
Д/д

Дунд хугацааны 

бодлогын баримт 

бичиг

Арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт
2020 онд хүрэх түвшин, 

үр дүн

Хариуцах 

газар, хэлтэс 

1 2 3 4 5 7

1.1
АЗДҮАХ-ийн 4.2.1 дэх 

заалт

Монгол Улсын Сүхбаатар,

Дорнод, Хэнтий аймаг болон

БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Шилийн

гол аймаг, Тунгляо, Улаанхад хот

хоорондын бүс нутгийн хамтын

ажиллагааны зургаан талт

уулзалтыг зохион байгуулна

Зургаан талт уулзалтыг

зохион байгуулсан эсэх

Зургаан талт уулзалтыг

зохион байгуулсан байна
40.0 АЗДҮАХХЗ ТЗУХ

2.1
АЗДҮАХ-ийн 4.3.6 

дахь заалт

Чингис хотод дүрс ажиглалтын

камер суурилуулах ажлын

үргэлжлэл

Ажлын гүйцэтгэл

хангагдсан эсэх

Ажлын гүйцэтгэл

хангагдсан байна
350.0 ОНХС ХЭЗХ, АЦГ

2.2
АЗДҮАХ-ийн 4.3.1 дэх 

заалт 

Архив болон УБХ-ийн тоног

төхөөрөмжөөр хангана
Ажлын гүйцэтгэл, хувиар 100.0 22.4 ОНТ ХЭЗХ

2.3
АЗДҮАХ-ийн 4.3.7, 

4.3.8 дахь заалт 

"Архидалтгүй Хэнтий", Бүх

нийтийн эрх зүйн боловсрол дэд

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

Тухайн жилийн хэрэгжилт

хангагдсан эсэх

Тухайн жилийн хэрэгжилт

байна
32.0

Дэд 

хөтөлбөр
ТЗУХ, ХЭЗХ 

3.1
АЗДҮАХ-ийн  4.4.2 дэх 

заалт

Орон нутгийн хамгаалалтын

нэгдмэл тогтолцоог бүрдүүлэх

Томилгоот бүлгүүдийн

бүрэн томилгоожуулж,

сургалт дадлага явуулсан

эсэх

Орон нутгийн

хамгаалалтын томилгоот

бүлгүүдийг байгуулан

Өмнөдэлгэр, Баян-

Адарга, Баян-Овоо,

Дархан, Хэрлэн сумдад

бүсчилсэн байдлаар

сургалт дадлагыг зохион

байгуулсан байна. 

3.0 АЗДҮАХХЗ ЦШ

4.1
АЗДҮАХ-ийн  1.7.3  

дэх заалт

"Ажилтай, орлоготой өрх" дэд

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

Ажлын байраар

хангагдсан иргэдийн тоо

100 өрхийн иргэдийг

ажлын байраар хангана
50.0

Дэд 

хөтөлбөр
НБХ, БСУГ

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД 

ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ЗОРИЛТ

14 ЧИГЛЭЛ,  52 АРГА ХЭМЖЭЭ /төсөл/

2020 онд шаардлагатай 

хөрөнгийн хэмжээ, эх 

үүсвэр /сая төгрөг/

6

1. Төрийн захиргааны удирдлагын чиглэлээр: /1 зорилт /

Хөрөнгө оруулалтын талаар:

2. Хуулийн хэрэгжилт, хууль хяналтын байгууллагуудын чиглэлээр:  /3 зорилт/

Хөрөнгө оруулалтын талаар:

3. Батлан хамгаалах чиглэлээр:    /1 зорилт/

4. Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр:    /1 зорилт/
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5.1
АЗДҮАХ-ийн 4.1.13 

дахь заалт

Иргэний нийгмийн

байгууллагуудыг чадавхжуулах

сургалт зохион байгуулах

зохион байгуулсан

сургалтын тоо

1-ээс доошгүй удаа

сургалт зохион

байгуулсан байна

2.0 АЗДҮАХХЗ
НБХ, ИНБ-

уудын сүлжээ

6.1
АЗДҮАХ-ийн 1.3.5 

дахь заалт

Соёлын өв болох Балдан

Врайбун хийдийн тохижилт,

гадна, дотор гэрэлтүүлгийн

ажлыг гүйцэтгэнэ. 

Ажлын гүйцэтгэл, хувиар
Төлөвлөсөн ажил 100 

хувь хийгдсэн байна
60.0 ОНХС

НБХ, ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, СЗДТГ

6.2
АЗДҮАХ-ийн  1.4.2 дэх 

заалт

Нийтийн биеийн тамир, спортыг

орон нутагт хөгжүүлэх "ЭРҮҮЛ

МЭНД-ХӨДӨЛГӨӨН-ХӨГЖИЛ" 

дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Нийтийн биеийн тамираар

хичээллэгсдийн тоон

үзүүлэлт, улс, бүсээс

авсан медалийн тоо

Өмнөх оны түвшинээс

ахисан байна.
88.0 АЗДҮАХХЗ

АЗДТГ, 

СЗДТГ,БТСГ, 

Спортын 

холбоод 

6.3
АЗДҮАХ-ийн 1.2.19 

дэх заалт

“Төрөлх нутагтаа бид” дэд

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

ЭЕШ-д 800 оноо авсан

сурагчийн тоо

800-аас дээш оноо авсан

сурагчдын тоо ахисан

байна

10.0 АЗДҮАХХЗ
ХАОХБХ, НБХ, 

БСУГ

6.4
АЗДҮАХ-ийн 1.2.7 

дахь заалт

Цэцэрлэг, сургуулийн  насны  

хүүхдүүдийн сургалтын чанарыг 

сайжруулна. 

Сургалтын чанарын ахиц

Цэцэрлэгийн насны 

хүүхдүүдийн хөгжлийн 

үзүүлэлт, сургуулийн 

насны хүүхдүүдийн 

сургалтын чанарт ахиц  

гарсан байна.

АЗДҮАХХЗ  НБХ, БСУГ

6.5
АЗДҮАХ-ийн  1.3.1 дэх 

заалт

Буриад түмний "АЛТАРГАНА"

наадмыг байгуулахад дэмжлэг

үзүүлнэ.

Уралдаанд амжилттай

оролцогчдын тоо

Алтаргана бага наадмыг

Биндэр суманд зохион

байгуулж, Олон улсын

наадамд оролцогчдод

дэмжлэг үзүүлсэн байна. 

20.0 АЗДҮАХХЗ

АЗДТГ, БСУГ, 

ХХЧ, Соёлын 

төвүүд

7.1
АЗДҮАХ-ийн  1.1.20 

дахь заалт

Хэрлэн Бор-Өндөр сумдын эрүүл

мэндийн төвийг авто машин,

тоног төхөөрөмж, Баян-Адарга

сум, Гурванбаян тосгоны ЭМТ-

ийг тоног төхөөрөмжөөр хангана

Авто машины тоо

Хангагдсан тоног

төхөөрөмжийн төрөл 

Хэрлэн болон Бор-Өндөр 

сумын 3 өрхийн 

ЭМТөвийг 

автомашинаар, Баян-

Адарга, Гурванбаян 

тосгоны ЭМТөвийг 

....төрлийн тоног 

төхөөрөмжөөр хангасан 

байна. 

140.0 ОНХС НБХ, ЭМГ

6. Боловсрол, соёл, спортын  чиглэлээр:   /4 зорилт/

Хөрөнгө оруулалтын талаар:

Зохион байгуулалтын талаар:

7. Эрүүл мэндийн чиглэлээр /3 зорилт/

Хөрөнгө оруулалтын талаар:

5. Иргэний нийгмийн байгууллагын чиглэлээр:    /1 зорилт/
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7.2
АЗДҮАХ-ийн  1.1.20 

дахь заалт

Нэгдсэн эмнэлэгт чанарын

стандартыг нэвтрүүлж,

үйлчилгээний хэсгийг өөрчлөн

тохижуулах

Стандартын баталгаажилт

авсан эсэх

Чанарын стандартыг 

нэвтрүүлж, гэрчилгээ 

авсан байна

80.0 ОНТ НБХ, ЭМГ

7.3
АЗДҮАХ-ийн  1.1.20 

дахь заалт

Нэгдсэн эмнэлгийн хуучин

амбулаторийн барилгыг буулгах

ажлын дуусгах

Ажлын гүйцэтгэл, хувиар 100 9.9 ОНТ НБХ, ЭМГ

8.1

Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2016-

2020 оны үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 3.3.27 

дахь заалт

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах

хууль болон хөтөлбөрийн

хэрэгжилтийг ханган ажиллах

Аймгийн хэмжээнд аян

болон нөлөөллийн арга

хэмжээ зохион байгуулсан

тоогоор                             

1-ээс доошгүй аян зохион

байгуулах, 3 доошгүй

нөлөөллийн арга хэмжээг

зохион 

байгуулах,Жендэрийн 

тэгш байдлыг хангах

хууль болон хөтөлбөрийн

хэрэгжилт хангагдсан

байна.

- - АЗДТГ, ИНБ

9.1
АЗДҮАХ-ийн 1.5.3 

дахь заалт

Яаралтай хамгаалал

шаардлагатай, хүчирхийлэлд

өртсөн хүүхэд эмэгтэйчүүдийг цаг 

алдалгүй хамгаалалтанд авч,

хамгаалах байранд байрлуулж,

үйлчилгээ үзүүлэх. 

Хүчирхийлэлд өртсөн гэр

бүлийн гишүүдийг түр

хамгаалах байрны орчин

нөхцөл  

Жилд дунджаар 14

кейстэй ажилласан

байна.   

- - ГБХЗХГ

10.1
АЗДҮАХ 2.3.11, 2.3.14 

дэх заалт

Аймгийн малчдын болон

тариаланч, ногоочдын

зөвлөгөөнийг зохион байгуулна

Үйл ажиллагааны

хэрэгжилт хангагдсан эсэх

70 тариаланч, ногоочид,

60 малчидыг зөвлөгөөнд

хамруулж мэдээ

мэдээллээр хангаснаар

газар тариалангийн бүсэд

эрчимжсэн мал аж ахуй

эрхлэх боломж бүрдэнэ.

5.0 АЗДҮАХХЗ АЗДТГ, ХХААГ

10.2
АЗДҮАХ 2.2.9 дэх 

заалт

Баянмөнх, Мөрөн, Цэнхэрмандал

сумдад ахуйн үйлчилгээний төв

байгуулна.

Үйл ажиллагааны

хэрэгжилт, хувиар

 30-с доошгүй ажлын 

байр нэмэгдсэн байна.
197.6 ОНХС

ХОХБТХ, 

ХХААГ, СЗДТГ

8. Жендэрийн тэгш байдлыг хангах чиглэлээр /1 зорилт/

9. Хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын чиглэлээр /1 зорилт/

Зохион байгуулалтын талаар

10. Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: /6 зорилт/

Зохион байгуулалтын талаар
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10.3
АЗДҮАХ 2.2.3 дахь 

заалт

Бизнес инкубатор төвд дэмжлэг

үзүүлнэ
Дэмжлэг үзүүлсэн эсэх

15-с доошгүй ажлын байр

нэмэгдсэн байна. 
180.0 ОНТ

ХОХБТХ, 

ХХААГ

10.4
АЗДҮАХ 2.2.1 дэх 

заалт

Махны үнийг тогтвортой байлгах

зорилтын хүрээнд махны нөөц

бэлтгэх арга хэмжээг зохион

байгуулах

Үйл ажиллагааны

хэрэгжилт хангагдсан эсэх

Махны үнэ нэмэгдэхгүй

байх боломж бүрдэнэ.
50.0 АЗДҮАХХЗ

ХОХБТХ, 

ХХААГ

10.5
АЗДҮАХ 2.3.6 дахь 

заалт

Дадал сумын үхэр сүрэгт үзлэг

ангилалтын ажлыг хийж цөм

сүрэг бүрдүүлэх  ажлыг хийнэ.

Цөм сүрэг болсон үхрийн

толгой нэмэгдсэн эсэх

Цөм сүрэг болсон үхрийн

толгой нэмэгдсэн байна
1.0 АЗДҮАХХЗ

ХОХБТХ, 

ХХААГ

10.6
АЗДҮАХ 2.3.14 дэх 

заалт
Атрын 4-р аяныг эхлүүлнэ

Шаардлагатай тоног

төхөөрөмжөөр хангасан

эсэх

Газар тариалан, төмс,

хүнсний ногооны дунд

оврын техник /Трактор, 

анжис, сийрүүлэгч, манагч,

хураагч, хор цацагч/ 

үйлчилгээний төв

байгуулна.

70.0
Дэд 

хөтөлбөр

ХОХБТХ, 

ХХААГ

11.1
АЗДҮАХ-ийн 2.3.8 

дахь заалт

Аймгийн хэмжээнд малаас хүнд

халдварладаг халдварт, гоц

халдварт өвчнүүдийн

голомтуудыг ариутгах ажлыг

зохион багйуулна

Малын халварт өвчны

гаралт буурсан байх

Малын халдварт өвчны

гаралт 10 хувиар буурсан

байна.

- УТХО ХОХБТХ, МЭГ

12.1
АЗДҮАХ-ийн 2.1.19 

дэх заалт

Өндөрхаан нисэх буудлын

барилга, хөөрч буух зурвасыг

шинэчлэх ажлыг холбогдох

төрийн болон мэргэжлийн

байгууллагуудтай хамтран

эхлүүлнэ.

Барилгын ажлын

гүйцэтгэгчийн сонгон

шалгаруулсан эсэх

Гүйцэтгэгчийг 

шалгаруулж ажил

эхэлсэн байна.

8700.0
Буцалтгүй 

тусламж

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

12.2
АЗДҮАХ-ийн 2.1.9 дэх 

заалт

Чингис хотод цэвэрлэх

байгууламжийн барилгын ажлыг

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ

Барилгын ажлын явц,

хувиар
50 8900.0 АХБ

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

12.3
АЗДҮАХ-ийн 2.1.9 дэх 

заалт 

Хэрлэн суманд шаардлагатай

инженерийн шугам сүлжээний

засвар, шинэчлэлтийг хийх,

шинээр байгуулах

Тухайн жилийн хэрэгжилт

хангагдсан эсэх

Тухайн жилийн хэрэгжилт

байна
600.0 ОНХС

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, СЗДТГ

12. Дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын чиглэлээр:   /11 зорилт/

Хөрөнгө оруулалтын талаар:

Зохион байгуулалтын талаар

11. Мал эмнэлгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр:   /1 зорилт/
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12.4
АЗДҮАХ-ийн 2.1.7 

дахь заалт 

Дархан сумын инженерийн шугам

сүлжээний ажлын үргэлжлэл
Ажлын гүйцэтгэл, хувиар 100 831.8 ОНХС

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, СЗДТГ

12.5
АЗДҮАХ-ийн 1.3.3 

дахь заалт 

Хан Хэнтий чуулгын барилгыг

ашиглалтад оруулна
Ашиглалтад оруулсан эсэх

Ашиглалтад оруулсан 

байна
3106.4 УТХО

ХОХБТХ, НБХ, 

ГХБХБГ

12.6
АЗДҮАХ-ийн 2.1.17 

дахь заалт 

Аймгийн төвийн хатуу хучилттай

авто замын ажлыг ашиглалтад

оруулна

Ашиглалтад оруулсан эсэх
Ашиглалтад оруулсан 

байна
6000.0 УТХО

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

12.7
АЗДҮАХ-ийн 2.1.17 

дахь заалт 

Нэгдсэн эмнэлэг, 2-р баг орчмын

хатуу хучилттай авто зам
Ажлын гүйцэтгэл, хувиар 100 240.0 ЗС

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, СЗДТГ

12.8
АЗДҮАХ-ийн 2.1.17 

дахь заалт 

Батширээт сумын Зуухын

Баянгол, Дадал сумын Тэнхлэг,

Баянбулаг голын модон гүүр

шинээр байгуулах, Баян-Овоо

сумын замын засварын ажлыг

хийнэ

Ажлын гүйцэтгэл, хувиар 100 99.5 ЗС
ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, СЗДТГ

12.9
АЗДҮАХ-ийн 2.1.17 

дахь заалт 

Чингис хотын хатуу хучилттай

авто замын засвар арчлалт, хурд

сааруулагч, тэмдэг тэмдэглэгээ

Ажлын гүйцэтгэл, хувиар 100 60.5 ЗС
ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, СЗДТГ

12.10
АЗДҮАХ-ийн 2.1.9 дэх 

заалт

Чингис хотын бохир усны төв

коллекторын шугамын

шинэчлэлийн ажлын зураг төсөл

боловсруулах

Ажлын гүйцэтгэл, хувиар 100 80.0 ОНХС
ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, СЗДТГ

12.11
АЗДҮАХ-ийн 2.1.15 

дахь заалт

Барилгын салбарын удирдах

ажилтны зөвлөгөөн, аймгийн

Засаг даргын нэрэмжит

Барилгын мэргэжлийн ур

чадварын тэмцээнийг зохион

байгуулж, Хэнтий аймагт шинэ

үеийн барилгын салбар үүсч

хөгжсөний 60 жилийн ойг

тэмдэглэн өнгөрүүлэх

Үйл ажиллагааны

хэрэгжилт, хувиар
100 6.0 АЗДҮАХХЗ

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ

13.1
АЗДҮАХ-ийн 3.1.14 

дэх заалт

Гүрмийн нуурын

хашаажуулалтын үргэлжлэл.

Үйл ажиллагааны

хэрэгжилт, хувиар
2.5 км урт хашаа барина.  80.0 ОНХС

ХОХБТХ, 

БОАЖГ, СЗДТГ

Зохион байгуулалтын талаар

13. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр:   /11 зорилт/

Хөрөнгө оруулалтын талаар
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13.2
АЗДҮАХ-ийн 3.1.11 

дэх заалт

Баян-Овоо сумын хогийн цэгийн

хашаажуулалт
Ажлын гүйцэтгэл, хувиар

120.1*138.1 талбайг 

хашаажуулна. 
50.0 ОНХС

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, СЗДТГ

13.3
АЗДҮАХ-ийн 3.2.4 дэх 

заалт

"Тогтвортой аялал жуулчлалыг

хөгжүүлэх төсөл"-ийг

хэрэгжүүлнэ

Төслийг хэрэгжүүлж

эхэлсэн эсэх

төслийн эхний жилийн

ажлууд хийгдсэн байна. 

19 сая 

ам. 

доллар

АХБ
ХОХБТХ, 

БОАЖГ, СЗДТГ

13.4
АЗДҮАХ-ийн 3.2.1 дэх 

заалт

Хэрлэн сумын 1-р багт аялал

жуулчлалын гудамж байгуулах

ажлын үргэлжлэл /Монголын

эзэнт гүрний мини парк/

Ажлын гүйцэтгэл, хувиар
Цогцолбор баригдсан 

байна.
700.0 ОНХС

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, 

БОАЖГ, СЗДТГ

13.5
АЗДҮАХ-ийн 3.2.1 дэх 

заалт

Аялал жуулчлалын маршрутын

дагуу түр буудаллах цэг

байгуулах

Ажлын гүйцэтгэл, хувиар
5 суманд түр буудаллах 

цэг байгуулагдсан байна. 
210.0 ОНХС

ХОХБТХ, 

БОАЖГ, СЗДТГ

13.6

Хэнтий аймгийн 

НХСТХХЗ-2026 

БББХХҮАТ-ний 3.1.66, 

АЗДҮАХ-ийн 3.1.6 

дахь заалт

Байгалийн аясаар болон

зориудаар ойжуулж нөхөн

сэргээх талбайд ойн нөхөн

сэргээлтийн ажил хийх

талбайн хэмжээ, га-аар

Ойжуулалт, байгалийн

сэргэн ургалтанд туслах

ажлыг 500 га -аас

доошгүй талбайд хийнэ.

21.0 БХНСЗ БОАЖГ

13.7

Хэнтий аймгийн 

НХСТХХЗ-2026 

БББХХҮАТ-ний 3.1.67, 

АЗДҮАХ-ийн 3.1.8 

дахь заалт

Ой хээрийн түймрийн хүний

буруутай үйл ажиллагаанаас

шалтгаалсан эрсдлийг

бууруулна.

эрсдлийг бууруулах,

хувиар

Хүний буруутай үйл

ажиллагаанаас 

шалтгаалсан түймрийн

эрсдэл өмнөх жилээс

10% буурсан байна.

5.0 БХНСЗ БОАЖГ

13.8
АЗДҮАХ-ийн 3.1.16 

дахь заалт 

Улсын болон орон нутгийн

хамгаалалттай газрыг

нэмэгдүүлэх

хамгаалалттай газрын

хэмжээг нэмэгдүүлэх,

хувиар 

Хамгаалалттай газрын

хэмжээг өмнөх жилээс

3%-аар нэмэгдүүлсэн

байна 

- - БОАЖГ

13.9
ЗГҮАХ 4.2.6, АЗДҮАХ-

ийн 3.1.18 дахь заалт 

Хууль бус гар аргаар болон уул

уурхайн нөлөөгөөр эвдэрсэн

эзэнгүй орхигдсон газрыг нөхөн

сэргээх

талбайн хэмжээ, га-аар

Нийт эвдрэлд орсон

газрын 3%-д нөхөн

сэргээлт хийсэн байна.

20.0 БХНСЗ БОАЖГ

13.10
АЗДҮАХ-ийн 2.3.13 

дахь заалт

Үүлэнд нөлөөлөн, бороо оруулж

хуурайшилт, цөлжилтөөс

сэргийлэх арга хэмжээг зохион

байгуулна.

Үйл ажиллагааны

хэрэгжилт, хувиар

30-аас доошгүй удаа

үүлэнд зориудаар

нөлөөлж хур тунадасны

хэмжээг нэмэгдүүлсэн

байна. 

9.5 БХНСЗ
БОАЖГ, 

УЦУОШГ

Зохион байгуулалтын талаар
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ITM-2020 аялал

жуулчлалын олон улсын

үзэсгэлэнд түнш аймгаар

оролцох,  тоогоор 

гадаад, дотоодын

жуулчдын тоог 10 хувиар

нэмэгдүүлсэн байна. 

Дэд 

хөтөлбөр, 

Төсөл 

хөтөлбөр

БОАЖГ

Эвент арга хэмжээ зохион

байгуулах, тоогоор 

5-аас доошгүй эвент арга

хэмжээ зохион

байгуулагдсан байна. 

Дэд 

хөтөлбөр,        

Төсөл 

хөтөлбөр

БОАЖГ

14.1
АЗДҮАХ-ийн 2.1.14 

дэх заалт 

Хэрлэн сумын орон сууцын

байруудын фасад, орц,

дээврийн засвар

Засварын ажлын

гүйцэтгэл, хувиар
100 70.0 ОНХС

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, СЗДТГ

14.2
АЗДҮАХ-ийн 2.1.15 

дэх заалт 

Хямд үнэтэй орон сууц, дахин

төлөвлөлтийн барилгын ажлыг

эхлүүлэх

Ажлыг эхлүүлсэн эсэх Ажлыг эхлүүлсэн байна
ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, СЗДТГ

14.3
АЗДҮАХ-ийн 2.1.14 

дэх заалт 

Хэрлэн сумын шөнийн

гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх, гэр

хороололд жишиг гудамж бий

болгох ажлыг хэрэгжүүлнэ.

Хэрэгжилт хангагдсан эсэх
Хэрэгжилт хангагдсан

байна
785.0 УТ, ОНХС

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, СЗДТГ

14.4
АЗДҮАХ-ийн 2.1.11 

дэх заалт 

Хэрлэн, Дархан сумдад иргэдэд

шинээр олгосон газруудад ЦДАШ

татна

Ажлын гүйцэтгэл, хувиар 100 120.0 ОНХС
ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, СЗДТГ

14.5
АЗДҮАХ-ийн 2.1.14 

дэх заалт 

Хүүхдийн тоглоомын талбай 

байгуулах, тохижилт /Хэрлэн, 

Биндэр сум, Гурванбаян тосгон/

Ажлын гүйцэтгэл, хувиар 100 170.0 ОНХС
ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, СЗДТГ

14.6
АЗДҮАХ-ийн 2.1.14 

дэх заалт 

Хэрлэн сумын нийтийн

эзэмшлийн талбайн засвар,

тохижилт

Хэрэгжилт хангагдсан эсэх
Хэрэгжилт хангагдсан

байна
95.0 ОНХС

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, СЗДТГ

14.7
АЗДҮАХ-ийн 2.1.10 

дахь заалт 

Уст цэгийн хүртээмжийг

нэмэгдүүлнэ.
Хэрэгжилт хангагдсан эсэх

Хэрэгжилт хангагдсан

байна
88.0 ОНХС

ХОХБТХ, 

ГХБХБГ, СЗДТГ, 

Хэнтий-Ус ХХК

Санал өгч баталгаажуулсан:

Ц.Чогсомжав

Ж.Ганбаатар

газрын дарга

Ж.Гантулга

Аймгийн Засаг даргын Тамгын  

Төрийн захиргааны удирдлагын  

Аймгийн Засаг даргын орлогч 

13.11

Хэнтий аймгийн 

НХСТХХЗ-2026 

БББХХҮАТ-ний 1.1.2, 

АЗДҮАХ-ийн 3.2.1 дэх 

заалт

Орон нутгийн түүх, ахуй амьдрал,

ёс заншил, онцлог шинжийг

тусгасан жуулчдад зориулсан

тусгай баяр, арга хэмжээ

(TOURIST EVENT-ITM ОУ-ын

аялал, жуулчлалын үзэсгэлэн,

Тогорууны баяр, Галшар болон

Талын түмэн Адууны баяр)–г

уламжлал болгон зохион

байгуулна.

60.0

14. Иргэдийн амьдрах таатай орчин бүрдүүлэх чиглэлээр:   /7 зорилт/
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хэлтсийн дарга

Л.Бат-Октябрь

С.Нямдаваа Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 

дарга

Г.Лхагвахатан Нийгмийн бодллогын хэлтсийн 

дарга

Ч.Баярцолмон

аудитын хэлтсийн дарга 

Боловсруулсан:

Ц.Бат-Эрдэнэ

бодлого, төлөвлөлтийн 

хэлтсийн мэргэжилтэн

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
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