргахад оролцсон 

иргэдийн тоо, 

мэдээлэл 

хүргэгдсэн 

иргэдийн тоо

Төрийн 

үйлчилгээний ил 

тод байдал 

нэмэгдэж, иргэдэд 

хүрэх төрийн 

үйлчилгээ 

сайжирна.

25.0 ОНТ Жилдээ
ТЗУХ, ХЭЗХ, 

НБХ            
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ЗГҮАХ-ийн 5.3.12, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.1.4.1

4.20.7. Хөрш болон бусад 

орнуудтай харилцах 

хамтын ажиллагааг 

сайжруулна.

Хөрш болон бусад 

орнуудтай хийсэн 

уулзалтын тоо 

Хөрш орнуудтай 

харилцах хамтын 

ажиллагаа 

сайжирсан байна.

3.0 БӨХ Жилдээ ТЗУХ

125.0

125.0
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ЗГ-ын 1993 оны 57 дугаар 

тогтоол, ЗГҮАХ-ийн 5.3.7,  

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.2.1.1

4.21.1. "Эрх зүйн 

боловсрол-Эрс өөрчлөлт" 

дэд хөтөлбөр  батлуулж, 

хэрэгжүүлж эхэлнэ.

Батлагдсан 

шийдвэр

Хөтөлбөр 

батлуулж, 

хэрэгжилт 20 хувьд 

хүрсэн байна.

2.0 ОНТ Жилдээ            ХЭЗХ
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УИХ-ын 2016 оны 51 

дүгээр тогтоол, ЗГҮАХ-

ийн 5.3.7, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.2.1.5

4.21.2. Авлигын эсрэг дэд 

хөтөлбөр батлуулж, 

хэрэгжүүлж эхэлнэ.

Батлагдсан 

шийдвэр

Хөтөлбөр 

батлуулж, 

хэрэгжилт 20 хувьд 

хүрсэн байна.

3.0 ОНТ Жилдээ ХЭЗХ

Зорилт 20-ын дүн

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн дүн 

Хууль, эрх зүйн салбар 

Зорилт 21. Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэн, иргэдийн оролцоотойгоор гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
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Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.1.1.3

4.20.3. Иргэний танхим 

болон нэг цонхны үйл 

ажиллагаанд дэмжлэг 

үзүүлнэ. 

ОНТ Жилдээ 

 Аймгийн ИТХ-

н ажлын 

алба,ТЗУХ 

Зорилт 20. Төрийн үйлчилгээг шуурхай болгоход чиглэсэн дэвшилтэт хэлбэрийн үйлчилгээг нэвтрүүлэн, төрийн албан хаагчдын ажлын 

Зорилт 19-ын  дүн

Нийгмийн хамгаалал, нийгмийн даатгал, хөдөлмөр 

Гуравдугаар бүлгийн дүн

ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО 

Төрийн үйлчилгээ
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ЗГҮАХ-ийн 5.4.8,  

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.2.2.5

4.21.3. Малын хулгайн 

гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 

түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх дэд 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 

үргэлжлүүлнэ.

Төлөвлөгөөний  

хэрэгжилтээр 

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт 70 хувьд 

хүрсэн байна.

1.0 БӨХ Жилдээ
ХЭЗХ, 

ГХУСАЗЗ, ЦГ
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  Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.2.2.4

4.21.4. "Архигүй-хамт 

олон" аян өрнүүлнэ.

Аянд хамрагдсан 

аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын тоо

Аян зохион 

байгуулагдаж, 

Архигүй-хамт 

олныг 

алдаршуулсан 

байна.

0.5 БӨХ Жилдээ

ХЭЗХ болон 

холбогдох 

байгууллагууд
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ЗГ-ын 2006 оны 66 дугаар 

тогтоол, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.2.2.1

4.21.5. Терроризмын гэмт 

хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр 

баруун бүсийн сургалт 

зохион байгуулна. 

Сургалтанд 

хамрагдсан аймаг, 

оролцогчдын тоо

Терроризмын гэмт 

хэргийн талаар сум 

байгууллагын 

удирдлагыг 

мэдээллээр 

хангаж, нэгдсэн 

мэдээллийн сантай 

болсон байна. 

2.0 ОНТ Жилдээ ХЭЗХ, АТХ
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Хэрэглэгчийн эрхийг 

хамгаалах тухай хуулийн 

18.1.2 , Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.2.1.4

4.21.6. Хэрэглэгчийн 

эрхийг хамгаалах 

чиглэлээр төрийн бус 

байгууллагатай хамтран 

ажиллана.

Хамтран 

ажилласан 

байгууллагын тоо, 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо

Төрийн бус 

байгууллагын 

чадавх дээшилж, 

хэрэглэгчийн 

эрхийг хангах 

чиглэлээр ирүүлсэн 

өргөдөл гомдлын 

биелэлт хангагдсан 

байна.

0.5 ОНТ Жилдээ ХЭЗХ
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ЗГҮАХ-ийн 5.4.5,  

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.2.3.6

4.21.7. Замын цагдаагийн 

тасагт бэлэн бус 

торгуулийн машин, 

дагалдах хэрэгсэл 

нийлүүлнэ.

Хангагдсан тоног 

төхөөрөмжийн тоо

Замын цагдаагийн 

үйл ажиллагаа 

шуурхай, иргэдэд 

чирэгдэлгүй 

ажиллах нөхцөл 

бүрдэнэ. 

2.4 ОНТ Жилдээ ХЭЗХ, ЦГ
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ЗГҮАХ-ийн 5.4.7, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.2.3.3

4.21.8. Аймгийн Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

албаны Цагдан  хорих 

байрны сургалтын  

танхимыг тохижуулахад 

дэмжлэг үзүүлнэ.

тоног 

төхөөрөмжийн тоо

Сургалтын 

танхимын орчин 

нөхцөл сайжирсан 

байна.

1.0 ОНТ Жилдээ ХЭЗХ, ШШГА
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 ЗГҮАХ-ийн 5.2.10, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.2.1.6

4.21.9. “Нэг иргэн-Нэг 

бүртгэл” хөтөлбөрийг 

батлуулж, хэрэгжүүлж 

эхэлнэ.

Хөтөлбөрийн 

шалгуур 

үзүүлэлтээр

Бүртгэлийн үйл 

ажиллагааны чанар 

дээшилж, иргэдэд 

үзүүлэх 

үйлчилгээний 

шуурхай байдал 

хангагдана.

0.5 БӨХ Жилдээ ХЭЗХ, УБХ
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ЗГҮАХ 5.4.13, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.2.3.6

4.21.10. Үндэсний 

аюулгүй байдлыг 

хамгаалах тусгайлсан чиг 

үүрэг бүхий 

байгууллагуудын үйл 

ажиллагаанд дэмжлэг 

үзүүлж, хамтран 

ажиллана.

Үзүүлсэн 

дэмжлэгээр

Хуулийн хэрэгжилт 

хангагдаж, хамтын 

ажиллагаа 

бэхэжнэ.

2.0 ОНТ Жилдээ ХЭЗХ
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 ЗГҮАХ-ийн 5.4.11, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.2.3.5

4.21.11. Архивын баримт 

бичгийн хувийг цахим 

хэлбэрт шилжүүлж, 

мэдээллийн сан  

бүрдүүлнэ.

цахим хэлбэрт 

шилжүүлсэн хувь

Баримтын 4.8% 

цахим хэлбэрт 

шилжиж, иргэдэд 

үзүүлэх 

үйлчилгээний 

шуурхай байдал 

хангагдсан байна.

- БӨХ Жилдээ
ХЭЗХ, 

Архивын тасаг

14.9

14.9
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Цэргийн албаны тухай 

хуулийн 12.2, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.3.1.1

4.22.1. Засгийн газраас 

тогтоосон хяналтын 

тоонд багтаан хугацаат 

албаны цэрэг татлагыг 2 

удаа зохион байгуулна.

Цэргийн татлагын 

комиссоор орсон 

иргэдийн тоо

Тогтоосон 

хяналтын тоонд 

багтаан цэрэг 

татлагыг үр дүнтэй 

гүйцэтгэсэн байна.

12.1 ОНТ Жилдээ

Цэргийн штаб, 

сумын Засаг 

дарга
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"Цэргийн албыг 

дүйцүүлэн хаах журам"-

ын 4.14. Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.3.1.1

4.22.2. Цэргийн албыг 

биеэр дүйцүүлэн хааж 

байгаа иргэдэд сургалт 

зохион байгуулж, үйл 

ажиллагааг нь удирдан 

чиглүүлнэ.

Сургалт, 

оролцогчдын тоо

Цэргийн анхан 

шатны мэдлэг 

эзэмшиж, батлан 

хамгаалах үйл 

ажиллагаанд  

оролцох бэлтгэл 

хангагдана.

5.0 ЦМТ Жилдээ ЦШ

Батлан хамгаалах салбар

Зорилт 22. Цэргийн алба хаах насны иргэдэд эх оронч үзэл, хүмүүжлийг төлөвшүүлэх, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэн, иргэдэд эх орноо 

Зорилт 21-ийн дүн 

Хууль, эрх зүйн салбарын нэгдсэн дүн 
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Батлан хамгаалахын 

сайдын аймгийн Засаг 

даргатай байгуулсан 

гэрээний 1.1, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны  

хөтөлбөрийн 4.3.1.1

4.22.3. Зэвсэгт хүчин 

болон Хилийн цэргийн 

ангид алба хааж байгаа 

цэрэг түрүүч нарыг эргэж, 

алба хааж байгаа орчин, 

ахуй амьдралтай 

танилцана.  

Хамрагдсан 

цэргийн тоо

Төр, иргэн цэргийн 

харилцаа бэхэжнэ.
3.0 ОНТ

I 

улиралд

ЦШ, Эцэг 

эхийн 

төлөөлөл
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Батлан хамгаалахын 

сайдын аймгийн Засаг 

даргатай байгуулсан 

гэрээний 1.4, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны  

хөтөлбөрийн 4.3.1.2

4.22.4. Зэвсэгт хүчин 

үүсэн байгуулагдсаны 96 

жилийн ойн арга хэмжээг 

зохион байгуулна.

Арга хэмжээний 

хэрэгжилтээр

Албаны бэлэн 

байдал, бие 

бүрэлдэхүүний 

бэлтгэлжилт 

дээшилнэ.

- БӨХ
I 

улиралд

ЦШ, Зэвсэгт 

хүчний 325 

дугаар анги

154

Батлан хамгаалахын 

сайдын аймгийн Засаг 

даргатай байгуулсан 

гэрээний 2.8, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны  

хөтөлбөрийн 4.3.1.4

4.22.5. Ерөнхий 

боловсролын ахлах 

ангийн сурагчдын дунд 

"Дөл, Шонхор тоглолт, 

АХА тэмцээнийг зохион 

байгуулна.

Хамрагдсан 

сурагчдын тоо

Цэргийн өмнөх 

насны иргэдэд эх 

оронч үзлийг 

төлөвшүүлнэ.

3.0 ЦМТ
II 

улиралд

ЦШ, ЗХ-ний 

325-р анги, 

Сургуулийн 

захиргаа
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Батлан хамгаалахын 

сайдын аймгийн Засаг 

даргатай байгуулсан 

гэрээний 1.2, Аймгийн 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны  

хөтөлбөрийн 4.3.1.4

4.22.6. "Орон нутгийн 

цэрэг"-ийн 

томилгоожуулсан 

бүрэлдэхүүнтэй 

сургалтыг бүсчлэн зохион 

байгуулна. 

 Сургалтанд 

хамрагдсан отряд, 

бүлэг, иргэдийн 

тоо

"Орон нутгийн 

цэрэг"-ийн бэлэн 

байдал дээшилнэ.

5.0 ЦМТ
II, IV 

улиралд

ЦШ, сумдын 

ЗДТГ
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БХЯ-ны сургалтын 

ерөнхий арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний 

дагуу,Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны  

хөтөлбөрийн 4.3.1.4 

4.22.7. Баруун 5 аймгийн 

сумдын ЗДТГ-ын дарга 

нарын цэрэг-стратегийн 

бэлтгэл сургалтыг зохион 

байгуулна.

Сургалтанд 

хамрагдсан аймаг, 

оролцогчдын тоо

Батлан хамгаалах 

бодлого, Зэвсэгт 

хүчний зорилтын 

талаарх ойлголт 

мэдлэг дээшилсэн 

байна.

4.0 ОНТ
III 

улиралд
БХЯ, ЦШ
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Батлан хамгаалах яамны 

сайдын шийдвэр, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны  

хөтөлбөрийн 4.3.1.2

4.22.8. Цэргийн штабыг 

авто машинаар хангана.

хангагдсан авто 

машин

Батлан хамгаалах 

хууль тогтоомжийг 

иргэдэд сурталчлах 

боломж нэмэгдэнэ.  

- СЯТ Жилдээ БХЯ, ЦШ
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Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны  

хөтөлбөр  4.3

4.22.9 Хилийн зурваст 

хашаа хамгаалалт хийнэ.

хашаа 

хамгаалалтын 

хэмжээгээр

Хэлийн зурвас 

нутагт мал орох, 

хил зөрчил 

багасна.

10.0 ОНХС
III 

улиралд

ЦШ, сумдын 

ЗДТГ

42.1

42.1
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Галын аюулгүй байдлын 

тухай хуулийн 15.1.4, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 4.4.1.2

4.23.1. Сумдад гал 

унтраах сайн дурын 

бүлгэм байгуулж, багаж 

хэрэгслээр хангана. 

Багаж хэрэгслээр 

хангагдсан 

сумдын тоо 

Сум орон нутагт 

гарч байгаа гал 

түймрийн тоо учирч 

болзошгүй хор 

уршиг буурна.

10.0
ОНХС 

(СХС)

I 

улиралд

ТЗУХ, ОБГ, 

Сумдын ЗДТГ
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Гамшгаас хамгаалах 

тухай хуулийн 7.3.2, 8.1.1, 

26.26.1, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 4.4.1.1

4.23.2. Гамшгаас 

хамгаалах иж бүрэн 

сургуулилтыг Тэлмэн, Их-

Уул, сумдад, Команд 

штабын дадлага 

сургуулилтыг Идэр, Яруу, 

Алдархаан сумдад, 

болзошгүй гал түймрийн 

аюулаас урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг, гал 

түймэр унтраах 

тархалтын сургуулилтыг 

Цагаанхайрхан суманд  

зохион явуулна.

Гамшгаас 

хамгаалах 

сургуулилт 

хийгдсэн сумдын 

тоо болон 

сурталтанд 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо.

Гамшгийн аюулаас 

урьдчилан 

сэргийлэх, аврах 

хор уршгийг 

арилгах, 

хойшлуулшгүй 

сэргээн босгох үйл 

ажиллагаанд ахиц 

гарна. 

8.0 ТХ
II 

улиралд 

ТЗУХ, ОБГ, 

Сумдын ЗДТГ 

18.0

18.0
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 Засгийн газрын 2013 оны 

322 дугаар тогтоол, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 4.1.5.

4.24.1. Засаг даргын 

Тамгын газрын 2017 оны 

үйл ажиллагаанд 

"Хэрэглэгчийн үнэлгээ" 

хийлгэнэ.

Төрийн бус 

байгууллагын тоо

Аймгийн ЗДТГ-ын 

үйл ажиллагаа 

сайжирсан байна.

1.0 ОНТ Жилдээ ХШҮДАХ

Зорилт 23-ийн дүн 

Онцгой байдлын салбарын нэгдсэн дүн 

Зорилт 24. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын оновчтой тогтолцоог бий болгож, үйл ажиллагааг чиг үүргийн хүрээнд ажиллуулна.

Зорилт 22-ын дүн 

Батлан хамгаалахын салбарын нэгдсэн дүн 

Онцгой байдлын салбар 

Зорилт 23. Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагаанд мэргэжлийн 

анги, иргэдийг сургаж дадлагажуулан бэлэн байдлыг хангуулна.
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Засгийн газрын 2013 оны 

322 дугаар тогтоол, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 4.1.5.

4.24.2. Хяналт шинжилгээ-

үнэлгээ, дотоод аудитын 

чиглэлээр төрийн 

захиргааны байгууллага, 

сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын албан 

хаагчдад бүсчилсэн 

сургалт зохион 

байгуулна.

Хамрагдсан сум, 

оролцогчдын тоо

Төрийн албан 

хаагчдын хяналт 

шинжилгээ үнэлгээ 

дотоод аудитын 

талаарх мэдлэг 

дээшилсэн байна.

1.5 ОНТ Жилдээ ХШҮДАХ
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Засгийн газрын 2013 оны 

322 дугаар тогтоол, 

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 4.1.5.

4.24.3. Төрийн 

захиргааны байгууллага, 

сумдын Засаг даргын 

Тамгын газрын үйл 

ажиллагаанд хяналт 

шинжилгээ үнэлгээ, 

дотоод аудит хийнэ.

Хяналт, 

шинжилгээ 

үнэлгээний 

шалгуур 

үзүүлэлтээр

Хяналт шинжилгээ 

үнэлгээ дотоод 

аудитын 

зөвлөмжийг 

хүргүүлсэн байна. 

0.5 ОНТ Жилдээ ХШҮДАХ

3.0

203.0

22526.8

Хэрэгжүүлэх байгууллага, хэлтэс, агентлагийн товчилсон үгийн тайлбар

ЗДТГ - Засаг даргын тамгын газар

ТХҮБ- Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал ХОХБТХ - Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

ЗГҮАХ- Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр НБХ - Нийгмийн бодлогын хэлтэс

МУЗГ- Монгол улсын засгийн газар СТСХ - Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

УИХ-Улсын Их Хурал ТЗУХ - Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс

ХЭЗХ - Хууль, эрх зүйн хэлтэс

ЦШ - Цэргийн штаб

ХХААГ-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Зорилт, арга хэмжээний товчилсон үгийн тайлбар БСУГ - Боловсрол соёл, урлагийн газар

ЭМГ - Эрүүл мэндийн газар

ТЭЗҮ-Техник эдийн засгийн үндэслэл ЦГ- Цагдаагийн газар

ЖДҮ-Жижиг дунд үйлдвэрлэл БОАЖГ-Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

ХДХВ/ДОХ, БЗДХ-  Хүний дархлал хомсдолын вирус, Дархлал олдмол хомсдол, Бэлгийн замаар дамжих халдварУЦУОША-Ус цаг уур, орчны шинжилгээний алба

ХНЗГСГЗ- Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захиргаа

ХБИ-Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

ААН-Аж ахуй нэгж

ОХУ-Оросын холбооны улс ОНӨГ- Орон нутгийн өмчийн газар 

ЭЗ-Эдийн засаг ТаХ- Татварын хэлтэс 

АХА-Асуулт хариулт асуулт ХХҮГ-Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар 

ИТХ-Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал СХ-Статистикийн хэлтэс

СДХАА - Санхүүгийн дотоод хяналт, аудитын алба

ШУА-Шинжлэх ухааны академи

ХААА- Худалдан авах ажиллагааны алба

ОБГ - Онцгой байдлын газар

УТ- Улсын төсөв ГБХЗХГ - Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын газар 

ОНХС (АХС) - Орон нутгийн хөгжлийн сан (Аймаг Хөгжлийн Сан) АТХ- Аймгийн тагнуулын хэлтэс

ОНХС (СХС) - Орон нутгийн хөгжлийн сан (Сум Хөгжлийн Сан) ХЖТ- Хөгжимт жүжгийн театр

ОНХС (СЗ) - Орон нутгийн хөгжлийн сан (Суурь зардал) ЭМТ- Эрүүл мэндийн төвүүд

ОНТ - Орон нутгийн төсөв ЗӨСТ- Зоонозын өвчин судлалын төв 

СЯТ - Салбар яамны төсөв ХАҮТ - Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим

ААНХ- Аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө АЖХ- Аялал жуулчлалын холбоо

ЖДҮХС- Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан БӨХ - Байгууллагын өөрийн хөрөнгө

СХСЗ- Сум хөгжүүлэх сангийн зээл ХЭДС-Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан

БНХАУ-ын ХЗ- Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээл ОНЗС - Орон нутгийн замын сан

ТХ - Төсөл хөтөлбөр АЗХ- Аймгийн залуучуудын холбоо 

СЗ-Сангийн зээл АБИТ- Аймгийн боловсролын инкубатор төв

БХНСАХЗ - Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал БХТН- Батлан хамгаалахад туслах нийгэмлэг

ЦМТ-Цэргийн мөнгөн төлбөр АХБХ- Аймгийн хөл бөмбөгийн холбоо 

БЭЭХ- Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбоо 

ОЭГУҮХ-Оёдол эсгүүр, гар урлал үйлдвэрлэгчдийн холбоо

АСХ- Аймгийн сурын холбоо 

ХШҮДАХ-Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэс

Урт болон дунд хугацааны хөтөлбөр бодлогын  баримт бичгийн товчилсон үгийн тайлбар

СХ- Статистикийн хэлтэс 

Хөрөнгийн эх үүсвэрийн товчилсон үгийн тайлбар

Зорилт 24-ын дүн

Дөрөвдүгээр бүлгийн дүн

НИЙТ 


