
/ сая.төгрөг/

д/д

Урт болон дунд хугацааны 

хөтөлбөр бодлогын  баримт 

бичиг

Зорилт, арга хэмжээ
Хүрэх түвшин шалгуур 

үзүүлэлт

Хөрөнгийн 

хэмжээ                        

/ сая.төг/

Хөрөнгийн эх 

үүсвэр
Хугацаа

Хэрэгжүүлэх 

байгууллага, хэлтэс, 

агентлаг

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Сангийн сайдын 2009 оны 07 

дугаар сарын 14-ний өдрийн 171 

тоот тушаал, аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.1.5

1.1.1. Төсөвт  болон аж ахуйн 

нэгж байгууллагуудын  нягтлан 

бодогч нарт хөрөнгийн 

үнэлгээний болон Олон улсын 

стандартын  НББ-н сургалт 

зохион байгуулна.

Бүртгэл санхүүгийн 

ажилтнуудын мэдлэг, ур 

чадвар  сайжирч, 

санхүүгийн тайлагналын 

зөрчил багасна.

3.0 ОНТ жилдээ СТСХ

2
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.4

1.1.2. Баруун бүсийн санхүү 

төрийн сангийн ажилтаны улсын 

VIII зөвлөгөөнийг зохион 

байгуулна.

Ажиллагсад харилцан 

туршлага солилцож,  

мэдлэг чадвар 

дээшлүүлнэ.  

5.0 ОНТ II улиралд СТСХ

8.0

3

Засгийн газрын 224-р тогтоол, 

статистикийн тухай хууль, 

аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.6

1.2.1. Хагас болон жилийн 

эцсийн мал, тэжээвэр амьтан, 

хашаа, худгийн тооллогыг зохион 

байгуулна.

 Мал, тэжээвэр амьтан, 

хашаа, худгийн үнэн зөв 

мэдээлэл бий болно.

7.5 ОНТ II. IV улиралд СТСХ, СХ

7.5

4

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.2 

"Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур 

үзүүлэлт батлах тухай" Засгийн 

газрын 2009 оны 143 дугаар 

тогтоол

1.3.1. Бараа ажил үйлчилгээ 

худалдан авах үйл ажиллагааны 

А-3 сертификат олгож 

мэргэшүүлэх сургалт зохион 

байгуулна.

Иргэд, аж ахуйн нэгж 

бараа, ажил үйлчилгээ 

худалдан авах 

ажиллагаанд хяналт 

тавих боломжоор 

хангагдана.

2.5 БӨХ жилдээ СТСХ,ХАААлба

Зорилт 2. Статистик тооллого, судалгааны үр нөлөөг дээшлүүлж, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлнэ.

Зорилт 2-ын дүн

Зорилт 3. Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангана. 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдааны 2013 оны 12 дугаар сарын 04-

ны өдрийн .......... тоот тогтоолоор батлав. 

Завхан аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

Төсөв санхүү

Зорилт 1. Бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулна.

Зорилт 1-ийн дүн



5

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.2 

"Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур 

үзүүлэлт батлах тухай" Засгийн 

газрын 2009 оны 143 дугаар 

тогтоол

1.3.2.  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.

3.8 БӨХ жилдээ СТСХ,ХАААлба

6.3

21.8

6

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр, 

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.1

1.4.1. Мал сүргийг ангилах, 

хээлтүүлэгчийг аттестатчлах, 

шинээр тавиулах ажлыг зохион 

байгуулна.

90.0 мянга толгой малд 

аттестатчлал хийж, 

шинээр 4.5 мянга толгой 

хээлтүүлэгч сонгож 

тавьсан байна. 

10.0 БӨХ     II. IY Улирал ХХААЖДҮГ

7

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр, 

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.1,  

1.4.2. Сартуул үүлдрийн хонины 

ноосоор бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэх судалгааны ажлыг 

эхлүүлнэ. 

Боловсруулах 

үйлдвэрлэл хөгжих эхлэл 

тавигдана.

5.0 ОНТ II. IY Улирал ХБХ

8

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр, 

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.6.6

1.4.3. Улиастай,Тэс сумдад мах, 

сүүний чиглэлийн үхрийн ферм, 

гахай, шувууны аж ахуй эрхлэх 

иргэн, ААН, байгууллагаас 

гаргасан санал санаачилгыг 

дэмжинэ. 

Төв суурин газрын 

иргэдийн тодорхой 

хэсгийг эрчимжсэн аж 

ахуйн бүтээгдэхүүнээр  

хангана.

100.0 ЖДҮХС Жилдээ
ХХ                  

ХХААЖДҮГ

9

Монгол улсын Засгийн Газар, 

Дэлхийн Банкны ОУ-ын хөгжлийн 

ассоциацийн хооронд байгуулсан 

гэрээ, “Монгол мал” үндэсний 

хөтөлбөр 3.2.4.6

1.4.4. Сумдын 1.3  мянган 

малчин өрхийн  малыг 

индексжүүлсэн даатгалд 

хамруулна. 

240.0 мянган мал 

даатгалд хамрагдсан 

байна. 

31.0 ТХ Жилдээ
МИД-ын салбар нэгж, 

Даатгалын компаниуд

10

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр 

3.2.1.2 , Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

1.2.8

1.4.5. Аймгийн Цөм сүргээс 

Сартуул үүлдрийн хуц, Завхан 

Буурал омгийн ухныг 

шаардлагатай сумдад 

нийлүүлнэ. 

Сартуул үүлдрийн хуц-

200, Буурал омгийн ухна - 

50 тоо толгой 

нийлүүлсэн байна.

6.5 БӨХ Жилдээ

ХХААЖДҮГ

ЦСҮАА

11

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр, 

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.1,  

1.4.6. Завхан Буурал омгийн 

ямааг үүлдэр болгох, аж ахуй 

биологийн ашигтай шинж 

чанарыг баталгаажуулах 

судалгаа, шинжилгээний ажлыг 

үргэлжлүүлнэ.

Удмын  цөм сүргийн 

ямааны  тоо  өсч,   

нэгдсэн бүртгэлд 

хамрагдаж, Завхан 

Буурал омгийн ямаа              

2.0 - 5.0 хувиар өснө

5.0 ОНТ II. IY Улирал  ЦСҮАА

157.5

Зорилт 3-ын дүн

Төсөв санхүүгийн нэгдсэн дүн

Хөдөө аж ахуйн салбар

Зорилт 4. Малын чанар, үүлдэр угсааг сайжруулах, эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Зорилт 4-ын дүн
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“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр, 

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.2.2

1.5.1. Малчдад малын шимэгч, 

хорхойтох өвчний талаар 

сургалтыг хийж, мал сүргийн 

паразиттах өвчнөөс эмчлэн 

сэргийлэх арга хэмжээг зохион 

байгуулна.

 1.5 сая толгой мал 

хамрагдсан байна 
52.0 БӨХ Жилдээ ХХААЖДҮГ

13

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр 

3.3.2.5, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

1.2.2,  Төсвийн тухай хуулийн 

58.2.12

1.5.2. Малын цусны биохимийн 

шинжилгээ, бодисын 

солилцооны өвчний судалгааг 

Их-Уул, Тэлмэн, Тосонцэнгэл, 

Отгон, Идэр, Яруу сумдууд 

зохион байгуулна.

Малын бодисын 

солилцооны өвчний 

тархалт, эмчлэн 

сэргийлэх арга зүйтэй 

болсон  байна. 

5.0 ОНХС (АХС) II. IY Улирал ХХААЖДҮГ

14

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр 

3.3.1.2,  3.3.1.3, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.2.2

1.5.3. Малыг халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээнд  хамруулж, халдварт 

өвчин гарахгүй байх нөхцлийг 

бүрдүүлнэ.

1.5 сая толгой мал 

хамрагдсан байна. 
323.0 УТ II. III Улирал ХХААЖДҮГ

15

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр 

3.3.1.5, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

1.2.1

1.5.4. Мал эмнэлгийн ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийн арга 

хэмжээг  зохион байгуулна.

850.0  мянган м
2
 талбай 

хамруулна.
10.0 БӨХ Жилдээ ХХААЖДҮГ

16

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр 

3.3.1.2,  3.3.1.3, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.2.1, 

1.5.5. Сумдын мал сүрэгт ям, 

сүрьеэ, бруцеллёз өвчний түүвэр 

тандан шинжилгээг хийж 

ийлдсийн санг нэмэгдүүлнэ.

Малын өвчлөл 

хорогдлын шалтгаан 

үнэн зөв тогтоогдож,  

21.0 мянган дээж авсан 

байна.  

8.0 ОНТ II. III Улирал ХХААЖДҮГ     

398.0

17

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр 

3.4.2.3, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

1.2.6, 1.2.9, Төсвийн тухай 

хуулийн 58.2.9

1.6.1. Байгалийн болзошгүй 

аюулаас урьдчилан сэргийлэх 

Аймгийн аюулгүйн нөөцөд  өвс, 

тэжээл бэлтгэнэ.  

1.2 мянган тн  (60,0 мян 

боодол) байгалийн 

хадлан бэлтгэсэн байна.                                  

226.0 ОНХС (CХДС)  III Улирал
 ХБХ                   

ХХААЖДҮГ

18

Ус үндэсний хөтөлбөр Засгийн 

газрын үйл ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

1.2.11

1.6.2. Инженерийн хийцтэй 16 

худаг шинээр гаргана.

Шинээр инженерийн 

хийцтэй 16 худгийг 

гаргаж хүлээлгэж өгсөн 

байна. 

256.0 СЯТ Жилдээ ХБХ, ХХААЖДҮГ

19

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

мөрийн хөтөлбөр, “Монгол мал” 

үндэсний хөтөлбөр 3.4.1.6 

1.6.3. Бэлчээрийн хортон мэрэгч 

үлийн цагаан оготонотой тэмцэх 

арга хэмжээг 60.0 мян га-д 

хийнэ. 

60.0 мянган га-д оготоны 

устгал бүрэн хийгдсэн 

байна.

96.7 СЯТ Жилдээ
ХХААЖДҮГ, Сумдын 

ЗДТГ, МЭҮТ

Зорилт 5. Мал эмнэлгийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулж. малын хорогдлыг бууруулна.

Зорилт 5-ийн дүн

Зорилт 6.  Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулж, малыг байгаль цаг уурын эрсдэлээс хамгаална.



578.7
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ЗГ-ын үйл ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

1.2.16

1.7.1. Үр тариа, малын 

тэжээлийн  тариалалт хийлгэж, 

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, 

үр бордооны дэмжлэг үзүүлнэ.

Үр тариа 1750.0 га-д                

малын тэжээл 600.0 га-д 

тариалалт хийнэ.

196.8 БӨХ  II Улирал

ХХААЖДҮГ,           Асгат 

сумын ЗДТГ, 

Алдархаан сумын ЗДТГ

21

ЗГ-ын үйл ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

1.2.13

1.7.2. Төмс 275.0 га, хүнсний 

ногоо 175.0 га-д тариалж төмс 

3300 тн, хүнсний ногоо  2210   тн-

г тус тус хураан авч хангана.

Аймгийн төмсний 82.4 

хувь,  хүнсний ногооны 

40.6 хувийг хангана. 

368.0 БӨХ II. III Улирал
ХХААЖДҮГ      Сумдын 

ЗДТГ 

69.3 ОНХС (АХС)

44.2 ТХ

23

ЗГ-ын үйл ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

1.2.15, Төсвийн тухай хуулийн 

58.2.3

1.7.4. Улиастай суманд төмс, 

хүнсний ногооны зоорь барих 

ажлыг дуусгана.

Улиастай сумын төмс 

хүнсний ногооны 

хадгалалт, хангалт 

сайжирч, иргэд эрүүл 

хүнсээр хангагдана.  

300.0 СЯТ Жилдээ

ХБХ 

ХХААЖДҮГ                      

Улиастай сум ЗДТГ

24

Аймгийн ИТХ-ын 3/01 дугаар 

тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

1.2.19,Төсвийн тухай хуулийн 

58.2.5

1.7.5. Аймгийн “Улаан хальст 

сармис” дэд хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг  эрчимжүүлж, 

үрийн нөөцийн сантай болно.   

Улаан хальст сармисны 

үрийн нөөцийн сан 

бүрдэж эхэлнэ. 

10.0 ОНХС (АХС) Жилдээ 
ХБХ                      

ХХААЖДҮГ     

988.3

                2,122.5  

25

Монгол улсыг үйлдвэржүүлэх 

хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

1.3.1, 1.3.3,  1.3.9

1.8.1 Орон нутагт ЖДҮ-ийг 

хөгжүүлж, сум хөгжүүлэх сангийн 

эргэн төлөлтөөс хөнгөлөлттэй 

зээл олгоно.

Зээл олголт, ашиглалт, 

үр дүн сайжирсан байна.
1530.0 ЖДҮХС Жилдээ ХБХ, ХХ

26

Монгол улсыг үйлдвэржүүлэх 

хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

1.3.1, 1.3.2 

1.8.2 Орон нутагт ЖДҮ-г 

дэмжинэ. 

ЖДҮ хөгжих боломж 

нэмэгдэнэ.
400.0 ЖДҮХС Жилдээ ХБХ, ХХ

Зорилт 6-ийн дүн

Зорилт 7. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.

Зорилт 7-ын дүн

22

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 

1.2.11, Төсвийн тухай хуулийн 

58.2.5

1.7.3 Улиастай сумын газар 

тариалангийн үйлдвэрлэл 

эрхлэгч, аж ахуйн нэгжүүдэд 

үйлчлэх ХАА-н техникийн 

дундын парк байгуулна.

Улиастай сумын газар 

тариалангийн 

үйлдвэрлэл нэмэгдэж, 

ард иргэдийн хүнсний 

ногооны 60 %-г хангасан 

байна.  

I. II Улирал
 ХБХ                   

ХХААЖДҮГ

ХАА-н салбарын нэгдсэн дүн

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар

Зорилт 8. Орон нутагт үйлдвэрлэлийг дэмжиж хөгжүүлнэ.
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Аймгийн "Эрүүл модон эдлэл" 

хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

1.3.1, 1.3.3,  1.3.9, Төсвийн тухай 

хуулийн 58.2.5

1.8.3. Тосонцэнгэл, Их-Уул 

суманд Канад технологийн 

барилгын модон хийц болон 

шахмал түлшний үйлдвэр 

байгуулах ТЭЗҮ боловсруулна.

Зүүн бүсэд мод 

боловсруулах 

үйлдвэрлэл сэргэх 

боломж бүрдэнэ.

50.0 ОНХС (АХС)  II,III- улирал
ХБХ                            

ХХААЖДҮГ

28

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.3.2, 

Төсвийн тухай хуулийн 58.2.6 

1.8.4. Барилгын материалын 

үйлдвэрлэлийг дэмжих дэд 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Барилгын материалын 

үйлдвэрлэл хөгжиж,  

ажлын байр 

нэмэгдүүлнэ.  

300.0 ОНХС (CХДС) Жилдээ ХБХ

29

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.3.1, 

Төсвийн тухай хуулийн 58.2.6

1.8.5. Идэр суманд модны 2-догч 

нөөцийг ашиглан шахмал 

түлшний үйлдвэр байгуулах 

ажлыг эхлүүлнэ. 

Байгаль орчинд ээлтэй 

технологи нэвтрүүлж 

Улиастай сумын 

иргэдийг түлшээр хангаж 

эхэлсэн байна. 

1331.5 УТ Жилдээ ХБХ, Идэр сумын ЗДТГ

3611.5

30

Хувийн хэвшлийн хөгжлийг 

дэмжих үндэсний стратеги, 

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.6.2

1.9.1. Аймгийн бизнес 

эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг 

дэмжиж, үзэсгэлэн худалдааг 

зохион байгуулна. 

Үзэсгэлэн худалдааг 

жилд 2-с доошгүй удаа 

зохион байгуулна. 

8.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ХБХ, ХАҮТ

31

“Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн 

хэмжээний хөтөлбөр-II”, Аймгийн 

Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.2.8

1.9.2. ХАА-н хоршоод болон 

гишүүдийг чадавхижуулах үйл 

ажиллагааг дэмжинэ. 

Хоршоодын менежмент 

сайжирч, гишүүдийн 

амьдралын чанар 

дээшилсэн байна.  

5.0 ОНТ II. III Улирал
 ХБХ                   

ХХААЖДҮГ

32
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.6.3

1.9.3. Үсчин, гоо засалчдын  

мэргэжил дээшлүүлэх, үзүүлэх 

сургалтыг явуулна.

Үсчин, гоо засалчдын ур 

чадвар нэмэгдэнэ.
5.0 ХЭДС  II,III- улиралд ХБХ, ҮГЗХ

33

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.6.1 

төсвийн тухай хуулийн 58.2.5  

1.9.4. Бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн аймгийн 

зөвлөгөөнийг зохион байгуулна.

Төр хувийн хэвшлийн 

хамтын ажиллагааг 

бэхжүүлнэ. Бизнес 

эрхлэхэд тулгамдсан 

асуудлыг тодорхойлсон 

байна. 

20.0 ОНХС (АХС)  II,III- улиралд ХБХ, БЭЭХ

34

Стандартчилал тохирлын 

үнэлгээний  тухай хууль, 

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах 

тухай хууль, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.6.5

1.9.5. Өмчийн бүх хэлбэрийн аж 

ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг тохиролын үнэлгээнд 

хамруулж эхэлнэ.  

Стандартын шаардлага 

хангасан бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг 30 %-иар 

нэмэгдүүлнэ.  

6.8 БӨХ Жилдээ СХЗХ

Зорилт 8-ын дүн

Зорилт 9.  Бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлж, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулна.
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“Хүнсний аюулгүй  байдал”  

үндэсний хөтөлбөр, Аймгийн 

Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 1.6.6

1.9.6. Хүнсний үйлдвэр, 

худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдэд 

эрүүл ахуйн зохистой дадал, 

эгзэгтэй цэгийн хяналтыг 

нэвтрүүлэх сургалтыг зохион 

байгуулна.

Хүнсний аюулгүй 

байдлыг хангах ажилд 

ахиц гаргасан байна.

5.0 ОНХС (АХС)  II,III- улиралд ХБХ, МХГ

36

Хувийн хэвшлийн хөгжлийг 

дэмжих үндэсний стратеги, 

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.6.1

1.9.7. Төр хувийн хэвшлийн 

хамтын  ажиллагааг дэмжиж, 

зарим чиг үүргийг гүйцэтгүүлнэ. 

Хувийн хэвшлээр 

хийлгэх ажлын жагсаалт 

гаргаж гүйцэтгүүлнэ.

9.0 ОНТ Жилдээ ХБХ, ХАҮТ

58.8

3670.3

                5,814.6  

37

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2.2.1

2.10.1. Барилга байгууламжийн 

зураг төсөв,экспертиз, инженер 

геологийн судалгааг хийлгэнэ.

Хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөөнд орох 

барилга 

байгууламжуудын зураг 

төсөв бэлэн болж 

хэвшсэн байна. 

300.0 ОНХС (CХДС) Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

38

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, 

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 2.2.6

2.10.2. Улиастай хотын хөгжлийн 

ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр 

боловсруулна.

Хот хөгжиж, газрыг зөв 

зохистой төлөвлөлтөөр 

дамжуулан эзэмших, 

ашиглах, өмчлөх 

нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

250.0 УТ Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

39

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2.2.3

2.10.3. Сумдын газар зохион 

байгуулалт, хянан баталгааны 

ажлыг мэргэжлийн 

байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.

Газрын төлөв байдал 

чанарыг бохирдолд 

оруулахгүйгээр хадгалах 

нөхцөл бүрдэнэ.

48.0 УТ Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

40

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2.2.3

2.10.4. Газрын зөрчил маргаан, 

албадан чөлөөлүүлэхтэй 

холбогдон гарсан зардал, 

хохирол нөхөн төлбөрийг 

барагдуулна. 

Улиастай хотын ерөнхий 

төлөвлөгөө хэрэгжинэ.
70.0 БӨХ Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ

50.0 ОНХС /АХС/
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, Шинэ бүтээн 

байгуулалт дунд хугацааны 

хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2.2.2

41

2.10.5. Улиастай сумын иргэдийн 

ундны ус тээвэрлэх автомашины 

тоог нэмэгдүүлнэ.

 1-ээс доошгүй орчин 

үеийн шаардлагад 

нийцсэн автомашин 

худалдан авсан байна.

Жилдээ
ХБХ, Амь-Ус трейд 

ОНӨААУҮГ

Зорилт 10. Барилга хот байгуулалт, нийтийн аж ахуй, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, чанарыг сайжруулна. 

Нэгдүгээр бүлгийн дүн

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын нэгдсэн дүн

ХОЁР. ДЭД БҮТЭЦ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, СУМЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Дэд бүтэц

Зорилт 9-ын дүн



20.0 БӨХ

42

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, Шинэ бүтээн 

байгуулалт дунд хугацааны 

хөтөлбөр, Аймгийн  Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2.2.2

2.10.6. Улиастай сумын цэвэр 

усны 1-р өргөлтийн шугамыг 

шинэчлэнэ. 

Шугамын шинэчлэл 

бүрэн хийгдэж дууссан 

байна. Иргэдийн 

ажиллаж амьдрах орчин 

нөхцөл сайжирна.

638.9 ОНХС /АХС/ Жилдээ
ХБХ, Амь-Ус трейд 

ОНӨААУҮГ

43

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, Шинэ бүтээн 

байгуулалт дунд хугацааны 

хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2.2.1

2.10.7. Улиастай сумын Богдын 

гол багт гэр хорооллыг дахин 

төлөвлөх ажлыг эхлүүлнэ. 

Богдын гол багийн 

нэгдэл дундын хэсгийн 

гэр хорооллыг дахин 

төлөвлөлтийн ажлыг 

эхлүүлсэн байна. 

500.0 ОНХС /АХС/ Жилдээ
ХБХ, Улиастай хотын 

ЗДТГ

                1,876.9  

44

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 

, Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 2.1.5

2.11.1. Их-Уул сумын нутаг дахь 

Идэрийн голын төмөр бетон 

гүүрийн ажлыг дуусгана.

Улсын чанартай авто 

зам гүүр сайжирна.
700.0 УТ Жилдээ ХБХ, ТАЗГ

45
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 2.1.12

2.11.2. Улиастай сумын зүүн, 

баруун зүгт автозамын хяналтын 

пост барина. 

Авто тээврийн осол 

зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлнэ. Тээврийн 

хяналт сайжирна.

30.0 ОНЗС Жилдээ ХБХ, ТАЗГ

46

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 

, Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 2.1.3

2.11.3. Улиастай сумын хатуу 

хучилттай авто замын ажлыг 

үргэлжлүүлэн  хийнэ. 

Улиастай хот доторхи 

авто зам сайжирна
240.0 ОНХС /АХС/ Жилдээ ХБХ, ТАЗГ

47 Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого

2.11.4. Тосонцэнгэл сум доторхи 

хатуу хучилттай 3 км автозамын 

ажлыг үргэлжлүүлэн  хийнэ. 

Тосонцэнгэл сум доторхи 

авто зам сайжирна
1,782.0 УТ Жилдээ ХБХ, ТАЗГ

48

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 

, Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 2.1.1

2.11.5. Улиастай хотын дулааны 

станц, дулааны шугам 

сүлжээний шинэчлэлийн ТЭЗҮ, 

зураг төсөл боловсруулах ажлыг 

дуусгана. 

Улиастай хот хөгжих 

боломж нээгдэнэ. 
42.2 УТ Жилдээ ХБХ

49

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 

, Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 2.1.1

2.11.6. Улиастай хотод шинээр 

дулааны станц, дулааны шугам 

сүлжээний ажил эхэлнэ. 

Улиастай хотын ард 

иргэд, байгууллагуудын 

ая тухтай ажиллаж, 

амьдрах нөхцөл бүрдэж 

эхэлсэн байна. 

3000.0 УТ Жилдээ ХБХ

Зорилт 11. Дэд бүтцийн салбарын үйл ажиллагааг дэмжинэ. 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, Шинэ бүтээн 

байгуулалт дунд хугацааны 

хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2.2.2

41

2.10.5. Улиастай сумын иргэдийн 

ундны ус тээвэрлэх автомашины 

тоог нэмэгдүүлнэ.

 1-ээс доошгүй орчин 

үеийн шаардлагад 

нийцсэн автомашин 

худалдан авсан байна.

Жилдээ
ХБХ, Амь-Ус трейд 

ОНӨААУҮГ

Зорилт 10-ын дүн
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Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, 

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 2.1.14

2.11.9. Дөрвөлжин сумын Онц, 

Тавантолгой багуудад үүрэн 

утасны сүлжээ оруулна. 

Хөдөөний ард иргэдийн 

ахуй амьдралд дэвшил 

гарна. 

35.0 ТХ Жилдээ ХБХ

100.0 ОНХС /АХС/

30.0 ОНХС /СХС/

52
Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, 

Шуудангийн тухай хуулийн 8.1.1   

2. 11.11. Сумдад шуудан 

үйлчилгээний хүргэлтийг 

сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

Шуудан үйлчилгээний 

хүртээмж сайжирна
10.0 ОНТ Жилдээ ХБХ, ШҮГ

53
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 2.1.12

2.11.12. Авто тээврийн бүртгэл, 

үзлэгийн үйл ажиллагаанд 

дэмжлэг үзүүлнэ. 

Орон нутгийн тээврийн 

хэрэгсэлийн нэгдсэн сан 

боловсронгуй болж, 

тээврийн хэрэгсэлээс 

орох татварын хэмжээ 

нэмэгдэнэ.

3.0 ОНТ Жилдээ ХБХ, АТҮТ салбар

                5,972.2  

                7,849.1  

54

ЭМС-ын 340 дугаар тушаал 

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1 

3.12.1. "Эрүүл мэнд - Эрс 

шинэчлэл" хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 

байгуулна

Аймгийн эрүүл мэндийн 

салбарын үйл ажиллагаа 

сайжирна

200.0 ОНХС (CХДС) Жилдээ НХХ, ЭМГ, ЭМТ-үүд

200.0

55
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.15

3.13.1. Их-Уул, Эрдэнэхайрхан 

сумдын ЭМТөвүүдийн барилгын 

засвар хийнэ. 

Их-Уул, Эрдэнэхайрхан 

сумдын ЭМТ-дийн хэвтэн 

эмчлүүлэгчдэд  эрүүл 

мэндийн тусламж 

үйлчилгээ явуулахад  

таатай орчин бүрдэнэ 

575.0 УТ Жилдээ НХХ, ЭМГ

Хоёрдугаар бүлгийн дүн

ГУРАВ: НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Эрүүл мэнд

Зорилт 12. Хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулах, олон нийтэд эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн  үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

Зорилт 12-ын дүн

Зорилт 13. Хүн амын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулж, стандартын барилга байгууламж, техник тоног төхөөрөмжөөр хангана.

51

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 

, Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 2.1.7

2.11.10. Дөрвөлжин сумын 

Хомын хоолойн гүүрийг 

засварлана. 

Хөдөөний ард иргэдийн 

ахуй амьдралд дэвшил 

гарна. 

Жилдээ ХБХ

Зорилт 11-ын дүн



56
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.15

3.13.2. Дөрвөлжин сумын ЭМТ-н 

халаалтын зуух, сантехникийн 

засвар хийгдэнэ. 

Дөрвөлжин сумын              

ЭМТ-н хэвтэн 

эмчлүүлэгчдэд  эрүүл 

мэндийн тусламж 

үйлчилгээ явуулахад  

таатай орчин бүрдэнэ 

35.0 УТ Жилдээ НХХ, ЭМГ

57
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.15

3.13.3. Асгат сумын Эрүүл 

мэндийн төвийн барилгыг 

ашиглалтанд оруулна. 

Хөдөөгийн иргэдэд 

үзүүлэх эрүүл мэндийн 

анхан шатны тусламж 

үйлчилгээ сайжирна.

414.6 УТ Жилдээ ЭМГ

58
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.15

 3.13.4.  Аймгийн Халдвартын 

эмнэлэгийн барилгыг 

ашиглалтанд оруулна.

Иргэдэд үзүүлэх 

халдварт өвчний 

тусламж, чанар, 

үйлчилгээ сайжирна. 

248.0 УТ Жилдээ ЭМГ

300.0 ОНХС (АХС)

300.0 ОНХС (СХС)

1872.6

                2,072.6  

60
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.6

3.14.1 Аймгийн Засаг даргын 

дэргэд спортын 8 төрлөөр 

"Өсвөрийн шигшээ" багийг 

бүрдүүлж дэмжлэг үзүүлнэ. 

Өсвөр үе залуучууудын 

спортоор хичээллэх 

орчин, нөхцөл бүрдэж, 

тамирчдын ур чадвар 

сайжирна. 

20.0 ОНТ Жилдээ НХХ, ССАЖГ

61
Aймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.1

3.14.2. Усан бассейн бүхий 

Спорт цогцолборын барилгын 

ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

Иргэдийн спортоор 

хичээллэх орчин 

сайжирна.  Улсын ба 

олон улсын чанартай 

уралдаан тэмцээнийг 

орон нутагтаа зохион 

байгуулах орчин бүрднэ.

1400.0 УТ Жилдээ НХХ, ССАЖГ

1420.0

1420.0

59
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.15

3.14.5. Улиастай сумын Богд гол, 

Чигэстэй багт "Иргэдийн 

хөгжлийн төв" байгуулна. 

Өрхийн эмнэлэгийн 

үйлчилгээг өргөжүүлж, 

эрүүл мэндийн сургалт 

сурталчилгаанд ахиц 

гарна. 

Жилдээ Улиастай хотын ЗДТГ

Зорилт 13-ийн дүн

Эрүүл мэндийн салбарын нэгдсэн дүн

Бүх нийтийн биеийн тамир

Зорилт 14. Бүх нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчинг бүрдүүлж , аймаг,  бүс, улсын уралдаан тэмцээнд бэлтгэж, зохион байгуулалттай оролцуулна. 

Зорилт 14-ийн дүн

Биеийн тамирийн нэгдсэн дүн

Боловсрол



62
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 3.3.6

3.15.1. ЕБС-н одоогийн бүтэц, 

үйл ажиллагааны үр дүнд иж 

бүрэн мониторинг, үнэлгээ 

хийнэ. 

Бүрэн дунд сургуулийн 

бүтцийг оновчтой 

болгон, зардлыг 

багасгаж, үр ашгийг 

дээшлүүлэх эхлэл 

тавигдана.

5.0 ОНТ Жилдээ НХХ, БГ

30.0 СЯТ

100.0 ОНХС (CХДС)

50.0 БӨХ

64
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.9

3.15.3. Зөв амьдрах ухаан, соён 

гэгээрүүлэхэд чиглэсэн Аймгийн 

Засаг даргын 3 тулгуурт 

бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

Зөв амьдрах ухааныг 

ард иргэдэд эзэмшүүлнэ. 
50.0 ОНХС (АХС) Жилдээ НХХ, БГ

7.2 СЯТ  

5.0 ОНТ

247.2

67
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.14

3.16.1. Улиастай сумын Дэвшил 

сургуулийн  өргөтгөлийн 

барилгыг дуусгана. 

Сургуулийн сургалтын 

орчин сайжирна.
880.0 УТ Жилдээ НХХ,БГ

68
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.14

3.16.2. Улиастай сумын 3-р 

сургуулийн өргөтгөлийн 

барилгыг дуусгана. 

Сургуулийн сургалтын 

орчин сайжирна.
806.0 УТ Жилдээ НХХ,БГ

69
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.14

3.16.3. Цагаанчулуут сумын 320 

суудалтай сургуулийн барилгыг 

дуусгана.

Сургуулийн сургалтын 

орчин сайжирна.
900.0 УТ Жилдээ НХХ,БГ

70
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.15

3.16.4. Улиастай хотын II 

цэцэрлэгийн 100 хүүхдийн  

байрыг барьж эхлүүлнэ.

Орчин үеийн тохилог 

орчинд өсөх боломж 

бүрдэнэ.

500.0 УТ Жилдээ НХХ,БГ

Зорилт 15-ийн   дүн

Зорилт 16. Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг бааз, сургалтын орчин, сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг сайжруулна. 

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.2

3.15.2 "Зөв Монгол хүүхэд" 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

Зөв хандлага, зан үйл 

бүхий зөв хүүхэд 

төлөвшүүлэхэд ахиц 

дэвшил гарна. 

 II,III- улирал НХХ, БГ63

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.10    

3.15.4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдийг боловсролын болон 

эрүүл мэндийн үйлчилгээнд 

хамруулна.  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдийн онцлогт 

тохирсон сурч хөгжих 

нөхцлийг бүрдүүлсэн 

байна. 

III улиралд НХХ. БГ66

Зорилт 15. Хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг дэмжсэн багшлахуйн арга зүйг хөгжүүлж, багш удирдах ажилтны мэргэжлийн чадавхийг дээшлүүлэн, эцэг эх,иргэний нийгмийн 

оролцоог сайжруулна.



71
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.14

3.16.5. Улиастай хотын Дэвшил 

сургуулийн  хичээлийн II байрыг 

засварлана.

Сургуулийн сургалтын 

орчин сайжирна.
165.3 ТХ Жилдээ НХХ,БГ

72
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.14

3.16.6. МУИС-н Завхан 

сургуулийн барилгын засварыг 

хийнэ. 

Хотын өнгө үзэмж 

сайжирна. 
176.0 ОНХС (АХС) Жилдээ

НХХ, МУИС-н Завхан 

сургууль

73
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.14

3.16.7. Улиастай хотын 9, 7, 3-р 

цэцэрлэгийн ариун цэврийн 

өрөөг орчин үеийн шаардлагад 

нийцүүлнэ. 

Өсвөрийн насны 

хүүхдүүд эрүүл ахуйн 

шаардлагад нийцсэн 00-

той болгоно. 

50.0 ОНХС (АХС) Жилдээ НХХ,БГ

3477.3

3724.5

74
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.6

3.17.1. Жалханз хутагт 

Дамдинбазар, Дилов хутагт 

Жамсранжав нарын түүх соёлын 

дурсгалт зүйлсийг засварлан 

баяжуулна. 

Түүх дурсгалын 

газруудын хадгалалт 

хамгаалалт сайжирна. 

25.0 СЯТ III улиралд НХХ, ССАЖГ

75
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.1

3.17.2. Түүх соёлын дурсгалт 

зүйлсийг эдийн засгийн 

эргэлтэнд оруулна.

Завхан аймгийн 8 

гайхамшгийг 

тодорхойлно.

80.0 ОНХС (АХС) Жилдээ НХХ, ССАЖГ

76
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.5

3.17.3. “Очирвааний хот мандал” 

аялал жуулчлалын хотхоны 

засвар тохижилтыг хийнэ. 

Очирвааны хот мандал 

нь гэрэлтүүлэгтэй болж 

харуул хамгаалалт нь 

сайжирна.

5,0 БӨХ жилдээ НХХ, ССАЖГ

77
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.4.1

3.17.4. "Алтан намар-2014" урлаг 

спортын наадмыг зохион 

байгуулна.

Ардын авъяастны ур 

чадвар сайжирч, 

спортоор 

хичээллэгсдийн тоо өсөн 

нэмэгдэнэ

20.0 ОНТ II        улиралд НХХ, ССАЖГ

125.0

                   125.0  

Зорилт 17. Соёл, урлагийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг  дээшлүүлэн, удирдлагын менежментийг сайжруулж,  өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ.   

Зорилт 16-ын дүн

Боловсролын салбарын нэгдсэн дүн

Соёл урлаг

17-р зорилтын дүн

Соёл урлагын салбарын нэгдсэн дүн

Хүүхэд, гэр бүл хөгжил 

Зорилт 18. Хүүхэд бүр аюулгүй орчинд хөгжих боломжийг бүрдүүлж,  Монгол ёс заншил, өв уламжлал, байгаль дэлхийгээ хайрлах, эх оронч иргэнийг төлөвшүүлэн 

хүүхдийн төлөөх иргэний нийгмийн байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжинэ. 



78

Аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдүүдийн эцэг эхийн 

зөвөлгөөнөөс гарсан шийдвэр, 

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.5.2

3.18.1. Нийгмийн эмзэг бүлгийн 

болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдүүдийг зусланд амруулж 

сувилах, нийгэмшүүлэх амьдрах 

ухааны сургалтанд хамруулна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдэд тавих нийгмийн 

халамж сайжирна.

5.2 ОНТ II-р улиралд НХХ, ХГБХХ

79
 Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.5.2

3.18.2. Хүүхдийн Даян-Очир 

зусланг засварлана. 

Хүүхдүүдийн амрах 

орчин сайжирна. Мөн 

амрах хүүхдүүдийн тоо 

нэмэгдэнэ.

20.0 ОНХС (АХС) II-р улиралд
НХХ, Хүүхдийн Даян-

Очир зуслан

80
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.5.3

3.18.3. Аймгийн тэргүүний 

хүүхдүүдийг шалгаруулна.

Хүүхдийн хичээл зүтгэл, 

хөдөлмөрийг 

урамшуулсан байна. 

2.0 ОНТ IV улиралд НХХ,ХГБХХ

81

Шадар сайдын "Хүүхдийн 

оролцоог дэмжих стратегийг 

батлах тухай "2011 оны 65 

дугаар тушаал

3.18.4. Хүүхдийн төлөөх үүсгэл 

санаачлагын байгууллагуудыг 

бүх талаар дэмжиж Мини-ИТХ-г 

сум аймгийн хэмжээнд зохион 

байгуулна. 

Хуулийн засаглалд 

хүүхдийн оролцоо 

нэмэгдсэн байна. 

2.0 БӨХ I улиралд НХХ,ХГБХХ

82
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.5.1

3.18.5. Аймгийн Хүүхэд 

залуучуудын ордны барилгыг 

засварлана.

ХГБХХ-н үйл ажиллагаа 

сайжирч олон улсын 

байгууллагын өмнө 

хүлээсэн үүрэг биелэнэ.  

267.2 ОНХС (CХДС) II улиралд НХХ,ХГБХХ

83

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

3.5.7

3.18.6. Хүчирхийлэлд өртсөн 

иргэдэд үйлчлэх "Нэг цэгийн 

үйлчилгээний төв"-ийг 

байгуулна.

Хүчирхийлэлд өртсөн 

иргэдэд үзүүлэх 

нийгмийн үйлчилгээ 

сайжирна.

137.3 ОНХС (АХС) Жилдээ ХГБХХ, ЦГ

433.7

433.7

84
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 3.6.3

3.19.1. Эмнэлэг хөдөлмөр 

магадлалын хурлын байрыг 

засварлан тохижуулна.

Иргэд, даатгуулагчид, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдэд үйлчлэх ээлтэй 

орчин бүрдсэн байна.

5.0 ОНХС (АХС) Жилдээ НХҮХ, ЭМГ

85

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

3.6.8

3.19.2. "Ахмадын болон амьдрах 

ухааны ордон"-г барих ажлыг 

эхлүүлнэ. 

Ахмад настнуудын 

нийгмийн хамгаалал 

сайжирна.

600.0 УТ Жилдээ НХХ, АХ

Зорилт 19. Нийгмийн эмзэг бүлгийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлж, нийгмийн халамж, даатгалын үйлчилгээг хөнгөн шуурхай иргэн бүрт хүргэж иргэдийн 

эрх ашгийг хамгаална.

18 дугаар зорилтын дүн

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн нэгдсэн дүн

Нийгмийн бодлого
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Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

3.6.8

3.19.3. Нийгмийн халамж 

үйлчилгээний төвийн барилгын 

ажлыг эхлүүлнэ. 

НХҮХ нь стандарт 

нийцсэн байртай болно
1491.0 УТ Жилдээ НХҮХ

87

Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

3.7.1. Төсвийн тухай хуулийн 

58.2.4, 58.2.5 

3.19.4. "Монгол гэр" төсөл 

хэрэгжүүлнэ.

Амьжиргааны түвшин 

доогуур, нэн ядуу 

иргэдийн ахуй нөхцөл 

сайжирахад дэмжлэг 

үзүүлсэн байна. 

125.0 ОНХС (CХДС) Жилдээ НХХ

2221.0

2221.0

88
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.6

3.20.1. Эзэмшсэн мэргэжилгүй 

иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийн 

сургалтанд хамруулна. 

Сургалтанд хамрагдсан 

иргэдийн 70 % хүртэлх 

иргэдийн ажлын байртай 

болоход дэмжлэг 

үзүүлсэн байна. 

70.0 ХЭДС Жилдээ ХХ

89
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.2

3.20.2.  Хөдөлмөрийн зах 

зээлийн мэдээ мэдээллийг ажил 

идэвхитэй хайж байгаа иргэдэд 

хүргэнэ. 

2000-с доошгүй иргэд 

хөдөлмөрийн зах 

зээлийн мэдээ, 

мэдээлэлээр үнэ 

төлбөргүй хангагдаж, 

хөдөлмөр эрхлэлт 

нэмэгдэнэ.

18.2 ХЭДС Жилдээ ХХ

90
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.6

3.20.3. Ажилгүй, удаан 

хугацаагаар ажил олдохгүй 

байгаа иргэдийг нийтийг 

хамарсан ажилд хамруулна. 

500-с доошгүй иргэдийг 

хамруулж түр ажлын 

байраар хангана.  

146.0 ХЭДС Жилдээ ХХ
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Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.2

3.20.4. Хөдөлмөр эрхлэхээр 

бүртгүүлсэн иргэдийг ажлын 

байранд зуучилна. 

Шинээр ажлын байр 

1000-р нэмэгдсэн байна. 
1.5 ХЭДС Жилдээ ХХ

92

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.5, 

3.6.6 

3.20.5. Улиастай хотод МСҮТ-н 

940 суудалтай барилгын ажлыг 

дуусгана. 

Аймгийн МСҮТ-ийн үйл 

ажиллагаа сайжирч, 

сургалтын таатай орчин 

бүрдэнэ. 

1257.4 УТ Жилдээ ХХ

93

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.7.5, 

3.6.6 

3.20.6. Тосонцэнгэл сумын МСҮТ-

н 320 суудалтай барилгын шинэ 

ажил эхлүүлнэ. 

Аймгийн МСҮТ-ийн үйл 

ажиллагаа сайжирч, 

сургалтын таатай орчин 

бүрдэнэ. 

3300.0 УТ Жилдээ ХХ

4793.1

Зорилт 25-ын  дүн

Нийгмийн бодлогын нэгдсэн дүн

Хөдөлмөр эрхлэлт

Зорилт 20. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ажилгүйдлийг бууруулан, ажилгүй иргэдийг ажлын байраар хангана.

Зорилт 20-ийн  дүн



              14,789.9  

94

Аймгийн Засаг даргын 2010 оны 

134 -р захирамж, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.1.1

4.21.1. Оны үйл ажиллагааны үр 

дүнгээр тэргүүний сум, баг, 

хэлтэс, агентлаг,  албан 

хаагчдыг шалгаруулан шагнана. 

Шалгарсан сум, төрийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа арга 

туршлагыг олон нийтэд 

мэдээлж, бусдад түгээн 

дэлгэрүүлэх ажлыг 

зохион байгуулсан 

байна.

15.0 ОНТ I улиралд ТЗУХ

95
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.7.

4.21.2. Сумдын ИТХ-ын дарга, 

Засаг дарга, Тамгын газрын 

дарга нарыг манлайлалын 

сургалтанд хамруулна. 

Нутгийн захиргааны 

байгууллагын удирдах 

72 албан тушаалтан 

манлайлах, ур чадварын 

сургалтанд хамрагдаж, 

гүйцэтгэлийн менежмент 

сайжирсан байна. 

3.0 ТХ I улиралд ТЗУХ

96
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.7.

4.21.3. Аймгийн "Удирдах 

ажилтны зөвлөгөөн"-ийг зохион 

байгуулна.

Удирдах ажилтануудын 

ажлын уялдаа холбоо 

сайжирна. Ажлын сайн 

туршлагуудыг харилцан 

солилцох нөхцөл 

бүрдэнэ.  

5.0 ОНТ III улиралд ТЗУХ

97

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. 

4.21.4. Төрийн цогц үйлчилгээг 

иргэдэд хүргэх ажлыг оновчтой 

зохион байгуулна.

24 сумдын иргэдэд 

төрийн цогц үйлчилгээг 

хүргэсэн байна.

50.0 ОНХС (АХС) III улиралд ТЗУХ

98
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.1.

4.21.5. “Нэг цонхны үйлчилгээ"-

ний чанар хүртээмжийг 

нэмэгдүүлж,  “Бизнес ширээ”-ний 

үйл ажиллагааг тогтмолжуулна.

Төрийн үйлчилгээний ил 

тод, шуурхай байдал  

дээшилнэ. Иргэдийн 

санал гомдлыг 

барагдуулна. 

3.0 ОНТ Жилдээ ТЗУХ
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Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.4

4.21.6. Аймгийн "Иргэний 

танхим"-ыг тохижуулж, сумдын 

Иргэний танхимын үйл 

ажиллагааг тогтмолжуулахад 

дэмжлэг үзүүлнэ.

Төрийн үйл ажиллагаанд 

иргэдийн оролцоо 

нэмэгдэнэ. Иргэний 

танхимын үйл 

ажиллагааны үр нөлөө 

сайжирна. 

10.0 ОНТ Жилдээ ТЗУХ

Гуравдугаар бүлгийн дүн

ДӨРӨВ. ТӨРИЙН УДИРДЛАГА

Зорилт 21. Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулан, төрийн албаны стандартыг хангаж, төрийн албан хаагчдын ур чадварыг  дээшлүүлнэ.
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 Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 4. 

4.21.7. Үндэсний их баяр 

наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ.

Үндэсний их баяр 

наадам ард олны баяр 

цэнгэл, бахархал, төрт 

ёсны хүндэтгэлийн их 

баяр тэмдэглэгдсэн 

байна. 

90.0 ОНХС (АХС) III улиралд ТЗУХ
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Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.1.

4.21.8. Төрийн байгууллагуудын 

үйл ажиллагааг олон нийтэд 

сурталчилна. 

Ард иргэдэд хүргэх 

мэдээлэлийн хүртээмж, 

чанар сайжирна 

10.0 ОНТ Жилдээ ТЗУХ

102

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 

4.1.13.

4.21.9. Багийн төвийг тохижуулж, 

засварлана. 

Их-Уул сумын Зарт 

багийн төв 

засварлагдсан байна. 

20.0 ОНТ Жилдээ
ТЗУХ, Их-Уул сумын 

ЗДТГ

206.0
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Монгол Улсын Засгийн газрын 

2012-2016 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөний  

5.274.8, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

4.1.5, 4.1.8

4.22.1. Сумдын Засаг даргын 

Тамгын газар, хэлтэс, 

агентлагуудын үйл ажиллагаанд  

хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 

хийнэ.

Төрийн байгууллагуудын 

төрийн албаны 

стандартын мөрдөлт, 

бодлогын баримт 

бичгүүдийн хэрэгжилт 

сайжирч, байгууллагын 

үйл ажиллагааны ил тод 

байдал хангагдсан 

байна.  

5.0 ОНТ II-III улиралд ТЗУХ

104

Монгол Улсын Засгийн газрын 

2012-2016 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөний 

5.274.8, Засгийн газрын 2013 оны 

322-р тогтоол, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.1.8. 

4.22.2. Төрийн захиргааны 

байгууллагын удирдлага болон 

хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 

хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 

“Захиргааны байгууллагын 

хяналт шинжилгээ, үнэлгээ” 

сэдэвт сургалтыг зохион 

байгуулна. 

Төрийн байгууллагуудын 

үйл ажиллагааны 

төлөвлөлт, гүйцэтгэл, 

бодлого шийдвэрийн 

хэрэгжилт сайжирч, 

албан хаагчдын мэдлэг, 

ур чадвар дээшилнэ.

2.0 ОНТ III улиралд ТЗУХ

7.0
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Засгийн газрын 2012-2016 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний  5.283.1, Аймгийн 

Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 4.1.9

4.23.1. Аймгийн хэмжээнд E-

Оффис системийг нэвтрүүлж, 

сумдыг вэб сайттай болгох 

ажлыг эхлүүлнэ.

Мэдээ мэдээлэлийг 

шуурхай солилцож олон 

нийтэд хүргэх түвшин 

дээшилнэ. Төрийн 

байгууллагуудын ил тод 

байдал дээшилнэ. 

15.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ТЗУХ

Зорилт 21-ын дүн

Зорилт 22. Төрийн захиргааны байгууллагуудын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний чадавхийг сайжруулж, үйл ажиллагааг иргэдэд нээлттэй, ил тод болгоно.

Зорилт 22-ын дүн

Зорилт 23. Нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ. 
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Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөний 

4.252.1, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

4.1.13 

4.23.2. Хөрш болон бусад 

орнуудтай харилцах хамтын 

ажиллагааг  өргөжүүлж, иж 

бүрэн түншлэлийн бодлого 

хэрэгжүүлнэ.

Хөрш болон гадаад 

хамтын ажиллагаатай 

улс орнуудтай  харилцах 

эдийн засаг хамтын 

ажиллагаа сайжирна. 

10.0 ОНТ Жилдээ ТЗУХ

107

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөний  

4.252.1,     Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

4.1.13 

4.23.3. Гадаад хамтын 

ажиллагаа бүхий БНСУ-н болон 

бусад хотуудтай эдийн засаг, 

нийгэм, соёлын хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлнэ. 

БНСУ-н Чонгжү хоттой 

хамтын ажиллагаа 

сайжирна.

30.0 ОНХС (АХС) Жилдээ ТЗУХ

55.0

                   268.0  

Ойн сангийн хэмжээ 

нэмэгдсэн байна.
90.0 БХС II,III улиралд  ХБХ, БОГ, ХААА

Их-Уул, Тосонцэнгэл, 

Тэлмэн, Идэр Улиастай, 

Сонгино сумдын нийт 

830 га хүртэлх  талбайд 

зураглал хийгдсэн 

байна.

15.4 ОНХС (АХС) 4 сард   БОГ,  ХААА   

 "Ногоон хэрэм"-ийн 

туслах зурвасын хэмжээ 

нэмэгдсэн байна.

33.0 БХС II,III улиралд ХБХ, БОГ

109

ЗГҮАХХАХТ-ний 233.1-4, 

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.1.7 , 

5.1.3              

5.24.2. Ойг хамгаалах, зөв 

зохистой ашиглах талаар 

сургалт зохион байгуулж, иргэд, 

нөхөрлөл,  аж ахуй нэгжүүдэд 

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 

өгнө.

Ойг хамгаалах, зөв 

зохистой ашиглах талаар 

мэдлэг, ур чадвар 

нэмэгдсэн байна

5.0 БХС Жилдээ ХБХ, БОГ
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ЗГҮАХХАХТ-ний 233.3, Аймгийн 

Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 5.1.1

5.24.3. Мод үржүүлгийн газрыг 

усалгааны машинтай болгож 

тарьц суулгацын тоо, төрөл 

зүйлийг нэмэгдүүлнэ.  

Усалгааны машин, тарьц 

суулгацын нөөцтэй 

болно. 

26.0 БХС Жилдээ ХБХ, БОГ,МХГ

Ойн тухай үндэсний хөтөлбөр 

4.3.5, "Ногоон хэрэм" үндэсний 

хөтөлбөр, УАӨҮХЭҮШХҮАТ-ний 

2.4, Төсвийн тухай хуулийн 

58.2.13, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

5.1.2

108

ТАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ,  БАТЛАН ХАМГААЛАХ

Зорилт 24. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

5.24.1. Ойг нөхөн сэргээх, 

хамгаалалтын зурвас байгуулах 

зураг төсөл гаргаж, нөхөн 

сэргээлтийн ажлыг хийнэ.

Зорилт 23 -ын дүн

Дөрөвдүгээр бүлгийн дүн
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ЗГҮАХХАХТ-ний 230.2, Ус 

үндэсний хөтөлбөрийн 1.6, 3.3, 

3.10, Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.1.6 

5.24.4. Байгаль хамгаалагч, 

албан хаагчдыг шаардлагатай 

техник хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжөөр хангана. 

Байгаль хамгаалагчдын 

ажиллах ахуй нөхцөл 

сайжирна. 

22.0 БХС Жилдээ ХБХ, БОГ
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ЗГҮАХХАХТ-ний 54.3, Аймгийн 

Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 5.1.3

5.24.5. Ой бүхий 16 сумдад ойн 

түймрээс урьдчилан сэргийлэх, 

түймэртэй тэмцэх талаар 

иргэдэд сургалт зохион байгуулж 

ухуулан таниулах ажлыг зохион 

байгуулна. 

Ойн түймрээс урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ 

сайжирна

3.0 БХС Жилдээ ХБХ, БОГ
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ЗГҮАХХАХТ-ний 234.3,  Аймгийн 

Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 5.1.9  

5.24.6. Минжний аж ахуй 

байгуулах арга хэмжээний 

судалгаа хийнэ.

Минжний аж ахуй 

байгуулах боломж 

судлагдсан байна

5.0 БХС Жилдээ ХБХ, БОГ

199.4
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ЗГҮАХХАХТ-ний 239.1, Аймгийн 

Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 5.1.11 

5.25.1.  Улиастай сумын хог 

тээврийн менежментийг 

сайжруулж, 2  автомашин, бусад 

тоног төхөөрөмжөөр хангана. 

Хотын өнгө үзэмж 

сайжирч, хоггүй цэвэр, 

аюулгүй орчинд амьдрах 

нөхцөл бүрдэнэ.

360.0 ОНХС (АХС) Жилдээ
ХБХ, Улиастай сумын 

ЗДТГ

115
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.3.9 

5.25.3. Улиастай суманд 

агаарын чанарын харуулын байр 

барина. 

Агаарын бохирдлыг 

хэмжих суурин хяналтын 

цэг бий болгоно.

2.4 ТХ Жилдээ ХБХ, УЦУОША
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УАӨҮХЭҮШХҮАТ-ний 4.1, 

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.1.11 

5.25.4. Ус, цаг уур орчны 

шинжилгээний салбарт 

технологийн шинэчлэлт хийнэ

Цаг уурын шинжилгээний 

өртөөдөд автомат станц 

суурьлуулна

96.0 УТ Жилдээ ХБХ, УЦУОША

458.4
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Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 2.1.11, 

2.2.1

5.26.1. Улиастай хотын Жинст  

багийн төв гудамжны зам дагуух 

явган хүний зам, ногоон 

байгууламж тохижилтын ажлыг 

хийнэ.

Хотын өнгө үзэмж, 

иргэдийн амьдрах орчин 

нөхцөл сайжирна

300.0 ОНХС /АХС/ Жилдээ ХБХ, ГХБХБГ
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Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 2.1.11, 

2.2.1

5.26.2. Улиастай хотын 

Жаргалант багийн зам дагуух 

явган хүний зам, гэрэлтүүлэг 

хийнэ.

Хотын өнгө үзэмж, 

иргэдийн ажиллаж 

амьдрах орчин нөхцөл 

сайжирна.

372.6 ОНХС /АХС/ Жилдээ
ХБХ Улиастай сум 

ЗДТГ

Зорилт 24-ын дүн

Зорилт 25. Эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх ногоон хөгжилд бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

Зорилт 25-ын дүн

Зорилт 26. Ногоон хөгжлийг дэмжих жилийн үйл ажиллагааны хүрээнд " Ногоон хот- Улиастай" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 
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Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 2.1.11, 

2.2.1

5.26.3. Улиастай хотын Богдын 

гол багийн зам дагуух явган 

хүний зам, гэрэлтүүлэг хийнэ.

Хотын өнгө үзэмж, 

иргэдийн эрүүл ажиллаж 

амьдрах орчин нөхцөл 

сайжирна.

285.1 ОНХС /АХС/ Жилдээ
ХБХ Улиастай сум 

ЗДТГ
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Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 2.1.11, 

2.2.1

5.26.4. Улиастай хотын гэр 

хорооллын уулзвар замуудад 

гэрэлтүүлэг хийнэ. 

Хотын өнгө үзэмж, 

иргэдийн эрүүл ажиллаж 

амьдрах орчин нөхцөл 

сайжирна.

80.0 ОНХС /АХС/ Жилдээ
ХБХ Улиастай сум 

ЗДТГ
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Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 2.1.11, 

2.2.1

5.26.5. Улиастай сумын Богдын 

гол багт цэцэрлэгт хүрээлэн 

байгуулна. 

Хотын өнгө үзэмж, 

иргэдийн эрүүл ажиллаж 

амьдрах орчин нөхцөл 

сайжирна.

350.0 ОНХС /АХС/ Жилдээ
ХБХ Улиастай сум 

ЗДТГ

1387.7

2045.5
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Иргэний цэргийн үүргийн болон 

цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн 

байдлын тухай хуулийн 10. 2, 

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.3.3

5.27.1. Хугацаат албаны цэрэг 

татлагыг 2 удаа зохион 

байгуулна

Зэвсэгт хүчин бусад 

цэргийн бие 

бүрэлдэхүүнийг 100% 

нөхөн хангаж хяналтын 

тоог биелүүлнэ. 

13.5 ОНТ   II,IV- улирал ЦШ

123

Цэргийн дүйцүүлэх албыг хаах 

журам, Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

5.3.3

5.27.2. Цэргийн албыг биеэр 

дүйцүүлэн хааж байгаа иргэдийн 

сургалтыг зохион байгуулах, үйл 

ажиллагааг нь удирдан 

чиглүүлнэ. 

Цэргийн анхан шатны 

бэлтгэл сургалтанд 

хамрагдаж гүйцэтгэх 

үүргийн мэдлэг, 

дадлагыг эзэмшиж, 

тодорхой чиглэлээр 

цэргийн болон бусад 

мэдлэг олж авна.

3.7 ОНТ  III улиралд ЦШ
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Батлан хамгаалахын сайд 

аймгийн Засаг даргатай хамтран 

ажиллах гэрээ, Аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 5.3.3

5.27.3. Цэргийн жинхэнэ албыг 

биеэр хааж байгаа дайчдыг 

эргэх ажлыг зохион байгуулна

Цэргийн алба хаагчдын 

болон  ар гэрийн сэтгэл 

ханамж дээшлэнэ 

5.0 ОНТ   II  улирал АЗДТГ
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Төрийн нууцын тухай хуулийн 3 

дугаар бүлгийн 12 дугаар 

зүйлийн 2, 3 дахь хэсэг

5.27.4. Сумдад ашиглагдан 

хадгалагдаж байгаа нууц бичиг 

баримтын хадгалалт, 

хөтлөлтөнд мэргэжлийн дэмжлэг 

үзүүлж, шалган туслах ажил 

явуулна.

Сумдад хадгалагдан 

ашиглагдаж байгаа нууц 

бичиг баримтыг нэг 

загварт оруулж 

бүртгэлтэй болгоно. 

1.0 ОНТ  III улиралд
ЦШ                                    

АТХ

Зорилт 27. Батлан хамгаалах салбарын хууль тогтоомжийг сурталчлах, дэмжлэг үзүүлнэ.

Зорилт 26-ын дүн

Байгаль орчны нэгдсэн дүн
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Дайчилгааны тухай хуулийн 18 

дугаар зүйлийн 18.1.8 дахь 

заалт, Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.3.1

5.27.5. Цугларах шилжүүлэх 

байрын томилгоот 

бүрэлдэхүүнтэй сургалт зохион 

байгуулна. 

Дайчилгааны арга 

хэмжээг тасралтгүй 

хэрэгжүүлэх нөхцөл 

хангагдана

1.2 ОНТ  III улиралд ЦШ, МСҮТ, ТАЗГ

127
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.3.4

5.27.6. ЗХ 325-р ангийн албан 

тушаалын 24 айлын орон сууцны 

барилга барина. 

ЗХ-ний 325-р ангийн 

албан тушаалтны 

ажиллах нөхцөл 

сайжирна. 

1200.0 УТ Жилдээ ЗХ-ний 325

1224.4

128

ЗГ-ын Эрх зүйн сургалт, 

сурталчилгаа, мэдээллийн ажлыг 

сайжруулах тухай  1993 оны 57-р 

тогтоол,  Аймгийн Засаг даргын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

5.2.1.  

5.28.1. Авилгаас урьдчилан 

сэргийлэх, төрийн байгууллагын 

нээлттэй ил тод байдлыг хангах, 

шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн 

эрхийг хангахад чиглэсэн хууль 

эрх зүйн сургалт сурталчилгааг 

зохион байгуулна. 

Төрийн байгууллагын 

ажлын уялдаа холбоо 

сайжирна.

7.0 ОНТ Жилдээ ХЗХ
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Архивын тухай хуулийн 9.5.1, 

17.1, 17.2, ЗГ-ын   2006 оны 64-р 

тогтоол, 2013 оны 314-р тогтоол, 

Аймгийн засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.4. 

5.28.2. Төрийн болон 

байгууллагын архивын баримтыг 

мэдээллийн нэгдсэн цахим санд 

оруулахад шаардагдах өндөр 

хүчин чадал бүхий скайнер 

бусад техник хэрэгслээр хангана. 

Төрийн архив 

цахимжсанаар үйлчилгээ 

шуурхай болж ЗГ-ын 

болон аймгийн засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

эрчимжинэ.

10.0 ОНТ I улиралд  ХЗХ, Архивын тасаг
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ЗГ-ын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 5.315.2.           Аймгийн 

Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 5.2.5.

5.28.3. Улиастай хотын  

худалдааны гудамжийг  

камерийн хяналтын системд 

холбох ажлыг гүйцэтгэнэ. 

Иргэдийн өмчлөх эрхийн 

гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажилд ахиц 

гарна. Замын 

хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын эсрэг гэмт хэрэг 

буурна. 

10.0 ОНТ Жилдээ ХЗХ ЦГ

131
ЗГ-ын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 5.278.1.

5.28.4. Улсын бүртгэлийн үйл 

ажиллагаанд цахим үйлчилгээг 

нэвтрүүлнэ.

Иргэдэд үзүүлэх төрийн 

үйлчилгээ хөнгөн 

шуурхай болно

8.0 СЯТ Жилдээ УБХ

Зорилт 27-ын дүн

Зорилт 28. Иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, эрх зүйн сургалт сурталчилгааны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
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Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 

5.2.16.

5.28.5. ОБЕГ-аас аймгийн 

хэмжээнд зохион явуулах 

гамшигаас хамгаалах иж бүрэн 

сургалт явуулна

Бие бүрэлдэхүүний 

болон томилгоот 

бүлгүүдийн чадамж 

дээшилнэ. Иргэд олон 

нийтийн мэдлэг 

дээшилнэ. 

20.0 ОНТ II улиралд ХЗХ, ОБХ

133

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 

5.2.16.

5.28.6. Улиастай сум дахь Аврах 

гал унтраах 43-р ангийн галын 

депогийн барилгын ажилыг 

шинээр эхлүүлнэ

Гал унтраах анги 

зориулалтын байртай 

үйл ажиллагаагаа хэвийн 

явуулах нөхцөл бүрдэнэ. 

1410.0 УТ Жилдээ ХЗХ, ОБХ

134
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.5. 

5.28.7. Асгат сумын Цагдаагийн 

хэсэг /кабон/-ийн барилгын ажил 

эхлүүлнэ. 

Асгат сумд ажиллаж буй 

Цагдаагийн алба 

хаагчдын амьдрах, 

ажиллах нөхцөл 

сайжирах

100.0 СЯТ Жилдээ ХЗХ ЦГ

1565.0
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Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 

5.2.12.

5.29.1. Терроризмын болон 

кибер гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх сургалтыг бүсчлэн 

зохион байгуулна.

Терроризмын гэмт 

хэргийн өнөөгийн нөхцөл 

байдлын талаар сум 

байгууллагын 

удирдлагыг мэдээллээр 

хангах, гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх, 

иргэд байгууллагын 

аюулгүй ажиллагааг 

хангах ажилд ахиц гарна. 

3.0 ОНТ 2.3 улиралд ХЗХ, АТХ

136
Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.9

5.29.2. Хил хамгаалалтанд 

нутгийн гүн дэх иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлж хилийн 

бүсэд нийгэм, соёлын үйлчилгээ 

үзүүлнэ.

Хил хамгаалахад туслах 

хүчний үйл ажиллагааг 

идэвхижүүлж хилчдэд 

эрүүл мэнд, урлаг, 

соёлын үйлчилгээг 

үзүүлнэ.

8.0 ОНТ жилдээ
ХЗХ, Хилийн 0277-р 

анги

Зорилт 28-ын дүн

Зорилт 29. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах ажилд олон нийтийг татан оролцуулж чанар үр дүнг  сайжруулна



11.0

                4,845.9  

              33,567.5  

УТ- Улсын төсөв ХБХ - Хөгжлийн бодлогын хэлтэс

ОНХС (АХС) - Орон нутгийн хөгжлийн сан (Аймаг Хөгжлийн Сан) НХС - Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

ОНХС (СХС) - Орон нутгийн хөгжлийн сан (Сум Хөгжлийн Сан) СТСХ - Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

ОНХС (СХДС) - Орон нутгийн хөгжлийн сан (Сум Хөгжлийн Дундын Сан) ТЗУХ - Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс

ОНТ - Орон нутгийн төсөв ХЗХ - Хууль зүйн хэлтэс

СЯТ - Салбар яамны төсөв ЦШ - Цэргийн штаб

БӨХ - Байгууллагын өөрийн хөрөнгө ЗДТГ - Засаг даргын тамгын газар

ТХ - Төсөл хөтөлбөр СХ-Статистикийн хэлтэс

ЖДҮХС- Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан НДХ-Нийгмийн даатгалын хэлтэс

ХЭДС-Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан ХХААЖДҮГ-Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрийн газар

БХС - Байгаль хамгаалах сан МЭҮТ-мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

ОНЗС - Орон нутгийн замын сан ЦСҮАА-Цөм сүрэг үржлийн аж ахуй

НХҮХ - Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс ЦГ- Цагдаагийн газар

ТАЗГ - Тээвэр, авто замын газар УЦУОША-Ус цаг уур, орчны шинжилгээний алба

БГ - Боловсролын газар БОГ-Байгаль орчины газар

ЭМГ - Эрүүл мэндийн газар СХЗХ-Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХГБХХ - Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн хэлтэс ХХ-Хөдөлмөрийн хэлтэс

ГХБХБГ- Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар СХ-Статистикийн хэлтэс

ОБХ - Онцгой байдлын хэлтэс УБХ- Улсын бүртгэлийн хэлтэс

АТХ-Аймгийн тагнуулын хэлтэс АХ- Ахмадын хороо 

МСҮТ- Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв ЭМТ - Эрүүл мэндийн төв

ССАЖГ - Соёл спорт аялал жуучлалын газар ҮГЗХ - Үсчин гоо засалчдын холбоо

ХАААлба- Худалдан авах ажиллагааны алба МХГ- Мэргэжлийн хяналтын газар 

ХАҮТ - Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим ШҮГ -Шуудан үйлчилгээний газар  

БЭЭХ - Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбоо АТҮТ салбар- Авто тээврийн үндэсний төвийн Завхан салбар

Зорилт 29-ын дүн

Тавдугаар бүлгийн дүн

НИЙТ 



Эхлэх Дуусах

1 XXI.1.64

Аймаг, нийслэлийн бүсийн 

тулгуур төвүүдэд 

барилгын материалын 

жижиг дунд үйлдвэр 

хөгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлж барилгын иж бүрэн 

лаборатори байгуулах

2013 2014 18,000.0 5,000.0 4,000.0 1,000.0 4,000.0

2 XXI.1.65

Сумын төвийн шинэчлэл 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

/Тэлмэн сум/

2013 2013 35,000.00 35,000.0 20,390.2 8,521.8 26,478.2 8,521.8

3 XXI.1.74

XXI зуун хорооллын гадна 

цэвэр, бохир ус, дулаан 

холбоо цахилгааны шугам 

сүлжээний барилга 

угсралтын ажил 

/Улиастай/

2013 2014 4,500.0 500.0 500.0 500.0

4 XXIII.1.1.129
Цэцэрлэгийн барилга, 100 

ор /Тосонцэнгэл/
2012 2013 884.0 884.0 884.0 884.0

5 XXIY.1.1.40
Соёлын төв, 300 суудал 

/Түдэвтэй/
2012 2013 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0

6 XXIY.1.1.41
Соёлын төвийн барилга, 

250 суудал /Баянтэс/
2012 2013 600.0 600.0 600.0 600.0

7 XXIY.1.1.42

Соёлын төвийн барилга, 

250 суудал 

/Эрдэнэхайрхан/

2012 2013 600.0 600.0 600.0 600.0

8 XXIY.1.1.43
Соёлын төвийн барилга 

/Отгон/
2012 2013 700.0 700.0 700.0 700.0

9 XXIY.2.1.11
Спорт цогцолборын 

барилга /Улиастай/
2012 2014 2,800.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0

10 XXYII.1.1.5
Ахуйн үйлчилгээний 

төвийн барилга /Улиастай/
2013 2013 840.0 840.0 840.0 840.0

нийт 64924 46,524.0 20,390.2 19,045.8 27,478.2 19,045.8

Хассан дүн

2013 оны 

тодотгосон 

дүн

2014 онд 

тусаагүй дүн 

Хавсралт № 1 

ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 2013 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНӨӨС ХАСАГДСАН БОЛОВЧ 2014-2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ТУСГАН САНХҮҮЖҮҮЛЭХ 

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/сая төгрөг/

№ Дугаар
Төсөл арга хэмжээний 

нэр, хүч чадал байршил 

Хугацаа
Төсөвт 

өртөг

2013 оны 

төлөвлөгөө

Нийт 

санхүүжилт



Эхлэх Дуусах

1 XXIII.1.1.101
Сургуулийн барилга, 640 

суудал /Тосонцэнгэл/
2008 2014 3,290.0 4,273.4 983.4 30%

2 XXIII.1.1.131
Сургуулийн барилга, 320 

суудал /Отгон/
2010 2014 950.00 1,233 283.3 30%

3 XXIII.1.1.147
Цэцэрлэгийн барилга, 100 

ор, /Цагаанчулуут/
2012 2014 835.0 952.3 117.3 14%

4 XXV.1.1.10
Соёлын төвийн барилга, 500 

суудал /Тосонцэнгэл/
2011 2014 2,200.0 3,322.8 1,122.8 51%

5 XXV.1.1.15
Соёлын төвийн барилга, 200 

суудал /Баянхайрхан/
2012 2014 700.0 1,076.0 376.0 54%

6 XXXI.1.6
Төрөх эмнэлэг, 50 ор 

/Улиастай/
2011 2014 2,179.2 2,390.0 210.8 10%

Нийт 10,154.2 13,247.8 3,093.6

2013 оны 

төсөвт 

өртөг

2014 оны 

төсөвт өртөг

Төсөвт 

өртгийн 

зөрүү

Өсөлтийн 

хувь

Хавсралт № 2 

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2013 ОНООС 2014 ОНД ДАМЖИН ХЭРЭГЖИХ,                                                                                    

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ НЬ НЭМЭГДСЭН БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ

сая төг

№ Дугаар
Төсөл арга хэмжээний 

нэр, хүч чадал байршил 

Хугацаа



Хавсралт № 3

сая төг

Эхлэх Дуусах

1
Нутгийн удирдлагын ордон 

/Их-Уул/
2013 2014 ОНХС (СХС) 970.0 220.0 750.0

2
Нутгийн удирдлагын ордон 

/Тэс/
2010 2014 ОНХС (СХС) 1,200.0 100.0 1,100.0

Нийт 2,170.0 320.0 1,850.0

АЙМГИЙН 2013 ОНЫ ОНХС-ААР ХИЙГДЭЖ ЭХЭЛСЭН БОЛОВЧ ЭХ ҮҮСВЭР БАТЛАГДАХГҮЙ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ЗОГССОН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

2014 оны 

үлдэгдэл дүн 
№

Төсөл арга хэмжээний 

нэр, хүч чадал байршил 

Хугацаа
Эх үүсвэр

2013 оны 

төсөвт өртөг
Санхүүжилт


