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ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД 
ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ  

  

№ 

Дунд 
хугацааны 
бодлогын 

баримт бичиг 

Арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин, үр 
дүн 

Шаардлагатай 
хөрөнгийн 
хэмжээ, 

хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
НЭГ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ЭРДЭС БАЯЛАГ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

Байгаль орчныг хамгаалах, тэнцвэрт байдлыг хангах, нөөц баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, тогтвортой аялал жуулчлал, ногоон 
хөгжлийн цогц бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

1.1. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА 
Зорилт 1. Экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангах, нөөц баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, бохирдол хомсдол бууруулах
бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

1 

Засаг даргын 
үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөр 
/цаашид 
ЗДҮАХ гэх/-ийн 
1.1.1.2 дахь 
заалт 

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх 
үйл ажиллагааг зохион байгуулах 

Прогнозлосон 
тунадасны хэмжээг 
нэмэгдүүлэх 

Жилд орох хур 
тунадасны 
хэмжээ 
нэмэгдсэн 
байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлтийн хэлтэс 
/цаашид 
ХОХБТХэлтэс гэх/ 
Аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх Ус, 
цаг уур, орчны 
шинжилгээний алба 
/цаашид 
УЦУОШАлба гэх/ 

2 

Монгол улсын 
Тогтвортой 
хөгжлийн үзэл 
баримтлал 
2030, ЗДҮАХ-
ийн 1.1.1.4 дэх 
заалт 

Агаарын бохирдуулагч эх 
үүсвэрүүдийн тооллого зохион 
байгуулж, чанарын хяналт, 
хэмжилт хийх 

Эх үүсвэрүүдийн 
тооллого 1 
хийгдсэн байна.  

Агаарын 
бохирдлын 
хэмжээг 
тодорхойлно. 

Улс, орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх УЦУОШАлба 



2 

3 

ЗДҮАХ-ийн 
1.1.2.1 дэх 
заалт 
ЗДҮАХ-ийн 
1.1.2.3 дахь 
заалт 

Төв суурин газрын ундны усны эх 
үүсвэрийг тоолууржуулах, 
“Дэлгэрэх” гол төслийг үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлэх 

Ундны усны эх 
үүсвэрийн 80%-ийг 
тоолууржуулах  

Ундны усны эх 
үүсвэрийн 
ашиглалт 
сайжирна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх Байгаль 
орчин, аялал 
жуулчлалын газар 
/цаашид БОАЖГазар 
гэх/ 

4 “Ус” үндэсний 
хөтөлбөр 

Булаг шандны эхийг хамгаалж, 
усны мэдээллийн санг баяжуулах 

Эхийг хамгаалсан 
булаг шандны тоо 

10 ширхэг булаг 
шандны эх 
хамгаалагдсан 
байна. 

БОХНСАХ 
Зардал 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх БОАЖГазар, 
Сумдын ЗДТГазар 

5 

“Ус” үндэсний 
хөтөлбөр 
ЗДҮАХ-ийн 
1.1.2.5-6 дахь 
заалт 

Орхон голын бохирдлыг 
бууруулах арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт, бодит 
үр дүнгээр 

Орхон голын 
бохирдлын 
хэмжээ урьд 
оноос буурсан 
байна. 

БОХНСАХ 
зардал 

Аймгийн ЗДТГазар 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх БОАЖГазар, 
Сумдын ЗДТГазар 

6 
ЗДҮАХ-ийн 
1.1.2.7 дахь 
заалт 

Хужиртын халуун рашаан шаврын 
ашиглалт, хамгаалалтыг оновчтой  
болгох 

Хамгаалалт 
хариуцсан нэгж бий 
болсон байна. 

Халуун рашаан 
шаврын 
ашиглалт, 
хамгаалалт 
сайжирсан 
байна.  

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазар 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх БОАЖГазар, 
Сумын ЗДТГазар 

7 
ЗДҮАХ-ийн 
1.1.3.1 дэх 
заалт 

Хархорин суманд бургас 
үржүүлгийн плантаци байгуулах 
ажлыг эхлүүлэх 

10 га-аас доошгүй 
талбайд байгуулах 

Бургас 
үржүүлгийн 
газартай болох 
эхлэл 
тавигдана. 

Төсөл, 
хөтөлбөр 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх БОАЖГазар, 
ОХБЦГХЗахиргаа, 
Хархорин сумын 
ЗДТГазар 

8 
ЗДҮАХ-ийн 
1.1.3.1 дэх 
заалт 

Ойжуулалт мод үржүүлгийн 
мэргэжлийн байгууллага, 
иргэдийн санал санаачилгыг 
дэмжиж, ойн нөхөн сэргээлтийг 
эрчимжүүлэн, ойн хортон 
шавьжтай тэмцэх. 

Хортон шавьжтай 
тэмцэх ажил 
хийгдсэн талбай, 
га-аар 

100 га 
ойжуулалт,  
5000 га-д 
хортон 
шавьжтай 
тэмцэх ажил 
хийгдсэн байна. 

БОХНСАХ 
зардал 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх БОАЖГазар 

9 

Монгол улсын 
ТХҮБ 2030 
Аялал 

жуулчлалыг 
хөгжүүлэх 

Аялал жуулчлалын мэдээллийн 
төв байгуулах ажлыг судлаж 
эхлүүлэх 

Жуулчдад 
мэдээллийн төв 
байгуулагдсан 
байна. 

Мэдээллийн төв 
байгуулагдаж, 
жуулчид 
мэдээлэл авах 
бололцоо 

Төсөл 
хөтөлбөр 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх БОАЖГазар 
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үндэсний 
хөтөлбөр 

нөхцөл бүрдсэн 
байна. 

Зорилт 2.  Газар зохион байгуулалтыг оновчтой төлөвлөж, хэрэгжүүлнэ. 

1 ЗДҮАХ 2.4.5 
дахь зорилт 

Газар тариалангийн талбайг 
хашаажуулах ажлыг эхлүүлэх. 

Хашаажуулсан 
талбайн 
хэмжээгээр  

Газар тариалан 
эрхлэгчид 
болон малчдын 
хоорондох 
маргаан 
буурсан байна. 

Хувийн 
хэвшлийн 
хөрөнгөөр 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ГХБХБГазар  
Засаг даргын дэргэдэх 
ХХААГазар 

2 ЗДҮАХ 1.1.4 
дэх зорилт 

Аймгийн газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийж, сумдын газар 
зохион байгуулалт, газар 
олголтын ажлын явцад хяналт 
шинжилгээ хийн илэрсэн зөрчлийг 
арилгуулах, хот байгуулалтын 
чиглэлээр цаашид баримтлах 
чиглэлийг гаргаж, хэрэгжүүлэх 

Илрүүлж, 
арилгасан 
зөрчлийн тоогоор  

Сумдын 
ерөнхий 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 
сайжирсан 
байна. 

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс,  
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ГХБХБГазар 

3 ЗДҮАХ 1.1.4.2 
дахь заалт 

Монгол улсын иргэнд газар 
өмчлүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Газар өмчилж 
авсан иргэдийн тоо 

Шинээр 5000-с 
доошгүй иргэнд 
өмчлүүлсэн 
байна. 

Улсын төсөв Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ГХБХБГазар 

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 
Орон нутгийн түүхий эд, гадаад зах зээлд түшиглэсэн импортыг орлох экспортод чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нэмүү өртөг шингээсэн 
кластер хэлбэрийн инновацид суурилсан үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх замаар аймгийн эдийн засгийг тэлэх бодлогыг авч хэрэгжүүлнэ. 

2.1. ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН САЛБАР 
Зорилт 1. Төсвийн үр ашиггүй зардлыг бууруулж, төсвийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх замаар үр өгөөжийг нь дээшлүүлэх, байгалийн 
нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, гадаад харилцааг эдийн засагжуулах бодлого баримтлан ажиллах, иргэдийн санхүүгийн 
боловсролыг нэмэгдүүлэх замаар аймгийн эдийн засгийг тэлэх бодлогыг авч хэрэгжүүлнэ. 

1 
ЗДҮАХ-ийн 
2.1.1.4 дэх 
заалт 

Аймгийн эдийн засгийн 
хөгжлийн хурдцыг ахиулах 
зорилгоор “Аймгийн эдийн 
засгийг эрчимтэй хөгжүүлэх, 
ажилгүйдлийг бууруулах 
хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, 
батлуулах 

Хөтөлбөр 
боловсруулсан 
байдал, хэрэгжих 
үндэслэл, тооцоо 
судалгаагаар 

Хөтөлбөр 
батлагдаж 
хэрэгжиж 
эхэлсэн байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв, төсөл 
хөтөлбөр 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс, 
Нийгмийн бодлогын 
хэлтэс /цаашид 
НБХэлтэс гэх/, 
дэргэдэх агентлагууд 

2 ЗДҮАХ-ийн 
2.1.2.1 дэх 

Сумдын бие даан хөгжих эдийн 
засгийн  чиглэлийг тухайн 

19 сумын эдийн 
засгийн хөгжлийн 

Аймгаас сумдыг 
дэмжих 

Орон 
нутгийн 

Аймаг, сумдын 
ЗДТГазар 
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заалт сумдаар тодорхойлуулж, 
аймгаас бодлогын дэмжлэг 
үзүүлэх 

чиглэлээ 
тодорхойлсон 
байдлаар 

бодлогын 
чиглэл тодорхой 
болсон байна.  

төсөв, 
сумдын 
төсөв 

3 
ЗДҮАХ-ийн 
2.1.2.4 дэх 
заалт 

Сумдын орон нутгийн хөгжлийн     
сангийн хөрөнгийг тодорхой үр 
дүнтэй төсөл арга хэмжээнд 
зарцуулах, Тогтвортой 
амьжиргаа-3 төслийг хэрэгжүүлж 
эхлүүлэх 

Төслөөс 
санхүүжсэн мөнгөн 
дүн 

ОНХСангийн 
хөрөнгийн 
зарцуулалт 
сайжирсан 
байна. 

Төсөл   
хөтөлбөр 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс, Засаг 
даргын дэргэдэх 
Санхүүгийн хяналт, 
аудитын алба, сумдын 
ЗДТГазар 

4 
ЗДҮАХ-ийн 
2.1.3.1 дэх 
заалт 

Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн ашиглалт, хамгаалалтыг 
сайжруулж, бүртгэл мэдээлэл, 
үнэлгээ, тайланг ил тод нээлттэй 
болгож, өмч эзэмшигчдийн 
хариуцлагыг дээшлүүлэх 

Өмчтэй 
холбоотой 
зөрчлийн 
бууралтаар   

Орон нутгийн 
өмчийн 
ашиглалт 
хамгаалалт 
сайжирсан 
байна. 

Орон нутгийн 
төсөв 

Засаг даргын дэргэдэх 
Орон нутгийн өмчийн 
газар /цаашид 
ОНӨГазар/ 

5 
ЗДҮАХ -ийн 
2.1.3.3 дэх 
заалт 

Баянтээг ХК болон уул уурхайн 
үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн 
нэгжүүдийн нийгмийн 
хариуцлагыг орон нутгийн 
хөгжилтэй уялдуулах 

Оруулсан 
хөрөнгийн 
хэмжээгээр 

Уул уурхайн 
салбараас 
оруулж буй 
хөрөнгө 
оруулалт 
нэмэгдсэн 
байна. 

Хувийн 
хэвшлийн 
хөрөнгөөр 

Аймгийн ЗДТГазар, 
Засаг даргын дэргэдэх 
ОНӨГазар 

6 

ЗДҮАХ-ийн 
2.1.4.1 дэх 
заалт 
ЗДҮАХ-ийн 
2.1.4.2 дахь 
заалт 
ЗДҮАХ-ийн 
2.1.4.3 дахь 
заалт 

Төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах үйл 
ажиллагааг ил тод зохион 
байгуулах, дотоодын давуу эрхийг 
тооцож ажиллах 
 

Цахим хэлбэрээр 
зохион 
байгуулсан ХАА-
ны эзлэх хувь 

Улс, орон 
нутгийн төсөв, 
орон нутгийн 
хөгжлийн 
сангийн 
хөрөнгө 
оруулалтын 
80% хүртэлх, 
Төсөвт 
байгууллага 
болон сумдад 
30% хүртэлх, 

- Засаг даргын дэргэдэх 
ОНӨГазар 

7 
ЗДҮАХ –ийн 
2.1.4.5 дахь 
заалт 

Бүх шатны худалдан авах 
ажиллагаанд дотоод хяналт, 
шалгалтыг тогтмол явуулж, 
ажлын гэрээний гүйцэтгэлийг 

Зохион 
байгуулсан 
дотоод хяналтын 
тоо 

Гэрээт ажлын 
гүйцэтгэл чанар 
сайжирсан 
байна. 

Орон нутгийн 
төсөв 

Засаг даргын дэргэдэх 
ОНӨГазар 
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мэргэжлийн байгууллагуудын 
хамтарсан ажлын хэсэг хүлээн 
авч, гэрээний хариуцлагыг 
нэмэгдүүлэх 

8 
ЗДҮАХ –ийн 
2.1.5.1 дэх 
заалт 

Төсвийн хэмнэлтийн горимыг 
хэрэгжүүлэх зардлыг бууруулах, 
төсвийн  сахилга, хариуцлагыг 
сайжруулах 

 

Албан даалгавар 
гаргаж 
хэрэгжүүлэх 

Төсвийн 
шинээр үүссэн 
өргүй 
ажилласан 
байна. 

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
СТСХэлтэс 

9 
ЗДҮАХ –ийн 
2.1.5.2 дэх 
заалт 

Төсвийн ил тод байдлыг хангаж 
Шилэн дансанд мэдээллийг 
тогтмол байршуулж, нийтэд 
мэдээлж байх 

Шилэн дансанд 
мэдээллээ 
байршуулсан 
байгууллагын тоо, 
мэдээллээр 

Төсвийн 
талаарх 
мэдээлэл ил 
тод нээлттэй 
болсон байна. 

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх Санхүүгийн 
хяналт, аудитын алба 

10 
ЗДҮАХ –ийн 
2.1.5.3 дэх 
заалт 

Аймаг, сумын татварын ба 
татварын бус орлогын нэр 
төрлөөр  сар бүр жигд ханган 
биелүүлэх, сумын тухайн сарын 
орлогын төлөвлөгөөний 
биелэлттэй уялдуулан сар бүрийн 
санхүүгийн дэмжлэгийг тооцон 
олгож байх 

Орлогын 
төлөвлөгөө 
биелэлт хувиар 

Төсвийн 
орлогын 
төлөвлөгөө нэр 
төрөл бүрээрээ 
бүрэн биелэсэн 
байна. 

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
СТСХэлтэс, Аймгийн 
Засаг даргын дэргэдэх 
Татварын хэлтэс 

11 
ЗДҮАХ –ийн 
2.1.6.3 дэх 
заалт 

Орон нутгийн татварын баазыг 
нэмэгдүүлэх замаар төсвийн 
орлогыг нэмэгдүүлэх 

Шинээр нэмэгдсэн 
татвар төлөгчийн 
тоо 

Орон нутгийн 
төсвийн орлого 
урьд оны 
гүйцэтгэлээс 
нэмэгдсэн 
байна. 

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх Татварын 
хэлтэс 

12 
ЗДҮАХ –ийн 
2.1.6.4 дэх 
заалт 

Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулж буй гадны 
бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүд, 
салбар компаниудыг орон нутгийн 
татварын албанд бүртгэлтэй 
болгож, татварын орлогыг 
нэмэгдүүлэх 

Татвар төлөгчөөр 
бүртгүүлсэн салбар 
нэгжийн тоо 

Орон нутгийн 
төсвийн орлого 
нэмэгдсэн 
байна. 

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх Татварын 
хэлтэс, Улсын 
бүртгэлийн хэлтэс 

13 
ЗДҮАХ –ийн 
2.1.7.1 дэх 
заалт 

Иргэдэд үнэт цаасны зах зээлийн 
талаар мэдлэг, мэдээлэл олгох, 
үнэт цаасны арилжаанд брокер, 

Сургалтад 
хамрагдсан 
иргэдийн тоогоор 

Иргэдийн 
санхүүгийн 
талаарх мэдлэг, 

Орон 
нутгийн 
төсөв, 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
СТСХэлтэс 
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дилерээр оролцох сонирхолтой 
иргэдийн тоог нэмэгдүүлэх 

мэдээлэл 
дээшилсэн 
байна. 

Хувийн 
хэвшлийн 
төсөл 

14 
ЗДҮАХ-ийн 
2.1.9.2 дахь 
заалт 

ОХУ, БНХАУ, БНСУ, Япон, Франц, 
Итали, Герман зэрэг орнуудын 
муж, хотуудтай санамж бичгийн 
хүрээнд харилцан ашигтай 
хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх 

Хамтран 
хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний тоо, үр 
дүнгээр 

Олон улсын 
дэвшилтэт 
туршлага, 
технологи орон 
нутагт нэвтэрсэн 
байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс 

15 ЗДҮАХ-ийн 
2.1.9.1 дэх заалт 

Гадаад хамтын ажиллагааны үр 
өгөөжийг дээшлүүлэх зорилгоор 
“Аймгийн гадаад харилцааны 
нэгдсэн бодлого” хөтөлбөрийг 
боловсруулан хэрэгжүүлэх  

Хөтөлбөрийн 
боловсруулалт 

Хөтөлбөр 
батлагдсан 
байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс 

2.2. АЖ ҮЙЛДВЭР, БИЗНЕСИЙН ТААТАЙ ОРЧИН, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЭРДЭС БАЯЛАГ 
Зорилт 1: Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ, бизнесийн орчинг сайжруулна. 

1 

ЗДҮАХ-ийн 
2.2.1.3 дахь 
заалт 
 

Уянга, Зүүнбаян-Улаан, 
Хархорин, Хужирт сумдад 
байгуулагдсан сүүний 
үйлдвэрүүдийн менежментийг 
боловсронгуй болгож, үйл 
ажиллагааг жигдрүүлэн, 
бүтээгдэхүүний нэр төрлийг 
нэмэгдүүлэх 

Боловсруулсан сүү 
/литрээр/ 

Сүү сүүн 
бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийн 
хэмжээ 
нэмэгдсэн 
байна. 

Хувийн 
хэвшлийн 
хөрөнгө 
оруулалт 

Аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх Хүнс 
хөдөө аж ахуйн газар 
/цаашид ХХААГ гэх/ 
Аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх 
ОНӨГазар 

2 

ЗДҮАХ-ийн 
2.2.1.6 дахь 
заалт 
 

Ээрмэл, сүлжмэл, нэхмэл, ажлын 
хувцасны болон төрөл бүрийн 
оёдлын үйлдвэрийг Арвайхээр  
суманд байгуулах ажлыг эхлүүлэх 

Шинээр 
байгуулагдсан 
үйлдвэр цехийн 
тоогоор 

Арвайхээр 
суманд үйлдвэр 
байгуулагдаж, 
аж үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүний 
тоо нэмэгдсэн 
байна. 

Жижиг дунд 
үйлдвэрийг 
хөгжүүлэх 
сан, сум 
хөгжүүлэх   
сан, зээлийн 
батлан 
даалтын сан 

Аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх 
ХХААГазар 

3 

ЗДҮАХ-ийн 
2.2.1.8 дахь 
заалт 
 

Нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг 
баталгаажуулах ажлыг зохион 
байгуулж, зах зээлд таниулахад 
дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг 
төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр 
хэрэгжүүлэх 

Брэнд 
бүтээгдэхүүний 
тоогоор 

Нутгийн брэнд 
бүтээгдэхүүний 
тоо нэр төрөл, 
үйлдвэрлэлийн 
хэмжээ  
нэмэгдсэн 

Жижиг дунд 
үйлдвэрийг 
хөгжүүлэх 
сан, сум 
хөгжүүлэх   
сан, зээлийн 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс,  
Аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх 
ХХААГазар 
Аймгийн Засаг 
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байна.  батлан 
даалтын сан 

даргын дэргэдэх 
Стандарт, 
хэмжилзүйн хэлтэс 

4 
ЗДҮАХ-ийн 
2.2.2.3 дахь 
заалт 

Худалдаа үйлчилгээний томоохон 
сүлжээ, дэлгүүрүүд болон бусад 
төрлийн бизнесийн үйл 
ажиллагааг дэмжих 

Шинээр 
байгуулагдсан 
томоохон сүлжээ 
дэлгүүрийн 
тоогоор 

Худалдаа 
үйлчилгээний 
томоохон 
сүлжээ, 
дэлгүүрүүд 
байгуулагдсан 
байна. 

Хувийн 
хэвшлийн 
хөрөнгө 
оруулалт 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс, 
Аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх 
ХХААГазар 

5 
ЗДҮАХ-ийн 
2.2.2.4 дахь 
заалт 

Зах зээлийн судалгаа, бизнес 
төлөвлөлт болон бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний борлуулалт-
зуучлал, мэдээлэл сургалтын үйл 
ажиллагааг явуулах “Бизнесийн 
зөвлөгөө, мэдээллийн төв”-ийг 
төр, төрийн бус байгууллагын 
түншлэлээр байгуулах боломжийг 
судлах 

Мэдээллийн 
төвийн тоо 1 

Бизнесийн 
зөвлөгөө, 
мэдээллийн төв 
байгуулагдсан 
байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс, 
Аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх 
ХХААГазар 

6 
ЗДҮАХ-ийн 
2.2.2.8 дахь 
заалт 

Аймагт ач холбогдол бүхий  
бизнес төслүүдийг /гадаад хэлээр/ 
боловсруулж, хөрөнгө оруулагч, 
бизнесийн түншлэл-уулзалт арга 
хэмжээг онлайн болон бусад 
хэлбэрээр улирал тутам зохион 
байгуулах 

Орчуулсан төсөл, 
зохион 
байгуулагдсан арга 
хэмжээний тоогоор 

Гадаадын 
хөрөнгө 
оруулалт 
нэмэгдсэн 
байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс, 
Аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх 
ХХААГазар 

7 
ЗДҮАХ-ийн 
2.2.1.8 дахь 
заалт 

Хайрхандулаан сумын Бизнес 
хөгжлийн төвийн барилгыг 
засварлаж, үйл ажиллагааг 
эхлүүлэх 

Барилгын 
засварын ажлын 
гүйцэтгэлээр 

Сумын бизнес 
эрхлэгчид, 
үйлдвэрлэгчдэд 
худалдаа, 
үйлчилгээний 
таатай орчин 
бүрдсэн байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс, 
Сумын ЗДТГазар 

Зорилт 2. Хариуцлагатай уул уурхай хөгжүүлэх зарчмыг хэрэгжүүлж, нөхөн сэргээлтийг эрчимжүүлэн, нөөцийг нээн илрүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ.   

1 
ЗДҮАХ-ийн 
2.3.1.3 дахь 
заалт 

Хариуцлагатай уул уурхайг 
хөгжүүлэх чиглэл боловсруулах, 
уул уурхайн улмаас эвдэрсэн 
талбайн нөхөн сэргээлтийг 

Нөхөн сэргээлт  
хийсэн  талбайн 
хэмжээгээр 

65  га хүртэлх 
талбайд нөхөн 
сэргээлт 
хийгдсэн байна. 

Хувийн 
хэвшлийн 
хөрөнгө 

Аймгийн ЗДТГазар 
ХОХБТХэлтэс, 
Аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх 
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хийлгэх БОАЖГазар 

2 
ЗДҮАХ-ийн 
2.3.1.5 дахь 
заалт 

Баянтээг хувьцаат компаний 
нүүрсийг боловсруулах ажлыг 
судлах 

Судалгааны 
тайлангаар 

Судалгааны 
ажил хийгдсэн 
байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазар 
ХОХБТХэлтэс, 
Аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх 
ОНӨГазар 

3 
ЗДҮАХ-ийн 
2.3.1.4 дэх 
заалт 

Ил тод, хариуцлагатай уул 
уурхайн хөгжилд дөрвөн талт 
түншлэлийн зарчмаар ажиллаж, 
аж ахуйн нэгжүүдийн нийгмийн 
хариуцлагыг нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээг ОУБ-тай хамтран 
хэрэгжүүлэх 

Дөрвөн талт 
түншлэлийн 
зарчмаар хамтран 
хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний тоогоор 

Уул уурхайгаас 
орон нутагт орж 
ирэх үр өгөөж 
дээшилнэ. 

Төсөл 
хөтөлбөр 

Аймгийн ЗДТГазар 
ХОХБТХэлтэс 
 

2.3. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАР 
Зорилт 1. Байгаль цаг уурын нөхцөлд зохицсон бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэн, бэлчээр ашиглалтыг сайжруулж, 
мал амьтны өвчний тандалт, хяналт, үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай мал аж ахуйн 
салбарыг хөгжүүлнэ. 

1 
ЗДҮАХ-ийн 
2.4.2.1 дэх 
заалт 

“Аймгийн мал эмнэлгийн 
үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах хөтөлбөр”-ийг 
боловсруулах, мал эмнэлгийн 
тогтолцоог малчдын эрэлт 
шаардлагад нийцүүлэн сум бүрт 
2-оос доошгүй мал эмнэлэг 
ажиллуулах 

Хувийн мал 
эмнэлгийн тооны 
өсөлтөөр   

Мал эмнэлгийн 
үйлчилгээний 
чанар 
сайжирсан 
байна. 

Орон нутгийн 
төсөв 

 
 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ХХААГазар 

2 
ЗДҮАХ-ийн 
2.4.2.3 дахь 
заалт 

Мал амьтны халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг чанартай зохион 
байгуулж, голомтот нутгийн мал 
сүргийг бүрэн хамруулах 

Вакцинжуулалтад 
хамрагдсан малын 
тоогоор 

2 сая толгой 
малыг 
вакцинжуулалта
д хамруулсан 
байна. 

Улс, орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ХХААГазар 

3 
ЗДҮАХ-ийн 
2.4.1.1 дэх 
заалт 

Аймгийн нийт мал сүргийн бүтцэд 
эзлэх үхэр сүргийн тоо толгойг 
нэмэгдүүлэх, төв суурин 
газруудыг дагуулж өндөр ашиг 
шимт мах, сүүний чиглэлийн 
үхрийн эрчимжсэн аж ахуйг 
хөгжүүлэх 

Үхэр сүргийн нийт 
сүрэгт эзлэх 
хувиар 

Үхэр сүргийн 
нийт сүрэгт 
эзлэх хувь 7%-д 
хүрсэн байна. 

Улс, орон 
нутгийн 
төсөв, 
ААНэгж, 
иргэдийн 
хөрөнгө 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ХХААГазар 

4 ЗДҮАХ-ийн Мал эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг Сургалтад Мал эмнэлгийн Улс, орон Аймгийн ЗДТГ-ын 
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2.4.2 дахь 
зорилт 

Хятад улсад сургаж мэргэшүүлэх хамрагдах хүний 
тоо 10 хүн 

мэргэжилтнүүди
йн ур чадвар 
дээшилсэн 
байна. 

нутгийн 
төсөв, 
ААНэгж, 
иргэдийн 
хөрөнгө 

ХОХБТХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ХХААГазар 

5 
ЗДҮАХ-ийн 
2.4.1.4 дэх 
заалт 

Хадлан бэлтгэх салаа бригадын 
үйл ажиллагааг өргөжүүлж, 
Арвайхээр суман дахь тэжээлийн 
фондыг улсын нөөцийн салбар 
болгох асуудлыг судлан 
шийдвэрлүүлэх 

Тэжээлийн 
нөөцийн 
хэмжээний 
өсөлтөөр 

Орон нутгийн 
өвс тэжээлийн 
нөөц нэмэгдсэн 
байна 

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ХХААГазар 

6 
ЗДҮАХ-ийн 
2.4.1.5 дахь 
заалт 

Бэлчээрийн даац, төлөв байдалд 
үнэлгээ хийж, отрын бүс нутгийг 
шинэчлэн тогтоох 

Бүсчилсэн 
судалгааны 
тоогоор 

Отрын бүс нутаг 
шинэчлэн 
тогтоосон 
байна. 

Орон нутгийн 
төсөв. 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ХХААГазар 

Зорилт 2: Хоршоо нөхөрлөл, малчны бүлэг зэрэг, хөдөлмөрөө хорших санал санаачилгыг дэмжинэ. 

1 

 
ЗДҮАХ-ийн 
2.4.3.1 дэх 
заалт 

Нөхөрлөл, хоршооны үйл 
ажиллагааг дэмжих талаар 
хөтөлбөр боловсруулан 
хэрэгжүүлэх 

Нөхөрлөл хоршоог 
дэмжсэн төсөл 
хөтөлбөрийн 
дэмжлэгийн 
тоогоор  

Хөтөлбөр 
батлагдсан 
байна. 

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ХХААГазар 

2 

ЗДҮАХ-ийн 
2.4.3.3 дахь  
заалт 
 

Хоршоодыг зээлийн бодлогоор 
дэмжиж, мэргэжил арга зүйн 
зөвөлгөө өгөх, сургалтанд 
хамруулж, бүтээгдэхүүний 
борлуулах-зуучлах үйлчилгээ 
үзүүлж ашигтай ажиллах 
нөхцөлийг бий болгох 

Дэмжсэн зээлийн 
хэмжээгээр 

Хоршоодын үйл 
ажиллагаа 
сайжирч, ашиг 
нь нэмэгдсэн 
байна. 

Төсөл  

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ХХААГазар, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх Хөдөлмөр 
халамж үйлчилгээний 
хэлтэс 

Зорилт 3. Услагаатай тариалан, хөрс хамгаалах, техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, хүнсний болон үрийн буудай, төмс хүнсний 
ногооны дотоодын хэрэгцээг хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

1 
ЗДҮАХ-ийн 
2.4.5.2 дахь 
заалт 

Атаршсан талбайг хөрөнгө 
оруулагчдад төсөл сонгон 
шалгаруулж эзэмшүүлэх замаар 
эргэлтэнд оруулж тариалалтыг 
нэмэгдүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн 
хийх 

Ашиглалтанд 
оруулсан сан 
талбайн 
хэмжээгээр 

Газар 
тариалангийн 
үйлдвэрлэлийн 
хэмжээ 
нэмэгдсэн 
байна.  

ААНэгж, 
иргэдийн 
хөрөнгө 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх Газрын 
харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газар 
/цаашид ГХБХБГазар 
гэх/,  
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Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ХХААГазар 

2 
ЗДҮАХ-ийн 
2.2.1.8 дахь 
заалт 

Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдэд 
зориулсан үзэсгэлэнгийн 
павилонтой болох 

Павилонтой 
болсон байна. 

Жижиг дунд 
үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн 
бүтээгдэхүүний 
борлуулалт 
нэмэгдсэн 
байна. 

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ХХААГазар 

3 
ЗДҮАХ-ийн 
2.4.5 дахь 
заалт 

Төсвийн хөрөнгөөр худалдан авч 
байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнд 
орон нутагт үйлдвэрлэгдсэн төмс, 
хүнсний ногоог худалдан авч, 
нийлүүлдэг тогтолцоог бүрдүүлэх. 

Бүтээгдэхүүн 
нийлүүлсэн 
үйлдвэрлэгчдийн 
тоогоор 

Орон нутгийн
үйлдвэрлэгчдийн 
борлуулалт 
нэмэгдсэн байна.

- 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ХХААГазар 

2.4. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЭЦ, ТЭЭВЭР ЛОЖИСТИК 
Зорилт 1. Орон нутагтаа тав тухтай орчин, нөхцөлд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

1 
ЗДҮАХ-ийн 
2.5.2.1 дэх 
заалт 

Арвайхээр сумын нийтийн 
цэвэрлэх байгууламжийг шинээр 
барих ажлыг эхлүүлэх 

Цэвэрлэх 
байгууламжийн 
барилгын ажлын, 
хувиар 

50 хувь Төслийн 
хөрөнгө  

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс, 

2 
ЗДҮАХ-ийн 
2.5.2.5 дахь 
заалт 

Арвайхээр сумын хуучин орон 
сууцнуудын нийтийн эзэмшлийн 
хэсэг, барилгын гадна фасад, 
дээвэр, орцыг шинэчлэн 
засварлаж, орчны тохижилтыг 
хийх 

Гадна фасад, орц, 
дээврийн 
шинэчлэл 
засварын ажил 
хийгдсэн тоо 

Гадна фасад 
шинэчлэл-3 
Дээвэр засвар-5 
Орцны хаалга 
солих-1 

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ГХБХБГазар 

3 
ЗДҮАХ-ийн 
2.5.2.6 дахь 
заалт 

Арвайхээр суманд амины орон 
сууцны хороолол, хотхоны 
инженерийн дэд бүтэц бий болгох 
ажлыг үргэлжлүүлэх 

Инженерийн шугам 
сүлжээнд 
холбогдсон өрхийн 
тоогоор 

Иргэдийн ая 
тухтай амьдрах 
орчин нөхцөл 
бүрдсэн байна. 

Хувийн 
хувшлийн 
хөрөнгө 

оруулалтаар 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ГХБХБГазар 

Зорилт 2. Орон нутгийн чанартай автозам, замын байгууламжийн ашиглалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, Арвайхээр, Хархорин суманд 
тээврийн үйлчилгээг сайжруулна. 

1 
ЗДҮАХ-ийн 
2.5.1.6 дахь  
заалт 

Арвайхээр, Хархорин сумдын 
нийтийн зорчигч тээврийн 
маршрутыг нэмэгдүүлж 
үйлчилгээг сайжруулах 

Маршрут 
нэмэгдүүлэх тоо 2 
Нийтийн зорчигч 
тээврийн 
хэрэгслээр 
үйлчлүүлсэн 

Нийтийн 
тээврийн 
үйлчилгээний 
чанар хүртээмж 
нэмэгдсэн 
байна. 

Орон нутгийн 
төсөв 

Арвайхээр, Хархорин 
сумдын ЗДТГ 
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иргэдийн тоо 
25400-ээс доошгүй 

2 
ЗДҮАХ-ийн  
2.5.1.4 дэх  
заалт 

Бат-Өлзий сумын Хөнөгийн голын 
модон гүүрийг засварлах Гүүрийн барилга 1 

Улаанцутгалан 
чиглэлд орон 
нутгийн болон 
жуулчдын 
аюулгүй зорчих 
нөхцөл бүрдэнэ. 

Улс, орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс 

3 
ЗДҮАХ-ийн  
2.5.1.3 дахь  
заалт 

Элсэн тасархай Хархорин 
чиглэлийн 77 км авто замыг 
ашиглалтад оруулах 

Ашиглалтанд 
орсон зам /км-р/ 

Иргэдийн 
аюулгүй тав 
тухтай зорчих 
нөхцөл 
хангагдсан 
байна. 

Улсын төсөв 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс 

 

4 
ЗДҮАХ-ийн  
2.5.1.2 дахь  
заалт 

Арвайхээр сумын доторх 
автозамын сүлжээг засварлаж, 
өргөтгөх 

Засварлаж 
өргөтгөсөн замын 
хэмжээгээр 

Арвайхээр 
сумын доторх 
авто замын 
насжилт 
уртассан байна. 

Улс, орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтэс 

ГУРАВ. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 
Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, урлагийн ёс зүйт үйлчилгээг чухалчилж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэн, нийгмийн 
хамгааллыг зорилтот бүлгүүдэд чиглүүлж, гэр бүлийг дэмжсэн бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 

3.1. ЭРҮҮЛ МЭНД 
Зорилт 1. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж, салбар дундын хамтын ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэн 
эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үзлэгийн хөдөө орон нутагт зохион байгуулж, эрүүл мэндийн салбарын нэгдмэл 
удирдлагыг хангаж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангана. 

1 
ЗДҮАХ-ийн 
3.1.1.3 дахь 
заалт 

“Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх  

Хүн амыг вируст 
хепатитийн өвч-
лөлөөс урьдчилан 
сэргийлэх арга 
хэмжээг эрчим-
жүүлэх арга 
хэмжээний тоогоор 

Элэгний 
өвчлөлийн эрт 
илрүүлгийн хувь 
нэмэгдэж, 
хүндрэл нас 
баралт буурсан 
байна 

Улсын төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ЭМГазар , 
БОЭТ 

2 
ЗДҮАХ-ийн 
3.1.1.4 дэх 
заалт 

Иргэдийг эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг 
шинжилгээнд хамруулах нэгдсэн 
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх 

Үе шат, үзлэгт 
хамрагдсан хүний 
тоогоор 

Өвчний эрт 
илрүүлэлт 
нэмэгдсэн 
байна. 

Улсын төсөв 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ЭМГазар, 
БОЭТ, сум өрхийн 
ЭМТ 
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3 
ЗДҮАХ-ийн 
3.1.2.2 дахь 
заалт 

Халдварын бус өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, 
хувийн хэвшил, төрийн бус 
байгууллагатай хамтран ажиллах 

Байгуулсан гэрээ, 
хамтран 
хэрэгжүүлсэн 
ажлын төлөвлөгөө 
төсөл хөтөлбөрийн  
биелэлт хувь 

Төлөвлөгөөг 85-
аас доошгүй хувь 
хэрэгжүүлсэн 
байна 

Улсын төсөв, 
төсөл 
хөтөлбөр, 

Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ЭМГазар 

4 
ЗДҮАХ-ийн 
3.1.5 дахь 
зорилт 

Хужирт сумын хуучин эмнэлгийн 
барилга, Бат-Өлзий, Гучин-Ус, 
Баянгол, Төгрөг сумдын 
эмнэлгийн барилгын засварыг 
хийх, Бат-Өлзий, Богд, Зүүнбаян-
Улаан сумдыг түргэн тусламжийн 
автомашинаар хангах.  

Сумын ЭМТөвийн 
барилгын 
засварын тоо 5, 
автомашинаар 
хангагдсан сум 3  

Сумдын ЭМТ-
ийн тусламж 
үйлчилгээ 
сайжирсан 
байна. 

Улс, Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ЭМГазар 

5 
ЗДҮАХ-ийн 
3.1.7.2 дахь 
заалт 

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 
зохион байгуулалтыг шинэчлэх 
асуудлыг судлан магадлан 
итгэмжлэлд оруулах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх 

Өрхийн эрүүл 
мэндийн 
төвүүдийн 
үйлчилгээний 
ахисан 
түвшингээр 

ӨЭМТөвүүд 
магадлан 
итгэмжлэлд 
хамрагдах 
нөхцөл 
бүрдэж, үйл 
ажиллагаа 
сайжирсан 
байна.  

Улсын төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ЭМГазар, 
Арвайхээр сумын 
ЗДТГазар 

6 
ЗДҮАХ-ийн 
3.1.8.1 дэх 
заалт 

Хүүхэд, эх барих эмэгтэйчүүдийн 
эмч нарыг тусгай мэргэжлийн төв 
эмнэлгүүд дээр солилцуулан 
ажиллуулж ажлын байрны сургалт 
зохион байгуулах 

Ажлын байрны 
сургалтанд 
хамрагдсан 
эмчийн тоо 30  

Эх хүүхдийн 
тусламж 
үйлчилгээнд 
чанарын ахиц 
гарсан  байна. 

Улсын төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ЭМГазар , 
БОЭТ 

7 
ЗДҮАХ-ийн 
3.1.9.1 дэх 
заалт 

Иргэдэд эмийн зохистой хэрэглээг 
төлөвшүүлэх соёлыг бүрдүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах, бүх 
нийтэд сурталчилах 

Антобиотикийг 
эмчийн жороор 
олгодог эмийн 
сан,  
хэрэглэгчдийн 
тоогоор  

Иргэдийн 
эмийн 
зохистой 
хэрэглээний 
талаар мэдлэг, 
мэдээлэл 
сайжирсан 
байна. 

Улсын 
төсөв,Хувийн 
хэвшлийн 
хөрөнгө 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ЭМГазар 

8 
ЗДҮАХ-ийн 
3.1.9.6 дахь 
заалт 

Эрүүл мэндийн даатгалын 
хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилдэг 
эмийн жагсаалтыг нийтийн 

Эрүүл мэндийн 
даатгалтай эмийн 
талаарх иргэдийн 

Эрүүл мэндийн 
даатгалын 
хөнгөлөлттэй 

Хувийн 
хэвшлийн 
хөрөнгө 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ЭМГазар, 
Эмийн сан, 
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хэрэглээ болгон, хэвшүүлэх мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэх, 
мэдээлэл 
зөвлөгөө, 
сурталчилгааны 
ажлын тоогоор 

үнээр үйлчилдэг 
эмийн сан, 
эмийн мэдээлэл 
сайжирсан 
байна. 

эмнэлгүүдэд 

9 
ЗДҮАХ-ийн 
3.1.9.3 дахь 
заалт 

Сумдын Эмийн эргэлтийн сангийн 
үйл ажиллагааны гэрээг дүгнэж, 
хэрэгжилтийг тооцох 

Гарсан зөрчил 
дутагдлыг 
бууруулах арга 
хэмжээний тоогоор 

Эмийн 
эргэлтийн 
сангуудын үйл 
ажиллагаа 
жигдэрч, 
сайжирсан 
байна. 

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ЭМГазар, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ОНӨГазар 

3.2. БОЛОВСРОЛ 

Зорилт 1. Боловсролын чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, суралцагчдын авьяас, ур чадварыг хөгжүүлэн, үндэсний өв уламжлал, зан заншил, 
эх оронч сэтгэлгээ, амьдрах ухаанд бие даан суралцах хүүхдэд ээлтэй орчин нөхцөл нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

1 

ЗДҮАХ-ийн 
3.2.1.1 дэх 
заалт 
 
ЗДҮАХ-ийн 
3.2.1.2 дэх 
заалт 

Арвайхээр суманд 928 хүүхдийн 
сургуулийн барилгын ажлыг 
үргэлжлүүлж, Есөнзүйл сумын 
бага сургуулийн барилга, Хужирт 
сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад 
оруулах 

Ашиглалтанд 
орсон барилгын 
тоо, хүчин чадлын 
хэмжээгээр 

Багш, сурагчдын 
сурах, хөгжих 
орчин сайжирч, 
сургалтын 
чанар, хүртээмж 
нэмэгдсэн 
байна. 

Улсын төсөв 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх Боловсрол, 
соёл, урлагийн газар 
/цаашид БСУГазар 
гэх/ 
Аймгийн ГХБХБГазар 

2 
ЗДҮАХ-ийн 
3.2.2.2 дахь 
заалт 

Хужирт, Богд, Төгрөг сумдын 
сургуулийн дотуур байрны 
барилгад засвар хийх, Өлзийт, 
Баян-Өндөр сумдын ЕБС-ийн 
барилгын дээврийн засвар хийх, 
Богд сумын сургуулийн ДБайрны 
гал тогооны барилгын засвар, 
төсөл хөтөлбөрөөр зарим 
сургуульд ариун цэврийн 
байгууламж шинээр барих 

Засвар хийсэн 
барилгын тоо, 
Шинээр 
ашиглалтад орсон 
АЦБайгууламжийн 
тоо 

Дотуур байранд 
амьдардаг 
сурагчдын 
орчин нөхцөл 
сайжирч, эцэг 
эхчүүдийн 
сэтгэл ханамж 
дээшилсэн 
байна.  

Улсын төсөв,  
Олон улсын 
болон 
хандивлагч 
байгууллага 

Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх БСУГазар 

3 
ЗДҮАХ-ийн 
3.2.4 дэх 
зорилт 

Боловсролын байгууллагуудыг 
цахим тоног төхөөрөмж, ухаалаг 
самбар, техник, хэрэгсэл, хатуу, 
зөөлөн эдлэл, гал тогооны тоног 
төхөөрөмж, тоглоом наадгайгаар 

Тоног төхөөрөмж 
нийлүүлсэн 
сургалтын 
байгууллагын 
тоогоор 

Сургууль, 
цэцэрлэгүүдэд 
хүүхдийн сурах 
орчин, техник 
хангамж 

Улсын болон 
орон нутгийн 
төсөв, Олон 
улсын болон 
хандивлагч 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх БСУГазар 
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хангах ажлыг зохион байгуулах бүрдсэн байна.  байгууллага 
 

4 
ЗДҮАХ-ийн 
3.2.5 дахь 
зорилт 

“Оюунлаг Өвөрхангай”,  “Хүүхдэд 
ээлтэй сургууль, дотуур байр”, 
“Шатар”, “Багшийн хөгжил”, “Сайн 
хичээл”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн эрхийг хамгаалах” зэрэг 
аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийг  
боловсруулан хэрэгжүүлэх 

Хэрэгжиж эхэлсэн 
хөтөлбөрийн 
тоогоор 

Аймгийн 
бодлого, чиглэл 
тодорхойлогдож 
хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах арга 
хэмжээнд ахиц 
гарсан байна. 

Улсын болон 
орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх БСУГазар 

5 
ЗДҮАХ-ийн 
3.2.5.3 дахь 
заалт 

“Хүүхдийн зуслан” байгуулах 
зураг, төсвийг хийх, газрын 
асуудлыг шийдвэрлэх  

Зураг төсөв, 
Газрын 
шийдвэр  

“Хүүхдийн 
зуслан” шинээр 
байгуулагдах 
нөхцөл боломж 
бүрдсэн байна. 

Орон нутгийн 
төсөв 
 

Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс, 
Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх БСУГазар 

6 
ЗДҮАХ-ийн 
3.2.8 дахь 
зорилт 

Насан туршийн боловсрол олгох 
сургалтыг 5 чиглэлээр сургалтын 
олон талт хэлбэрээр зохион 
байгуулах 

Сургалтанд 
хамрагдсан 
иргэдийн тоо 
45000-с багагүй 
/давхардсан 
тоогоор/  

Иргэд хэрэгцээт 
мэдлэг, 
боловсролоо 
тасралтгүй 
эзэмших 
боломж бүрдсэн 
байна. 

Улс, орон 
нутгийн 
төсөв, Төсөл, 
хөтөлбөр 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх БСУГазар, 
Насан туршийн 
боловсролын төв 

3.3. СОЁЛ, УРЛАГ, СПОРТ 
Зорилт 1. Соёлын байгууллагуудын мэргэжлийн боловсон хүчнийг нэмэгдүүлж, гадаад харилцааг өргөжүүлэн, соёл, урлагийн үйлчилгээг 
аялал жуулчлалтай холбон сурталчилж, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлнэ. 

1 
ЗДҮАХ-ийн 
3.3.1.2 дахь 
заалт 

Уянга сумын соёлын төвийг 
ашиглалтад оруулах, Бат-Өлзий 
суманд соёлын төв, Нарийнтээл 
сумын Баянтээг багт спорт заал, 
барих, аймгийн Хөгжимт драмын 
театрын дээврийн их засварыг 
хийх 

Ашиглалтад орсон 
барилга, засварын 
тоогоор 

Соёл урлагийн 
байгууллагууды
н орчин нөхцөл 
сайжирч, 
үйлчилгээний 
чанар, хүртээмж 
дээшилсэн 
байна.  

Улс, орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх БСУГазар, 
Аймгийн ГХБХБГазар 

2 
ЗДҮАХ-ийн 
3.3.2 дахь 
зорилт 

ХДТ-ын уран бүтээлчдийн 
аттестатчиллыг зохион байгуулан, 
соёлын ажилтнууд, уран 
бүтээлчдийг хөрш зэргэлдээ 

Атесттатчилалд 
хамрагдсан 
мэргэжлийн уран 
бүтээлчдийн 

ХДТ-ын уран 
бүтээлчдийн 
мэргэжил, ур 
чадвар 

Орон нутгийн 
төсөв 
 

Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс, Аймгийн 
Засаг даргын дэргэдэх 
БСУГазар, аймгийн 
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болон бусад улсад туршлага 
судлуулах, өрсөлдөх чадварыг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр төрөл 
бүрийн сургалтанд хамруулах 

тоо 42, 
туршлага судалсан 
улсын тоо 1  

дээшилсэн 
байна. 

ХДТ 

3 

ЗДҮАХ-ийн 
3.3.2.5 дахь 
заалт 
 

Аймгийн ХДТ, ЭрдэнэЗуу 
музейтэй хамтран Урлаг соёл, 
аялал жуулчлалын “Эвент” арга 
хэмжээ зохион байгуулах 

“Эвент” арга 
хэмжээнд 
үйлчлүүлэгчдийн 
тоо өмнөх оноос  
нэмэгдсэн хувиар 
10 хувь 

Цаашдын орон 
нутгийг зорин 
ирэх жуулчдын 
тоо нэмэгдэнэ.  

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх БСУГазар, 
БОАЖГазар, 
аймгийн ХДТ,  
ЭрдэнэЗуу музей 

4 

ЗДҮАХ-ийн 
3.3.1.3 дахь 
заалт 
 

Нүүдлийн ном соёлын үйлчилгээг 
өргөжүүлэн, Төрийн шагналт 
зохиолч,  академич П.Хорлоогийн 
100 жилийн ойг тэмдэглэх 

Ном, соёлын 
үйлчилгээ 
авагсдын тоо 
өмнөх оноос 
нэмэгдсэн хувь 
10% 

Нүүдлийн 
номын сангийн 
үйлчилгээний 
чанар хүртээмж 
нэмэгдсэн 
байна.  

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс, Аймгийн 
Засаг даргын дэргэдэх 
БСУГазар, Аймгийн 
төв номын сан 

5 

ЗДҮАХ-ийн 
3.3.1. дэх 
заалт 
 

Музей, ОНС танхим, сүм хийдийн 
үзмэр болон шүтээн эд өлгийн 
зүйлийн улсын үзлэг тооллогыг 
зохион байгуулах  

1 музей, 18 ОНС 
танхим, 2 сүм 
хийдийн үзмэрийн 
тоогоор  

Соёлын өвийн 
хадгалалт 
хамгаалалт 
сайжирсан 
байна. 

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс  
Засаг даргын 
дэргэдэх БСУГазар, 
Аймгийн музей 

6 
ЗДҮАХ-ийн 
3.3.1 дэх 
зорилт 

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 
дэргэд биеийн тамир спортын 
хамтлаг байгуулах, мэргэжил арга 
зүйгээр хангах 

Хамтлагуудын 
зохион байгуулсан 
үйл ажиллагааны 
тоогоор 

Нийтийн биеийн 
тамираар 
хичээллэгсдийн 
тоо нэмэгдсэн 
байна.  

Орон нутаг, 
аж ахуйн 
нэгжийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс,  
Аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх 
Биеийн тамир, 
спортын газар 

3.4. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ 
Зорилт 1. Иргэдийн аж ахуй эрхлэх, орлогоо нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих, ажиллах хүчний ур чадварыг дээшлүүлэх, ажил олоход 
хүндрэлтэй, хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх чадвар сул байгаа хэсэг бүлгийг дэмжих замаар ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулж, хүн амын 
амьжиргааны түвшинг нэмэгдүүлнэ. 

1 
ЗДҮАХ-ийн 
3.4.1 дэх 
зорилт 

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа 
олгох, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, 
ажилд зуучлах, хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих бодлого, 
төсөл хөтөлбөр, хөнгөлөлттэй 
зээлийн дэмжлэгээр 2500 шинэ 
ажлын байр бий болгох 

Шинээр бий 
болсон ажлын 
байрны тоо 2500-
аас доошгүй 

Шинээр ажлын 
байр бий болж 
иргэдийн 
амьжиргаа 
дээшилсэн 
байна. 

ХЭДСан, 
ЖДҮХСан, 
СХСан 

Засаг даргын дэргэдэх 
Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар 
/цаашид ХХҮГазар 
гэх/ 
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2 
ЗДҮАХ-ийн 
3.4.1.2 дахь 
заалт 

Зорилтот бүлгийн иргэдэд үзүүлэх 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 
ажиллагааг ногоон ажлын байрыг 
дэмжих санал санаачилгатай 
уялдуулж хэрэгжүүлэх 

Шинээр бий 
болсон ажлын 
байрны тоо 

Ажилгүйдэл, 
ядуурлын 
түвшин буурсан 
байна.  

 ХЭДСан Засаг даргын дэргэдэх 
ХХҮГазар 

3 ЗДҮАХ-ийн 
3.4.2.3 

Хөдөлмөрийн хөлсний бүрэн 
олголтын байдалд хяналт тавих 
чиглэлээр орон тооны бус зөвлөл 
байгуулах 

Шинээр 
байгуулагдсан 
зөвлөлийн тоо 1 

Хөдөлмөрийн 
хөлс бүрэн 
олголтын 
байдал 
сайжирсан 
байна.  

- 

  Аймгийн ЗДТГазар, 
  Засаг даргын 
дэргэдэх     
  ХХҮГазар 

4 
ЗДҮАХ-ийн 
3.4.3.1 дэх 
заалт 

Ажил олгогчийн захиалгад 
тулгуурлан чадамжид суурилсан 
сургалтын хөтөлбөрөөр 
мэргэжлийн өндөр ур чадвар, 
хөдөлмөрийн соёл, төлөвшил 
бүхий мэргэжилтэй ажилтанг 
бэлтгэх 

Бэлтгэгдсэн 
мэргэжилтний тоо-
800 

Хөдөлмөрийн 
зах зээлд 
эрэлттэй 
мэргэжилтнүүд 
бэлтгэгдсэн 
байна.  

- 
Засаг даргын дэргэдэх 
ХХҮГазар, 
МСҮТөв 

5 
ЗДҮАХ-ийн 
3.4.3.2 дахь 
заалт 

Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих зорилгоор бизнес 
инкубаци, бизнес хөгжлийн 
төвүүдтэй холбож төгсөгчдийг 
ажлын байраар хангах, гарааны 
нөхцөлийг бий болгох 

Ажлын байраар 
хангагдсан 
төгсөгчдийн хувь-
70 хувь 

Ажилгүйдлийн 
түвшин буурсан 
байна.  

- Засаг даргын дэргэдэх 
ХХҮГазар, МСҮТөв 

6 
ЗДҮАХ-ийн 
3.4.1.3 дахь 
заалт 

Хөнгөлөлттэй зээл, тусламжаар 
урьд нь бий болсон ажлын байрыг 
хадгалахад дэмжлэг үзүүлэх 

Дэмжлэг авсан 
иргэд, аж ахуйн 
нэгжийн тоо  

Төсөл 
хөтөлбөрт 
хамрагдсан 
иргэд 
тогтвортой үйл 
ажиллагаа 
явуулж ажлын 
байраа 
хадгалсан 
байна.  

Орон нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс, Засаг 
даргын дэргэдэх  
ХХҮГазар 

7 
ЗДҮАХ-ийн 
3.4.1.4 дэх 
заалт 

Нэг өрх-Нэг ажлын байр хөтөлбөр 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

Хөтөлбөр 1, 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 

Иргэдийг ажил 
орлогoтой 
болоход бодит 

- 
Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс, Засаг 
даргын дэргэдэх  
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хувиар дэмжлэг 
үзүүлсэн байна.  

ХХҮГазар 

2.5.  ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛ, ЗАЛУУЧУУД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 
Зорилт 1. Нийгмийн дэмжлэг тусламж зайлшгүй шаардлагатай зорилтот өрх, иргэдэд нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг түргэн 
шуурхай хүргэж нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцох боломж нөхцөлийг бүхий талаар бүрдүүлнэ. 

1 
ЗДҮАХ-ийн 
3.5.1.1 дэх 
заалт 

Хүүхдийн амьдрах, хөгжих, 
нийгэмших орчныг сайжруулах 
“Хүүхдэд ээлтэй аймаг” хөтөлбөр 
боловсруулан хэрэгжүүлэх 

Хөтөлбөр 1, 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
хувиар 

Хүүхдийн 
амьдрах, 
хөгжих орчин 
сайжирсан 
байна.  

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
НБХэлтэс,  
Засаг даргын 
дэргэдэх Гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн газар 
/цаашид ГБХЗХГазар 
гэх / 
Аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх 
ЭМГазар 

2 
ЗДҮАХ-ийн 
3.6.1.3 дахь 
заалт 

Ахмад настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд, нийгмийн 
дэмжлэг тусламж шаардлагатай 
иргэдийн сэтгэлгээ хандлагыг 
өөрчлөх, нийгэмшүүлэх сургалт 
мэдээлэл зөвлөгөө өгөх 
үйлчилгээг  шинэлэг хэлбэрээр 
зохион байгуулах 

Зорилтот бүлгийн 
300-аас дээш 
иргэн хамрагдсан 
байна. 

Иргэдийн 
сэтгэлгээ 
хандлага 
өөрчлөгдсөн 
байна.  

Улсын 
төсөв 

Засаг даргын 
дэргэдэх ХХҮГазар 

3 
ЗДҮАХ-ийн 
3.6.1.2 дахь 
заалт 

Ахмад настныг нийгмийн 
амьдралд идэвхтэй оролцуулах, 
тэдний амьдралын туршлага, 
мэдлэг чадварыг залуу 
үеийнхэнд өвлүүлэх, ахмад 
настны хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих, Арвайхээр суманд 
“Ахмадын өргөө” байгуулах 

Ахмадын өргөө 1, 
арга хэмжээнд 
хамрагдсан 
иргэдийн тоо  

Ахмадын 
өргөөний 
барилга 
баригдаж 
эхэлсэн байна. 
Ахмадуудын 
нийгмийн 
хамгаалал 
сайжирсан 
байна.   

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазар, 
Засаг даргын 
дэргэдэх ХХҮГазар 

4 

Монгол улсын 
тогтвортой 
хөгжлийн үзэл 
баримтлал 

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах тухай хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх, сургалт 
сурталчилгаа, судалгаа үнэлгээ 

Сургалт 
сурталчилгааны 
тоогоор 

Жендэрийн 
талаарх 
ойлголт, 
хандлага 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Жендэрийн аймгийн 
салбар хороо 
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2030”-ын 2.2 
дахь заалт 

хийх 
 

сайжирсан 
байна. 

Зорилт 2. Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд жилд нэг удаа хамрагдах боломжийг
хэрэгжүүлж, нийт иргэдийг эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулах 

1 
ЗДҮАХ-ийн 
3.6.2.1 дэх 
заалт 

Малчид, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчдийг нийгмийн даатгалд 
хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхэд 
чиглэсэн сургалт сурталчилгааг 
эрчимжүүлэх 

Даатгуулагчдын 
тооны өсөлтөөр 

Сайн дурын 
даатгалын 
хамралтын хувь 
өмнөх оны 
түвшингээс 2%-
аар нэмэгдсэн 
байна. 

- Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ЭМНДХэлтэс 

2 
ЗДҮАХ-ийн 
3.6.3.2 дахь 
заалт 

Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах 
комисын нүүдлийн хурлыг сумдад 
зохион байгуулах 

Нүүдлийн хурлын 
тоогоор 

Иргэдийн сэтгэл 
ханамж 
дээшилж, 
алслагдсан сум 
орон нутгийн 
иргэдэд 
үйлчилгээ 
хүрсэн байна. 

- Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх ЭМНДХэлтэс 

ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГЫН ЗОРИЛГО, ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТУУД 
Хууль нэг мөр хэрэгждэг, хүн бүрт төрийн үйлчилгээ эрх тэгш, шударга үйлчилдэг, итгэл хүлээсэн хүний эрхийн мэдрэмжтэй, шударга ёсны 
засаглалыг бэхжүүлэх зарчмыг баримтална. 

4.1. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
Зорилт 1. Төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг нэмэгдүүлж, мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварын хувьд шаардлага хангахгүй хариуцлага 
алдаж, ёс зүйн алдаа гаргасан төрийн албан хаагчдад хууль журмын дагуу хариуцлага тооцож, төрийн үйлчилгээг иргэдээр үнэлүүлэх 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

1 
ЗДҮАХ-ийн 
4.1.1 дэх 
зорилт 

Төрийн албан хаагчдыг ажлын 
байранд тавигдах шаардлагын 
дагуу аттестатчилж, ажил 
үүргийн давхардал, мэргэжил, ур 
чадвар, ёс зүйг үнэлж, 
хариуцлагыг өндөржүүлэх 

Сонгогдсон 
салбарын 
удирдлага, албан 
хаагчдын тоо, 
зөрчлийн тоо 

Мэргэжлийн ур 
чадвар, ёс зүй 
сайжирч, 
зөрчил 
арилсан байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазар, 
Төрийн албаны 
салбар зөвлөл 

2 
 

ЗДҮАХ-ийн 
4.1.1 дэх 
зорилт 

Зарим байгууллагуудын үйл 
ажиллагааны үр дүнг 
хөндлөнгийн байгууллага болон 
иргэд, үйлчлүүлэгчдээр 
үнэлүүлэх, үнэлгээний дүнг үйл 
ажиллагаанд ашиглах 

Шинээр 
үнэлгээний 
систем 
нэвтрүүлсэн 
байгууллагын тоо 
4 

Төрийн 
үйлчилгээний 
чанар, 
хүртээмж 
сайжирсан 
байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Хэлтэс, агентлагууд, 
сумдын ЗДТГазар 
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3 
ЗДҮАХ-ийн 
4.1.2 дахь 
зорилт 

Хужирт, Нарийнтээл, Бүрд, 
Баруунбаян-Улаан сумдын 
ЗДТГазрын дээврийн засварыг 
хийх 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 
хувиар 

Төрийн 
үйлчилгээг 
иргэдэд хүргэх 
нөхцөл боломж 
сайжирна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазар, 
сумдын ЗДТГазар 

4 
ЗДҮАХ-ийн 
4.1.4 дэх 
зорилт 

Төрийн жинхэнэ албанд анх орох 
болон удирдах албан тушаалтны 
сонгон шалгаруулалтыг цахим 
хэлбэрээр ил тод, нээлттэй 
зохион байгуулж, шалгалт зохион 
байгуулах өрөөг камержуулах

Арга хэмжээний 
тоо, үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр, 
хувиар 

Сонгон 
шалгаруулалты
н үр дүнд 
иргэдийн итгэх 
итгэл 
нэмэгдэнэ. 

Улс, орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазар, 
Төрийн албаны 
салбар зөвлөл 

5 
ЗДҮАХ-ийн 
4.1.4 дэх 
зорилт 

Төрийн үйлчилгээний албан 
хаагчдын сонгон 
шалгаруулалтын журам 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

 Журмын 
боловсруулалт, үр 
дүнгээр 

Төрийн 
үйлчилгээний 
албан 
хаагчдын 
сонгон 
шалгаруулалт 
ил тод 
нээлттэй 
болсон байна.  

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазар 

6 
ЗДҮАХ-ийн 
4.1.4 дэх 
зорилт 

Төрийн албан хаагчдыг 
чадавхижуулах хөтөлбөр 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

Хөтөлбөрийн 
боловсруулалт, 
судалгааны үр 
дүнгээр 

Хөтөлбөр 
батлагдсан 
байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазар, 
Төрийн албаны 
салбар зөвлөл 

7 
ЗДҮАХ-ийн 
4.1.4 дэх 
зорилт 

Сумдын орон тооны бус шуурхай 
удирдлагын зөвлөлөөр аймгийн 
Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын 
төвийн чиг үүргийг гүйцэтгүүлж, 
иргэний танхимын ажиллах 
үлгэрчилсэн журам батлан 
хэрэгжүүлэх 

Журмыг ил тод 
иргэдээр 
хэлэлцүүлсэн 
байдлаар 

Иргэдэд 
нээлттэй, 
шуурхай 
үйлчилсэн 
байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазар, 
МШУТөв 

8 
ЗДҮАХ-ийн 
4.1.7 дахь 
зорилт 

Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн 
бус байгууллага, хувийн 
хэвшлээр гүйцэтгүүлэх ажлын 
жагсаалтыг шинэчлэн, 
хэрэгжүүлэх 

Гэрээт ажлын 
тоогоор 

Төрийн бус, 
хувийн 
хэвшлийн үйл 
ажиллагаа 
өргөжсөн 
байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазар, 
хэлтэс, агентлаг 

9 ЗДҮАХ-ийн Иргэдээс төрийн үйлчилгээтэй Цахим Иргэдэд төрийн - Аймгийн ЗДТГазар, 
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4.1.8 дахь 
зорилт 

холбоотой арилжааны банкинд 
хийгдэж буй төлбөр тооцоо 
гүйлгээнд цахим банк ашиглах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх 

үйлчилгээний тоо, 
нэр төрлөөр 

үйлчилгээ 
түргэн шуурхай 
чирэгдэлгүй 
хүрэх нөхцөл 
бүрдэнэ. 

хэлтэс, агентлаг 

Зорилт 2. Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын үйл ажиллагааны үр дүнд суурилж төрийн байгууллагуудын үйлчилгээ болон 
менежментийг сайжруулах, хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөрийн эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. 

1 
ЗДҮАХ-ийн 
4.1.9 дэх 
зорилт 

Нутгийн удирдлагын 
байгууллагын хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний журмыг шинэчлэн 
гаргаж хэрэгжүүлэх 

Журам 
батлагдсан байна. 

Хяналт-
шинжилгээ, 
үнэлгээ, 
дотоод аудит 
тогтмолжсон 
байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ дотоод 
аудитын хэлтэс 
/цаашид 
ХШҮДАХэлтэс гэх/ 

2 
ЗДҮАХ-ийн 
4.1.9.2 дахь 
заалт 

Иргэдийн өргөдөл, гомдол, 
хүсэлтийн дагуу төрийн зарим 
үйлчилгээ, төсөл, хөтөлбөр, 
сумдын сум хөгжүүлэх сан болон 
бусад сангийн зарцуулалт, 
хэрэгжилт, эргэн төлөлтөд 
хяналт үнэлгээ хийж, мэдээллийг 
ил тод болгох   

Хяналт 
шинжилгээний 
үнэлгээний 
тоогоор 

Иргэдийн 
өргөдөл гомдол 
цаг 
хугацаандаа 
шийдвэрлэгдсэ
н байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
ХШҮДАХэлтэс, 
СТСХэлтэс,  
Засаг даргын 
дэргэдэх СХААлба 

 

4.2.ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ 
Зорилт 1.Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг иргэд, олон нийтийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн зохион байгуулж, сум 
бүрт хууль зүйн туслалцааны бие даасан үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

1 ЗДҮАХ-ийн 
4.2.3 

Авлигын эсрэг стратеги 
төлөвлөгөө болон зарим 
байгууллагуудын авлигын эсрэг 
арга хэмжээний төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэд хөндлөнгийн 
үнэлгээ хийлгэх 

Хөндлөнгийн 
үнэлгээ хийгдсэн 
байна. 

Авлигын индексийг 
75-аас доошгүй 
хэмжээнд хүргэнэ. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
Хууль, эрх зүйн 
хэлтэс 

2 

ЗДҮАХ-ийн 
4.1.8.1 
Архивын 
ерөнхий 
газрын 
даргын 2009 
оны 73 дугаар 
тушаалаар 

Төрийн  байгууллагын  архивын 
баримтыг цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх 

Байгууллагууд 
баримтаа төрийн 
архивт цахим 
хэлбэрээр 
шилжүүлж, 
мэдээллийн 
нэгдсэн сан 
бүрдэнэ. 

Төрийн 
байгууллагын 
архивын баримтын 
8% нь цахим 
хэлбэрт шилжсэн 
байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
Хууль, эрх зүйн 
хэлтэс 
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батлагдсан 
“Хөгжлийн 
стратеги 
хөтөлбөр 
/2009-2021/ 

3 
ЗДҮАХ-ийн 
4.2.4.1 дэх 
заалт 

“Архидалтгүй Өвөрхангай“ 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд 
үнэлгээ хийж, цаашид авах арга 
хэмжээг эрчимжүүлэх 

Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтээр 

Архидалтын 
улмаас нийгэмд 
учирч буй хор 
хөнөөл буурна.  

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
Хууль, эрх зүйн 
хэлтэс 

4 
ЗДҮАХ-ийн 
4.2.4.3 дахь 
заалт 

Мал сүргийг коджуулах замаар 
малын хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 

Коджуулсан бод 
малын тоогоор 

Малын хулгайн 
гэмт хэргийн 
илрүүлэлт 
нэмэгдсэн байна. 

Улс, 
орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
ХЭЗХэлтэс, Аймгийн 
Засаг даргын 
дэргэдэх Цагдаагийн 
газар  

5 
ЗДҮАХ-ийн 
4.2.2 дахь 
зорилт 

Хуулийн байгууллагуудын ажлын 
уялдаа холбоог сайжруулах 
зөвлөгөөн зохион байгуулах 

Зөвлөгөөнд 
оролцогсодын 
тоогоор 120 хүн 

Ажлын уялдаа 
холбоо сайжирсан 
байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазрын 
ХЭЗХэлтэс 

4.3. ОНЦГОЙ БАЙДАЛ 
Зорилт 1. Гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан, аврах бүлэг, гамшгаас хамгаалах 
алба, мэргэжлийн ангиудын сургалт, дадлагыг тогтмолжуулна. 

1 
ЗДҮАХ-ийн 
4.3.1 дэх 
зорилт 

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг бүх шатанд эрчимжүүлэх 
олон нийтийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх ажлыг үе 
шаттайгаар авч хэрэгжүүлэх 

Хэрэгжүүлэх 
ажлын тоогоор 

Иргэдийн гамшгаас 
урьдчилан 
сэргийлэх, бэлтгэл 
хангах мэдлэг 
нэмэгдсэн байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Онцгой байдлын 
газар 

2 ЗДҮАХ-ийн 
4.3 дэх зорилт 

Шаардлагатай нөхцөл байдал 
үүссэн тохиолдолд аймаг сумдын 
Засаг даргын нөөцийн санд 
болзошгүй цагийн байдлын үед 
хэрэглэх эх үүсвэрийг төлөвлөх 

Нөөц эх 
үүсвэрийн дүнгээр 

Шаардлагатай 
нөхцөл байдал 
үүссэн тохиолдолд 
хохирлыг арилгах, 
сэргээн босгох 
бэлтгэл бэлэн 
байдал хангагдана.  

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Онцгой байдлын 
газар 

3 
ЗДҮАХ-ийн 
4.1.7 дахь 
зорилт 

Төр, улаан загалмайн 
байгууллагын хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх 

Хамтран 
хэрэгжүүлсэн 
ажлын тоогоор 

Төр, улаан 
загалмайн 
байгууллагын 
хамтын ажиллагаа 
өргөжсөн байна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Аймгийн ЗДТГазар, 
Улаан загалмайн 
нийгэмлэг 
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