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АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 

        2016.11.23               Эрдэнэт хот 

№ Зорилт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа 
Хариуцах 

хэлтэс, сум, 
байгууллага 

Төсөв /сая 
төгрөг/ 

Хүрэх үр дүн 

НЭГ.ЭРҮҮЛ –АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД 
1.1. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, спортын чиглэлээр: 

1.  

1.1.1 “Эмч дэд хөтөлбөр” 
хэрэгжүүлж, Өрхийн эрүүл 
мэндийн төвүүдийг хүн амын 
тоон судалгаа, ажлын ачааллыг 
харгалзан санхүүжүүлж, эмч, 
эмнэлгийн ажилтнуудыг 
тодорхой үе шаттай сургалтанд 
хамруулах зэрэг бүхий л талын 
дэмжлэг үзүүлэх замаар тэдний 
ажиллаж, амьдрах таатай 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

1.1.1.1. “Эмч дэд хөтөлбөр”-ийг 
батлуулан  хэрэгжүүлэх  

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Хөтөлбөр хэрэгжиж эмч, 
эмнэлгийн мэргэжилтний 
ажиллаж, амьдрах нөхцөл 
сайжирна 

2.  

1.1.1.2. Өрхийн эрүүл мэндийн 
төвүүдэд эрүүл мэндийн даатгалын 
санхүүжилтээр өдрийн, гэрийн, 
хөнгөвчлөх эмчилгээг нэвтрүүлэх 
бэлтгэл ажлыг хангах  

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

ЭМНДХ 
- 

Эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээнд өдрийн 
стационари, гэрийн, хөнгөвчлөх 
эмчилгээнүүд нэвтрэх бэлтгэл 
ажил хангагдана 

3.  

1.1.2.Сургуулиудын гаднах 
биеийн тамирын талбайг иж 
бүрэн (хөл бөмбөг, сагс, 
гүйлтийн зам бүхий) тохижуулж 
иргэдийн эрүүл амьдрах, 
спортоор хичээллэх нөхцөл 
боломжийг бүрдүүлнэ. 

1.1.2.1. Сургуулиудын гаднах биеийн 
тамирын талбайг иж бүрнээр 
тохижуулах 

Жилдээ 
НБХ 
БТСГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Иргэд биеийн тамир, спортоор 
хичээллэх орчин нөхцөл бүрдэж 
спортоор хичээллэгчдийн тоо 
нэмэгдэж, хүн амын дундаж 
наслалт нэмэгдэнэ 

4.  

1.1.4. Иргэдийг эрүүл мэндийн 
алхалт, гүйлтээр хичээллэх, 
дугуй унах, дугуйт тоглоом, 
техник спортоор хичээллэх 
нөхцөл боломжийг хангаж 
наадмын талбайн ашиглалтыг 
сайжруулж, нээлттэй Цэнгэлдэх 
хүрээлэнтэй болно. 

1.1.4.1. Биеийн тамир спортын 
“Эрдэнэт цэнгэлдэх” хүрээлэнгийн 
байрзүйн зураг, геологи, ерөнхий 
төлөвлөгөөг мэргэжлийн 
байгууллагаар хийлгэн Аймгийн 
Иргэдийн Төлөөлөгч хурлаар 
батлуулах 

Эхний 
хагас 
жилд 

БСУГ, БТСГ, 
ГХБХБГ, 
“ХББЗА” 
ОНӨҮГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Биеийн тамир спортын цогц 
цэнгэлдэх хүрээлэнг байгуулах 
бодлогын баримт бичигтэй 
болно 

5.  
1.1.5.Олон улсын чанартай  
А зэрэглэлийн тэмцээнийг 
өвөл, зуны спортын төрлөөр 
зохион байгуулах боломжийг 
орон нутагт бүрдүүлж  улсын 
чанартай спортын арга 
хэмжээнүүдийг  тогтмол 
зохион байгуулна. 

1.1.5.1. Монгол Улсын заан 
цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх 
барилдааныг зохион байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 
БТСГ 

Орон нутийн 
төсвөөс 

Үндэсний наадмын бөхийн 
барилдааны залгамж халааг 
бэлтгэх, бөхчүүдийн ур чадвар 
сайжирч, цолтой бөхийн тоо 
нэмэгдэнэ 

6.  

1.1.5.1. Аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийн 
спортын төрлийг олшруулж, 
материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
БТСГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Өсвөрийн шигшээ багийг спортын 
12 төрлөөр хичээллүүлж Орхон 
аймгийн унаган иргэд тив, дэлхий, 
олон улсын тэмцээнд оролцон 
өндөр амжилт гаргах орчин нөхцөл 
бүрдэнэ 

Аймгийн ИТХ-ын 2016 оны  12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 
     Ээлжит IV хуралдааны 01 дугаар тогтоолын  01 дүгээр хавсралт 
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7.  

1.1.6. Эрүүл мэндийн 
алхалтын замыг  Баян-
Өндөр уул, Бурхан багшийн  
сэрэг дүр, Сархиа уул- 
Хийморийн овооны чиглэлд 
барина. 

1.1.6.1. Явган аялалын замын 
зурвасыг тогтоож батлуулах 

Эхний 
хагас 
жилд 

ГХБХБГ, 
БОАЖГ, 

БТСГ 
 

Эрүүл мэнд, амралт, чөлөөт 
цагийг өнгөрүүлэх явган зам 
байгуулах зурвас тодорхой 
болно 

8.  

1.1.7. Нийтийн биеийн 
тамирыг олон нийтийн дунд 
өрнүүлэх, иргэдийн санал 
санаачилгыг дэмжин 
хамрагдагсдын тоог 
нэмэгдүүлнэ. 

1.1.7.1. Оюутны спортын IV их 
наадмын анхан шатны тэмцээнийг 
зохион байгуулах, шигшээ тэмцээнд 
амжилттай оролцох, нийтийн биеийн 
тамир, спортын арга хэмжээг 
өргөнөөр зохион байгуулж, бүх 
насны иргэдийг хамруулах 

Жилдээ 
НБХ 
БТСГ 

Орон нутгийн  
төсвөөс 

Анхан шатны тэмцээнийг 
амжилттай зохион байгуулж 
шигшээ тэмцээнд оролцож, амжилт 
гаргасан байна. 
Иргэдийн дунд явган алхалт, гүйлт 
/марафон/-ийн арга хэмжээний тоог 
нэмэгдүүлж, биеийн тамирын арга 
хэмжээнд хамрагсадыг 60,0 мянгад 
хүргэнэ. 

9.  

1.1.9.Нийгмийн эрүүл 
мэндийн тандалт судалгааг 
хүн амын дунд хийж, түүнд 
түшиглэсэн эрүүл мэндийг 
дэмжих бодлого 
боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 

1.1.9.1. “Нийгмийн эрүүл мэндийн 
төв”-ийг байгуулж, дэмжлэг үзүүлэх   

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Олон нийттэй харилцах алба 
байгуулагдсан байна.  

10.  

1.1.9.2. Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлалын “Хэнийг 
ч орхигдуулахгүй байх” нэгдсэн 
зарчмын хүрээнд “Эрүүл мэндийн 
тогтолцооны дунд хугацааны 
стратеги”-ийг боловсруулан 
хэрэгжүүлэх  

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Стратеги батлагдаж, зорилтот 
бүлгийн хүн амд үзүүлэх эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээний 
хүртээмж, чанар сайжирна. 

11.  
1.1.9.3.Халдварт бус өвчний эрсдэлт 
хүчин зүйлийн тархалтын судалгаа 
хийх, үр дүнг тооцох 

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Суурь судалгаа хийгдэж, 
судалгааны үр дүнд түшиглэн 
эрүүл мэндийг дэмжих үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ 

12.  

1.1.9.4.Засгийн газрын “Элэг бүтэн 
Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд 
зорилтот бүлгүүдэд элэгний хорт 
хавдар, В,С вирусийн халдварыг эрт 
илрүүлж, өвчлөлийг бууруулах, 
эмчлэх ажлыг зохион байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

БОЭТ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Элэгний хорт хавдар, 
хатуурлын нас баралт буурч, 
халдварын тархалт буурна.  

13.  

1.1.9.5.Зорилтот бүлгийн хүн амд 
ДОХ/ХДХВ/БЗДХ-ыг эрт илрүүлэх, 
оношлох, эмчлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

БОЭТ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Зонхилон тохиолдох БЗДХ 
буурна  

14.  
1.1.9.6.Хорт хавдартай иргэдийн 
эмийн зардалд дэмжлэг үзүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

БОЭТ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Хорт хавдартай иргэдэд эмийн 
зардалд дэмжлэг үзүүлсэн 
байна 

15.  
1.1.9.7.Нийгмийн халамж нэн 
шаардлагатай бүлгийн  жирэмсэн 
болон хөхүүл эхчүүдийг нэмэлт 

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

ӨЭМТ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Эх, хүүхдэд үзүүлэх эрүүл 
мэндийн тусламжийн хүртээмж 
нэмэгдэнэ 
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аминдэмд хамруулах ажлыг зохион 
байгуулах 

16.  

1.1.9.8.Нөхөн үржихүйн насны 
өртөмтгий бүлгийн эмэгтэйчүүдийг 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 
хамруулан эмчлэн эрүүлжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

ӨЭМТ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Зорилтот бүлгийн 
эмэгтэйчүүдийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгийн хамралт 
нэмэгдэнэ. 

17.  

 1.1.9.9.Ерөнхий боловсролын 
сургууль, Мэргэжил сургалт 
үйлдвэрлэлийн төв болон их, дээд 
сургуулиудыг их эмчтэй болгох 
асуудлыг холбогдох дээд шатны 
байгууллагуудтай хамтран 
шийдвэрлэх 

I улиралд 
НБХ 
ЭМГ 
БСУГ 

- 
Холбогдох байгууллагууд их 
эмчтэй болох эхлэл тавигдсан 
байна.  

18.  

1.1.9.10.Сүрьеэгийн эрт илрүүлэлт, 
оношилгоо эмчилгээг сайжруулан, 
тандалт судалгааг зохион байгуулах, 
сүрьеэгийн халдварыг түргэн 
хугацаанд оношлох шинэ 
технологийг нэвтрүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

БОЭТ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Дижитал рентген аппаратаар 
хангагдсан байна. 

19.  

1.1.9.11.Хүүхдийн амны хөндийн 
өвчнийг оношлох, эмчлэх ажпыг 
цогцолбор сургуулиудын шүдний 
кабинет ажиллуулахад дэмжпэг 
үзүүлэх 

Жилдээ 
НХХ, ЭМГ, 

БСГ 
- 

Цогцолбор сургуулиудын 
шүдний кабинетийн үр дүнг 
тооцож, хэрэгцээг тодорхойлох  

20.  

1.1.9.12.“Цусаа бэлэглэж, бусдыгаа 
аваръя” аяныг зохион байгуулж, Цус, 
цусан бүтээгдэхүүний хангалтыг 
нэмэгдүүлэх  

Жилдээ 
НБХ, Улаан 
Загалмайн 

хороо 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Цус цусан бүтээгдэхүүний 
хангалт сайжирна.     

21.  
1.1.9.13.Баг бүрд анхны тусламжийн 
нөхөрлөл байгуулан сургалтанд 
хамруулж дадлагажуулах  

Жилдээ 
НХХ, Улаан 
Загалмайн 

хороо 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Баг бүрт 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
гамшигт нэрвэгсдэд яаралтай 
анхны тусламж, гамшиг, осол, 
гэмтэл, халдвараас сэрэмжүүлэх, 
урьдчилан сэргийлэх сургалт, 
сурталчилгаа явуулах анхны 
тусламжийн багтай болсон байна. 

22.  

 1.1.9.14.Гамшиг осол, олон улсын 
хөл хориот, гоц халдварт өвчний үед 
шаардагдах орон нутгийн нөөцийг 
бүрдүүлэх 

Жилдээ 
НХХ 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын гамшгийн 
нөөц нэмэгдсэн байна. 

23.  
1.1.10.Өрхийн эрүүл 
мэндийн төвүүдийг 
зориулалтын байртай 
болгож, шаардлагатай  тоног 

1.1.10.1.Өрхийн эрүүл мэндийн цогц 
төв-II  ашиглалтанд оруулж, үйл 
ажиллагааг нь жигдрүүлэх 

I улиралд 
НБХ 
ЭМГ 

ӨЭМТ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Цогц төв ашиглалтанд орсон 
байна /Хүрэнбулаг багт/ 

24.  1.1.10.2.Сум, өрхийн эрүүл мэндийн Жилдээ НБХ Орон нутгийн Өрхийн ЭМТөв стандарт  
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төхөөрөмжөөр хангаж, 
ажиллах орчин нөхцөлийг 
сайжруулна. 

төвүүдийн лабораторийн чадавхийг 
сайжруулах, шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр хангах 

ЭМГ төсвөөс  хангагдаж үйлчилгээний чанар 
хүртээмж сайжирна 

25.  
1.1.10.3. Өрхийн эрүүл мэндийн 
төвүүдийг үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

Жилдээ 
НХХ 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Мэндцэцэн, Мөнхийн гэгээ, 
МөНХСүндрэл ӨЭМТ машинтай 
болсон байна. 

26.  

1.1.11.Хувийн хэвшлийн 
эрүүл мэндийн 
байгууллагуудыг дэмжин 
хөгжүүлэх бодлого 
баримтлана 

1.1.11.1.Суурь өвчтэй хүүхдүүдийг 
чийрэгжүүлэх, улирлын чанартай гэр 
сувилал ажиллуулах 

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Гэр сувилал ажиллуулсан 
байна. 

27.  

1.1.11.2. Сэтгэц, зан үйлийн 
эмгэгийн  бууруулах, хэвтэн эмчлэх 
үйл явцыг багасгах зорилгоор 
сэтгэцийн архаг  өвчтэй иргэдэд 
нийгэм хамт олныг түшиглэн сэтгэц, 
нийгмийн нөхөн сэргээх өдрийн 
эмчилгээ,  үйлчилгээг үзүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Сэтгэцийн архаг  өвчтэй 
иргэдэд нийгэм хамт олныг 
түшиглэн сэтгэц, нийгмийн 
нөхөн сэргээх өдрийн эмчилгээ,  
үйлчилгээг гэрээгээр 
гүйцэтгэсэн байна. 

28.  

1.1.12. Хүн амыг стандартын 
шаардлага хангасан 
чанарын баталгаатай  эм, 
эмнэлгийн хэрэгслээр 
хангана. 

1.1.12.1.Оношлогооны урвалж, 
зайлшгүй шаардлагатай эм,  
эмнэлгийн хэрэгсэлээр хангах,  
гэрээгээр хангагдаж байгаа эмийн 
чанар, хүртээмж хэрэглээнд  хяналт 
тавих, худалдаанд байгаа эмийн 
үнийг иргэдэд нээлттэй болгох  

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

БОЭТ 
- 

Чанарын шаардлага хангасан 
эм, эмнэлгийн хэрэгсэлээр 
хангагдана 

29.  

1.1.13. Бүсийн оношилгоо 
эмчилгээний төвийг орчин үеийн 
техник  тоног  төхөөрөмжөөр 
хангаж, мэргэжилтнүүдийг  
тодорхой үе шаттай сургалтанд 
хамруулах зэрэг  бүхий л талын 
дэмжлэг үзүүлэх замаар тэдний 
ажиллаж,  амьдрах таатай 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

1.1.13.1.Бүсийн оношилгоо 
эмчилгээний  төвийг  шаардлагатай 
орчин үеийн техник, тоног 
төхөөрөмжөөр үе шаттай хангах  

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Үйлчилгээний чанар, хүртээмж 
нэмэгдсэн байна. 

30.  
1.1.13.1. Бүсийн оношилгоо 
эмчилгээний  төвийн гэмтлийн 
тасгийн дотор засварын ажил  

Жилдээ 
ЗДТГ, ЭМГ, 

ГХБХБГ, 
ХББЗА 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

БОЭТөвийн гэмтлийн тасагт 
засвар хийгдсэн байна. 

31.  
1.1.14.Бүсийн оношилгоо 
эмчилгээний төвийг 
түшиглэн “Бүсийн анагаах 
ухааны мэргэжил 
дээшлүүлэх төв”  байгуулна. 

1.1.14.1. Бүсийн оношилгоо 
эмчилгээний  төв дээр төгсөлтийн 
дараах үндсэн мэргэжлийн сургалт 
эрхлэх албыг байгуулахад дэмжлэг 
үзүүлж үйл ажиллагааг эхлүүлэх   

Жилдээ 
НХХ 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Төгсөлтийн дараахь сургалт 
явуулах орчин бүрдэнэ  

32.  
1.1.14.2. Хувийн хэвшлийн “Медипас 
төв” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах 

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

- 
Тусламж үйлчилгээний 
хожимдол буурна 

33.  

1.1.15.Орхон аймагт Яаралтай  
түргэн тусламжийн цогц төвийг 
байгуулах, тоног төхөөрөмжөөр 
ханган, ажиллах нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

1.1.15.1.Эмнэлэгийн яаралтай түргэн 
тусламжийн төв байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Түргэн тусламжийн төв 
байгуулагдсан байна. 
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34.  

1.1.16.Бүсийн оношилгоо 
эмчилгээний  төвийн 
менежментийг сайжруулан, 
иргэдэд үйлчлэх тав тухтай 
орчинг бүрдүүлэх замаар 
үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл 
ханамжийг нэмэгдүүлнэ. 

1.1.16.1.Эрэгтэйчүүдийн кабинетыг 
бүтэц, стандартын дагуу ажиллуулах 
хүрээнд хүний нөөцийг бэлтгэх, 
кабинетийн тохижилт хийх 

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Эрчүүдэд үзүүлэх тусламж 
үйлчилгээ сайжирна 

35.  
1.1.16.2. Хүүхдийн эмнэлгийн 
өргөтгөлийн барилгыг үргэлжлүүлэн 
барих 

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

Улс орон 
нутгийн төсөв 

Тохитой орчинд үйлчилгээ 
явагдана. 

36.  
1.1.16.3. “Цахим эрүүл мэнд”  
төслийг хэрэгжүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

- 
Эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний хүлээгдэл 
чирэгдэл буурна 

37.  
1.1.16.4. Нярайн тасгийг өргөтгөн 
зохион байгуулах, нэн шаардлагатай  
багаж тоног төхөөрөмжөөр хангах  

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Эх нярайд ээлтэй тусламж 
үзүүлэх орчинг бүрдүүлнэ  
 

38.  

1.1.17. Эрүүл орчин 
бүрдүүлэхэд чиглэсэн иргэд, 
хамт олны санаачлагыг 
дэмжих эрүүл баг, хороо, 
гудамж, албан байгууллага, 
аж ахуйн нэгж, өрх болох 
хөдөлгөөн өрнүүлж, жил бүр 
шалгаруулан сайн туршлагыг 
нийтийн хүртээл болгон 
урамшуулна.  

1.1.17.1.Иргэн бүрийг эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 
хамруулах ажилд бүх шатны төрийн 
болон аж ахуй нэгж байгууллагын 
оролцоог сайжруулан, үүрэг 
хариуцлага, үр дүнг  тооцон ажиллах 

Жилдээ 

ЗДТГ 
НБХ 
ЭМГ 

ААНБ-ууд 

- 

Иргэн бүрийг жилд 1 удаа 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 
хамруулах, хамралтыг 40 хувьд 
хүргэсэн байна. 

39.  

1.1.17.2.”Ажлын байранд эрүүл 
мэндийг дэмжих” бүх нийтийн аян  
өрнүүлэн, “Эрүүл мэндийг дэмжигч 
байгууллага”-ыг нэмэгдүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Ажлын байранд эрүүл мэндийг 
дэмжих хөдөлгөөн өрнөж, эрүүл  
мэндийг дэмжигч байгууллагын 
тоо нэмэгдсэн байна 

1.2. Хүүхэд, залуучууд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын чиглэлээр 

40.  

 1.2.1. Хүүхдийн эрх хөгжил, 
хамгааллыг     сайжруулж, 
хүүхэд гэр бүлд ээлтэй орчин 
бүрдүүлнэ. 

1.2.1.1. Хүүхэд хамгаалал, гэр 
бүлийн боловсролын талаарх олон 
нийтийн мэдлэг, мэдээллийг 
дээшлүүлэх, зан үйлийг өөрчлөх 
сургалт, үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах  

Жилдээ 
НБХ 

ГБХЗХГ 
Орон нутгийн 

төсвөөс 

Хүүхэд гэр бүлд ээлтэй орчин 
бүрдэнэ.  

41.  

1.2.1.2. Аймгийн төрийн болон 
төрийн өмчит байгууллагуудын 
ажилтнуудад хүүхдийн эрх 
хамгаалал, гэр бүлийн боловсрол 
олгох сургалт, хэлэлцүүлэг,  
уралдаан тэмцээнийг зохион 
байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

ГБХЗХГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Төрийн байгууллагуудын 
хамтын ажиллагаа бэхжиж, гэр 
бүлийн боловсролын түвшин 
дээшилнэ.  

42.  

1.2.1.3. Хүүхэд хамгааллын 
хамтарсан багийн үйл ажиллагааг 
чадваржуулах сургалт, мэргэжил 
арга зүйгээр хангах  

Жилдээ 

Баян-Өндөр, 
Жаргалант 

сумдын ЗДТГ 
ГБХЗХГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Хүүхэд хамгааллын хамтарсан 
багийн үйлчилгээ сайжирна.  
 

43.  
1.2.1.4. Хүүхдийн ордныг түшиглэн 
хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн бүх 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Хүүхдийн дуу бүжгийн чуулгын 
урын сан нэмэгдэж, хүүхдийн 
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төрлийн ажлыг зохион байгуулж, 
Хүүхдийн үндэсний дуу бүжгийн 
чуулгын үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулах, шинэ уран бүтээл 
туурвих 

ГБХЗХГ авъяас чадвар хөгжинө.  

44.  1.2.2 Хүүхдийн оролцооны  
байгууллагуудын үйл 
ажиллагааг дэмжиж, 
гишүүдийг чадавхижуулна. 

1.2.2.1. Хүүхдийн өөрийн 
удирдлагын сайн дурын 
байгууллагын үйл ажиллагааг 
дэмжин хөгжүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 

ГБХЗХГ 
 

Хүүхдийн өөрийн удирдлагын 
байгууллагын үйл ажиллагаа 
сайжирч, хүүхдийн оролцоо 
нэмэгдсэн байна.  

45.  
1.2.2.2. Аймаг, сум, багийн хүүхдийн 
төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
сайжруулан тогтмолжуулах 

Жилдээ 
НБХ 

ГБХЗХГ 
 

Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл 
ажиллагаа тогтвортой хэвийн 
явагдана 

46.  
1.2.3. Хүүхдийн гэмт хэрэг, 
эрхийн зөрчил, 
хүчирхийллээс хамгаалах 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
төр, олон нийт, төрийн бус 
байгууллагатай хамтран 
зохион байгуулж, хяналтыг 
сайжруулна. 

1.2.3.1. Хүүхдийн эрхийн зөрчлийг 
бууруулах, хүчирхийллээс 
хамгаалахад холбогдох 
байгууллагуудын уялдаа холбоог 
сайжруулах 

Жилдээ 
НБХ 
ЦГ 

ГБХЗХГ 
 

Хүүхдийн эрхийн зөрчил 
буурсан байна.  

47.  

1.2.3.2. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
эсрэг хүчирхийллийг бууруулах 
чиглэлээр эцэг эх, олон нийтэд 
зориулсан нөлөөллийн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 

ГБХЗХГ 
Орон нутгийн 

төсвөөс 

Хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэл 
буурсан байна.  

48.  
1.2.3.3 Хууль зүйн хорооны 
гишүүдийг чадавхжуулж,үйл 
ажиллагааг нь тогтмолжуулах  

Жилдээ ГБХЗХГ  
Хууль зүйн хорооны үйл 
ажиллагаа тогтмолжино. 

49.  

1.2.4. Залуучуудын хөгжлийг 
дэмжиж, тэдний тэгш 
оролцоог хангана. 

1.2.4.1 Залуучуудын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг анхан шатны 
байгууллагуудыг арга зүйгээр 
хангах, уялдаа холбоог нь 
сайжруулах 

Жилдээ 
НБХ 

ГБХЗХГ 
 

Залуучуудын анхан шатны 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагаа тогтмолжсон байна.  

50.  
1.2.4.2.Залуучуудын хөгжлийн 
төвийг түшиглэн зорилтот бүлгийн 
залуучуудыг чадавхижуулах  

Жилдээ 
НБХ 

ГБХЗХГ 
 

Залуучууд амьдрах ухаанд  
суралцсан байна.  

51.  
1.2.4.3.Өсвөр үе, залуучуудад нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол 
олгох 

Жилдээ 
НБХ 

ГБХЗХГ 
 

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 
боловсрол дээшлэнэ. 

52.  

1.2.5.  Гэр бүлийн боловсрол 
олгох, нийгэм дэх гэр бүлийн 
оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

1.2.5.1.Зорилтот бүлгийн гэр бүл 
болон хүүхэд хамгааллын 
нөлөөллийн аян, ажил үйлчилгээг 
нэмэгдүүлж  сайжруулах 

Жилдээ 
НБХ  

ГБХЗХГ 
ГБОрдон 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Гэр бүлийн үнэ цэнийг залуу 
өсвөр үепээ сургалтаар таньж 
мэдүүлж зөвөлгөө өгч ажиллана 

53.  
1.2.5.2. Эцэг эх болон өсвөр 
үеийнхэнд гэр бүлийн боловсрол 
олгох сургалт зохион байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 

ГБХЗХГ 
 

Гэр бүлийн боловсрол олгох 
үйл ажиллагаа сайжирч, эцэг 
эхийн оролцоо нэмэгдэнэ 
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54.  
1.2.5.3. Өрх толгойлсон эцэг, эхийн 
дунд нөлөөллийн үйл ажиллагаа 
явуулах 

Жилдээ 
НБХ 

ГБХЗХГ 
 

Өрх толгойлсон иргэдийн 
хөгжил, оролцоо сайжирна. 

55.  
1.2.5.4. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх 
төвийг байгуулан ажиллуулах   

Жилдээ 
НБХ 

ГБХЗХГ 
 

Төвийг байгуулан үйл 
ажиллагааг эхлүүлсэн байна.  

56.  
1.2.5.5. “Айл” зорилтот төсөл 
хэрэгжүүлэх Жилдээ 

НБХ 
ДЗОУБЭОНХХ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Иргэдийн гэр бүлдээ хандах 
хандлага, гэр бүлийн боловсрол 
дээшилсэн байна.  

ХОЁР. НИЙГМИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙ – АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД 

57.  

2.1.Залуу гэр бүл болон бага 
дунд орлоготой айл өрхийг 
орон сууцаар хангах бодлого 
барина. 

2.1.1 Нийтийн зориулалттай орон 
сууцны барилга, хотхон, хороолол 
барих төсөл хэрэгжүүлэгчидтэй гэрээ 
байгуулан хэрэгжилтийг хангуулж 
ажиллах 

Эхний 
хагас 
жилд 

АЗДТГ, 
ХОХБТХ, 
ГХБХБГ 

- 

Орон нутгийн Засаг захиргааны 
байгууллагын хяналт сайжирна. 
Төсөл хэрэгжүүлэгчдийн 
хариуцлага, уялдаа холбоо 
сайжирна.  

58.  

2.2.Ахмад настнаа дэмжих 
“Ач санах” дэд хөтөлбөр, 
Эрдэнэтийн анхдагч, 
илгээлтийн  эздэд  “Анхдагч” 
дэд хөтөлбөрүүдийг тус тус 
боловсруулан хэрэгжүүлнэ 

2.2.1.Аймгийн хэмжээний 70 ба 
түүнээс дээш насны ахмад настан, 
байгууллага нь татан буугдсан, 
шилжиж ирсэн, ажил хөдөлмөр 
эрхлэж байгаагүйн улмаас 
харьяалах байгууллагагүй ахмад 
настанд хүндэтгэл үзүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

НХСангаас 

  3500 ахмад настанд хүндэтгэл 
үзүүлэх арга  хэмжээнд 
хамруулсан байна.  

59.  

2.2.2. Ахмад настныг түлшний 
хөнгөлөлтөнд хамруулах, протез, 
ортопед тусгай хэрэгсэл болон 
рашаан, сувиллын зардлын 
хөнгөлөлт, тусламж үзүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

НХСангаас 

2096 доошгүй ахмад настныг 
тусламж, хөнгөлөлтөнд 
хамруулах 

60.  
2.2.3. Анхдагч илгээлтийн эздийн 
“Анхдагч” дэд хөтөлбөрийг 
боловсруулах 

Эхний 
хагас 
жилд 

НБХ 
ХХҮГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Дэд хөтөлбөрүүд 
боловсрогдсон байна. 

61.  
2.2.4. Ахмад настныг дэмжих “Ач 
санах” дэд хөтөлбөрийг 
боловсруулах 

Эхний 
хагас 
жилд 

НБХ 
ХХҮГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Дэд хөтөлбөрүүд 
боловсрогдсон байна. 

62.  

2.3.Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
болон өрхийн амьжиргааны 
түвшин доогуур өрхийн 
иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 
боловсруулж хэрэгжүүлнэ 

2.3.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд хувиараа үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ, худалдаа эрхлэхэд нь 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор жижиг 
зээлд хамруулах 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

- 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 150 –
аас доошгүй иргэн жижиг зээлд 
хамрагдсан байна.  

63.  

2.3.2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэнийг түлшний хөнгөлөлтөнд 
хамруулах, протез, ортопед тусгай 
хэрэгсэл болон рашаан, сувиллын 
зардлын хөнгөлөлт, тусламж үзүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

НХСан  
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 2141-
ээс доошгүй иргэнд хөнгөлөлт, 
тусламж үзүүлнэ. 

64.  2.3.3.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, I улиралд НБХ Орон нутгийн Аймгийн хэмжээнд хүнд хэлбэрийн 
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залуучуудын сэргээн засалт, 
хөгжлийн төвийн үйл ажилллагааг 
дэмжих 

ХХҮГ төсвөөс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, 
залуучууд нэгдсэн бодлого арга 
хэмжээний хүрээнд үйлчилгээ авах 
боломжоор бүрдэнэ 

65.  

2.3.4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
чиглэгдсэн дэд бүтэц, стандартын 
суурь судалгаа хийж, аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад хэвшүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 
ААНБ 

- 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
чиглэгдсэн дэд бүтцийн суурь 
судалгаа хийгдэж, эхлэл 
тавигдсан байна. 

66.  

2.4.Зорилтот бүлэг рүү 
чиглэсэн нийгмийн халамж, 
хамгааллын бодлогыг 
холбогдох хууль, 
тогтоомжтой уялдуулан 
явуулж орон нутгийн 
хөтөлбөртэй ажиллана.  

2.4.1. Нийгмийн даатгалын сангаас 
эрх үүсээгүй ахмад настан болон 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, одой 
иргэн, тэжээгчээ алдсан хүүхдийг 
нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт 
бүрэн хамруулах 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

НХСангаас 
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт 
2162-аас доошгүй иргэн 
хамрагдана. 

67.  

2.4.2. Бүтэн өнчин, хүчирхийлэлд 
өртсөн хүүхэд болон байнгын 
асаргаа шаардлагатай хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настныг 
асарч байгаа иргэдийг дэмжиж, 
асаргааны тэтгэмж олгох 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

НХСангаас 
Асаргааны тэтгэмжид 2200-аас 
доошгүй иргэн хамрагдана. 

68.  

2.4.3. Гэнэтийн аюул ослын улмаас 
гэр оронгүй болсон иргэд, бүтэн 
өнчин болон тэнэмэл амьдралтай  
иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

НХСангаас 
50-ээс доошгүй өрхийг гэр 
оронтой болоход дэмжлэг 
үзүүлнэ.  

69.  

2.4.4.Байнгын асаргаа шаардлагатай 
хүүхэд, иргэн, ихэр хүүхэд төрүүлсэн 
өрх-иргэн, олон хүүхэдтэй өрх 
толгойлсон эцэг эх, алдарт эхийн 
одонтой, жирэмсэн нярай, хөхүүл 
хүүхэдтэй эхчүүдийг амьжиргааг 
дэмжих мөнгөн тэтгэмжид хамруулах 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

НХСангаас 
Улсын 

Төсвөөс 
 

14154 иргэнийг  онцгой 
тохиолдлын болон амьжиргааг 
дэмжих мөнгөн тэтгэмжид 
хамруулсан байна. 

70.  

2.4.5.Салбар дундын мэдээллийн 
сангийн I,II түвшинд байгаа өрх, 
иргэнийг хүнс хоол тэжээл 
хөтөлбөрт хамруулах 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

НХСангаас 
6500 иргэн хүнс хоол тэжээл 
хөтөлбөрт хамруулсан байна. 
 

71.  

2.4.6.Орон гэргүй тэнэмэл иргэдийг 
нийгэмшүүлэх,  сайн дурын ажил, 
зөвлөгөө мэдээллийн ажлыг зохион 
байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Сайн дурын үйлчилгээ ажил 
зохион байгуулагдаж, тэнэмэл 
иргэдийг нийгэмшүүлэх ажил 
шинэ түвшинд хүрсэн байна. 

72.  
2.4.7.Зорилтот бүлгийн иргэдийн 
хөгжил, хамгааллыг сайжруулах 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, нийгмийн 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

Холбогдох 

Орон нутгийн  
болон 

байгууллагын 

500-аас доошгүй өрхөд 
үйлчилгээг хүргэж, амьжиргааг 
дээшлүүлнэ 
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цогц үйлчилгээг хүргэх төрийн 
байгууллагууд 

төсөв 

73.  

2.4.8.Өрх иргэнийг нийгэмшүүлэх, 
хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын 
эх үүсвэртэй болгох төсөл 
хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах 

Жилдээ 
НХХ 
ХХҮГ 

НХСангаас 
Зорилтот бүлгийн 20-аас 
доошгүй  иргэнийг хамруулсан 
байна 

74.  

2.4.9. Сургалт зохион байгуулах, 
зөвлөгөө өгөх, сэргээн засах 
үйлчилгээнд хамруулах,  түр 
байрлуулан асрамжлах, гэрийн 
асрамж, халамжийн,  өдрийн 
үйлчилгээ үзүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

НХСангаас 

Зорилтот бүлгийн 185-аас 
доошгүй иргэнийг  хамруулах   

75.  

2.7.Хөдөлмөрийн бирж, 
ажлын байрны  яармаг, 
сурталчилгааны багууд 
болон аж ахуйн нэгж, 
компаниудад зохион 
байгуулж ажиллана. 

2.7.1. Нийгмийн түншлэгч талуудын 
хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээ арга хэмжээг сурталчлах 
өдөрлөг, яармаг, сургалт 
семинаруудыг зохион байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

ХЭДСан           

Иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллагууд хөдөлмөрийн зах 
зээлийн мэдээллээр 
хангагдана. 

76.  

2.7.2. Хөдөлмөр аюулгүй байдал 
эрүүл ахуйн зөвлөл болон 
Хөдөлмөрийн маргааныг шуурхай 
зохицуулах салбар хорооны үйл 
ажиллагааг дэмжиж ажиллах 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

ХЭДСан  
Орон нутгийн 

төсвөөс  

Салбар зөвлөл хороодын үйл 
ажиллагаа тогтмолжсон байна.  

77.  

2.7.3. Хөдөлмөрийн харилцааны 
үзлэг шалгалт хийх, сарын аян 
зохион байгуулах, цалин хөлсний 
зохистой тогтолцоог бүрдүүлэх 
зорилгоор нутаг дэвсгэрийн аж 
ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, 
сургалт зохион байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

 

Хөдөлмөрийн тухай хууль 
болон Цалин хөлс,  ХАБЭАТХ-н 
хэрэгжилт хангагдаж, хяналт 
сайжирна. 

78.  

2.7.4. Тэргүүний шилдэг 5 хүртэл аж 
ахуйн нэгж байгууллагыг 
шалгаруулах, туршлагыг түгээн 
дэлгэрүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

 
Тэргүүний 5 аж ахуйн нэгж 
шалгаж, туршлага нь түгээн 
дэлгэрнэ.  

79.  

2.7.5. Мэргэжлийн боловсролын 
байгууллагуудын орон нутгийн 
салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
эхлүүлж,  тогтмолжуулах 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 
МСҮТ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Зөвлөлийн үйл ажиллагаа 
жигдрэнэ.   

80.  

2.8.Аймгийн нутаг дэвсгэрт 
үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа өмчийн бүх хэлбэрт 
аж ахуйн нэгж байгууллагад 
ажиллагсад хувиараа 

2.8.1. Эрүүл мэндийн даатгалын 
сангаас олгох санхүүжилтийг 
шуурхай хийж өдрийн стационари, 
гэрийн, хөнгөвчлөх эмчилгээг 
нэвтрүүлэн, иргэдийг нэг цэгээс 

Жилдээ 
НБХ 

ЭМНДХ 
 

Нэг цэгээс үйлчилгээ авах 
боломж бүрдсэн байна 
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хөдөлмөр эрхлэгчид, оюутан 
залуучууд, малчид, 
тариаланчид, ногоочдыг 
нийгмийн даатгалд 
хамруулах аян өрнүүлж 
ажиллана. 

эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 
авах нөхцөлийг бүрдүүлэх 

81.  

2.8.2. Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдээ гэрээр асарч 
байгаа ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй 
асран хамгаалагчдыг Орон нутгийн 
төсвөөс эрүүл мэнд, нийгмийн 
даатгалын сайн дурын даатгалд 
хамруулах 

Жилдээ 
НБХ 

ЭМНДХ 
Орон нутгийн 

төсвөөс 

120-иос доошгүй асран 
хамгаалагчдын нийгмийн 
даатгал төлөгдсөн байна 

82.  

2.8.3. Нийт хүн амыг түүний дотор 
оюутан, залуучууд, малчин, 
тариаланчид, ногоочид, жижиг 
бизнес эрхлэгчдийг эрүүл мэндийн 
болон нийгмийн даатгалын сайн 
дурын даатгалд хамруулах ажлыг 
зохион байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 

ЭМНДХ 
 

Сайн дурын даатгалд 
хамрагдалтын тоо нэмэгдсэн 
байна 

83.  

2.8.4. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
нийгмийн даатгалын шимтгэл 
төлөлтийн хяналтыг 
төлөвлөгөөтэйгээр хийж, зөрчил 
дутагдлыг арилгах ажил зохион 
байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 

ЭМНДХ 
 

Зөрчил дутагдал арилж, 
төлөвлөгөөт хяналт шалгалтууд 
хийгдсэн байна. 

ГУРАВ.АЖИЛТАЙ - АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД 

84.  

3.1.”Эрдэнэт үйлдвэрлэл 
технологийн парк”-ын үйл 
ажиллагааг бодлогоор 
дэмжин эрчимжүүлж 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 
газрууд, ажлын байр шинээр 
бий болох нөхцөлийг 
бүрдүүлж ажлын байрны 
тоог нэмэгдүүлнэ. 

3.1.1. Эрдэнэт үйлдвэрлэл 
технологийн паркийг хөгжүүлэхэд 
импортыг орлох экспортын 
баримжаатай өндөр технологид 
суурилсан үйлдвэрлэлүүдийн 
чиглэл, тавих шаардлагыг 
нарийвчлан тогтоож төслийн 
даалгаврын үлгэрчилсэн загвар 
гарган хэрэгжүүлэх 

Жилдээ 

Аймгийн ЗДТГ, 
ХОХБТХ, 

ЭҮТП 
ЭШТП 

 

Үйлдвэржилтийг дэмжих чиглэл 
тодорхойлогдоно 

85.  

3.2.Орхон аймгийн 
үйлдвэржилтийн бодлого, 
хөтөлбөрийг үргэлжүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

3.2.1.Жижиг дунд үйлдвэр 
эрхлэгчдийг бүртгэлжүүлэн, нэгдсэн 
мэдээллийн санг баяжуулж 
хэрэглээнд бүрэн нэвтрүүлэх 

жилдээ 
ХОХБТХ 
ХХААГ 

 

Нэгдсэн  сангаас мэдээлэл авах, 
мөн бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, 
иргэн төрөөс дэмжлэг, хөнгөлөлт 
авах тогтолцоо бүрдэнэ. 

86.  

3.2.2.Монгол улсын Үйлдвэржилтийн 
зургийн дагуу орон нутагт хөгжүүлэх 
жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн 
тэргүүлэх чиглэлийг боловсруулах 

жилдээ 
ХОХБТХ 
ХХААГ 

 

Орон нутагт хөгжүүлэх 
үйлдвэрлэлийн тэргүүлэх 
чиглэл тодорхой болно 

87.  
3.2.3. Жижиг дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн бараа, бүтээгдэхүүнийг 

жилдээ 
ХОХБТХ 
ХХААГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Өдөрлөг, үзэсгэлэн яармаг  4 
удаа зохион байгуулна. 
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сурталчлан таниулах, борлуулалтын 
сувгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор  
өдөрлөг, үзэсгэлэн яармаг  зохион 
байгуулах 

ХХҮГ 

88.  

3.2.4.Дотоодын болон гадаад 
орнуудад зохион байгуулагдаж 
байгаа үзэсгэлэн яармаг, бизнес 
форумд орон нутгийн бизнес 
эрхлэгчдийн дэмжин оролцуулах 

Жилдээ 

ХОХБТХ 
Баян-Өндөр, 
Жаргалант 

сумдын ЗДТГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

ЖДҮ-лэл эрхлэгчдийн 
бүтээгдэхүүнийг сурталчилж, 
борлуулалтыг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор Монгол, Хятад, Орос, 
Солонгос  улсын хамтын 
ажиллагааны форум, үзэсгэлэн 
худалдаанд оролцуулна. 

89.  

3.3.Орон нутгийн хэмжээнд 
салбаруудын бодлого, үйл 
ажиллагааг боловсронгуй 
болгож, ажлын байрны тоог 
нэмэгдүүлэн, хүн амын 
амьжиргааны өртгийг  
бууруулах бодлого барина. 

3.3.1. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
арга хэмжээний төсөл, 
хөтөлбөрүүдэд зорилтот бүлгийн 
иргэдийг хамруулан байнгын болон 
түр ажлын байраар хангаж орлогоор 
дэмжих 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

ХЭДСан  

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
арга хэмжээний хөтөлбөр 
төслийн хэрэгжилт сайжирч түр 
болон байнгын ажлын байр 
нэмэгдэнэ. 

90.  

3.3.2. Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид 
болон тэдгээрийн эцэг эхчүүдэд 
“Мэргэжил хэрхэн сонгох, ажлын 
байранд бэлтгэгдэх талаар сургалт, 
арга зүйн зөвлөгөөг өгнө 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

ХЭДСан 

450 хүүхэд болон эцэг 
эхчүүдийг хамруулна. 

91.  

3.3.3.Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон 
эмэгтэйчүүд, ажилгүй иргэдийг 
хөдөлмөрт бэлтгэж байнгын болон 
түр ажлын байранд зуучлах  

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

ХЭДСан  

1500 иргэнийг байнгын болон 
түр ажлын байртай болно.  

92.  

3.3.4.Амьжиргааны түвшингээс 
доогуур орлоготой ажиллагсадтай 
аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
судалгаа гаргах,  хамтарсан ажил 
зохион байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

 

Суурь судалгаа гарч, 
судалгааны үндсэн дээр ААНБ-
уудын АТДО-той ажиллагсадын 
тоо бууруулах чиглэлээр ажил 
зохион байгуулсан байна. 

93.  

3.4.Өрхийн үйлдвэрлэлийг 
дэмжих хөтөлбөр 
боловсруулан хэрэгжүүлж, 
ажлын байрны тоог 
нэмэгдүүлэн өрхийн бодит 
орлогыг өсгөнө. 

3.4.1. Жижиг, дунд  үйлдвэр болон 
өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих 
зорилгоор хөнгөлөлттэй зээл олгох 
журмыг шинэчлэн, зээлийн хэмжээ, 
хугацааг нэмэгдүүлж хөнгөлөлтэй 
зээл олголтын үр өгөөжийг 
сайжруулах 

Жилдээ ХОХБТХ  

Өрхийн үйлдвэрлэл болон 
ЖДҮ-лэл эрхлэгчдэд олгож 
байгаа зээлийн нэг зээлдэгчид 
олгох зээлийн  дээд  хэмжээ  
30,0 сая.төгрөг  болно.  

94.  

3.4.2. Жижиг худалдаа эрхлэгчдэд 
зориулсан стандартын  худалдааны 
цэгүүдийг бий болгон ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх 

II улиралд 
ХОХБТХ 

Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Худалдаа үйлчилгээний  5 түр 
цэгүүдийг  байршуулан  шинээр 
ажлын байрыг бий болгоно. 
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95.  

3.4.3. Жижиг, өрхийн үйлдвэрлэл, 
худалдаа эрхлэгчдийн санал 
санаачлагыг дэмжин хэлэлцүүлэг 
хийж, аж ахуй эрхлэх ур чадварыг 
эзэмшүүлэх, чадавхижуулах сургалт 
зохион байгуулах 

Жилдээ 

ХОХБТХ 
ХХААГ 

Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

4 удаагийн сургалт, 2 удаа 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж 
160-аад бизнес эрхлэгчдийг 
хамруулна. 

96.  

3.4.4. Орон нутгийн эдийн засгийн 
хөгжлийн оролцооны үнэлгээ 
хөтөлбөрийн хүрээнд Нэмүү өртөг 
шингэсэн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийг 
хэрэгжүүлэх 

Жилдээ 
ХОХБТХ 

ДЗОУБЭОНХХ 
Орон нутгийн 

төсвөөс 

ДЗОУБЭОНХ хөтөлбөртэй 
хамтын ажиллагааны хүрээнд  
төлөвлөгөө гарган батлуулж 
хэрэгжүүлнэ.  

97.  

3.4.5. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
санг төвлөрүүлж “Эрдэнэтчүүд 
эрдэнэтчүүддээ хайртай” орон 
нутгийн онцлогт нийцсэн хөтөлбөр 
боловсруулан, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих арга хэмжээнд зарцуулах  

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Орон нутгийн онцлогт нийцсэн 
хөтөлбөр боловсруулагдсан 
байна.  

98.  

3.4.6. Хөтөлбөрт хамрагдах 
иргэдийн судалгааг гаргах, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 
үйлчилгээ, дэмжих арга хэмжээ 
хамруулан ажлын байртай болгох 
бүхий л арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
ХХҮГ 

 

Аж ахуй бичил бизнесийн 
хэлбэрээр үйлдвэрлэл эрхлэх 
өргөжүүлэхэд нь санхүү эдийн 
засаг болон бусад дэмжлэг 
үзүүлэх замаар ажлын байрыг 
бий болно 

99.  

3.5.Иргэдийн ажлын байрыг 
дэмжих зорилгоор бизнес  
инкубаторын үр ашгийг 
сайжруулж, хамрагдагсдын 
тоог нэмэгдүүлнэ.  

3.5.1. Бизнес хөгжлийн төвийн  үйл 
ажиллагааг дэмжин жижиг, бизнес 
эрхлэгчдэд зориулсан зөвлөх 
үйлчилгээг нэмэгдүүлэх 

Жилдээ 
ХОХБТХ 

НБХ 
ХХҮГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Иргэд шинээр бизнес эхлүүлэх, 
өөрийн бизнесийг өргөжүүлэхэд 
шаардлагатай сургалт, зөвлөгөө 
мэдээллийг өгч, гарааны компанийг 
дэмжин бойжуулна. 

100.  
3.5.2.Бизнес хөгжлийн төвийн ажлын 
байрыг өргөжүүлж, инкубаторт 
хамрагдагсдын тоог нэмэгдүүлэх 

Жилдээ 
ХОХБТХ 

НБХ 
ХХҮГ 

 
Оёдол, гутал, сүлжмэлийн 
чиглэлээр 230 иргэнийг сурган 
инкубатор төвд дадлагажуулна. 

ДӨРӨВ. ОЮУНЛАГ, ЁС ЗҮЙ, СОЁЛТОЙ - АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД 

101.  
4.1.Эрдэнэт шинжлэх ухаан 
технологийн парк  байгуулна. 

4.1.1. Эрдэнэт шинжлэх ухаан 
технологийн паркыг байгуулах  Жилдээ 

АЗДТГ 
“Эрдэнэт 

үйлдвэр” ХХК 

 Энэ чиглэлээр бодиттой ажил 
хийгдсэн байна.  

102.  

4.2.Ардын өв уламжлал, зан 
заншилаар үеэс үед дамжиж 
ирсэн амьдрах ухааныг 
өсвөр насныханд өвлүүлж, 
экологи, насан туршийн 
боловсролын хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлнэ. 

4.2.1. “Эко аялал-орон нутаг судлал 
интеграци” болон аялал, экскурс, 
замын хөдөлгөөний хичээлүүдийг 
зохион байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Амьдрах ухаанд суралцан байгальд 
ээлтэй ажиллах, экологийн 
боловсрол эзэмшихэд хувь нэмрээ 
оруулна.  

103.  
4.2.2. Насан туршийн боловсрол 
төвийг түшиглэн ардын өв Жилдээ 

НБХ 
БСУГ 

Орон нутгийн 
төсөв, төсөл 

Иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд 
нийцсэн үйлчилгээ үзүүлэх 
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уламжлал, зан заншил, амьдрах 
ухааны сургалтыг явуулах  

хөтөлбөр орчин нөхцөл бүрдэнэ. 

104.  

4.4. Хэрэгцээ шаардлагад 
үндэслэн шаардлагатай 
сургууль,  цэцэрлэгүүдийг 
засварлаж, өргөтгөнө. 
 

4.4.1.Сургууль, цэцэрлэгийн 
барилгын их засвар, үйлчилгээний 
ажлыг судалгаанд суурилан  үе 
шаттай хэрэгжүүлэх 

Жилдээ 

НБХ 
БСУГ 
ХЗА, 

ХББЗА, 

Улс, орон 
нутгийн төсвөөс  

Сургуулийн   сургалтын орчин 
нөхцөл сайжирч, сургалтын үр 
өгөөж нэмэгдэнэ  

105.  

4.4.2. Эрдэнэ багт 640 хүүхдийн 
сургууль, Баянбулаг багт 150 
хүүхдийн хүчин чадал бүхий 
хүүхдийн цэцэрлэгийг үргэлжлүүлэн 
барих 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

ХББЗА, ХЗА 

Улсын төсвөөс 
 

Тухайн багийн хүүхдүүд  
боловсрол эзэмшинэ. Ажлын 
байр нэмэгдэнэ 

106.  

4.4.3. 20 дугаар цэцэрлэгийн 
өргөтгөлийн барьж ашиглалтанд 
оруулах 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

ХББЗА, ХЗА 

Буцалтгүй 
тусламж 

Тухайн багийн 90-100 хүүхдүүд 
сургуулийн өмнөх боловсрол 
эзэмшинэ. Ажлын байр 10 хүнээр 
нэмэгдэнэ 

107.  

4.4.4. Даваат багт 100 хүүхдийн 
цэцэрлэг 180 хүүхдийн бага сургууль 
бүхий цогцолборын  барилгыг барьж 
дуусгах, биеийн тамирын талбайг 
тохижуулах 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

ХББЗА, ХЗА 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Тухайн багийн хүүхдүүд 
сургуулийн өмнөх боловсрол 
эзэмшинэ. 30-40 хүнийг ажлын 
байраар хангана. 

108.  
4.4.5.Согоот багт барих  хүүхдийн 
цэцэрлэгийг барьж эхлүүлэх Жилдээ 

НБХ 
БСУГ 

ХББЗА, ХЗА 

Концесийн 
гэрээгээр  

Зураг төсөл боловсруулагдсан 
байна. 

109.  
4.4.6. Рашаант, Цагаанчулуут, Уртын 
гол багийн дунд 280 хүүхдийн хүчин 
чадалтай цэцэрлэг барьж эхлүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

ХББЗА, ХЗА 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Рашаант, Цагаанчулуут, Уртын 
гол багуудийн хүүхдүүд 
цэцэрлэгт хамрагдана. 

110.  

4.4.7. Сургуулийн урлаг, спорт, 
мэдээлэл зүйн танхимыг тоног 
төхөөрөмжөөр хангах ажлыг зохион 
байгуулах  

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

Улсын төсөв, 
төсөл хөтөлбөр 

Бие бялдар, авьяасыг 
хөгжүүлэх орчин сайжирч 
сурлагын чанарт ахиц гарна. 

111.  

4.4.8. Номын  төв, сургууль, 
цэцэрлэг, соёл мэдээллийн 
төвүүдийн номын сангийн фондыг 
нэмэгдүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Сургалтын чанарт ахиц  орчин 
сайжирна. 

112.  

4.4.9.  Төрийн болон хувийн 
хэвшлийн цэцэрлэгүүдэд яслийн 
бүлэг нээх нөхцөл, боломжийг 
судлах  

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

- 
Залуу гэр бүлийг дэмжихэд хувь 
нэмэр болно. 

113.  
4.4.10. Цэцэрлэгүүдийг  тоглоом 
наадгайгаар хангах ажлыг зохион 
байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

Улс орон 
нутгийн төсөв 

СӨББ-ын  чанарт ахиц гарч  
таатай  орчин бүрдэнэ. 

114.  
4.4.11. Хувийн хэвшлийн 
цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

- 
Хамтын ажиллагаа сайжирч 
СӨБ-д хамрагдалтын хувь 
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бодлогоор дэмжин ажиллах нэмэгдэнэ.  

115.  

4.4.12.Цэцэрлэгүүдийг  камержуулах 
ажлыг үргэлжлүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

Орон нутгийн 
болон 

байгууллагын 
төсөв  

Хяналт сайжирна. 

116.  

4.5.Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдийн сурч боловсрох 
нөхцөл боломжийг 
бүрдүүлнэ. 

4.5.1.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн сурч боловсрох нөхцөл, 
боломжийг бүрдүүлэх, багшлах 
боловсон хүчний мэргэжил 
дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

Улсын болон 
орон нутгийн 

төсөв 

ТХБ шаардлагатай хүүхэдтэй 
ажиллах арга зүйн өөрчлөлт 
гарна. 

117.  
4.6. “Багш” дэд хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж, багш нарыг 
тодорхой үе шаттай 
сургалтанд хамруулах, тоног 
төхөөрөмж, сургалтын 
орчныг сайжруулах зэрэг 
бүхий  л талын дэмжлэг 
үзүүлэн, тэдний ажиллаж, 
амьдрах таатай нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

4.6.1. ЕБС-ийн “Багш хөгжлийн төв”-
ийн орчин нөхцлийг сайжруулж, үйл 
ажиллагааг сайжруулах 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

Орон нутгийн 
төсөв 

Багш ажлын байрандаа хөгжих 
орчин нөхцөл сайжирна. 

118.  
4.6.2. СӨББ, ЕБС-ийн багш нарыг 
сургалтад хамруулж, мэргэжлийг 
тасралтгүй дээшлүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

Улсын болон 
орон нутгийн 

төсвөөр   

Багшийн хөгжиж, хүүхэд бүрийг 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг болно. 

119.  

4.6.3. Боловсрол, эрүүл мэнд, спорт, 
урлагийн салбарын ажиллагсдын 
мэргэжил дээшлүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

Улсын болон 
орон нутгийн 

төсвөөр 

Багш, мэргэжлийн албан 
хаагчдын хөгжилд дэмжлэг 
болно. 

120.  

4.6.4. Олон улсын болон улсын 
олимпиадад байр эзэлж онцгой 
амжилт гаргасан багш, сурагчдыг 
урамшуулах 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

 
Багш, сурагчдыг урамшуулан 
хөгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.  

121.  
4.6.5. Орос хэлний хичээлийн улсын 
олимпиадыг орон нутагтаа зохион 
байгуулах 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

Орон нутгийн 
төсөв, хандив 

тусламж 

Оюуны хөрөнгө оруулалт  болж 
мэргэжлийн хичээлийн нэр хүнд 
өснө.   

122.  
4.6.6. ”Багш” дэд хөтөлбөр 
боловсруулж батлуулах  

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Багш нарын өрсөлдөх чадвар 
дээшилнэ. 

123.  

4.7.Эрдэнэт шинжлэх ухаан 
технологийн паркийг түшиглэн 
бүх шатны боловсролын болон 
эрдэм, шинжилгээ судалгааны 
байгууллагуудын уялдаа 
холбоог бий болгон, сургалтын 
чанарыг дээшлүүлэн оюутан 
залуучуудын бүтээлч байдлыг 
нэмэгдүүлнэ. 

4.7.1. Бүх шатны боловсролын  
болон  эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны байгууллагуудын уялдаа 
холбоог бий болгон, сургалтын 
чанарыг дээшлүүлэх, оюутан 
залуучуудын бүтээлч байдлыг 
нэмэгдүүлэх 

Жилдээ 

НБХ 
БСУГ 

Их дээд 
сургуулиуд 

Орон нутгийн 
төсөв 

Хамтын ажиллагаа сайжирч 
багшийн судалгаа хийх чадвар 
дээшилнэ. 

124.  

4.8.Хүн амын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор иргэдэд мэргэжил 
боловсрол олгох түр 
сургалтуудыг дэмжинэ. 

4.8.1. Орон нутгийн мэргэжлийн 
холбоод, аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын хэрэгцээт 
мэргэжлийн ажиллагсдын судалгаа 
хийсний үндсэн дээр МСҮТ-ийн 
элсэлтийг авах 

Жилдээ 

НБХ 
ХХҮГ 
БСУГ 

МСҮТ-үүд 

- Хамтын ажиллагаа сайжирна. 
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125.  

4.9.Хувийн хэвшлийн соёл, 
урлагийн байгууллагуудыг 
дэмжиж хамтран ажиллана. 

4.9.1. Соёл, урлагийн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг хувийн болон 
төрийн бус байгууллагуудтай 
“Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл”-ийг 
дэмжих, соёл эдийн засгийг  
хөгжүүлэх талаар хамтран ажиллах  

Жилдээ 
НБХ 

СТСХ 
БСУГ 

Орон нутгийн 
төсөв 

Төрийн болон орон нутгийн 
өмчит байгууллагуудын 
ачаалал буурч хамтын 
ажиллагаа сайжирна.  

126.  
4.9.2. Соёлын төвийг  “Олон талт 
үйлчилгээ хөгжлийн төв”  болгох 
ажлыг хэрэгжүүлэх 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

Орон нутгийн 
төсөв 

Иргэн төвт үйлчилгээ хөгжинө. 

127.  
4.9.3.  Соёлын өв хамгаалах, 
хадгалах цогц  арга хэмжээ  Жилдээ 

НБХ 
БСУГ 

Орон нутгийн 
төсөв 

Орон нутгийн соёлын биет бус 
өвийн сан бүрдэн археологийн 
судалгааг хөгжүүлнэ. 

128.  

4.9.5. Соёл, урлагийн байгууллагын 
засвар үйлчилгээ, тоног 
төхөөрөмжийн шинэчлэлийг үе 
шаттай хэрэгжүүлж эхлэх 

Жилдээ 
НБХ 
БСУГ 

Орон нутгийн 
төсөв 

Үйл ажиллагааны хүртээмж 
нэмэгдэн, ажиллах таатай 
нөхцөл бүрдэнэ. 

ТАВ. ЭРҮҮЛ ХҮНС, ЦЭВЭР ОРЧИНТОЙ - АЗ ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭД 
5.1. Эрдэнэтийн хэрэгцээг эрдэнэтчүүд хангана. 

129.  

5.1.1 “Төрөөс хүнс, хөдөө аж 
ахуйн талаар баримтлах 
бодлого”-ыг аймгийн 
хэмжээнд хэрэгжүүлнэ. 

5.1.1.1.Аймгийн Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн талаар баримтлах цогц 
бодлого хэрэгжүүлэх 2017 оны 
төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэх 

Эхний 
хагас 
жилд 

ХОХБТХ 
Ажлын хэсэг 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

     Бодлогын баримт бичиг 
боловсруулах судалгааны 
материал бий болно. Аймгийн 
онцлогт тохирсон Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн талаар баримтлах цогц 
бодлогын зорилтууд хэрэгжинэ.  

130.  

5.1.1.2.Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
салбарт хэрэгжиж байгаа үндэсний 
хөтөлбөрүүд болон бодлогын 
баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэд 
хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх 

Жилдээ 

ХОХБТХ 
ХХААГ 

Баян-Өндөр 
Жаргалант 

сумын Засаг 
дарга 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Үндэсний хөтөлбөрүүдийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, үр 
дүнг нэмэгдүүлэх талаар 
цаашид авах арга хэмжээг 
бодитойгоор төлөвлөх боломж 
бүрдэнэ.   

131.  

5.1.1.3. Хүнсний тухай, Хүнсний 
бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг 
хангах тухай, Органик хүнсний тухай 
хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах, 
салбарын ажилтан, ажиллагсдыг 
чадавхижуулах, мэргэшүүлэх, 
чиглэлээр зорилтот сургалтууд 
зохион байгуулах 

Жилдээ 
ХОХБТХ 

ХХААГазар 
Орон нутгийн 

төсвөөс 

Хүнсний салбарт зохистой 
дадал нэвтэрч, 
үйлдвэрлэгчдийн хариуцлага 
нэмэгдсэнээр хүнсний аюулгүй 
байдал хангагдана. 

132.  
5.1.1.4. “Цагаан сар-2017” хүнсний 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үзэсгэлэн 
худалдаа зохион байгуулах 

2 дугаар 
сард 

ХОХБТХ 
ХХААГазар 
Төрийн бус 
байгууллага 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Хүнсний үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн бизнесийг дэмжин 
ажиллана. 

133.  
5.1.2. Иргэдийн хүнсний 
хэрэгцээг орон нутгаас 

5.1.2.1. Хүнсний зах, худалдааны 
төв, үйлчилгээний газруудын 

Жилдээ 
ХОХБТХ 

ХХААГазар 
Орон нутгийн 

төсвөөс 
Зөвлөмж, уриалга олон нийтэд 
хүрсэн байна. Стандартын бус 
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хангах боломжийг 
бүрдүүлнэ. 

нийгмийн хариуцлагыг өндөржүүлэх, 
стандартын сав баглаа, боодлын 
зохистой худалдаа, хэрэглээний 
талаар хуулийн этгээд болон 
иргэдэд зөвлөмж, уриалга гаргах, 
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах, 
хэрэглээ хэвшүүлсэн байх  

МХГазар тор сав ашиглалт буурсан 
байна 

134.  

5.1.4. Гадаргын усны 
ашиглалтыг сайжруулж, усны  
эх булаг, шандыг хамгаалан 
тохижуулж, усны нөөцийн 
хамгаалалт, хэмнэлттэй 
технологийг нэвтрүүлж, 
гүний худаг байгуулах 
ашиглахыг хязгаарлан 
бохирдолтыг бууруулах 
ажлыг эрчимжүүлнэ. 

5.1.4.1. Ус дэд хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны II үе 
шатны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран хангуулах 

Жилдээ 
Тусгай ажлын 

хэсэг 
- 

Улсын Их Хурлын 2010 оны 24 
дүгээр тогтоолыг  хэрэгжүүлнэ. 

135.  

5.1.4.2. Булаг шандын эхийг хашиж 
хамгаалж, тохижуулах ажлыг тухайн 
газар оршин суугч иргэд, 
нөхөрлөлтэй хамтран зохион 
байгуулах 

Жилдээ 
БОАЖГ 

Сумдын ЗДТГ 
БХАХ-ний 
зардлаас  

Гадаргын усны ашиглалт, 
хамгаалалт сайжирна. 

136.  

5.1.4.3. Хангал голын усны иж бүрэн 
судалгааны ажлыг мэргэжлийн 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх,  арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх  

Жилдээ 

ХОХБТХ 
ХЗА, БОАЖГ 

ХХААГ 
“Эрдэнэт 

үйлдвэр” ХХК 
СГСГЗ 

Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК-ны 

хамтын 
ажиллагааны 

хүрээнд 

Хангал голын усны судалгааны 
түвшинг тогтоож, цаашид авах 
арга хэмжээ тодорхойлогдоно.   

137.  

5.1.4.4. Хүн амын унд ахуйн 
хэрэглээний гүний усыг ариун цэвэр, 
стандартын шинжилгээнд хамруулж, 
дүгнэлт гаргуулах 

Жилдээ 
БОАЖГ 

МХГ 
БХАХ-ний 
зардлаас  

Иргэдийн унд ахуйн 
хэрэглээний усны аюулгүй 
байдал хангагдана.  

138.  

5.1.4.5. Газрын доорхи усны нөөц 
тогтоогдсон орд, усны сан бүхий 
газруудын хэмжилт, судалгаа хийж 
хамгаалалтын бүсийг АИТХ-аар 
батлуулан тэмдэгжүүлэх 

IIулиралд 
БОАЖГ  
СГСГЗ 

 ГХБХБГ 

БХАХ-ний 
зардлаас  

Орон нутгийн усны нөөц бүхий 
газруудад эрүүл ахуйн дэглэм 
тогтоно. 

139.  

5.1.5. Өрхийн тариалалтыг 
дэмжих дэд хөтөлбөр 
боловсруулан хэрэгжүүлж 
ажиллана. 

5.1.5.1. Өрхийн тариалалтыг дэмжих 
дэд хөтөлбөр боловсруулан 
батлуулж, хэрэгжүүлэх Жилдээ 

ХОХБТХ 
ХХААГазар 
Жаргалант 

сумын Засаг 
дарга 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Иргэдийн өрхийн тариалан 
эрхлэх нөхцөл сайжирна. 

140.  

5.1.6. Газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлийн хүрсэн 
түвшинг тогтворжуулан 
хөгжүүлж бүтээгдэхүүний 
чанарыг сайжруулна.  

5.1.6.1.“Алтан намар-2017” орон 
нутгийн шинэ ургацын ногооны 
үзэсгэлэн худалдааг зохион 
байгуулах, улсын үзэсгэлэн 
худалдаанд оролцуулах 

III 
улиралд 

АЗДТГазар 
ХХААГазар 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Ногоочдын амьжиргааг дэмжин, 
хүн амыг эрүүл ахуйн 
шаардлага хангасан олон нэр 
төрлийн шинэ ургацын хүнсний 
ногоогоор хангана. 

141.  5.1.6.2. Газар тариалангийн цаг II,III АЗДТГазар Орон нутгийн Тариаланч, ногоочдыг 
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үеийн ажлаар газар тариалангийн 
аж ахуйн нэгжүүдийн үйл 
ажиллагаатай танилцан мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллах 

улиралд ХХААГазар төсвөөс технологийн болон цаг үеийн 
мэдээ мэдээллээр хангаж 
ажиллана. 

142.  

5.1.6.3. Тариалангийн талбайг 
бүртгэлжүүлэх, тариаланчдыг 
баталгааны тэмдэгтэй болгох, гарал 
үүслийн гэрчилгээг хэрэглэж 
хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Жилдээ 
АЗДТГазар 
ХХААГазар 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлээс гарах 
бүтээгдэхүүний аюулгүй 
байдлыг хангана. 

143.  

5.1.7. Уламжлалт болон 
эрчимжсэн мал аж ахуйг 
эрхлэх ажлыг өргөжүүлж 
хоршоо, фермерүүдийг 
дэмжинэ.  

5.1.7.1. Мал сүргийн чанар, үүлдэр 
угсаа, үржлийн ажил үйлчилгээг 
сайжруулах, дэмжлэг үзүүлэх 

Жилдээ 
ХОХБТХ 
ХХААГ 

Орон нутийн 
төсөв 

 

Мал сүргийн чанар, үүлдэр угсаа, 
үржлийн ажил үйлчилгээ 10-аас 
дээш хувиар сайжирсан байна. 
Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйл 
ажиллагааны үр дүнг сайжруулна. 

144.  

5.1.7.2. Шилмэл үүлдэр, омог 
хэвшлийн өсвөр хээлтүүлэгч малыг 
чиглэлтэй өсгөн бойжуулах, 
хээлтүүлэгч малын чанарыг 
сайжруулах 

III, IV 
улиралд 

ХХААГ 
Орон нутгийн 

төсөв   

Шилмэл үүлдэр, омог хэвшлийн 
өсвөр хээлтүүлэгч малын тоо, 
чанар нэмэгдсэн байна. 

145.  

5.1.7.4. Аймаг, сумын бэлчээрийн 
төлөв байдлын үнэлгээг холбогдох 
мэргэжлийн байгууллагатай хамтран 
хийж дүгнэлт гаргуулах 

III 
улиралд 

ХХААГ 
Баян-Өндөр 
Жаргалант 

сумдын 
Засагдарга 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

2004 онд бэлчээрийн төлөв 
байдлын үнэлгээ хийсэн бөгөөд 
ХХААХҮСайд, аймгийн Засаг 
дарга нарын гэрээнд 34,5 
мянган га-д хийхээр 
төлөввлөсөн. 

146.  5.1.8. Малын усан хангамж, 
өвөлжөө, хаваржаа, бэлчээр 
хадлангийн хүрэлцээг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор хөрш 
зэргэлдээ аймгуудтай 
хамтран ажиллана. 

5.1.8.1. Малчдад төрийн үйлчилгээ 
хүргэх, мал сүргийг өвөлжүүлж, 
хаваржуулах  хөрш  зэргэлдээ аймаг 
сумдтай бэлчээр хадлангийн 
талбайн зохицуулалт хийж хамтран 
ажиллах 

Жилдээ 
ХХААГ 

Сумдын ЗДТГ 
Орон нутгийн 

төсвөөс 

-Мал сүргийг өвөлжүүлж, 
хаваржуулах хөрш зэргэлдээ аймаг 
сумдтай бэлчээр хадлангийн 
талбайн зохицуулалт хийж 
төлөвлөгөөт хадланг 90-ээс дээш 
хувиар  авсан байна.  

147.  

5.1.8.2. Мал аж ахуйн салбарын 
өвөлжилтийн бэлтгэлийг бүрэн 
хангуулах, аймаг, сумын өвс, 
тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг 
бүрдүүлэх 

 
II, III 

улиралд 

ХОХБТХ 
ХХААГ 

Сумдын ЗДТГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

 

-Мал аж ахуйн салбарын 
өвөлжилт, хаваржилтын 
бэлтгэлийг 90-ээс дээш хувиар 
хангана. 

148.  

5.1.9.Мал эмнэлэг үржлийн 
үйлчилгээг боловсронгуй 
болгож  материаллаг бааз, 
боловсон хүчний хангамжийг 
сайжруулна. 

5.1.9.1. Аймгийн МЭАЦЛ-ийн тоног 
төхөөрөмжийн хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлж, материаллаг баазыг 
бэхжүүлэх 

Жилдээ 
ХХААГ 
ЭМГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

      Мах, сүүнд антибиотик болон 
төмс, хүнсний ногоонд байгаа 
пестецидийн үлдэгдлийг 
тодорхойлох, хоол хүнсээр дамжин 
халдварладаг хордлого, бусад 
эрсдлийг бууруулна.  

149.  
5.1.10. Мал амьтны 
халдварт, гоц халдварт 

5.1.10.1.Халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 

Графикт 
хугацаанд 

СТСХ 
ХХААГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Мал сүргийн халдварт өвчинийг 
хязгаарлаж хүн амын эрүүл 
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өвчинтэй тэмцэх арга 
хэмжээг шинэ шатанд 
гаргана. 

төлөвлөгөөний дагуу мал сүргийг 
бүрэн хамруулж халдварт өвчин 
гарах нөхцлийг хязгаарлах 

мэнд, малчид, иргэд, нийгмийн 
хэмжээнд гарч болзошгүй 
хохирлоос сэргийлнэ  

150.  

5.1.10.2. Архаг халдварт өвчнүүд 
болон үхэр, хонь, ямаа, тэмээний 
бруцеллёз зэрэг архаг халдварт 
өвчнүүдээс мал сүргийг эрүүлжүүлэх 

Графикт 
хугацаанд 

ХХААГ 
Орон нутгийн 

төсвөөс 

Эдийн засгийн хохирол өндөртэй 
архаг халдварт өвчнүүдээс мал 
сүргийг эрүүлжүүлэх, өвчлөлийг 
бууруулах, нийгмийн эрүүл мэндийг 
хамгаална. 

5.2. Ногоон хороолол- Миний байшин 

151.  
5.2.1. Агаар, хөрсний 
бохирдолыг бууруулах цогц  
бодлогыг хэрэгжүүлж, 
байгаль орчинд ээлтэй цэвэр 
үйлдвэрлэл, хэрэглээг 
дэмжиж урамшуулах эдийн 
засгийн хөшүүргийг бий 
болгон бүх салбаруудад 
ногоон хөгжлийн бодлогыг 
нэвтрүүлснээр сөрөг 
нөлөөллийг бууруулна. 

5.2.1.1. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд 
байгаль орчинд ээлтэй техник, 
технологийг нэвтрүүлсэн үйлдвэр, 
аж ахуйн нэгж байгууллагыг 
бодлогоор дэмжих 

Жилдээ 
ХОХБТХ 
БОАЖГ 

Сумдын ЗДТГ 

БХАХ-ний 
зардлаас  

Байгаль орчинд ээлтэй, ногоон 
үйлдвэрлэл хөгжихөд иргэд, 
ААН-үүдийн идэвхи, оролцоо 
нэмэгдэнэ.  

152.  

5.2.1.2. Шинээр баригдах үйлдвэр, 
үйлчилгээ, барилга байгууламжинд 
Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ 
хийж, дүгнэлт гаргах 

Жилдээ БОАЖГ - 

Тухайн төслийн үйл 
ажиллагаанаа Байгаль орчинд 
үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл багасч, 
орчны хөрс, ус, агаар бохирдох 
эрсдлийг бууруулна.   

153.  

5.2.1.3. Химийн бодис ашиглаж 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж 
ахуйн нэгж байгууллагуудын 2017 
оны Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулж, 
хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих 

Жилдээ 
Тусгай ажлын 

хэсэг 
- 

Үйлдвэр, ААНБ-уудаас байгаль 
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл 
буурч, эрсдэл багасна.  

154.  

5.2.2.Утаа, хог, хаягдал 
хөрсний бохирдолыг 
бууруулах ажлын хүрээнд 
гэр хорооллыг ногоон төгөл 
болгох хөтөлбөр 
боловсруулж шат дараатай 
хэрэгжүүлнэ. 

5.2.2.1. Эрдэнэт хотын агаарын 
бохирдолтыг бууруулах мастер 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх  2017 оны 
ажлын төлөвлөгөөг батлуулж 
хэрэгжүүлэх 

Жилдээ 
Тусгай ажлын 

хэсэг 
БХАХ-ний 
зардлаас  

Агаар хөрсний бохирдолтыг  
бууруулж, хүний амьдрах эрүүл 
орчинг бүрдүүлнэ. 

155.  
5.2.2.2. Гэр хорооллын иргэдийг 
сайжруулсан “Нако” түлшээр хангах 

Жилдээ 
Тусгай ажлын 

хэсэг 
БХАХ-ний 
зардлаас  

Агаар хөрсний бохирдолтыг  
бууруулж, хүний амьдрах эрүүл 
орчинг бүрдүүлнэ. 

156.  
5.2.2.3. Аймгийн хэмжээнд хөрс 
бохирдуулж буй эх үүсвэрүүдийн 
судалгааг хийх 

Жилдээ 
БОАЖГ 

УЦУОША 
МХГ 

- 
Агаар хөрсний бохирдолтыг  
бууруулж, хүний амьдрах эрүүл 
орчинг бүрдүүлнэ. 

157.  

5.2.3.Гэр хороололд цэвэр 
агаар, эрүүл хөрс бүхий 
“Хашаандаа хаус хөтөлбөр” 
хэрэгжүүлж, МОН 2301 төслийг 
үргэлжлүүлэн айл өрхийг 
инженерийн шугам сүлжээнд 
холбох нөхцлийг бүрдүүлэх, 

5.2.3.1 МОН2301 төслөөр баригдсан 
цэвэр, бохир  усны төв шугамаас 
салбар шугамыг барьж, гэр 
хорооллын гудамж руу оруулж айл 
өрхийг холбох ажлын хүрээнд 
иргэдийг    Азийн хөгжлийн Банкны 
төслийн зээлд хамруулах болон  

Жилдээ 

ХЗА  
СТСХ 

ГХБХБГ 
Баян-Өндөр  
сумын ЗДТГ 

Зээл, төсөл , 
хөтөлбөр 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Гэр хорооллын айл өрхүүд 
төвлөрсөн халаалт, цэвэр  усны 
шугамд холбогдож  тухтай 
орчин бүрдэнэ. 
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агаар хөрсний бохирдлыг 
бууруулахын зэрэгцээ 
хашаандаа ая тухтай амгалан 
тайван амьдрах нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

бусад хөрөнгийн  эх үүсвэрийг 
дэмжих 

158.  
5.2.3.2. “Баян-Өндөр эко” хорооллын 
төслийн гэрээг дүгнэн, арга хэмжэээ 
авах 

Жилдээ 
ХОХБТХ 
ГХБХБГ 

 
Эко хорооллын талаарх 
баримтлах чиглэл тодорхой 
болно. 

159.  

5.2.3.3. Гэр хорооллын айл өрхийн 
орон байрны нөхцөл сайжруулах, 
инженерийн шугам сүлжээнд 
холбогдсон айл өрх, аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг нэмэгдүүлэх 

Жилдээ 

ХЗА  
ГХБХБГ 

Баян-Өндөр  
сумын ЗДТГ 

 

Гэр хорооллын айл өрхүүд 
төвлөрсөн халаалт, цэвэр  усны 
шугамд холбогдож  тухтай 
орчин бүрдэнэ. 

160.  

5.2.5. Хог хаягдлыг дахин 
боловсруулах үйлдвэр 
байгуулах, иргэд, аж ахуй 
нэгжийн санал, санаачлагыг 
бодлогоор дэмжих, хот 
тохижуулах газрын  парк 
шинэчлэлтийг үргэлжүүлнэ. 

5.2.5.1. Аймгийн хэмжээнд хатуу хог 
хаягдлын менежментийг 
сайжруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж, 
хог хаягдлыг дахин боловсруулах 
үйлдвэр байгуулах иргэд, аж ахуйн 
нэгжийн санал, санаачлагыг 
бодлогоор дэмжих 

Жилдээ 

ХОХБТХ, ХЗА 
БОАЖГ, ЭМГ 

ХТГ 
Баян-Өндөр 
Жаргалант 
сумдын ЗД 

ААНБ, иргэд, 
ТББ 

Хог хаягдлын менежмент 
сайжирна. 

161.  
5.2.5.2 Хот тохижуулах газрын парк 
шинэчлэлтийг үргэлжлүүлэх 

Жилдээ БОАЖГ, ХТГ 
Орон нутгийн 

төсөв 
Машин механизмын ашиглалт 
сайжирна 

162.  

5.2.6. Одоо ашиглагдаж 
байгаа үерийн далангийн 
байгууламжийн хэвийн 
ажиллагааг ханган цаашид 
хотын хэмжээнд үерийн 
хамгаалалтын далан нэмж 
барих ажлыг зохион 
байгуулна. 

5.2.6.1. Эрдэнэт хотын хэмжээнд 
барих шаардлагатай байгаа ус 
зайлуулах байгууламж /үерийн 
далан,  замын ус зайлуулах 
байгууламж/-ийг   үе шаттайгаар 
барьж эхлэх  

Жилдээ 
ХЗА, ГХБХБГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Улс болон орон 
нутгийн төсвөөс 

Иргэдийн аюулгүй амьдрах 
орчин бүрдэнэ.  Даваат, Шанд 
багийн үерийн далан 
засварлагдсан байна. 

163.  
5.2.6.2. Говил багийн үерийн 
хамгаалалтын далангийн ажлыг 
эхлүүлэх 

Жилдээ 
ХЗА, ГХБХБГ, 
ОБГ, ХББЗА 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Үерийн хамгаалалтын 
байгууламжийн зураг төсөлтэй 
болно. 

164.  

5.2.7.Ойн нөөцийг хамгаалах 
нөхөн сэргээх, ойн 
экосистемийн тэнцвэрт 
байдлыг хадгалахад ой 
модны зохистой ашиглалт, 
тогтвортой менежментийг 
бий болгож, ойн санг 
нэмэгдүүлэн, модны 
хэрэглээг бууруулна. 

5.2.7.1. Жаргалант суманд 14 га 
талбайд ойжуулалт ойн нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг мэргэжлийн 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх 

II улиралд 

БОАЖГ, 
СДОАнги 

Жаргалант 
сумын ЗДТГ 

БХАХ-ний 
зардлаас 

 

Ойн сан 14 га талбайгаар нөхөн 
сэргээгдэнэ. 

165.  
5.2.7.2. Ойн хортон шавжийн 
судалгаа, тэмцлийн ажлыг зохион 
байгуулах 

II улиралд 
БОАЖГ 

СДОАнги 
БХАХ-ний 
зардлаас 

Ойн хэвийн ургах тохиромжтой 
орчин бүрдэнэ. 
 

166.  

5.2.7.3. Ой хээрийн түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах 
ажлыг холбогдох байгууллагуутай 
хамтран зохион байгуулах 

Жилдээ 
БОАЖГ, ОБГ 

СДОАнги 
Сумдын ЗДТГ 

БХАХ-ний 
зардлаас  

Ой хээрийн түймэр гарахгүй 
байх нөхцлийг бүрдүүлж 
урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг бүрэн авсан байна. 

167.  

5.2.7.4. Бүх нийтээр мод тарих 
хавар, намрын ажлыг зохион 
байгуулах, шинээр мод тарьсан 
иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагыг  

Жилдээ 

БОАЖГ 
ХЗАлба,  

“ЦНБ” УТҮГ 
СДОАнги 

БХАХ-ний 
зардлаас 

Хотын болон гэр хорооллын 
ногоон байгууламжийг 
нэмэгдүүлж агаарын бохирдолт 
буурна. 
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шалгаруулж урамшуулах сумдын ЗДТГ 

168.  

5.2.8.Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, 
Эрдэнэт хивс ХХК, Эрдмин 
ХХК, Ачит Ихт ХХК гэх мэт 
үйлдвэрийн газруудын 
химийн хорт хаягдал, цагаан 
тоосны нөлөөллийг 
бууруулах хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж, хүрээлэн буй 
орчин, хүний эрүүл мэндэд 
үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлнэ. 

5.2.8.1. Томоохон үйлдвэр, ААН-
үүдийн үйлдвэрлэлийн технологиос 
гарах хаягдлыг иж бүрэн судалж, 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах 

II улиралд 
МХГ 

БОАЖГ 
Сумдын ЗДТГ 

- 

Үйлдвэр, аж ахуй нэгж 
байгууллагуудаас байгаль 
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл 
буурч, эрсдэл багасна.  

169.  
5.2.8.2. Цагаан тоос хөтөлбөрийг 
шинэчлэн батлуулж, хэрэгжүүлэх 
ажлыг үе шаттай  зохион байгуулах 

Жилдээ 
БОАЖГ 
Эрдэнэт 

үйлдвэр ХХК 
- 

Цагаан тоосны дэгдэлтийг 
бууруулахад бодитой арга хэмжээ 
төлөвлөгдөж,  хэрэгжинэ.Сөрөг 
нөлөөлөл буурна.  

170.  

5.2.8.3. Ногоон хөгжлийн бодлогын 
бичиг баримтыг бүх салбарын 
хүрээнд боловсруулж, сургалт 
сурталчилгааг зохион байгуулах 

Жилдээ 
ХОХБТХ 

БОАЖГазар 
БХАХ-ний 
зардлаас  

Тодорхой бодлоготой болно. 
Мөн гэр хорооллыг ногоон төгөл 
болгох хөтөлбөрийг давхар 
хэрэгжүүлнэ. 

171.  
5.2.9.Иргэд, аж ахуйн нэгж 
болон иргэний нийгмийн 
байгууллагуудын хамтын 
ажиллагаа, түншлэлийг 
өргөжүүлж, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээнд ногоон эдийн 
засгийг хөгжүүлэх замаар 
байгаль орчинд ээлтэй аймаг 
болгоно. 

5.2.9.1. Жилд 1-2 гудамжны 
тохижилтыг сайжруулж, ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх  

Жилдээ 
БӨС 

“ЦНБ” УТҮГ 
Орон нутгийн 

төсвөөс 

Хотын ногоон байгууламж 
тодорхой хувиар нэмэгдэнэ.  

172.  
5.2.9.2. Өвлийн хүлэмжинд цэцгийн 
үрсэлгээ бэлтгэх үр 

Жилдээ “ЦНБ” УТҮГ 
Орон нутгийн 

төсвөөс  

Хотын өнгө үзэмж дээшилнэ. 

173.  
5.2.10.Археологийн олдвор 
болон түүхийн дурсгалт 
газруудыг орон нутгийн 
тусгай хамгаалалтанд авна. 

5.2.10.1. Түүхийн дурсгалт 
газруудын геодезийн хэмжилт хийж 
газрын мэдээллийн санд 
бүртгэжүүлэх, тохижуулах 

III 
улиралд 

БСУГ 
Аймгийн музей 

ГХБХБГ 
БОАЖГ 

БХАХ-ний 
зардлаас   

Түүхийн дурсгалт газрууд 
бүртгэгдэнэ. 

174.  

5.2.10.2. Жаргалант сумын Дулаан 
уул багийн архелогийн малтлагыг 
үргэлжлүүлэх, архелогийн 
малтлагыг сэргээн засварлах 

2017 
НБХ 
БСУГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Түүхийн олдворыг хадгалах, 
хамгаалах. 

Зургаа. Сайхан хотын-аз жаргалтай иргэд 

175.  

6.1. Эрдэнэт хотын хот 
байгуулалт, төлөвлөлтийн 
бодлогын баримт бичгийг 
шинэчлэн хэрэгжүүлнэ.  

6.1.1. Орон нутгийн геодезийн 
өндөрийн сүлжээний хэмжилтийг 
мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэн 
төрийн захиргааны төв 
байгууллагаар баталгаажуулах 

Эхний 
хагас 
жилд 

АЗДТГ 
ГХБХБГ 

Эрдэнэт сангаас 

Орон нутгийн геодезийн өндөрийн 
сүлжээг баталгаажуулж хот 
байгуулалтын баримт бичиг 
боловсруулах суурь судалгаатай 
болно. 

176.  

6.1.2. Эрдэнэт хотын Хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөнд  2040 он 
хүртэл тодотгол хийлгэх саналыг 
шийдвэр гаргах түвшний 
байгууллагад уламжилж  хөрөнгийн 
эх үүсвэрийг хайх 

Жилдээ 

 ХОХБТХ 
ХЗА  

ГХБХБГ 
ХББЗА 

- 
Хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлэсэн байна. 

177.  6.1.3. Жаргалант суманд дэд бүтцийг II улиралд ХОХБТХ - Суурьшлын бүс болгох газар 
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шийдвэрлэсэн суурьшлын бүсийг 
бий болгох газрын газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөг аймаг, 
сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлаар батлуулах 

ГХБХБГ тодорхой болно. /Мухар 
булангийн ам, Нарангийн энгэр/ 

178.  

6.1.4. Орон нутгийн тусгай 
хамгаалалтад авах боломжтой 
газруудын судалгаа хийж Аймгийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 
батлуулах 

III 
улиралд 

ГХБХБГ 
БОАЖГ 

БХАХ-ний 
зардлаас 

Судалгаа хийгдэж шийдвэр 
гарсан байна 

179.  

6.2.Баян-Өндөр, Жаргалант 
суманд “Явган зам” хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. 

 

6.2.1 “Явган зам” хөтөлбөр  
боловсруулан Нийтийн эзмшлийн 
газар болон гэр хорооллын явган 
хүний замыг хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэд зорчих стандартад нийцүүлэн  
шинэчлэх, барих ажлыг үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлэх 

Жилдээ 

ХОХБТХ 
ХЗА, 

Баян-Өндөр, 
Жаргалантсум

дынЗДТГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Явган хүн зорчих аюулгүй 
нөхцөл бүрдэнэ. 

180.  6.3. Гэр хорооллын авто 
машин болон явган хүн 
зорчиход хүндрэлтэй зарим 
гудамж талбайд  хайрга 
дэвсэж, сайжруулсан болон 
хатуу хучилттай зам тавина. 

6.3.1. Баянцагаан, Эрдэнэ, Яргуйт, 
Даваат, Булаг, Говил багт 
төлөвлөгөөний дагуу барих авто 
замын зураг төслийг боловсруулж  
эхлэх 

Жилдээ 

ХЗА, ХОХБТХ 
ГХБХБГ 

Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Хөрөнгийн эх үүсвэр хайх 
нөхцөл бүрдэнэ 

181.  

6.3.2. Авто машин болон явган хүн 
зорчиход хүндрэлтэй зарим гудамж 
талбайд  хайрга дэвсэж, 
сайжруулсан болон хатуу хучилттай 
зам тавих 

Жилдээ 

ХЗА, ХОХБТХ 
ГХБХБГ 

Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

 
Хөдөлгөөний  аюулгүй байдал 
хангагдана 

182.  

6.4.Хотын цэвэрлэх 
байгууламжийн өргөтгөлийг 
дуусгаж, ашиглалтанд 
оруулна. 

6.4.1. Эрдэнэт хотын цэвэрлэх 
байгууламжийн өргөтгөл барих 

Жилдээ 

СТСХ. 
ГХБХБГ, Баян-
Өндөр сумын 

ЗДТГ 

Зээл тусламж 

Хотын цэвэрлэх байгууламжийн 
хүчин чадал нэмэгдэнэ. 

183.  

6.5. Эрдэнэт хотын  
инженерийн  шугам сүлжээг 
шинэчлэн сайжруулна. 

6.5.1. Шинээр барих болон барьж 
байгаа орон сууцны хорооллуудыг 
барилгажуулахад шаардлагатай 
инженерийн шугам сүлжээ, дэд 
бүтцийг үргэлжлүүлэн барих   

Жилдээ 
ХЗА, ХОХБТХ 

ГХБХБГ 
Улсын төсөв 

Шинээр орон сууц барих нөхцөл 
бүрдэнэ.  

184.  

6.5.2.  Орон нутгийн өмчлөлтэй 
инженерийн шугам сүлжээг  
шинэчлэх ажлыг үе шаттайгаар 
үргэлжлүүлэн  гүйцэтгэх 

Жилдээ 
ХЗА, СТСХ 

ЭУДТС-
ОНӨХК 

Улс,орон 
нутгийн төсвөөс 

ИШС-ний ашиглалт сайжирна.  

185.  
6.5.6. Цахилгаан эрчим хүчний 
хэрэглэгчдийг сэргээгдэх эрчим 
хүчээр хангах судалгаа хийх 

Жилдээ 
ХОХБТХ 
ГХБХБГ 

 
Иргэд ая тухтай амьдрах орчин 
нөхцөл бүрдэнэ. Эдийн засгийн 
хэмнэлт бий болно. 
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186.  

6.5.4. Гэр хорооллын цахилгаан 
хангамжийн хүчдэлийн уналтыг 
бууруулах, шинээр үүсэж байгаа 
суурьшлийн бүсэд ЦДАШ, дэд станц 
барих  

Жилдээ 

ХЗА, ХББЗА, 
“ЭБЦТС” 

ТӨХК, 
“ЭУДТС” 
ОНӨХК 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

 

Иргэд ая тухтай амьдрах орчин 
нөхцөл бүрдэнэ. 

187.  

6.5.5. 2017-2018 оны хотын 
өвөлжилтийн бэлэн байдлыг хангах 
ажлын  төлөвлөгөө боловсруулан, 
хэрэгжилтэнд хяналт тавих 

Жилдээ 

ХЗА, ХББЗА, 
”ЭДЦС” ТӨХК“ 
ЭБЦТС” ТӨХК, 

“ЭУДТС” ОНӨХК. 
“Эрдэнэт үйлдвэр” 
ХХК-ний “Эрчим 

хүчний цех” 

Орон нутгийн 
төсвөөс, 

ААНБ 

Хотын  өвөлжилтийн бэлэн 
байдлыг хангана. 

188.  

6.5.6. Шинээр баригдаж байгаа 1А, 
2А, болон гэр хорооллын 
инженерийн шугам сүлжээг барьж 
байгуулах 

Жилдээ 
АЗДТГ, 

ХОХБТХ, ХЗА 
ГХБХБГ 

Улсын төсвөөс 
Хөрөнгийн эх үүсвэр тодорхой 
болсон байна 

189.  

6.5.7. Дулааны цахилгаан станцаас 
9-р цэг хүртэлх дулааны шугамыг 
(ф700 мм-ийн 3,5 км) өргөтгөх ажлыг 
судлан холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

Жилдээ 

ХОХБТХ  
ХЗА, 

 ХББЗА, 
”ЭДЦС” ТӨХК“ 

Улсын төсвөөс 
Хөрөнгийн эх үүсвэр тодорхой 
болсон байна 

190.  

6.6.Жаргалант сумын уурын 
зуух болон инженерийн 
шугам сүлжээг шинэчлэн 
өргөтгөнө.  

 6.6.1.Жаргалант сумын гадна 
инженерийн шугам сүлжээний 
засвар шинэчлэлт 

Жилдээ 
ХЗА, СТСХ. 
Жаргалант 

сумын ЗДТГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Шугам сүлжээний ашиглалтын 
найдвартай ажиллагаа 
хангагдана 

191.  
6.7.Гэр хорооллын бүх багт 
“Миний гудамж-бидний гэр” 
төслийг хэрэгжүүлж зам 
талбай, гэрэлтүүлэг, 
камержуулалт зэргийг дэс 
дараатайгаар шийдвэрлэнэ. 

6.7.1. Гэр хорооллын  гэрэлтүүлгийг 
үе шаттайгаар  шинэчлэн, 
шаардлагатай гудамжнуудад шинээр 
барих  

Жилдээ 
ХЗА, ХББЗА, 

“ЭУДТС” 
ОНӨХК 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

 Иргэд ая тухтай амьдрах орчин 
нөхцөл бүрдэнэ. 

192.  

6.7.2. Яргуйт, Даваат, Уртын гол 
багуудад хот байгуулалтын баримт 
бичиг болох хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөг мэргэжлийн 
байгууллагаар хийлгэн Аймгийн 
ИТХ-аар батлуулах  

Жилдээ 
АЗДТГ 

ГХБХБГ 
Орон нутгийн 

төсвөөс 

Нийгэм соёлын дэд бүтцийн 
хамт хөгжүүлэх ХЕТ бичиг 
баримттай болно.  

193.  
6.9.Аймгийн хатуу хучилттай 
замын сүлжээг өргөтгөж 
шинэ суурьшлын бүсэд 
автозамын сүлжээ 
байгуулна. Түгжрэл ихтэй 
уулзваруудыг өргөтгөх, гэр 
хорооллын гол гудамжны 
замуудыг хатуу хучилттай 
замтай болгоно. 

6.9.1. Худалдааны гудамжийг авто 
замтай холбох 

Жилдээ 
ХЗА, ХОХБТХ 

ГХБХБГ 
Орон нутгийн 

төсвөөс  
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангана 

194.  

6.9.2. Эрдэнэт хотод  авто зам барих 
болон  шинэчлэлт, их засварын 
ажлыг Эрдэнэт-авто зам 
хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 

Жилдээ 
ХЗА  

ХОХБТХ 
ГХБХБГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангана.  

195.  
6.9.3 Авто замын засвар арчлалт, 
нөхөөс тэмдэг тэмдэглэлээ хийх 

Жилдээ 
ХЗА 
ХТГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Авто замын арчилгаа үйлчилгээ 
сайжирна.  
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196.  

6.10.Орон сууцны 
хорооллуудын  дунд дээрээ 
тоглоомын талбай бүхий 
далд авто машины зогсоол 
барих иргэд аж ахуй нэгж, 
байгууллагуудын санал 
санаачлагыг дэмжиж 
хамтран ажиллана. 

6.10.1. Орон сууцны хороололд далд 
гараж барих ажлыг дэмжин ажиллах, 
судалгаа тооцоо хийх 

Жилдээ 
ХОХБТХ 
ГХБХБГ 

Хувийн 
хэвшлийн 
хөрөнгөөр 

Хорооллуудын  дунд дээрээ 
тоглоомын талбай бүхий далд 
авто машины зогсоол барих 
иргэд аж ахуй нэгж, 
байгууллагуудын саналыг 
дэмжиж хамтран ажиллана. 

197.  
6.11.Нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний талаар 
иргэдээр нээлттэй 
хэлэлцүүлэн, иргэдийн 
саналд тулгуурлаж асуудлыг 
шийдвэрлэн, чиглэл 
маршрутыг оновчтой болгож, 
түүнд чиглэсэн бодлогыг 
боловсруулж, хэрэгжүүлнэ 

6.11.1 Аймгийн автозамын тээвэрт 
баримтлах бодлогын баримт бичгийг 
батлуулж, хэрэгжүүлэх журмыг 
боловсруулан мөрдүүлэх 

Жилдээ 

ХОХБТХ, АТТ 
Баян-Өндөр, 
Жаргалант 

сумдын ЗДТГ 

. 

Аймагт автозамын талаар 
хэрэгжүүлэх нэгдсэн бодлого, 
журамтай болно. 

198.  
6.11.2  Нийтийн тээврийн үйлчилгээг 
алслагдсан багийн чиглэлд шинээр 
нээх 

Жилдээ 
ХОХБТХ 

 АТТ 
 

Иргэдэд хүрэх нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний чанар хүртээмж 
сайжирна /Яргуйт, Вокзал/ 

199.  
6.11.3. Стандартын шаардлагад 
нийцсэн автобусны буудал, сүүдрэвч 
барьж байгуулах   

Жилдээ 
ХОХБТХ 

 АТТ 
ЗЦТ, ХЗА 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Хувийн хэвшил 

Иргэдийн үйлчлүүлэх соёл 
дээшилнэ. Дэд бүтэц сайжирна. 

200.  
6.12.Аймаг, сум, хот 
хоорондын жишиг “Эрдэнэт 
авто вокзал” байгуулна. 

6.12.1. Орчин үеийн жишигт нийцсэн 
“Автовокзал”-ыг хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулалтаар барьж 
эхлүүлэх 

Жилдээ 
ХОХБТХ 
 ГХБХБГ 
ХББЗА 

Хувийн хэвшил 

Хот хоорондын нэгдсэн авто 
вокзалтай болж иргэд 
үйлчлүүлэх тав тухтай орчинг 
бий болгоно. 

Долоо. Аялал жуулчлалын өгөөжтэй-аз жаргалтай иргэд 

201.  

7.1.Эрдэнэт аялал жуулчлалын 
нэгдсэн сүлжээг Эрдэнэт 
цэцэрлэгт хүрээлэн Бурхан 
багшийн сэрэг дүр, анхдагч, 
илгээлтийн эздийн нэрэмжит 
цэцэрлэгт хүрээлэн, Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК, Баян-Өндөр 
хайрханы амралтын бүсүүдийг 
хамруулан байгуулна. 

7.1.1 Аялал жуулчлалын 
цогцолборууд /Хөх монгол, Их 
шүтээн/, үйлдвэрийн бүсүүдийг 
хамруулан аялалын маршрут гарган 
баталгаажуулах   

Жилдээ 
ХОХБТХ 
БОАЖГ 

- 
Аймгийг зорин ирэх гадаад, 
дотоод жуулчдын тоо 
нэмэгдэнэ. 

202.  

7.2.Баян-Өндөр уулыг иргэдийн 
идэвхитэй амралтын бүс, аялал 
жуулчлалын цогцолбор болгон 
хөгжүүлнэ. 

7.2.1. Иргэдийн амралтын гол 
бүсүүдийг тохижуулан, явган 
аялалын замыг барих 

Жилдээ 

ХЗА 
ЭМГ 
БТСГ 

БОАЖГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Иргэд, байгууллага хамт олон 
явган аялах нөхцөл бүрдэж, эко 
аялал жуулчлал хөгжих нөхцөл 
бүрдэнэ. 

203.  

7.4.Эрдэнэт аялал жуулчлалын 
нэгдсэн сүлжээг байгуулах 
хөтөлбөрийн хүрээнд жуулчны 
бааз, мэдээллийн төвийн 
асуудлыг бодлогоор дэмжиж, 
зочид буудлуудыг олон улсын 
зэрэглэлтэй болгох ажлыг 
зохион байгуулан дотоод, 
гадаадын жуулчлалын тоог 

7.4.1. Олон улсын аялал 
жуулчлалын үзэсгэлэнд нэгдсэн 
зохион байгуулалттайгаар оролцох, 
сурталчлах 

Жилдээ 
ХОХБТХ 
БОАЖГ 

БХАХ-ний 
зардлаас 

Аймгийг зорин ирэх жуулчдын 
тоо нэмэгдэнэ.  

204.  

7.4.2. Стандартын шаардлага 
хангасан томоохон зочид 
буудлуудад зэрэглэл олгох ажлыг үе 
шаттайгаар зохион байгуулах 

Жилдээ 
БОАЖГ 
СХЗХ 

 

Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний 
чанар, хүртээмж, стандарт 
сайжирна. 
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нэмэгдүүлнэ. 

Найм.Эдийн засгийн өсөлттэй-аз жаргалтай иргэд 

205.  

8.1.”Эрдэнэт үйлдвэрлэл” 
хөтөлбөр боловсруулж 
импортыг орлох  экспортын 
баримжаатай өндөр 
технологид суурилсан 
боловсруулах үйлдвэрлэлийг 
дэмжин ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх бодлого барина. 

8.1.1.”Үндэсний үйлдвэрлэл  
хөтөлбөр”-ийг “Эрдэнэт”үйлдвэр 
ХХК-ийн хаалт хөгжлийн 
менежментийн бодлоготой 
уялдуулан орон нутгийн дэд 
хөтөлбөр боловсруулан 
хэрэгжүүлэх, “Эрдэнэт үйлдвэр” 
ХХК-ны хамтын ажиллагааны 
гэрээнд тусган ажиллах     

II улиралд 

ХОХБТХ 
ХХААГ 

Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Дэд хөтөлбөр боловсруулан  
батлуулж, гэрээний үндсэн дээр 
хамтран ажиллана. 

206.  

8.1.2. Аймгийн хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа томоохон 
аж ахуй, нэгж байгууллагуудад  
нийгмийн хариуцлагын талаар 
холбогдох стандартын дагуу үнэлгээ 
хийх ажлыг зохион байгуулах  

Жилдээ 
ХОХБТХ 

СХЗХ 
Орон нутгийн 

төсвөөс  

Олон улсын стандартын дагуу 
аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 
үнэлэлт дүгнэлт өгөгдөж 
нийгмийн хариуцлага 
дээшилсэн  байна. 

207.  

8.1.3. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
чанарыг дээшлүүлэх, байгаль 
орчинд ээлтэй ногоон технологийг 
нэвтрүүлэх 

Жилдээ 
ХОХБТХ 

СХЗХ 
 

Байгаль орчны менежментийн 
тогтолцооны (ISO 14001) 
стандартыг хэрэгжүүлэх 
байгууллага нэмэгдсэн байна. 

208.  
8.2. Орон нутгийн иргэд, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудын 
эвлэлдэн нэгдэх, хамтрах 
замаар шинээр үйлдвэр  
байгуулахыг дэмжин 
ажиллана. 
 

8.2.1 Гадаадын болон хамтарсан 
хөрөнгө оруулалттай үйлдвэрийн 
төсөл хэрэгжүүлэх, санал 
санаачлагыг дэмжих  

Жилдээ 

ХОХБТХ 
Эрдэнэт 

үйлдвэр ХХК 
ЭҮТПарк 

 

Төсөл, танилцуулгыг бэлтгэн 
гадаадын хөрөнгө оруулагчдад 
танилцуулах ажлыг зоаион 
байгуулна.  

209.  

8.2.2. “Эрдэнэтэд үйлдвэрлэв” 
худалдааны төвийн үйл ажиллагааг 
жигдрүүлж, үйлдвэрлэл худалдааны 
нэгдсэн төв болгох 

I улирлаас 
ХОХБТХ 

Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

 

Орон нутгаар дайран өнгөрч 
байгаа иргэдэд  Эрдэнэтэд 
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг 
сурталчлах, худалдан 
борлуулах  боломжтой болно. 

210.  
8.2.3. “Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт” 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  

жилдээ 
ХОХБТХ 
ХХААГ 

 
“Мэдлэгт суурилсан  Эрдэнэт” 
хөтөлбөрийн зорилт хэрэгжинэ. 

211.  

8.4.Төрийн болон орон 
нутгийн хөрөнгөөр бараа 
ажил үйлчилгээг худалдан 
авах ажилд орон нутгийн аж 
ахуй нэгж байгууллагуудыг 
бодлогоор дэмжиж хамтран 
ажиллана. 

8.4.1. ”Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК болон 
бусад төрийн өмчит үйлдвэрийн 
газар, байгууллагуудад  нийлүүлэх 
боломжтой  бараа бүтээгдэхүүний 
эрэлт              хэрэгцээний судалгааг 
гарган тэдгээрийн онцлог, чанар, 
стандартын шаардлагын асуудлаар 
дотоодын үйлдвэрлэгчидтэй санал 
солилцох, хамтарч ажиллах 

II улиралд 
ХОХБТХ 

ХАҮТ 
 

Нийлүүлэх боломжтой 
бүтээгдэхүүний  нэрсийн 
жагсаалтыг гарган  зарласнаар 
бүтээгдэхүүний чанар болон  аж 
ахуй нэгж байгууллагын  
өрсөлдөр чадвар сайжирна. 
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212.  

8.4.2. Худалдан авалтыг 
нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх чиглэлээр зөвлөлдөх  
уулзалт, хэлэлцүүлэг, сургалтзохион 
байгуулах, туршлага судлах, үр дүнг 
олон нийтэд сурталчлах, таниулах 
ажлыг зохион байгуулах 

жилдээ 

ХОХБТХ 
Орхон-

Булганы 
ХАҮТ 

 

Захиалагч  байгууллагын  эрэлт 
хэрэгцээ  чанар, стандартын 
шаардлага хангасан 
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн 
нийлүүлнэ. 

213.  

8.5.Төсвийн сахилга батыг 
чанд баримтлан ил тод 
нээлттэй байдлын түвшинг 
дээшлүүлнэ. 
 

8.5.1. Улсын салбарын дотоод 
аудитын дунд хугацааны 
төлөвлөгөөг үе шаттай хэрэгжүүлж 
аймгийн Дотоод аудитын нэгжийн 
үйл ажиллагааг бэхжүүлэх 

Жилдээ СХААлба 
Орон нутгийн 

төсвөөс 
Дотоод аудитыг үр нөлөөтэй 

гүйцэтгэнэ 

214.  

8.5.2. Шилэн дансны тухай хууль, 
журмын хэрэгжилтийг хангуулах, 
дотоод аудитыг гүйцэтгэх, түүний 
мөрөөр арга хэмжээ авах 

Жилдээ 
СТСХ 

СХААлба 
Орон нутгийн 

төсвөөс  

Шилэн дансны хууль 
хэрэгжсэнээр төсвийн ил тод, 
шударга, байдал хангагдана 

215.  

8.5.3.Төсвийн сахилга батыг 
дээшлүүлэх, төсвийг үр ашигтай 
хэмнэлттэй байдлыг хангах сургалт, 
сурталчилгаа хийх, дотоод аудитыг 
хэрэгжүүлэх 

Жилдээ 
СТСХ 

СХААлба 
Орон нутгийн 

төсвөөс  
Төсвийн сахилга бат, үр ашиг 

дээшилнэ. 

216.  

8.6. Хөрөнгө оруулалтын 
хяналт, хариуцлагыг 
дээшлүүлэхэд төрийн бус 
байгууллага, иргэдийн 
оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

8.6.1. Орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгө оруулалтаар 
хийгдэх ажлын саналыг иргэдээс 
авах ажлыг боловсронгуй, үр дүнтэй 
болгож оновчтой хувилбарыг бий 
болгох 

Жилдээ 

ХОХБТХ 
СТСХ 

Баян-Өндөр, 
Жаргалант 

Сумдын ЗДТГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Орон нутгийн хөгжлийн сан 
болон Орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 
ажлыг төлөвлөх шийдвэр гаргах 
түвшинд олон нийтийн оролцоо 
нэмэгдэнэ.  

217.  

8.6.2. Хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн 
ажлуудын чанар, баталгаат хугацааг 
мөрдөж, ашиглалт, хамгаалалт, 
өмчлөлийн асуудлыг цаг алдалгүй 
шийдвэрлэн эзэнжүүлэх, 
хариуцлагыг дээшлүүлэх 

Жилдээ 

Аймгийн 
ЗДТГ 
ОНӨГ 
СТСХ 

 

Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын 
чанар сайжирч дүрэм журам 
хэрэгжинэ. 
Өмчийн ашиглалт, хамгаалалт 
сайжирсан байна 

218.  

8.7. Орон нутаг, бүс 
үндэсний төвшинд хөгжлийн 
асуудлаар шийдвэр гаргах, 
түүний хэрэгжилтийн үр дүнд 
үнэлгээ өгөх, хяналт тавих 
үйл ажиллагаанд иргэний 
нийгмийн байгууллагуудыг 
оролцуулах боломжийг 
бүрдүүлнэ. 

8.7.1. Эрдэнэт хотын стратегийн  
бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилтэнд мониторинг хийж, үр 
дүнг тооцох 

III, IV 
улиралд 

ХОХБТХ 
ХШДАХ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

“Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” 
баримт бичгийн хэрэгжилтийг 
хангана. Урт болон дунд 
хугацаанд орон нутаг болон 
салбарт нийцсэн бодлогын 
баримт бичиг бий болно. 219.  

8.7.2. Орхон аймгийг хөгжүүлэх цогц 
бодлого 2021 хүртэлх баримт 
баримт бичгийн хэрэгжилтэнд 
мониторинг хийж, үр дүнг тооцож 
шинэчлэн боловсруулах 

III, IV 
улиралд 

ХОХБТХ 
ХШДАХ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  
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220.  

8.7.3. Аймгийн эдийн засаг, төсөв 
санхүүгийн хүндрэлийг давах арга 
хэмжээний тухай төлөвлөгөө 
боловсруулж ажиллах 

I улиралд 
Аймгийн 

ЗДТГ 
ХОХБТХ 

 

Төлөвлөгөө боловсруулагдаж  
олон нийтэд хүргэх, үр дүн 
гарсан байна. 

221.  
8.7.4. Орхон аймгийн 
хөгжлийн түвшиний үнэлгээ хийх Жилдээ 

ХОХБТХ 
ЭШУТ парк 

 
Төсөв зарцуулалт үр дүнтэй 
болно. 

222.  
8.8.Барилга, барилгын 
материалын чиглэлээр 
Хангайн бүсийн судалгааны 
төвийг байгуулах иргэд, аж 
ахуйн нэгжийн санал 
санаачилгыг дэмжинэ. 

8.8.1. Барилгын материалын сорил 
шинжилгээний лабораторийн 
матераллаг бааз, нөхцлийг 
сайжруулах 

II улиралд 
ХОХБТХ 
 ГХБХБГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Бүсийн хэмжээнд барилгын 
материалын   иж бүрэн шинжилгээ 
хийх чадавхи бүхий итгэмжлэгдсэн  
лабораторитой болно. 

223.  

8.8.2. Хангайн бүсийн сургалтын 
төвийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх 
мэргэжилтэй ажилчдын дунд 
Бүсийн ажил мэргэжлийн ур 
чадварын тэмцээнийг зохион 
байгуулах 

Жилдээ 
ХОХБТХ 
ГХБХБГ 
ХБСТ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Орон нутгийн хэмжээнд 
мэргэжилтэй ажидчин бэлтгэх 
сургалтын чанарыг сайжруулна. 

Ес. Чадварлаг засаглалтай-аз жаргалтай иргэд 
9.1.Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг   шинэчлэх чиглэлээр: 

224.  

9.1.1 Төрийн үйлчилгээний 
чанар хүртээмжийг 
дээшлүүлж, иргэдэд үзүүлэх 
төрийн үйлчилгээг шуурхай, 
шударга, ил тод, соёлтой 
болгоно. 
 

9.1.1.1. Төрийн үйлчилгээг үе 
шаттайгаар цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх ажлыг эхлүүлэх 

Жилдээ ТЗУХ 
Орон нутгийн 

төсвөөс  

Төрийн үйлчилгээний чанар, 
хүртээмж дээшилж, нээлттэй 
байдлыг  бий болгоно.  

225.  

9.1.1.2. Аймгийн хэмжээний өргөдөл, 
гомдлын цахим системийн 
ашиглалтыг сайжруулан төрийн 
иргэдээс ирүүлсэн  өргөдөл гомдлыг  
шийдвэрлэх  дундаж хугацааг  
өнөөгийн түвшнээс бууруулах 

Жилдээ ТЗУХ  
Төрийн үйлчилгээний чанар 
дээшлэн иргэдийн төрд итгэх 
итгэлийг нэмэгдүүлнэ.  

226.  
9.1.1.3. Аймгийн хэмжээнд төрийн 
үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулах 
бэлтгэл ажлыг хангах  

Жилдээ ТЗУХ  
Төрийн үйлчилгээг иргэд 
байгууллагууд нэг дороос авах 
боломжтой болно.  

227.  

9.1.2 Төрийн албаны 
мэргэшсэн тогтвортой 
байдлыг ханган, 
мэргэшүүлнэ. 

9.1.2.1. Төрийн албан хаагчдын 
сургалтын хэрэгцээг тодорхойлон, 
үе шаттайгаар сургаж мэргэшүүлэх, 
төрийн байгууллага бүрийг 
суралцагч байгууллага болгон 
хөгжүүлэх 

Жилдээ 
ТЗУХ 

Аймаг дахь 
ТАЗСЗ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Төрийн албаны чадавх 
сайжирна. 

228.  
9.1.2.2. Төрийн албан хаагчдыг 
чадавхижуулах чиглэлээр зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авах 

Жилдээ 
ТЗУХ 

Аймаг дахь 
ТАЗСЗ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Шударга ажиллах, ил тод, 
шуурхай байдал хангагдана.  

229.  
9.1.2.3. Төрийн албаны сул орон 
тоог нөхөхдөө  ил тод байдлыг 
ханган сонгон шалгаруулах зарчмыг 

Жилдээ 
ТЗУХ 

Аймаг дахь 
ТАЗСЗ 

- 
Төрийн албаны шаардлагыг 
хангасан боловсон хүчнээр 
хангагдах боломжийг 
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баримтлах бүрдүүлнэ. 

230.  

9.1.3.Бизнесийн болон иргэний 
нийгмийн  байгууллагуудын үйл 
ажиллагааг орон нутгийн 
онцлогт тохирсон арга 
хэлбэрээр дэмжиж, төрийн 
зарим чиг үүргийг гэрээний 
үндсэн дээр гүйцэтгүүлнэ. 

9.1.3.1. Аймгийн хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 
байгууллага аж ахуйн нэгжүүд, 
мэргэжлийн холбоодод дэмжлэг 
үзүүлэх, хамтран ажиллах асуудлыг 
гэрээний үндсэн дээр зохион 
байгуулах 

Жилдээ ТЗУХ 
Орон нутгийн 

төсвөөс  
Төр хувийн хэвшлийн хамтын 
ажиллагааг хөгжүүлнэ. 

231.  

9.1.4.Багийн ажлын албаны 
ажиллах нөхцөлийг сайжруулан, 
баг хөгжүүлэх, иргэдтэйгээ 
ажиллах хөтөлбөртэй болгон 
ажиллуулна.  

9.1.4.1. “Багийн хөгжлийг дэмжих 
хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, 
хэрэгжүүлж эхлэх Жилдээ 

ТЗУХ                
Баян-Өндөр, 
Жаргалант 

сумдын ЗДТГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Багийн Засаг даргын үйл 
ажиллагаа явуулах ажлын байр, 
техник хэрэгслээр хангагдаж, багт 
ажиллагсдын ур чадвар, ажлын 
хариуцлага дээшилнэ 

232.  

9.1.5.”Зөвлөлдөх ардчилал, 
иргэдийн оролцоог дэмжих 
зорилгоор хэрэгжүүлэх Ардын 
засаглал” хөтөлбөрийн хүрээнд 
иргэдийн санал хүсэлтийг 
хүлээн авах зорилгоор АРДЫН 
ИНДЭР  ажиллуулна. 

9.1.5.1. Иргэдийн санал, хүсэлтийг  
авч төрийн бодлого, үйл 
ажиллагаанд тусган хэрэгжүүлэх 
талаар олон талт арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх 

Жилдээ ТЗУХ 
Орон нутгийн 

төсөв  

Иргэдэд тулгамдсан асуудлууд 
шуурхай бодитоор 
шийдвэрлэгдэнэ. 

233.  

9.1.6.Төрийн бүх шатны 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагааг иргэд хэрхэн үнэлж 
байгааг хагас, бүтэн жилээр 
багуудаар дамжуулан авч ил 
тод мэдээлж, холбогдох арга 
хэмжээг авч  ажиллана. 

9.1.6.1. Төрийн үйлчилгээний талаар 
хэрэглэгчийн үнэлгээг  авах  
системийг нэвтрүүлэх, бэлтгэл 
ажлыг хангах 

Жилдээ ТЗУХ  

Төрийн албан хаагчдаас 
үзүүлэх үйлчилгээний чанар, 
хүртээмж дээшилнэ.   

234.  

9.1.8.Төрийн 
байгууллагуудын чадавхийг 
сайжруулах зорилгоор сум, 
багийн  бүтцийг оновчтой 
тогтоож иргэдэд төрийн 
үйлчилгээг ойртуулна. 

9.1.8.1. Сумдын ЗДТГ-ын бүтцийг 
шинэчилж батлуулан мөрдөж 
ажиллах 

Жилдээ 

ТЗУХ, 
Баян-Өндөр, 
Жаргалант 

сумдын ЗДТГ 

 

Төрийн үйлчилгээ иргэдэд 
ойртож, шуурхай болно. 

235.  

9.1.10.Аймгийн гадаад 
харилцааны уламжлалт 
бодлогыг үргэлжлүүлэн 
өргөжүүлнэ. 

9.1.10.1. Гадаад харилцаа, хамтын 
ажиллагаатай хотуудтай хамтран 
ажиллахын зэрэгцээ шинээр 
гадаадын хот, мужтай хамтын 
ажиллагаатай болох ажлын 
бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулах 

Жилдээ ТЗУХ 
Орон нутгийн 

төсөв  

Хамтын ажиллагаатай муж, хот, 
байгууллагуудтай хамтран  үр  
дүнтэй  ажлууд зохион 
байгуулагдсан байна. 

236.  

9.1.12.Малчин багийг дахин 
байгуулах асуудлыг судлаж, 
төрийн үйлчилгээг малчин 
иргэдэд ойртуулах, 
чирэгдэлийг багасгах 
бодлого барина. 

9.1.12.1. Малчин баг байгуулах 
асуудлыг судлах 

Жилдээ ТЗУХ 
Орон нутгийн 

төсөв  

Төрийн анхан шатны үйлчилгээ 
иргэдэд ойртож, шуурхай 
болно. 
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9.2.1 гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журмыг хангах болон 
Бүртгэлийн үйл ажиллагааг сайжруулахчиглэлээр: 

237.  

9.2.2.Улсын бүртгэлийн 
ажиллагааг онлайн горимд 
шилжүүлж, цахим баримт 
бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ 

9.2.2.1.  Нэг цонхны үйлчилгээний 
төвд   иргэний  бүртгэлийн үйлчилгээ 
үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх 

Жилдээ 
ХЭЗХ 
УБХ 

Орон нутгийн  
төсвөөс 

 

Нэг цонхны үйлчилгээний төвд 
иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг 
шуурхай үзүүлэх нөхцөл бий 
болно.  

238.  

9.2.3.Улсын бүртгэлийн 
архивыг бүхэлд нь 
цахимжуулж, газар зүйн 
мэдээллийн системд 
суурилсан хаягжуулалтын 
нэгдсэн санг бий болгоно. 

9.2.3.1. Иргэний бүртгэлийн болон 
хуулийн этгээдийн бүртгэлийн  
архивыг цахимжуулах ажлыг зохион 
байгуулах  

Жилдээ 
ХЭЗХ 
УБХ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Иргэний болон хуулийн 
этгээдийн бүртгэлийн архивыг 
цахимжуулж, иргэдэд шуурхай 
үйлчлэх нөхцөл бүрдэнэ. 

239.  
9.2.3.2. Хүн ам өрхийн мэдээллийн 
алдаагүй санг бүрдүүлж, үр дүнгийн 
үзүүлэлтүүдийг гаргаж тархаах 

IV 
улиралд 

СХ 
Баян-Өндөр 
Жаргалант 

сумын Засаг 
дарга 

 
Өрхийн мэдээллийн сан 
бүрдэж, судалгаатай болно. 

240.  

9.2.3.3. Статистик нэгжийн бизнес 
регистрийн санг 2016 оны аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын тооллогын 
мэдээллээр баяжуулан хөрвөлт 
хийж санг шинэчлэн байгуулах 

III 
улиралд 

СХ 
УБХ 

 
Аж ахуйн нэжгийн тооллогын 
мэдээллийн сан бий болно. 

241.  

9.2.5. Мөнгө угаах, хүний 
наймаа, хар тамхины болон 
цахим гэмт хэрэг зэрэг шинэ 
төрлийн  гэмт хэргийг таслан 
зогсоох, урьдчилан сэргийлэх 
хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлнэ.  

9.2.5.1. Шинэ төрлийн гэмт хэргээс  
урьдчилан сэргийлэх,  мансууруулах 
төрлийн ургамлыг устгах ажлыг 
зохион байгуулах  

Жилдээ 
ХЭЗХ 

Цагдаагийн 
газар 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Урьдчилан сэргийлэх  болон  
устгалын ажлыг  зохион 
байгуулж энэ төрлийн гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх  
нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

242.  

9.2.6. Цагдаагийн  байгууллагын 
дотоод  холбоо,  мэдээллийн 
нэгдсэн систем болон бэлэн бус 
торгуулийн системийг  
цагдаагийн үйл ажиллагаанд 
бүрэн нэвтрүүлж шаардлагатай 
төхөөрөмжөөр хангана. 
Цагдаагийн байгууллагын түргэн 
шуурхай, иргэдэд чирэгдэлгүй 
ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

9.2.6.2. Цагдаагийн газрын үйл 
ажиллагаанд шаардлагатай  бэлэн 
бус торгуулийн системийг 
нэвтрүүлэх 

Жилдээ 
ХЭЗХ 

Цагдаагийн 
газар 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Бэлэн бус торгуулийн техник 
хэрэгслээр хангагдаж, үйл 
ажиллагааг шуурхай явуулах 
нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.  

243.  
9.2.7 “Монгол Цагдаа”-г 
хөгжүүлэх, цагдаа 
иргэдтэйгээ хамтарч  гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
бодлогыг хэрэгжүүлнэ.  

9.2.7.1. Олон нийтийн цагдаагийн 
ажилтнуудын материаллаг баазыг 
нэмэгдүүлж, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх,  ахуйн гэмт хэргийг 
бууруулах 

Жилдээ 
ХЭЗХ 

Цагдаагийн 
газар 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, хяналтын үйл 
ажиллагаа сайжирна. 

244.  
9.2.7.2. Гэмт хэрэг зөрчлийн талаар 
иргэд байгууллагаас төлбөртэй 
мэдээлэл авах журмыг тогтоож, 

Жилдээ 
ХЭЗХ 

Цагдаагийн 
газар 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Гэмт хэргийг илрүүлэхэд 
иргэдийн оролцоо нэмэгдэж 
илрүүлэлт өссөн байна. 
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шийдвэрлэх 

245.  9.2.7.3. Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд иргэний нийгмийн 
байгууллага, иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах  

Жилдээ 
ХЭЗХ 

Цагдаагийн 
газар 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд  иргэдийн 
оролцоог нэмэгдүүлж, гэмт 
хэргийн гаралтыг бууруулна. 

246.  9.2.7.4. Гэрч хохирогчийг хамгаалах 
чиглэлээр хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг  зохион 
байгуулах 

Жилдээ 
ХЭЗХ 

Цагдаагийн 
газар 

 
Гэрч хохирогчийг хамгаалах 
үндэсний хөтөлбөрийг  
хэрэгжүүлэх  

247.  9.2.8 Аймгийн төвийн гудамж 
талбайг камержуулж, 
ашиглалт хамгаалалтыг 
сайжруулж,  иргэдийг гэмт 
халдлага, зөрчлөөс 
хамгаалах нөхцөлийг 
сайжруулна.  

 9.2.8.1. Аймгийн төвийн  гудамж, 
талбайн  камержуулалтын  засвар 
ашиглалтыг сайжруулах,  Камерийн 
хяналтын нэгдсэн төвийг өргөтгөх, 
шилжүүлэх   ажлыг зохион байгуулах    

Жилдээ 
ХЭЗХ 

Цагдаагийн 
газар 

Төсөл 
хөтөлбөрөөр 

 
Камерийн засвар ашиглалтыг 
сайжруулж гэмт хэрэг, зөрчлийн 
илрүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ.   

248.  9.2.9. Хууль хяналтын 
салбарын  байгууллагуудын 
хүний нөөц, техник тоног 
төхөөрөмж, дэд бүтцийг 
шинэчлэн хуульд заасан 
үүргээ стандартын дагуу 
хэрэгжүүлэх боломжийг 
бүрдүүлнэ.   

9.2.9.1. Шүүхийн шинжилгээний 
чанар, үр дүнг сайжруулах, 
стандартад нийцсэн орчин үеийн 
техник  тоног төхөөрөмжөөр хангах 

Жилдээ 
ХЭЗХ 
ШША 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

Шинжилгээний чанар, 
хадгалалт, хамгаалалтын 
нөхцөл сайжирна 

249.  
9.2.10. Архивын баримт 
бичгийн 30 хувийг цахим 
хэлбэрт шилжүүлж, төрийн 
албан хэрэг хөтлөлтөд тоон 
гарын үсэг нэвтрүүлэх, 
мэдээллийн нэгдсэн систем 
бүрдүүлэх замаар төрийн 
архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл ажиллагааг 
сайжруулна. 

9.2.10.1. Төрийн архивын сан 
хөмрөгийн хадгалалт хамгаалалтыг 
сайжруулах зорилгоор архивын 
тасгийг зориулалтын байр, 
дохиолол, агааржуулалтын систем, 
тоног төхөөрөмжөөр хангах, нүүлгэн 
шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах  

I улиралд 
ХЭЗХ 

Архивын тасаг 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

 

Архивын баримтыг хадгалах, 
шуурхай үйлчлэх нөхцөл 
бүрдэнэ. 

250.  9.2.10.2 Архивын  сан хөмрөгт 
хадгалагдаж буй удирдлагын  
баримтыг  цахим хэлбэрт шилжүүлэх  
ажлыг зохион байгуулах 

Жилдээ 
ХЭЗХ 

Архивын         
тасаг 

Орон нутгийн 
төсвөөс  

 

Иргэдэд лавлагаагаар  шуурхай 
үйлчлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

9.3.Батлан хамгаалах  болон гамшгаас хамгаалах чиглэлээр : 

251.   9.3.1. Орон нутгийн 
хамгаалалтын тогтолцоог  
төгөлдөржүүлэх, иргэн-
цэргийн харилцааг 
бэхжүүлэх, дайчилгааны 

9.3.1.1.Орон нутгийн хамгаалалтыг 
зохион байгуулах, удирдлага, зохион 
байгуулалтыг бэхжүүлэх 

Жилдээ Цэргийн штаб 
Орон нутгийн 

төсвөөс  

Орон нутгийн хамгаалалтад 
тулгуурласан батлан хамгаалах 
нэгдмэл тогтолцоо бүрдэнэ. 

252.  9.3.1.2. Цэргийн албыг иргэний 
төлөвшил, эх оронч үзэл, 

Жилдээ Цэргийн штаб  
 Батлан хамгаалах үйл хэрэгт 
иргэний нийгмийн оролцоо, 
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бэлтгэлийг хангах, цэргийн 
насны залуучуудын эрүүл 
мэндийг сайжруулах талаар 
удирдлага, зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ 
авч ажиллана. 

хүмүүжлийн үндэс байх бодлогыг 
хэрэгжүүлж, иргэдэд эх орноо 
хамгаалахад оролцох, цэргийн 
боловсрол, бэлтгэл эзэмшүүлэх  

дэмжлэг, туслалцаа нэмэгдэнэ. 

253.  9.3.1.3. “Оюутан цэрэг”-т цэргийн 
мэргэжил олгох сургалтыг зохион 
байгуулж явуулах 

II, III 
улиралд 

Цэргийн штаб 
Орон нутгийн 

төсвөөс  

Оюутан залуус сурахын 
зэрэгцээ цэргийн албаа хааж, 
цаг хугацаа, эдийн засгаа 
хэмнэнэ. /100 оюутан/ 

254.  9.3.1.4. Цэргийн жинхэн албаны 
2016 оны ээлжийн цэрэг татлагаар 
эрүүл мэндээр тэнцээгүй иргэдийг 
эрүүлжүүлэх талаар удирдлага, 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ 
авч ажиллах 

Жилдээ 
Цэргийн штаб 

БОЭТ 
 

Зэвсэгт хүчин бусад цэрэг 
эрүүл,чийрэг бие бялдартай 
иргэдээр нөхөн хангагдана. 

255.  9.3.1.5. Дайчилгааны бэлтгэл 
нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтын 
материааллаг баазыг сайжруулах  

Жилдээ Цэргийн штаб 
Орон нутгийн 

төсвөөс  

Дайчилгааны бэлтгэл 
хангагдана. 

256.  
9.3.2. Алслагдсан багуудын 
дунд гал түймэр, гамшиг, 
ослоос урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг шуурхай зохион 
байгуулах бүтцийг бий 
болгоно. 

9.3.2.1. Баян-Өндөр сумын 
алслагдсан багуудын айл өрх, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудын гал 
түймэр, гамшиг, ослын аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор Эрэн хайх 
аврах, гал унтраах  ангийн 
материаллаг баазыг бэхжүүлэх. 

Жилдээ 

Аймгийн ЗДТГ, 
Аймгийн 
Онцгой 

комисс,  Баян-
Өндөр сумын 

ЗДТГ 
ОБГ 

Орон нутгийн 
төсвөөс 

Төрийн үйлчилгээ иргэдэд 
ойртож гэр хороололд гал 
түймрийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх, аврах үйл ажиллагаа 
иргэдэд ойртож учрах хохирол 
буурна 

  
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  

ТАМГЫН ГАЗАР 
 
Товчилсон нэрийн тайлбар:  
 -Аймгийн ЗДТГ  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар   -ТЗУХ   Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс   

-ХЭЗХ    Хууль, эрх зүйн хэлтэс    -ХОХБТХ   Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс 
 -НБХ   Нийгмийн бодлогын хэлтэс    -СТСХ   Санхүү төрийн сангийн хэлтэс 
 -ХЗА   Хотын захирагчийн алба    -ҮЭХ   Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо 

-АОЭХ   Ажил олгогч эздийн холбоо    -МХГ   Мэргэжлийн хяналтын газар  
-ХХҮГ   Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар  -ЭМНДХ   Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс 

 -ОНӨГ    Орон нутгийн өмчийн газар    -БОАЖГ   Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар 
 -ХХААГ    Хүнс, хөдөө аж ахуйн  газар    -СХЗХ   Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 
 -ЭМГ    Эрүүл мэндийн газар     -ГХБХБГ   Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар  
 -ЭҮТП   Эрдэнэт  үйлдвэр технологийн парк   -ХАҮТ    Худалдаа аж  үйлдвэрийн танхим 
 -СӨХ    Сууц өмчлөгчдийн холбоо    -ХТГ    Хот тохижуулах газар  
 -ЭДЦС-ТӨХК   Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц-ТӨХК   -ЭБЦТС-ТӨХК  Эрдэнэт Булганы  цахилгаан түгээх сүлжээ-ТӨХК 
 -ЭУДТС-ОНӨХК  Эрдэнэт- Ус Дулаан түгээх сүлжээ-ОНӨХК  -ЦГ   Цагдаагийн газар  
 -БСУГ   Боловсрол, соёл, урлагийн газар   -ОБГ    Онцгой байдлын газар  
 -БОЭТ    Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв   -БТСГ    Биеийн тамир спортын газар  
 -ГБХЗХГ   Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар   -ШША    Шүүхийн шинжилгээний алба  
 -ШШГА   Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба   -УБХ    Улсын бүртгэлийн хэлтэс    

-УЦУОША  Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба  -ХББЗА   Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба  
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-СХАА   Санхүүгийн хяналт, аудитын алба   -ТАЗСЗ   Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөл 
-АТТ   Авто тээврийн төв     СДОА   Сум дундын ойн анги 
-МСҮТ   Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв  -ӨЭМТ   Өрхийн эрүүл мэндийн төв 

-СГСГЗ   Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа   -АГХУССЗ  Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл 

-ДЗОУБЭОНХХ  Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын Эрдэнэт орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр 

 


