
Үр 
дүнгийн 
үзүүлэлт

Төсөв
/сая.төг/

Үр 
дүнгийн 
үзүүлэлт

Төсөв
/сая.төг/

Үр 
дүнгийн 
үзүүлэлт

Төсөв
/сая.төг/

Үр 
дүнгийн 
үзүүлэлт

Төсөв
/сая.төг/

1

Хоршоог 
хөгжүүлэх сангийн 
хөрөнгийн 
бүрдүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх

2021-2024 ХХС 320.0

Хөрөнгийн 
бүрдүүлэлт
ийн хэмжээ 

/100 
сая.төг/

Тусгай 
сангийн 
хөрөнгө 
бүрдүүлэ
лт 
хангалтгү
й байсан.

100 100.0 100 80.0 100 80.0 100 60.0 ЗДТГ
Зээлдэгчид, 

хууль хяналтын 
байгууллагууд

2

Жижиг дунд 
үйлдвэрлэлийг 
дэмжиж шардлага 
хангасан 
зээлдэгчид зээл 
олгоно. 

2021-2024 ХХС 130.0
Олгох 

зээлийн 
хэмжээ

Зээл 
олгосон 
хоршоо
дын тоо 
нэмэг
дүүлэх

0 0 80 50.0 90 40.0 90 40.0 ЗДТГ Хоршоо, аж 
ахуй нэгжүүд

1.1.2. Орон нутгийн 
түвшинд хөгжих 
боломжтой 
үйлдвэрүүдийг 
тодорхойлж, 
байгуулахад бодлогын 
дэмжлэг үзүүлнэ.

1

3-аас доошгүй 
төрлийн үйл 
ажиллагаа эрхэлж 
ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж 
буй хоршоодыг 
дэмжих 

2021-2024
Төсөл 

хөтөлбөр, 
 ХХС

100.0
Олгох 

зээлийн 
хэмжээ

Хөнгө
лөлттэй 
зээл, 
төсөл 
хөтөл
бөрт 
хамрагд
сан 
иргэдийн 
үйл 
ажилла
гаа 
тогтворж
оогүй.

0 0 80 50.0 90 40.0 90 40.0 ЗДТГ Хоршоо, аж 
ахуй нэгжүүд

Н
ий

т 
хө

рө
нг

ий
н 

хэ
м

ж
ээ

 

Э
х 

үү
св

эр
 

Суурь 
түвшин

2024 он

Үндсэн Хамтрагч

Үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт тусгагдсан 

зорилт 
№

Зорилтыг 
хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ
Хэ

рэ
гж

их
 

ху
га

ца
а

Нэг.  Хүний хөгжлийн бодлого 
1.1 Орлоготой иргэн 

1.1.1. Жижиг дунд 
үйлдвэрлэлийг 
дэмжиж, бага хүүтэй 
зээлийг сум хөгжүүлэх 
сангийн хөрөнгөөр 
иргэдэд олгоно.

1.2 Хуримтлалын нэгдсэн сан ба орон сууцтай өрх 

Ш
ал

гу
ур

 
үз

үү
лэ

лт

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БУУЦАГААН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зорилтот түвшин, үр дүн, төсөв /сая төгрөг/ Хэрэгжүүлэх байгууллага
2021 он 2022 он 2023 он

Сумын Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны 
өдрийн А/67 дугаар захирамжийн хавсралт
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1.2.1. Хуримтлалтай 
Бууцагаанчууд” 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлж, Хүүхэд 
бүрийг хадгаламжтай 
болгох “Хуримтлалтай 
хүүхэд” хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ

2

Хуримтлал, 
санхүүгийн талаар 
сургалт, 
нөлөөллийн ажил 
зохион байгуулах 

2021-2024

Орон 
нутгийн 
төсөв, 
бусад 

0.9

Хамрагд
сан 

иргэдийн 
тоо

50 100 0 150 0.3 200 0.3 200 0.3 НТБН

1.2.2. Хуучин дотуур 
байрыг засан бага 
орлого бүхий иргэдэд 
түрээсийн орон сууц 
хэлбэрээр олгон, үл 
хөдлөх хөрөнгөтэй 
болгоно.

1
Хуучин дотуур 
байрыг иргэдэд 
өмчлүүлэх

2022
Төсөв 

шаардахг
үй

0 0 100 ЗДТГ

1.3.1. Иргэдийн эрүүл 
мэндийн боловсролыг 
дээшлүүлж, эрүүл 
амьдралын зөв дадлыг 
төлөвшүүлэх 
чиглэлээр сургалт 
сурталчилгааны 
“Жишиг загвар төв” 
байгуулна.

1

Сургалт 
сурталчилгааны 
“Жишиг загвар 
төв” байгуулж, 
албан 
байгууллага, аж 
ахуй нэгж, айл 
өрхүүдээр 
календарчилсан 
сургалтын 
төлөвлөгөөний 
дагуу сургалт 
сурталчилгаа, 
мэдээллийг 
хүргэж ажиллана. 

2021-2024

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийн 
төсөв, 
бусад

6.0

Мэдээлэл 
хүргэсэн 
иргэдийн 

тоо

1348 2000 1.0 2000 1.0 2000 2.0 2000 2.0 Эрүүл 
мэндийн төв  

Албан 
байгууллагууд 

1.3.2. Иргэдийн эрүүл 
мэндийн нэгдсэн 
мэдээллийн санг 
үүсгэж, орон нутгийн 
болон бүх шатлалын 
эмнэлгүүдийн 
оношлогоо, 
мэдээллийг дотоодод 
болон олон улсад 
цахимаар солилцох 
тогтолцоог бүрдүүлнэ.

1

Эрүүл мэндийн 
нэгдсэн 
мэдээллийн сан 
үүсгэж улс, аймаг, 
сумын эмнэлэгүүд 
оношлогоо, 
мэдээллээ 
цахимаар 
солилцдог болох

2021-2024

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийн 
төсөв, 
бусад

2.0

Программд 
цахимаар 
нэвтрүүл

сэн 
мэдээллийн 

 хувь

30 50 70 1.0 85 1.0 100
Бууцагаан 

Эрүүл 
мэндийн төв

Баянхонгор 
аймгийн эрүүл 
мэндийн газар 

Бууцагаан 
сумын ЗДТГ

1.3 Эрүүл иргэн 
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1

"Эрүүл шүд-Эрүүл 
хүүхэд” 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэн 
хүүхдийн шүдний 
өвчлөлийг 
бууруулах, 
төлөвлөгөөт 
үзлэгт хамруулах

2021-2024

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийн 
төсөв, 
бусад

4.9

Хөтөлбө
рийн 

хэрэгжилти
йн хувь, 

Хүүхдийн 
шүдний 
эрүүл 
ахуйн 

төлөвлөгөө
т үзлэгт 
хамрагд
сан хувь

78 50             
 78 1,0 80

150 1.5 90        
150 1.2 90

200 1.2
Бууцагаан 

эрүүл 
мэндийн төв  

 Бууцагаан 
сумын ЗДТГ

2
Шүдний эмчтэй 
болж,  шүдний 
кабинеттай болно.

2021-2022

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийн 
төсөв, 
бусад

Тоног 
төхөөрөмжи

йн 
хангалтын 

хувь

0 100 52,178
Бууцагаан 

эрүүл 
мэндийн төв  

Баянхонгор 
аймгийн эрүүл 
мэндийн газар 

Бууцагаан 
сумын ЗДТГ

1

Бэлгийн замаар 
дамжих 
халдварыг 
илрүүлэн эмчлэх, 
урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг 
зохион байгуулах

2021-2024

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийн 
төсөв, 
бусад

4.2

Үзлэгт 
хамрагдалт

ын хувь, 
эмчлэгдэн 
эрүүлжсэн 
хүний тоо

50      466 50
466 0,5 90

520 1,0 90
520 1.2 90

500 1.5
Бууцагаан 

эрүүл 
мэндийн төв

Баянхонгор 
аймгийн Эрүүл 
мэндийн газар 

Бууцагаан 
сумын ЗДТГ

2

Сүрьеэ өвчнийг 
эрт илрүүлэх, 
урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг 
зохион байгуулах

2021-2024

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийн 
төсөв, 
бусад

0.5

Сорьц 
тээвэрлэлт

ийн тоо, 
урьдчилан 
сэргийлэх 

үйл 
ажиллагаан

ы тоо, 
хамрагд

сан хүний 
тоо

Сорьц 
тээвэрлэ
лтийн тоо

18 0,1 25 0,1 50 0,1 50 0,2
Бууцагаан 

эрүүл 
мэндийн төв

Баянхонгор 
аймгийн Эрүүл 
мэндийн газар 

Бууцагаан 
сумын ЗДТГ

3

15-65 насны 
зорилтот бүлгийн 
иргэдийг 
урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг, 
шинжилгээнд 
хамруулах

2021-2024

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийн 
төсөв, 
бусад

22,8 Хамрагдалт
ын хувь 58 50 90 7,6 80 7,6 80 7,6

Бууцагаан 
эрүүл 

мэндийн төв

Баянхонгор 
аймгийн Эрүүл 
мэндийн газар 

Бууцагаан 
сумын ЗДТГ

1.3.4. “Элэг бүтэн 
Монгол”, “Хавдрын 
эсрэг хамтдаа”, 
"Харшлаас сэргийлэх", 
"Халдварт өвчинтэй 
тэмцэх, сэргийлэх" 
арга хэмжээнүүдийг 
хэрэгжүүлэх

1.3.3. “Эрүүл шүд-
Эрүүл хүүхэд” 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, хүүхдийн 
хоолойн архаг /ангина/ 
өвчнийг эрт илрүүлэн 
эмчлэх, ирээдүйд 
учрах эрүүл мэндийн 
эрсдэлээс бага насанд 
нь сэргийлж, шүдний 
эмч, шүдний 
кабинеттай болно.
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1.3.5. 1.3.5 Аймаг 
улсруу чиглэсэн эрүүл 
мэндийн үйлчилгээний 
чирэгдлийг багасгаж 
Бууцагаан суманд 
гэмтлийн түргэн 
тусламжийн нэгж 
байгуулна. 

1
Гэмтлийн түргэн 
тусламжийн бааз 
байгуулах

2024
Улсын 
төсөв, 
бусад

300.0 Гүйцэтгэли
йн хувь 100 300.0

Бууцагаан 
эрүүл 

мэндийн төв

1.4.1. Боловсролын 
салбарын ажилтан 
албан хаагчдын 
нийгмийн баталгааг 
хангах хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ.

1

Боловсролын 
салбарын 
ажилтан албан 
хаагчдын 
нийгмийн 
баталгааг хангах 
хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ.

2021-2024

Улсын 
төсвөөс, 
хандив 
тусламж

20,0

Хөтөлбө
рийн 

хэрэгжил
тийн хувь

80 100 5,0 100 5,0 100 5,0 100 5,0
ЕБС, СӨБ, 

Баянбүрдний 
бага сургууль

ЗДТГ

1
90 ортой хүүхдийн 
цэцэрлэгийн их 
засварыг хийлгэх

2021-2022

Төсөл 
хөтөл
бөр, 

хандив 
тусламж

580,0
Засварын 

гүйцэтгэлий
н хувь

0

Барил
гын 

засварын 
зураг 

төсвийг 
хийлгэнэ

100 580,0 Цэцэрлэг ЗДТГ

2

Яслийн бүлэгтэй 
болж цэцэрлэгт 
хамрагдах 
хүүхдийн тоог 
нэмэгдүүлэн 
орчны стандартыг 
хангана.

2022-2024

Улсын 
төсвөөс, 

орон 
нутгийн 
төсөв, 
бусад

4,0 Хамрагдалт
ын тоо 150 180 1,0 200 1,0 200 1,0 200 1,0 Цэцэрлэг

1.4.3 Багшийн хөгжил 
ур чадварыг үнэлэх, 
хүүхдэд эзэмшүүлсэн 
мэдлэг чадварын 
үнэлгээгээр багшийг 
урамшуулах, сайн 
багшийг мэргэжилдээ 
өсөх хөгжих, туршлага 
судлуулах талаар олон 
талын дэмжлэг үзүүлнэ. 

1

"Чадварлаг багш" 
хөтөлбөрийн 
хүрээнд багш 
нарыг ажлын 
байрын дээрээ 
хөгжүүлэх нөхцөл 
боломжоор хангах 
зорилгоор 
сургуулийн 
интернэтийн 
сүлжээг 
сайжруулах

2021-2024

Түншлэгч 
 

байгуулл
агууд

5,0 Биелэл
тийн хувь 70 100 1,0 100 2,0 100 1,0 100 2,0 Бууцагаан 

сумын ЕБС

Сумын ЗДТГ, 
Түншлэгч 
байгууллагууд

1.4 Чанартай боловсрол

1.4.2 Бууцагаан сумын 
90 ортой хүүхдийн 
цэцэрлэгийн их 
засварыг хийж 
ашиглан, яслийн 
бүлэгтэй болж 
цэцэрлэгт хамрагдах 
хүүхдийн тоог 
нэмэгдүүлэн орчны 
стандартыг хангана.
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1

Бага, дунд, ахлах 
ангийн сурагчдын 
хоцрогдлыг 
илрүүлэх, 
хоцрогдсон 
агуулгыг нөхөх, 
суралцагч бүрийн 
ялгаатай байдлыг 
илрүүлж ахиц 
өөрчлөлтийг 
үнэлэх оношлогоо 
хийж, анализ 
дүгнэлт хийн 
ажиллах 
төлөвлөгөө 
боловсруулан 
хэрэгжүүлэх

2021-2024

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийн 
төсөв, 
бусад

7,0

Төлөвлө
гөөний 
биелэл

тийн хувь   

Сурлагын 
 

хоцрогдл
ыг 20 

хүртэл 
бууруула

х 40-
60%, 

Гүйцэтгэл
ээр багш 

нарыг 
үнэлэх

0.5 1,0 0.6 2,0 0.7 2,0 0.9 2,0 Бууцагаан 
сумын ЕБС

Сумын ЗДТГ, 
Түншлэгч 
байгууллагууд

2

Эцэг эхчүүдийн 
оролцоог 
нэмэгдүүлэх 
сургалт зохион 
байгуулах

2021-2024

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийн 
төсөв, 
бусад

0.7

Нийт эцэг 
эхчүүдийн 
хамрагдалт

ын хувь

0 60 0.1 70 0.2 80 0.2 90 0.2 Бууцагаан 
сумын ЕБС

3

Хүүхдэд 
эзэмшүүлсэн 
мэдлэг, чадварын 
үнэлгээгээр "Сайн 
багш" шалгаруулж 
урамшуулах, 
чанартай 
боловсрол олгох

2021-2024

Түншлэгч 
 

байгуулл
агууд, 
хандив

1,3
Урамшуулс
ан багшийн 

тоо

1-5,2-
10,11-
15,15-
дээш 
жил 

ажилласа
н гэсэн 

ангилала
ар "Сайн 
хичээл" 

арга 
хэмжээ 
зохион 

байгуулаг
дсан

0.2 
хандиваа
р өгсөн

1-2 0.3 1-2 0.5 1-2 0.5 Бууцагаан 
сумын ЕБС

Түншлэгч 
байгууллагууд

5

Сурагчдын өөрөө 
удирдах 
байгууллага, 
сонгон 
дугуйлангийн тоог 
нэмэгдүүлж, 
хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлэх, 
багш нарыг 
урамшуулах

2021-2024

Түншлэгч 
 

байгуулл
агууд

2,0
Хамрагдах 
сурагчдын 

тоо

8 
төрлийн 
сонгон 
дугуйлан 
хичээллэ
ж байна

100 0.5 100 0.5 100 0.5 100 0.5 Бууцагаан 
сумын ЕБС

Түншлэгч 
байгууллагууд

1.4.4 Хөгжих, 
нийгэмших, харилцаа 
ёс суртахууны хувьд 
төлөвших нөхцөлд 
эерэг нөлөө үзүүлэх 
орчинг бий болгож 
соён гэгээрүүлэх 
чиглэлийн хичээл 
сургалтыг тогтмол 
оруулна.
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1
Хуучин сургуулийн 
дээврийн их 
засварыг хийх

2022 Аймгийн 
ОНХС, 100.0 Гүйцэтгэ

лийн хувь 0 100 100.0 Аймгийн ЗДТГ Сумын ЗДТГ

2

Ахмад багшийн 
шавь сургалтын 
төв, болон 
амьдрах ухааны 
сургалтын төв, 
ахуйн 
үйлчилгээний 
цогцолборыг  
нээж ажиллуулна.

2021-2024

Орон 
нутгийн 
төсөв, 

байгуулл
агын 

төсөв, 
бусад

10.0

Үйлчилгээ 
явуулж буй 
иргэдийн 

тоо

0 4 8 5.0 8 5.0 ЕБС ЗДТГ

1.4.6. 240 хүүхдийн 
сургуулийн барилгыг 
бариулна.

1

Зориулалтыг 
өөрчилж, төрийн 
албан хаагчдын 
орон сууц барих

2022-2024 Улсын 
төсөв 480.0 Гүйцэтгэли

йн хувь 50 50 480.0 ЗДТГ

1

Тэгш хамран 
сургах дүйцсэн 
хөтөлбөр, бичиг 
үсгийн сургалтын 
хүртээмж, 
чанарыг 
нэмэгдүүлэх

2021-2024

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийн 
төсөв, 
бусад

4,0

Сургалтад 
хамрагд

сан хүний 
тоо

20 36 1.0 20 1.0 35 1.0 35 1.0

Ерөнхий 
боловсролын 

сургуулийн 
захиргаа 

НТБН

Сумын ЗДТГ, 
Түншлэгч 

байгууллага

2

Насанд 
хүрэгчдийн 
боловсролыг 
тасралтгүй 
дээшлүүлэх

2021-2024

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийн 
төсөв, 
бусад

5,0
Сургалтад 

хамрагдсан 
хүний тоо

400 950 1.0 1000 1.5 1200 1.5 1300 1.0

Ерөнхий 
боловсролын 

сургуулийн 
захиргаа 

НТБН

1

Багийн бага 
сургуулийн хүүхэд 
бүрийн авьяасыг 
нээн хөгжүүлэх 
сонгон секц, 
дугуйлан, клубын 
үйл ажиллагааг 
сайжруулж, үр 
дүнд хүргэнэ. 

2021-2024

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийн 
төсөв, 
бусад

1.2

Нийт 
сурагчдын 
хамрагдалт

ын хувь

0 70 0.3 80 0.3 80 0.3 80 0.3 Баянбүрдний 
бага сургууль ЗДТГ

1.4.7. Насан туршийн 
боловсролын төвөөр 
дамжуулан сумын 
иргэдэд мэргэжлийн 
баримжаа олгох, зан 
заншил, харилцаа ёс 
суртахууны болон бүх 
төрлийн сургалтыг 
тогтмол зохион 
байгуулна.

1.4.5. Хуучин 
сургуулийн хичээлийн 
байрыг засварлан 
ахмад багшийн шавь 
сургалтын төв, болон 
амьдрах ухааны 
сургалтын төв, ахуйн 
үйлчилгээний 
цогцолборыг  нээж 
ажиллуулна.

1.4.8. Багийн бага 
сургуульд хамрагдах 
суралцагдын тоог 
нэмэгдүүлж, сурлагын 
чанарыг дээшлүүлнэ. 
Багш, боловсон 
хүчнийг тогтвор 
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2

Боловсролын 
үйлчилгээг 
тасралтгүй 
хүргэж, багш 
боловсон хүчний 
хангалтыг 
нэмэгдүүлэх, сайн 
багшийг 
урамшуулах

2021-2024

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийн 
төсөв, 
бусад

2,0
Урамшуулс
ан багшийн 

тоо
0 1-2 0,5 1-2 0,5 1-2 0,5 1-2 0,5 Баянбүрдний 

бага сургууль ЗДТГ

1.5.1. Зорилтот бүлэгт 
чиглэсэн нийгмийн 
халамжийн 
үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах, өрхийн 
амьжиргааг 
нэмэгдүүлэх бодлого 
боловсруулан 
хэрэгжүүлж, ажилч 
хөдөлмөрч хүнийг 
дэмжинэ.

1

Зорилтот бүлэгт 
чиглэсэн 
нийгмийн 
халамжийн 
үйлчилгээний 
чанарыг 
сайжруулах, 
өрхийн 
амьжиргааг 
нэмэгдүүлэх ажил 
зохион байгуулах

2021-2024

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийн 
төсөв, 
төсөл 
хөтөл
бөр, 
бусад

Халам
жийн 

үйлчилгээн
ий чанар 

90 90 90 90 90 ЗДТГ

1.5.2. Улаанбаатар 
хотод мэргэжил 
эзэмшсэн эзэмшиж буй 
иргэдийн мэдээллийн 
санг бүрдүүлэх, 
нутагтаа ажиллаж 
амьдрах боломж 
нөхцөлөөр хангах

1

Улаанбаатар 
хотод бэлтгэгдэж 
буй боловсон 
хүчний судалгааг 
авч мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх, 
мэргэжлийн 
боловсон хүчнийг 
нутагтаа ажиллах 
боломж 
нөхцөлөөр хангах

2021-2024

Орон 
нутгийн 
төсөв, 

байгуулл
агын 

төсөв,  
бусад 

14.0
Мэдээл

лийн сан 
бүрдүүлэлт

0 100 2.0 100 3.0 100 4.0 100 5.0 ЗДТГ Багийн дарга 
нар, НТБТ

1

Хүчирхийлэлд 
өртсөн гэр бүл, 
хүүхдэд зөвлөгөө 
мэдээлэл, нөхөн 
сэргээх тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

1.2

Үйлчилгээ 
авсан өрх 
иргэдийн 

тоо

7 20 0,3 20 0,3 20 0,3 20 0,3 Хамтарсан баг ЗДТГ

хүчнийг тогтвор 
суурьшилтай 
ажиллуулах, мэргэжил 
ур чадвараа 
дээшлүүлэхэд нь 
дэмжлэг үзүүлнэ.

1.5 Тогтвортой- Амар амгалан гэр бүл 
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2

Гэр бүл 
төлөвлөлт, 
санхүү, сэтгэлийн 
боловсрол, соён 
гэгээрүүлэх 
нөлөөллийн 
ажлыг сумын нийт 
хүн амд хүргэх

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

2,0

Хамрагд
сан 

иргэдийн 
тоо

500 700 0,5 700 0,5 800 0,5 800 0,5 Хамтарсан баг ЗДТГ

3

Угийн бичиг 
хөтлөх 
уламжлалыг 
сэргээж, хүн амын 
удмын санг 
хамгаалах 
боловсролыг 
дээшлүүлэх, угийн 
бичгийн хэрэглээг 
нэмэгдүүлэх

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

2,0

Угийн 
бичиг 
хөтлөл

тийн хувь

5 10 0.5 15 0.5 20 0.5 25 0.5 Соёлын төв ЗДТГ

1

Цагдаагийн 
тасгийг 
автомашинаар 
хангах

2021 Аймгийн 
ОНХС, 43,0 Автома

шин 0 1 43,0 Цагдаагийн 
тасаг ЗДТГ

2

Албан хаагчдын 
ажиллах 
нөхцөлийг 
сайжруулах, 
холбогдох тусгай 
хэрэгслээр хангах 

2022-2024
орон 

нутгийн 
төсөв

Компьютер, 
 өнгөт 

принтер, 
драйвер,  

тусгай 
хэрэгсэл

0 100 3.7 100 1.0 100 1.0 Цагдаагийн 
тасаг ЗДТГ

1

СӨБ-ын "Хүүхдэд 
ээлтэй сайн багш" 
шалгаруулан 
урамшуулна. 

2021-2024

Байгуулл
агын 

төсөв, 
бусад

3,5
Урамшуулс
ан багшийн 

тоо
1 1 0,5 1 1,0 1 1,0 1 1,0 Цэцэрлэг ААН, 

хандивлагч

2
100 хүүхдийн 
чуулганыг зохион 
байгуулах

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

2,0

Гарсан 
саналын 

шийдвэрлэ
лтийн хувь

70 80 0.5 80 0.5 80 0.5 80 0.5 Бууцагаан 
сумын ЕБС

1.6.2. Хүүхдийн 
тоглоомын талбайг 
шинэчлэн тоглоомоор 
хангана.

1

Хүүхдийн 
цэцэрлэгт явган 
зам, ногоон 
байгууламж хийх, 
бүлгийг 
тоглоомжуулах

2021-2024

Орон 
нутгийн 
төсөв, 
бусад 

9.5 Гүйцэтгэ
лийн хувь 0 1 8,0 0.5 0.5 0.5 Цэцэрлэг, ЗД, ИТХ-ийн 

төлөөлөгчид

1.6. Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн чиглэлээр

1.6.1. Хүүхэд, 
багачуудын бие даах 
чадварыг нэмэгдүүлж, 
хөгжүүлж, тэдний 
төлөвшлийг 
сайжруулах чиглэлээр 
шат дараатай арга 
хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ.

1.5.3. Хүүхэд, Гэр бүлд 
зөвлөгөө өгөх 
ажилтантай болж, гэр 
бүл төлөвлөлт, санхүү, 
сэтгэлийн боловсрол 
соёл гэгээрлийн үйл 
ажиллагааг төсөвтэй 
болгон тогтмолжуулна.

1.5.4.Цагдаагийн 
тасгийг автомашинаар 
хангана.



9

1.6.3.  Өөрөө өөртөө 
үйлчлэх номын 
кафетай болно.

1

Хүүхэд, 
залуучууд, 
иргэдийн чөлөөт 
цагаа зөв 
боловсон 
өнгөрүүлэх орчин 
нөхцөлийг 
бүрдүүлэн бий 
болгож, өөрөө 
өөртөө үйлчлэх 
номын кафетай 
болох

2023-2024 ОНХС 10.0 Гүйцэтгэ
лийн хувь 0 100 5.0 100 5.0 ЗДТГ

1.6.4. Хүүхэд залуусын 
спорт хөгжлийн төв, 
спортын төрлүүдийн 
гадна талбайтай болно.

1
Спортын 
төрлүүдийн гадна 
талбайтай болно.

2023 ОНХС 10.0 Гүйцэтгэ
лийн хувь 100 10.0 ЗДТГ

1.7.1. Залуучуудын 
хөгжил төлөвшлийг 
сайжруулж,  идэвхтэй 
амьдралыг нь дэмжиж 
ажил орлогогүй айл 
өрх бүрийн 1 
гишүүнийг ажлын 
байраар хангах 
бодлого боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ.

1

Залуучуудын 
хөгжил 
төлөвшлийг 
сайжруулж,  
идэвхтэй 
амьдралыг нь 
дэмжиж ажил 
орлогогүй айл өрх 
бүрийн 1 
гишүүнийг ажлын 
байраар хангах 
бодлого 
боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ.

2021-2024

 Орон 
нутгийн 
төсөв, 
төсөл 
хөтөл
бөр

7.5

Шинэ 
ажлын 

байраар 
хангагдсан 
иргэдийн 

тоо

0 48 30 0.5 30 5.0 30 2.0 ЗДТГ
Төрийн болон 

төрийн бус 
байгууллагууд

1.7.2. Залуучуудын 
нийгмийн оролцоог 
сайжруулж жил бүр 20 -
иос доошгүй залуусыг 
бусад сум, аймгийн 
ажил байдал, хотын 
үйлдвэрүүдтэй  
танилцуулах аялал 
зохион байгуулан 
спортын бүх төрлөөр 
хичээллэх нөхцөлийг 
хангана.

1

Залуучуудын 
нийгмийн 
оролцоог 
сайжруулж жил 
бүр 20 -иос 
доошгүй залуусыг 
бусад сум, 
аймгийн ажил 
байдал, хотын 
үйлдвэрүүдтэй  
танилцуулах 
аялал зохион 
байгуулах

2021-2024

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийг 
төсөв, 
төсөл 
хөтөл
бөр

2.0
Хамрагдсан 

 залуучуу
дын тоо

0 15 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 ЗДТГ төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэгч

1.7 Залуучуудыг дэмжих чиглэээр 

1.8 Тусгай хэрэгцээ / хөгжлийн бэрхшээл/-тэй иргэдийг дэмжих
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1.8.1. “Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн 
эрхийг хангах, 
нийгмийн хамгаалал, 
хөгжлийг сайжруулах” 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж 
хөдөлмөрийн магадлах 
комиссын  хурлыг 
суманд зохион 
байгуулна.

1

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэдийн 
хөдөлмөрийн 
магадлах 
комиссын  хурлыг 
суманд зохион 
байгуулна.

2022-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

1.5

Зохион 
байгуул

сан арга 
хэмжээ
ний тоо

0 0 0 1 0.5 1 0.5 1 0.5 ЗДТГ

1

ХБХ-тэй ажиллаж 
байгаа багш 
нарыг тэгш 
хамруулан сургах 
сургалтанд 
хамруулж багшийг 
бэлтгэх

2021-2024

Улсын 
төсөв, 
орон 

нутгийн 
төсөв, 
бусад

1,8

Сургалтад 
хамрагдсан 

багшийн 
тоо

Дэмжлэ
гийн баг 
ажилла

даг

7 0.3 7 0.5 8 0.5 8 0.5 ЕБС, СӨБ ЗДТГ

2

Зорилтот арга 
хэмжээ зохион 
байгуулах 
тулгамдаж буй 
асуудлыг 
шийдвэрлэх.

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

1.2

Зохион 
байгуул

сан арга 
хэмжээ
ний тоо

0 1-2 0,3 1-2 0,3 1-2 0,3 1-2 0,3 ЗДТГ Байгууллагууд

1.9.1. Ахмад настанд 
үзүүлэх үйлчилгээг 
сайжруулах, хөнгөлөлт 
эдлүүлэх, дэмжлэг 
үзүүлэх, хөдөлмөр 
эрхлэхэд төрийн зүгээс 
үйлчилгээ үзүүлэх 
аймгийн журмыг  
хэрэгжүүлнэ.

1

Ахмад настанд 
үзүүлэх 
үйлчилгээг 
сайжруулах, 
хөнгөлөлт 
эдлүүлэх, 
тусламж, дэмжлэг 
үзүүлэх 

2021-2024 Улсын 
төсөв 12.0

Үйлчилгээ 
үзүүлсэн 
ахмадын 

тоо

150 150 3.0 150 3.0 150 3.0 150 3.0 ХЭХАХМ Байгууллагууд

1.9.2. Ахмад настны 
амралт чөлөөт цагаа 
өнгөрүүлэх, хөгжих 
ажлыг эрчимжүүлж 
Ахмадын холбооны 
үйл ажиллагаанд бүх 
талын дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлнэ.

2

Ахмадын баярыг 
тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх, 
ахмадуудын дунд 
уралдаан 
тэмцээн, арга 
хэмжээ зохион 
байгуулах

2021-2024

Орон 
нутгийн 
төсөв, 
бусад 

2.0

Зохион 
байгуул

сан арга 
хэмжээ
ний тоо

3 3 0.5 3 0.5 3 0.5 3 0.5 ЗДТГ Ахмадын 
холбоо

1
Уламжлалт Зан 
заншлын өргөө 
байгуулах

2022 ОНХС 14.0 Гүйцэтгэли
йн хувь 0 100 14.0

ЗДТГ, 
Аймгийн 
ИТХ-ын 

төлөөлөгчид

Ахмадын 
холбоод

1.10.1. Уламжлалт зан 
үйл, монгол  соёлын 
өвийг түгээн 

1.8.2. Тэдний дунд 
зорилтот арга хэмжээг 
тогтмол зохион 
байгуулж, тулгамдсан 
асуудлуудыг дэс 
дараатай 
шийдвэрлэнэ. 
Нийгмийн харилцаанд 
оролцоход нь бүхий л 
талын дэмжлэг үзүүлнэ.

1.10 Үндэсний бахархал, өв соёл, спорт 

1.9 Ахмадуудад үзүүлэх үйлчилгээ 
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2

Хүүхэд хөгжлийн 
төвүүдэд  
шаардлагатай 
сургалт, танин 
мэдэхүйн дэмжлэг 
үзүүлнэ.

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

2.0 Дэмжлэг, 
тусламж 0 100 0.5 100 0.5 100 0.5 100 0.5 ЗДТГ

1.10.2. Үндэсний өв 
соёл тээгчдийг 
алдаршуулах, залуу 
үед өвлүүлэх бодлогыг 
хэрэгжүүлнэ.

1

Үндэсний өв 
соёлын уралдаан 
тэмцээн зохион 
байгуулах, 
иргэдэд 
сурталчлан 
таниулах, түгээн 
дэлгэрүүлэх 

2021-2024

Байгуулл
агын 

төсөв, 
хандив 

тусламж, 
бусад

1.2

Зохион 
байгуул

сан арга 
хэмжээ
ний тоо

2 2-4 0.3 2-4 0.3 2-4 0.3 2-4 0.3 Соёлын төв Байгуулла
гууд

1

Сумын аварга
шалгаруулах
тэмцээн,
уралдааны
нэгдсэн
төлөвлөгөө
боловсруулан
батлуулж,
хуваарийн дагуу
зохион байгуулах

2021-2024

Орон 
нутгийн 
төсөв, 

Байгуулл
агын 

төсөв, 
бусад

8

Төлөвлөгөө
ний 

биелэлтийн 
 хувь

100 100 2,0 100 2,0 100 2,0 100 2,0 Байгууллагууд
Биеийн 

тамирын арга 
зүйчид

2 Төрийн албан 
хаагчид, иргэдийн 
дунд явган аялал 
зохион байгуулах

2022-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

1.2

Зохион 
байгуул

сан арга 
хэмжээ
ний тоо

0 1-2 0,3 1-2 0,3 1-2 0,3
Биеийн 

тамирын арга 
зүйч, НБМ

ЗДТГ, 
байгууллагууд

1.10.4. "Хийморь" 
цогцолборыг 
ашиглалтанд оруулж, 
тохижилт хийнэ.

1

"Хийморь" 
цогцолборыг 
ашиглалтанд 
оруулж, тохижилт 
хийх

2021-2024
ОНХС, 

иргэдийн 
хандив 

41.3 Гүйцэтгэ
лийн хувь 0 70 21.3 100 20.0 Таван чимэг 

хоршоо ЗДТГ, Иргэд

өвийг түгээн 
дэлгэрүүлэх зан 
заншлын өргөө 
байгуулж, хүүхэд 
хөгжлийн төвүүдэд  
шаардлагатай сургалт, 
танин мэдэхүйн 
дэмжлэг үзүүлнэ.

Хоёр. Эдийн засгийн бодлого 
2.1 Төрөлжсөн аялал жуучлал

1.10.3 Үндэсний соёл, 
спортыг бодлогоор 

дэмжиж зарим 
холбоодыг үйл 

ажиллагаа явуулах 
байртай болгоно. 

Санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлнэ.
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2.1.1. Отгонтэнгэр 
хайрхан, Алтай таван 
Богд чиглэлийн 
аялалын маршрутыг 
угтаж төв зам дагуу 
зочлох үйлчилгээний 
стандарт хангасан 
зочид буудал, зоогийн 
газар, кофе шоп, 
нийтийн бие засах 
газартай болно.

2

Нийтийн бие 
засах газар барих, 
шинэ технологи 
нэвтрүүлж холбох, 
иргэдийн 
оролцоотойгоор 
газрын дуудлага 
худалдаа зохион 
байгуулах замаар 
зочид буудал 
зоогийн газар, 
кофе шоп 
байгуулах

2022 төсөл 
хөтөлбөр 100.0 Гүйцэтгэ

лийн хувь 0 100 100.0
Төсөл 

хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэгч 

ЗДТГ

2.1.2 Нутгийн иргэдэд 
түшиглэсэн аялал 
жуулчлалын бизнесийг  
хэрэгжүүлж Гандирсын 
хүрээлэн жуулчны 
баазын үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулна.

1

Гандирсын 
хүрээлэн жуулчны 
баазын үйл 
ажиллагааг  
тогтмолжуулах, 
олон нийтэд 
сурталчлах, 
гаднаас жуулчид 
хүлээн авах

2022-2024
Өөрийн 
хөрөнгөө

р 
9.0

Хүлээн 
авсан 

жуулчдын 
тоо

0 150-250 3.0 150-250 3.0 150-250 3.0 Байгаль 
орчны тасаг ЗДТГ

2.1.3. Буянтцагаан 
идээний дээж, 
Буянтцагааны брэнд 
бүтээгдэхүүнийг 
олноор үйлдвэрлэн зах 
зээлд нийлүүлэх 
замаар малчдын 
орлогыг нэмэгдүүлнэ.

1

Ямааны фермер 
ажиллуулж, 
цагаан идээний 
дээж, брэнд 
бүтээгдэхүүнийг 
бий болгох

2022-2024 ОНХС 50.0

Боловсруул
сан цагаан 

идээний 
хэмжээ

0 2 тн 20.0 2,5 тн 15.0 3 тн 15.0

Багийн засаг 
дарга нар, 
хөдөө аж 

ахуйн тасаг, 
байгаль орчин

ЗДТГ

2.1.4. Овоо түрүүний 
рашааныг түшиглэж 
ходоод дотрыг анагаах 
сувилалын бааз 
байгуулж амрах ая 
тухтай нөхцөл 
бүрдүүлнэ.

1

Рашааны дээжийг 
шинжилгээнд 
хамруулж, 
Сувилалын бааз 
байгуулах

2022-2024 ОНХС 60,0

Хүлээн 
авсан 

амрагчдын 
тоо

0 100-150 20.0 100-150 20.0 100-150 20.0 Байгаль 
орчны тасаг ЗДТГ

1

Цагаан булаг, 
Дарь-Эх 
хорооллыг 
дулааны шугамд 
холбох

2022 ОНХС 65,0 Гүйцэтгэ
лийн хувь 0 100 65,0 ЗДТГ

2.2.1. Утаагүй-
Бууцагаан төслийг  
үргэлжүүлж сумын 
төвийн гэр хорооллын 
айл өрхүүдийг 
төвлөрсөн дулаан, 

2.2 Дэд бүтэц 



13

2

Нийтийн бие 
засах газар барих, 
шинэ технологи 
нэтрүүлж холбох

2022
Төсөл 
хөтөл
бөр

100,0 Гүйцэтгэ
лийн хувь 0 100 100,0 ЗДТГ

1

Засмалаас Дарь-
Эх хороолол руу 
400 м хатуу 
хучилттай, 
хашлагатай зам 
тавих, гэрэлтүүлэг 
нэмэх

2022 ОНХС 100,0 Гүйцэтгэ
лийн хувь 0 100 100,0 Холбоогийн 

гурван хавцгай

2

"Гудамж" төслийг 
хэрэгжүүлж, 
сумын төвийн 
айлуудын 
хашааны өнгө 
үзэмжийг 
сайжруулах, 
тохижилт засвар 
хийх

2021 ОНХС 15.0

Тохижилт, 
засвар 
хийсэн 

хашааны 
тоо

0 180 15.0

2.2.3. Залуусын гэрэлт 
гудамжтай болно. 1 Залуусын гэрэлт 

гудамжтай болох 2022 ОНХС 10.0 Гүйцэтгэли
йн хувь 100 10.0 ЗДТГ

2.2.4. Бууцагаан 
суманд шинээр 10-20 
айлын орон сууцны 
барилга барин орон 
сууцжуулах бодлого 
хэрэгжүүлнэ.

1

Шинээр 10-20 
айлын орон 
сууцны барилга 
барин орон 
сууцжуулах 
бодлого 
хэрэгжүүлнэ.

2023-2024

Улсын 
төсөв, 
Орон 

нутгийн 
төсөв

500.0 Гүйцэтгэли
йн хувь 50 250.0 50 250.0 ЗДТГ

2.2.5. Айл өрхийг 
өмчийн болон 
эзэмшлийн газрыг 2 
дахин нэмэгдүүлж, 
сумын дахин 
төлөвлөлтийг хийнэ.

1

Газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөөг 
сумын ИТХ-аар 
батлуулан 
хэрэгжүүлэх

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв 

1.2

Төлөвлөгөө
ний 

биелэлтийн 
 хувь

100 0,3 100 0.3 100 0.3 100 0.3 Газрын 
даамал

2.2.6. Хөдөөгийн 
багуудад гар утасны 
сүлжээний өргөтгөл 
хийнэ.

1
Гар утасны 
сүлжээний 
өргөтгөл хийх

2022 Гүйцэтгэли
йн хувь 100 5,0

төвлөрсөн дулаан, 
цэвэр, бохирын шугам 
сүлжээнд холбож 
орчны бохирдлыг 
бууруулна.Төвлөрсөн 
уурын зуухны хорт 
утаа, хорт хаягдлыг 
багасгах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ.

2.2.2. “Сумын хөгжил” 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж, 
сумын төвийн айл 
өрхийг инженерийн 
шугам сүлжээгээр 
холбож, гудамж 
хорооллын  замын 
гэрэлтүүлгийг 
сайжруулна. “Гудамж” 
төслийг эхлүүлнэ.

2.3 Авто зам 
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2.3.1. Сумын төвийн 
төв замтай холбосон 
1.2 км авто замын 
тасарсан үлдсэн 
хэсгийн болон зарим 
зам хоорондын 
холболтыг хийнэ.

1

Сумын төвийн төв 
замтай холбосон 
1.2 км авто замын 
тасарсан үлдсэн 
хэсгийн болон 
зарим зам 
хоорондын 
холболтыг хийх

2021-2022 ОНХС 67.0 Гүйцэтгэ
лийн хувь 0 60 33.0 100 20.0 Холбоогийн 

гурван хавцгай ЗДТГ

2.3.2. Сумын төвд 800 
м явган хүний зам, 
дугуйн замтай болно.

1

Сумын төвд 800 м 
явган хүний зам, 
дугуйн замтай 
болох

2022-2023 ОНХС 14.0 Гүйцэтгэ
лийн хувь 0 400 м 7.0 400 м 7.0 ЗДТГ

1

Зам дагасан 
гэрэлтүүлэг, 
тэмдэг 
тэмдэглэгээг хийх

2021-2022 ОНХС 15.0 Гүйцэтгэли
йн хувь 0 100 5.0 10.0 ЗДТГ

2
Багуудын гарц, 
морин  уралдааны 
талбайн гарц хийх

2023 ОНХС 5.0 Гүйцэтгэли
йн хувь 100 5.0 ЗДТГ

1

 Төрийн албан 
хаагчийн 
“Нийгмийн 
баталгааг хангах” 
хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. 

2021-2024

Орон 
нутгийн 
төсөв, 
бусад 

150.0 Хэрэгжил
тийн хувь 70 90 30.0 90 40.0 90 40.0 90 40.0 ЗДТГ Байгууллагууд

2

Төрийн албан 
хаагчийн 
“Сургалтын 
хөтөлбөр”-ийг 
батлуулан 
хэрэгжүүлнэ. 

2021-2024

Орон 
нутгийн 
төсөв, 
бусад 

0.4 Хэрэгжил
тийн хувь 90 90 0.1 90 0.1 90 0.1 90 0.1 Байгуулла

гууд

2.3.3. Зам дагасан 
гэрэлтүүлэг, тэмдэг 
тэмдэглэгээ, багуудын 
гарц, морин уралдааны 
талбайн гарцыг хийнэ.

3.1. Төрийн 
байгууллага бүрт 
төрийн албан хаагчийн 
“Нийгмийн баталгааг 
хангах” хөтөлбөр, 
төрийн албан хаагчийн 
“Сургалтын хөтөлбөр”-
ийг батлуулан 
хэрэгжүүлж  “Орон 
сууц хашаа байшин 
худалдан авахад 
санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэх” журмыг жил 
бүр зохион байгуулна.

Гурав. Засаглалын бодлого
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3.2. Төрийн албаны 
шийдвэр гаргах үйл 
явцад иргэд саналаа 
өгөх, хяналт тавих 
боломж бүхий цахим 
системийг нэвтрүүлнэ.

1

Buutsagaan.gov.mn 
 цахим сайтыг 
нээж ашиглалтад 
оруулан, 
холбогдох мэдээ 
мэдээллийг тухай 
бүрт оруулах, 
иргэдэд 
сурталчлах

2022-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

2 Хэрэгжил
тийн хувь 0 100 2.0 100 0 100 0 100 0 ЗДТГ

3.3. Төрийн үйлчилгээг 
операторын 
үйлчилгээнд 
шилжүүлж, үйл 
ажиллагааг нь 
чанаржуулж 
тогмолжуулна.

1

Төрийн 
үйлчилгээг 
операторын 
үйлчилгээнд 
шилжүүлж, үйл 
ажиллагааг нь 
чанаржуулж 
тогмолжуулна.

2021-2024
Төсөв 

шаардахг
үй

0
Лавлагаа 
үйлчилгээ

ний тоо
150 150 200 200 200 Оператор ЗДТГ

3.4. Нарангийн 5 
дугаар багийн төвийн 
их засвар бусад 
багуудад урсгал засвар 
хийнэ.

1
Багийн төвүүдэд 
тохижилт, засвар 
хийх

2022 ОНХС Гүйцэтгэли
йн хувь 100 20,0 ЗДТГ

3.5. Төрийн албан 
хаагчдын ёс зүйг чанд 
сахиулж, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс 
ангид байлгана.

1

Төрийн албан 
хаагчдын 
сургалтын 
хуваарь 
төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах

2022-2024
Төсөв 

шаардахг
үй

0
Төлөвлөгөө

ний 
биелэлт

100 100 100 Байгуулла
гууд ЗДТГ

3.6. Төрийн 
байгууллагуудын 
үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулж, албан 
хаагчдын ёс зүй ур 
чадварыг нэмэгдүүлнэ.

1

Ёс зүйтэй төрийн 
албан хаагчийг 
бий болгох ажил, 
арга хэмжээ 
зохион байгуулах

2021-2024

Орон 
нутгийн 
төсөв, 
бусад 

1.2

Зохион 
байгуулсан 

арга 
хэмжээний 

тоо

5 0,3 5-8 0,3 5-8 0,3 5-8 0,3 ЗДТГ Төрийн 
байгууллагууд 

3.7. Сумын төвийн 6 
дугаар багийг байртай 
болгоно.

1
Буянтын 6-р 
багийг байртай 
болгох 

2022
Төсөв 

шаардахг
үй

Гүйцэтгэли
йн хувь 0 100 ЗДТГ

1

Өсвөрийн бүлэг, 
өсвөрийн цагдаа, 
"School police" 
хичээллүүлэх

2021-2024

Орон 
нутгийн 
төсөв, 
Төсөл 

хөтөлбөр, 

1.1 0.5 0.3 0.3 Онцгой, 
Цагдаа ЗДТГ

3.8. Онцгой байдлын 
анги, Цагдаагийн 
тасгаас сумын иргэдэд 
чиглэгдсэн сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг 
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2

Иргэд олон нийт, 
хүүхэд залуучууд, 
төрийн албан 
хаагчдын дунд  
гэмт хэрэг, 
зөрчил, аюул 
ослын тухай 
мэдээ мэдээллийг 
түгээх, сургалт 
сурталчилгааны 
ажил зохион 
байгуулах 

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

2,0

Зохион 
байгуулсан 

арга 
хэмжээний 

тоо

5 5-10 0.5 5-10 0.5 5-10 0.5 5-10 0.5
Цагдаагийн 
газар, ГТУА 

72-р анги 

3.9. Замын тэмдэг, 
тэмдэглэгээг 
нэмэгдүүлнэ.

1

3.9. Замын 
тэмдэг, 
тэмдэглэгээг 
нэмэгдүүлнэ.

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

1.1 Гүйцэтгэли
йн хувь 0 100 0.2 100 0.3 100 0.3 100 0.3 ЗДТГ

1

Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн 
улмаас үйлдэгдэж 
буй гэмт хэрэг, 
зөрчлийг 
илрүүлэх, таслан 
зогсоох

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

3.3

Гэмт хэрэг, 
зөрчлийн 

илрүүлэлти
йн хувь

40 50 0,3 60 1,0 70 1,0 80 1,0 Цагдаагийн 
тасаг

Хамтарсан баг, 
багийн засаг 

дарга нар

2

Мал хулгайлах 
гэмт хэргээс 
урьдчилан 
сэргийлэх, малчин 
ард иргэд болон 
малчдын бүлэгтэй 
хамтран ажиллах

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

7,0

Мал 
хулгайлах 

гэмт 
хэргийн 

илрүүлэлти
йн хувь

30 80 1,0 60 2,0 70 2,0 80 2,0 Цагдаагийн 
тасаг

Малчин иргэд, 
Багийн засаг 

дарга нар

3

Гудамж, талбай 
олон нийтийн 
газарт үйлдэгдэх 
гэмт хэргээс 
урьдчилан 
сэргийлэх, таслан 
зогсоох 

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

1.1

урьдчилан 
сэргийлж 

зохион 
байгуулсан 

арга 
хэмжээний 

тоо

4 4 0,2 4 0,3 4 0,3 4 0,3 Цагдаагийн 
тасаг

Төрийн болон 
төрийн бус 
байгууллага

4

Хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын 
гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх, хяналт 
шалгалтыг 
сайжруулах

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

2,0

урьдчилан 
сэргийлж 

зохион 
байгуулсан 

арга 
хэмжээний 

тоо

3 2-4 0,5 2-4 0,5 2-4 0,5 2-4 0,5 Цагдаагийн 
тасаг

Баянхонгор 
аймгийн 

Жолооны авто 
сургуулиуд

3.10. Гэмт хэрэг 
зөрчлийг бууруулах, 
цахим гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх ажлыг зохион 
байгуулна.

сурталчилгааны ажлыг 
тогтмол зохион 
байгуулна. Тусгай 
чиглэлийн 
байгууллагуудаас 
суманд чиглэгдсэн 
бүтээн байгуулалт, 
хөрөнгө оруулалтын 
ажлыг нэмэгдүүлнэ. 
Цагдаа, Онцгой 
байдлын өсвөрийн 
бүлэг хичээллүүлнэ.
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5

Цахимаар 
үйлдэгдэх гэмт 
хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

0.6

Урьдчилан 
сэргийлж 

зохион 
байгуулсан 

арга 
хэмжээний 

тоо

1 1 2-3 0,2 2-3 0,2 2-3 0,2 Цагдаагийн 
тасаг Хамтарсан баг 

6

Гудамж талбай, 
олон нийтийн 
хөдөлгөөн ихтэй 
газарт чиглэлийн 
камерийг 
нэмэгдүүлэх

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

13,0

Байршуулс
ан 

камерийн 
тоо

0 4 3,0 6 5,0 3 2,5 3 2,5 Цагдаагийн 
тасаг ЗДТГ

7

Насанд хүрээгүй 
хүүхдийг гэмт 
хэрэг зөрчилд 
холбогдохоос 
урьдчилан 
сэргийлэх, таслан 
зогсоох

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

1.8

Урьдчилан 
сэргийлж 

зохион 
байгуулсан 

арга 
хэмжээний 

тоо

4 5 0,3 4 0,5 4 0,5 4 0,5 Цагдаагийн 
тасаг

Сургууль, 
Цэцэрлэг, 

хамтарсан баг, 

8

Согтуугаар 
үйлдэгдэж буй 
гэмт хэрэг, 
зөрчлийг 
тилрүүлэх, таслан 
зогсоох

2021-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

1.1

Согтуугаар 
үйлдсэн 

гэмт хэрэг, 
зөрчлийн 

илрүүлэлти
йн хувь

50 50 0,2 60 0,3 70 0,3 80 0,3 Цагдаагийн 
тасаг

4.1.Усны нөөц, 
голуудын урсац 
бүрэлдэх эхийг улсын 
болон орон нутгийн 
тусгай хамгаалалтад 
авна.

1

Усны нөөц, 
голуудын урсац 
бүрэлдүүлэх 
эхийг сумын ИТХ-
аар хэлэлцүүлэн 
улсын болон орон 
нутгийн тусгай 
хамгаалалтад авах

2022-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

15.0

улсын 
болон орон 

нутгийн 
тусгай 

хамгаалалт
ад авсан 

газрын тоо

2 5.0 2 5.0 2 5.0 Байгаль 
орчны тасаг ИТХ

Дөрөв. Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлого 
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4.2. Сумын төвийн 
хойд талын Хамтын 
цэцэрлэгийн ногоон 
байгууламжийг 20 га 
гаар нэмэгдүүлж, 
“Ногоон Бууцагаан“ 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлнэ.Шинээр 
баригдсан болон 
баригдах зам дагуух 
гарц зөрлөгийг ногоон 
байгууламж байгуулах 
аргаар шийдвэрлэх 
зургийг гаргаж 
хэрэгжүүлэн замыг 
тэмдэглэгээжүүлнэ

1

"Ногоон Буянт" 
төсөл 
хөтөлбөрийг 
боловсруулан 
хамтын цэцэрлэгт 
мод тарьж, худаг 
гаргаж, усалгааны 
асуудлыг 
шийдвэрлэх

2022-2024 ОНХС

Ногоон 
байгууламж 
 нэмэгдэх 

тоо

1000 23000 35.0
Төсөл 

хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэгч 

ЗДТГ, Байгаль 
орчин

4.3. “Хашаандаа 
сайхан амьдаръя” 
төслийг хэрэгжүүлж 
хашаандаа хүнсний 
ногоо тариалахыг 
бодлогоор дэмжинэ.

1

Өрхийн 
тариалалтыг 
нэмэгдүүлж, 
иргэдийн орлогын 
нэмэгдүүлэх

2022-2024 ХХААГ 15.0

Хашаандаа 
хүнсний 

ногоо 
тариалсан 
өрхийн тоо

0 10 5.0 10 5.0 10 5.0 Байгаль 
орчны тасаг ХАА тасаг

1 Тарвага 
нутагшуулах 2022 ОНХС 5.0

Нутагшуулс
ан 

тарваганы 
тоо

0 25 5.0 Байгаль 
орчны тасаг ЗДТГ

2

Сумын нийт 
нутгийн ургамлын 
нөөц тогтоох,  
судалгааны ажил 
хийх

2022-2024
Орон 

нутгийн 
төсөв

3.0

ургамлын 
нөөц, 
төрөл 

зүйлийн тоо

0 0,45 га 1.0 0,45 га 1.0 0,45 га 1.0 Байгаль 
орчны тасаг Газрын даамал

5.1. Бүс тойргийн 
сумдын ХАА-н 
үйлдвэрлэлийн 
хөгжлийн хангах 
сургалт, үйлдвэрлэл,  
техник технологийн 
үйлчилгээний төв 
байгуулах.

1

Сургалт, 
үйлдвэрлэл,  
техник 
технологийн 
үйлчилгээний төв 
байгуулах.Бүсчилс
эн хөгжлийн дагуу 
аймгийн баруун 
бүс, тойргийн 8  
сум, аргалантын 
отрын бүс нутагт  
үйлчилнэ.  

2021-2024 Улсын 
төсөв 40,0 Гүйцэтгэли

йн хувь

Улсын 
нөөцийн 
агуулахта

й.  төв 
зам 

дагуу 
байрлалт

ай  
сургалты

н төв 
байгуулах 
 байртай

100 10,0 90 20,0 85 5,0 90 5,0 Хөдөө аж 
ахуйн тасаг

Хөдөө аж ахуйн 
газар, төсөл 
хөтөлбөрийн 
байгууллагууд

4.4. Зарим амьтан, 
ургамлыг сэргээн 

нутагшуулах ажлыг 
зохион байгуулна.

Тав. Хүнс хөдөө аж ахуй 



19

5.2. Хөдөө аж ахуйн 
салбарт малчид, 
тариаланчдын залгамж 
халааг бэлтгэх 
"Илгээлтийн эзэн-III" 
аяныг хэрэгжүүлнэ.

1

Мал аж ахуй, 
газар 
тариалангийн 
салбарт ажиллах 
залгамж халааг 
бэлтгэж ажиллах

2021-2024 Улсын 
төсөв 15,0 Хувь 100 100 5,0 100 5,0 100 3,0 100 2,0

Хөдөө аж 
ахуйнэ тасаг, 
багийн засаг 

дарга нар

Төрийн 
байгууллагууд, 

малчид

5.3. "Монгол мал-2" 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, малыг 
эрүүлжүүлэх, чанар, 
ашиг шимийг 
сайжруулах ажлыг 
эрчимжүүлнэ. Малын 
тоог чанарт шилжүүлж 
ашиг шим, 
хүртээмжийг 
сайжруулах, малын 
генийн санг хамгаалах, 
биотехнологийн 
ололтыг нэвтрүүлнэ.

1

Сумын  хэмжээнд 
нийт сүргийн ашиг 
шимийн дундаж 
түвшингийн 
судалгааг гаргаж 
цөм сүргийн 
малын тоог 
нэмэгдүүлнэ.

2021-2024 улсын 
төсөв 20,0 хувь

Сүргийн 
дундаж 

түвшинги
йн 

судалгаа 
хийгдсэн.

85 5,0 90 5,0 90 5,0 95 5,0 Хөдөө аж 
ахуйн тасаг

Хөдөө аж ахуйн 
газар, төсөл 
хөтөлбөрийн 
байгууллагууд

5.4. Махны нөөцийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор 
гахай, тахианы аж ахуй 
байгуулах санал, 
санаачлагыг бодлогоор 
дэмжиж ажиллана.

1

Энэ чиглэлийн аж 
ахуй хөгжих 
боломж бүрдэж 
фермерийн аж 
ахуй эрхэлсэн  
байна.

2021-2024

улсын 
төсөв, 
төсөл 
хөтөлбөр 

115,0 Гүйцэтгэли
йн хувь 0 0 80 60,0 80 30,0 90 25,0 Хөдөө аж 

ахуйн тасаг 

Төсөл 
хөтөлбөрийн 

байгууллагууд, 
хоршоод аж 
ахуй нэгжүүд

5.5. Мах, сүүний 
чиглэлийн мал 
үржүүлэх бүс 
нутгуудын малыг 
эрүүлжүүлэх 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэн тодорхой 
үр дүнд хүрч, "Эрүүл 
бүс" нутагт тавигддаг 
олон улсын 
шаардлагуудыг хангаж 
зах зээлд зарлана.

1

Мал махны 
стандартын 
шаардлага 
хангасан цех 
байгуулах техник 
эдийн засгийн 
үндэслэлийг 
хийлгэх, хууль эрх 
зүйн орчинг 
бүрдүүлэх

2021-2024 
он улсын төсө 15,0

Нутгийн
малын
махны
гарцыг
нэмэгдүүлэ
х, мал мах
бэлтгэлийн
стандартын 

шаарлага
хангасан
нядалгааны 

газартай
болох 

судалгаа 
хийгдсэн 75 3,0 80 5,0 80 5,0 90 2,0 Хөдөө аж 

ахуйн тасаг 

Төсөл 
хөтөлбөрийн 

байгууллагууд, 
хоршоод аж 
ахуй нэгжүүд
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5.6. Бууцагаан сумын 
Өлзийт, Байдрагийн 
голын ай сав дагуу 
малын тэжээлийн 
ургамал тариалах, 
хашилттай томоохон 
талбай байгуулан 
хүнсний ногооны 
дотоодын хэрэгцээг 
хангана.

1

Бага зардлаар 
ахиуц үр ашиг 
өгөх услалтын 
системүүдийг 
засварласанаар 
тариалалт, ургац 
хураалтын хэмжээ 
нэмэгдэж аймагт 
ашиглагдах 
услалтын 
системийн тоо 
нэмэгдэнэ. 
Тариалалт, 
хураасан ургацын 
хэмжээ  2 дахин 
нэмэгдэнэ

2021-2024 улсын 
төсөв 100,0 Гүйцэтгэли

йн хувь

Нийт 4 
услалтын 
 систем 
бүхий 

талбай  
ашиглагд

аж 
байгаа, 

их 
засвар 
хийх 

болон 
шинэчлэл 

 хийх 
шаардлаг

атай.

70 20,0 80 25,0 90 25,0 95 30,0
багийн дарга 
нар, хөдөө аж 

ахуйн тасаг

аймгийн 
ХХААГ, ЗДТГ 

5.7. Баянгийн 
тариалангийн талбайд 
өвс тэжээлийн цехийн 
үйлдвэрлэлийг 
өргөжүүлж сумын төвд 
хүнсий ногоо, мах 
хадгалах зоорийг 
сэргээн засаж, 40-60 тн 
–ийн багтаамжтай 
зоорь 1-ийг барина

1

Баянгийн голын 
талбайн 
хамгаалалтыг 
сайжруулах, 
хувийн хэвшилтэй 
хамтран 40-60 
тонн багтаамж 
бүхий мах, 
ногооны зоорийг 
засварлах

2021-2024 улсын 
төсөв 150,0

Усалгаатай 
тариалан 

эрхлэх 
боломжит 
талбайн 

хэмжээ 15 
хүртэл га-

гаар 
нэмэгдэж 
тариалалт 

ургац 
хураалтын 

хэмжээ 
нэмэгдэнэ

0 60 50,0 80 50,0 90 30,0 100 20,0

Хөдөө аж 
ахуйн тасаг, 
багийн засаг 

дарга нар

Аймгийн хүнс 
хөдөө аж ахуйн 

газар, иргэд

5.8. Бэлчээрийн хортон 
мэрэгчтэй тэмцэх 
ажлыг жил бүр зохион 
байгуулж талхдалтыг 
бууруулан усжуулж, гар 
худгийн чанар аюулгүй 
байдлыг сайжруулна.

1

Бэлчээр 
сайжруулж, 
ашиглалтыг 
нэмэгдүүлэх, 
Жилд 2-оос 
доошгүй уст цэг 
шинээр гаргаж 
ашиглалтад 
оруулах

2021-2024
улсын 
төсөв, 
ОНХС

200,0 Гүйцэтгэли
йн хувь 100 100 65,0 100 60,0 100 30,0 100 45,0

Хөдөө аж 
ахуйн тасаг, 
багийн засаг 

дарга нар

аймгийн хүнс 
хөдөө аж ахуйн 
газар, хөгжлийн 

бодлого, 
төлөвлөлтийн 

хэлтэс
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5.9. Бэлчээрийг 
зохистой ашиглах, 
малын тоо толгойг 
зохист түвшинд барих, 
мал махны экспортыг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
бодлого гаргаж 
“Бэлчээр ашиглалтын 
журам”-ыг 
үргэлжлүүлэн  
хэрэгжүүлнэ.

1

Журмын 
хэрэгжилтийг 
хангаж, 
бэлчээрийн 
даацад тохирсон 
мал сүрийг өсгөн 
үржүүлэх.

2021-2024 Бусад 10,0 Хэрэгжилти
йн хувь 0 100 3,0 100 2,0 100 2,0 100 3,0

Хөдөө аж 
ахуйн тасаг, 
багийн засаг 

дарга нар

аймгийн хүнс 
хөдөө аж ахуйн 
газар, хөгжлийн 

бодлого, 
төлөвлөлтийн 

хэлтэс

5.10. Ган гачигийн 
нөлөөллийг бууруулах 
чиглэлээр хөдөө аж 
ахуйн олон улсын 
төсөл хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, 
шаардлагатай бол 
шинжлэх ухааны ололт 
ажлыг жил бүр  
хэрэгжүүлж  бэлчээр 
хангамжийн нөөц сум, 
аймгуудтай шейфийн 
харилцаа тогтоож 
ажиллана.

1

Төсөл 
хөтөлбөрийн 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллаж, 
судалгаа 
шинжилгээ хийх

2021-2024
төсөл 

хөтөлбөр, 
 бусад

20,0

сумын 
аюулгүй 

нөөц болон 
мал аж 
ахуйн 

салбарын 
бэлтгэл 
ажлыг  

малчдын 
түвшинд 
бэлтгэх

жилд 20- 
40 тонн 

өвс 
тэжээлий
н нөөц 

бүрдүүлд
эг.

100 2,0 100 7,0 100 6,0 100 5,0

Хөдөө аж 
ахуйн тасаг, 
багийн засаг 

дарга нар

аймгийн хүнс 
хөдөө аж ахуйн 

газар


