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НЭГ."ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НОГООН ХӨГЖИЛД СУУРИЛСАН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ХЭТИЙН ЗОРИЛТ-2026"
1. "Тогтвортой эдийн засгийн өсөлт" гэсэн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
1.1.1“Чингис брэнд” хөтөлбөр болон аялал
жуулчлалын маршрут, мастер төлөвлөгөө
Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн
боловсруулж, аялал жуулчлалын олон талт
үйлчилгээ 2-с доошгүйг нэвтрүүлж,
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгон олон
Гадаадын жуулчдын тоог 5 хувиар,
ОНТ, ОУБ
улсын аялал жуулчлалын сүлжээнд нэгдэж,
дотоодын жуулчдын тоог 5 хувиар
тогтвортой аялал жуулчдын тоог
нэмэгдсэн байна.
"Тогтвортой эдийн засгийн өсөлт"
нэмэгдүүлнэ.
хөтөлбөрийн хүрээнд 1.1.Байгаль орчин,
1.1.2 Орон нутгийн түүх, ахуй амьдрал, ёс
эрүүл ахуй шаардлыг өндөр түвшинд
заншил,
онцлог шинжийг тусгасан жуулчдад
хангасан олон улсын стандартад
3-аас доошгүй эвент арга хэмжээг
УТ, ОНТ,
зориулсан
тусгай баяр, арга хэмжээ
нийцсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлж,
зохион байгуулна.
ОУБ
(TOURIST EVENT-Аялалын арга хэмжээ)–г
дэлхийд таниулна.
уламжлал болгон зохион байгуулна.
1.1.3 Орон нутагт үйлдвэрлэж буй
бүтээгдэхүүнийг сурталчилж иргэдэд
хоногшуулах, “Хэнтийн брэнд” бүтээгдэхүүний
нэр төрлийг нэмэгдүүлэн шошгожуулна.
1.2.1 Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгчидтэй
"Тогтвортой эдийн засгийн өсөлт"
тэмцэж, бэлчээрийн ашиглалт хамгаалалтыг
хөтөлбөрийн хүрээнд 1.2. Уур
сайжруулах, малчдад урамшуулал олгох
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон
механизмыг бүрдүүлнэ.
хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг
1.2.2 Хөдөө аж ахуйн түүхий эд,
хөгжүүлэн, иргэдийг эрүүл баталгаатай
бүтээгдэхүүний баталгаат агуулах,
хүнсээр хангаж, ногоон технологид
боловсруулах цех, үйлдвэрийг байгуулж,
суурилсан боловсруулах үйлдвэрлэлийг
түүхий эдийн боловсруулалт, савлалт,
хөгжүүлнэ.
хадгалалт, тээвэрлэлтийн үе шатуудад эко
технологи нэвтрүүлнэ.
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ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс,
НБХэлтэс

"Хэнтийн брэнд" бүтээгдэхүүн 2-р
нэмэгдэж шошгожсон байна.

ААНБ-ын
хөрөнгө

ХОХБТХэлтэс

Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгчтэй тэмцэх
ажлыг 20.0 мян га-д хийсэн байна.

УТ, ОНТ

ХОХБТХэлтэс

Хөдөө аж ахуйн түүхий эд
бүтээгдэхүүний боловсруулах үйлдвэр,
цех байгуулах ажлын эхлэл тавигдсан
байна.

УТ, ОНТ,
ОУБ

ХОХБТХэлтэс

1.3.1 “Тэмүүжин” хувийн орон сууцны
хороолол болон “Шинэ Өндөрхаан”
хорооллын дэд бүтцийг байгальд ээлтэй
байдлаар шийдвэрлэж, хэсэгчилсэн ерөнхий
төлөвлөгөөний дагуу барилгажуулна.

1.3.2 Чингис хотод “Манай гудамж-Гэрэлтэй
гудамж” хөтөлбөрийг үе шаттайгаар
хэрэгжүүлнэ.

"Тогтвортой эдийн засгийн өсөлт"
хөтөлбөрийн хүрээнд 1.3: Байгалийн
нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийн
ялгарал болон хаягдал багатай дэд
бүтцийг хөгжүүлнэ.

Тэмүүжин хороолол, Шинэ Өндөрхаан
хороолол хэсэгчилсэн ерөнхий
төлөвлөгөөний дагуу барилгажсан
байна.

УТ, ОНТ,
Концесс,
Зээл
тусламж,
төсөл
хөтөлбөр

ХОХБТХэлтэс

"Манай гудамж-гэрэлтэй гудамж"
хөтөлбөр үргэлжилсэн байна

УТ, Концесс,
Зээл
тусламж,
төсөл
хөтөлбөр

ХОХБТХэлтэс

УТ, ОНХС

ХОХБТХэлтэс

УТ, ОНТ

ХОХБТХэлтэс

Буцалтгүй
тусламж

ХОХБТХэлтэс

1.3.3 Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө
оруулалтаар баригдах барилга,
Ногоон барилгын шаардлага хангасан
байгууламжийг ногоон барилгын шаардлагын барилга байгууламж баригдаж эхэлсэн
дагуу зураг төслийг боловсруулж
байна.
хэрэгжүүлнэ.
1.3.4 Аймгийн төвд автозамын дагууд
Тээврийн хяналт, үйлчилгээний
зорчигчийн ая тухыг хангасан, ногоон
цогцолбор барилгын ажил эхэлсэн
шийдэлтэй үйлчилгээний цогцолбор бүхий
байна
түр буудаллах авто вокзал байгуулна.
1.3.5 Нисэх буудлын үйл ажиллагааг сэргээн,
шинэчлэн сайжруулж, Өндөрхаан нисэх
Нисэх буудлын шинэчлэлийн ажил
буудлын хүчин чадлыг 3С ангилалд хүргэж
эхэлсэн байна.
хөөрч буух зурвасыг хатуу хучилттай
болгоно.
1.3.6 Хэрлэн сумын гэр хорооллын орчинд
ус тогтдог газруудыг засах зорилгоор “Мянган
нуурын хотгор” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, орон
сууцны хороолол доторх тохижилтын ажлыг
1, 3, 4, 5 дугаар багуудад хийж гүйцэтгэнэ.

Мянган нуурын хотгор хөтөлбөр
хэрэгжиж эхэлсэн байна.

ОНХС

ХОХБТХэлтэс

1.3.7 Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн
болон боломжит бусад эх үүсвэрээр орон
нутгийн чанартай зам, гүүрийг засварлах,
шинээр барьж байгуулах ажлыг үе
шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

Орон нутгийн чанартай зам, гүүрийг
засварлах, шинээр барьж байгуулах
ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж
эхэлсэн байна

УТ, ОНТ

ХОХБТХэлтэс

ОНТ

ХОХБТХэлтэс

1.3.8 Чингис хотын ундны усны эх үүсвэрийн
төвлөрсөн шугамд холбогдоогүй усан
Алслагдсан гэр хороололд шинээр усан
сангуудыг төвлөрсөн шугамд холбож, усан
санг 1-г байгуулсан байна.
хангамжийн хүртээмж муу, алслагдсан гэр
хороололд шинээр усан санг байгуулна.

"Тогтвортой эдийн засгийн өсөлт"
хөтөлбөрийн хүрээнд 1.4. Байгаль
1.4.1 Төсөвт байгууллагын худалдан авалтыг
Нийт худалдан авалтын 10 хувийг
орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл, хэрэглээг
ногоон худалдан авалтад үе шаттайгаар
ногоон худалдан авалтын зарчмаар
ТХХ, ОУБ
төлөвшүүлэх, ногоон эдийн засгийг
шилжүүлэх, ногоон худалдан авалтын
зохион байгуулсан байна.
дэмжих санхүүжилт, татвар, зээл,
нийтлэг журмыг хэрэгжүүлнэ.
урамшууллын оновчтой үйл ажиллагааг
нэвтрүүлнэ
2. "Тогтвортой нийгмийн өсөлт,хөгжил" гэсэн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
2016 оны суурь үзүүлэлт СӨБ-ын
2.1.1 Сургуулийн өмнөх боловсролын
хамран сургалт 84,9%, өдрийн
УТ, ОНТ,
чанарыг сайжруулан хамран сургалтыг 100
сургалтанд хамрагдсад 78,6 хувийг 100
ОУБ
хувьд хүргэнэ.
хувьд хүргэсэн байх
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай
2.1.2 Хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар
хамтран тогтвортой хөгжлийн
дамжуулан тогтвортой хөгжлийн
боловсрол, ногоон хөгжлийн мэдээллийг
боловсролыг бүх нийтэд сурталчлан
ОУБ
олон нийтэд хүргэх, дунд сургуулийн
таниулах, тогтвортой хөгжлийн олимпиад
сурагчдын дунд олимпиад зохион
зохион байгуулах.
байгуулах
2.1.3
Багш
нарын
нэгж,
ээлжит
хичээлийн
"Тогтвортой нийгмийн өсөлт, хөгжил"
төлөвлөлтөд тогтвортой хөгжлийн
хөтөлбөрийн хүрээнд 2.1. Тогтвортой
боловсролын
үзэл санаа туссан байдлыг
Хяналт шинжилгээ хийгдсэн байх
хөгжлийн зорилгыг хангахад чиглэсэн
шинжлэн үнэлэх, хөтөлбөрийн шинжилгээ
боловсролын тогтолцоог хөгжүүлж,
хийж сайжруулна.
насан туршийн боловсролын тогтолцоог
боловсронгуй болгоно.

"Тогтвортой нийгмийн өсөлт, хөгжил"
хөтөлбөрийн хүрээнд 2.2: Хүн амын
хөдөлмөрийн зах зээл дэх тэгш
оролцоог хангаж, зохистой хөдөлмөр,
хувийн бизнес эрхлэх мэдлэг, ур
чадвартай залуу үеийг төлөвшүүлж,
ажилгүйдлийн түвшинг бууруулна.
"Тогтвортой нийгмийн өсөлт, хөгжил"
хөтөлбөрийн хүрээнд 2.3: Эрүүл
мэндийн чанартай хүртээмжтэй
тогтолцоог бий болгож, эрүүл мэндийг
дэмжих хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх

ХОХБТХэлтэс,
СТСХэлтэс

НБХэлтэс

ХОХБТХ, НБХэлтэс

НБХэлтэс

2.1.4 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд
амжилттай бэлтгэж, улсын дунджаас дээш
түвшинд хүргэсэн ерөнхий боловсролын
сургуулийг урамшуулж, дэмжиж ажиллана.

Ерөнхий шалгалтын дундаж үнэлгээ
улсын дунджаас дээгүүр байх

ОНТ

НБХэлтэс

2.1.5 Эко сургууль, цэцэрлэгийн тоог
нэмэгдүүлнэ.

Эко сургууль, цэцэрлэгийн шаардлага
хангасан 8-аас доошгүй сургууль,
цэцэрлэгтэй болсон байх

ОНТ

НБХэлтэс

2.2.1 Нийтийн төлөөх, ашгийн бус төслийг
санаачилсан, ажил олоход хүндрэлтэй
иргэдийг 12 сараас дээш хугацаагаар
ажиллуулсан ААНБ-уудад урамшуулал
үзүүлнэ.

Ажил олоход хүндрэлтэй иргэдийн авч
ажиллуулсан ААНБ-уудын тоо өсч
цалингийн урамшуулал авах ААНБуудын тоо өссөн байна

ХЭДС

НБХэлтэс

2.3.1 Эмнэлгийн шаардлагатай тоног
төхөөрөмжийн байнгын нийлүүлэлт, засвар
үйлчилгээг хангах замаар оношлогооны
чадавхийг сайжруулах

2015 оны суурь түвшингээс тоног
төхөөрөмжийн өссөн хувь хэмжээ,
оношилгооны чадавхийн өсөлт

УТ, бусад эх
үүсвэр

НБХэлтэс

"Тогтвортой нийгмийн өсөлт, хөгжил"
хөтөлбөрийн хүрээнд 2.3: Эрүүл
мэндийн чанартай хүртээмжтэй
2.3.2 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт, төрөх,
тогтолцоог бий болгож, эрүүл мэндийг
эмэгтэйчүүд, зөвлөгөө өгөх, нөхөн үржихүйн
дэмжих хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
тусламж үйлчилгээг нэгтгэн амаржих газар
байгуулна.

Амаржих газрын засварын ажлыг
гүйцэтгэн ашиглалтанд оруулах,
шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр үе
шаттай хангасан байх

УТ, ОНХС

2.4.1 Өв соёлоо дээдэлсэн, хүнлэг, найрсаг
Түүх, соёлын үл хөдлөх 997 дурсалт
"Тогтвортой нийгмийн өсөлт, хөгжил"
Хэнтийчүүд хөтөлбөрийг боловсруулж
газрын 6730 дурсгалын 50-аас доошгүй ОНТ, Төсөл
хөтөлбөрийн хүрээнд 2.4: Ёс зүйтэй,
хэрэгжүүлэх, түүх соёлын сан хөмрөг, хөшөө
газрыг иргэдийн оролцоотойгоор гэрээт хөтөлбөр
хүнлэг, соёлтой, найрсаг, өв соёлоо
дурсгалыг баяжуулах, хадгалах, хамгаалах,
харуултай болгож урамшуулсан байх
дээдэлсэн Хэнтийчүүд байна.
соёл урлагийн үзвэр үйлчилгээг нэмэгдүүлнэ.

НБХэлтэс

НБХэлтэс

3. "Байгаль орчны тогтвортой хөгжил" гэсэн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
3.1.1 Ойжуулалт, ойн нөхөн сэргээлтийг
эрчимжүүлж, иргэд, хувийн хэвшлийн идэвх
санаачлагыг дэмжин ойн нөөцийг хамгаалж,
ойг хомсдолд хүргэж байгаа хүчин зүйлийн
нөлөөллийг багасгах замаар хүлэмжийн хийг
бууруулна.

2500 га талбайд ойжуулалт хийж, ой
хээрийн түймэр гарах эрсдлийг 50 хувь,
хортонд идэгдсэн талбайн хэмжээг 50%,
УТ, ОНТ,
хууль бус мод бэлтгэлийг 100 хувь
БХНСЗ, ОУБ
таслан зогсооно. Нийт ойн нөхөрлөлийн
50-аас доошгүй хувийг төсөл хөтөлбөрт
хамруулж чадавхжуулна.

"Байгаль орчны тогтовортой хөгжил"
хөтөлбөрийн хүрээнд 3.1. Улсын болон
3.1.2 Хил дамнасан ой хээрийн түймрээс
орон нутгийн тусгай хамгаалалттай
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хилийн
газрын сүлжээг өргөжүүлэн,
Түймрээс хамгаалах харлуулсан шороон
бүсэд байгуулсан түймрээс хамгаалах
УТ, ОНТхамгаалалтын менежментийг
зурвасын урт 200 км, 20 м-ийн өргөнтэй
харлуулсан
шороон
зурвасыг
өргөжүүлж
БХНСЗ
сайжруулах замаар байгалийн унаган
байгуулагдсан байх
түймрийн
хор
хохирлыг
бууруулж
биологийн
төрх, биологийн олон янз байдлыг
олон янз байдлыг хэвээр хадгална.
хамгаалж экосистемийн үйлчилгээний
тогтвортой байдлыг хадгална.
3.1.3 Амьтны нөөцийг хамгаалах, үр өгөөжтэй
ашиглах, өсгөн үржүүлэх зорилгоор агнуурын
Агнуурын менежментийн төлөвлөгөөний
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж
хэрэгжилтийн хувь болон сэргээн
УТ, ОНТхэрэгжүүлнэ. Ховор, нэн ховор амьтан,
нутагшуулж, үржүүлсэн амьтан,
БХНСЗ, ОУБ
ургамлыг зориудаар өсгөн үржүүлэх, сэргээн
ургамлын нэр төрөл, тоо хэмжээ
нутагшуулах, тарималжуулах ажлыг дэмжин
ажиллана.
"Байгаль орчны тогтовортой хөгжил"
хөтөлбөрийн хүрээнд 3.2: Уур
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг
сааруулан, цаг агаарын аюулт үзэгдэл,
байгалийн гамшгийн эрсдлээс
урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог
сайжруулна.

3.2.1 Сумдын цаг уурын өртөө харуулуудыг
бүрэн автоматжуулна.
3.2.2 Ойн зурвас байгуулах, үүлэнд
зориудаар нөлөөлөх, булгийн эхийг хашиж
хамгаалах замаар цөлжилтийн эрчмийг
сааруулна.

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
мониторингийн судалгаа сайжирсан
байна.

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

ОНТ-БХНСЗ

ХОХБТХэлтэс

Хүчтэй цөлжилтөнд өртсөн талбайг 30%,
дунд эрчимтэй цөлжилтөнд өртсөн
УТ, ОНТ,
талбайн хэмжээг 50%, сул эрчимэтэй
БХНСЗ, ОУБ
цөлжилтөнд өртсөн талбайн хэмжээг 80
хувиар бууруулна.

ХОХБТХэлтэс

"Байгаль орчны тогтовортой
хөгжил" хөтөлбөрийн хүрээнд 3.3:
Дэвшилтэт технологи, инноваци
шингэсэн тогтвортой үйлдвэрлэл,
хэрэглээг дэмжиж, оновчтой үйл
ажиллагааг нэвтрүүлж, цэвэр
технологийн хөрөнгө оруулалтыг
нэмэгдүүлнэ.

3.3.1 Байгалийн баялгаас олж байгаа ашиг
орлогын тодорхой хувь болон учруулсан
хохирлын нөхөн төлбөрийн орлогыг тухайн
нөөцийг нөхөн сэргээх, байгаль орчны
бохирдол доройтлыг арилгахад зарцуулж
хэвшинэ.

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн
тухай хуулийн 18.1 дэх заалтыг
хэрэгжүүлсэн байх

3.3.2 Экосистемийн эрсдлийн менежментийг
нэвтрүүлж, уул уурхайн эдэлбэр газрын
экологи эдийн засгийн үнэлгээ хийж,
экологийн хохирол, нөхөн төлбөрийг
тооцоолж, байгаль орчин, нийгэмд учруулж
болзошгүй нөлөөлөл, эдийн засгийн үр
ашгийг харьцуулсны үндсэнд байгаль орчин,
нийгэмд халтай төслөөс татгалзана.

Байгаль орчин, нийгэмд халтай
технологиос татгалзсан төслүүд

"Байгаль орчны тогтовортой
3.4.1 Байгалийн нөөцийн хамтын
Байгалийн нөөцийн хамтын
хөгжил" хөтөлбөрийн хүрээнд 3.4:
менежментийн нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг
менежментийн нөхөрлөлийг дэмжих
Ногоон амьдралын хэв маягийг
төлөвшүүлэн чадавхжуулна. Ойн сангийн 45
тогтвортой санхүүжилтийн эрхзүйн
төлөвшүүлж, иргэдийн оролцоотой
хувийг ойн нөхөрлөлд гэрээгээр эзэмшүүлж
орчин бүрдсэн байна.
байгаль хамгаалалыг бэхжүүлж,
хамгаалалтыг нэмэгдүүлнэ.
иргэдийн эрүүл амьдрах таатай орчныг
3.4.2 Ундны усны эх үүсвэрийн худгуудыг
Харуул хамгаалалттай болж,
бүрдүүлж, хог хаягдлын менежментийг
харуул хамгаалалтыг сайжруулж, бүрэн
хашаажуулсан байна.
сайжруулна.
хашаажуулна.
4. "Тогтвортой засаглал" гэсэн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
4.1.1 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг
чанд мөрдүүлж, төрийн албанд хууль
ТАХ-ийн ёс зүйн зөрчлийн тоо 2015 оны
дээдлэх, авлигыг үл тэвчих ухамсар,
суурь үзүүлэлтээс буурсан байх
төлөвшлийг хэвшүүлнэ.

"Тогтвортой засаглал" хөтөлбөрийн
хүрээнд 4.1: Төрийн бүх шатны
байгууллагын удирдлагын манлайллыг
дээшлүүлж, ил тод, хариуцлагатай
засаглалыг орон нутгийн түвшинд

БХНСЗ

ХОХБТХэлтэс СТСХ

ХОХБТХэлтэс

УТ, ОНТБХНСЗ,
ОУБ,

ХОХБТХэлтэс

БХНСЗ

ХОХБТХэлтэс

ТЗУХ, ХЭЗХэлтэс

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан
4.1.2 Хууль, хяналтын байгууллагын
сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, ялангуяа
ажилтнуудын ёс зүйн зөрчил, хууль бус
малын хулгай, байгаль хамгаалах
үйлдэлтэй холбоотой иргэдийн өргөдөл
журмын эсрэг, иргэдийн эрх чөлөө эрүүл
гомдлыг хүлээн авч, шалган шийдвэрлэх,
мэндийн эсрэг, тээврийн хэрэгслийн
хариуцлага хүлээлгэх ажлыг шуурхай зохион
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг
байгуулж хэвшинэ.
гэмт хэргийн гаралтыг 2015 оны суурь
үзүүлэлтээс бууруулна.

УТ, ОНТ

ХЭЗХэлтэс

4.1.3 Төсөв санхүү, хөрөнгө оруулалт,
худалдан авах, хүний нөөц, үйл
ажиллагааны ил тод байдлыг нэмэгдүүлж,
иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын тэгш
оролцох боломжийг бүрдүүлнэ.

УТ, ОНТ

Бүх хэлтэс

Байгууллагын ил тод байдал

"Тогтвортой засаглал" хөтөлбөрийн
4.2.1 Ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн
хүрээнд 4.2: Уур амьсгалын
стратегийн зорилгын хэрэгжилтийг олон
өөрчлөлтийн нөлөөллийг сааруулан, цаг
нийтэд онлайн хэлбэрээр тогтмол мэдээлж,
агаарын аюулт үзэгдэл, байгалийн
тайлагнаж цаасны хэрэглээг бууруулна.
гамшгийн эрсдлээс урьдчилан
сэргийлэх тогтолцоог сайжруулна.
4.3.1 Олон нийтийн мэдээллийн эрх чөлөөг
хангах нөхцлийг бүрдүүлэх цахим үйлчилгээг
бүх шатанд нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээний
төвлөрлийг сааруулж технологийн оновчтой
шийдлээр шийдэж, эко ухаалаг хэлбэрт
шилжүүлнэ.

"Тогтвортой засаглал" хөтөлбөрийн
хүрээнд 4.3. Иргэдийн оролцоог
хангасан, ёс зүйтэй төрийн үйлчилгээг
оновчтой бодлогоор удирдаж, хүний
эрхийг дээдэлсэн шийдвэр гаргах явцад
иргэний нийгмийн оролцоог хангах, төр4.3.2 Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлийн
иргэний нийгмийн бүх талын
талаар иргэд олон нийтийг соён гэгээрүүлэх
түншлэлийг хөгжүүлнэ.
сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион
байгуулна.

Хэмнэгдсэн бичиг хэргийн зардал,
мониторинг судалгаа

Төрийн байгууллагуудыг иргэдэд нэг
цэгээс үйлчлэх боломжийг бүрдүүлнэ.
Сумдын ЗДТГ-ын болон Тосгоны
захирагчийн ажлын албаны барилгыг
шинээр барих, засварлах ажлыг үе
шаттай зохион байгуулна.
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх хууль,
тогтоомжийн хэрэгжилтийг чанд хангаж,
төрийн албан хаагчдын ёс зүйг
дээшлүүлэх арга хэмжээ авч, хяналт
тавина.

4.4.1 Төрийн албаны ялангуяа удирдлагын
стратегийн төлөвлөлтийн чадавхийг
бэхжүүлэх, үр дүнг оновчтой болгон түүнд
хөндлөнгийн иргэний нийгмийн
Хөндлөнгийн үнэлгээний дүн
"Тогтвортой засаглал" хөтөлбөрийн
байгууллагаар хяналт шинжилгээ үнэлгээ
хүрээнд 4.4: Төрийн бодлогын залгамж
хийх зэргээр гүйцэтгэлд үндэслэсэн удирдах
чанар, салбар хоорондын уялдаа
чадварыг бэхжүүлнэ.
холбоо, бодлогын хэрэгжилтийг хангаж,
хяналт үнэлгээний үр дүнг сайжруулна.
4.4.2 Ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн
Ногоон шаардлагыг хангасан
амьдралын хэв маягийг төрийн үйлчилгээний байгууллагууд (гэрэл, усны мэдрэгч ),
байгууллагуудад хэвшүүлэх, төрийн албан
Ажлын байрны тодорхойлолтод туссан
хаагчдын ажил үүргийн хуваарьт оруулна.
байх

Бүх хэлтэс

УТ, ОНТ,
ОУБ

ТЗУХэлтэс

УТ, ОНТ,
ОУБ

ТЗУХэлтэс

УТ, ОНТ,
ОУБ

ХШҮДАХэлтэс

ААН-ийн
хөрөнгө

ХОХБТХ, ТЗУХ

ХОЁР.АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ
1.1. "Бие эрүүл Хэнтийчүүд” гэсэн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ
1.1.1.1. Амаржих газрын засварын ажлыг
"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
гүйцэтгэн ашиглалтанд оруулах
хүрээнд 1.1.1 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт,
төрөх, эмэгтэйчүүд, зөвөлгөө өгөх,
нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээг
1.1.1.2. Амаржих газрыг шаардлагатай тоног
нэгтгэн Амаржих газар байгуулна
төхөөрөмжөөр үе шаттай хангах

Амаржих газар байгуулагдсан байна.

40 сая

НБХэлтэс

Ургийн монитор, мэс заслын ор

8 сая

НБХэлтэс

1.1.2.1. Өсвөр үе, залууст ээлтэй кабинет
"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
байгуулан зорилтот бүлгийнхний урьдчилан
хүрээнд 1.1.2 Аймгийн нэгдсэн
эмнэлгийг түшиглэн Өсвөр үе залуусын сэргийлэх үзлэгт хамрагдах болон мэдээлэл
авах орчинг бүрдүүлэх
кабинет байгуулна.

Өсвөр үеийн кабинет байгуулагдсан
байна.

НБХэлтэс

"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
хүрээнд 1.1.3 Анхан шатны эрүүл
1.1.3.1. Сумдыг хүүхдийн нарийн мэргэжлийн
мэндийн байгууллагуудыг үе
эмчээр хангах ажлыг зохион байгуулах
шаттайгаар хүүхдийн нарийн
мэргэжлийн эмчээр хангана.

Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн
нарийн мэргэжлийн 1 эмчийг мэргэжил
дээшлүүлэх сургалтанд хамруулсан
байна

НБХэлтэс

1.1.4.1. Эрүүл мэндийн байгууллагуудад
эрсдлийн менежментийг нэвтрүүлэх

Гамшгийн үеийг эрсдэл, хохирол
багатай даван туулсан байна.

НБХэлтэс

1.1.4.2. Яаралтай тусламжийн мэргэжил
эзэмшсэн эмч нараар хүний нөөцийг
бүрдүүлэн яаралтай тусламжийг цаг
алдалгүй түргэн шуурхай хүргэх

яаралтай тусламжийн 2 эмчийг богино
хугацаанд сургалтанд хамруулж
мэргэшүүлсэн байна.

НБХэлтэс

Хүн амын 20%-ийг мэдээлэл сургалт
сурталчилгаанд хамруулсан байна.

НБХэлтэс

зонхилон тохиолдох халдварт бус
өвчлөлийг бууруулж 10000 хүн амд
ногдох зүрх судасны өвчлөлөөс
шалтгаалсан нас баралтыг 18,3
промиль , хорт хавдраас шалтгаалсан
нас баралтыг 9,3 промиль хүртэл
бууруулна

НБХэлтэс

"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
хүрээнд1.1.4 Гамшгийн эрсдлийг эрт
үнэлж үйл ажиллагааны цогц
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн, эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээний стандартыг
мөрдөж эрүүл мэндийн
байгууллагуудын яаралтай тусламжийн
нэгжийг чадавхжуулна.

1.1.5.1. Халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин
зүйлсийг бууруулахад салбар хоорондын
"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
хамтын ажиллагааг сайжруулж мэдээлэл
хүрээнд 1.1.5 Зонхилон тохиолдох
сургалт сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлнэ.
халдварт бус өвчин, тэдгээрийн эрсдэлт
хүчин зүйлийн тархалт болон сэргийлж
болох нас баралтыг хувь хүн, гэр бүл,
хамт олон, байгууллагын идэвхтэй
1.1.5.2. Зонхилон тохиолдох халдварт бус
оролцоотой нэгдмэл үйл ажиллагаанд
өвчний эрт илрүүлэг, оношилгооны
тулгуурлан бууруулна.
хамрагдалтыг сайжруулах

"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
хүрээнд1.1.6.Иргэдээ жил бүр зүрх
судас, хавдар, элэгний үзлэг,
шинжилгээнд хамруулж элэгний
хатуурал, хорт хавдраас сэргийлэх
“Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлнэ.

1.1.6.1. "Элэг бүтэн Монгол" хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан
хэрэгжилтийг ханган ажиллах

1.1.7.1. Цахим эрүүл мэнд хөтөлбөрийн
"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
хүрээнд Бор-Өндөр хөдөөгийн нэгдсэн
хүрээнд 1.1.7 Анхан болон хоёр дахь
эмнэлэг, алслагдсан эрүүл мэндийн
шатлалын тусламж үйлчилгээний
байгууллагуудыг телемедициний алсын зайн
чанарыг сайжруулж өвчний түүхийг
сүлжээнд холбох
цахимжуулан, эмнэлгүүдийн
мэдээллийн технологийг боловсронгуй
болгон чирэгдлийг бууруулах цахим
үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.

элэгний өвчлөл нас баралтыг өмнөх оны
түвшнээс бууруулна.

10 сая

НБХэлтэс

Бор-Өндөр ХНЭ телемедицинд
холбогдсон байна.

100.0 сая

НБХэлтэс

"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
хүрээнд 1.1.7 Анхан болон хоёр дахь
шатлалын тусламж үйлчилгээний
чанарыг сайжруулж өвчний түүхийг
цахимжуулан, эмнэлгүүдийн
мэдээллийн технологийг боловсронгуй
болгон чирэгдлийг бууруулах цахим
үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.

1.1.7.2. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн
тусламж үйлчилгээнд иргэдийн оролцоотой
хяналтын механизмыг бий болгох

Иргэдийн оролцоотой хяналтын
мяханизм бий болсон байна.

1.1.8.1. Эрүүл мэндийн байгууллагуудад
"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
эмнэлгийн хог хаягдлыг ангилан ялгах,
Стандартын хэрэгжилтийг хангаж
хүрээнд1.1.8.Орчны эрүүл мэнд
цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх,
ажиллана.
үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлж хүн амд
халдваргүйтгэх, устгах стандартын
амьдрах орчны эрүүл ахуйн талаар
хэрэгжилтийг ханган ажиллах
мэдлэг, зөв дадлыг олгох, Эрүүл
1.1.8.2. Хүн амын дунд ундны усны эрүүл
мэндийн байгууллагуудад эмнэлгийн хог
ахуй, хог хаядлын менежментийн чиглэлээр
Жилд 10-с доошгүй өдөрлөг, үйл
хаягдлыг ангилан ялгах, цуглуулах,
мэдлэг, зөв дадлыг олгох сургалтыг хувь хүн, ажиллагааг зохион байгуулж сургалт
хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйжүүлэх,
хамт олны оролцоотойгоор тасралтгүй
сурталчилгааны ажлыг тогтмолжуулна.
устгах стандартыг мөрдөн ажиллана.
зохион байгуулах

НБХэлтэс

НБХэлтэс

НБХэлтэс

"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
1.1.9.1. Уламжлалт анагаах ухааны төв,
Иргэдэд өвчлөлөөс урьдчилан
хүрээнд 1.1.9 Монголын Уламжлалт
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээр үйлчлүүлж
сэргийлэх Монгол арга ухаан сэдвийн
анагаах ухаанд суурилсан эрүүл аж
буй иргэдэд уламжлалт анагаах ухаанд
хүрээнд сургалт сурталчилгааны ажил
төрөх зан үйлийг хэвшүүлэх, өвчнөөс
суурилсан өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх
зохион байгуулагдсан байна. Жилд 20-с
урьдчилан сэргийлэх Монгол арга
Монгол аргуудын талаар сургалт
доошгүй сургагч багш бэлтгэгдсэн
ухааныг хэвшүүлэх эрүүл мэндийн
сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах ба
байна.
боловсрол олгох сургалт зохион
сургагч багш нарыг бэлтгэх
байгуулна.

НБХэлтэс

"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
хүрээнд 1.1.10 Төрөөс эмийн талаар
1.1.10.1. Эмийн талаар төрөөс баримтлах
баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлж, эмийн
бодлогын хүрээнд орон нутагт эмийн талаар
зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх ажлыг
баримтлах бодлогыг боловсруулан
эрчимжүүлэн эмийн сан, эм ханган
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.
нийлүүлэх байгууллагуудын стандартын
хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

орон нутагт тохирсон эмийн бодлогыг
боловсруулсан байна.

НБХэлтэс

Гэрийн хөнгөвчлөх тусламжийн
сувилахуйн багийг ажиллуулсан байна.

НБХэлтэс

"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
хүрээнд1.1.11 Гэрийн хөнгөвчлөх
тусламж үйлчилгээний сувилахуйн баг
ажиллуулна.

1.1.11.1. Гэрийн хөнгөвчлөх тусламж
үйлчилгээний сувилахуйн баг ажиллуулах

"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
хүрээнд 1.1.12 Эрүүл мэндийн
1.1.12.1. Орон нутагт нэн шаардлагатай
салбарын өрсөлдөх чадварыг
дутагдалтай болон хийгддэггүй эрүүл
нэмэгдүүлэх, төрийн оролцоог багасгах
мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх хувийн
зорилгоор хүн амд үзүүлэх эрүүл
хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагаас
мэндийн үйлчилгээний хүртээмж
гаргасан хүсэлтийг нутгийн захиргааны
чанарыг сайжруулахад хувийн хэвшлийн
байгууллагаас дэмжин ажиллах
мэргэжлийн эмнэлгийн оролцоог
дэмжиж ажиллана.

Гаргасан хүсэлтийг холбогдох хууль,
тогтоомжийн дагуу судлаж
шийдвэрлэсэн байна.

НБХэлтэс

"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
хүрээнд 1.1.13 Ахмад настан, хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн эрүүл
мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар
хүртээмжийг дээшлүүлэн эрүүл мэндийн
үзлэг оношлогоонд хамруулах,
зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, амралт
сувилалд хэвтэн эмчлүүлэх зэрэг
боломжит бүхий л тусламж дэмжлэгийг
үзүүлнэ.

1.1.13.1 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн
амбулаторын тасагт ахмад болон ХБИ
зориулсан чийрэгжүүлэлтийн өрөө
тохижуулах ба аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн
ахмадын эмчийн тоог нэмэгдүүлэх

Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ахмадын
эмчийг нэгээр нэмэгдүүлнэ

НБХэлтэс

1.1.14.1. ДОХ болон зонхилох тохиолдох
бэлгийн замаар дамжих халдвараас
сэргийлэх, буруулахад чиглэсэн өдөрлөг
сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион
байгуулах

Зонхилон тохиолдох бэлгийн замаар
дамжих халдвар өмнөх оноос буурсан
байна.

1.1.14.2. Тарваган тахал болон мал амьтны
тандалт судалгааг өргөжүүлж хүн амд
чиглэсэн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг
нэмэгдүүлэх.

Байгалийн голомтот халдварт өвчний
дэгдэлт гарсан үед шаардлагатай арга
хэмжээг цаг алдалгүй шуурхай зохион
байгуулсан байна.

"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
хүрээнд 1.1.14 Халдварт өвчнөөс
сэргийлэх хянах үндэсний хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж, хүний дархлал хомсдлын
вирус, дархлалын олдмол хомсдол,
бэлгийн замаар дамжих халдвар,
зоонозын халдварт өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх цогц арга хэмжээг авна.
"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
хүрээнд 1.1.15 Халдварт өвчний
тандалт, сэргийлэлтийн алба бүхий
Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийг
байгуулж, сумдын эрүүл мэндийн
салбар зөвлөлийг удирдлага арга
зүйгээр ханган иргэд олон нийтийн
оролцоо, хариуцлагыг сайжруулна.

1.1.15.1. Эрүүл мэндийн газрын дэргэд
Халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлтийн
албыг байгуулах.
1.1.15.2 Сумдын Эрүүл мэндийн дэд
зөвлөлийн гишүүдийг идэвхжүүлж, иргэд
олон нийтийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх
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НБХэлтэс

НБХэлтэс

НБХэлтэс

сумдын зөвлөлийн гишүүдийг
чадавхжуулах сургалт зохион байгуулна.

НБХэлтэс

"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
1.1.16.1. Амьсгалын замаар дамжих халдварт
Товлолт дархлаажуулалтын хувийг
хүрээнд 1.1.16 Амьсгалын замаар
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулах
өмнөх оноос бууруулахгүй байх,
дамжих халдварт өвчин, ялангуяа улаан
үйл ажиллагааг зохион байгуулах,
шаардлагатай үед арга хэмжээг цаг
бурхан, улаанууд зэрэг өвчний
дэгдэлтийн үед шаардлагатай арга хэмжээг
алдалгүй түргэн шуурхай авч ажиллана
дархлаажуулалтын хамралтыг
авч хэрэгжүүлэх
сайжруулж, өвчлөлийг бууруулна.
1.1.17.1. Эрүүл мэнд-хөдөлгөөн-хөгжил
"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн хэмжээнд
хүрээнд 1.1.17 Иргэдийг эрүүл мэндийн
Нийт хүн амын 38 хувь, зорилтот
урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг жил бүр зохион
бүлгийн 40 хувийг урьдчилан сэргийлэх
байгуулж, алслагдсан сум багийн хүн амд
үзлэгт үнэ төлбөргүй хамруулах,
үзлэг шинжилгээнд хамруулна.
алслагдсан сум багийн хүн амд явуулын явуулын амбулаторын үйлчилгээг үзүүлэн үр
дүнг тооцон ажиллах
амбулаторын үйлчилгээг үзүүлнэ.
"Бие эрүүл Хэнтийчүүд” хөтөлбөрийн
хүрээнд1.1.18 Сүрьеэгийн өвчлөлийг
бууруулах, эмчлэх, хянах, олон эмэнд
тэсвэртэй сүрьеэг тандах ажлыг
эрчимжүүлж, Бор-Өндөр сумын
Хөдөөгийн нэгдсэн эмнэлгийн
сүрьеэгийн лабораторийн чадавхийг
бэхжүүлнэ.

1.1.19 “Эмч хүн жаргалын ээж” нийгмийн
хамгааллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж,
эрүүл мэндийн салбарын албан
хаагчдын мэдлэг чадвар, ёс зүй
хариуцлагыг өндөржүүлэн сайжруулна.

НБХэлтэс

15 сая

НБХэлтэс

1.1.18.1. Сүрьеэгийн өвчлөлийг бууруулах,
эмчлэх, хянах, ОЭДСүрьеэг тандах ажлыг
эрчимжүүлж, Бор-Өндөр сумын ХНЭ-ийн
сүрьеэгийн лабораторийн чадавхийг
бэхжүүлэх

орон нутагт сүрьеэгийн оношилгооны
чадавх сайжирна.

НБХэлтэс

1.1.19.1. Баян-Овоо сумын Гүрэмийн нуурийг
түшиглэн эмнэлгийн ажилчдын сувиллын
газар байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

Баян-Овоо сумын Гүрэмийн нуурын
ойролцоо газрын асуудлыг
шийдвэрлүүлж

НБХэлтэс

1.1.19.2 Эмч, мэргэжилтнүүдийг тогтвор
суурьшилтай ажиллуулах үүднээс
хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй байраар хангах
асуудлыг дэмжих

Байраар хангах хүсэлт ирүүлсэн
тохиолдлуудыг судлаж дэмжин
ажиллана.

НБХэлтэс

1.1.19.3. Аймгийн эмч, сувилагч,
мэргэжилтнийг дотоод болон гадаад улс
оронд сурган, дадлагажуулахын зэрэгцээ
өндөр ур чадвартай, гадаадын мэргэжлийн
эмч, мэргэжилтний багийг урилгаар
ажиллуулж, тэдний туршлагаас суралцах

Жилд 3-с доошгүй эмч эмнэлгийн
мэргэжилтэн /баг/ гадаад болон
дотоодод туршлага судалсан байна. 2-с
доошгүй гадаадын эмч мэргэжилтэн
/баг/-г урьж туршлага судалсан байна.

НБХэлтэс

1.1.19.4. Эмч, эмнэлгийн ажилчдын ёс зүй
харилцаа хандлага, ажлын цаг ашиглалтанд Улирал тутам эмнэлгийн мэргэжилтний
үр дүнтэй өндөр хяналт тавьж ажиллан
ёс зүйн сургалт хийгдсэн байна. Ёс зүйн
эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн сургалт
зөрчлийн тоо буурсан байна.
хичээлийг тогтмолжуулах

НБХэлтэс

1.1.20.1. Нэн шаардлагатай эрүүл мэндийн
байгууллагын барилгыг шинээр барих,
өргөтгөл хийх, их засварт оруулах ажлыг
Хэрлэнбаян Улаан тосгоны эрүүл
УТХО, төсөл хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
мэндийн төвийн барилгыг шинээр
зохион байгуулах /Хэрлэнбаян-Улаан тосгоны
барьж, Гурванбаян тосгоны эрүүл
ЭМТөвийн барилгыг шинээр барих,
мэндийн төвийн барилгад их засвар
Гурванбаян, Дэлгэрхаан, Баянхутаг, сум
хийгдсэн байна.
1.1.20 Улсын төсөв, төсөл хөтөлбөрийн
тосгодын эрүүл мэндийн төвийн барилгад их
дэмжлэгтэйгээр эмнэлгийн барилга
засвар хийх.
шинээр барих, засварлах, түргэн
тусламжийн автомашины парк
Баян-Адарга, Дадал сумд, Гурванбаян
1.1.20.2. Нэн шаардлагатай эрүүл мэндийн
шинэчлэлт хийх, тоног төхөөрөмжөөр
тосгоны эрүүл мэндийн төвийн
байгууллагын авто машинд парк шинэчлэл
хангах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ.
автомашинд парк шинэчлэлт хийгдсэн
хийх
байна.
1.1.20.3. Нэгдсэн эмнэлэг, сум, тосгон,
өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг эмнэлгийн
Эрүүл мэндийн байгууллагууд нэн
тусламжийн шаардлагатай тоног
шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр
төхөөрөмжөөр үе шаттайгаар хангах ажлыг
хангагдсан байна.
УТХО, төсөл хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
зохион байгуулах
1.1.21.1. Сумдын алслагдсан багуудыг багийн
Сумдын хөдөөгийн 2 багийг багийн
эмчээр хангаж, багийн эмчийн хангалтыг
1.1.21. Хөдөөгийн алслагдсан багуудыг
эмчээр хангасан байна
сайжруулах
багийн эмчээр үе шаттай ханган,
1.1.21.2. Багийн эмч нарыг унаагаар
жилд 3 алслагдсан багийн эмчийг
ажиллах нөхцөлийг сайжруулна.
/мотоциклоор/ хангах.
унаагаар хангасан байна.
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1.2 "Боловсролын салбар" гэсэн зорилтыг хангахал чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
1.2.2 “Хүүхэд бүр цэцэрлэгт”
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хот, суурин
1.2.2.1 Нэн шаардлагтай сумдад шинээр
газарт хүүхэд бүр цэцэрлэгт хамрагдах
цэцэрлэг барих, өргөтгөл барих, засвар хийх
боломжийг бий болгож шаардлагатай
хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх
сум, багуудад цэцэрлэгийн барилга
талаар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.
барих, өргөтгөх засварлах арга хэмжээг
үе шаттайгаар зохион байгуулна.
1.2.3. Багш сурагчдын сурах хөгжих
сургалтын таатай орчинг бий болгохын
тулд шаардлагатай сумдад сургуулийн
барилга, дотуур байр барих, өргөтгөх,
засварлах ажлыг үе шаттайгаар зохион
байгуулна.

1.2.3.1 Сумдад сургуулийн барилга,
өргөтгөл, дотуур байр барих, засвар хийх
хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх
талаар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

Зураг төсөв батлагдаж хөрөнгийн
асуудлыг шийдвэрлэсэн байна
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Биндэр сумын сургуулийг ашиглалтанд
оруулна.Норовлин сумын сургуулийн
дотуур байрыг өргөтгөсөн байна.

1.2.4: Сургуулиудад шинээр
мэргэжлийн хичээлийн болон амьдрах
1.2.4.1
3 сургуульд мэргэжлийн хичээлийн
чадварт сургах кабинет байгуулж, тоног
кабинет байгуулж кабинетын системээр
төхөөрөмж, сургалтын
хичээллүүлэх
хэрэглэгдэхүүнээр үе шаттайгаар
хангана.

Шаардлагатай тоног төхөөрөмж,
сургалтын хэрэглэгдэхүүний судалгааг
шинэчилнэ.

1.2.5.2 Цэцэрлэг, сургуулиудыг гүний
1.2.5 Төвлөрсөн усан хангамжинд
худагтай болгох стандартын шаардлага
Гүний худаг шаардлагатай цэцэрлэг,
холбогдсон сургууль цэцэрлэгүүдэд
хангасан ариун цэврийн байгууламжийг
сургуулийн судалгааг шинэчлэн гаргаж,
баталгаат усны тоолуур болон
байгуулах талаар арга хэмжээ авч
эрэмбэлсэн байна.
мэдрэгчтэй крант суурилуулах
хэрэгжүүлэх
төвлөрсөн усан хангамжинд
холбогдоогүй сумдын сургуулийг гүний
1.2.5.3 Төвлөрсөн усан хангамжинд
Хэрлэн сумын 1, 3, 4-р цэцэрлэгт
худагтай болгож стандартын шаардлага
холбогдсон Хэрлэн, Бор-Өндөр сум, Бэрх
мэдрэгчтэй 66 крант суурилуулсан
хангасан усан хангамж, ариун цэврийн
тосгон, цэцэрлэгүүдэд баталгаат усны
байна
байгууламжийг үе шаттай байгуулна. тоолуур болон мэдрэгчтэй крант суурилуулах
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1.2.6 Хөгжлийн бэрхшээлтэй, тусгай
асаргаа шаардлагатай хүүхдийг асарч,
сургаж байгаа цэцэрлэг сургууль,
багшийг дэмжиж ажиллана.

1.2.6.1 Хөнгөн хэлбэрийн хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг ердийн
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй
хүүхдүүдийн хамт цэцэрлэг, сургуульд
ажилладаг багш нарыг дохионы хэлний
хамруулж, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр
сургалтанд хамруулах
ханган, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй
ажилладаг багш нарыг сургах, чадваржуулах

1.2.7 :Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн
хөгжлийн үзүүлэлт, сургууль,
цэцэрлэгийн орчны үнэлгээг хийж,
сургалтын чанар болон дотоод, гадаад
орчинг сайжруулж эко орчинг бүрдүүлж
ажиллана.

1.2.7.1 Сургуулийн өмнөх боловсролын
байгууллагын сургалтын орчны стандартын
хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж, холбогдох арга
хэмжээг авах, эко орчин бүрдүүлэхэд чиглэх

Цэцэрлэгүүдэд удирдамжийн дагуу
орчны үнэлгээ хийнэ. Монгол бөхийн
өгөөж төсөл, хүүхэд хөгжил, төслийн
хүрээнд сургалтын орчин бүрдүүлэх
ажил хийгдсэн байна.

165.0
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1.2.8: Эцэг эхчүүдэд зориулсан хүүхэд
хүмүүжүүлэх сургалтыг “Насан туршийн
1.2.8.1 Төрийн бус байгууллага болон
боловсрол”-ын төв, боловсролын
сургууль, цэцэрлэгийн эцэг эхийн хороодын
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг
хамтын ажиллагааг дэмжиж, эцэг, эхчүүдэд
төрийн бус байгууллагууд, сургууль
зориулсан хүүхэд хүмүүжүүлэх сургалтуудыг
цэцэрлэгийн эцэг эхийн хороодтой
зохион байгуулах
хамтран зохион байгуулна.

1000 эцэг, эхчүүдэд сургалт зохион
байгуулсан байна.

1.0
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1.2.9: Сурагчид дотуур байрандаа
эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах
нөхцөлийг сайжруулж, 6-8 настай
хүүхдэд зориулсан асаргаа, халамж,
хөгжлийн үйлчилгээтэй болгоно.

1.2.9.1 Тэргүүний дотуур байр, багшийг
шалгаруулж урамшуулах

Дотуур байрны гарааны үнэлгээг
тогтоож шалгуур үзүүлэлтийг 6-8 настай
хүүхдэд зориулсан асаргаа, халамж,
хөгжлийн үйлчилгээтэй уялдуулан
шинэчлэн боловсруулна.
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1.2.10.1 Ерөнхий боловсролын сургуулийн
1.2.10: Сурагчдыг эх хэлээрээ алдаагүй
ахлах ангийн сурагчдын дунд Засаг даргын
Илтгэлийн уралдаан зохион
зөв бичих, ярих, илтгэх, сэтгэх
нэрэмжит илтгэлийн уралдаан жил бүр
байгуулагдана
хэрэглээний бүрэн ур чадвартай болгох
зохион байгуулах
хэрэгцээнд нийцүүлэн Монгол хэлний
сургалтын цогц шинэчлэлийг
1.2.10.2 Сургууль бүр үндэсний бичиг, соёлыг
Сургуулиудад эх хэлний салбар зөвлөл
хэрэгжүүлнэ. “Монгол бичгээ сурцгаая”
түгээн дэлгэрүүлэх арга хэмжээ зохион
байгуулагдан ажиллана.
хөдөлгөөн өрнүүлэн ажиллана.
байгуулах
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1.2.11.1 Ерөнхий боловсролын сургууль
1.2.11: Хүүхдийг амьдрах ухаанд сургаж,
төгсөгчдийн нэрэмжит мод тарих арга
500-1000 мод тарина
харилцааны зөв хэвшилтэй, бусдыг
хэмжээг жил бүр зохион байгуулах
хүндлэх, хариуцлагатай, итгэл даах
чадвартай болгон төлөвшүүлэх цогц
бодлогын хүрээнд “Тогтвортой хөгжлийн
Тогтвортой хөгжлийн боловсролын
боловсрол” хөтөлбөрт нийцүүлэн
1.2.11.2 Ногоон сургууль хөдөлгөөн өрнүүлэх
хөтөлбөрт нийцүүлэн эко сургууль
сурагчдад эх орноо хайрлах, хүрээлэн
болох хөдөлгөөнийг өрнүүлэн ажиллана.
буй орчноо хамгаалах хүмүүжил мэдлэг
олгоно.
1.2.12: "Нэг сурагч-Нэг бүтээл, Нэг багшНэг бүтээгдэхүүн" хөдөлгөөн өрнүүлж,
багш сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг
дэмжиж ажиллана.

1.2.12.1 "Нэг сурагч-Нэг бүтээл, Нэг багш-Нэг
бүтээгдэхүүн" хөдөлгөөн өрнүүлэх шинэ
санаа, шилдэг бүтээгдэхүүнийг дэмжиж,
багш, сурагчдын бүтээлийн үзэсгэлэн
худалдааг зохион байгуулах

1.2.14 Ерөнхий боловсролын
1.2.14.1 Захирал, эрхлэгчдийг чадавхжуулах
сургуулиудын захирал, цэцэрлэгийн
сургалтад хамруулах
удирдлагуудыг хөрөнгө оруулалт татах
төсөл бичих, менежментийн сургалтанд
1.2.14.2 Захирал, эрхлэгчийн үр дүнгийн
үе шаттайгаар хамруулж, сургалтын
гэрээнд
нэг хичээлийн жилд 1-ээс доошгүй
байгууллагын орчин, чанарыг
төсөл хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт гаргасан
сайжруулах чиглэлээр хөтөлбөр
байх талаар тусгаж хэрэгжүүлэх
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
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Хөдөлгөөн өрнүүлж шинэ санааг
дэмжиж ажиллана.

1.2.13.1 Сурагчдын сонгон, дугуйланд
суралцах
нөхцөл боломжийг дээшлүүлж,
хамрагдалтыг 10 хувиар нэмэгдүүлнэ
1.2.13 Хичээл сургуулиас гадуурх
хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх
сонгон, секц, дугуйлан, оюуны спортыг
1.2.13.2 Сурагчдын сэтгэх чадварын хөгжлийг Сэтгэх чадварын хөгжлийг дэмжих арга
хичээллүүлэх үр дүнд суурилсан
дэмжих зорилгоор сонгон, дугуйланд
аргачлалын сургалтанд 50 багшийг
аргачлалыг нэвтрүүлж, хүүхдийн авьяас
хамрагдалтыг
нэмэгдүүлнэ.
хамруулсан байна.
чадварыг нээн хөгжүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлнэ.
Оюун ухааны спортыг хөгжүүлсэн
1.2.13.3 Оюун ухааны спортыг хөгжүүлэх
сургууль, анги хамт олныг дэмжинэ.
25 сургуулийн захирал хамрагдана.

төсөл бичсэн байна
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1.2.15: Мэргэжлийн багш дутагдалтай
байгаа сургууль, цэцэрлэгийг багшаар
хангаж, мэргэжил дээшлүүлэх,

1.2.16: Боловсролын салбарын
мэргэжлийн албан хаагчдын мэргэжил,
ур чадвараа дээшүүлэх, нийгмийн
асуудлаа шийдвэрлэхэд нь дэмжлэг
үзүүлнэ.

1.2.17: Боловсролын чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулж байгаа хувийн
хэвшлийн болон төрийн бус
байгууллагуудын үйл ажиллагааг
дэмжиж, хамтран ажиллах бодлогыг
баримтлана.

1.2.15.1 Шаардлагатай мэргэжлийн багшийн
судалгаа гаргаж, мэргэжлийн багшаар хангах
ажлыг "Төрөлх нутагтаа бид" аймгийн дэд
хөтөлбөртэй уялдуулан зохион байгуулах

Шаардлагатай мэргэжлийн багшийн
судалгаа гаргана

1.2.16.1 Багш нарыг гадаад дотоодод
мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага судлахад
дэмжлэг үзүүлэх

2-оос доошгүй багшид дэмжлэг үзүүлсэн
байна
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1.2.16.2 Боловсролын салбарын мэргэжлийн
албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг
Боловсролын салбарын багш ажилчдын
шийдвэрлэхэд тухайн байгууллагаас
нийгмийн асуудлын судалгаа гаргана
тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх
боломжийг бүрдүүлж өгнө.

1.2.17.1 Хувийн сургууль, цэцэрлэг,
сургалтын төв байгуулахыг дэмжих

НБХэлтэс

Ирүүлсэн хүсэлтийг хууль журмын дагуу
шийдвэрлэж дэмжлэг үзүүлнэ.

1.2.18.1 Байгалийн ухааны мэргэжлийн багш Математик, физикийн багш, сурагчдын
нарыг чадваржуулах, суралцагчдын сурлагын сургалт зохион байгуулагдаж олимпиад
1.2.18 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд
түвшинг ахиулах сургалтуудыг зохион
уралдаан тэмцээний оролцоо ахисан
амжилттай бэлтгэж, улсын дунджаас
байгуулах
байна.
дээш түвшинд хүргэсэн ерөнхий
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын 10
боловсролын сургуулийг урамшуулж,
1.2.18.2 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын
хичээлээр улсын дунджаас өндөр оноо
дэмжиж ажиллана.
дүнгээр сургуулиудыг байр эзлүүлэн
авсан сургуулийн удирдлагууд, багш
эрэмблэх.
нарыг байр эзлүүлж урамшуулна.
1.2.19 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд
өндөр оноо авсан, авъяас чадвартай,
сум орон нутагт нэн шаардлагатай
байгаа мэргэжлээр суралцаж, ажлын
байрны эрэлтээр эргэн ирж ажиллах,
амьдрах хүсэлтэй оюутнуудад
зориулсан “Төрөлх нутагтаа бид”
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

1.2.19.1 “Төрөлх нутагтаа бид” хөтөлбөр
боловсруулж хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 25 хувьтай
хэрэгжүүлсэн байна.

1.2.20 Гадаад хэлний сургалтын төв
байгуулахыг дэмжиж ажиллана.

1.2.20.1 Гадаад хэлний чиглэлээр сургалт
эрхэлж байгаа байгууллагуудтай хамтран
ажиллах

Ангил, Орос, Хятад хэлний чиглэлээр
үйл ажиллагаа эхлэхээр хүсэлт гаргасан
санаачлагыг дэмжиж ажиллана.

НБХэлтэс

НБХэлтэс

10.0

НБХэлтэс

3.0

НБХэлтэс

30.0

НБХэлтэс

НБХэлтэс

1.2.21 Аймаг орон нутгийн нийгэм,
эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлага,
аялал жуулчлал, түүх соёлын онцлог
байдалд тулгуурлан, хөдөлмөрийн зах
зээлд эрэлт хэрэгцээтэй чадварлаг
боловсон хүчнийг бэлтгэх их, дээд
сургуулийн салбар нэгжийг эчнээ,
онлайн хэлбэрээр байгуулна.

1.2.21.1 Орон нутгийн онцлогт нийцүүлэн их
дээд сургуулийн салбарыг байгуулахыг
дэмжих

Их дээд сургуулийн салбар эчнээ нээх
хүсэлт ирвэл шийдвэрлэсэн байна.

НБХэлтэс

1.2.22: Орчин үеийн мэдээлэл,
1.2.22.1 Насан туршийн боловсролын
технологийн ололтод тулгуурлан насан
сургалтыг сум, багийн удирдлагуудтай
Иргэдийн хамрагдалтыг өмнөх оныхоос
туршийн боловсрол олгох Гэгээрэл
хамтран зохион байгуулж сургалтын чанарыг
нэмэгдүүлнэ.
төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж,
сайжруулж хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ

НБХэлтэс

1.3 "Соёл урлагийн чиглэлээр" гэсэн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
1.3.2 Түүхэн болон бүс нутаг,
үндэстний онцлог хэв шинж,
давтагдашгүй өв соёлын баялаг, өв санг
1.3.2.1 “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг
орчин үеийн соёл, урлагтай уялдуулан
хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийг орон
“Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг
нутгийн онцлогт тулгуурлан бодлогын бичиг
хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийн
баримттай уялдуулж боловсруулан
хүрээнд дэд хөтөлбөрийг салбарын
хэрэгжүүлэх
бодлого, хөтөлбөртэй уялдуулан
боловсруулан хэрэгжүүлж, түүхэн
уламжлал, орон нутгийн өвөрмөц
онцлогт тулгуурласан бүтээл туурвина.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 25%-тай байна.

25 сая

НБХэлтэс

1,9 тэрбум

НБХэлтэс

1.3.3 Хан Хэнтий чуулгын барилгыг
барьж ашиглалтад оруулах, хуучин
барилгыг сэргээн засах, орон нутгийн
соёл урлагийн байгууллагын
барилгуудад их засвар хийх, ажиллах
орчин нөхцөлийг стандартад нийцүүлэн
сайжруулж, тоног төхөөрөмжөөр хангах
асуудлыг үе шаттай шийдвэрлэнэ.

1.3.3.1 Хан Хэнтий чуулгын барилгыг
ашиглалтанд оруулах

Хан Хэнтий чуулгын барилга
ашиглалтанд орсон байна.

1.3.4 Соёл урлагийн салбарын
мэргэжлийн албан хаагчдын мэргэжил,
ур чадвараа дээшүүлэх, нийгмийн
асуудлаа шийдвэрлэхэд нь дэмжлэг
үзүүлнэ.

1.3.4.1 Соёлын ажилтан, уран бүтээлчдийн
мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх,
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг
үзүүлнэ.

Дэмжлэг үзүүлсэн байна.

НБХэлтэс

1.3.5 Соёл, шинжлэх ухааны чиглэлээр
аялал жуулчлалын өндөр ач холбогдол
1.3.4.2 Түүх, соёлын үл хөдлөх 6730
бүхий дурсгалуудыг мэргэжлийн эрдэм
дурсгалын 50-иас доошгүй хувийг сумдын
шинжилгээний байгууллагатай хамтран
ЗДТГ-тай хамтран иргэдийн оролцоотойгоор
судалгааны эргэлтэнд оруулж, соёлын
хамгаалах
өвийг хамгаалж хадгалах бодлогыг
хэрэгжүүлнэ.

1.3.6.1 Нийтийн номын сангийн фондыг
1.3.6. Нийтийн номын сангийн фондыг
баяжуулах ажлыг үе шаттай авч хэрэгжүүлэх
баяжуулан, хүүхэд залуусын номтой
нөхөрлөх, иргэд олон нийтийн ном
унших боловсролыг дээшлүүлэх
зорилгоор “Ном уншицгаая” хөдөлгөөн
өрнүүлнэ. Мөн нийтийн номын сангийн
аюулгүй байдлыг хангах, дохиолол
хамгаалалтын систем, галын хяналтын
систем, түгшүүрийн нэмэлт дохиоллыг
1.3.6.2 "Ном уншицгаая" хөдөлгөөн
суурилуулж, интернет бүхий жишиг
өрнүүлэхэд дэмжиж ажиллах
норматив, стандартыг хангасан орчин
үеийн мэдээллийн төв болгох арга
хэмжээг үе шаттай зохион байгуулна.

Иргэдийн оролцоотойгоор соёлын үл
хөдлөх дурсгалын 10% нь харуултай
хамгаалалттай болсон байна.

НБХэлтэс

Аймаг, орон нутгийн холбогдолтой
номоор номын сангийн фондонд
баяжилт хийгдсэн байна.

НБХэлтэс

"Ном уншицгаая" хөдөлгөөн 20%
хэрэгжсэн байна.

НБХэлтэс

1.4 "Биеийн тамир, Спортын чиглэлээр" гэсэн байгууллагын зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
1.4.1.1 Шинээр баригдаж байгаа орон сууцны
хороолол, барилга байгууламж, сургууль
1.4.1. Орон сууцны хороолол, сургууль,
цэцэрлэгийн спортын заал танхим, ил
цэцэрлэг, барилга байгууламж шинээр
талбайн стандартыг хангуулах
барих зөвшөөрөл олгох, зураг төслийг
батлахад нийтийн эзэмшилийн биеийн
тамирын талбай, ногоон байгууламжийг
тухайн барилга байгууламжийн ерөнхий
1.4.1.2 Шинээр баригдаж байгаа бүтээн
төлөвлөгөөнд нарийвчлан тусгуулж,
байгуулалтад ногоон байгууламжыг ажлыг
хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг
ерөнхий төлөвлөгөөнд нарийвчлан тусгуулах
сайжруулна.

НБХэлтэс

тухай бүр хяналт тавьж ажиллах

НБХэлтэс

1. 4.2. Нийтийн биеийн тамир, үндэсний
болон спортын төрлүүдийг өргөжүүлэн
хөгжүүлэх, дугуйн болон явган аялалын
маршрут бий болгох, иог, бясалгал,
1.4.2.1 Нийтийн биеийн тамир, спортыг орон
зохистой хөдөлгөөн /фитнес/-ээр
нутагт хөгжүүлэх "ЭРҮҮЛ МЭНДХөтөлбөрийн хэрэгжилт 20%-тай байна.
хичээллэх, өвчнөөс урьдчилан
ХӨДӨЛГӨӨН-ХӨГЖИЛ" дэд хөтөлбөрийг
сэргийлэх үйл ажиллагааг нийгмийн
боловсруулан хэрэгжүүлэх
түншлэлийн хүрээнд хамтран зохион
байгуулж “Эрүүл мэнд – Хөдөлгөөн
–Хөгжил” дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

120 сая

1.4.3. Ерөнхий боловсролын сургуулийн
1.4.3.1 Судалгаанд тулгуурлан зайлшгүй
спорт заалыг нэмэгдүүлэх,
хийгдэх шаардлагатай ЕБС-ын спорт заалыг
шаардлагатай засвар шинэчлэлийг хийх
шинээр барих, их засварт оруулах ажлыг үе
арга хэмжээг үе шаттайгаар
шаттай хийж гүйцэтгэх
хэрэгжүүлнэ.
1.4.4. “Өсвөрийн шигшээ баг”- ийн үйл
ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

1.4.4.1 Өсвөрийн шигшээ багийн үйл
ажиллагааг дэмжих

НБХэлтэс

Өсвөрийн шигээ багийн үйл ажиллагаа
хэвийн явагдах таатай орчинг
бүрдүүлсэн байна.

80 сая

1.4.5. Спортын холбоод, клуб, тэдний 1.4.5.1 “Спортын хөгжлийг дэмжих” санг орон
“Спортын хөгжлийг дэмжих” сан
үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах,
нутагт байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
байгуулахад дэмжлэг үзүүлсэн байна.
“Спортын хөгжлийг дэмжих” сан
байгуулж буй спортын холбоод болон
төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч 1.4.5.2 Шатар, даамын спортоор хичээллэх
Оюуны спортоор хичээллэгсдийн тоо
ажиллах, тэргүүлэх спортын чиглэлээр
суралцагчдын тоог нэмэгдүүлэх
10% нэмэгдсэн байна.
болон оюуны спортоор хичээллэгсдийн
тоог нэмэгдүүлэх, ЕБС-ийн биеийн
тамирын багш нарыг түшиглэн сумдад
спортын төрлөөр секц, дугуйланг
1.4.5.4 Хан Хэнтий нутгаас Олон улс, Тив
тогтвортой хичээллүүлэхийг дэмжиж,
дэлхий,
олимпийн наадмын спортын тэмцээн
Хэнтий нутгаас олон улс, тив, дэлхий,
Медаль авсан тамирчдыг урамшуулсан
уралдаанд
оролцож амжилт гаргасан
олимпийн аварга шалгаруулах спортын
байна.
тамирчид, багш дасгалжуулагчдыг
уралдаан, тэмцээнд оролцож амжилт
урамшуулах
гаргасан тамирчид, багш
дасгалжуулагчдыг урамшуулах.
1.4.6. Бөхийн спортыг хөгжүүлэх,
өсвөрийн бөхийн дэвжээний тогтмол
үйл ажиллагааг дэмжин “Хан Хэнтийн
аварга” бөхийн өргөөг хувийн хэвшил,
төрийн бус байгуулагууд хамтран барьж
байгуулахад дэмжиж ажиллана.

1.4.6.1 "Хан Хэнтий аварга" бөхийн өргөөг
барьж байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

НБХэлтэс

Дэмжлэг үзүүлсэн байна.

1.5. "Хүүхэд, залуучууд, гэр бүлийн чиглэлээр" гэсэн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр арга хэмжээ:

НБХэлтэс

НБХэлтэс

НБХэлтэс

НБХэлтэс

НБХэлтэс

1.5.1.1.Гэр бүл, хүүхэд хамгааллын тухай Гэр бүл, хүүхэд хамгааллын тухай хууль,
хууль, тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах Гэр
тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, гэр
бүлийн хүчирхийлэл, ахуйн хүрээнд гардаг
бүлийн хүчирхийлэл, ахуйн хүрээнд
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт гардаг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
сурталчилгаа хийх
сургалт сурталчилгаа хийх

1.5.1. Монгол улсад шинээр батлагдсан
Хүүхэд хамгааллын тухай хууль,
Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхэд
залуучуудын хөгжлийн газрын үйл
ажиллагааны стратегийг хэрэгжүүлэх
1.5.1.2.Олон улсын гэр бүлийн өдөр, бусад
ажлын хүрээнд хүүхэд хөгжлийн төвийг төлөвлөгөөт арга хэмжээнд залуу гэр бүлүүд
Жилд 50-аас багагүй кейс гэр бүлд
түшиглэн гэр бүлд зөвлөгөө өгөх,
болон кейс болж ирсэн гэр бүлүүдийг
үйлчилгээ үзүүлнэ
чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх таатай орчинг
хамруулж холбогдох байгууллагуудтай
бүрдүүлж, гэр бүлийн боловсрол олгох, хамтран нийгмийн ажлын үйлчилгээ үзүүлнэ
амьдрах ухааны сургалт, нөлөөллийн
1.5.1.3 Хүүхэд, залуучуудын чуулганыг
Залуучуудын чуулган зохион байгуулсан
ажил зохион байгуулах “Гэр бүлийн
уламжлал
болгон
зохион
байгуулах
байна.
хөгжлийн төв”-ийг байгуулна.
1.5.1.4. Гэр бүлийн хөгжлийн төв байгуулж, Гэр бүлийн хөгжлийн төв байгуулагдсан
үйл ажиллагааг тогтмолжуулах
байна

1.5.2.1.Хүүхэд хөгжлийн ордны өрөөнүүдийг
Дугуйлангийн өрөөнүүдийг тохижуулж
1.5.2. Хүүхдийн хөгжлийн ордныг
тохижуулж дугуйлангийн үйл ажиллагааг
жилд 300-аас багагүй хүүхэд хамрагдсан
түшиглэн хүүхэд, залуучуудын чөлөөт
тогтмолжуулна.
байна.
цагаа өнгөрөөх дугуйлан, секц, гэр бүлд
чиглэсэн сургалт мэдээллийг хувийн
1.5.2.2. Хувийн хэвшлийн болон төрийн бус
хэвшил, төрийн бус байгууллагуудтай
Хүсэлт гаргасан байгууллага хувь хүнтэй
байгууллагуудаас гаргасан хүүхэд хөгжлийн
хамтран зохион байгуулж, үйл
хамтран ажиллана
талаар гаргасан санал санаачлагыг дэмжих
ажиллагааг нь тогтмолжуулна.

1,5 сая

НБХэлтэс

1 сая

НБХэлтэс

3

НБХэлтэс

10 сая

НБХэлтэс

3 сая

НБХэлтэс

1.5.3.1. Яаралтай хамгаалал шаардлагатай,
хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд эмэгтэйчүүдийг Жилд дунджаар 20 кейстэй ажилласан
7 сая
1.5.3. Хүчирхийлэлд өртсөн гэр бүлийн цаг алдалгүй хамгаалалтанд авч, хамгаалах
байна.
гишүүдийг эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан
байранд байрлуулж, үйлчилгээ үзүүлэх.
сэргийлж, “Хүчирхийлэлд өртсөн гэр
1.5.3.2. Иргэд, залуу гэр бүлүүдэд
бүлийн гишүүдийг түр хамгаалах байр”Хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд
ыг ажиллуулна.
Жилд дунджаар 30-аас багагүй гэр
хамгаалал, түүний ач холбогдлын талаарх
1 сая
бүлтэй ажилласан байна
сургалт мэдээллийн ажлыг хийж
сурталчилна.
1.6 "Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр" гэсэн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
1.6.1.1 “Ажилтай, орлоготой өрх” хөтөлбөр
Ажилтай, орлоготой өрх” хөтөлбөр
боловсруулан хэрэгжүүлэн 400 өрхийг
хэрэгжүүлж жилд 100 хүртэлх өрхийг
40.0
хамруулсан байна.
хамруулсан байна.

1.6.1 “Ажилтай, орлоготой өрх”
хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж
иргэдэд нээлттэй цахим мэдээллийг
сайжруулж хөдөлмөрт зуучлах цахим
үйлчилгээг өргөжүүлнэ. Ажил олгогчийн
захиалгад тулгуурлаж мэргэжилтэй

НБХэлтэс

НБХэлтэс

НБХэлтэс

НБХэлтэс

1.6.1.2 Аймгийн хэмжээнд ажил хайгч болон
Галшар, Бэрх, Дэлгэрхаан, Биндэр,
ажил олгогчийг шууд мэдээлэлээр хангах Е
биржийн үйлчилгээг нэмэгдүүлж вэб сайт, Өмнөдэлгэр, Бор-Өндөр, Хэрлэн сумдын
хэвлэлд ажлын байрны зар, ажил
facebook, page хуудсыг тогтмол
1.6.1 “Ажилтай, орлоготой өрх”
ажиллуулахаас гадна орон нутгийн сонинд олгогчийн мэдээлэлийг сар бүр тогтмол
хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж
нийтлүүлж ажиллана.
ажлын байрны зар мэдээлэл нийтлүүлж
иргэдэд нээлттэй цахим мэдээллийг
ажиллах.
сайжруулж хөдөлмөрт зуучлах цахим
1.6.1.3 МСҮТ-н үйлдвэрлэлийн дадлагын
үйлчилгээг өргөжүүлнэ. Ажил олгогчийн
баазыг ашиглан Мэргэжилтэй ажилтан
захиалгад тулгуурлаж мэргэжилтэй
Шаардлагатай мэргэжлээр жилд 20-с
бэлтгэх, мэргэжлийн зөвлөн туслах
ажилтан бэлтгэхэд МСҮТ-ийн
дээш иргэнийг хамруулсан байна.
үйлчилгээг нийгмийн түншлэлийн
үйлдвэрлэл дадлагын баазыг ашиглан байгууллагатай хамтран зохион байгуулна.
суурь мэргэжлийн зөвлөн туслах
үйлчилгээ, гэрээт ажилтан зэрэг
1.6.1.4 Хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх
хэлбэрээр “Нийгмийн түншлэл”-ийн
Хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх ур
байгууллагуудтай хамтран ажиллана. чадвартай мэргэжилтэй боловсон хүчнийг үе
чадвартай 300 хүүхдийг сургаж
шаттайгаар бэлтгэх, төгсөгчдийн зэргийг
төгсгөнө.
ахиулах түр сургалтуудыг зохион байгуулна.
1.6.1.5 Хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй,
Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн
мэргэжлийн өрсөлдөхүйц ур чадварыг
судалгаа хийж шинээр анги нээх бэлтгэл
эзэмших боломжийг нийгмийн түншлэл дээр
ажлыг хангаж ажиллана.
үндэслэн нэмэгдүүлнэ.
1.6.2. “Ажилтай, орлоготой өрх”
хөтөлбөрийн хүрээнд баялаг бүтээгчид,
ахуйн үйлчилгээний салбарыг
1.6.2.1 Сум, баг бүрт хувиараа хөдөлмөр
бодлогоор дэмжиж сум, баг бүрт хүн
эрхлэгч өрх, иргэнд үйлдвэрлэл явуулах,
амын болон өрхийн орлого нэмэгдүүлэх санхүүгийн мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх зөвлөн
чиглэлээр зөвлөн туслах баг,
туслах баг ажиллуулна
бүлэглэлийг зохион байгуулж
ажиллуулна.
1.6.3 “Ажилтай, орлоготой өрх”
1.6.3.1 Ажилтай, орлоготой өрх хөтөлбөрийн
хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийг
хүрээнд 400 хүртэлх өрхийн мэргэжил,
мэргэжил, мэдлэг, ур чадвар олгох зэрэг
мэдлэг эзэмшүүлэх, ур чадвар олгох,
сургалтуудад хамруулж, хөдөлмөрийн
үйлдвэр дээрх сургалт, ажлын байранд нь
зах зээлд зуучлан айл өрхийн
чадваржуулах сургалт зохион байгуулах.
амьжиргааг дээшлүүлнэ.
1.6.4 40-с дээш насны болон хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар
хангасан аж ахуйн нэгж, байгууллагад
дэмжлэг үзүүлнэ

1.6.4.1 40-с дээш насны болон хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэнийг байнгын ажлын
байраар хангасан ажил олгогч, аж ахуй нэгж
байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх

5.0

НБХэлтэс
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НБХэлтэс

НБХэлтэс

хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 100
иргэнийг чадавхжуулна

НБХэлтэс

100 өрхийн сургалтад хамруулж
чадваржуулна.

НБХэлтэс

Зорилтот бүлгийн иргэдийг ажлын
байраар хангасан 5-с доошгүй ажил
олгогч, аж ахуй нэгжүүдэд ажил
олгогчийн дэмжлэг үзүүлнэ.

НБХэлтэс

1.6.5.1 Сум бүрт ахмадын зөвлөх
1.6.5 “Ахмадын зөвлөх үйлчилгээ”-г бий
үйлчилгээний баг бий болгоно. Хүүхэд
болгож, хүүхэд, залууст ажлын дадлага,
залууст ажлын дадлага, туршлага,
туршлага, мэргэжлийн ур чадварыг нь
мэргэжлийн ур чадварыг нь өвлүүлэх ажлыг
өвлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
зохион байгуулах.

5-с доошгүй ахмадуудын
бүрэлдэхүүнтэй зөвлөх үйлчилгээний
багаар суурь мэргэжлийн зөвлөн туслах
үйлчилгээ эрхлүүлэх ажлыг зохион
байгуулна.

НБХэлтэс

1.7. "Нийгмийн хамгааллын чиглэлээр" гэсэн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
1.7.1 Аврага тосон рашааныг түшиглэн
байгуулсан ХХҮГазрын дэргэдэх
1.7.1.1 Аварга тосон дахь ахмадын
ахмадын зуны гэр сувиллын
сувилалыг өргөтгөх, шаардлагтай тоног
Аварга тосон дахь ахмадын сувилалын
63.0
үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэн,
төхөөрөмжөөр хангаж үйл ажиллагааг
материаллаг баазыг нэмэгдүүлнэ.
амрагчдын ая тухтай амрах орчин
өргөжүүлэх.
нөхцөлийг сайжруулан, хамрах хүрээг
өргөжүүлнэ.
1.7.2. Өрхийн амьжиргааны түвшин
1.7.2.1 Өрхийн амьжиргааны түвшин
3 жил тутамд явагддаг Өрхийн
тодорхойлох судалгааны явцад багийн
тодорхойлох судалгааны багт Иргэний
амьжиргааны түвшин тодорхойлох
иргэдийн оролцоог хангаж, хяналтыг
нийгмийн байгууллагын төлөөллийг
шинэчилсэн судалгаа хийгдэнэ.
хэрэгжүүлнэ.
оролцуулан судалгааг зохион байгуулах
1.7.3. Ерөнхий боловсролын сургуульд
1.7.3.1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй Ерөнхий
сурч байгаа зорилтот бүлгийн өрхийн
боловсролын сургуульд сурч байгаа зорилтот
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд жилд нэг
бүлгийн өрхийн нэг хүүхдэд жилд нэг удаа
удаа сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр
сургалтын хэрэглэгдэхүүний дэмжлэг
дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион
үзүүлэх
байгуулна.
1.7.4.1 Нийгмийн даатгалын хууль
тогтоомжийн талаар иргэдэд чиглэсэн
мэдээлэл
сурталчилгааг эрчимжүүлэх
1.7.4.Нийгмийн даатгал, нийгмийн
халамжийн үйлчилгээний чанар
хүртээмжийг нэмэгдүүлж, иргэдийг
мэдлэг, мэдээллээр хангах ажлыг
эрчимжүүлнэ.

Аймгийн хэмжээнд ЕБС-ын сургуульд
сурч байгаа зорилтот бүлгийн өрхийн
хөгжлийн бэрхшээлтэй 250 хүүхдэд
дэмжлэг үзүүлнэ./Сургалтын
хэрэглэгдэхүүн/

15.0

НБХэлтэс

НБХэлтэс

НБХэлтэс

Иргэдэд НД-ын хууль тогтоомж
үйлчилгээний талаар үнэн зөв бодит
мэдлэг мэдээлэлтэй болгох зорилгоор
улирал тутам сургалт өдөрлөг зохион
байгуулна.

НБХэлтэс

1.7.4.2 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг
зорилтот бүлэгт чиглүүлж, халамж
шаардагдах өрх-иргэн ахмад настан болон
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, иргэнийг
дэмжих

Нийгмийн халамжийн хуулийн дагуу
зорилтод бүлгийн иргэдэд дэмжлэг
үзүүлсэн байна.

НБХэлтэс

1.7.4.3 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний
ил тод байдлыг хангаж, холбогдох хууль
тогтоомжийг сурталчлах ажлыг тогтмол
зохион байгуулах

Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн
байгууллагатай хамтран хууль
тогтоомжийг сурталчлан нээлттэй
хаалганы өдөрлөгийг жилд 2 удаа,
сургалтыг улирал бүр зохион байгуулсан
байна.

НБХэлтэс

1.7.5.1 Ахмадуудын эрэлт хэрэгцээ, онцлогт
тохирсон орчинтой, эрүүл насжилтыг
1.7.5. Аймгийн төвд ахмадын ордныг
байгуулж, сумдын ахмадын байрны үйл нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн тохилог
ахмадын ордныг байгуулан ажиллуулах
ажиллагааг асуудлыг шийдвэрлэж, үйл
ажиллагааг идэвхжүүлнэ.
1.7.5.2 Сумдын ахмадын байрны үйл
ажиллагааг тогтмолжуулан ажиллах

ХХҮГ-ын сувиллын байрыг түшиглэн
ахмадын ордоны зураг төсөв хийлгэнэ

НБХэлтэс

Үйл ажиллагаа явууллахад дэмжлэг
үзүүлсэн байна.

НБХэлтэс

1.7.6 Ахмад настны асаргаа үйлчилгээ,
сэргээн засах үйлчилгээг өргөжүүлж,
хувийн хэвшлээс асрамжийн үйлчилгээ
эрхлэхийг дэмжинэ.

1.7.6.1 Ахмад настанд үзүүлэх асаргаа,
сэргээн засах үйлчилгээ эрхлэх хувийн
хэвшлийн санал санаачлагыг дэмжих.

Ахмад настанд сэргээн засах үйлчилгээ
эрхлэх саналаа ирүүлсэн хувийн
хэвшлийг дэмжиж ажиллана

НБХэлтэс

1.7.7. “Тэгш дүүрэн” хөтөлбөрийг
тогтмолжуулна.

1.7.7.1 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган,
үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг хэсгийг
шинэчлэн байгуулсан байна.

НБХэлтэс

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО
2.1. "Бүтээн байгуулалтыг өрнүүлэгч Хэнтийчүүд" гэсэн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр арга, хэмжээ:
2.1.1.2 Хаягжуулалтын мэдээллийн нэгдсэн
системийг бий болгож улсын болон орон
нутгийн чанартай авто зам, гудамж талбай,
газар нутаг, үл хөдлөх хөрөнгийг хаягжууах
ажлыг зохион байгуулах

Хаягжуулалтын ажлын 25% хийгдсэн
байна

2.1.1.3. Чингис хот болон сумдад газрын
үнэлгээний бүсчлэл тогтоож, сумдын төвийн
тэг гортигийг шинэчилнэ.

Газрын үнэлгээний бүсчлэл бий болж
сумын төвүүдийн тэг гортиг
шинэчлэгдсэн байна.

-

ХОХБТХэлтэс

Сумдад МУ-ын иргэнд өмчлүүлэх
боломжтой газрын нөөц тогтоогдсон
байна

150

ХОХБТХэлтэс

2.1.1. Аймгийн Газар зохион
байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг
2.1.1.4 Улсын чанартай авто зам дагуух МУшинээр боловсруулж батлуулан газар
ын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт
олголтыг цэгцэлж, хүрээлэн буй орчинд газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан
ээлтэй байдлаар суурьшлын болон
баталгаа, байрзүйн зураглал хийх, газар
үйлдвэрлэлийн бүсчлэлийг тогтоон
зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
хөгжүүлнэ. Чингис хотын хөгжлийн
боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ
2.1.1.5 Газар зохион байгуулалтын
төлөвлөгөөг Чингис хотын ерөнхий
төлөвлөгөөтэй уялдуулж чиг үүргийн
бүсчлэлийн хүрээнд газар олголтыг
төлөвлөж, хяналт тавина
2.1.1.6 “GPS-ийн /GNSS/ байнгын
ажиллагаатай станцыг Чингис хотод шинээр
суурилуулна

ХОХБТХэлтэс

Чиг үүргийн бүсчлэлээр газар олголт
хийгдсэн байна

Байнгын ажиллагаатай станц
суурилагдсан байна

ХОХБТХэлтэс

-

ХОХБТХэлтэс

2.1.2 Барилга байгууламжид хувийн
хэрэг хөтөлж, гэрчилгээжүүлэх арга
хэмжээг зохион байгуулна.

2.1.2.1.Шинээр батлагдсан “Барилгын тухай”
хуулийн хүрээнд барилга байгууламжийг
гэрчилгээжүүлнэ

Гэрчилгээжүүлэх ажлыг эхлүүлсэн
байна

2.1.4.1. 17,2 км хатуу хучилттай авто зам
гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж, явган замыг
Концессын гэрээгээр концесс эзэмшигч
өөрийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэнэ

17,2 км хатуу хучилттай авто зам
гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж, явган
замын хамт хийгдсэн байна.
Концессын эргэн төлөлтийг УТХО-д
тусгуулах санал хүргүүлсэн байна.

2.1.4.2.Чингис хотын автозамын сүлжээний
гол болон туслах уулзваруудад гэрлэн дохиог
шилжүүлэн суурилан, замын тэмдэг
тэмдэглэгээг шинэчлэн, телекамерийн
хяналтын системийг өргөжүүлнэ.

Чингис хотын автозамын сүлжээний
шаардлагатай уулзваруудад гэрлэн
дохиог шилжүүлэн суурилан, замын
тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчлэн,
телекамерийн хяналтын системийг
өргөжүүлэх ажил эхэлсэн байна

ХОХБТХэлтэс

2.1.4.3. А-11,А-12,А-17,А18, А-19, А-25, А26, А-27, А-33, Т-170, Т-171, Т-172, Т-173, Т174, С-29, С-80, С-78, С-79 байрны доторх
зам талбайг бүрэн шинэчилнэ.

Орон сууцны хорооллуудын доторх зам
талбай шинэчлэгдсэн байна

ХОХБТХэлтэс

2.1.5 Хэрлэн сумын гэр хорооллын
орчинд ус тогтдог газруудыг засах
зорилгоор “Мянган нуурын хотгор”
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, орон сууцны
хороолол доторх тохижилтын ажлыг 1,
3, 4, 5 дугаар багт хийж гүйцэтгэнэ.

2.1.5.1. “Мянган нуурын хотгор” хөтөлбөрийг
боловсруулж хэрэгжүүлнэ

Хөтөлбөрийг боловсруулж эхлүүлнэ

2.1.5.2 Орон сууцны хороолол доторх
тохижилтын ажлыг 1, 3, 4, 5 дугаар багт үе
шаттайгаар хийж гүйцэтгэнэ.

Тохижилтын ажлын зураг төсвийг бэлэн
болгож, хэрэгжүүлж эхэлсэн байна

ХОХБТХэлтэс

2.1.6 Чингис хот, Цэнхэрмандал суманд
үерээс хамгаалсан байгууламж шуудууг
сэргээн засварлана.

2.1.6.1. Чингис хот, Цэнхэрмандал сумын
үерээс хамгаалах байгууламж шуудууг
сэргээн засварлана.

Сэргээн засварлах ажлын зураг төсвийг
хийлгэж, орон нутгийн төсөвт тусгасан
байна

ХОХБТХэлтэс

2.1.7 Олон улсын төсөл хөтөлбөрийн
дэмжлэгийг авах замаар эрчим хүчний
салбарт сэргээгдэх эрчим хүчний
үйлдвэрлэлийн эзлэх хувийг
нэмэгдүүлж, сэргээгдэх эрчим хүч болон
байгальд ээлтэй технологид суурилсан
төвлөрсөн инженерийн байгууламж
бүхий “Сумын шинэ төв” хөтөлбөрийг
эхлүүлнэ.

2.1.7.1 "Сумын шинэ төв" хөтөлбөрийг
боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

Шаардлагатай судалгааг хийсэн байна

ХОХБТХэлтэс

2.1.4 Чингис хотод “Манай гудамжГэрэлтэй гудамж “ хөтөлбөрийг үе
шаттайгаар хэрэгжүүлнэ

ХОХБТХэлтэс

34946102
юань
/12
566 618
279,2 төгрөг/

40.0

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

2.1.8. Дулааны үйлдвэрлэлийн
технологийг шинэчлэн үр ашгийг
нэмэгдүүлж, Чингис хотод Дулааны
станцыг төв шугам сүлжээний хамт
барьж байгуулна.

2.1.8.1. УТХОруулалт, гадаадын хөрөнгө
оруулалт, хувийн хэвшлийн хөрөнгө
оруулалтаар Дулааны станц, төв шугамыг
барьж ашиглалтад оруулах ажлыг зохион
байгуулна

Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдсэн
байна

ХОХБТХэлтэс

2.1.9 Чингис хотын цэвэрлэх
байгууламжийг шинэчлэх цэвэр, бохир
усны сүлжээний найдвартай байдлыг
дээшлүүлэх, дулаан, цэвэр ус,
хэрэглээний халуун усны хуучин шугам
сүлжээг засварлах ажлуудыг үе
шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

2.1.9.1. УТХОруулалтаар цэвэрлэх
байгууламжийг ашиглалтанд оруулах

Хөрөнгийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдсэн
байна

ХОХБТХэлтэс

2.1.10. Чингис хотын ундны усны эх
үүсвэрийн төвлөрсөн шугамд
холбогдоогүй усан сангуудыг төвлөрсөн
шугамд холбож, усан хангамжийн
хүртээмж муу, алслагдсан гэр
хороололд шинээр усан санг байгуулна.

2.1.10.2. Алслагдсан гэр хороололд шинээр
усан санг байгуулна

Хэрлэн сумын гэр хорооллын 3 худгийг
ухаалаг худаг болгосон байна

24.0

ХОХБТХэлтэс

2.1.11. Аймгийн төвд шинээр олгосон
газруудад 6/0,4кВ-ийн дэд станц, 0,4кВ,
0,22кВ-ийн ЦДАШугамыг шинээр
байгуулах, сумдад 0,4кВ, 0,22кВ
ЦДАШугамыг шинэчлэн сайжруулж
найдвартай байдлыг дээшлүүлнэ.

2.1.11.1. Аймгийн төвд шинээр олгосон
газруудад ЦДАШ татах

Хэрлэн сумын шинээр олгосон
газруудыг цахилгаан эрчим хүчээр
хангах ЦДАШ татагдсан байна.

40.0

ХОХБТХэлтэс

2.1.14.1. Хуучин барилга, орон сууцнуудын
орц, дээвэр, орчны тохижилтын ажлыг орон
нутгийн төсөвт тусгаж ажлыг үе шаттайгаар
хэрэгжүүлэх

Шаардлагатай орон сууцнуудын орц,
дээвэр, орчны тохижилтыг хийсэн
байна.

ХОХБТХэлтэс

2.1.14.2. Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
тодорхойлж, банкны байрнууд болон зарим
тодорхой байршилд дахин төлөвлөлтийг
хийнэ

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр
шийдвэрлэгдсэн байна

ХОХБТХэлтэс

2.1.14. Хуучин барилга, орон
сууцнуудын орц, дээвэр, орчны
тохижилтын ажлыг хийн, хорооллын
дахин төлөвлөлтийн төсөл, хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлнэ.

2.1.15. Орон нутгийн барилгын
компаниудтай хамтран хямд үнэтэй
орон сууцаар иргэдийг хангах, эрчим
хүчний хэмнэлттэй, дэвшилтэт
технологи, стандартыг орон нутгийн
барилгын салбарт шинээр нэвтрүүлэх,
нутагшуулах, ногоон барилгын
технологи, барилгын дулааны
алдагдлыг бууруулах, жинг хөнгөрүүлэх
чиглэлд бодлогын дэмжлэг үзүүлнэ.

2.1.15.1. Чингис хот болон сумдад хямд
өртөгтэй, дулааны алдагдлыг бууруулсан,
ногоон технологи бүхий орон сууц болон
байрыг барих санал санаачилгыг дэмжиж
ажиллана

2.1.16.1. Хувийн хэвшлийн санал
2.1.16. “Тэмүүжин” хувийн орон сууцны
санаачилгыг дэмжиж ажиллана.
хороолол болон “Шинэ Өндөрхаан”
хорооллын дэд бүтцийг шийдвэрлэж,
2.1.16.2. "Шинэ Өндөрхаан" хороололд
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний
түрээсийн орон сууцанд иргэдийг хамруулна
дагуу барилгажуулна.
2.1.17. Улс, орон нутгийн төсөв, төр
хувийн хэвшлийн түншлэлийн болон
боломжит бусад эх үүсвэрээр орон
нутгийн чанартай зам, гүүрийг
засварлах, шинээр барьж байгуулах
ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ

2.1.17.3. Даланжаргалан сумаас Бор-Өндөр
сум хооронд 45 км хатуу хучилттай зам
барина

2.1.18. Хот хоорондын болон аймаг
доторх тээврийн үйлчилгээг
боловсронгуй болгох арга хэмжээ авна

2.1.18.2. Орон нутагт гэрээтээр тээвэр
зохицуулагч ажиллуулж сум бүрд байгаа
хувиараа зорчигч тээвэрлэгчдийг зохион
байгуулалтаар хангана
2.1.18.3 .Хот хоорондын болон Чингис хотод
такси үйлчилгээг албажуулан зохион
байгуулах ажлыг дэмжинэ.

2.1.19. Нисэх буудлын үйл ажиллагааг 2.1.19.1. Арабын хөгжлийг дэмжих Кувейтийн
сэргээн, шинэчлэн сайжруулж,
сангийн хөрөнгө оруулалтаар Өндөрхаан
Өндөрхаан нисэх буудлын хүчин чадлыг нисэх буудлын хүчин чадлыг 3С ангилалд
3С ангилалд хүргэж хөөрч буух зурвасыг хүргэж хөөрч буух зурвасыг хатуу хучилттай
хатуу хучилттай болгоно.
болгоно.

Зорилтот чиглэлээр гаргасан саналд
бодлогын дэмжлэг үзүүлсэн байна.

ХОХБТХэлтэс

Хөрөнгө оруулалт татах ажлыг зохион
байгуулах

ХОХБТХэлтэс

Түрээсийн орон сууцанд иргэдийг
оруулж эхлэх

ХОХБТХэлтэс

УТХО-д тусгах

ХОХБТХэлтэс

Сумдад тээвэр зохицуулагч шинээр
ажиллуулсан байна
ХОХБТХэлтэс
Такси үйлчилгээг албажуулах ажлыг
зохион байгуулагдсан байна

Буцалтгүй тусламжийн хөрөнгө
шийдвэрлэгдсэн байна

2.2. "Баялаг бүтээгч Хэнтийчүүд" гэсэн зорилтыг хангахал чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

ХОХБТХэлтэс

2.2.1. Аж үйлдвэрийн хөгжлийн бүсийг
тодорхойлон "Хэнтий аймгийн аж
2.2.1.1 "Хэнтий аймгийн аж үйлдвэрийн
Мэргэжлийн багийг бүрдүүлж, Хэнтий
үйлдвэрийн нэгдсэн төлөвлөлт,
нэгдсэн төлөвлөлт, зураглал"-ыг
аймгийн аж үйлдвэрийн нэгдсэн
зураглал"-ыг экосистем, хүн амын
болосвруулах мэргэжлийн багийг бүрдүүлэн,
төлөвлөлт, зураглал" боловсруулагдсан
нутагшил, суурьшил, түүхий эдийн нөөц,
судалгаа шинжилгээнд тулгуурлан
байна.
дэд бүтцийн бодлоготой уялдуулан
зураглалыг боловсруулна.
боловсруулж мөрдүүлнэ.

10 сая төг

ХОХБТХэлтэс

2.2.2. “Хэнтийн Брэнд” дэд хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж, “Сум бүрт нэг брэнд”
хөдөлгөөнөөр байгальд ээлтэй, шинэ
технологи бүхий нутгийн брэнд
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
санаачлагыг өрсөлдүүлэн шилдэг
брэндийг шалгаруулж дотоод, гадаадын
зах зээлд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлнэ.

20 сая төг

ХОХБТХэлтэс

2.2.3 Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих
сангийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж,
жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд
дэмжлэг үзүүлнэ.

2.2.4 Жижиг дунд үйлдвэрлэл,
бизнесийг дэмжих сан, сум хөгжүүлэх
сангийн бүрдүүлэлт зарцуулалтын
эдийн засгийн үр ашгийг тодорхой
хугацаа бүрт тооцон нийтэд ил тод
мэдээлж, иргэдийн санал, зөвлөмжийг
тусган хэрэгжүүлнэ.

2.2.2.1 "Хэнтийн брэнд" дэд хөтөлбөрийг
боловсруулж, ИТХТ-р батлуулж,
хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

Хэнтий брэнд дэд хөтөлбөр батлагдаж,
хэрэгжиж эхэлсэн байна.

2.2.3.1 Аймаг, орон нутагт хэрэгжүүлэх
хэрэгцээтэй, санхүүжилт шаардлагатай
байгаа жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн
Эх үүсвэрийг жижиг, дунд үйлдвэр
төслийн мэдээллийг жижиг, дунд үйлдвэрийн
эрхлэгчдэд олгож, үйлдвэрлэл,
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
үйлчилгээ хөгжин 200-с доошгүй ажлын
байгууллагад хүргүүлэн эх үүсвэрийг жил бүр
байр бий болсон байна.
нэмэгдүүлж, хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор
дэмжинэ.
2.2.4.1 ЖДҮДДСан, СХСангийн үйл
ажиллагаанд тус тус жилд 1 удаа
хяналт,шинжилгээ-үнэлгээ хийж ажиллах

Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ жилд 1 удаа
хийгдсэн байна.

2.2.4.2 Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний үр
дүнг сумын иргэдэд цахим, хэвлэл
мэдээллийн хэрэгсэл болон бусад хэлбэрээр
ил тод мэдээллэж, тухайн сумын Иргэдийн
төлөөлөгчийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх

Хянал, шинжилгээ-үнэлгээний талаарх
мэдээлэл иргэдэд хүрсэн байна.

2.2.5.1 Сум хөгжүүлэх сангаас олгох зээлийн
хүүгийн тухайн жилийн орлогын 30 хувийг
Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих
2.2.5 Хөнгөн, жижиг, дунд үйлдвэрийн
зээлдэгчдэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг
хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан иргэдэд
салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх,
үзүүлэх сургалтад зориулан зарцуулна.
мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж,
сургах, давтан сургах боломжийг
нийт зээлдэгчдийн 30 хүртэл
2.2.5.2 Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч
нэмэгдүүлнэ.
зээлдэгчийг хамруулсан байна.
байгууллагаас зохион байгуулж буй анхан
шатны болон давтан сургалтанд Жижиг, дунд
үйлдвэрийн эрхлэгчдийг хамруулна.

ХОХБТХэлтэс

2.5 сая төг

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

2.5 сая төг

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

2.2.6 Хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлээр
дэлхийн тэргүүлэх, дэвшилтэт техник
технологи, үйлдвэрийн тоног
төхөөрөмж, бараа бүтээгдэхүүнийг
гадаад, дотоодын үзэсгэлэнд орон
нутгийн үйлдвэрлэгчид, баялаг
бүтээгчдээ дэмжин хамруулна.

2.2.6.1 ХАҮТанхимтай хамтран Хэнтийн
брэнд дэд хөтөлдбөрийн хүрээнд шалгарсан 15 хүртэл Бизнес эрхлэгчдийг гадаадын
Брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид болон
үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулж,
бизнес эрхлэгчдийг гадаад, дотоодын
туршлага судлуулсан байна.
үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулна.

2.2.7.1 ЕБС-ын сургуулийн "Үдийн цай"
2.2.7 "Монголд үйлдвэрлэв" хөтөлбөр, хөтөлбөр, цэцэрлэг, ясли, эмнэлгийн хоолны
20-с доошгүй хувиар орон нутгийн
"Хэнтийн брэнд" дэд хөтөлбөрийн
материал болон бусад орон нутгийн
үйлдвэрийн
бүтээгдэхүүнийг худалдан
хүрээнд орон нутгийн баялаг
үйлдвэрийн бараа, бүтээгдэхүүнийг
авдаг
болсон байна.
бүтээгчдийн бүтээгдэхүүн,
нийлүүлэх боломжийг судалж, хэрэгжилтийг
үйлчилгээгээр эхний ээлжинд төрийн
хангах.
байгууллагуудын худалдан авалтын
хэрэгцээг хангах зохицуулалтыг хийж,
2.2.7.2 Тухайн орон нутагт байгуулагдсан
Орон нутгийн ЖДҮЭ-ийн бүтээгдхүүнийг
нийт ард иргэдэд ухуулан сурталчилах худалдааны төвүүдэд жижиг, дунд үйлдвэр
борлуулах тасгийг бий болгож,
замаар худалдааны эрэлт,
эрхлэгчдийн бараа, бүтээгдэхүүнийг
үйлчилгээг жигдрүүлэн сум тус бүрээс
нийлүүлэлтэнд орон нутагт
борлуулах тасаг бий болгож, "Хэнтийд
бараа, бүтээгдэхүүнийг байршуулсан
үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний хувийг
үйлдвэрлэв" нэрийн барааны тасаг бий
байна.
нэмэгдүүлнэ.
болгох

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

5 сая төг

ХОХБТХэлтэс

2.2.8 Баялаг бүтээгчдэд үзүүлж буй
төрийн үйлчилгээний шат дамжлагыг
2.2.8.1 Иргэдийн бизнес эрхлэх санал
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай
бууруулж, аймгийн хэвлэл мэдээллээр санаачлагыг идэвхжүүлж, хэвлэл мэдээллийн
хамтран ажиллах гэрээ байгуулж,
баялаг бүтээгчдийн гарааны бизнесийг
хэрэгсэлтэй гэрээ байгуулан, гарааны
баялаг бүтээгчдийн гарааны бизнесийг
үнэгүй сурталчлах боломжийг
бизнесийг үнэгүй сурталчилан дэмжинэ.
үнэгүй сурталчилна
бүрдүүлнэ.

ХОХБТХэлтэс

2.2.9 Чингис хот болон сумын төвүүдэд
ахуйн үйлчилгээний төвүүдийг төр
хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор
байгуулж, гар урлал, оёдол, засвар
болон үйлчилгээний бизнес эрхлэгч
иргэдийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлнэ.

ХОХБТХэлтэс

2.2.9.1 Сумдын Засаг дарга нарын болон
Хувийн хэвшлийн зүгээс гаргасан санал
санаачилгыг дэмжиж ахуйн үйлчилгээний
төвийг байгуулна.

Тухайн жилд гарсан санал санаачилгыг
дэмжиж ажиллана.

2.2.10 Сум дахь бизнес инкубатор
төвүүд, жижиг, дунд бизнесийг дэмжих
сан, төсөл хөтөлбөр, төрийн бус
байгууллага зэрэг бизнесийг дэмжих
байгууллагуудын оролцоотойгоор сум,
орон нутгийн онцлог нөөц бололцоонд
тулгуурласан, өвөрмөц шинэ төрлийн
өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх төслүүдийг дэмжиж
ажиллана.

2.2.10.1 Чингис хот дахь Бизнес инкубатор
төвийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлж, сум
орон нутгийн онцлог, нөөц бололцоонд
тулгуурласан өвөрмөц шинэ төрлийн
өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх төслүүдийг дэмжиж ажиллана.

2.2.11 Баялаг бүтээгч иргэдийн хамтарч 2.2.11.1 "Хоршоог хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр"ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх
ийн төслийг боловсруулан ИТХТ-ийн хурлаар
зорилгоор “Хоршоог хөгжүүлэх” дэд
батлуулж, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган
хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ
ажиллана.

Аймгийн хэмжээнд 3-с доошгүй
үйлдвэрлэл шинээр бий болж, 10-с
доошгүй ажлын байр нэмэгдсэн байна.

10 сая төг

ХОХБТХэлтэс

Хоршоог хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр
батлагдаж, хэрэгжиж эхэлсэн байна.

20 сая төг

ХОХБТХэлтэс

2.3. "Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр" гэсэн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
2.3.1.1. Ард иргэдийг эрүүл аюулгүй хүнсний
бүтээгдэхүүнээр хангахад "Эрүүл хүнс-Эрүүл
Дэд хөтөлбөр батлагдсан байна.
Монгол хүн" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн
ажиллана.
2.3.1. Хүн амыг эрүүл аюулгүй хүнсний
бүтээгдэхүүнээр хангахад төр, хувийн
хэвшил иргэний хамтын ажиллагаа,
хяналтыг сайжруулна

2.3.3. Орон нутгийн хүнсний
бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулж,
тахиа, гахай, зөгийн аж ахуй зэрэг бичил
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн,
бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт,
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

2.3.4. Иргэний нийгмийн байгууллагын
оролцоотой ХАА-н салбарын шинжлэх
ухааны ололтыг нэвтрүүлэх, зөвлөх
үйлчилгээг орон нутгийн иргэдэд хүргэж
бүтээгдэхүүний гарцыг нэмэгдүүлнэ

2.3.1.2. Аймгийн аварга тогооч шалгаруулах
уралдааныг жил бүр зохион байгуулна.

20-с доошгүй тогоочийг хамруулж 2
болон түүнээс дээш тогооч зэрэг
ахиулсан байна.

2.3.1.3. Хүн амыг хүнсний бүтээгдэхүүнээр
хангаж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын
үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулж, Хяналтыг жилд 1 удаа, сургалтыг 200-с
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг
доошгүй иргэнд зохион байгуулсан
хангах тухай хуулийн талаар сургалт,
байна.
сурталчилгааны ажлыг жил бүр зохион
байгуулна.

2.3.3.1. Хэрлэн суманд туслах аж ахуй
байгуулах /Гахай, шувуу, зөгийн аж
ахуй/хувийн хэвшлийн санал санаачлагыг
дэмжиж ажиллана.

Шувууны аж ахуй байгуулах нөхцөл
бүрдсэн байна.

2.3.4.1. "Цагаан сар-Цагаан идээ" үзэсгэлэн
худалдааг жил бүр зохион байгуулна.

Үзэсгэлэн худалдаанд 18 сумын 100-с
доошгүй үйлдвэрлэгчдийг хамруулсан
байна.

ХОХБТХэлтэс

1.0 сая төг

ХОХБТХэлтэс

1,0 сая төг

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

2.0 сая төг

ХОХБТХэлтэс

150-с доошгүй үйлдвэрлэгчдийн 25-с
доошгүй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг
хамруулсан байна.

7.0 сая төг

ХОХБТХэлтэс

Аймгийн тариаланчдын зөвлөгөөн,
технологийн сургалт 200 хүн

6 сая

ХОХБТХэлтэс

2.3.4.4 . ХАА-н мэргэжилтнийн сургалт,
зөвлөгөөн зохион байгуулна.

120 мэргэжилтэн сургалтанд хамрагдсан
байна.

5.0

ХОХБТХэлтэс

2.3.6.1. "Тал нутгийн цагаан" үүлдрийн
хонинд үзлэг ангилалт хийж стандартын
шаардлага хангасан хээлтүүлэгч худалдан
авч, цөм сүргийн тоо толгойг нэмэгдүүлнэ.

ТНЦагаан хонины тоо толгой нэмэгдэж,
чанар сайжирна.

10.0

ХОХБТХэлтэс

Галшар сумын нийт ямаан сүрэгт
МААЭШХүрээлэнтэй хамтарч үзлэг
ангилалт болон судалгааны ажил
хийгдсэн байна.

16.0

ХОХБТХэлтэс

Дадал, Биндэр, Батширээт, БаянАдарга, Норовлин сумдын 10.0 үхэр
ангилалтанд хамрагдсан байна.

10.0

ХОХБТХэлтэс

2.3.4.2. "Хэнтий намрын баяр" нэгдсэн арга
2.3.4. Иргэний нийгмийн байгууллагын
хэмжээг жил бүр зохион байгуулна.
оролцоотой ХАА-н салбарын шинжлэх
ухааны ололтыг нэвтрүүлэх, зөвлөх
2.3.4.3 Газар тариалан эрхлэгчдийн аймгийн
үйлчилгээг орон нутгийн иргэдэд хүргэж
зөвлөгөөн, технологийн сургалт зохион
бүтээгдэхүүний гарцыг нэмэгдүүлнэ
байгуулна.

2.3.6 Тал нутгийн цагаан үүлдрийн
хонины үүлдэрлэг байдал, тоо толгой
нэмэгдүүлэх, Галшарын улаан ямааг
2.3.6.2. Галшар сумын ямаан сүрэгт үзлэг
омог, Дадал сумын мах сүүний
ангилалтын ажлыг жил бүр зохион байгуулж,
чиглэлийн үхрийг үржлийн хэсэг болгох
омог болгох ажлыг хийнэ.
талаар үзлэг ангилалт судалгааны
ажлыг хийнэ.
2.3.6.3. Дадал сумын үхэр сүрэгт үзлэг
ангилалтын ажлыг хийж цөм сүрэг бүрдүүлэх
талаар судалгааны ажил хийнэ.
2.3.8. Мал сүргийг элдэв өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх,
оношлогоо шинжилгээний чадавхийг
сайжруулж, мал эмнэлгийн салбарын
ажил үйлчилгээний чанар, хүртээмж үр
дүнг дээшлүүлэн малын өвчлөлийг
бууруулна

2.3.6.4 Аймгийн хэмжээнд ариутгал
халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг зохион
байгуулах, ялангуяа малаас хүнд
халдварладаг халдварт, гоц халдварт
өвчнүүдийн голомтуудыг жил бүр
зориулалтын авто машинаар ариутгах

242 голомт

2.7 сая

ХОХБТХэлтэс

2.3.10. Мал үржлийн нэгжийг
чадавхжуулах замаар биотехнологийн
ололтыг нэвтрүүлэн үржил селекцийн
ажлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй
явуулж малын тоог чанарт шилжүүлж
ашиг шим, хүртээмжийг сайжруулна.

2.3.10.2 Өндөр ашиг шимтэй хээлтүүлэгч
малын гүн хөлдөөсөн үрээр зохиомол
хээлтүүлэг хийнэ. /Дадал сумын үхэр,
Галшарын улаан ямаа/

Цэвэр, эрлийз малын тоо нэмэгдэж,
нэгжээс авах ашиг шим нэмэгдэнэ.

5.0 сая

ХОХБТХэлтэс

2.3.11. Малчид, мал аж ахуйн
мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх, мал үржлийн
аж ахуйн нэгжүүдийг нэмэгдүүлэх,
давтан сургах, мал аж ахуйн хөгжлийн
талаарх дэвшилтэт арга, туршлагыг
судлах, нэвтрүүлэх, мэдлэгжүүлэх,
мэдээллээр хангах ажлыг
хөтөлбөрүүдийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

2.3.12 Гол мөрний болон хур бороо, цас
мөсний усыг хуримтлуулах, худаг, уст
цэг, усан сан, хөв цөөрөм байгуулах,
усан хангамжийг сайжруулах замаар
бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулна.

2.3.11.2 Мал эмнэлгийн салбарын эмч
мэргэжилтнүүдэд зориулсан зөвлөгөөн,
үзүүлэх сургалт зохион байгуулах

2.3.12.1. Шаардлагатай суманд хөв барих

2.3.12.2. Шинээр гүн өрмийн худаг гаргах

2.3.13 Бэлчээрийн ашиглалтыг
2.3.13.1. Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах,
сайжруулах, нөхөн сэргээх, цөлжилтийг
нөхөн сэргээх зорилгоор бэлчээрийн мэрэгч
бууруулах үйл ажиллагааг бодлогоор
үлийн цагаан оготно устгалын ажлыг жил бүр
дэмжиж үлийн цагаан оготно устгалын
зохион байгуулна.
ажлыг чанаржуулна.
2.3.14.2 "Хэнтий - Атрын аян"-г үр
дүнтэйгээр, тариалан бүхий сумдад
хэрэгжүүлж ажиллана.

Зөвлөгөөн 77 хүн, Үзүүлэх сургалт 3
суманд

Шаардлагатай суманд хөв байгуулж
бэлчээрийн усан хангамжийг
сайжруулна.
18 сум, 5 тосгонд хэрэгжүүлэх сум
болгонд жилд 1-2 гүн өрмийн худаг
гаргаж бэлчээрийн усан хангамжийг
сайжруулна.

Жил бүр 60.0 мянган га талбайд
устгалын ажил хийгдсэн байна.

"Хэнтий-Атрын аян"-ны хүрээнд сумдын
ургацын хэмжээ өмнөх жилээс
нэмэгдсэн байна

2.3.14 “Хэнтий - Атрын аян”-ыг өрнүүлэн 2.3.14.3 Хөрсний үржил шим, тос, тэжээлийн
Хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэгт
хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх,
ургамал тариалалтыг нэмэгдүүлж
хамруулснаар хөрсний үржил шим
тэжээлийн болон техникийн ургамал
хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэгт иргэд аж
сайжирч, тэжээлийн ургамал тариалалт
тариалалтыг дэмжиж, үр тариа, төмс
ахуйн нэгжүүдийг хамруулна.
нэмэгдсэн байна.
хүнсний ногоогоор орон нутгийн
хэрэгцээг хангана.
2.3.14.4 Төмс, хүнсний ногооны тариалалтыг
Дэмжлэгт хамруулснаар төмс хүнсний
механикжуулах болон өвлийн хүлэмж барих
ногооны тариалах талбай ба ургац
иргэн, аж ахуйн нэгжийг урт хугацаатай
нэмэгдэж хангалтын хувь өссөн байна.
хөнгөлөлттэй зээлд хамруулна
2.3.15 Эргэлтийн талбайн ашиглалтыг
сайжруулж, газар тариалан, эрчимжсэн
мал аж ахуй эрхлэх бүс нутгийг тогтоон,
үр тариаг 100 хувь , таримал тэжээлийн
50 хувийг орон нутгийн үйлдвэрлэлээр
хангана. Атаршсан 10.0 мянган га
тариалангийн талбайг эргэлтэнд
оруулна.

2.3.15.1.Атаршсан 10.0 мянган га
тариалангийн талбайг эргэлтэнд оруулна.

2500 га

6.5 сая

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

437.0

ХОХБТХэлтэс

90.0

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

2.3.15 Эргэлтийн талбайн ашиглалтыг
сайжруулж, газар тариалан, эрчимжсэн
мал аж ахуй эрхлэх бүс нутгийг тогтоон,
үр тариаг 100 хувь , таримал тэжээлийн
50 хувийг орон нутгийн үйлдвэрлэлээр 2.3.15.2 Газар тариалан,эрчимжсэн мал аж
ахуй эрхлэх бүс нутгийг тогтоож аймгийн ИТХхангана. Атаршсан 10.0 мянган га
ын тэргүүлэгчдээр батлуулах.
тариалангийн талбайг эргэлтэнд
оруулна.

Бүс нутгийг тогтоосон байна.

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

2.3.17. Төмс хүнсний ногооны хүлэмж,
агуулах зоориудыг сумдад болон
аймгийн төвд барьж байгуулна.

2.3.17.1. Төмс, хүнсний ногооны 200 тонны
багтаамжтай зоорь барьж ашиглалтанд
оруулна.

50%ийн гүйцэтгэл

2.3.18. Газрын үржил шим, үр өгөөж,
таримал ургамлын үр үржүүлгийн аж
ахуйг хөгжүүлж, үрийн сорт чанарыг
сайжруулах замаар га-аас авах ургацын
хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

2.3.18.1. Үр үржүүлэх аж ахуйн нэгжийг
түшиглэн бүс нутагт тохирсон богино
болцтой сортын үр үржүүлэх ажлыг
эрчимжүүлж үрийн шинэчлэл хийнэ

25 тн элит үр авч үрийн шинэчлэл
хийгдсэн байна.

20,0 сая

ХОХБТХэлтэс

ГУРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
3.1. "Байгальд ээлтэй Хэнтийчүүд" гэсэн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
3.1.1.1.Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай
Сард 1 удаа хэвлэл мэдээллийн
хамтран тогтвортой хөгжлийн боловсрол,
хэрэгслээр мэдээлэл хүргэж ажилласан
тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийн тухай
байна.
мэдээллийг олон нийтэд тасралтгүй хүргэнэ.

1.0

ХОХБТХэлтэс

Төрийн байгууллагын албан хаагчдад 1
удаа сургалт хамрагдсан байна./Засаг
дарга, ЗДТГ-ын дарга нар танхимын
сургалт/

10.0

ХОХБТХэлтэс

"ТХБ, ногоон хөгжлийг дэлгэрүүлэх нь"
сэдэвт олимпиад зохион байгуулагдсан
байна.

2.0

ХОХБТХэлтэс

Эко сургууль болгон хөгжүүлэх
сургуулиуд сонгогдож төсөл хөтөлбөрт
хамрагдсан байна.

25.0

ХОХБТХэлтэс

Жил бүр Эко шаардлага хангасан 3-аас
доошгүй сумд, сууринг шалгаруулна.

5.0

ХОХБТХэлтэс

7 байгаль хамгаалагчийг мотоциклоор
хангасан байна

14.6

ХОХБТХэлтэс

3.1.1 Тогтвортой хөгжлийн боловсрол
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж , Бүх шатны
боловсролын байгууллага, байгаль
3.1.1.2.Тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийн
орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа
талаарх
сургалтыг шийдвэр гаргах түвшний
явуулдаг төрийн болон төрийн бус
албан
тушаалтнууд
болон албан хаагчдад
байгууллага, хэвлэл мэдээллийн
хийнэ
байгууллагын оролцоотойгоор хүүхэд,
залуучууд, олон нийтэд байгаль
3.1.1.3.ЕБСургуулийн багш, сурагчдын дунд
орчиндоо ээлтэй хандах хандлага, зөв
"Тогтвортой хөгжлийн боловсролын
дадлыг төлөвшүүлэх арга хэмжээг үе
олимпиад"-ыг зохион байгуулна.
шаттайгаар зохион байгуулж, Чингис
3.1.1.4.Аймгийн хэмжээнд 2-оос доошгүй
хот, сум суурин газрыг экологийн хувьд
дунд сургуулийг сонгож эко болгон цогцоор
тогтвортой, байгаль орчинд ээлтэй
нь тохижуулж, багш сурагчдыг чадавхжуулна.
ногоон эко хот болгон хөгжүүлэх
эхлэлийг тавина.
3.1.1.5.Эко сум, суурингийн шалгуур
үзүүлэлтүүдийг гарган байгальд ээлтэй
сумдыг шалгаруулна.

3.1.2 Байгаль орчны салбарын
ажилтнуудын ажиллах боломж
нөхцөлийг сайжруулж, мэргэжилтэй
боловсон хүчнээр хангах асуудлыг үе
шаттай шийдвэрлэнэ. Байгаль орчны
багц хуулийн хэрэгжилтийг хангаж,

3.1.2.1.Сумдын нийт 35 байгаль
хамгаалагчдыг мотоциклоор болон бие
хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангана. /Сумын
Засаг дарга нарын гэрээний үүрэг зарим
хэсгийг давхар оруулж өгнө/

3.1.2 Байгаль орчны салбарын
ажилтнуудын ажиллах боломж
нөхцөлийг сайжруулж, мэргэжилтэй
боловсон хүчнээр хангах асуудлыг үе
шаттай шийдвэрлэнэ. Байгаль орчны
багц хуулийн хэрэгжилтийг хангаж,
байгалийн нөөц баялгийн хууль бус
ашиглалтад тавих хяналтыг
сайжруулна.

3.1.3 Байгаль хамгаалах үйл ажиллагааг
дэмжин байгальд ээлтэй үйл ажиллагаа
явуулж, үйлдвэрлэл эрхэлж буй иргэд,
аж ахуйн нэгж байгууллага, төрийн бус
байгууллагуудыг урамшуулна.
Байгалийн нөөцийн хамтын
менежменттэй нөхөрлөлүүдийн үйл
ажиллагааг дэмжинэ.

3.1.4 Сум суурин газрын ногоон
байгууламжийн талбайн хэмжээг
нэмэгдүүлнэ. Чингис хотод ногоон
байгууламжийг нэмэгдүүлэх, арчлан
тордох, хамгаалалтыг хариуцсан нэгж
байгуулна.

3.1.5 Сум дундын болон сумын ойн
ангиудыг гадаадын ижил төрлийн үйл
ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай
хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлж,
шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслээр хангана.

3.1.2.2.Байгаль хамгаалах салбарын албан
хаагчдыг мэргэжил дээшлүүлэн суралцахад
дэмжлэг үзүүлэн ажиллана.

Жилд 2-оос доошгүй байгаль
хамгаалагчийг мэргэжил дээшлүүлэх
сургалтанд хамруулсан байна.

3.1.2.3.Байгаль орчны хууль тогтоомжийн
Тухайн жилд байгаль орчны журмын
хэрэгжилтийг хангуулах талаар сумдын Засаг эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил хамгийн ихээр
дарга нарыг Гэмт хэргээс урьдчилан
гарсан 2-оос доошгүй сумын Засаг
сэргийлэх зөвлөлд илтгэл мэдээлэл
даргын мэдээллийг хэлэлцэж байгаль
бэлтгүүлж, танилцуулж мэдээлэл солилцож хамгаалах ажлын үр дүнг сайжруулсан
хэвших.
байна.

ХОХБТХэлтэс

3.1.3.1.Байгальд ээлтэй үйл ажиллагаа,
үйлдвэрлэл, хэрэглээг нэвтрүүлж буй иргэн,
Жилд 2-оос доошгүй аж ахуйн нэгж
ААН-ийг жил бүр шалгаруулж, урамшуулах, байгууллагыг шалгаруулж урамшуулсан.
сурталчилах ажлыг зохион байгуулна.

3.0

ХОХБТХэлтэс

3.1.3.2.Байгалийн нөөцийн хамтын
Жилд 5-аас доошгүй байгалийн нөөцийн
менежменттэй нөхөрлөлүүдийг чадавхжуулах нөхөрлөлийг төсөлд хамруулан дэмжиж,
сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, төсөл
нийт нөхөрлөлүүдэд 1 удаа сургалт
хөтөлбөрт хамруулна.
зохион байгуулсан байна.

5.0

ХОХБТХэлтэс

3.1.4.1 Аймгийн хэмжээнд ногоон
байгууламжийн талбайн хэмжээг 2 дахин
нэмэгдүүлэн нийт 45 га болгоно.

Чингис хотод 2 га талбайд ногоон
байгууламжийг шинээр бий болгож нийт
24 га ногоон байгууламжтай болсон
байна.

25.0

ХОХБТХэлтэс

3.1.4.2.Чингис хотод ногоон байгууламжийг
нэмэгдүүлэх, арчлан тордох, хамгаалалтыг
хариуцсан нэгжийг Хот тохижилт ОНТҮГ-ыг
түшиглэн байгуулна.

Ногоон байгууламжийг хариуцсан нэгж
байгуулагдсан байна.

12.5

ХОХБТХэлтэс

3.1.5.1.Ойн ангиудыг шаардлагатай багаж
хэрэгслээр хангана.

1 ойн ангийг шаардлагатай багаж
хэрэгслээр хангагдсан байна

15.0

ХОХБТХэлтэс

3.1.5.2.Сумын болон сум дундын ойн
ангиудад мэдээллийн төвийг байгуулна.

Ойн ангиудад мэдээллийн төв бий
болсон байна.

3.1.6.1.Байгалийн аясаар болон зориудаар
ойжуулж нөхөн сэргээх талбайн хэмжээ
болон өөрийн хөрөнгөөр хийх ойжуулалтын
хэмжээг нэмэгдүүлнэ

Жилд 250-аас доошгүй га талбайд
ойжуулалт хийсэн байна.

3.1.6.2.Ойн хөнөөлт шавжийн тархалт, өсөлт
2000 га-аас доошгүй талбайд хортонтой
бууралтыг хяналтанд авч, зарцуулах
тэмцэх ажлыг зохион байгуулсан байна.
хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

3.1.6 Ойн нөөцийг хамгаалах, үр
өгөөжтэй ашиглах, нөхөн сэргээх,

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

173.0

ХОХБТХэлтэс

17.8

ХОХБТХэлтэс

3.1.6 Ойн нөөцийг хамгаалах, үр
өгөөжтэй ашиглах, нөхөн сэргээх,
тогтвортой ашиглалтын менежментийг
сайжруулна.

3.1.7 Ойн зурвас байгуулах замаар
цөлжилтийн эрчмийг сааруулна
3.1.8 Ой хээрийн түймрээс урьдчилан
сэргийлэх, тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх,
түймрийн тоо хохирлыг бууруулах
зорилгоор сумдын дунд болзолт
уралдаан зарлах, түймэр унтраах
шуурхай бүлэг ажиллуулах, бэлэн
байдлын үзлэгийг жил бүр тогтмол
зохион байгуулна.
3.1.9 Хил дамнасан ой хээрийн
түймрээс урьдчилан сэргийлэх
зорилгоор байгуулсан харлуулсан
шороон зурвасыг жил бүр арчлан
сэргээж, зурвасын өргөнийг 2 дахин
нэмэгдүүлж түймрийн эрсдэлийг
бууруулна.
3.1.10 Байгаль орчны судалгаа
шинжилгээг мэргэжлийн байгууллагаар
хийлгэж, орчны бохирдлыг бууруулах
менежментийн төлөвлөгөө
боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

3.1.6.3.Тухайн жилд ойн менежментийн
төлөвлөгөөний биелэлт нь 80 хувиас дээш
дүгнэгдсэн ойн нөхөрлөлүүдэд өөрийн
эзэмшлийн ойд менежментийн дагуу бие
даасан үйл ажиллагаа явуулахад техник
технологийн дэмжлэг үзүүлнэ.

Ойн менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлт нь 80 хувиас дээш дүгнэгдсэн 3аас доошгүй ойн нөхөрлөлд дэмжлэг
үзүүлсэн байна.

18.0

ХОХБТХэлтэс

3.1.6.4.Тарьц суулгац ургуулах дэвшилтэт
технологийг нэвтрүүлж жил бүр мод
үржүүлгийн газрыг 2-оос доошгүйг шинээр
нэмж бий болгох

20000 бортогонд тарьц суулгацыг
ургуулж зах зээлд нэвтрүүлж, 1 суманд
МҮГ-ыг байгуулсан байна.

9.0

ХОХБТХэлтэс

3.1.6.5.Ойн эрүүл орчин бүрдүүлж, хэвийн
өсөлтийг ханган, ойн бүтээмжийг дээшлүүлэх
зорилгоор цэвэрлэгээний аргаар мод бэлтгэн
ойг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна.

Жилд 600-аас доошгүй га талбайг
цэвэрлэсэн байна. 15000м3-аас
доошгүй модыг цэвэрлэгээний аргаар
бэлтгэсэн байна.

3.1.7.1.Цөлжилтөнд хамгийн ихээр өртсөн
Бор-Өндөр, Дархан, Галшар, Дэлгэрхаан
сумын тус бүрт 5-аас доошгүй га талбайд
ойн зурвас байгуулж хөрсний элэгдлээс
хамгаална.

Бор-Өндөр суманд 5-аас доошгүй га
талбайд шинээр ойн зурвас байгуулсан
байна.

15.0

ХОХБТХэлтэс

3.1.8.1.Түймрийн аюулаас урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулна

Өмнөх жилд гарсан түймрийн эрсдлийн
хэмжээ 10-аас доошгүй хувиар буурсан
байна.

10.0

ХОХБТХэлтэс

3.1.9.1. Түймрийн эрсдэлийг бууруулна

175 км урт, 10 м-ийн өргөнтэй гаргасан
түймрээс хамгаалах харлуулсан шороон
зурвасыг арчлан сэргээсэн байна.
Биндэр, Дадал сум

29.7

ХОХБТХэлтэс

3.1.10.1 Орчны бохирдлыг бууруулах
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж
батлуулна.

.Аймгийн хэмжээнд хөрсний бохирдол
болон цөлжилтийн судалгааг
мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсэн
байна.

15.0

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

3.1.11 Хог хаягдлын хэмжээг бууруулах,
дахин ашиглах, байгальд ээлтэй
байдлаар цэвэрлэх, зайлуулах хог
хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг
боловсруулан хэрэгжүүлж, Чингис хотод
хог ангилан дахин боловсруулах шинэ
техник технологи нэвтрүүлэх
ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

3.1.12
Чингис хотын ундны усны эх
үүсвэрийн хамгаалалтын болон ариун
цэврийн бүсийн дэглэмийг мөрдүүлнэ.
Усны эх үүсвэрийг хашаажуулж, харуул
хамгаалалтыг сайжруулна.
3.1.13 Усны чанарын хяналтын
тогтолцоог бий болгож, сумын
төвүүдийн хүн амын ундны усны эх
үүсвэрт ус цэнгэгжүүлэх, зөөлрүүлэх
төхөөрөмж шинээр суурилуулах ажлыг
үе шаттай шийдвэрлэнэ.

3.1.11.1.Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт хог
хаягдах хэмжээг бууруулах менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулна.

Хог хаягдлын цэгийн судалгааг хийж, зөв
оновчтой байрлалд байгуулах судалгаа
хийгдсэн байна.

ХОХБТХэлтэс

3.1.11.3 Хог хаягдлын менежментийг
сайжруулахад гадаад, дотоодын сайн
туршлагыг нэвтрүүлэх, ОУ-ын төсөл
хөтөлбөртэй хамтран ажиллана.

Сайн туршлага нэвтрүүлсэн дотоод,
гадаадын байгууллага, орон нутгийг
судална

ХОХБТХэлтэс

3.1.12.1.Ундны усны эх үүсвэрийн худгуудын Ундны усны худгийн эх үүсвэрийг хашиж
харуул хамгаалалтыг сайжруулж, бүрэн
хамгаалсан байна. /Хэрлэн сумын
хашаажуулна.
төвийн 6 худаг, камержуулах/

ХОХБТХэлтэс

3.1.12.2. Хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг
мөрдүүлж тэмдэгжүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ.

Хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг
мөрдүүлнэ./Хэрлэн сумын төвийн 6
худаг/

3.1.13.1 Усны чанарын хяналтын тогтолцоог
бий болгож, сумын төвүүдийн нэн
шаардлагатай хүн амын ундны усны эх
үүсвэрт шинээр ус цэнгэгжүүлэх, зөөлрүүлэх
төхөөрөмж суурилуулахад тусална.

2 сумдын худагт ус цэвэршүүлэх
төхөөрөмж суурилуулагдсанаар эрүүл
ахуйн чанарын стандартад нийцсэн
байна.

12.0

ХОХБТХэлтэс

5 булгийн эхийг хашиж хамгаалсан
байна

10.0

ХОХБТХэлтэс

Баян-Овоо сумын Гүрмийн нуурыг
хашиж хамгаална.

30.0

ХОХБТХэлтэс

3.1.14.1.Нэн шаардлагатай булгийн эхийн
3.1.14 Гол горхи, булаг шанд, рашааны
хамгаалалтыг сайжруулан хашиж хамгаалан,
ундаргын эхийг хамгаалах ажлыг
хөв цөөрмийг байгуулна
эрчимжүүлж, гол мөрний болон хур
бороо, цас мөсний усыг хуримтлуулах,
3.1.14.2.Баян-Овоо сумын Гүрмийн нуурыг
усан сан, хөв цөөрөм байгуулж усан
ширгэх, бохирдохоос хамгаалан
хангамжийг сайжруулна. Гадаргын усыг
хашаажуулна
ашиглах санаачлагыг дэмжинэ.

3.1.16 Улсын болон орон нутгийн
тусгай хамгаалалттай газрын сүлжээг
өргөжүүлэн, хамгаалалтын
менежментийг сайжруулна.

20.0

3.1.16.1.Экосистемийн тэнцвэрт байдлыг
хангахад онцгой ач холбогдол бүхий
газруудыг улс болон орон нутгийн
Хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг 30
хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг
хувьд хүргэнэ.
өргөжүүлж аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 35
хувьд хүргэнэ.

ХОХБТХэлтэс

ХОХБТХэлтэс

3.1.16 Улсын болон орон нутгийн
тусгай хамгаалалттай газрын сүлжээг
өргөжүүлэн, хамгаалалтын
менежментийг сайжруулна.

3.1.17 Амьтны нөөцийг хамгаалах, үр
өгөөжтэй ашиглах, өсгөн үржүүлэх
зорилгоор агнуурын менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.
Ховор, нэн ховор амьтан, ургамлыг
зориудаар өсгөн үржүүлэх, сэргээн
нутагшуулах, тарималжуулах ажлыг
дэмжин ажиллана.

3.1.16. 2.Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн
экосистемийн хөгжлийн горим, зүй тогтлыг
танин мэдэх, байгалийн нөөц, баялагийг
үнэлж тодорхойлох, зохистой ашиглах,
хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлийн
судалгааг өргөжүүлж, мэдээллийн санг
бүрдүүлэх

2 орон нутгийн тусгай хамгаалаттай
газрыг судалгаанд хамруулсан байна.

20.0

ХОХБТХэлтэс

3.1.17.1. Агнуур зохион байгуулалт хийн
агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг
боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлнэ.

Хэнтий аймгийн ерөнхий агнуур зохион
байгуулалт, менежментийн төлөвлөгөөг
боловсруулан батлуулсан байна. /20172021/

30.0

ХОХБТХэлтэс

3.1.17.2 .Ховордож буй амьтадыг хамгаалах,
байгалийн жамаар өсөх нөхцлийг бүрдүүлэх

Ховор амьтдад биотехникийн арга
хэмжээ авагдсан байна.

10.0

ХОХБТХэлтэс

3.1.17.3 Ховор, нэн ховор ургамлыг
зориудаар өсгөн үржүүлэх, сэргээн
нутагшуулах, тарималжуулах

Ховор, нэн ховор ургамлыг зориудаар
өсгөн үржүүлэх, таримжуулсан аж ахуйн
нэгжүүдийг дэмжин ажиллана.

3.1.18.1. Газрын доройтолд орсон, эвдэрсэн
газар нутгийг эрэмбэлэн газрыг нөхөн сэргээх
ажлыг зохион байгуулна.

Уул уурхайн нөлөөгөөр эвдэрсэн
орхигдсон 10 га-д техникийн болон
биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн
байна

3.1.18.2.Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчдээр
“Байгаль орчны менежментийн
3.1.18 Уул уурхайн нөлөөгөөр эвдрэлд
төлөвлөгөө”,
“Байгаль орчныг хамгаалах
орсон газар, орхигдсон талбайг нөхөн
төлөвлөгөө”
гаргуулан
нөхөн сэргээлтийг
сэргээх ажлыг сайжруулж, гар аргаар
нэмэгдүүлэнэ.
ашигт малтмал олборлогчдын үйл
ажиллагааг нөхөрлөлийн хэлбэрт бүрэн
3.1.18. 3 Түгээмэл тархацтай ашигт
шилжүүлнэ.
малтмалыг тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн
нэгжээр бэлтгүүлж хууль бус олборлолтыг
зогсооно.

ХОХБТХэлтэс

20.0

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдана.

ХОХБТХэлтэс

Хууль бус олборлолт 20 хувиар буурна.

ХОХБТХэлтэс

3.1.18.4 Хууль бус гар аргаар ашиг малтмал
Хууль бус гар аргаар ашиг малтмал
олборлогчдийн үйл ажиллагааг нөхөрлөлийн олборлогчдийн иргэдийн үйл ажиллагаа
хэлбэрт хүрэн оруулна.
зогоссон байна.
3.2. "Бахархах зүйлтэй Хэнтийчүүд" гэсэн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
3.2.1.1 Чингис хааныг дотоод болон гадаадад
сурталчлан таниулах "Чингис бренд" дэд
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ
3.2.1
Аялал жуулчлалын өрсөлдөх
чадварыг дээшлүүлж Хэнтий аймагт
“Чингис брэнд” хөтөлбөр, аялал
жуулчлалын маршрут, мастер
төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

ХОХБТХэлтэс

"Чингис брэнд" хөтөлбөр
боловсруулагдан Аймгийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулна.

ХОХБТХэлтэс

40.0

ХОХБТХэлтэс

3.2.1
Аялал жуулчлалын өрсөлдөх
чадварыг дээшлүүлж Хэнтий аймагт
“Чингис брэнд” хөтөлбөр, аялал
жуулчлалын маршрут, мастер
төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

3.2.1.2 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,
Ёохор, Адууны баяр, Хатдын наадам)–г
уламжлал болгон зохион байгуулна.

3.2.2.1 Бурхан шашин, Гүндгаравлин хийдийн
түшиглэж зохион байгуулалтыг хийн
3.2.2 Аялал жуулчлалаас орох орлого,
жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх.
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэмэгдүүлж,
3.2.2.2.Олон улсын стандартад нийцсэн
олон улсын стандартад нийцсэн аялал
аялал жуулчлалын цахим мэдээллийн санг
жуулчлалын цахим мэдээллийн санг
үүсгэн улс, аймаг орон нутгийн веб сайтанд
бий болгоно.
байршуулан гадаад болон дотоодын
сүлжээнд нэвтрүүлнэ.
3.2.3 Шинжлэх ухаан, боловсролын
байгууллагын оролцоотойгоор Чингис
хаан судлалын олон улсын бага хурлыг
Хэнтий аймагт зохион байгуулах,
3.2.3.1.Чингис хаан судлалын олон улсын
судалгаа шинжилгээний ажлыг
өрнүүлэх, судалгааны ажлын үр дүнг бага хурлыг Хэнтий аймагт зохион байгуулна.
аялал жуулчлалын болон урлаг соёлын
үйлчилгээнд нэвтрүүлж, эдийн засгийн
эргэлтэнд оруулах нөхцөлийг
бүрдүүлнэ.
3.2.4.1.Орон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн
3.2.4 Түүх, соёл, угсаатан судлал, газар
аялал жуулчлалыг
зүй, археологи, палеонтологийн
хөгжүүлэх, нутаг орноо сурталчлан таниулах
судалгааны эрдэм шинжилгээний
ажлыг дэмжин, дэлгэрүүлж
байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр
сум
бүрийн
бусдаас ялгарах онцлог,
нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор сум
бахархалт
үнэт
зүйлийг тодруулан нутгийн
бүрийн бусдаас ялгарах онцлог,
иргэдийн амьжиргааг дэмжиж ажиллана.
бахархал, үнэт зүйлийг тодруулан,
түүнд үндэслэсэн аялал жуулчлалын
үйлчилгээ, гар урлал, нийгэм соёлын
хөтөлбөр арга хэмжээг бий болгон
3.2.4.2.Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал
хөгжүүлснээр нутгийн иргэд бахархалт
жуулчлалын үйлчилгээг шат дараатайгаар
зүйлсээ эдийн засгийн эргэлтэд оруулж,
хөгжүүлнэ. /дотоодын аялал жуулчлал
сум бүр өөрийн гэсэн брэнд
оруулах/
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй болно.

ОНТХБХНСЗ,
Төсөл
хөтөлбөр30.0

ХОХБТХэлтэс

Аялал жуулчлалыг татах төлөвлөгөө
боловсруулах

ХОХБТХэлтэс

Аялал жуулчлал хөгжих боломж
нэмэгдэж судалгааны ажил хийгдэж
эхэлсэн байна.

ХОХБТХэлтэс

Хэнтий аймагт Чингис хаан судлалын
олон улсын бага хурлыг зохион
байгуулах ажлын хэсгийг байгуулан
хурал зохион байгуулах гарсан санал
дүгнэлт дээр тулгуурлан хийх ажлын
төлөвлөгөөг боловсруулах

ХОХБТХэлтэс

Түүх, соёл, угсаатан, газар зүй,
археологи, палеонтологи эрдэм
шинжилгээний байгууллагуудтай
хамтран Сум бүрийн сумдаас ялгарах
онцлог, бахархал, үнэт зүйлсийг
тодруулах ажлыг хэсгийг зохион
байгуулж олон улс болон аймаг орон
нутагтаа үзэсгэлэн гаргаж олон нийтэд
сурталчилан таниулна.

ХОХБТХэлтэс

Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал
жуулчлал, гар урлалын үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх үнэ цэнэтэй бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээг бий болгож урамшуулах
сурталчлах ажлыг зохион байгуулах
зорилгоор сумдаас судалгааг нэгтгэн
авсан байна.

ХОХБТХэлтэс

3.2.5 Жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх болон
аялал жуулчлалын улирлыг уртасгах
зорилгоор орон нутгийн түүх, ахуй
амьдрал, ёс заншил, онцлог шинжийг
тусгасан жуулчдад зориулсан тусгай
баяр, арга хэмжээ (TOURIST EVENTАялалын арга хэмжээ)–г уламжлал
болгон зохион байгуулна.

3.2.5.1.Эрт дээр үеэс уламжлагдан ирсэн
ахуй соёлыг сэргээж зохион байгуулгадаж
буй эвент арга хэмжээгээрээ гадаад
дотоодын жуулчдыг татаж эхэлнэ.

Эвент арга хэмжээг эхлүүлсэн байна

ХОХБТХэлтэс

3.2.6 Чингис хотын тулгын чулууг
тавьсан 13-р Сэцэн хан Энхтөрийн
Артсэдийн түүхийг сэргээн алдаршуулж,
мөнхжүүлэх, нэрэмжит гудамжтай
болох, Сэцэн хан аймгийн түүхийг ард
иргэдэд сурталчлах ажлыг зохион
байгуулна.

3.2.6.1. 13-р зууны Сэцэн хан Энхтөрийн
Артсэдийн түүхийг сэргээн алдаршуулах
мөнхжүүлэх ажлын хэсэг байгуулна.

Чингис хотын тулгын чулууг тавьсан 13р Сэцэн хан Энхтөрийн Артсэдийн
намтар түүхийг судалгааг эхлүүлсэн
байна

ХОХБТХэлтэс

3.2.7.1 “Төрөлх нутагтаа бид” хөтөлбөрийн
хүрээнд Хэнтий нутгаас төрсөн алдартан, Хэнтий нутгаас төрсөн алдартан, мэдлэг
мэдлэг чадвар бүхий оюунлаг иргэд, бизнес
чадвар бүхий оюунлаг иргэд, бизнес
эрхлэгчдээ алдаршуулах ажлыг зохион
эрхлэгчдийг сурталчлах
байгуулах

ХОХБТХэлтэс

3.2.7 “Төрөлх нутагтаа бид”
хөтөлбөрийн хүрээнд Хэнтий нутгаас
төрсөн алдартан, мэдлэг чадвар бүхий
оюунлаг иргэд, бизнес эрхлэгчдээ
алдаршуулах тэдний төрөлх нутгийнхаа
хөгжилд хувь нэмрээ оруулах үйлсэд нь
боломж олгон хамтарч ажиллана.

3.2.8 Галшар, Онон мөр адуу,
3.2.8.1 Галшар, Онон мөр адуу, Мөрөнгийн
Мөрөнгийн хурдан удмын адуу, Сэцэн
ханы Хан угшил, Дайчин засаг, Дархан хурдан удмын адуу, Сэцэн ханы Хан угшил,
Галшар, Онон мөр адуу, Мөрөнгийн
вангийн хурдан удмын адууны үүлдэр Дайчин засаг, Дархан вангийн хурдан удмын
хурдан удмын адуу, Сэцэн ханы Хан
адууны үүлдэр угшлыг хадгалах сайжруулах,
угшлыг хадгалах сайжруулах,
угшил, Дайчин засаг, Дархан вангийн
сурталчлан мэдээлэх ажлуудыг хэрэгжүүлэх,
сурталчлан мэдээлэх ажлуудыг
хурдан удмын адууны үүлдэр угшлыг
хэрэгжүүлэх, тэдгээрийг дагасан морин тэдгээрийг дагасан морин тойруулга, 6 насны
хадгалах сайжруулах, сурталчлан
морьд бүхий цогцолбор зэргийг нутгийн
тойруулга, 6 насны морьд бүхий
мэдээлэх судалгааг эхлүүлсэн байна
иргэд, малчид уяачдын оролцоотойгоор
цогцолбор зэргийг нутгийн иргэд,
байгуулах зорилгоор ажлын хэсэг байгуулна
малчид уяачдын оролцоотойгоор
байгуулна.
ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО
4.1. "Бодлогыг тодорхойлогч Хэнтийчүүд" гэсэн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

4.1.1. Бодлогын асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн - төрийн албан хаагч бүр
бодитой судалгаа мэдээлэлд үндэслэн
аймаг, орон нутгийн салбарын нөхцөл
байдалд үнэлэлт дүгнэлт хийдэг, төсөл

4.1.1.1 Аймгийн Засаг даргын эрхлэх
асуудлын хүрээний агентлаг, төсвийн
байгууллагын дарга болон төрийн жинхэнэ Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт,
Бүртгэлийн
албан хаагчийн сул орон тоог олон нийтэд
төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг
хураамж
нээлттэй зарлаж сонгон шалгаруулалт,
тухай бүр нь зохион байгуулсан байна.
төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг хууль
журмын дагуу зохион байгуулах.

ХОХБТХэлтэс

ТЗУХэлтэс

4.1.1. Бодлогын асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн - төрийн албан хаагч бүр
бодитой судалгаа мэдээлэлд үндэслэн
аймаг, орон нутгийн салбарын нөхцөл
байдалд үнэлэлт дүгнэлт хийдэг, төсөл
хөтөлбөрийн санал боловсруулж,
дэмжлэг авч хэрэгжүүлэх бүхий л
бололцоог эрэлхийлдэг мэдлэгтэй,
чадварлаг, хариуцлагатай хүний
нөөцөөр төрийн албыг бэхжүүлнэ.

4.1.2. Аймаг орон нутагт хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагаа, бодлого хөтөлбөр
бүрийн талаар иргэдэд бодитой
мэдээллийг өгч, иргэдийн оролцоотой
хэлэлцүүлэн шийдвэрлэж хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулна.

4.1.3. Төрийн байгууллага, албан
тушаалтанд иргэд, аж ахуйн нэгж,
байгууллагаас гаргасан өргөдөл,
гомдлыг хүлээн авч, хууль тогтоомжийн
хүрээнд шийдвэрлэж, түүний гүйцэтгэлд
тавих хяналтыг сайжруулна

4.1.4. Төсвийн хөрөнгөөр гадаад,
дотоодод албан томилолтоор
ажилласан төрийн албан хаагчдын
ажлын тайланг олон нийтэд мэдээлж,
шинэ санаа, туршлагыг орон нутагтаа
нэвтрүүлэх бодлого баримтална.

4.1.1.2 Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол
хөтөлбөртэй уялдуулан төрийн албан
хаагчдыг чадавхжуулах сургалтыг жил бүр
шат дараатай зохион байгуулах

Хөтөлбөрийн хүрээнд сургалтын
төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж,
хэрэгжилтийг 100 хувь хангасан байна.

0.0

ХЭЗХ, ТЗУХ

4.1.1.3 Удирдах албан тушаалтны үр дүнгийн
гэрээнд ажлынхаа үр дүнг иргэдэд
тайлагнасан байдал, төрийн албаны шударга
байдал, сэтгэл ханамжийн судалгаанд
үндэслэн ажлын үзүүлэлтийг дүгнэх талаар
жил бүр тусгаж, үр дүнг тооцох

Сум, агентлаг, байгууллагын дарга
нарын үр дүнгийн гэрээнд нэмэлт
шалгуур үзүүлэлтийг тусгаж, үр дүнг
тооцсон байна.

0.0

АЗДТГ-ын бүх хэлтэс

Захиргааны шийдвэр гаргах үйл
ажиллагаа иргэдэд ил тод нээлттэй
болно.

300.0

АЗДТГ-ын бүх хэлтэс

4.1.2.1 .Захиргааны шийдвэр гаргах үйл
ажиллагаанд эрх хууль ёсны ашиг сохирхол
нь хөндөгдөж байгаа этгээдийг тодорхойлон
сонсох ажиллагааг зохион байгуулж гарсан
саналыг захиргааны шийдвэрт тусгах арга
хэмжээ авах.
4.1.2.2. Захиргааны шийдвэр гаргах үйл
ажиллагаа болон батлагдсан шийдвэрийг
иргэд олон нийтэд мэдээллийн олон талт
хэлбэрээр мэдээлэх.

Иргэдэд мэдээллийг түргэн шуурхай,
нээлттэй олон талт хэлбэрээр хүргэдэг
болсон байна.

АЗДТГ-ын бүх хэлтэс

4.1.3.1.Өргөдөл, гомдлыг тухай бүр програмд
бүртгэн, аймгийн Засаг дарга харъяалан
Ирсэн өргөдөл, гомдол 100% бүртгэгдэн
шийдвэрлэх байгууллага хэлтэс албан
хяналтанд орж, шийдвэрлэлт 95-аас
тушаалтанд шилжүүлж, шийдвэрлэх
доошгүй хувьд хүрсэн байна.
асуудлыг хамтран хэрэгжүүлэх.

0.0

ТЗУХэлтэс

4.1.3.2. Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн
тайлан мэдээг улирал тутам Засаг даргын
удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж
гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах

Удирдлагын зөвлөлд улирал тутамд
танилцуулсан байна.

0.0

ТЗУХэлтэс

4.1.4.1. Гадаад, дотоодод албан
томилолтоор ажиллах, тайлагнах журмыг
батлан гаргаж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.

Журам батлагдаж, мөрдөж эхэлсэн
байна.

0.0

ТЗУХэлтэс

4.1.5. Төрийн үйл ажиллагаа болон
иргэдтэй харилцах харилцааг мэдээлэл
технологийн оновчтой шийдлээр
шийдэж, эко, ухаалаг хэлбэрт
шилжүүлнэ.

4.1.5.1.Хэнтий аймгийн нэгдсэн албан ёсны
Хэнтий аймгийн сайт бүрэн
портал сайттай болгож иргэдэд үзүүлэх
шинэчлэгдэж иргэдэд мэдээ мэдээллийг
үйлчилгээг өргөжүүлэн ухаалаг, нээлттэй, ил хялбар ойлгомжтой шинэлэг хэлбэрээр
тод боловсронгуй хэлбэрт шилжүүлэх
хүргэж эхэлсэн байна

4.1.5.2.Хэнтий аймгийн төрийн
байгууллагуудын мэдээллийн систем болох
OffShare системд өргөдөл гомдлын
OffShare-н үйл ажиллагааг өргөжүүлэн
хэсгийг шинэчлэн сайжруулж хяналт
өргөдөл гомдлын хэсгийг шинэчлэн
хийх боломжтой болсон байна.
сайжруулж удирдлагууд болон өргөдөл,
гомдол хариуцсан мэргэжилтэн шууд хяналт
хийх боломжтой болгох
4.1.6.1. Хөдөөгийн малчид болон сум, багийн
Хөдөө орон нутгийн иргэдэд мессеж
иргэдэд мессеж хэлбэрээр мэдээ мэдээллийг
хэлбэрээр мэдээллийг хүргэсэн байна
хүргэх
4.1.6.2. Орон нутагт хамгийн өргөн
4.1.6. Хөдөөгийн малчдыг мэдээллээр
Хөдөөгийн иргэд, малчид мэдээлэл авах
хандалттай телевизийн судалгаанд түшиглэн
хангах, сум, багийнхаа үйл ажиллагаанд
эх үүсвэрээ мэддэг, мэдээлэл авч
сонгож хөдөөгийн иргэд, малчдыг
жигд оролцох боломжийг бүрдүүлнэ.
эхэлсэн байна.
мэдээллээр хангах
4.1.6.3. Хэвлэмэл материал болон орон
Тогтмол сонин, сэтгүүлийн тусгай дугаар
нутгийн сонин, сэтгүүлээр дамжуулж
болон хэвлэмэл хэлбэрээр хүрнэ.
мэдээллээр хангах
4.1.7.1.Татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх,
татвар хураалтын түвшинг сайжруулах
замаар орон нутгийн тєсєвт тєвлєрүүлэх
татварын орлогыг нэмэгдүүлнэ.

7,2 сая

ТЗУХэлтэс

7,8 сая

ТЗУХэлтэс

1.5 сая

ТЗУХэлтэс

ТЗУХэлтэс

8 сая

Татвар хураалтын түвшинг 70 хувьд
хүргэнэ.

4.1.7. Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх
татварын орлогыг нэмэгдүүлэх, төсвийн 4.1.7.2.Уул уурхай, барилгын чиглэлээр үйл
Уул уурхай, барилгын чиглэлээр үйл
болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн
ажиллагаа явуулж байгаа ААН-үүдийн үйл
ажиллагаа явуулж байгаа ААН-үүдийн
зарцуулалтын мэдээллийн ил тод
ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах
20 хувийг хяналт шалгалтанд
байдлыг хангаж ажиллана.
замаар тєсєвт оруулах орлогын эх үүсвэрийг хамруулсанаар тєсєвт оруулах орлогын
нэмэгдүүлнэ.
эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ.
4.1.7.3.Төсвийн төлөвлөлт, тайлагналт,
болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн
Ил тод байдал хангагдсан байна.
зарцуулалтын ил тод байдлыг хангаж
хангана.

ТЗУХэлтэс

СТСХэлтэс

7

СТСХэлтэс

СТСХэлтэс

4.1.8. Төсөл, тендерийн
4.1.8.1.Төсөл, тендер шалгаруулалтыг цахим
шалгаруулалтыг олон нийтэд ил тод
Цахим худалдан авалтыг 90 хувьд
“Шилэн тендер шалгаруулалт” болгож, худалдан авалтанд шилжүүлж, орон нутгийн
хүргэж, орон нутгийн аж ахуйн нэгжийг
аж ахуйн нэгж, байгууллагыг дэмжиж
орон нутгийн аж ахуйн нэгж,
дэмжинэ.
ажиллана.
байгууллага, иргэдээ дэмжих бодлогыг
хэрэгжүүлнэ.
4.1.9.1.Аж ахуйн нэгж байгууллагын нягтлан
бодогч нарт нягтлан бодох бүртгэлийн
Аж ахуй нэгжийн санхүүгийн тайлан
4.1.9. Нягтлан бодох бүртгэлийг олон
талаар зөвлөмж өгч, мэргэжлийн мэдлэгийг
тушаалтыг 90 хувьд хүргэнэ.
улсын стандартад нийцүүлэн
дээшлүүлсэнээр тайлан тушаалтын хувийг
төлөвшүүлэх, аж ахуйн нэгж,
нэмэгдүүлнэ.
байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл
4.1.9.2. Санхүү, бүртгэлийн ажилтнуудыг
хөтлөлт, тайлан гаргалтыг боловсронгуй
нягтлан бодох бүртгэлийн сургалтанд
Эрх олгох шалгалтанд жилд дунджаар 3болгоно.
хамруулах, Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын
5 хүртэл МНБ-ийг шинээр тэнцэх
эрх олгох сургалт, шалгалтыг орон нутагтаа
чадавхи суурь нөхцлийг бүрдүүлнэ.
зохион байгуулах
4.1.10.1.Орон нутгийн өмчит хуулийн
этгээдтэй өмч эзэмшлийн гэрээг байгуулах,
дүгнэх ажлыг тогтмолжуулж гэрээний үр дүнг
байгууллагын дарга, эрхлэгч нарын жилийн
ажлыг дүгнэх нэг үзүүлэлт болгож хэвшүүлэн
холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
4.1.10. Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн ашиглалт, хадгалалт,
хамгаалалт түүнд тавих хяналтыг
сайжруулж, санхүүгийн эрсдэлийг
бууруулна.

4.1.11.Иргэнд ээлтэй, эдийн засгийн үр
өгөөжтэй банк санхүү, хөрөнгийн зах
зээлийг дэмжиж ажиллана.

СТСХэлтэс

СТСХэлтэс

СТСХэлтэс

Байгууллагуудын гэрээг бүрэн дүгнэж,
үр дүнгийн гэрээг дүгнэх үзүүлэлтэнд
орсон байна. /100%/

4.1.10.2.Орон нутгийн өмчит байгууллагууд
нь үл хөдлөх болон үндсэн хөрөнгөнд
хамаарах хөдлөх хөрөнгийг олж авах саналыг
Орон нутгийн өмчийн газраас
хэрэгцээ шаардлагад нь үндэслэн Орон
зөвшөөрөл авч байх ажлыг хэвшүүлсэн
нутгийн өмчийн газрын хяналт, зөвшөөрлөөр
байна. /70%/
тухайн оны хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөөнд тусгаж батлуулж байх

СТСХэлтэс

3.5

СТСХэлтэс

4.1.10.3. Төрийн болон орон нутгийн өмчит,
төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн
эрсдэлийг үнэлж бууруулна.

Санхүүгийн их, дунд эрсдэл 30,4%
байгааг 5 хувиар бууруулна

0

СТСХэлтэс

4.1.10.4. Сумдын төрийн сангийн үйл
ажиллагаанд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж
эрсдэлийг бууруулна.

Төрийн сангийн үйл ажиллагаанд гарч
болзошгүй эрсдлийн түвшин 23%
байгааг 8 хувиар бууруулна

0

СТСХэлтэс

4.1.11.1.Хэнтий аймгийн нийт иргэдийг
хуримтлалтай болгох аян өрнүүлэх

Хуримтлалыг 51,0 тэрбумд хүргэнэ.

0

СТСХэлтэс

4.1.11.Иргэнд ээлтэй, эдийн засгийн үр 4.1.11.2. УИХ-ын гишүүд, ЗГ-ын дэмжлэгтэй
АХБанк, JICA, ХЭДСан болон бусад зээл
өгөөжтэй банк санхүү, хөрөнгийн зах
олгогч
байгууллагуудаас урт хугацаатай, бага
зээлийг дэмжиж ажиллана.
хүүтэй төслийн зээлүүдийг аж ахуйн нэгж
байгууллага, иргэдэд олгоход дэмжлэг
үзүүлэх

ААН байгууллага, иргэдэд олгох бага
хүүтэй төслийн зээлийн хэмжээг 3
тэрбумд хүргэнэ.

СТСХэлтэс

4.1.13. Нийгмийн тодорхой нэг асуудлыг
жил бүр сонгон авч олон нийтийн
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, олон
4.1.13.1 Иргэний нийгмийн байгууллагуудын
нийтийн анхаарлыг хандуулах, тэдэнд
чуулганыг 2 жилд тутамд зохион байгуулах,
эерэг хандлага мэдлэгийг бий болгох
иргэдийг чадавхжуулах сургалт, иргэд олон
нөлөөллийн арга хэмжээг авч, төрийн
нийтийг соён гэгээрүүлэх нөлөөллийн үйл
байгууллагын үйл ажиллагааны талаар
ажиллагаанууд зохион байгуулж, 500-аас
иргэдийн сэтгэл ханамжийг судлах
доошгүй иргэнд хүрч үйлчилсэн байна
ажлыг мэргэжлийн судалгааны баг, ТББаар гэрээгээр гүйцэтгүүлнэ.

Ахмадын байгууллагын удирдах
ажилтны зөвлөгөөн, Ахмадын урлаг
спортын наадам зохион байгуулна.

НБХэлтэс

4.1.14. Төрийн байгууллагуудыг иргэдэд
нэг цэгээс үйлчлэх боломжийг
бүрдүүлнэ. Сумдын ЗДТГ-ын болон
Тосгоны захирагчийн ажлын албаны
барилгыг шинээр барих, засварлах
ажлыг үе шаттай зохион байгуулна

4.1.14.1.Барилгын зураг төсвийг
боловсруулах

Цэнхэрмандал, Дархан сумын ЗДТГ-ын
барилгын зураг төсвийг шинээр хийлгэх

ТЗУХэлтэс

4.1.15. Цагдаа, өрхийн эмнэлэг болон
багийн эмчийн салбар, сурталчилгаа
мэдээллийн төв бүхий багийн төвийг
шаардлагатай багуудад барьж
байгуулна.

4.1.15.1.Хэрлэн сумын 2-р багт багийн төв
шинээр барьж ашиглалтанд оруулах.

Багийн төв баригдаж ашиглалтанд
орсон байна.

ТЗУХэлтэс

4.2. ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
4.2.1.1. ОХУ, БНХАУ-ын хөрш зэргэлдээ муж,
аймаг, хоттой боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөө
аж ахуй, худалдаа, соёл урлаг, спорт,
4.2.1. ОХУ, БНХАУ-ын хөрш зэргэлдээ
байгаль орчин, аялал жуулчлал, бизнесийн
муж, аймаг, хоттой боловсрол, эрүүл
салбарууд тус бүрт хамтын ажиллагааны
мэнд, хөдөө аж ахуй, худалдаа, соёл
гэрээ хэлцэл байгуулж хэрэгжилтийг хангаж
урлаг, спорт, байгаль орчин, аялал
ажиллах
жуулчлал, бизнесийн бүхий л салбарт
4.2.1.2.Гуравдагч орнууд болох ХБНГУ, БНСУ
уламжлалт харилцааг эрчимжүүлж,
болон бусад улсын аль нэг муж хоттой
гадаадын гуравдагч орнуудтай хамтын
хамтын ажиллагааг эхлүүлэх харилцан
ажиллагааг хөгжүүлнэ
айлчлал хийх, Турк, Кувейт улсуудтай олон
талт гадаад хамтын ажиллагааг эрхэмлэн
ажиллах

Салбар бүрээр гэрээ хэлэлцээрүүдийг
хийж дуусгасан байна.

ХБНГУ, БНСУ-ын аль нэг муж хоттой
хамтын ажиллагааг эхлүүлэн гэрээ
хэлэлцээр хийсэн байна. Турк, Кувейт
улсуудтай олон талт гадаад хамтын
ажиллагаа өргөжсөн байна.

220 сая

ТЗУХэлтэс

ТЗУХэлтэс

4.2.2. Сумдын ЗДТГ болон аймгийн
Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс,
албадыг гадаад улсын ижил төрлийн
байгууллагуудтай хамтран ажиллахад
дэмжлэг үзүүлнэ.

4.2.2.1. Газар, хэлтэс, сумдын удирдлагуудын
санал санаачлагаар гадаадын аль нэг улс
орны ижил төрлийн байгууллагуудтай үр
дүнтэй хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх

Гарсан санал, санаачлагыг дэмжсэн
байна.

Засаг
даргын нөөц
хөрөнгөөс
шийдвэрлэн
э.

ТЗУХэлтэс

4.3. ХУУЛЬ САХИУЛАХ БОДЛОГО
4.3.1.3.Шүүхийн шинжилгээний албыг албаны
байртай болгоход дэмжлэг үзүүлнэ.

4.3.1. Хууль сахиулах байгууллагын
алба хаагчдын ажиллах, амьдрах,
орчин нөхцөлийг нэмэгдүүлнэ

Дэмжлэг үзүүлсэн байна.

ХЭЗХэлтэс

4.3.1.4 Дадал сумыг цагдаагийн байртай
болгоход дэмжлэг үзүүлнэ.

Дэмжлэг үзүүлсэн байна.

ХЭЗХэлтэс

4.3.1.8. Сумд тосгодын хэсгийн төлөөлөгчийг
бэлэн бус торгуулийн машин /Police reader/,
/хяналтын драгер багажаар хангах. /

Бэлэн бус торгуулийн системийг
нэвтрүүлэх ажиллагаа хийгдэх

42 сая

4.3.1.13 .Мал хулгайлах гэмт хэргийг
баримтжуулахад шаардлагатай техник, тоног
Бэлтгэл ажил хангагдаж, үйл ажиллагааг
төхөөрөмжөөр 18 сум, 5 тосгоны хэсгийн
эхлүүлэхэд бэлэн болох
төлөөлөгчийг хангана. /компьютер, өнгөт
принтер, зургийн аппарат зэрэг/
4.3.1.16.Төрийн архивыг шаардлагатай тоног Архивын баримтыг нөхөн бүрдүүлэлтээр
төхөөрөмжөөр хангана. / Нягтруулсан шүүгээ,
авах, хадгалалт хамгаалалт,
сейф, компьютер, скайнер, сервер, канон /
цахимжуулах үйлчилгээ сайжирна.
4.3.3.1.Бор–Өндөр сумыг цахим бүртгэлийн
нэгдсэн сүлжээнд холбох

Цахим бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд
холбогдсон байна
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн
4.3.3. Зарим төрлийн улсын бүртгэлийн 4.3.3.2.Сумдад эд хөрөнгийн анхны мэдүүлэг
гэрчилгээг сумаас олгох, үндэсний
үйлчилгээг орон нутагт нэвтрүүлнэ.
хүлээн авах, гадаад паспортын захиалгыг
энгийн гадаад паспортын захиалгыг
онлайнаар тус тус захиалах ажлыг зохион
орон нутгаас шууд онлайнаар захиалах
байгуулна.
ажил эхэлсэн байна.

ХЭЗХэлтэс

ХЭЗХэлтэс

26,3 сая

ХЭЗХэлтэс

9.7 сая

ХЭЗХэлтэс

ХЭЗХэлтэс

4.3.4. Шүүхийн шинжилгээний албыг
шүүх эмнэлгийн болон
криминалистикийн бүх төрлийн
шинжилгээг орон нутагт хийх хүчин
чадалтай тоног төхөөрөмжөөр хангана.

4.3.4.1. Шүүх эмнэлгийн чиглэлээр хийгдэж
буй үзлэг шинжилгээг лабораторийн орчинд
хийх шаардлагатай байгаа багаж, тоног
төхөөрөмжөөр хангах

Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх
лаборатортой болсон байна.

20 сая

ХЭЗХэлтэс

4.3.5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
үйлчилгээг иргэдэд шуурхай үзүүлэх
зорилго бүхий нэг цэгийн үйлчилгээг
нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

4.3.5.1.Тус аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх албанд нэг цэгийн үйлчилгээний
барилга барихад дэмжлэг үзүүлнэ.

Нэг цэгийн үйлчилгээний байртай
болсон байна.

220,2 сая

ХЭЗХэлтэс

4.3.6.1.Бүх төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх,
урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж,
зохион байгуулна.

Гэмт хэргийн гаралтыг бууруулна.

23.0 сая
Орон нутгийн
төсөв

ХЭЗХэлтэс

4.3.6.2.Орон нутгийн замд тэмдэг, хашлага

Тэмдэг тэмдэглэгээ, хашлага хийгдсэн
байна.

28.75 сая

ХЭЗХэлтэс

4.3.6.3 Чингис хотын нийтийн эзэмшлийн
4.3.6. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан
сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, ялангуяа гудамж талбай болон замын сүлжээг өргөтгөн Бэлтгэл ажил хангагдаж, үйл ажиллагааг
иж бүрэн камержуулна. /Автын болон хэв
эхлүүлэхэд бэлэн болох
малын хулгай, байгаль хамгаалах
журмын эсрэг, иргэдийн эрх чөлөө эрүүл
журмын зориулалтаар/
мэндийн эсрэг, тээврийн хэрэгслийн
4.3.6.4 Цэнхэрмандал суманд шалган
Шалган нэвтрүүлэх үйлчилгээний төвийн
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг
нэвтрүүлэх үйлчилгээний төвийн барилга
барилга баригдсан байна.
гэмт хэргийн гаралтыг бууруулна.
барина.

4.3.7 Архинаас хамааралтай нийгэмд
үүсч буй сөрөг үр дагавруудыг арилгах,
ард иргэдийнхээ амгалан тайван
байдлыг хангах үүднээс “Архидалтгүй
Хэнтий” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

4.3.6.6 Ахуйн хүрээнд үйлдэгддэг гэр бүлийн
хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчлийг таслан
зогсоох, илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх
ажилд төрийн болон төрийн бус байгууллага,
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх

Энэ төрлийн хүрээнд үйлдэгддэг гэмт
хэргийн талаар нэгдсэн арга хэмжээ,
аяныг зохион байгуулна.

4.3.7.1.“Архидалтгүй Хэнтий” хөтөлбөрийг
батлуулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдсан
байна.

4.3.7.2. Согтууруулах ундаа худалдах,
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр
түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр
үйлчлэх ААНэгжийн гаргаж байгаа
олгох болон хугацаа сунгалтанд хяналт тавьж
зөрчлийг өмнөх оноос бууруулах
ажиллана.
4.3.8.1 .Хууль тогтоомжийг орон нутгийн бүх
4.3.8. Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны төрлийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлан
Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны
ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд
таниулах, аж ахуйн нэгж, байгууллага,
чиглэлээр тусгайлсан хөтөлбөр,
зохион байгуулж, иргэдийн хууль эрх
иргэдэд эрх зүйн сэдэвчилсэн болон соён хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
зүйн боловсролыг нэмэгдүүлэх, соён
гэгээрүүлэх сургалт, сурталчилгааны
боловсруулагдаж төлөвлөгөөний дагуу
гэгээрүүлэх “Бүх нийтийн эрх зүйн
чиглэлээр “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” сургалт сурталчилгааны ажил хийгдэж
боловсрол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ
хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлж
эхэлсэн байна.
ажиллана.
4.3.9 Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх хууль,
4.3.9.1.Аймгийн хэмжээнд авлигын эсрэг үйл
тогтоомжийн хэрэгжилтийг чанд хангаж,
ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан
Аймгийн Авлигын индекс ахисан байна.
төрийн албан хаагчдын ёс зүйг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
дээшлүүлэх арга хэмжээ авч, хяналт
тавина.
4.4. БАТЛАН ХАМГААЛАХ, ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БОДЛОГО

ХЭЗХэлтэс

85 сая

ХЭЗХэлтэс

ХЭЗХэлтэс

20.0 сая
Орон нутгийн
төсөв

ХЭЗХэлтэс

ХЭЗХэлтэс

30 сая

ХЭЗХэлтэс

ТЗУХэлтэс, ХЭЗХэлтэс

2016 онд батлагдан хэрэгжиж буй
Батлан
хамгаалах
багц
хуулийг
4.4.1.1 Нутаг дэвсгэртээ батлан хамгаалах
сурталчилсанаар албан тушаалтан, ард
хууль тогтоомж, үйл ажиллагааг сурталчлах;
иргэдийн хууль тогтоомжийн мэдлэг
дээшилнэ.

Цэргийн штаб

Áàòëàí
õàìãààëàõ
õóóëü
òîãòîîìæ
4.4.1.2 Батлан хамгаалах арга хэмжээ, хууль
зөрчсөн,
иргэний
цэргийн
үүргээ
тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах,
биелүүлээгүй
иргэдийн
зөрчлийг
хэрэгжилтэнд хяналт тавих
арилгана.

Цэргийн штаб

Хэнтий
аймгийн
цэргийн
болон
цэрэгжсэн
байгууллагуудыг
бүрэн
4.4.1 Батлан хамгаалах бодлого, хууль
4.4.1.3
Зэвсэгт
хүчний
96
жилийн
ойн
баярын
хамруулан
цэрэгжлийн
спортын
тогтоомжийг сурталчлах, биелэлтийг
зохион байгуулах, хэрэгжилтэнд хяналт арга хэмжээг тусгай төлөвлөгөөгөөр зохион уралдаан тэмцээн, ёслолын ажиллагааг
байгуулах
зохион байгуулж, Зэвсэгт хүчний 96
тавих
жилийн ойн арга хэмжээг тэмдэглэн
өнгөрүүлнэ.

2 сая

Цэргийн штаб

Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах
ангийн сурагчдын дунд “Дөл” тоглолт,
цэрэгжлийн спортын 3 төрөлтийн
4.4.1.4 Цэргийн насны болон өсвөр насны
тэмцээн,
хийн
бууны
буудлагын
залуучуудын дунд цэрэг эх оронч үзэл,
тэмцээн, Энхийг сахиулагчид болон
хүмүүжил олгох 3-аас доошгүй арга хэмжээг
ахмад дайчид, хилчидтэй уулзалт хийх
зохион байгуулах
зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулснаар
цэргийн алба хаах хүсэл сонирхолтой
залуусын тоо нэмэгдэнэ.

2 сая

Цэргийн штаб

0.5 сая

ЦШ

4.4.2.1 2017 оны цэрэг-техникийн
бүртгэлийг зохион байгуулах

тоо

Бэлтгэл
офицер,
ахлагч,
цэргийн
үүрэгтэнүүд
цэргийн
шинэчилсэн
бүртгэлд бүрэн хамрагдсан байна.

Улсын бүртгэл статистикийн хэлтэс,
сумдын Засаг даргын Тамгын газар,
4.4.2.2 Цэрэг-техникийн тоо бүртгэлийг
бусад аймаг, хотын Цэргийн штабуудтай
хөтлөх, цэргийн насны залуусын шилжилт
мэдээлэл солилцож цэргийн үүрэгтний
хөдөлгөөнд тавих хяналтыг сайжруулах
завсардах,
давхардах
зөрчлийг
бууруулна.
“Иргэнийг цэргийн жихэнэ албанд эрүүл
мэндээр тэнцүүлэх болон цэргийн албан
4.4.2.3 Зэвсэгт хүчний Жанжин штабаас
хаагчийн эрүүл мэндийн байдалд
тогтоосон хяналтын тоонд багтаан 2017 оны
дүгнэлт
гаргах
журам”-ын
дагуу
1, 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагыг зохион
шаардлага хангасан иргэдийг хугацаат
байгуулах
цэргийн албанд татаж ЗХЖШ-аас өгсөн
хяналтын тоог бүрэн биелүүлнэ.

Цэргийн штаб

10 сая

Цэргийн штаб

Иргэдийн
гэрээт
цэргийн
албаны
4.4.2.4 Цэргийн гэрээт албаны талаар
талаарх
мэдлэг
дээшилж,
гэрээт
иргэдэд сурталчлах, элсүүлэх ажлыг зохион
цэргийн алба хаагчдын тоо нэмэгдэж,
байгуулах
ажилгүйдлийн түвшин буурна.
Цэргийн дүйцүүлэх албанд элсэх хүсэлт
гаргасан иргэдийн материалыг судалж,
журамд заасан шаардлага хангасан
иргэдийг Засгийн газраас тогтоосон
хяналтын тоонд багтаан элсүүлэх
4.4.2 Цэрэг, техникийн тоо бүртгэл,
4.4.2.5 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах саналыг
аймгийн
Иргэдийн
цэрэг татлага зохион байгуулах, цэргийн
хүсэлт гаргасан иргэдийн сонгон авч төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн
албыг дүйцүүлэн хааж буй иргэдтэй
сургалтанд хамруулан, үйл ажиллагааг нь хуралдаанаар оруулж батлуулна.
сургалт явуулах, мөнгөн төлбөрийн
удирдан чиглүүлэх
тооцоо хийх
Цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын
нэгдсэн сургалтыг Онцгой байдлын
газартай хамтран зохион байгуулан
тэдэнд үүрэг гүйцэтгэх мэдлэг чадварыг
олгож сумдын Мэргэжлийн ангиудад
хүлээлгэн өгнө.
“Цэргийн дүйцyyлэх албыг мөнгөн
төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах
4.4.2.6 Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн
болзол” хангасан иргэдтэй нэг бүрчилэн
хэлбэрээр орлуулан хаах болзол хангасан
уулзаж, хугацаатай мэдэгдэх хуудсыг
иргэдийн төлбөр төлөлтөнд хяналт тавих,
гардуулан өгч, төлбөрийг барагдуулан
бүртгэл тооцоог хөтлөх
бичиг баримтанд тэмдэглэл хийж
баталгаажуулсан байна.
4.4.2.7
Цэргийн
насны
залуучуудын
боловсрол, эрүүл мэндийг дээшлүүлэх
талаар удирдлага зохион байгуулалтын арга
хэмжээ авч ажиллах, үр дүнг нь тооцох

Цэргийн штаб

Цэргийн штаб

9.5 сая

Цэргийн штаб

3 сая

Цэргийн штаб

Цэргийн
албанаас
боловсролын
түвшингээр болон эрүүл мэндийн
шалтгаанаар
хойшлогдох
цэргийн
албанд татагдагчдын тоо буурна.

Хэнтий аймгаас татагдсан хугацаат
цэргийн албан хаагчдаа ар гэрийн
төлөөллийн хамт эргэж, тэдний алба
хааж буй нөхцөл байдалтай танилцан,
4.4.2.8 Хугацаат цэргийн алба хааж буй
орон
нутгийн
хэвлэл
мэдээллийн
дайчдын цэргийн албаны үйл ажиллагаатай
хэрэгслээр сурталчилж, амьжиргааны
танилцах, тэдний ар гэрт туслалцаа үзүүлэх
баталгаажих
түвшингээс
доогуур
орлоготой 3-аас доошгүй цэргийн албан
хаагчийн ар гэрт туслалцаа дэмжлэг
үзүүлсэн байна.

Цэргийн штаб

3 сая

Цэргийн штаб

Батлан хамгаалах газар, Дайчилгаа
4.4.3.1
Аймгийн
цэргийн
дайчилгааны удирдах бүлэг, Цугларах, Шилжүүлэх
төлөвлөгөөнд тогтоосон хугацаанд тодотгол байрны
бүрэлдэхүүний
тодотголыг
хийх
улирал
бүр
хийж
нөхөн
томилгоожуулсан байна.
4.4.3 Цэргийн дайчилгааны төлөвлөгөөг
Зэвсэгт хүчний жанжин штабаас өгсөн
боловсруулж, тодотгох, дайчилгааны
дайчилгааны
даалгаварын
дагуу
бэлэн байдлыг хангах, бэлтгэл нөөцийн
4.4.3.2 Дайчилгааны даалгавартай ангиудтай бэлтгэл офицер, цэргийн үүрэгтэн, авто
бүрэлдэхүүний сургалтыг зохион
харилцан ажиллах төлөвлөгөөнд тодотгол техникийг үндсэн болон зөвшөөрөгдсөн
байгуулах
хийх
2
дугаар
улиралд
дайчилгааны
даалгавартай цэргийн ангиас Цэргийн
штабт ирж бичиг баримтаар, 4 дүгээр
Батлан хамгаалахын сайдын Хэнтий
4.4.3.4
Дайчилгааны
бэлтгэл
нөөцийн аймгийн
Засаг
даргатай
хамтран
бүрэлдэхүүнтэй сургалт явуулах
ажиллах
гэрээнд
заасны
дагуу
дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн
4.4.4.1 Аймгийн цэрэг-стратегийн үнэлгээг Аймгийн
цэрэг-стратегийн
үнэлгээг
нийгэм,
эдийн
засгийн
статистик нийгэм,
эдийн
засгийн
статистик
үзүүлэлтүүдэд
үндэслэн
цэргийн үзүүлэлтүүдээр сумдаас авч нэгтгэн,
ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөг бодитойгоор дүгнэлт гаргаж Зэвсэгт хүчний жанжин
тооцон боловсруулж дүгнэлт гаргах
штабт тогтоосон хугацаанд хүргүүлнэ.
Орон
нутгийн
хамгаалалтын
төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж,
4.4.4.2
Орон
нутгийн
хамгаалалтын орон тооны дагуу бие бүрэлдэхүүн,
төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах
техник, агт морь, ангийн болон
байлдааны
галт
зэвсгийг
томилгоожуулна.
Ортяд,
сумангуудын
удирдах
4.4.4.3 Орон нутгийн цэргийн отрядын
бүрэлдэхүүний сургалтыг Баянмөнх,
4.4.4 Аймгийн цэрэг-стратегийн үнэлгээ, томилгоот
бүрэлдэхүүнийг
тодотгох,
Хэрлэн, Биндэр суманд бүсчлэн зохион
орон нутгийн хамгаалалтын
сургалтыг зохион байгуулах
байгуулна.
төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох
болзошгүй гамшгийн аюулын үед
Аймгийн
“Гамшгаас
хамгаалах
харилцан ажиллах бэлтгэлийг хангах
4.4.4.4 Үй олноор хөнөөх зэвсэг, хөнөөх төлөвлөгөө”-нд Үй олноор хөнөөх зэвсэг,
хэрэслийн хөнөөлөөс ард иргэдийг хамгаалах хөнөөх хэрэслийн
хөнөөлөөс
ард
арга хэмжээг орон нутагт зохион байгуулах иргэдийг хамгаалах арга хэмжээг орон
бэлтгэлийг хангах
нутагт зохион байгуулах бэлтгэлийг
хангах заалтыг оруулсан байна.

Цэргийн штаб

Цэргийн штаб

Цэргийн штаб

Цэргийн штаб

Цэргийн штаб

Цэргийн штаб

Цэргийн штаб

Цэргийн штаб

4.4.4.5 Гамшгийн аюулын үед Зэвсэгт хүчний
анги, байгууллагын томилгоот бүлэг, орон
нутгийн мэргэжлийн байгууллагын харилцан
ажиллагааг зохион байгуулах бэлтгэлийг
хангах

Аймгийн
“Гамшгаас
хамгаалах
төлөвлөгөө”-нд Гамшгийн аюулын үед
Зэвсэгт хүчний анги, байгууллагын
томилгоот
бүлгийн
бүрэлдэхүүн,
техникийг тодотгож, орон нутгийн
мэргэжлийн байгууллагын харилцан
ажиллах заалтыг оруулсан байна.

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА ........................................... /Ж.ГАНБААТАР/
/гарын
/гарын
зсэг,үсэг,
тэмдэг/
тэмдэг/

Цэргийн штаб

