
Завхан аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

д/д Зорилт, арга хэмжээ Хугацаа

1 2 3 4 5 6 7 8

НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

Төсөв санхүү

Зорилт 1. Бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулна.

1 3.0 ОНХС (АХС) жилдээ СТСХ

2 2.0 ОНХС (АХС) жилдээ СТСХ

3 2.0 ТХ жилдээ СТСХ  ХЗХ

4 5.0 ОНТ II улиралд СТСХ

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдааны 2012 оны 12 дугаар сарын 
28-ны өдрийн 2/04 тоот тогтоолоор батлав. 

Урт болон дунд хугацааны 
хөтөлбөр бодлогын  баримт 

бичиг

Шалгуур үзүүлэлт, 
хүрэх түвшин

Хөрөнгийн 
хэмжээ /сая.төг/

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага, хэлтэс, 

агентлаг 

Аймгийн засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.1

1.1.1 Төсвийн урсгал зардлыг 
хягзаарлах, хяналт тавих 
зорилгоор 10 сумдыг төрийн 
сангийн нэгдсэн сүлжээнд 
хамруулна.

Төсвийн зардлыг хянах 
боломж бүрдэж, сумдын 
төрийн сангийн үйл 
ажиллагаанд шууд 
хяналт тавигдана.

Сангийн сайдын 2009 оны 07 
дугаар сарын 14-ний өдрийн 171 
тоот тушаал, аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 1.1.5

1.1.2. Төсөвт  болон аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудын  нягтлан 
бодогч нарт санхүүгийн тайлан 
гаргах, санхүүгийн программын 
сургалт хийнэ.

Бүртгэл санхүүгийн 
ажилтнуудын мэдлэг  
сайжирч, санхүүгийн 
тайлагналын зөрчил 
багасна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.4

1.1.3 Монгол Улсын шинэчлэн 
найруулсан Төсвийн тухай 
хууль,түүний даган гарсан 29 
журам зааврыг мөрдлөгө 
болгох зорилгоор төсөвт  болон 
аж ахуйн нэгж байгууллагын 
удирдах ажилтнуудад сургалт 
зохион байгуулна. 

Төсвийн шинэ хуулийн 
дагуу үйл ажиллагаа 
явуулах нөхцөл бүрдэнэ. 
Мөн удирдах 
ажилтануудын хуулийн 
мэдлэг  дээшлэх, 
хуулийн дагуу 
санхүүгийн  үйл 
ажиллагаа явагдана.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.4

1.1.4 Баруун бүсийн санхүү 
төрийн сангийн ажилчдын 
улсын 8-р зөвлөлгөөнийг 
зохион байгуулна.

Ажиллагсад харилцан 
туршилгаа солилцох,  
мэдлэг чадвар 
дээшилнэ.  



Зорилт 1-ийн дүн 12.0

Зорилт 2.  Татварын баазыг өргөтгөнө. 

5 жилдээ СТСХ                      ТХ

6 жилдээ СТСХ                      ТХ

7 жилдээ СТСХ                      ТХ

8 жилдээ СТСХ                      ТХ

Зорилт 2-ын дүн 0.0

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.4

1.2.1.Орон нутгийн татварын 
орлогын төлөвлөгөөг жигд 
ханган биелүүлнэ. 

Үр дүнгийн гэрээнд 
заасан " Орон нутгийн 
төсвийн орлогын 
бүрдүүлэлт" бүрэн 
нийлүүлэгдэж төсвийн 
санхүүжилтыг хугацаанд 
нь хийх боломж бүрдэнэ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.4

1.2.2. Тайлангаар болон актаар 
ногдуулсан өмнөх оны өрийн 
85%-аас доошгүй хувийг, 
татвар төлөгч зөвшөөрсөн 
татварын улсын байцаагчийн 
актаар ногдуулсан нөхөн 
татвар, хүү торгуулийн 75-аас 
доошүй хувийг хураан 
барагдуулсан байна.

Татварын бааз өргөжиж 
төсвийн орлого 
нэмэгдэнэ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.4

1.2.3. Татварын хяналт 
шалгалтын үр нөлөөг 
дээшлүүлэн албан бус 
секторын эдийн засгийн 
судалгааг гүнзгийрүүлэн хийж, 
түүнийг татварт хамруулах 
замаар татварын бааз суурийг 
өргөжүүлж, орлогыг 
нэмэгдүүлнэ.

Татварын хууль 
тогтоомж зөрчихөөс 
урьдчилан сэргийлж 
зөрчлийг таслан 
зогсооно.Татварын хууль 
тогтоомж зөрчигч 
этгээдийн тоо буурч, 
орлого нэмэгдэнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.4

1.2.4 Далд эдийн засгийг 
бууруулах нуугдмал орлогыг ил 
болгох зорилгоор нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд ААН-
үүдийн бизнесийн үйл 
ажиллагаа, санхүүгийн байдалд 
тандалт судалгаа , шинжилгээ 
хийж, мэдээлэл цуглуулан үйл 
ажиилааныхаа бодлого, 
тактикаа тодорхойлон 
ажиллана.

Татварын орлого 
бүрдүүлэх үйл 
ажиллагаанд учирах 
эрсдлийг тооцож, 
урьдчилан сэргийлэх, 
зөрчлийн хэмжээг 
бууруулах нөхцөл 
бүрдэнэ.



Зорилт 3. Статистик тооллого, судалгааны үр нөлөөг дээшлүүлж, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлнэ.

9 2.0 ОНТ II  улиралд СТСХ, СХ

10 5.5 ОНТ IV улиралд СТСХ, СХ

Зорилт 3-ын дүн 7.5

 Зорилт 4. Банк, даатгалын үйл ажиллагааг сайжруулна

11 жилдээ

12 жилдээ

Зорилт 4-ийн дүн

 Зорилт 5. Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангана. 

13 3.5 ТХ жилдээ СТСХ 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.6

1.3.1 Сум орон нутгийн 
статистикийн мэдээлэгчдийн 
чадавхийг дээшлүүлэх 
зорилгоор бүсчилсэн 
зөвлөлгөөнийг зохион 
байгуулна.

Мэдээлэгчдийн мэдлэг 
чадавхи сайжирч, 
мэдээллийн үнэн зөв 
бодит байдал дээшилнэ.

Засгийн газрын 224-р тогтоол, 
статистикийн тухай хууль, 
аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.6

1.3.2 Аймгийн эдийн засгийн 
үндэс болсон мал сүргийн 
тооллогыг чанартай зохион 
байгуулна.

Мал сүргийн тоо толгойн 
үнэн зөв мэдээлэл бий 
болно.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.7

1.4.1. Арилжааны банкнуудын 
өрсөлдөх чадварыг 
нэмэгдүүлж, жижиг дунд 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд урт 
хугацаатай бага хүүтэй зээл 
олгоно.

Жижиг дунд үйлдвэрлэл 
хөгжинө

СТСХ      Монгол банк 
арилжааны банкнууд

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.7

1.4.2. Даатгалын компаниудын 
үйл ажиллагааг дээшлүүлэн 
иргэд, байгууллагад үйлчлэх 
хамралтын хүрээг  5% хувиар 
нэмэгдүүлнэ.

Ард иргэдийн даатгалд 
хамрах хүрээ нэмэгдэнэ.

СТСХ, Даалгатын 
компаниуд

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.2

1.5.1.Бараа ажил үйлчилгээ 
худалдан авах үйл 
ажиллагааны хүрээнд 
холбогдох хуулиар  сургалт 
сурталчилгаа зохион 
байгуулна.

Иргэд аж ахуйн нэгж 
бараа,ажил үйлчилгээ 
худалдаа авах талаар 
мэдээлэлтэй болно. 



14 1.0 БӨХ жилдээ СТСХ 

Зорилт 5-ийн дүн 4.5

Төсөв санхүүгийн нэгдсэн дүн 24.0

Хөдөө аж ахуйн салбар

Зорилт 6. Малын чанар, үүлдэр угсааг сайжруулах, эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

15 60.0 ЖДҮХСЗ Жилдээ ХХ,  ХХААЖДҮГ

16 10.0 ОНХС (АХС) II улиралд ХХААЖДҮГ, ЦСҮАА

17 4.0 ОНХС (АХС) II,  IY улиралд ХХААЖДҮГ, ЦСҮАА

Зорилт 6-ын дүн 74.0

Зорилт 7. Мал эмнэлгийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг дэмжиж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. 

18 5.0 ОНХС (АХС) Жилдээ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.2

1.5.2.Бараа, ажил үйлчилгээ 
худалдан авах үйл ажиллагааг 
иргэд, олон нийтэд ил тод 
болгох зорилгоор тендерийн 
ажиллагааг онлайн хэлбэрт 
шилжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ.

Тендерийн ажиллагаа 
онлайн хэлбэрт шилжсэн 
байна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.8

1.6.1 Улиастай суманд өндөр 
ашиг шимт мах, сүүний үхрийн 
эрчимжсэн аж ахуй эрхлэх 
иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаас гаргасан санал 
санаачилгыг дэмжиж зээлд 
хамруулна.

Аж ахуй эрхлэгч иргэн, 
АА-н нэгжийн тоог 10-аас 
доошгүй нэмэгдэж, 
шинээр 2-оос доошгүй 
төслийг  дэмжинэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.8

1.6.2. Завхан буурал омгийн 
ямааг үүлдэр болгох зорилгоор 
ҮХААЯ, МААЭШХ-тэй 
хамтарсан судалгаа явуулж, аж 
ахуй, биологийн ашигтай шинж 
чанарыг баталгаажуулна. 

Удмын  цөм сүргийн 
ямааны  тоо  2,0 - 5,0 
хувиар өсч,   нэгдсэн 
бүртгэлд хамрагдана.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.8

1.6.3. Ноолуурын агууламж 
өндөртэй мах-ноосны Сартуул 
үүлдрийн хонины генофондыг 
хамгаалж өсгөнө.

Цөм сүргийн хонь-5,0 
мянгад шилэн сонголт, 
ашиг шимийн судалгаа 
хийнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.2

1.7.1. Мал сүрэгт хордлого 
үүсгэдэг хорт ургамлын 
тархалтыг  тодорхойлж, 
урьдчилан сэргийлэх арга зүй 
боловсруулна.

Хорт ургамлын 
тархалтын судалгаа, 
арга зүйтэй болж 
оношлох, эмчлэн 
сэргийлэх хөтөлбөр 
гаргана. 

ХХААЖДҮГ, Сумдын 
МЭҮТ,  МЭҮҮН 



19 108.0 БӨХ Жилдээ

20 8.0 СЯТ Жилдээ

21 9.0 БӨХ Жилдээ

22 5.0 БӨХ Жилдээ ХХААГ

23 450.0 УТ Жилдээ

24 293.0 УТ Жилдээ ХХААЖДҮГ

Зорилт 7-ийн дүн 878.0

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.2

1.7.2. Аймгийн хэмжээнд мал 
сүргийг паразит өвчнөөс 
эмчлэн сэргийлэх арга 
хэмжээнд 1 сая мал хамруулж 
өвчний гаралт, хорогдолыг 
бууруулах, Эндемик өвчний 
тархалтын судалгаа, арга 
зүйтэй болж эмчлэн сэргийлэх 
ажлыг зохион байгуулна

Малын өвчлөл багасч, 
нийт хорогдолд паразит  
өвчний шалтгаанаар 
хорогдох малын эзлэх 
хувь буурна. 

ХХААЖДҮГ, Сумдын 
МЭҮТ,  МЭҮҮН 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.2

1.7.3.Сумдын мал сүрэгт ям, 
сүрьеэ, бруцеллёз өвчний 
түүвэр тандан шинжилгээг 20.0 
мянган дээжинд  хийж 
ийлдсийн санг нэмэгдүүлнэ.

Малын өвчлөл 
хорогдлын шалтгаан 
үнэн зөв тогтоогдоно.

ХХААЖДҮГ, Сумдын 
МЭҮТ,  МЭҮҮН 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.2

1.7.4. Мал эмнэлгийн ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийн арга 
хэмжээг 842.0 мянган м2 
талбайд зохион 
байгуулна.1.7.4. Мал эмнэлгийн 
ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийн арга 
хэмжээг 842.0 мянган м2 
талбайд зохион 
байгуулна.1.7.4. Мал эмнэлгийн 
ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийн арга 
хэмжээг 842.0 мянган м2 
талбайд зохион 
байгуулна.1.7.4. Мал эмнэлгийн 
ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийн арга 
хэмжээг 842.0 мянган м2 
талбайд зохион байгуулна.

Мал эмнэлгийн ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийг 
хийснээр халдварт өвчин 
гарах, тархах нөхцөл 
бололцоог хаана.

ХХААЖДҮГ, Сумдын 
МЭҮТ,  МЭҮҮН 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.6

1.7.5. Аймгийн МЭАЦЛ-ийн эмч 
мэргэжилтнүүдийг нарийн 
мэргэшүүлэх, туршлага судлах, 
сургалтанд хамруулна. 

Шинжилгээний ур чадвар 
сайжирна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.6

1.7.6. Халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээнд 1.2 сая мал 
хамруулж халдварт өвчин 
гарахгүй байх нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ.

Дэлхийн мал амьтны 
эрүүл мэндийг хамгаалах 
байгууллагаас халдварт 
өвчингүй эрүүл бүс гэсэн 
үнэлгээ авч гадаад зах 
зээлд мах экспортлох 
боломж бүрдэнэ.   

ХХААЖДҮГ, Сумдын 
МЭҮТ,  МЭҮҮН 

ЗГ-ын үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөр

1.7.7. МЭАЦЛ-ийн их засвар 
хийнэ.

МЭАЦЛаборатори нь 
бүрэн хүчин чадлаар 
ажиллах бололцоотой 
болно. 



Зорилт 8.  Бэлчээр ашиглалт сайжруулах, малыг байгаль цаг уурын эрсдэлээс хамгаална.

25 256.0 СЯТ Жилдээ ХБХ, ХХААЖДҮГ

26 64.0 СЯТ Жилдээ

27 31.0 ТХ Жилдээ

28 5.0 БӨХ II,III улиралд 

29 8.0 ОНХС (АХС)  III улиралд ХБХ, ХХААЖДҮГ

Зорилт 8-ийн дүн 364.0

Зорилт 9. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлнэ.

30 232.8 БӨХ II улиралд

Ус үндэсний хөтөлбөр, Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
1.2.11

1.8.1. Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар инженерийн 
хийцтэй 16 худаг  шинээр 
гаргана.

Бэлчээрийн усжуулалт 
нэмэгдэнэ.

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
мөрийн хөтөлбөр

1.8.2. Бэлчээрийн хортон 
мэрэгч үлийн цагаан огтонотой 
тэмцэх арга хэмжээг 40.0 мян 
га-д хийнэ. 

Бэлчээрийн ургац 
сайжирч цөлжилтөөс 
хамгаална. 

ХХААЖДҮГ, Сумдын 
ЗДТГ, МЭҮТ

Монгол улсын Засгийн газар, 
Дэлхийн банкны ОУ-ын хөгжлийн 
ассоциацийн хооронд байгуулсан 
гэрээ, Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.6

1.8.3  Сумдын 1,3  мянган 
малчин өрхийн 245,0 мянган 
малыг индексжүүлсэн даатгалд 
хамруулна. 

Хамруулсан  малчин өрх, 
малын тоо,  өмнөх 
оныхоос  3,0 мянган 
малаар      нэмэгдэнэ

МИД-ын салбар нэгж, 
Даатгалын компаниуд

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.1

1.8.4. Мал  сүргийг үзлэг, 
ангилалт, хээлтүүлэгчийг 
атестатчилалд хамруулж,  
дутагдах  хээлтүүлэгчийг  нөхөн 
тавих ажлыг нийт сумдыг 
хамруулан зохион байгуулж 
гүйцэтгэнэ.

Мал сүргийн чанар ашиг 
шим сайжирна

ХХААЖДҮГ Сумдын 
МЭҮТ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.2

1.8.5. Малчин эмэгтэйчүүдийн 
чуулга уулзалтыг нийт сумдыг 
хамруулан  зохион байгуулна.

Малчин эмэгтэйчүүдийн 
нийгмийн тулгамдсан 
асуудлыг шийдвэрлэж 
туршлага солилцуулна

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.20

1.9.1. Үр тариа 2400.0 га-д, 
малын тэжээл 600.0 га-д 
тариалалт хийлгэж, мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөө өгч, үр 
бордооны дэмжлэг үзүүлнэ.

Аймгийн Өгөөмөр 
гурилын үйлдвэрийн 
түүхий эдийн 40 хувийг 
орон нутгийн 
үйлдвэрлэлээр хангана.

ХХААЖДҮГ, Асгат, 
Алдархаан сумдын 

ЗДТГ



31 378.0 БӨХ II, III улиралд

32 75.0 УТ Жилдээ ХБХ, ХХААЖДҮГ

33 77.0 ОНХС (АХС) Жилдээ

Зорилт 9-ын дүн 762.8

ХАА-н салбарын нэгдсэн дүн  2,078.8   

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар

Зорилт 10. Орон нутагт боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжиж хөгжүүлнэ.

34 1530.0 УТ Жилдээ ХБХ, ХХ

35 500.0 УТ Жилдээ ХБХ, ХХ

36 50.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХБХ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.17

1.9.2. Аймгийн хэмжээнд төмс 
280,0 га, хүнсний ногоо 150,0 
га-д тариалж төмс 3220 тн, 
хүнсний ногоо 1800 тн-ыг тус 
тус хураан авна.

Аймгийн хэрэгцээт 
төмсний 90, хүнсний 
ногооны 40 хувийг орон 
нутгийн үйлдвэрлэлээр 
хангана.

ХХААЖДҮГ, Сумдын 
засаг дарга нар

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.21

1.9.3. Жимс, жимсгэний аж ахуй 
эрхлэгчдэд чацарганы 
суулгацыг  хөнгөлөлттэй 
нөхцөлөөр олгох арга хэмжээг 
зохион байгуулна.

Экологийн цэвэр 
бүтээгдэхүүний тоо 
хэмжээ нэмэгдэнэ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.19

1.9.4. Улиастай суманд 
механикжсан  250-300 тн-ын 
багтаамжтай төмс, хүнсний 
ногооны зоорь барих ТЭЗҮ 
боловсруулж дэмжиж 
ажиллана. 

Төмс,хүнсний ногооны 
хадгалалт, чанар 
сайжирч хэрэглэгчдэд 
чанартай бүтээгдэхүүн 
хүргэнэ.

ХХААЖДҮГ, Улиастай 
сумын ЗДТГ

Монгол улсыг үйлдвэржүүлэх 
хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
1.3.1, 1.3.3,  1.3.9

1.10.1. Орон нутагт ЖДҮ-ийг 
хөгжүүлэх  зорилгоор сум 
хөгжүүлэх сангийн  үйл 
ажиллагааг дэмжиж, төр 
засгийн шийдвэрийг 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. 

Зээл олголт, ашиглалт, 
үр дүн сайжирсан байна.

Монгол улсыг үйлдвэржүүлэх 
хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
1.3.1, 1.3.3,  1.3.9

1.10.2. Жижиг дунд үйлдвэрийг 
дэмжин хөгжүүлнэ.

Орон нутгийн 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлт 20-иос 
доошгүй хувиар  
нэмэгдэнэ.

Монгол улсыг үйлдвэржүүлэх 
хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
1.3.2

1.10.3. Хөнгөн үйлдвэрийн 
эрдэм шинжилгээний 
хүрээлэнгийн салбарын ТЭЗҮ 
боловсруулна. 

Орон нутагт хөнгөн 
үйлдвэрлэл шинжлэх 
ухааны үндэслэлтэй 
хөгжих боломж бүрдэнэ. 



37 30.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХБХ

38

36.0 ОНХС (АХС)

Жилдээ ХБХ, ХХААЖДҮГ

10.0 ТХ

Зорилт 10-ын дүн 2156.0

11. Бизнесийн орчны үйл ажиллагааг өргөжүүлж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулна.

39 5.0 ОНХС (АХС) I, II óëèðàëä ХБХ                    ХАҮТ

40 6.0 ОНХС (АХС)  II,III- óëèðàëä ХБХ                    ХАҮТ

41 20.0 ТХ Жилдээ ХБХ, ХХААЖДҮГ

42 240.0 СЯТ Жилдээ ХБХ, ХХААЖДҮГ

Монгол улсыг үйлдвэржүүлэх 
хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
1.3.7

1.10.4.  Модны хог хаягдлыг 
ашиглах технологийг 
нэвтрүүлсэн үйлдвэрлэлийг 
дэмжинэ. 

Байгаль орчинд ээлтэй 
үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ.

Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн 
хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
1.3.9

1.10.5. Жимс, жимсгэнэ, 
хүнсний ногоог боловсруулах 
үйлдвэрийн техник, эдийн 
засгийн үндэслэл 
боловсруулна. 

Орон нутагт үйлдвэрлэл 
нэмэгдэнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.6.2

1.11.1. Àéìàã, îðîí íóòãèéí áèçíåñ 
ýðõëýã÷äèéí ¿éë àæèëëàãààã 
äýìæèõ, òýäíèé á¿òýýãäýõ¿¿í 
¿éë÷èëãýýã ñóðòàë÷ëàõ 
çîðèëãîîð  àéìаг, бүс, улсын 
түншлэл àðãà õýìæýýнд 
оролцуулна

Бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний чанар 
хүртээмж сайжирна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.6.2

1.11.2. Үзэсгэлэн худалдаа, 
хилийн яармагын үйл 
ажиллагааг дэмжинэ.

Орон нутгийн 
үйлдвэрлэлийн 
экспортын хэмжээ 
нэмэгдэнэ.

Хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн 
хэмжээний хөтөлбөр-II, Аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 1.2.10

1.11.3. Хоршооны гишүүд, 
хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдэд хоршооны болон 
бусад холбогдох хууль эрх зүйн 
актуудыг сурталчлан таниулах, 
хоршооны анхан шатны сургалт 
зохион байгуулж,  биржийн 
арилжаанд оролцогч 
хоршоодыг бий болгоно.

Сум бүрт биржийн 
арилжаанд оролцогч 
хоршоод бий  болно

Хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн 
хэмжээний хөтөлбөр-II, Аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 1.2.10

1.11.4. Сум бүрт мал аж ахуйн 
бүтээгдэхүүн бэлтгэдэг цэг/мал 
нядлах, арьс ширэнд анхан 
шатны тордолт хийх, ноос 
ноолуурыг ангилан ялгаж 
савладаг/- ийг хоршоодыг 
түшиглэн байгуулна. 

Хоршоод бэлтгэн 
нийлүүлэлтийн баазтай 
болно.



43 10.0 СЯТ Жилдээ ХБХ, ХХ

44 5.0 ОНХС (АХС) Жилдээ

45 5.0 ОНХС (АХС)  II,III- улиралд ХБХ, ҮГЗХ

46 5.0 ОНХС (АХС)  II,III- улиралд ХБХ, СХЗХ

47 10.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХБХ, ХАҮТ

48 10.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХБХ, СХЗХ

Зорилт 11-ын дүн 316.0

Зорилт 12.  Хүн амын хүнсний хангамжийг сайжруулж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад  дэмжлэг үзүүлнэ.

49 2.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХБХ, ХХААГ

50 700.0 СЯТ Жилдээ ХБХ, ХХААЖДҮГ

Хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн 
хэмжээний хөтөлбөр-II, Аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 1.2.10

1.11.5 Хоршоодын үйл 
ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

Хоршооны үйл 
ажиллагаа сайжирна.

Архидан согтуурахаас сэргийлэх, 
хяналт тавих үндэсний хөтөлбөр

1.11.6. Согтууруулах ундаа 
худалдах, түүгээр үйлчлэх  цэг 
салбаруудад мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран 
хяналт шалгалт хийнэ.

Эрүүл ахуй,ариун 
цэврийн нөхцөл 
сайжирч, стандарт 
хангагдана.

ХБХ, МХГ, 
Цагдаагийн газар

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.6.3

1.11.7. Баруун бүсийн үсчин, 
гоо засалчдын аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг 
аймагтаа зохион байгуулна.

Үсчин, гоо засалчдын ур 
чадвар нэмэгдэнэ.

Стандартчилал, тохирлын 
үнэлгээний тухай хууль, Аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 1.6.5

1.11.8. Электрон тоолуур 
шалгаж баталгаажуулах  
зөөврийн эталон тоног 
төхөөрөмжтэй болно. 

Элекрон тоолуурууд 
баталгаатай болно.

Хувийн хэвшлийн хөгжлийг 
дэмжих үндэсний стратеги, 
Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.6.1

1.11.9. Төр хувийн хэвшлийн 
хамтын  ажиллагааг дэмжих , 
тодорхой асуудлыг 
шийдвэрлэж, зарим чиг үүргийг 
гүйцэтгүүлнэ. 

Бизнес орчны хөгжил 
шинэ шатанд гарна.

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг 
хангах тухай хууль, Аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 1.6.5

1.11.10. Аймгийн төвд эталон 
цаг гудамжинд байршуулах 
ажлыг зохион байгуулна.

Аймгийн төвийн өнгө 
үзэмж нэмэгдэнэ.

“Хүнсний аюулгүй  байдал”  
үндэсний хөтөлбөр, Аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 1.6.6

1.12.1. Аймгийн хүнсний 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хүнсний 
аюулгүй байдлыг хангах 
сургалт,  сурталчилгаа зохион 
байгуулна.

Хүнсний аюулгүй байдал 
зохих түвшинд 
хангагдана.

“Хүнсний аюулгүй  байдал”  
үндэсний хөтөлбөр, Аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 1.6.6

1.12.2. Буудайн борлуулалтыг 
дэмжиж, гурилын үнийг 
тогтворжуулах зорилгоор 
үйлдвэрүүдэд хөнгөлөлттэй 
зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ.

Орон нутгийн 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаа бэхжиж, үнэ 
тогтворжино.



51 10.0 БӨХ ХБХ, СХЗХ

52 6.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХБХ, СХЗХ

Зорилт 12-ийн дүн 718.0

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын нэгдсэн дүн 3190.0

Нэгдүгээр бүлгийн дүн  5,292.8   

ХОЁР. ДЭД БҮТЭЦ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, СУМЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Дэд бүтэц

Зорилт  13. Б х сумдыг эрчим х чний найдвартай эх свэрээр хангана.ү ү үү

53 93.0 УТ Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

54 37.5 УТ Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

Стандартчилал тохирлын 
үнэлгээний  тухай хууль, 
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах 
тухай хууль, Аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 1.6.5

1.12.3. Бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах, үйлдвэрлэл 
үйлчилгээнд мөрдөгдөх 
шинэчилэгдсэн болон шинээр 
батлагдсан стандарт, хүнсний 
аюулгүй байдлын талаар 
сургалт, сурталчилгаа зохион 
байгуулна

Хууль, тогтоомж,  
стандартын хэрэгжилт 
сайжирч, стандартын 
шаардлага хангасан 
бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний тоо 
нэмэгдэнэ.

IV-
улиралд

Стандартчилал тохирлын 
үнэлгээний  тухай хууль, 
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах 
тухай хууль, Аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 1.6.5

1.12.4 Дулаан үйлдвэрлэгч 
байгууллагуудын цэвэр усны 
хэрэглээг,алдагдлыг тооцох 
баталгаажуулах эталон тоног 
төхөөрөмжтэй болж дулаан 
үйлдвэрлэгчдийн үйл 
ажиллагаа сайжруулна. 

Хууль, тогтоомж,  
стандартын хэрэгжилт 
сайжирч, стандартын 
шаардлага хангасан 
бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний тоо 
нэмэгдэнэ.

МУ-ын эдийн засаг, нийгмийг 
2012 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл, 2013 оны төсөв, аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 2.1.2

2.13.1. Их-Уул сумын Хонгор, 
Цэцүүх, Зарт багийн төвийн 10 
кВ-ын 43.2 км цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугам, дэд 
станцыг бариулж дуусгана.

Багийн төвүүдийн айл 
өрх эрчим хүчний 
найдвартай эх үүсвэрээр 
хангагдана. 

МУ-ын эдийн засаг, нийгмийг 
2012 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл, 2013 оны төсөв, аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 2.1.2

2.13.2.  Алтай-Улиастайн эрчим 
хүчний системүүдийг төвийн 
бүсийн эрчим хүчний 
системийн диспетчерийн 
хяналт, мэдээллийн нэгдсэн 
системтэй холбоно.

Үйлдвэрлэж буй эрчим 
хүчийг хянах боломж 
бүрдэнэ.



55 1100.0 УТ Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

56 1370.4 УТ Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

57 980.0 УТ Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

58 41.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

Зорилт 13-ын дүн  3,621.9   

Зорилт 14. Зам тээвэр, харилцаа холбооны салбарын йл ажиллагааг дэмжиж хөгж лнэ. ү үү

59 3,940.0 УТ Жилдээ ХБХ, ТАЗГ

60 488.0 УТ Жилдээ ХБХ, ТАЗГ

61 1,742.0 УТ Жилдээ ХБХ, ТАЗГ

МУ-ын эдийн засаг, нийгмийг 
2012 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл, 2013 оны төсөв, аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 2.1.2

2.13.3. Эрдэнэхайрхан-
Дөрвөлжин сумын 15 кВ-ын 90 
км цахилгаан дамжуулах 
агаарын шугам, дэд станцын 
барилгын ажлыг дуусгана.

Сумдын эрчим хүчний 
хязгаарлалт багасаж 
ЖДҮ хөгжих нөхцөл 
бүрдэнэ.

МУ-ын эдийн засаг, нийгмийг 
2012 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл, 2013 оны төсөв, аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 2.1.2

2.13.4. Завханмандал-Ургамал 
сумын 15 кВ-ын 70 км 
цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугам, дэд станцын барилгын 
ажлыг эхлүүлнэ.

Сумдын эрчим хүчний 
хязгаарлалт багасаж 
ЖДҮ хөгжих нөхцөл 
бүрдэнэ.

Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлого , ЗГҮАХ-ийн 2.5.4.1, 
аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.2

2.13.5. Сумдын 0.4 кВ-ын 
цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугам, дэд станцын иж бүрэн 
шинэчлэлийг 
эхлүүлнэ.           /Шилүүстэй, 
Баянтэс, Тэс, Асгат, Тэлмэн, 
Баянхайрхан, Тосонцэнгэл, Их-
Уул/

Эрчим хүчний алдагдал 
буурна. 

Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлого , ЗГҮАХ-ийн 2.5.4.1, 
аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.2

2.13.6. Түдэвтэйгээс Аргалант 
баг хүртэлх 35 кВ-ын  
цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугам, дэд станцын барилгын 
ажлыг дуусгана

Багийн төвийн айл өрх 
эрчим хүчний 
найдвартай эх үүсвэрээр 
хангагдана. 

Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлого , аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.1.6

2.14.1. Улиастай-Донойн 
хөндийн нисэх онгоцны буудал 
хүртэлх 29.5 км хатуу хучилттай 
авто зам барьж дуусгана.

Төвлөрсөн авто зам 
сайжирч, аялал 
жуулчлал хөгжих нөхцөл 
бүрдэнэ.

Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлого , аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.1.3

2.14.2. Аймгийн төвийн авто 
замын шинэчлэлийн ажлыг 
үргэлжлүүлж  хатуу хучилттай 
болгоно. 

Театрын баруун талаас 
төв тойрог, тэмээтэй 
аптекаас эмнэлгийн 
уулзвар хүртэл зам 
тавигдана.

Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлого , аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.1.3

2.14.3. Тосонцэнгэл сумын 
төвийн доторх 3 км замыг хатуу 
хучилттай болгоно.

Сумын äîòîðõ àâòî çàì 
сайжирч, иргэдийн тав 
тухтай зорчих нөхцөл 
бүрдэнэ.



62 700.0 УТ Жилдээ ХБХ, ТАЗГ

63 2,900.0 УТ Жилдээ ХБХ, ТАЗГ

64 50.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХБХ, ТАЗГ

65 112.2 ОНЗС Жилдээ ХБХ, ТАЗГ

66 90.9 УТ Жилдээ ХБХ, ТАЗГ

67 109.0 УТ Жилдээ ХБХ, ТАЗГ

68 66.5 ОНЗС Жилдээ ХБХ, ТАЗГ

69 10.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХБХ, ШҮГ

70 18.0 СЯТ Жилдээ ХБХ, ТАЗГ

Зорилт 14-ын дүн  10,226.6   

15. Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуй, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, чанарыг сайжруулна. 

Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлого , аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.1.5

2.14.4. Идэрийн голын 163.08 
у/м төмөр бетон гүүрийн ажлыг 
дуусгана.

Улсын чанартай зам гүүр 
сайжирна.

Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлого , аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.1.5

2.14.5. Тэсийн голын 200 у/м 
төмөр бетон гүүрийг барьж 
эхлүүлнэ.

Улсын чанартай зам гүүр 
сайжирна.

Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлого , аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.1.5

2.14.6. Богд, Чигэстэй голын 
төмөр бетон гүүрийн зураг 
төслийн ажлын үлдэгдлийг 
санхүүжүүлнэ. 

Орон нутгийн чанартай 
зам гүүр сайжирна.

Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлого , аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.1.10

2.14.7. Отгонтэнгэрийн рашаан 
амралтын гүүр барьж 
ашиглалтанд оруулна.

Орон нутгийн чанартай 
зам гүүр сайжирна.

Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлого , аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.1.6

2.14.8. Нисэх буудлын онгоц 
хөөрч, буух хатуу хучилттай 
зурвас, үерийн даланг барьж 
дуусгана.

Íèñëýãèéí òîî íýìýãäýæ 
àÿëàë æóóë÷ëàë õºãæèíº

Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлого , Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.15

2.14.9. MASCOM-VSAT 
сансрын холбооны төв станц 
болон алсын станцын хамт IDU 
төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж 
суурилуулна. /Завхан Доной/

Нислэгийн аюулгүй 
байдал хангагдана.

Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлого , Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.10

2.14.10. Отгонтэнгэрийн 
рашаан амралтын шороон 
замын засварлуулна.

Орон нутгийн чанартай 
зам гүүр сайжирна.

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, 
Шуудангийн тухай хуулийн 8.1.1   

2. 14.11. Сумдын шуудан 
үйлчилгээний хүргэлтийн 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
санхүүжүүлнэ.

Шуудан үйлчилгээний 
хүртээмж сайжирна

Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлого , Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.13

2.14.12. Аймгийн Тээвэр, 
автозамын газрын автомашины 
парк шинэчлэлийг хийнэ. 

Тээвэр зохицуулалтын  
үйл ажиллагаа хөнгөн 
шуурхай явагдана. 



71 80.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

72 48.0 ОНХС (СХС) Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

73 10.0 БӨХ Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

74 50.0 ОНХС (СХС) Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

75 2000.0 УТ Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

76 218.0 ОНХС (СХС) Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

77 142.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.2.1

2.15.1.  Барилга байгууламжийн 
зураг төсөв, экспертиз, 
инженер геологийн судалгааг 
барилгын ажил эхлэхийн  
өмнөх онд нь хийлгэж 
хэвшүүлнэ.

Хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөөнд орох 
барилга байгууламжийн 
зураг төсөв 100 хувь 
бэлэн болно

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, 
Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.2.6

2.15.2. 24 сумын хөгжлын 
ерөнхий төлөвлөгөөг 
мэргэжлийн байгууллагаар 
гүйцэтгүүлнэ.

Сум хөгжих эхлэл 
тавигдаж, газрыг зөв 
зохистой төлөвлөлтөөр 
дамжуулан эзэмших 
ашиглах өмчлөх нөхцөл 
бүрдэнэ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.2.5

2.15.3. Аймгийн Газрын 
харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын тоног 
төхөөрөмж шинэчлэлт хийнэ.

Мэргэжилтэнгүүдийн 
ажиллах орчин нөхцөл 
сайжирна

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, 
Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.2.1

2.15.4. Улиастай хотын газар 
доорхи инженерийн шугам 
сүлжээг шинэчлэх ажлын 
техник, ЭЗ-ийн үндэслэл, зураг 
төсвийг гүйцэтгүүлнэ

Хотын хөгжил, иргэдийн 
ажиллаж, амьдрах 
нөхцөл сайжирна.  

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.2.4

2.15.5. Улиастай сумын 21-р 
зуун хорооллын газар доорхи 
инженерийн шугам сүлжээ, 
барилга угсралтын ажлуудыг 
хийлгэнэ

Хотын өнгө үзэмж, 
иргэдийн амьдрах орчин 
нөхцөл сайжирна

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.2.7

2.15.6. Улиастай сумын  Жинст 
багийн 7,10-р байр, Богдын гол 
багийн 3-р байрны дээвэр 
шинэчлэлтийн ажлуудыг хийнэ.

Хотын өнгө үзэмж, 
иргэдийн амьдрах орчин 
нөхцөл сайжирна

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.2.7

2.15.7. Улиастай сумын  богдын 
гол багийн 1,2-р 60 айлын орон 
сууцны гаднах хайс 
хамгаалалт, цэцэрлэгжүүлэлт, 
гэрэлтүүлэг, зам талбайн 
тохижилтын ажлуудыг хийнэ.

Хотын өнгө үзэмж, 
иргэдийн амьдрах орчин 
нөхцөл сайжирна



78 20.0 ОНХС (СХС) Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

79 320.0 ОНХС (СХС) Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

80 10.0 ОНХС (СХС) Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

Зорилт 15-ын дүн  2,558.0   

Хоёрдугаар бүлгийн дүн  16,406.5   

ГУРАВ: НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Эрүүл мэнд

81 3 .0 СЯТ Жилдээ

82 10.0 ОНХС (АХС) Жилдээ НХХ, ХБХ, ЭМГ

Бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр, 
Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.2.8 

2.15.8. Тосонцэнгэл, 
Шилүүстэй, Завханмандал, 
Түдэвтэй, Тэс  сумдын газар 
доорх инженерийн шугам 
сүлжээнд техник, эдийн засгийн 
үндэслэл, зураг төсөв хийлгэнэ.

Хотын хөгжил, иргэдийн 
ажиллаж, амьдрах 
нөхцөл сайжирна.  

 Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Засаг 
даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 2.2.8

2.15.9. Улиастай сумын 
Жаргалант,Өлзийт баг, Тэлмэн, 
Сонгино, Сантмаргаз, Цэцэн-
Уул, Баянхайрхан, Тосонцэнгэл 
сумдад саун бүхий стандарт 
норм хангасан халуун усны 
барилга барина. 

Иргэдийн ариун цэвэр, 
эрүүл ахуй сайжирна

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.2.1

2.15.10 Тэлмэн сумын ЗДТГ-ын 
конторын барилгыг шинээр 
барих зураг төсөв, техник, 
эдийн засгийн үндэслэл 
боловсруулна.  

Стандартын шаардлага 
хангасан барилгатай 
болно.

Зорилт 16. Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, тэдэнд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, олон нийтэд эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн  мэдээлэл, сургалт 
сурталчилгааг зохион байгуулна. 

Монгол улсын Засгийн газрын 
81, 224, 05   дугаар тогтоол, 
ЭМС-ын 274 дүгээр тушаал, 
аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.4.

3.16.1 Нийгмийн  эрүүл  
мэндийн  тусламж үйлчилгээг   
чанартай жигд хүргэе”  сэдэвт 
чуулга уулзалт өдөрлөгийг 2 үе 
шаттайгаар бүсчилэн зохион  
байгуулж, шилдэг сум багийг 
шалгаруулж урамшуулна.

 Нийгмийн эрүүл 
мэндийн тусламж 
үйлчилгээний чанар, 
хүртээмж нэмэгдсэн 
байна. 

ЭМГ,  аймаг, сумын 
Нийгмийн эрүүл 
мэндийн салбар 
зөвлөл

Засгийн газрын мөрийн 
хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
3.1.4.

3.16.2 Эрүүл хот, сум баг, 
ажлын байр сургууль, бий 
болгох үндэсний хөтөлбөр, 
эрүүл мэндийг дэмжигч,   
байгууллага сум багийг  
шалгаруулж урамшуулна.

    Эрүүл мэндийг 
дэмжигч хамт олон, 
иргэдийн тоо нэмэгдэнэ 
Эрүүл зан үйл төлөвшиж 
амьдралын чанар 
дээшилнэ.



83 1.5 ОНТ II-улирал БСГ, ЭМГ , НХХ

84

10.0 СЯТ

Жилдээ

5.0 ОНТ

Зорилт 16-ын дүн 26.5

85 97.0 УТ жилдээ ЭМЯ ,ЗДТГ,ЭМГ

86 400.0 УТ жилдээ ЭМЯ ,ЗДТГ,ЭМГ

87 489.2 УТ II улирал ЭМЯ ,ЗДТГ,ЭМГ

88 248.0 УТ II улирал ЭМЯ ,ЗДТГ,ЭМГ

89 49.0 УТ жилдээ ЭМЯ ,ЗДТГ,ЭМГ

90 103.0 УТ жилдээ ЭМЯ ,ЗДТГ,ЭМГ

Монгол улсын ЗГ-ын 224 дүгээр 
тогтоол, Мэдээлэл сургалт 
сурталчилгааны  үндэсний 
стратеги, аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
3.1.4.

3.16.3 Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дунд эрүүл 
мэндийн  олимпиадыг 
“Өнөөдрийн зөв сонголт 
ирээдүйн зөв амьдрал“ уриан 
дор зохион байгуулна.3.16.3 
Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дунд эрүүл 
мэндийн  олимпиадыг 
“Өнөөдрийн зөв сонголт 
ирээдүйн зөв амьдрал“ уриан 
дор зохион байгуулна.3.16.3 
Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дунд эрүүл 
мэндийн  олимпиадыг 
“Өнөөдрийн зөв сонголт 
ирээдүйн зөв амьдрал“ уриан 
дор зохион байгуулна.3.16.3 
Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дунд эрүүл 
мэндийн  олимпиадыг 
“Өнөөдрийн зөв сонголт 
ирээдүйн зөв амьдрал“ уриан 
дор зохион байгуулна.3.16.3 
Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дунд эрүүл 
мэндийн  олимпиадыг 
“Өнөөдрийн зөв сонголт 
ирээдүйн зөв амьдрал“ уриан 
дор зохион байгуулна.3.16.3 
Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дунд эрүүл 
мэндийн  олимпиадыг 
“Өнөөдрийн зөв сонголт 
ирээдүйн зөв амьдрал“ уриан 
дор зохион байгуулна.3.16.3 
Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дунд эрүүл 
мэндийн  олимпиадыг 
“Өнөөдрийн зөв сонголт 
ирээдүйн зөв амьдрал“ уриан 
дор зохион байгуулна.3.16.3 
Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дунд эрүүл 
мэндийн  олимпиадыг 
“Өнөөдрийн зөв сонголт 
ирээдүйн зөв амьдрал“ уриан 
дор зохион байгуулна.3.16.3 
Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дунд эрүүл 
мэндийн  олимпиадыг 
“Өнөөдрийн зөв сонголт 
ирээдүйн зөв амьдрал“ уриан 
дор зохион байгуулна.3.16.3 
Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дунд эрүүл 
мэндийн  олимпиадыг 
“Өнөөдрийн зөв сонголт 
ирээдүйн зөв амьдрал“ уриан 
дор зохион байгуулна.3.16.3 
Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дунд эрүүл 
мэндийн  олимпиадыг 
“Өнөөдрийн зөв сонголт 
ирээдүйн зөв амьдрал“ уриан 
дор зохион байгуулна.3.16.3 
Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дунд эрүүл 
мэндийн  олимпиадыг 
“Өнөөдрийн зөв сонголт 
ирээдүйн зөв амьдрал“ уриан 
дор зохион байгуулна.3.16.3 
Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дунд эрүүл 
мэндийн  олимпиадыг 
“Өнөөдрийн зөв сонголт 
ирээдүйн зөв амьдрал“ уриан 
дор зохион байгуулна.3.16.3 
Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын дунд эрүүл 
мэндийн  олимпиадыг 
“Өнөөдрийн зөв сонголт 
ирээдүйн зөв амьдрал“ уриан 
дор зохион байгуулна.

Өсвөр үеийнхэний  эрүүл 
мэндийн мэдлэг, чадвар 
дээшилж, зөв зан үйл 
төлөвшсөн байна.

ХДХВ/ДОХ, БЗДХ-аас сэргийлэх 
үндэсний стратеги төлөвлөгөө      
       / 2010-2015/, аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 3.1.12

 3.16.4 Аймгийн хэмжээний 
нөхөн үржихүйн насныханыг 
ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх 
шинжилгээнд хамруулах, олон 
нийтийг хамарсан  арга 
хэмжээг зохион байгуулна.

ХДХВ/ДОХ-ын 
халдварын тархалтаас 
урьдчилан сэргийлэгдсэн 
байна.

ЭМГ, Үндэсний 
хорооны салбар 

зөвлөл

Зорилт 17. Хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг ойртуулж чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор эмчилгээ үйлчилгээний стандарт шаардлага хангасан 
зориулалтын барилга байгууламж, техник тоног төхөөрөмжөөр хангана.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.16

3.17.1 Яруу  сумын Эрүүл 
мэндийн төвийн барилгын их 
засварыг хийнэ.         

   Монгол Улсын 
эмнэлгийн стандарт /Хүн 

амд эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээг 

ойртуулж чанар 
хүртээмжийг сайжруулах 

зорилгоор эмчилгээ 
үйлчилгээний стандарт 

шаардлага хангасан 
зориулалтын барилга 
байгууламж, техник 
тоног төхөөрөмжөөр 

хангана.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.16

3.17.2 Асгат сумын Эрүүл 
мэндийн барилгыг шинээр 
барьж ашиглалтанд оруулсан 
байна. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.16

 3.17.3 Улиастай суманд 
баригдаж буй 50 ортой төрөх 
эмнэлгийн барилгын ажлыг 
дуусгаж ашиглалтанд оруулна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.16

 3.17.4 Халдвартын эмнэлэгийн 
барилгын ажлыг дуусгаж 
ашиглалтанд оруулна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.16

3.17.5 Аймгийн НЭ-ийн дотрын  
тасгийн  урсгал засвар хийнэ. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.16

3.17.6 Тосонцэнгэл сумын 
Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын их 
засварыг хийнэ 



91 40.0 ТХ жилдээ ЗДТГ, ЭМГ

92 89 .0 УТ жилдээ ЭМЯ , ЗДТГ,ЭМГ

93 10.0 ОНХС (СХС) жилдээ ЭМЯ , ЗДТГ,ЭМГ

Зорилт 17-ын дүн 1436.2

94 2.0 ОНТ жилдээ ЭМЯ ,ЭМГ

95 5.0 БӨХ Жилдээ НХХ, ЭМГ

96 5.0 БӨХ Жилдээ  НХХ, ЭМГ

Зорилт 18-ийн дүн 12.0

Эрүүл мэндийн салбарын нэгдсэн дүн  1,474.7   

Бүх нийтийн биеийн тамир

   Монгол Улсын 
эмнэлгийн стандарт /Хүн 

амд эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээг 

ойртуулж чанар 
хүртээмжийг сайжруулах 

зорилгоор эмчилгээ 
үйлчилгээний стандарт 

шаардлага хангасан 
зориулалтын барилга 
байгууламж, техник 
тоног төхөөрөмжөөр 

хангана.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.5

3.17.7 4-5 сумын Эрүүл 
мэндийн төвийг нөхөн сэргээх 
орчин үеийн багаж тоног 
төхөөрөмжөөр хангана

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.16

3.17.8 Цэцэн-Уул сумын эрүүл 
мэндийн төвийн  халаалтын 
засвар, халаалтын тогооны 
барилгыг барьж ашиглалтанд 
оруулна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.16

3.17.9. Тэлмэн сумын 
эмнэлгийн барилгыг 
засварлана. 

Зорилт 18. Хүний нөөцийн менежментийг боловсронгуй болгох замаар боловсон хүчний тогтвор суурьшилыг нэмэгдүүлж сум, сум дундын эмнэлгийг мэргэжлийн 
боловсон хүчнээр хангана.

Монгол Улсын Засгийн газрын 
мөрийн хөтөлбөр ,Эрүүл 
мэндийн салбарын хүний 
нөөцийг хөгжүүлэх бодлого 
төлөвлөлт ЭМС-ын 2010 оны 
444, аймгийн эрүүл мэндийн 
салбарыг 2011-2015 онд 
хөгжүүлэх стратеги, Аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 3.1.9

3.18.1 Шаардлагатай нарийн 
мэргэжлийн эмч нарыг 
бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Эмэгтэйчүүд, эх барих 2, 
мэс засалч эмч -1, 
анестезиологи 1 эмч 
шинээр бэлтгэгдсэн 
байна.

3.18.2 Сум, өрхийн  Эрүүл 
мэндийн  төвийн эрхлэгч эмч 
нарыг удирдлагын сургалтанд 
хамруулна

Менежерийн  
мэдлэг,чадвар 
дээшилсэн байна. 

3.18.3 Аймаг орон нутаг, сум, 
сум дундын эмнэлэг, хөдөөгийн 
багт тогтвор суурьшилтай 
ажиллаж байгаа  эмч нарт 
урамшуулал олгоно.

Эмч эмнэлгийн 
ажилчдын тогтвор 
сууршилтай ажиллах, 
нийгмийн баталгаанд 
дэмжлэг болно

Зорилт 19. Хүн амын нийтийн биеийн тамир, бүх нийтийн спортоор хичээллэх орчин бүрдүүлж , аймаг,  бүс, улсын  спортын уралдаан тэмцээнд бэлтгэх, зохион 
байгуулах, оролцох оролцоог нэмэгдүүлнэ.



97 18.0 ОНХС (АХС) Жилдээ НХХ, БТСГ

98 8.0 ОНТ Жилдээ НХХ, БТСГ

99

2.0 ОНТ

II  улирал НХХ, БТСГ

2.0 БӨХ

100 10.0 БӨХ НХХ, БТСГ

101 1400.0 УТ Жилдээ НХХ, БТСГ

102 1200.0 ОНХС (АХС) улирал НХХ, БТСГ

103 1.5 ОНТ Улирал НХХ, БТСГ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.6

3.19.1 Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх "Өсвөрийн шигшээ" 
багийг  өргөжүүлэн 6 төрөл 
дээр хөгжүүлнэ

Өсвөр үе залуучууудыг 
спортоор хичээллэх 
орчин, нөхцлийг 
бүрдүүлж, тамирчдын ур 
чадвар сайжирч, 
УАШТэмцээнээс авах 
медалийн тоо олон 
төрөлт дээр нэмэгдсэн 
байна

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.1

3.19.2 Аймгийн Засаг даргын 
нэрэмжит "Хаврын баяр"-ыг 
зохион байгуулна

Спортын 10 төрөл дээр 
уламжлал болгон 
явагдаж, хамрагдах 
хүрээ өргөжсөн байна.

Засгийн газрын 2009 оны 05 
дугаар тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 3.2.1

3.19.3 Нийтийн биеийн 
тамирын арга хэмжээг " Эрүүл 
биед-саруул ухаан оршино" 
уриан дор төрийн 
байгууллагуудын дунд зохион 
байгуулна.

Нийтийн биеийн 
тамирын арга хэмжээнд 
иргэдийн оролцоо 
нэмэгдсэн байна.

МУ-ын Засгийн газрын мөрийн 
хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
3.2.7

3.19.4 Оюутны спортын               
           " Универсиал" 3-р их 
наадам бүс, улсын аварга 
шалгаруулах  тэмцээнд 
оролцоно.

Бүс, улсын аьарга 
шалгаруулах тэмцээнд 
амжилттай оролцож 
медальт байруудыг 
эзэлсэн байна.

Aймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.1

3.19.5 Спортын цогцолборын 
барилгын ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

Иргэдийн спортоор 
хичээллэх орчин 
сайжирахаас гадна, 
улсын ба олон улсын 
чанартай уралдаан 
тэмцээнийг орон 
нутагтаа зохион 
байгуулах орчин бүрдсэн 
байна.

Aймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.1

3.19.6 Аймгийн цэнгэлдэх 
хүрээлэнгийн байгууламжийн 
ажлыг дуусгаж ашиглалтанд 
оруулсан баййна. 

Улсын баяр наадмыг 
өргөн дэлгэр тэмдэглэн 
өнгөрүүлэхэд иргэдийн 
таатай орчин бүрдсэн 
байна. 

Биеийн тамир, спортын тухай 
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
10.1.8, Aймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
3.6.3

3.19.7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн дунд спортын            
3-5 төрлөөр тэмцээнийг зохион 
байгуулна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэд спортоор 
хичээллэх орчин 
сайжирсан байна.



104 5.0 ОНТ Жилдээ НХХ, БТСГ

105 5.0 БӨХ Жилдээ

2651.5

Биеийн тамирийн нэгдсэн дүн 2651.5

Боловсрол

106

8.0 БӨХ

III улиралд НХХ, БСГ

8.0 СЯТ

107

12.0 СЯТ

Жилдээ НХХ, БСГ

6.0 БӨХ

108

12.0 СЯТ

II улиралд НХХ, БСГ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.7

3.19.8 Дэлхий, олон улс, тив, 
улсын аврага шалгаруулах 
тэмцээнээс медаль багш, 
дасгалжуулагч, тамирчдад 
урамшуулал олгоно.

Аймаг, орон нутгийн нэр 
хүнд олон улс, улсын 
хэмжээнд нэрд гарч, 
тамирчид, багш 
дасгалжуулагчдын 
үнэлэмж нэмэгдэнэ.

Монгол улсын Цахим засаглал 
хөтөлбөр

3.19.9 Албан газар, төрийн 
болон төрийн бус 
байгууллагуудын гадна хаяг, 
гадаад дотоод орчинг өнгө 
үзэмжтэй, гэрэлтдэг болгоно. 

 Хотын өнгө үзэмж 
сайжирна.

Бүх хэлтэс, 
байгууллага

Зорилт 20. Боловсролын шинэчлэлийг гүнзгийрүүлэн, ЕБС-ийн сургалтыг 12 жилийн тогтолцоонд шилжүүлж, сургалтын чанарыг ахиулж багш удирдах ажилтны 
мэргэжлийн чадавхийг дээшоүүлнэ.

Монгол Улсын Боловсролын 
мастер төлөвлөгөө,  Завхан 
аймгийн Боловсролын хөгжлийн 
хөтөлбөр,  Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
3.3.1

3.20.1 ЕБС-ийг 12 жилийн 
сургалтын тогтолцоонд 
шилжүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлж,сумуудын  ерөнхий 
боловсролын сургуулиудад 
"Багш хөгжлийн төв" байгуулж 
тохижуулна.

 Суурь боловсролын 
насны хүүхдийн хамран 
сургалтыг 99.2 хувьд 
хүргэж, багш нарын 
ажиллах нөхцөл 
бололцоо сайжирч, 
ажлын байрандаа 
боловсролоо 
дээшлүүлэх нөхцлийг 
бүрдүүлнэ.

Завхан аймгийн Боловсролын 
хөгжлийн хөтөлбөр, Аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 3.3.4        

3.20.2 12 жилийн сургалтын 
тогтолцооны  6, 7,11-р ангид 
хичээл заах багш нарын 
сургалтыг тусгайлан зохион 
байгуулж  5, 10 дахь жилдээ 
ажиллаж буй багш нарыг 
үндсэн, бусад багш нарыг 
төрөлжсөн болон ажлын 
байран дээрхи сургалтад 
хамруулна

а. 140 Багшийг үндсэн 
сургалтанд хамруулна.     
      б.Мэргэжил, 
мэргэжлийн багш нарын 
ур чадвар, заах арга 
сайжирч мэдлэг 
боловсрол дээшлэнэ.

Завхан аймгийн Боловсролын 
хөгжлийн хөтөлбөр, Аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 3.3.4    

3.20.3 ЕБС, цэцэрлэгийн багш 
нарыг цахим хичээлд бэлтгэх 
арга зүйд сургах сургалтыг 
мэргэжил мэргэжлээр нь үе 
шаттайгаар зохион байгуулна. 

Мэдээллийн технологийг 
хэрэглэх чадвар 
дээшлэж  цахим хичээл 
бэлтгэх арга зүйг 
эзэмшинэ.
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25.0 БӨХ

II улиралд НХХ, БСГ

109

2.0 БӨХ

Жилдээ НХХ, БСГ
2.0 ОНХС (АХС)

5.0 СЯТ

110

65.0 СЯТ

I-III НХХ, БСГ

150.0 ОНХС (АХС)

111

12.0 БӨХ

Жилдээ НХХ, БСГ

30.0 ОНХС (АХС)

112 20.0 СЯТ II улиралд НХХ, БСГ

113 2.5 ОНХС (АХС) II-III улиралд   НХХ, БСГ

Завхан аймгийн Боловсролын 
хөгжлийн хөтөлбөр, Аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 3.3.4    

3.20.3 ЕБС, цэцэрлэгийн багш 
нарыг цахим хичээлд бэлтгэх 
арга зүйд сургах сургалтыг 
мэргэжил мэргэжлээр нь үе 
шаттайгаар зохион байгуулна. 

Мэдээллийн технологийг 
хэрэглэх чадвар 
дээшлэж  цахим хичээл 
бэлтгэх арга зүйг 
эзэмшинэ.

Монгол Улсын Боловсролын 
мастер төлөвлөгөө,                        
   Завхан аймгийн Боловсролын 
хөгжлийн хөтөлбөр  Аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 3.3.5

3.20.4 "Сурлагын чанарыг 
сайжруулах" 3 жилийн аяны 
ажлын хүрээнд сургууль 
цэцэрлэгт хөндлөнгийн үнэлгээ 
хийнэ.

а.Сургууль, цэцэрлэгийн 
сурагчдын сурлагын 
амжилт чанарыг 
хөндлөнгийн үнэлгээгээр 
тодорхойлоно.                  
                       б.Аймгийн 
боловсролын 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэнд үнэлгээ 
хийнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.2   
 

3.20.5 Аймаг байгуулагдсаны 
90 ой, Хүннү гүрний 2222 
жилийн ойн хүрээнд (2222 
морин хуурч)  морин хуурч 
хүүхдүүдийн тоглолтыг бэлтгэн 
тоглуулна.

Үндэсний соёлын өв  
морин хуур, хөөмэйг 
хойч үедээ өвлүүлэн 
үлдээж түгээн 
дэлгэрүүлнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.2   
 

3.20.6 Аймаг байгууллагдсаны 
90, Хүннү гүрний 2222 жилийн 
ойн хүрээнд сургуулийн өмнөх 
насны, болон ерөнхий 
боловсролын сургуулийн 
хүүхдийн гимнастик бэлтгэж 
тоглуулна.

 Хүүхдийн бие бялдарын 
хөгжлийг дэмжинэ.   

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.11

3.20.7 Сумдын албан бус 
боловсролын багш, арга зүйч 
нарын мэргэжил мэдлэгийг 
дээшлүүлэх үндэсний 
сургалтанд хамруулан, гэгээрэл 
хөгжлийн төвүүдийг техник, 
тоног төхөөрөмжөөр хангаж 
ажиллана. 

а.Сургалтын орчин 
сайжирна.б.Боловсрол-
гүй насанд хүрэгчид 
насан туршийн 
боловсролтой болно.в. 
Сургалтууд чанартай үр 
дүндтэй зохион 
байгуулагдана. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.3   

3.20.8 Аймгийн засаг даргын 
ивээл дор нутгийн эрдэмтэн 
академич доктор профессор, 
ШУ-ны гавьяат зүтгэлтэн, 
Монгол Улсын гавъяат багш  
Н.Содном "МФ-2013" олимпиад 
зохион байгуулна.

Олимпиад З үе шаттай 
явагдаж суралцагсдын 
математик, физикийн 
хичээлийн мэдлэг 
чадвар, дадал ахиж, 
улсын физикийн 
олимпиадад амжилттай 
оролцох боломж 
бүрдэнэ.
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16.0 СЯТ

III улиралд НХХ, БСГ

16.0 ТХ

115

1.0 БӨХ

Жилдээ НХХ, БСГ

2.0 ТХ

116 8.0 СЯТ  II улиралд НХХ, БСГ

117 1.0 БӨХ II Улиралд НХХ, БСГ

118 1.3 ОНТ III улиралд НХХ, БСГ

119 3.0 БӨХ Жилдээ НХХ, БСГ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.1 

3.20.9 Баянхайрхан, Баянтэс, 
Дөрвөлжин, Завханмандал, 
Нөмрөг, Тэс, Түдэвтэй, 
Ургамал, Цагаанчулуут, 
Эрдэнэхайрхан сумдын 
цэцэрлэгүүдэд нүүдлийн гэр 
цэцэрлэг ажиллуулах, гэр олгох 
ажлыг үе шаттайгаар зохион 
байгуулна.

Сургуулийн өмнөх 
боловсролын хамран 
сургалтыг 70.0 хувьд 
хүргэнэ. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.3

3.20.9 Төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн хүрээнд 
аймгийнхаа ерөнхий 
боловсролын сургууль, 
цэцэрлэгүүдийн дунд жимс, 
жимсгэнэ, хүнсний ногооны 
туршлагын талбай шинээр 
байгуулах,  ногоон орчин 
бүрдүүлэх  болзолт уралдааныг 
дүгнэнэ.

Байгалд ээлтэй хандах 
үзлийг хүүхдээр 
дамжуулан эцэг эх, 
томчуудад төлөвшүүлнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.19 

3.20.10Тосонцэнгэлийн МСҮТ-
ийн салбарт шинээр 
мэргэжлийн анги нээж 
өргөжүүлнэ

Мэргэжил эзэмших 
чиглэл, ажлын байрны 
тоо нэмэгднэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.8

3.20.11 "Эх хэлний баяр" -ын 
хүрээнд Монгол бичгийн  
үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
зорилгоор 3 сарын аян зохион 
байгуулна

а. 7-р ангийн сурагчид эх 
хэлээрээ зөв, сайхан 
бичиж сурна.          
б.Монгол бичгийн орчин 
бүрдэнэ                             
 в. Олон нийтийн монгол 
бичгийн мэдлэг 
мэдээлэл дээшилнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.3  

3.20.12 Аймгийн засаг даргын 
ивээл дор   "Биологи XXI зуун" 
ЭШ-ний бага хурал зохион 
байгуулна.

а. Биологийн хичээлийн 
мэдлэг чадвар, дадал 
сайжирна. б. Эрдэм 
шинжилгээ судалгааны, 
ажлын чиг баримжаатай 
болно.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.10 
   

3.20.13 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийг боловсролд тэгш 
хамруулах чиглэлээр 1-р 
цэцэрлэгт бүлэг байгуулж 
ажилуулна. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийг боловсролд 
тэгш хамруулж, 
нийгэмшүүлж,  сурч 
хөгжих нөхцлийг 
бүрдүүлнэ.



120 10.0 БӨХ II улиралд НХХ, БСГ

121

10.0 СЯТ

II улиралд НХХ, БСГ

2.2 ОНТ

7.0 БӨХ

10.0 АХС

122 5.0 ОНТ Жилдээ

123

36.0 ОНХС (АХС)

III улиралд НХХ, БСГ

5.0 СЯТ

124 1.0 СЯТ II- III улирал НХХ, БСГ

125

30.0 БӨХ,ТХ

II-III улиралд   НХХ, БСГ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.2

3.20.14 "Экологийн боловсрол 
төрөлх нутгаас" нэрийн дор 
аймаг орон нутагтайгаа 
танилцах аялалыг Ерөнхий 
боловсролын сургуулиудад 
уламжлал болгон хичээлийн 
жилийн төгсгөлд явуулна.

Байгальд ээлтэй хандах 
үзлийг багаас нь 
төлөвшүүлнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.2   

 

3.20.15 Аймгийн Засаг даргын 
Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн 
талаархи "Гурван  тулгуурт 
бодлого- 2"-ын хүрээнд 
Мэдээллийн технологи, Шатар, 
Өсвөрийн морин хуурчдын 
сургалтыг эрчимжүүлэн зохион 
байгуулна. 

Хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн талаархи 
"Гурван  тулгуурт 

бодлого- 2"-ын хэрэгжиж 
эхэлсэн байна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.18

3.20.15 ШУАкадеми,  МУИС-
ийн ЗАВХАН сургууль 
"Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого" 
-ын талаар онол практикийн 
бага хурал зохион байгуулна.

а.Эрдэм шинжилгээний 
байгууллага, баруун 
бүсийн зөвлөлтэй 
хамтран ажиллана.           
.

НХХ, МУИС-н Завхан 
сургууль

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.3

3.20.16 Улсын физикийн 
олимпиадын 3 ын давааг  
зохион байгуулна.

Бусад аймгийн тэргүүний 
багш сурагчдын үйл 
ажиллагаатай танилцаж 
физикийн сургалтын 
чанар сайжирна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.3

3.20.17 "Монгол бичиг - 2"  
үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 
боловсролын бус салбарын  
төрийн албан хаагчдын дунд 
ажилтнуудын дунд монгол 
бичгийн анхан шатны сургалтыг 
2 үе шаттайгаар зохион 
байгуулна

Монгол бичгээр унших, 
бичин анхан шатны 
мэдлэгтэй болно.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.4

3.20.18 ЕБС, цэцэрлэгийн 
захирал эрхлэгч, БСГ ын 
мэргэжилтнүүдийн төлөөлөл 
оролцсон сургалтыг  Тайвань, 
Монголын Нүүр, эрүү ам 
судлалын холбоотой  хамтран 
"Амны хөндийн эрүүл мэндийг 
эрүүлжүүлэх" төслийн хүрээнд  
Тайвань  улсад зохион 
байгуулна.

Боловсрол соёлын 
салбарын удирдах 
ажилтнуудын чадвар 
сайжирч удирдлагын 
арга зүйд суралцана. 
Бусад орны туршлагаас 
суралцана.
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25.0 СЯТ

II-III улиралд   НХХ, БСГ

126 5.0 ОНТ жилдээ НХХ, ТНС

127 1.0 ОНТ I-II Улиралд НХХ,БСГ

Зорилт 20-ийн   дүн 555.0

128 2500.0 УТ Жилдээ НХХ,БСГ

129 2735.0 УТ Жилдээ НХХ,БСГ

130 1040.5 УТ Жилдээ НХХ.БСГ

131 1319.0 УТ Жилдээ НХХ,БСГ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.4

3.20.18 ЕБС, цэцэрлэгийн 
захирал эрхлэгч, БСГ ын 
мэргэжилтнүүдийн төлөөлөл 
оролцсон сургалтыг  Тайвань, 
Монголын Нүүр, эрүү ам 
судлалын холбоотой  хамтран 
"Амны хөндийн эрүүл мэндийг 
эрүүлжүүлэх" төслийн хүрээнд  
Тайвань  улсад зохион 
байгуулна.

Боловсрол соёлын 
салбарын удирдах 
ажилтнуудын чадвар 
сайжирч удирдлагын 
арга зүйд суралцана. 
Бусад орны туршлагаас 
суралцана.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.8

3.20.19 Номын баярыг 
тэмдэглэн "Номын сайн нөхөр", 
" Б.Явуухулан" тэмдэгтэн 
шалгаруулна.

Хүүхэд номтой 
нөхөрлөж, ач тусыг нь 
ойлгоно.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.3

3.20.20 "Зөв Монгол хүүхэд" 
аймгийн дэд хөтөлбөр 
боловсруулна

а. Ардын уламжлалт 
соёлыг өвөлсөн зөв хүн 
болж төлөвшинө.              
б. Хүүхэд бүрийн 
авьяасыг нээн 
хөгжүүлнэ.

Зорилт 21. Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг баазыг бэхжүүлж сургууль, сургалтын орчинг сайжруулан сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах 
нөхцөл бололцоог сайжруулна 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.15

3.21.1 Нөмрөг, Тэс суманд 
баригдаж байгаа  320,  
Тосонцэнгэл сумын 1-р 
сургуулийн 640 суудал бүхий 
сургуулийн барилгыг дуусгаж  
ашиглалтанд оруулна.

Нөмрөг,Тэс, Тосонцэнгэл 
сумдын сургуулийн 
сургалтын орчин 
сайжирна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.15

3.21.2 Дэвшил, Цагаанчулуут, 
Улиастай сумын 3-р сургуулийн 
 320 хүүхдийн суудалтай 
хичээлийн  барилгын 
өргөтгөлийн ажлыг эхлүүлнэ. 

Тендерийг журмын дагуу 
шалгаруулж, барилгын 
ажлыг эхлүүлсэн байна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.15

3.21.3 Отгон сумын 320 
хүүхдийн суудалтай сургуулийн 
барилгыг барьж ашиглалтанд 
оруулна.

Отгон сумдын 
сургуулийн хамт олны 
сургалтын орчин 
сайжирна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.15

3.21.4 Цагаанхайрхан, Идэр 
сум, Товцог багийн 
цэцэрлэгийн барилгыг барьж 
дуусгана.

Цагаанхайрхан, Идэр 
сум, Товцог багийн СӨБ-
ийн сургалт, хүмүүжлийн 
 орчин сайжирна



132 1864.5 УТ Жилдээ НХХ,ХБХ

133 2940.4 УТ Жилдээ НХХ,БСГ

134 15.5 ОНХС (СХС) II Улирал НХХ

135 263.0 ОНХС (АХС) Жилдээ НХХ,БСГ

Зорилт 21-ын дүн 12677.9

Боловсролын салбарын нэгдсэн дүн 13232.9

Соёл урлаг

136 40.0 ОНХС (АХС) III улиралд НХХ

137 35.0 ОНХС (АХС) III улиралд НХХ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.15

3.21.5 MСҮТ-ийн хичээлийн 
байрны барилгыг барьж 
эхлүүлж, дадлагын байрыг 
засварлана.

Оюутан сурагчдын 
сургалтын орчин 
сайжирна. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.15

3.21.6 Цагаанчулуут  Сонгино,  
Их-Уул, Тосонцэнгэл, Ургамал 
сумдад 100 ортой цэцэрлэгийн 
барилгыг  барьж эхлүүлнэ.

Бага насны хүүхдүүд  
цэцэрлэгт бүрэн 
хамрагдаж, тохь тухтай 
сурч хүмүүжих нөхцөл 
бүрдэнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.2.1

3.21.7 Мэдээ, мэдээллийн 
электрон урсдаг самбарыг 
хийлгэж нутгийн удирдлагын 
ордон болон Улиастай хотыг 
төв талбайд байрлуулна.

Хотын өнгө үзэмж 
сайжирч, иргэдэд 
мэдээлэл түгээх боломж 
нэмэгдэнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.15

3.21.8 Их-Уул сумын 
сургуулийн дотуур байрны 
засвар, Нөмрөг сумын спорт 
заалны засвар, Цагаанхайрхан 
сумын цэцэрлэгийн барилгын 
усгралтыг дуусгах, Алдархаан 
сумын сургуулийн 
шинэчлэлтийн ажлын үлдэгдэл 
санхүүжилтыг шийдвэрлэнэ. 

Сургуулийн халаалт 
жигдэрч, сургалтын 
орчин сайжирна.

Зорилт 22. Соёл, урлагийн байгууллагын үйлчилгээний хүртээмж, чанар дээшилж, үйлчилгээний хүрээ өргөжин, орчин нь сайжран удирдлага, уран бүтээлчдийн 
ур чадварыг  ахиулна. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.1

3.22.1 "Завхан аймаг " гэрэл 
зургийн альбом хэвлүүлнэ.

Орон нутгаа сурталчилж, 
жуулчдыг татахад хувь 
нэмэр болно.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.1

3.22.2 Завхан аймаг үүсэн 
байгуулагдсаны түүхт 90 
жилийн ойд зориулсан 
"Баримтат кино" бүтээнэ.

Аймаг орон нутгийн түүх, 
өнөөгийн хөгжлийг 
сурталчилна.



138 15.0 ОНХС (АХС) II улиралд НХХ

139 10.0 ОНХС (АХС) II-III Улиралд НХХ

140 5.0 ОНХС (АХС) II улиралд НХХ

141

5.0 ОНХС (АХС)

Жилдээ НХХ

1.0 БӨХ

142 80.0 ОНХС (АХС) II.III улиралд НХХ, БСГ

143 50.0 ОНХС (АХС) II улирал НХХ

144 3.0 ОНХС (АХС) II-III улиралд НХХ,БСГ

145 5.8 ОНХС (АХС) IV улиралд НХХ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.1

3.22.3 Төрийн соёрхолт 
Б.Явуухулан, Ц.Бавуудорж 
нарын нэрэмжит яруу 
найрагчдын наадам зохион 
байгуулна.

Нутаг орноосоо төрсөн 
яруу найрагч, 
зохиолчдын бүтээлийг 
олны хүртээл болгоно

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.1

3.22.4 Түүх соёлын дурсгалт 
зүйлсийг эдийн засгийн 
эргэлтэнд оруулна.

Аймаг орон нутгийн 
түүхийг сурталчилна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.4

3.25 .5 Засагт хан аймгийн 
тамгыг иж бүрдэлд оруулж 
залах ёслол үйлдэнэ

Аймаг орон нутгийн 
түүхийг сурталчилна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.5

3.22.6 Аймгийн музейн түүх, 
шашин, угсаатны танхимийг 
мэргэжлийн багтай хамтран 
шинэчлэн дэглэлт хийнэ.

Танхимууд шинэчлэгдэн 
дэглэгдэж, мэргэжлийн 
багаас суралцана.  

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.1

3.22.7 Аймгийн 90 жилийн ойн 
концерт, урлагийн арга хэмжээ 
зохион байгуулна.

 а. Хүндэтгэлийн концерт 
б. Ойн баяр наадмын 
нээлт хаалтын үйл 
ажиллагаа                         
  в. Театрын гадна 
засвар 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.1

3.22.8 Уламжлалт зан үйл, 
Монгол соёлыг түгээн 
дэлгэрүүлэх "Монгол туургатны 
их наадам"  зохион байгуулна. 

Иргэдэд Монгол зан 
заншил, соёл, ухааныг 
өвлүүлнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.5

3.22.9 Тэлмэн сумын нутаг 
Дунд Шургахын амны хүн чулуу 
хөшөөг судлуулж 
хамгаалалтанд авна. 

Орон нутагт хадгалагдаж 
үлдсэн соёлын өвийг 
сэргээж, олны хүртээл 
болгоно.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.1

3.22.10 ХЖТ-ын гэрээгээр 
СУИС-д суралцаж байгаа 9 
оюутны сургалтын зардалд 
дэмжлэг үзүүлнэ.

Орон нутагт ажиллах 
мэргэжлийн уран 
бүтээлчид бэлтгэгдэнэ. 



146 8010.8 УТ Жилдээ НХХ, БСГ

22 дугаар зорилтын дүн 8260.6

Соёл урлагын салбарын нэгдсэн дүн  8,260.6   

Хүүхэд, гэр бүл хөгжил 

147 2.0 БӨХ Жилдээ НХХ

148 20.0 ОНХС (АХС) Жилдээ НХХ

149 2.0 БӨХ Жилдээ НХХ

150 5.0 ОНТ II-III улиралд   НХХ

151
2.0 ОНХС (АХС)

II улиралд НХХ
3.0 БӨХ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.3

3.22.11 Аймгийн төвд 800 хүний 
суудалтай ХЖТ, Тосонцэнгэл 
суманд 500, Түдэвтэй суманд 
300,  Отгон суманд 400 
Эрдэнэхайрхан, Баянтэс 
суманд 250,  Цэцэн-Уул, Их-Уул 
 Баян хайрхан сумдад 200   
хүний суудалтай соёлын төвийн 
барилгыг барьж эхлүүлнэ.

Соёлын төвүүдийн 
үзэгчдийн суудал 3900-
аар нэмэгдэж, хөдөөгийн 
хөдөлмөрчдөд соёл 
урлагаар үйлчлэх ажлын 
чанар, хүртээмж 
нэмэгдэнэ.

Зорилт 23. Хүүхэд бүр аюулгүй орчинд хөгжих боломжийг бүрдүүлж тэдний үүсгэл санаачлагын байгууллагыг дэмжиж, Монгол ёс заншил өв уламжлалаа 
хүндэтгэн сэргээж хөгжүүлэх, байгаль дэлхийгээ хайрлах зөв чиглэл хандлагатай эх оронч иргэн төлөвшүүлнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.5.2

3.23.1 Хүнд нөхцөл дэх хүүхэд 
хамгааллыг сайжруулах "Нэг 
хүүхэд нэг байгууллага" 
хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлнэ.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
болон эмзэг бүлгийн 
120-оос доошгүй хүүхэд 
хамрагдана.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.5.3

3.23.2 Хүүхэд гэр бүлийн 
хөгжлийн хэлтэсийн үйл 
ажиллагааг  дэмжнэ.

Хүүхэд гэр бүлийн 
хэлтсийн ажил үйлчилгээ 
шуурхай, хүртээмжтэй 
болно.

Хүүхдийн тэвчишгүй 
хөдөлмөрийг устгах үндэсний 
хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
3.5.1

3.23.3 Гэмт хэрэг зөрчилд 
холбогдсон болон холбогдож 
болзошгүй хүүхдийг урьдчилан 
сэргийлэх зорилготой "Нэг 
багш-нэг хүүхэд" арга хэмжээг 
зохион байгуулна.

Нийгмийн эмзэг бүлгийн 
гэмт хэрэг зөрчилд 
холбогдож болзошгүй 25 
орчим хүүхдийн хараа 
хяналт сайжирсан байна.

 Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.5.5

3.23.4 Аймгийн  тэргүүний 
шилдэг хүүхдүүдийг  
шалгаруулж  хүүхдийн "Даян-
Очир" зусланд амруулна.

Шилдэг тэргүүний 25 
хүүхэд хамрагдсан 
байна. 

 Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.5.1

3.23.5 Аймгийн хүүхдийн 
нэгдсэн 28-р  чуулган зохион  
байгуулна.

Сургууль бүрээс 3-аас 
доошгүй хүүхдийн 
төлөөлөл сонгогдон 
оролцсон байна. 



152 2.0 ОНТ II улиралд НХХ

153 0.5 ОНТ Жилдээ НХХ

154 0.5 ОНТ Жилдээ НХХ

23 дугаар зорилтын дүн 37.0

Зорилт 24. Хүүхдийн хөгжил, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн асуудлуудад дэмжлэг үзүүлнэ.

155 3.5 СЯТ II улирал НХХ, ХГБХХ, ЭМГ

156 2.0 ОНТ 3-р улиралд НХХ,ХГБХХ

Зорилт 24-ын  дүн 5.5

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн нэгдсэн дүн 42.5

Нийгмийн бодлого

157 40.0 СЯТ жилдээ НХХ, НДХ

 Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.5.1

3.23.6 "Яргуй-2012" наадмыг 
зохион байгуулна.

Урлаг спортын 
төрлүүдээр амжилт 
гаргаж буй хүүхийн тоо 
нэмэгдэж үр дүн 
дээшилнэ.

Хүүхэд хамгааллын бодлогын  
баримт бичиг,  Аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 3.6.3

3.23.7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдэд ээлтэй байгууллага 
хамт олон,  айл өрхийг 
шалгаруулах болзлыг хангуулж 
ажиллана.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдэд тавих нийгмийн 
халамж сайжирна.

Хүүхэд хамгааллын бодлогын  
баримт бичиг,  Аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 3.6.3

3.23.8 Оюуны хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийг 
нийгмийн халамж, эрүүл мэнд, 
боловсролын үйлчилгээнд тэгш 
хамруулах болон хүүхдийн 
хөдөлмөрийн тэвчишгүй 
хэлбэрийг устгах үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хангана.

Үндэсний хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт сайжирсан 
байна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.5.2

3.24.1 Гэр бүл, хүүхдийн 
хэлтэст  хүүхдүүдийн цагийг зөв 
өнгөрүүлэх танхим байгуулж, 
шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр хангана.

Өсвөр үе, залуучууд 
цагаа зөв өнгөрүүлэх, 
хөгжих боломж бүрдсэн 
байна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.5.1

3.24.2 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдийн  эцэг эхийн  
аймгийн зөвлөлгөөн  зохион 
байгуулна

Сум бүрээс 1-3 хүүхэд, 
эцэг эхчүүд оролцоно

Зорилт 25. Иргэдэд чиглэсэн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, тэдний сайн сайхны төлөө төрөөс үзүүлж буй халамж, даатгалын үйлчилгээг иргэн бүрт хүргэж 
тэдний эрх ашгийг хамгаалана. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.6.1

3.25.1 Нийгмийн даатгалын 
сангуудын 2012 оны жилийн 
эцсийн авлагыг 30 хувиар 
бууруулна

НД сангийн авлага 30%-
иар буурсан байна



158 45.7 СЯТ жилдээ НХХ, НДХ

159 40.0 СЯТ жилдээ НХХ, НДХ

160 5.0 СЯТ жилдээ НХХ, НДХ

161 30.0 НХС I улирал НХХ, НХҮХ

162 18.0 НХС Жилдээ НХХ, НХҮХ

163 150.0 НХС Жилдээ НХХ, НХҮХ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.6.1

3.25.2 Иргэний эрүүл мэндийн 
даатгалд хамрагдах хүрээг 
өргөжүүлж, анх их, дээд 
сургууль, коллеж, МСҮТ-д 
элсэн орсон оюутан сурагчид 
болон шинэ төрсөн хүүхдүүдийг 
эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн 
хамруулна 

Aнх удаа их дээд 
сургуульд элсэн орсон 
болон шинэ төрсөн 
хүүхдүүдийг 100% , 
нийгмийн даатгалын 
сайн дурын даатгалын  
хамралт өмнөх оноос 
20%-иар тус тус 
нэмэгдсэн байна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.6.1

3.25.3 Нийгмийн даатгалын 
сангуудын 2012 оны жилийн 
эцсийн авлагыг 30 хувиар 
бууруулна

НД сангийн авлага 30%-
иар буурсан байна

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.6.3

3.25.4 Ажилласан жил, 
тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлээ нөхөн тооцуулах 
иргэдийн өргөдлийг хүлээн авч 
бүртгэн тэтгэвэр тогтоолгох 
асуудлыг шийдвэрлүүлнэ

Иргэд даатгуулагчдын 
улсад ажилласан 
хугацаа нэмэгдэж, 
тэтгэвэрт хамрагдах 
боломж бүрдэнэ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.6.3

3.25.5 Харъяалах байгууллага 
аж ахуй нэгжгүй ахмад 
настнуудад “нийгмийн 
халамжийн тухай хууль”-ийн 
дагуу хүндэтгэл үзүүлнэ.

Цагаан сарын шинийн 
нэгэн болон бусад 
тэмдэглэлт өдрүүдийг 
тохиолдуулан 2000 
орчим ахмадад 
хүндэтгэл үзүүлсэн 
байна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.6.6.

3.25.6 Улаан хаалга дахь 
рашаан сувилал болон 
хэлтсийн дэргэдэх ахмадын 
сувилалд ахмад настныг 
амраана.

300 гаруй ахмад настан 
хөнгөлөлт эдэлсэн 
байна. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.6

3.25.7 Ахмад дайчин, хүндэт 
донор, харж хандах хүнгүй 
амьдрал ядуу ахмад 
настнуудад түлээ нүүрсний 
үнийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Нөхцөл шаардлага 
хангасан 700-аас 
доошгүй иргэн 
хамрагдсан байна.



164 16.0 НХС I улирал НХХ, НХҮХ

165 30.0 НХС I улирал НХХ, НХҮХ

166

13.0 ОНТ

жилдээ НХХ, НХҮХ

4.0 ОНХС (АХС)

167 10.0 ОНТ жилдээ НХХ, НХҮХ

168 26.0 ОНТ жилдээ НХХ, НХҮХ

169 4.0 ОНТ II-улирал НХХ, НХҮХ

Зорилт 25-ын  дүн 431.7

Зорилт 26. Залуучуудын хөгжлийг бодлогоор дэмжинэ. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.6.5

3.25.8 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн бүлгүүдийг сонгон 
шалгаруулж 1сая хүртэл 
төгрөгийн 16-аас доошгүй 
төслийг санхүүжүүлж дэмжлэг  
үзүүлнэ.

ХБИ-ийн бүлгүүдэд 
дэмжлэг өгснөөр 16-аас 
доошгүй иргнэий 
амьдрал сайжирсан 
байна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.6.5

3.25.9 Олон нийтийн 
оролцоонд түшиглэсэн 
халамжийн үйлчилгээг 
зорилтот бүлэгтэй холбож 
иргэн, ТББ, ААН байгууллагаар 
хийлгэх зорилт тавьж 
хэрэгжүүлнэ.

Нийгмийн халамжийн 
үйчилгээ сайжирна. 
Орон нутгийн ТББ, ААН 
байгууллага чадавхижна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.6.5

3.25.10 Улиастай  сумын өндөр 
настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд нийтийн тээврийн 
үнийн  хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Ахмад настан, ХБИ 
нийтийн тээврийн үнийн 
хөнгөлөлт эдэлнэ. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.6.3

3.25.11 Улиастай, Тосонцэнгэл  
сумын өндөр настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд гэрлийн 
үнийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Ахмад настан, ХБИ 
гэрлийн  үнийн 
хөнгөлөлт эдэлнэ. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.6.6.

3.25.12 Аймгийн ахмадын 
байгууллагын үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлнэ

Улиастай сумын 
ахмадын хороонд 2.0, 
Тосонцэнгэлд 2.0, сум 
тус бүрт 1.0  төгрөгний 
дэмжлэгийг үзүүлсэн 
байна

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.6.6.

3.25.13 Аймгийн ахмадын 
хорооны дэргэдэх Оройн чимэг 
уртын дууны хамтлагт дэмжлэг 
үзүүлнэ.

Оройн чимэг хамтлагт 
хувцас, хөгжим авахад 
дэмжлэг үзүүлсэн байна.



170 8.0 ОНТ I улирал

171 6.0 АХС Жилдээ

172 1.0 ТХ жилдээ

Зорилт 26-ийн  дүн 15.0

Нийгмийн бодлогын нэгдсэн дүн 446.7

Хөдөлмөр эрхлэлт

Зорилт 27. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажилгүйдлийг бууруулж, ажлын байраар хангана. 

173 18.2 ХЭДС жилдээ ХХ

174 75 ХЭДС жилдээ ХХ

175 16.5 ХЭДС жилдээ ХХ

Биеийн амир, спортын тухай 
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
10.1.7.

3.26.1 БНХАУ болон Түвдийн 
нутаг дэвсгэрт орших Хималайн 
нурууны 8012 м өндөртэй 
Шишапангма ууланд авирах 
багийн бүрэлдэхүүн ОУХМ 
Ө.Батманлайн зардалд 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

Завхан нутгийн түүхт 90 
жилийн ойг угтаж Монгол 
төрийн сүлд далбаа 
болон Завхан аймгийн 
туг далбааг цаст уулын 
оргилд мандуулсан 
байна.

 ЗДТГ, БТСГ, 
Монголын  Уулчдын 

үндэсний холбоо

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр

3.26.2 Аймгийн залуучуудын 
байгууллагын үйл ажиллагааг 
дэмжинэ.

Залуучуудын идэвх 
өрнөж орон нутгийн 
хөгжилд оролцох 
оролцоо нэмэгдэнэ.

НХХ, Монголын 
Залуучуудын холбоо

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр

3.26.3 Залуучуудын хөгжлийг 
хангах "Залуучууд хөгжлийн 
төв"-г Улиастайд байгуулна.

Залуучуудад үзүүлэх 
нийгмийн сөрөг 
нөлөөллийг бууруулна. 

НХХ, Швейцарын 
ХАгентлаг, НҮБ 

ХАСан, Залуучуудын 
холбоо

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.2

3.27.1 Ажил идэвхитэй хайж 
байгаа 2000-с доошгүй 
иргэнийг бүртгэн, интернэтэд 
байршуулахын зэрэгцээ тэдэнд 
хөдөлмөрийн зах зээлийн 
мэдээ мэдээлэлийг хүргэнэ. 

Иргэд хөдөлмөрийн зах 
зээлийн мэдээ, 
мэдээлэлээр үнэ 
төлбөргүй хангагдаж, 
хөдөлмөр эрхлэлт 
нэмэгдэнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.6

3.27.2 Эзэмшсэн мэргэжилгүй 
иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийн 
сургалтанд хамруулж мэргэжил 
олгох, 80 хүртэлх хувийг ажлын 
байртай болгоход дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

500 хүртэлх иргэн 
хамрагдаж, тэдний 300-с 
доошгүй нь ажлын 
байртай болсон байна. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.6

3.27.3 Үйлдвэр дээрх сургалтыг 
зохион байгуулахад аж ахуйн 
нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлнэ.

30-с доошгүй иргэнийг 
сургалтанд хамруулж 
ажлын байртай болгоно. 



176 9.8 ХЭДС жилдээ ХХ

177 146.0 ХЭДС жилдээ ХХ

178 120.0 ХЭДС жилдээ ХХ

179 0.0 ХТБ жилдээ ХХ

180 150.0 ХЭДС жилдээ ХХ, БИТ

181 110.0 ХЭДС жилдээ ХХ, БИТ

182 150.0 ЖДҮХСЗ жилдээ ХБХ, ХХ

Зорилт 27-ийн  дүн 795.5

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлогын нэгдсэн дүн 795.5

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.2

3.27.4 Хөдөлмөр эрхлэхээр 
бүртгүүлсэн иргэдийг сул 
чөлөөтэй буюу шинэ ажлын 
байрад зуучилна. 

1200 иргэнийг тогтмол 
ажлын байранд зуучилж 
байна

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.4

3.27.5 Бүртгэлтэй ажилгүй 
иргэн болон ажил удаан 
хугацаагаар олдохгүй байгаа 
иргэдийг нийтийг хамарсан 
ажилд хамруулж хөдөлмөрийн 
хөлсийг олгоно.

Ой цэвэрлэх, байгаль 
орчныг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх, дэд бүтцийг 
сайжруулах чиглэлээр 
Идэр, Тосонцэнгэл, Их-
Уул зэрэг сумдын 
шатсан ойг түшиглэн 
500- аас доошгүй 
иргэнийг нийтийг 
хамарсан ажилд 
хамруулж хөдөлмөрийн 
хөлсийг олгоно. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.2

3.27.6 Таван сумын 6 өрхийг 
сонгон малчдын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Сонгогдсон өрхүүдэд аж 
ахуй эрхлэх сургалт хийж 
малтай болох арга 
хэмжээг авсан байна. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.2

3.27.7 24-н сумын ЗДТГ-д Е 
биржийг байршуулна.

Е биржийг 
байршуулсанаар 
иргэдийн өөрийн 
мэргэжлийн ур чадварт 
тохирсон ажлын байрны 
мэдээ мэдээлэлийг цаг 
алдахгүй авна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.5, 
3.7.5 

3.27.8 24 сумдын 120 иргэд, аж 
ахуйн нэгжид бизнес 
төлөвлөгөө боловсруулах 
зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ 
үзүүлнэ. 

Иргэд, аж ахуйн 
нэгжүүдийн бизнесээ 
эрхлэх санаа хөгжинө. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.5, 
3.7.5 

3.27.9 24 сумдын 105 иргэд, аж 
ахуйн нэгжид бизнес 
инкубацийн үйлчилгээ үзүүлнэ. 

Иргэд, аж ахуйн 
нэгжүүдийн шинээр 
ажлын байр бий болгох, 
зээлийн хүүгийн 
хөнгөлөлт үйлчилгээнд 
хамрагдана.  

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.3.3

3.27.10 Барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийг дэмжин 
хөгжүүлнэ.

Энэ салбарын 
үйлдвэрлэл хөгжсөн 
байна.



Гуравдугаар бүлгийн дүн  26,904.4   

ДӨРӨВ. ТӨРИЙН УДИРДЛАГА

Зорилт 28. Төрийн үйлчилгээний ил тод, шуурхай байдлыг хангаж, төрийн албаны стандартыг хэрэгжүүлж, албан хаагчдын ур чадварыг дээшлүүлнэ. 

183 132.0 ОНХС (АХС) I улиралд ТЗУХ

184 205.0 ОНТ жилдээ ТЗУХ

185 10.0 ОНХС (АХС) II улиралд ТЗУХ

186 2.0 ОНХС (АХС) II, IV улиралд ТЗУХ

187 2.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ТЗУХ

188 10.0 ОНХС (АХС) I улиралд ТЗУХ

4.28.1.Аймгийн ИТХ-ын үйл 
ажиллагааг дэмжинэ.

Аймгийн ИТХ-ын үйл 
ажиллагаа сайжирсан 
байна. 

4.28.2. Аймгийн ИТХ-ын 
төлөөлөгчид тойрогтоо 
ажиллахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

Аймгийн сонгогчид, 
иргэд төлөөлөгчдийн 
хамтын ажиллагаа 
сайжирна

Монгол Улсын Засгийн газрын 
2008 оны 07 дугаар тогтоол 
"Багийн хөгжлийг дэмжих дэд 
хөтөлбөр"-ийн хүрээнд, Аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 4.1.7

4.28.3.Багийн Засаг дарга 
нарын сургалтыг зохион 
байгуулна.

 Багийн Засаг дарга 
нарын мэдлэг чадвар 
дээшилж, шийдвэр 
гаргах, бодлого 
боловсруулахад тэдний 
оролцоо нэмэгдэнэ. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.7.

4.28.4. Сумдын ИТХ-ын дарга, 
Засаг дарга болон сумдын 
ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүдийг 
хамруулсан сургалтыг  зохион 
байгуулна.

Төрийн албан хаагчдын 
мэдлэг чадвар дээшилж, 
шийдвэр гаргах, бодлого 
боловсруулахад тэдний 
оролцоо нэмэгдэнэ. 

Засгийн газрын 1999 оны 96 
дугаар тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 4.1.7. 

4.28.5. Төрийн албан хаагчдыг 
мэргэшүүлэх, дадлагажуулах, 
давтан сургалтанд хамруулна.

ТАХ-ын мэдлэг, 
манлайлах чадвар 
дээшилнэ.

Аймгийн Засаг даргын 2010 оны 
134 -р захирамж, аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 4.1.1

4.28.6. Оны үйл ажиллагааны 
үр дүнгээр тэргүүний сум, баг, 
хэлтэс, агентлаг,  албан 
хаагчдыг шалгаруулан шагнаж, 
ажлын арга барилыг 
сурталчилна.

Төрийн албанд 
өрсөлдөөн бий болж, 
ажлын чанар үр дүн 
сайжирна.



189 300.0 ОНХС (АХС) II улиралд ТЗУХ

190 50.0 ОНХС (АХС) II улиралд ТЗУХ, 

191 4,0 ОНХС (АХС) Жилдээ ТЗУХ

192 2,0 ОНХС (АХС) Жилдээ ТЗУХ

193 2,0 ОНХС (АХС) Жилдээ ТЗУХ

194 2.0 ОНХС (АХС) II улиралд ТЗУХ

195 15.0 ОНХС (АХС) III улиралд ТЗУХ

Зорилт 28-ын дүн 728.0

Aймгийн Засаг даргын 2012 оны 
12-р сарын 12-ны 279 дугаар 
захирамж

4.28.7. Үндэсний их баяр 
наадам, Завхан аймаг 
байгуулагдсаны 90-н жил, 
Улиастай хот байгуулагдсаны 
280, Хүннү гүрний 2222 жилийн 
ойн арга хэмжээг тэмдэглэн 
өнгөрүүлнэ

Ойн арга хэмжээ үр 
дүнтэй болно.

Aймгийн Засаг даргын 2012 оны 
12-р сарын 12-ны 279 дугаар 
захирамж

4.28.8. Завхан аймаг 
байгуулагдсаны 90 жилийн ойн 
медаль, энгэрийн тэмдэг бий 
болгоно. 

Завхан аймгийн 90-н 
жилийн ойн медаль, 
энгэрийн тэмдэгтэй 
болно.

Монгол Улсын Засгийн газрын 
2012-2016 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 5.274.8, Аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 4.1.8.

4.28.9. Засаг даргын эрхлэх 
асуудлын хүрээний хэлтэс, 
агентлаг, Сумдын Засаг даргын 
Тамгын газрын үйл 
ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.

Төрийн байгууллагуудын 
үйл ажиллагаа сайжирч, 
ажлын чанар, бүтээмж 
дээшилж, байгууллагын 
нээлттэй, ил тод байдал 
хангагдсан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 
2012-2016 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 5.274.8, Аймгийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 4.1.8.

4.28.10. Сумдын ЗДТГ-ын 
дарга, хэлтэс агентлаг, төрийн 
байгууллагын ХШҮ хариуцсан 
мэргэжилтнүүдэд “ХШҮ-ний 
чадавхийг бэхжүүлэх” 
сургалтыг зохион байгуулна. 

Төрийн бодлого 
шийдвэрийн хэрэгжилт 
сайжирч, албан 
хаагчдын мэдлэг, ур 
чадвар дээшилсэн 
байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 
2010 оны 11 дүгээр тогтоол, 
Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.4

4.28.11. Аймгийн Засаг дарга, 
Засаг даргын Тамгын газрын 
2012 оны үйл ажиллагаанд 
хийгдэх “Хэрэглэгчийн үнэлгээ”-
г төрийн бус байгууллагаар 
хийлгэнэ.

Аймаг, сумын насанд 
хүрсэн иргэдийн 5 
хүртэлх хувийг 
хамруулсан байна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.1

4.28.12. "Хөрөнгө оруулалтын 
арга хэмжээ"-г иргэний 
танхимаар нээлттэй 
хэлэлцүүлнэ. 

Төсвийн ил тод байдал 
хангагдана. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 
2012-2016 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 5.274.8,  
Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.1. 

4.28.13. Төрийн цогц 
үйлчилгээг багт хүргэнэ.

Төрийн үйл ажиллагаа 
хөнгөн шуурхай 
явагдана. 



Зорилт 29. Нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжинэ.

196
234.2 ОНХС (АХС) Жилдээ ТЗУХ, ХБХ

100.0 ОНХС (СХС)

197 105.0 ОНХС (СХС) Жилдээ ТЗУХ

198

242.0 ОНХС (СХС) Жилдээ ТЗУХ

160.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ТЗУХ

199 200.0 ОНХС (СХС) Жилдээ ТЗУХ

200 50.0 ОНХС (СХС) Жилдээ ТЗУХ

201 424.0 ОНХС (СХС) Жилдээ ТЗУХ

202

150.0 ОНХС (АХС) II улиралд ТЗУХ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.11

4.29.1 Тосонцэнгэл сумын 
Нутгийн удирдлагын ордоны 
барилгын дуусгана.

Тосонцэнгэл сум нутгийн 
удирдлагийн ордонтой 
болно. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.11

4.29.2 Асгат сумын ЗДТГ-ын 
конторын барилгад өргөтгөл 
хийж,  Дөрвөлжин, 
Цагаанчулуут сумын ЗДТГ-ын 
конторын барилгад их засвар 
хийнэ.

Сумын төрийн албан 
хаагчдын ажиллах 
нөхцөл боломжийг 
дээшлүүлнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.11

4.29.3 Асгат, Дөрвөлжин, 
Идэр,Нөмрөг, Түдэвтэй, Тэс, 
Цагаанчулуут, Сонгино, 
Эрдэнэхайрхан, Сантмаргаз, 
Яруу  сумдын ЗДТГ-ын 
автомашины парк шинэчлэлийг 
хийнэ.

Сумдын төрийн албаны 
үйл ажиллагаа сайжирна

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.11

4.29.4 Аймгийн ЗДТГ-н 
автомашины парк шинэчлэлийг 
хийнэ. 

Төрийн үйл ажиллагаа 
хөнгөн шуурхай 
явагдана. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.11

4.29.5 Их-Уул сумын ЗДТГ-ын 
конторын барилгыг шинээр 
барих ажлыг эхлүүлнэ.

Сумын төрийн албан 
хаагчдын ажиллах 
нөхцөл боломжийг 
дээшлүүлнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.11

4.29.6 Отгон, Эрдэнэхайрхан, 
Яруу, Завханмандал, 
Алдархаан сумдын ЗДТГ-ын 
албан хаагчдын ажиллах 
нөхцөл боломжийг сайжруулж 
шаардлагатай техник, тоног 
төхөөрөмж, тавилга 
хэрэгсэлээр хангана. 

Сумын төрийн албан 
хаагчдын ажиллах 
нөхцөл боломжийг 
дээшлүүлнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.12

4.29.7 Багийн хөгжлийг дэмжих 
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

Төрийн үйлчилгээ 
иргэдэд ойртоно.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.11

4.29.8 Аймгийн ЗДТГ-т урсгал 
засвар хийнэ.  

Төрийн албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл орчин 
сайжирна



202

70.0 ОНХС (АХС) II улиралд ТЗУХ

203 12.0 ОНХС (СХС) Жилдээ ТЗУХ

Зорилт 29-ын дүн 1747.2

Зорилт 30. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг рг ж лнэ. ө ө үү

204 10.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ТЗУХ

Зорилт 30 -ын дүн 10.0

Дөрөвдүгээр бүлгийн дүн  2,485.2   

ТАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ8 БАТЛАН ХАМГААЛАХ

Зорилт 31. Экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад  иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага, төр, иргэний нийгмийн  уялдаа холбоог сайжруулан ажиллана.

205 80.0 СЯТ II,III улиралд ХБХ, БОАЖГ

206 60.0 БӨХ Жилдээ ХБХ, БОАЖГ

207 11.0 СЯТ II,III улиралд ХБХ, БОАЖГ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.11

4.29.9 Аймгийн ЗДТГ-н техник, 
тоног төхөөрөмжийг 
шинэчлэнэ. 

Төрийн албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл орчин 
сайжирна

Монгол Улсын Засгийн газрын 
2012-2016 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 1.129.1, 
1.129.2, Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
4.1.9

4.29.10 Төрийн үйл ажиллагааг 
түргэн шуурхай болгох 
зорилгоор сумдын ЗДТГ-ын 
албан хаагчдыг дотоод 
сүлжээнд холбож 
шаардлагатай мэдээ  тайланг 
хугацаанд нь авч хэвшинэ.

Төрийн үйлчилгээ 
сайжирна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.13 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөний 
4.252.1.

4.30.1 ОХУ-ын Тыва улс, 
БНХАУ-ын мужууд болон 
БНСУ-ын Сосан, Чонгжу 
хотуудтай тогтоосон хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлж, 
Кувейтийн Жахара мужтай 
хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ

Гадаад харилцаа 
хөгжинэ. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.1.2;  
 Ойн тухай үндэсний хөтөлбөр 
4.3.5 дахь заалт

5.31.1. Ойжуулалт, ойг нөхөн 
сэргээх ажлын хэмжээг 400 га-
аас доошгүй талбайд хийж 
гүйцэтгэнэ.

Тарьцны амьдралтын 
хувь 75-аас доошгүй 
байна

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.1.1;  
                                     Ойн тухай 
хуулийн 13.1.19 дэхь заалт

5.31.2.Хот , суурингийн болон 
айл өрх, албан байгууллагын 
ногоон байгууламжийн хэмжээг 
нэмэгдүүлнэ.

Суулгацын амьдралтын 
хувь 70-аас дээш байна. 
40.0 мян ш-ээс доошгүй 
мод, бут сөөг тарьсан 
байна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.1.3;  
"Ногоон хэрэм" үндэсний 
хөтөлбөр

5.31.3 "Ногоон хэрэм"-ийн 
туслах зурвасыг 10 га-аар 
нэмэгдүүлнэ

Суулгацын амьдралтын 
хувь 75-аас дээш байна.



208 18.0 СЯТ Жилдээ ХБХ, БОАЖГ

209 0.4 СЯТ Жилдээ ХБХ, БОАЖГ

210 16.0 СЯТ Жилдээ ХБХ, БОАЖГ

211 3.0 СЯТ Жилдээ ХБХ, БОАЖГ

212 3.0 СЯТ Жилдээ ХБХ, БОАЖГ

213 3.20 СЯТ Жилдээ ХБХ, БОАЖГ, ОБХ

214 3.50 СЯТ Жилдээ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.1.2; 
Ойн тухай хуулийн 17.1.1; 17.2.9 
дахь заалт

5.31.4. Мод үржүүлгийн газрыг 
өргөтгөнө.

Аймгийн хэмжээнд 
навчит болон шилмүүст 
модны тарьц суулгацын 
нөөцтэй болно.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.1.2; 
Ойн тухай үндэсний хөтөлбөр 
4.3.1 дэхь заалт

5.31.5.  5 га-д үрийн талбай 
тусгаарлана.

Аймгийн хэмжээнд үрийн 
фондтой болох нөхцөл 
бүрдэнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 
5.1.6;"Ус" үндэсний хөтөлбөрийн 
1.6 дахь заалт

5.31.6 Сумдад 8 булгийн эх 
ундрагыг хашиж хамгаалан, 
орчныг тохижуулна

Зураг төсвийн дагуу 
тохижуулсан байна

 Байгаль орчныг хамгаалах тухай 
хуулийн 5.2.3 дахь заал

5.31.7 Байгаль орчны 
нөлөөллийн үнэлгээ, аудитын 
эрх зүйн орчны шинэчлэлийн 
талаарх сургалт, 
сурталчилгааны ажил зохион 
байгуулна

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангаж, 
байгаль орчинд учруулж 
болзолшгүй сөрөг 
нөлөөлөл үр дагаварыг 
бууруулна

 Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр 9.5.2.4 дэхь заалт

5.31.8 Ойн нөхөрлөлүүдийн 
менежментийн төлөвлөгөг 
боловсруулан  арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх, нутаг дэвсгэртээ 
нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх,  мэргэжил арга 
зүйн удирдлагаар хангах ажлыг 
зохион байгуулана.

Нөхөрлөлүүдийн үйл 
ажиллагаа жигдэрч, 
байгалийн баялгийн 
нөхөн сэргээж, 
хамгаалан, зохистой 
ашиглана.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.1.4; 
Ойн тухай хуулийн 17.1.5

5.31.9 Ойн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх, илрүүлэх, ойд 
арчилгаа цэвэрлэгээ хийх 
сургалт явуулна

Ой хээрийн түмрээс 
урьдчилан сэргийлэх, 
тэмцлийг эрчимжүүлэнэ.

ТХГН-ийн орчны бүсийн тухай 
хуулийн 7.4.4 дэхь заалт

5.31.10  Тусгай хамгаалалттай 
газрын орчны бүсийг 
хөгжүүлнэ.

Орчны бүсийн бүлэг 
нөхөрлөлийн дунд 
үзэсгэлэн, өдөрлөг, 
байгаль орчны тухай 
хуулийн сургалт 
сурталчилгаа явуулсан 
байна

ХБХ, Отгонтэнгэрийн 
УТХГХЗ



215

10.0 ОНХС (АХС)

Жилдээ ХБХ, БОАЖГ

10.0 СЯТ

216 5.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХБХ, БОАЖГ,МХГ

217 10.0 СЯТ Жилдээ ХБХ, БОАЖГ

218 85.0 УТ Жилдээ ХБХ , УЦУОША 

219 15.0 УТ Жилдээ ХБХ , УЦУОША 

220 24.0 УТ Жилдээ ХБХ , УЦУОША 

Зорилт 31-ын дүн 357.1

Засаг даргын үйл ажиллагааны 
мөрийн хөтөлбөр 5.1.9; Амьтны 
тухай хуулийн 23.3 дахь заалт

5.32.11 Агнуур зохион 
байгуулалтын ерөнхий үнэлгээ 
хийх, менежментийн 
төлөвлөгөө боловсрууулна.

Ан амьтныг хамгаалах, 
тогтовортой 
ашиглах,өсгөн 
үржүүлэхэд чиглэгдсэн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 
боловсруулсан байна

Засаг даргын үйл ажилллагааны 
мөрийн хөтөлбөрийн 5.1.4, 5.1.11 
дахь заалт

5.32.12 Хууль бус мод бэлтгэл 
болон тусгай зөвшөөрөлгүй 
ажиллаж байгаа нөхөрлөл,  аж 
ахуй нэгж, иргэний үйл 
ажиллагааг таслан зогсоох 
зорилгоор хяналт шалгалтыг 
эрчимжүүлнэ

Хууль бус үйл 
ажиллагааг бууруулна.

Хог хаягдлын тухай хуулийн 8.3.7 
дахь заалт

5.32.13 Аймгийн хэмжээнд гарч 
байгаа ахуйн болон аюултай 
хог хаягдлын хэмжээ, бүтцийн 
талаар судалгаа хийж, хог 
хаягдал ангилан ялгах техник 
эдийн засгийн үндэслэл 
боловсруулна.

Аймгийн хэмжээний 
судалгаа гарч, цехийн 

зураг төсөлийг 
боловсруулсан байна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 
5.1.10; Ус цаг уур орчны 
шинжилгээний салбарыг  2015 он 
хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр

5.31.14 Завханмандал сумын 
цаг уурын өртөөний барилгын 
ажлыг дуусгаж,  Баянтэс, 
Нөмрөг, Отгон, Цэцэн уул 
сумдад технологийн шинэчлэл 
хийн, цаг уурын автомат станц 
тавина.

Ажиллагсадын ажиллах 
нөхцөл сайжирна.

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
үндэсний хөтөлбөр

5.31.15 Гадаргын сүлжээг 
өргөтгөх Тээл-Дөрвөлжин, 
Хомын хоолой- Дөрвөлжин 
сумдад байгуулна.

Гадаргын усны сүлжээ 
сайжран, ус судлалын 
харуулын тоо нэмэгдэнэ.

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
үндэсний хөтөлбөр

5.31.16 Цэвдэгийн үргэлжилсэн 
тархацтай бүсэд цэвдэгийн 
хяналт шинжилгээний сүлжээг 
Тосонцэнгэл, Идэр, Отгон 
сумдад байгуулна.

Цэвдгийн өөрчлөлтийг 
хянах боломж бүрдэнэ.



Зорилт 32. Иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, эрх зүйн сургалт сурталчилгааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэнэ. 

221 5.0 ОНТ Жилдээ ХЗХ, Архивын тасаг

222 3.0 ОНТ Жилдээ

223 1.0 БӨХ Жилдээ ХЗХ

224 1.0 ОНТ 3-р улиралд ХЗХ

225 0,6 ОНТ 3-р улиралд ХЗХ

226 2.0 ОНТ Жилдээ ХЗХ

227 2.0 СЯТ Жилдээ ХЗХ, УБХ

ЗГ-ын 2006 оны 64-р тогтоол, 
Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.1.1

5.32.1 Сум, багийн Засаг дарга, 
төсөвт байгууллагуудын дарга, 
эрхлэгч, бичиг хэргийн 
ажилтнуудад архив, албан 
хэрэг хөтлөлтийн стандарт 
болон захиргааны шийдвэр 
гаргахтай холбоотой бүсчилсэн 
сургалт, дадлагын ажлыг 
зохион байгуулна.

Шийдвэрийн эрх зүйн 
үндэслэл хангагдаж, 
архив, бичиг хэргийн 
стандарт сайжирна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.7

5.32.2 Хууль сахиулах 
байгууллагуудыг мэдээллийн 
цахим сүлжээнд холбож, хууль 
зүйн мэдээлэл “Нэг цонх”-ны 
үйлчилгээг эхлүүлнэ.

Төрийн үйлчилгээ хөнгөн 
шуурхай болно.

ХЗХ, Хууль сахиулах 
байгууллагууд

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.2

5.32.3 Сум, байгууллагын алба 
хаагчдыг хуулийн цахим болон 
гар сангаар хангана.

Алба хаагчдын хууль, 
эрх зүйн мэдлэг 
дээшилнэ.

УИХ-ын 2002 оны  41 дүгээр 
тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
5.2.12

5.32.4 Олон улсын Авлигын 
эсрэг өдөр, хүний эрхийн 
өдрийн хүрээнд “Хууль ба 
шударга ёс” сэдэвт 
хэлэлцүүлэг, форум зохион 
байгуулна.

Хууль тогтоомжийг 
иргэдэд сурталчлах, 
төрийн байгууллагуудын 
ёс зүйн хэм хэмжээг 
сайжруулна.

УИХ-ын 2002 оны  41 дүгээр 
тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
5.2.3

5.32.5“Төрийн байгууллагын 
үйл ажиллагаанд иргэдийн 
оролцоо” өдөрлөг зохион 
байгуулна.

Төрийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны 
нээлттэй байдлыг 
хангана.

Хэрэглэгчийн эрх ашгийг 
хамгаалах тухай хуулийн 17.1.1, 
17.1.2, 18.1.1, Аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 5.2.17

5.32.6 Шударга өрсөлдөөн, 
хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах 
зорилгоор хяналт, шалгалт 
сургалт зохион байгуулна.

Хэрэглэгчийн эрх ашгийг 
хамгаална.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.9

5.32.7 Иргэний эд хөрөнгийн 
эрхийн, Хуулийн этгээдийн 
улсын бүртгэлийн үйлчилгээг 
иргэд болон хуулийн этгээдэд 
хөнгөн шуурхай хүргэж, Улсын 
бүртгэлийн хэлтсийн эд 
хөрөнгийн эрхийн архивыг 
цахим хэлбэрт бүрэн оруулна. 

Иргэдэд шурхай үйлчлэх 
нөхцөл бүрдэнэ.



228 - БӨХ Жилдээ ХЗХ, УБХ

229 6.0 ОНТ Жилдээ

230 2.0 ОНХС (АХС) Жилдээ

231 2.0 ОНТ Жилдээ

232 4.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХЗХ, 325 анги

233 4.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХЗХ, 325 анги

234 4.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХЗХ, 325 анги

235 3.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХЗХ, Мерси кор ОУБ

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2

5.32.8 Иргэний шинэчилсэн 
бүртгэлийг үргэлжлүүлэн хийж, 
ухаалаг иргэний үнэмлэхтэй 
болох ажлыг эрчимжүүлнэ.

Үйлчилгээний чанар, 
хүртээмж боловсронгуй 
болно.

ЗГ-ын 2007 оны 346-р тогтоол, 
Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2

5.32.9 Тэс, Баянтэс сумдын хил 
хамгаалахад туслах хүчний үйл 
ажиллагааг дэмжинэ.

Хил хамгаалах туслах 
хүчний ажилтны ажиллах 
нөхцөл сайжирна. 

ХЗХ, Хилийн 0277-р 
анги

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2

5.32.10 Хил хамгаалах туслах 
хүчний үйл ажиллагаанд 
нутгийн гүн дэх иргэдийн 
оролцоог нэмэгдүүлж, хилчдэд 
нийгэм соёлын үйлчилгээг 
үзүүлнэ.

Хил хамгаалалтанд 
иргэдийн оролцоо 
нэмэгдэнэ. Хилийн 
зөрчил буурна.

ХЗХ, Хилийн 0277-р 
анги

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.12

5.32.11 Терроризмын гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
сургалт дадлагыг Тэс, 
Тосонцэнгэл сумдад бүсчлэн 
зохион байгуулна.

Шинэ төрлийн гэмт 
хэргийн гаралтаас 
урьдчилан сэргийлнэ.

ХЗХ, Тагнуулын 
хэлтэс

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.16

5.32.12 Улиастай цэргийн 
хүрээний байгууллагуудын 
буудлагын полигон сургалтын 
төвийг бий болгоно.

Хээрийн тусгай 
зориулалтын төвтэй 
болно.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2

5.32.13 Аймаг байгуулагдсаны 
90 жилийн ойг угтаж тус ангийн 
“Үлээвэр найрал” хөгжмийг 
тоглох бүрэлдэхүүнийг сургаж 
бэлтгэнэ.

Төрийн болон ёслолын 
арга хэмжээг үлээвэр 
найрал хөгжимтэй 
явуулдаг болно.

ЗГ-ын 2012 оны 30-р тогтоол, 
Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2

5.32.14 Орон нутагт гамшиг, 
ослын нөхцөл үүссэн  үед 
ажиллах тусгай томилгоот 
бүлгүүдийн хувцас, багаж 
хэрэгслийг шинэчилж 
сайжруулна

Тусгай томилгоот 
бүлгүүдийн үүрэг 
гүйцэтгэх чадавхи 
нэмэгдэнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.13

5.32.15 Авлигын эсрэг болон 
Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, хуулийн 
хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийлгэж, 
авлигатай тэмцэх стратеги 
төлөвлөгөө боловсруулан 
хэрэгжүүлж авлига, хүнд 
сурталгүй төрийн албыг 
бэхжүүлнэ.

Авилгын эсрэг хуулийн 
хэрэгжилтэнд сайжирна



Зорилт 32-ын дүн 39.0

Зорилт 33. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах ажилд олон нийтийг татан оролцуулж чанар үр дүнг 

236 7.2 ОНЗС Жилдээ

237 3.6 ОНЗС Жилдээ

238 194.0 СЯТ Жилдээ

239 141.0 УТ Жилдээ

240 25.0 ОНХС (АХС) Жилдээ

241 10.0 ОНТ Жилдээ

242 10.0 ТХ Жилдээ

243 3.0 ОНХС (АХС) 1 улирал ХЗХ, ШША

ЗГ-ын 2006 оны 315, 2012 оны 
146-р тогтоол, Аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 5.2.5

5.33.1  Улиастай сумын авто 
замыг камерын хяналттай 
болгох зураг төслийг хийлгэж, 
ажлыг эхлүүлнэ.

Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын эсрэг  
гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо 
буурна.

ХЗХ, Цагдаагийн 
газар

ЗГ-ын 2006 оны 315, 2012 оны 
146-р тогтоол, Аймгийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 5.2.5

5.33.2 Орон нутгийн чанартай 
авто замыг бүрэн тэмдэг, 
тэмдэглэгээтэй болгоно.

Аймаг, орон нутгийн 
тохижилт бүтээн 
байгуулалт сайжирна.

ХЗХ, Цагдаагийн 
газар

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.5

5.33.3 Яруу, Ургамал сумдын 
Цагдаагийн хэсгийн /кабон/ 
барилгыг ашиглалтанд 
оруулна.

Алба хаагчдын ажиллах 
нөхцөл сайжирна.

ХЗХ, Цагдаагийн 
газар

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.5

5.33.4. Аймгийн Цагдаагийн 
газрын барилгын их засвар 
хийнэ.  

Алба хаагчдын ажиллах 
нөхцөл сайжирна.

ХЗХ, Цагдаагийн 
газар

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.5

5.33.5 Цагдаагийн газрын 
туулах чадвартай, хүчтэй 
суудлын авто машинтай 
болоход дэмжлэг үзүүлнэ.

Алба хаагчдын ажиллах 
нөхцөл сайжирна.

ХЗХ, Цагдаагийн 
газар

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 
5.2.14, УИХ-ын 2003 оны 48-р 
тогтоол

5.33.6 Архи, согтууруулах ундаа 
хэтрүүлэн хэрэглэдэг 60 иргэнд 
сургалт зохион байгуулж 
албадан эмчилгээнд 
хамруулна.

Архидан согтуурах явдал 
буурна. Архины 
хамааралтай иргэдийн 
тоо цөөрнө.

ХЗХ, Цагдаагийн 
газар

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.14

5.33.7 Хүчирхийллийн эсрэг 
мэргэжлийн төв байгуулж 
боловсон хүчнээр хангана.

Боловсон хүчнээр 
хангана. 

ХЗХ, Цагдаагийн 
газар

ЗГ-ын 2011 оны 153-р тогтоол, 
Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.5

5.33.8. Хэргийн газрын үзлэгт 
хэрэглэх багаж, тоног 
төхөөрөмж, лабораторийн 
шинжилгээний хэрэгслийг 
шинээр худалдан авч 
суурьлуулахад дэмжлэг 
үзүүлнэ.

Гэмт хэргийг илрүүлэх, 
нотлох ажиллагааг 
сайжруулна.



244 4.5 ОНТ Жилдээ ХЗХ, ОБХ

245 42.5 ОНХС (АХС) Жилдээ ХЗХ, ОБХ

246 5.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХЗХ, ОБХ

247 279.6 УТ Жилдээ ХЗХ, ОБХ

248 2.0 ОНХС (АХС) II улиралд ХЗХ, ШШГА

249 10.0 ОНХС (АХС) III улиралд ХЗХ, Аймгийн Шүүх

250 10.0 ОНХС (АХС) III улиралд

251 450.0 УТ Жилдээ

ЗГ-ын 2011 оны 153-р тогтоол, 
Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2

5.33.9. Урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр Отгон суманд иж 
бүрэн сургууль, Тосонцэнгэл, 
Их-Уул суманд команд штабын 
сургууль, бэлэн байдлын 
үзлэгийг Алдархаан, Шилүүстэй 
суманд, Яруу, Цагаанхайрхан 
суманд галын аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 
шалгалт хийж, гал унтраах 
тактикийн сургууль зохион 
байгуулна.

Гамшгаас хамгаалах 
чадавхи дээшилнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.16

5.33.10 Аймгийн онцгой 
байдлын албыг   бэхжүүлэхэд 
нь дэмжлэг үзүүлнэ.

Алба хаагчдын ажиллах 
нөхцөл сайжирна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.16

5.33.11 Хэлтсийн алба хаагчид, 
аймгийн гамшгаас хамгаалах 
алба мэргэжлийн ангиуд, орон 
тооны бус томилгоот бие 
бүрэлдэхүүнийг сургаж 
дадлагажуулах сургалтын  
талбайтай болгоно.

Сэтгэл зүйн зурвасын 
тоног төхөөрөмж, 
барилга байгууламжтай 
болно.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.16

5. 33.12  Онцгой байдлын 
хэлтсийн гал унтраах 43-р 
ангийн барилгын их засвар, 10 
машины граж баригдана. 

Алба хаагчдын ажиллах 
нөхцөл сайжирна.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.7

5.33.13 Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх албаны өргөтгөлийг 
бүрэн дуусгаж, тоног 
төхөөрөмжөөр хангана.

Сургалтын орчинг 
шаардлагын түвшинд 
хүргэх

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.8

5.33.14 Аймгийн шүүх 
прокурорын байгууллагын 
засвар тохижилтын ажил хийнэ. 

Байгууллагын орчин 
тохижиж сайжирна. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.5

5.33.15 Цагдаагийн алба 
хаагчдын жагсаалын талбайг 
шинээр байгуулна. 

Сургалт дадлагын орчин 
сайжирна

ХЗХ, Цагдаагийн 
газар

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.8

5.33.16  Улиастай, Тосонцэнгэл 
сумдын сум дундын 
прокурорын газрын конторын 
барилга барина. 

Алба хаагчдын ажиллах 
нөхцөл сайжирна.

ХЗХ, Аймгийн 
прокурорын газар



Зорилт 33 -ын дүн 1197.4

Зорилт 34. Батлан хамгаалах салбарын хууль тогтоомжийг сурталчлах, дэмжлэг үзүүлнэ.

252 13.2 ОНТ II, IV-улиралд Цэргийн штаб

253 1.0 ОНТ III-улиралд Цэргийн штаб

254 4.0 ОНТ I-улиралд Цэргийн штаб

255 2.0 ОНТ Жилдээ Цэргийн штаб

Зорилт 33-ын дүн 20.2

Тавдугаар бүлгийн дүн  1,613.7   

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.3.3

5.34.1 Ээлжит цэрэг татлагыг 2 
удаа тогтоосон журмын дагуу 
зохион байгуулна.

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт хангагдана.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.3.3

5.34.2 Цэргийн албыг 
дүйцүүлэн хааж байгаа иргэдэд 
сургалт зохион байгуулна.

Дүйцүүлэх алба 
хаагчдын цэргийн 
хэргийн мэдлэг 
дээшилнэ.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.3.3

5.34.3 Цэргийн жинхэнэ албыг 
биеэр хааж байгаа хугацаат 
цэргийн албан хаагчдыг эргэх 
ажлыг зохион байгуулна.

Цэргийн жинхэнэ алба 
хаагчдын талаарх 
төрийн бодлого 
хангагдана.

Аймгийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.3.1

5.34.4 Батлан хамгаалах 
чиглэлээр гарч буй хууль 
тогтоомжийг сурталчлах ажлыг 
зохион байгуулж, иргэд, 
цэргийн насны залуучуудад 
Засгийн газрын мөрийн 
хөтөлбөрт батлан хамгаалах 
чиглэлээр тусгасан 
асуудлуудыг сурталчлах, 
биелэлтийг хангах талаар арга 
хэмжээ авч ажиллана.

Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт хангагдана.



НИЙТ  52,702.6   

Товчилсон үгийн тайлбар:  

УТ-Улсын төсөв ХБХ-Хөгжлийн бодлогын хэлтэс

СЯТ- Салбарын яамны төсөв НХС-Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

ОНСХ (АХС)-Орон нутгийн хөгжлийн сан (Аймаг Хөгжүүлэх Сан) СТСХ-Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

ОНСХ (СХС)-Орон нутгийн хөгжлийн сан (Сум Хөгжүүлэх Сан) ТЗУХ-Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс

ОНТ-Орон нутгийн төсөв ХЗХ-Хууль зүйн хэлтэс
БӨХ- Байгууллагын өөрийн хөрөнгө ХХ-Хөдөлмөрийн хэлтэс
ТХ-Төсөл хөтөлбөр СХ-Статистикийн хэлтэс
ЖДҮХСЗ- Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зөвлөл НДХ-Нийгмийн даатгалын хэлтэс
ХЭДС-Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан ХХААЖДҮГ-Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрийн газар
ХТБ- Хөдөлмөрийн төв бирж МЭҮТ-мал эмнэлэг, үржлийн тасаг
НХС-Нийгмийн хамгаалалын сан ЦСҮАА-Цөм сүрэг үржлийн аж ахуй
ОНЗС-Орон нутгийн замын сан МЭҮҮН-мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгж
НХҮХ-Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс УЦУОША-Ус цаг уур, орчны шинжилгээний алба
ТАЗГ-Тээвэр, авто замын газар  БОАЖГ-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 
БСГ-Боловсрол, соёлын газар ОБХ-Онцгой байдлын хэлтэс
ЭМГ-Эрүүл мэндийн газар ОУТХГХЗ-Отгонтэнгэрийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа
ХГБХХ- Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн хэлтэс БИТ- Бизнес инкубатор төв
ГХБХБГ-Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар БТСГ-Биеийн тамир, спортын газар
ШҮГ -Шуудан үйлчилгээний газар  СХЗХ-Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс
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