
 
БАРУУН-УРТ СУМЫН 2022 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

№ 
ЗДҮАХ-т тусгагдсан 

зорилт 
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэмжих 
нэгж 

Эх үүсвэр 
Төсөв 
сая.төг 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх 
түвшин 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

НЭГ. КОВИД-19 ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО 
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1.2. КОВИД-19 цар 
тахлын эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлж, 
бэлэн байдлыг 
хангахтай холбоотой 
нөөц хангалтыг 
нэмэгдүүлнэ. 

1.2.1. Бараа материал, 
хувцас хэрэглэл, эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл,ариутгал 
халдваргүйтгэлийн бодисын 
нөөцийн хангалтыг 
нэмэгдүүлэх 

Нөөц бүрдэлт Хувь 
Сумын гамшгаас 
хамгаалах нөөц 

сан 
20,0 0 100 Сумын ЗДТГ 

1.2.2. Тусгаарлах байранд 
шаардлагатай эд зүйл, 
хэрэгслийг бэлдэх 

Нөөц бүрдэлт Хувь ААНэгж 2,0 10 10 
ААНэгж 

байгууллага 

ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

2.1. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 
чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж дундаж наслалтыг уртасгана. 
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2.1.1. Хүн амын дунд 
зонхилон тохиолдож 
буй халдварт болон 
халдварт бус 
өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, эрт 
илрүүлэг үзлэг, 
оношилгоо, 
шинжилгээний 
хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

2.1.1.1. Иргэдийн эрүүл 
мэндийн боловсролыг 
дээшлүүлэх хүрээнд 
халдварт болон халдварт 
бус өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, зөв дадал 
хэвшлийг бий болгоход 
чиглэсэн сургалт 
сурталчилгаа, нөлөөллийн 
ажлыг зохион байгуулна 

Хамрагдсан 
хүн амын тоо 

тоо 
Мөрийн хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх 
0.5 1721 4000 

Сумын ЗДТГ, 
ӨЭМТ 

2.1.1.2. ХДХВ/ДОХ, БЗДХ, 
сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг оношилгоог 
зохион байгуулна. 

Хамрагдсан 
хүн амын тоо 

тоо 
Мөрийн хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх 
1.0 500 600 

Сумын ЗДТГ, 
ӨЭМТ 

2.1.1.3. Элэг бүтэн 
Сүхбаатар хөтөлбөрийг 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ 

Арга 
хэмжээний 

тоо 
тоо 

Мөрийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 

3.0 2 4 
Сумын ЗДТГ, 

ӨЭМТ 



2.1.1.4. Эрэгтэйчүүдийн 
өвчлөл, нас баралтад 
нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг 
судалж,эрчүүдийн эрүүл 
мэндийг дэмжих арга 
хэмжээг нэмэгдүүлнэ 

Арга 
хэмжээний 

тоо 
тоо 

Мөрийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 

1.0 - 1 
Сумын ЗДТГ, 

ӨЭМТ 

2.1.1.5. Хөдөөгийн багийн 
иргэдэд нарийн мэргэжлийн 
эмч нарын явуулын 
амбулаторийн тусламж 
үйлчилгээг үзүүлнэ 

Үзлэгт 
хамрагдсан 
хүний тоо 

хувь 
Сумын засаг 
даргын нөөц 

2.0 190 300 
Сумын ЗДТГ, 

ӨЭМТ 

2.1.1.6. “Харшлаас 
сэргийлэх“ арга хэмжээ 
зохион байгуулна. 

Арга 
хэмжээний 

тоо 
тоо ОНТ 0.5 2 2 

Сумын ЗДТГ, 
ӨЭМТ 

2.1.1.7. Архины хэрэглээ, 
амьдралын буруу дадал 
зуршлыг бууруулахад 
чиглэсэн Зөв хэвшил-Зөв 
амьдрал хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж мэдээлэл 
сургалт сурталчилгаа зохион 
байгуулна 

Арга 
хэмжээний 

тоо 
тоо 

Мөрийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 

10.0 1 1 
Сумын ЗДТГ, 
Төрийн болон 

ТББ 

2.1.1.8. Олон улсын 
байгууллагын 
дэмжлэгтэйгээр 3 дугаар 
шатлалын эмч нарын үзлэг 
зохион байгуулна. 

Үзлэг, арга 
хэмжээний 

тоо 
тоо ОУТ 3.0 0 1 

Сумын засаг 
даргын нөөц 

2.1.1.9. Эрүүл шүд-Эрүүл 
бие арга хэмжээг жил бүр 
зохион байгуулна 

Үзлэгт 
хамрагдсан 
хүний тоо 

тоо 
Мөрийн хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх 
0.2 180 200 Сумын ЗДТГ, 
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2.1.2. Эх, хүүхдийн 
эрүүл мэндийг 
сайжруулах,өвчлөл 
эндэгдлийг 
бууруулах 

2.1.2.1. 0-5 насны хүүхдийн 
сувилал ажиллуулах 
санаачлагыг дэмжинэ 

Дэмжсэн 
санаачлагын 

тоо 
тоо 

Сумын засаг 
даргын нөөц 

0.5 0 1 
Сумын ЗДТГ, 

ӨЭМТ 

2.1.2.2. Нөхөн үржихүйн 
насны  
эмэгтэйчүүдийн 
урьдчилан сэргийлэх 
үзлэгийг жил бүр 
зохион байгуулах 

Хамрагдсан 
хүн амын тоо 

тоо 
Сумын засаг 
даргын нөөц 

2.0 200 300 
Сумын засаг 
даргын нөөц 
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2.1.3.    Эрүүл 
мэндийн салбарын 
чадавхыг 
сайжруулан, 
нийгмийн хамгааллыг 
бэхжүүлэх цогц арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

2.1.3.1. Өрхийн эрүүл 
мэндийн төвийн 
эмч, сувилагч, ажилчдын 
мэргэжил,  
боловсролыг дээшлүүлэх, 
тогтвор  
суурьшилтай ажиллахад 
дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Сургалтын 
хамрагдсан 

албан 
хаагчдын тоо 

тоо ОНТ 5.0 0 10 
Сумын ЗДТГ, 
ӨЭМТ, АНЭ 

2.1.3.2. Орон нутгийн төсөв, 
бусад төсөл хөтөлбөрийн 
дэмжлэгтэйгээр эрүүл 
мэндийн төвийн авто 
машины шинэчлэл, тоног 
төхөөрөмжөөр хангах ажлыг 
үе шаттай хэрэгжүүлнэ 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь 
ОНХС Төсөл 

хөтөлбөр  
0 80 

Сумын ЗДТГ, 
АймгийнЗДТГ 

2.1.3.3. Эмнэлэг байгуулах 
хувийн хэвшлийн үүсгэл 
санаачилгыг дэмжиж 
ажиллана. 

Дэмжсэн 
санаачилгын 

тоо 
тоо 

Мөрийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 

- - 2 Сумын ЗДТГ 
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2.1.4. Эм,эмнэлгийн 
хэрэгслийн чанар, 
аюулгүй байдлыг 
хангаж, зайлшгүй 
шаардлагатай эмийн 
хангамж хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэн,бүртгэл 
хяналтыг 
тогтмолжуулна 

2.1.4.1. Эмийн чанар 
аюулгүй байдалд хяналт 
тавих,эм,эмнэлгийн 
хэрэгслийн худалдан авах 
ажиллагааг орон нутагт 
чанартай зохион байгуулж 
зайлшгүй шаардлагатай 
эмийн хангалтыг 
нэмэгдүүлэх 

Хяналтын тоо тоо ОНТ - 2 3 
Сумын ЗДТГ, 
Аймгийн ЭМГ 

2.2. Иргэдийг спортын олон төрлөөр хичээллэх боломжийг бүрдүүлж, амжилтыг ахиулна. 
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2.2.1. Үндэсний 
спортыг хөгжүүлж, өв 
уламжлалаар 
дамжуулан хүүхэд 
залуусыг 
төлөвшүүлнэ. 

2.2.1.1.Хүүхэд залуучуудад 
үндэсний спортыг 
сурталчлан таниулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

Хүүхдийн 
хамрагдалты

н тоо 
тоо 

Мөрийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 

5.0 0 100 
Сумын ЗДТГ, 

БТСГ 
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2.2.2. Өсвөр үе 
залуучуудыг спортын 
олон төрлөөр 
хичээллэж бие 
бялдраа хөгжүүлэх, 
спортын амжилт 
гаргах нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ 

2.2.2.1. Стандартын 
шаардлага  
хангасан тоног төхөөрөмж, 
мэргэжлийн 
чадварлаг багш 
дасгалжуулагчаар  
хангах арга хэмжээг шат 
дараатай  
хэрэгжүүлнэ 

Хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээ 

тоо 
Орон нутаг 

хөгжлийн сан 
10.0 

6 цэцэрлэг 
биеийн 

тамирын 
арга зүйчтэй 

болсон 

11 
Сумын ЗДТГ, 

БТСГ 

2.2.2.2. Спортын клуб 
холбоодын үйл ажиллагааг 
дэмжиж ажиллана 

Арга 
хэмжээний 

тоо 
тоо 

Мөрийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 

2.0 1 3 Сумын ЗДТГ, 
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2.2.3. Нийтийн 
биеийн тамирыг бүх 
нийтийн хөдөлгөөн 
болгон өрнүүлнэ. 

2.2.3.1. Нийтийг хамарсан 
спортын  
арга хэмжээ зохион 
байгуулна. 

Хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээ 

тоо 
Сумын засаг 
даргын нөөц 

1.5 1 2 Сумын ЗДТГ 

2.3. Боловсрол 

Боловсролын үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй хүргэж, хүүхдэд ээлтэй зарчим баримталж, насан туршдаа суралцах боломжийг бүрдүүлнэ. 
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2.3.1.    Хүүхэд бүрт 
чанартай 
боловсролоор 
үйлчилж , 
боловсролын чанарт 
ахиц гаргана. 

2.3.1.1. Ерөнхий 
боловсролын лаборатори 1 
дүгээр бүрэн дунд сургууль 
дээвэр засвар 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

Хувь 
Орон нутаг 

хөгжлийн сан 
17,0 - 100 

Сумын ЗДТГ 
1-р бүрэн 

дунд сургууль 

2.3.1.2. Ариун цэврийн өрөөг 
засварлана. 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

Хувь 
Орон нутаг 

хөгжлийн сан 
15,612 - 100 

Сумын ЗДТГ 
2-р бүрэн 

дунд сургууль 

2.3.1.3. Цахим сургалтын 
танхим байгуулна 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

Хувь 
Орон нутаг 

хөгжлийн сан 
13,9 - 100 

Сумын ЗДТГ 
3-р бүрэн 

дунд сургууль 

2.3.1.4. Урлагийн заалны их 
засварын их ажил хийж 
гүйцэтгэнэ 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

Хувь 
Орон нутаг 

хөгжлийн сан 
20,0 - 100 

Сумын ЗДТГ 
4-р бүрэн 

дунд сургууль 

2.3.1.5. 1,3-р цэцэрлэгүүд 
Хөгжим техник хэрэгсэлтэй 
болсон байна. 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь 
Орон нутаг 

хөгжлийн сан 
10,7 - 100 

Сумын ЗДТГ, 
1,3-р 

цэцэрлэг 



2.3.1.6. 2,6-р цэцэрлэгүүд 
хүүхдийн зөөлөн эдлэлийг 
шинэчлэгдсэн байна. 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

тоо 
Орон нутаг 

хөгжлийн сан 
9,3 - 250 

Сумын ЗДТГ, 
2,6-р 

цэцэрлэг 

2.3.1.7. Техник тоног 
төхөөрөмжийн шинэчилсэн 
байна. 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь 
Орон нутаг 

хөгжлийн сан 
4,0 - 100 

Сумын ЗДТГ, 
4-р цэцэрлэг 

2.3.1.8. Биеийн тамирын 
талбайн зураг төсөв 
хийгдсэн байна. 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

Хувь 
Орон нутаг 

хөгжлийн сан 
2,4 - 100 

Сумын ЗДТГ, 
6-р цэцэрлэг 

2.3.1.9. Гадна талбайн 
засвар. 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь 
Орон нутаг 

хөгжлийн сан 
5,5 - 100 

Сумын ЗДТГ, 
8-р цэцэрлэг 

2.3.1.10. Интернет орчин 
шинэчлэгдсэн байна. 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь 
Орон нутаг 

хөгжлийн сан 
3,2 - 100 

Сумын ЗДТГ, 
9-р цэцэрлэг 

2.3.1.11. Дээвэр засварын 
ажил хийх 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь 
Орон нутаг 

хөгжлийн сан 
5.0 - 100 

Сумын ЗДТГ, 
10-р цэцэрлэг 

2.3.1.12. Гал тогооны тоног 
төхөөрөмж шинэчлэгдсэн 
байна. 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь 
Орон нутаг 

хөгжлийн сан 
1,9 - 100 

Сумын ЗДТГ, 
11-р цэцэрлэг 

2.3.1.13. Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн 
бүлгийн сургалтын орчинг 
тохижуулсан байна. 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь 
Орон нутаг 

хөгжлийн сан 
2,4 - 100 

Сумын ЗДТГ, 
11-р цэцэрлэг 

2.3.1.14. Ерөнхий 
боловсролын 4 сургуульд 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдийн сурч боловсрох 
орчин нөхцөлийг бий 
болгохыг дэмжиж ажиллана. 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь 
Орон нутаг 

хөгжлийн сан 
10,0 - 100 

Сумын ЗДТГ, 
4-р бүрэн 

дунд сургууль 

2.3.1.15. Боловсролын 
салбарт олон улсын 
байгууллагын төсөл, 
хөтөлбөрийг татах 
санаачлагыг дэмжин 
ажиллана. 

Санаачлагын 
тоо  

Дэмжсэн тоо 
тоо - - - 

Төсөл 
хөтөлбөри
йг татаж 

хэрэгжүүлс
эн байна. 

Сумын ЗДТГ, 
ЕБС, СӨБ 

10 
Чадварлаг багш арга 
хэмжээний хүрээнд 

2.3.2.1. Сурагчдын сэтгэн 
бодох өөрийгөө илэрхийлэх, 

Зохион 
байгуулагдса

тоо 
Сумын засаг 
даргын нөөц 

1.0 4 4 
Сумын ЗДТГ, 

ЕБС 



багшийн ачааллыг 
бууруулж 
мэргэжлийн багшаар 
хангана. 

зөв цэгцтэй ярих чадварыг 
хөгжүүлэх илтгэх урлаг 
мэтгэлцээний сургагч багш 
нарыг бэлтгэх, энэ чиглэлээр 
клуб, дугуйлан хичээллүүлж, 
тэмцээн зохион байгуулна. 

н арга 
хэмжээний 

тоогоор 

2.3.2.2. Залуу багш арга 
хэмжээ, зөвлөгөөн, сургалт 
зохион байгуулна. 

Зохион 
байгуулагдса

н арга 
хэмжээний 

тоогоор 

тоо ОНХС 2.5 - 1 Сумын ЗДТГ 

2.3.2.3. Зөвлөх багшийн 
солилцоо арга хэмжээг 
зохион байгуулна. 

Зохион 
байгуулагдса

н арга 
хэмжээний 

тоогоор 

тоо - - - 15 Сумын ЗДТГ 

2.3.2.4. Элсэлтийн ерөнхий 
шалгалтад амжилт гаргасан 
анги удирдсан багшийг 
урамшуулна. 

Урамшуулсан 
багшийн тоо 

тоо - 5,0 - 3 Сумын ЗДТГ 
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2.3.3. Монгол 
бичгийн хэрэглээг 
нэмэгдүүлж, угийн 
бичиг хөтлөх 
уламжлалыг 
сэргээнэ. 

2.3.3.1. Албан байгууллага 
аж ахуй нэгжүүдэд албан 
бичиг хос бичгээр хөтлөх 
бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Зохион 
байгуулагдса

н арга 
хэмжээний 

тоогоор 

тоо - - - 2 Сумын ЗДТГ 

2.3.3.2. Угийн бичиг хөтлөх 
арга хэмжээг бүх нийтийн 
хөдөлгөөн болгон өрнүүлнэ. 

Угийн бичиг 
хөтөлдөг 

өрхийн тоог 
нэмэгдүүлнэ 

хувь 
Сумын засаг 
даргын нөөц 

3.5 13 20 Сумын ЗДТГ 

2.4. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил 

12 

2.4.1. Гэр бүлийн 
гишүүдийн 
хариуцлагыг 
нэмэгдүүлэх сургалт 
нөлөөллийн ажлын 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

2.4.1.1. Залуу гэр бүлд 
чиглэсэн уулзалт сургалт, 
зөвлөгөөн, нийгэмд тустай 
төрөл бүрийн арга хэмжээ 
зохион байгуулна. 

Зохион 
байгуулагдса

н арга 
хэмжээний 

тоогоор 

тоо - - 0 2 Сумын ЗДТГ 

2.4.1.2. Гэр бүл, хүүхдийн 
эсрэг хүчирхийлэлтэй 
тэмцэхэд салбар дундын 
хамтын ажиллагааг 

"Хамтарсан 
баг"-ийг хууль 
журмын дагуу 
ажиллуулах 

Хувь 
Сумын засаг 
даргын нөөц 

5,0 - 10 Сумын ЗДТГ 



сайжруулах, нэгдсэн 
удирдлагаар хангаж, 
хамтарсан багийн гишүүдийг 
чадавхжуулах сургалт 
зохион байгуулна. 
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2.4.3.Залуучуудын 
хөгжлийг дэмжинэ. 

2.4.3.1. Залуучуудын 
хөгжлийн салбар зөвлөлийн 
үйл ажиллагааг идэвхжүүлж 
дэмжиж ажиллана. 

Зохион 
байгуулагдса

н арга 
хэмжээний 

тоогоор 

тоо 
Сумын засаг 
даргын нөөц 

3.0 0 

Залуучууд
ад 

чиглэсэн 
арга 

хэмжээ, 
оролцогчд

ын тоо 
нэмэгдсэн 

байна. 

Сумын ЗДТГ 

2.4.3.2. Залуу малчдыг 
дэмжиж малжуулах 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Малжуулсан 
өрх/иргэний 

тоо 
тоо - - - 10 

ХААТ, 8 баг 
ажлын алба 
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2.4.4. Хүүхдийн 
хөгжил хамгааллын 
үйлчилгээний 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

2.4.4.1. Хүүхэд, өсвөр үеийн 
хөгжлийг дэмжсэн "Гэртээ 
гэрэл асаая" төслийг 
хэрэгжүүлнэ. 

Төслийн 
гүйцэтгэлээр 

тоо 
мөрийн 

хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 

20,0 22 50 Сумын ЗДТГ 

2.4.4.2. Ерөнхий 
боловсролын сургууль, 
цэцэрлэгт сурч байгаа 
зорилтот бүлгийн өрхийн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдэд жилд 1 удаа 
сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

Хүүхдийн 
тоогоор 

тоо 
Сумын засаг 
даргын нөөц 

1.5 0 15 Сумын ЗДТГ 

2.5.Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал 

2.5. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг оновчтой болгон, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, өрхийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлнэ. 
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2.5.1.    Жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл, 
хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжиж, шинэ ажлын 
байр бий болгоно. 

2.5.1.1. Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 
чиглэлээр хэрэгжиж буй 
төсөл хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангана. 

Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 

Хувь ОНТ 
 

- 100 Сумын ЗДТГ 

2.5.1.2. Нийгмийн халамжийн 
дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй 

Дэмжлэгт 
хамрагдсан 

тоо ОНТ 
 

16 30 
Сумын ЗДТГ, 

ХХҮГ 



шаардлагатай өрхийн 
иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих арга 
хэмжээнд хамруулна. 

өрхийн тоо 

2.5.1.3. “Малчны залуу 
халаа” хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллана. 

Хөтөлбөрт 
хамрагдсан 
иргэний тоо 

тоо ОНТ 
 

11 15 
Сумын ЗДТГ, 

ХХҮГ 

2.5.1.4. Орон нутгийн 
хэрэгцээнд тулгуурласан 
мэргэжилтэй ажилтан 
бэлтгэх, давтан сургах, 
мэргэшүүлэх арга хэмжээнд 
хамруулах 

Хамрагдсан 
иргэдийн тоо 

Тоо ОНТ 
 

0 20 
Сумын ЗДТГ, 

ХХҮГ 
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2.5.2. Жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангах 
арга хэмжээг 
хэрэгжүүлж, 
нөлөөллийн ажлын 
нэр төрлийг 
нэмэгдүүлнэ. 

2.5.2.1. Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангахад чиглэсэн 
сургалт, сурталчилгаа, 
нөлөөллийн арга хэмжээ 
зохион байгуулах 

Сургалтад 
хамрагдалт 

тоо АХБ 1.0 0 150 СЗДТГ 
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2.5.3. Нийгмийн 
халамж, нийгмийн 
даатгал, эрүүл 
мэндийн даатгалын 
үйлчилгээг иргэдэд 
ил тод, шуурхай, 
хүртээмжтэй болгож 
хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлнэ. 

2.5.3.1. Хүүхэд, ахмад 
настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй болон 
нийгмийн эмзэг бүлэг, өрх 
толгойлсон эмэгтэйчүүдийг 
нийгмийн халамжийн тухай 
хуулийн дагуу тэтгэмж, 
тусламж, дэмжлэгт жигд 
хамруулна. 

Хамрагдалты
н хувь 

Хувь ОНТ 
 

80 100 
Сумын ЗДТГ, 

ХХҮГ 

2.5.3.2. Зорилтот өрхийн 
хөгжлийн хамгааллыг 
сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 
хүрээнд өрхийн амьжиргаанд 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

Дэмжлэгт 
хамрагдсан 
өрхийн тоо 

тоо ОНТ 
 

1069 2000 
Сумын ЗДТГ, 

ХХҮГ 

2.5.3.3. Нийгмийн даатгалын 
тухай хууль болон бусад 
холбогдох хууль тэдгээрийг 
дагалдан гарах журам, 
дүрмийг иргэдэд сурталчлах 

Хамрагдалты
н хувь 

Хувь 
Мөрийн хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх 
2.0 

 
841малчин 

даатгуулаха
ас -482 

Сайн дурын- 

12000 
Сумын ЗДТГ, 

НДГ 



359 Албан 
журмын 
10151" 

2.5.3.4. Малчин, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчдийн 
тэтгэврийн даатгалын нөхөн 
шимтгэл төлөлтийг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

арга 
хэмжээний 

тоо 
тоо 

Мөрийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 

1.0 1 2 
Сумын ЗДТГ, 

НДГ 
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2.4.2.    Ахмад 
настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд 
ээлтэй орчин, 
нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

2.4.2.1. Ахмад настан, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд ээлтэй орчин, 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

Гүйцэтгэлээр Хувь 
Сумын засаг 
даргын нөөц 

5.0 - 50 Сумын ЗДТГ 

2.4.2.2. Ахмад настан, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг нийгмийн амьдралд 
идэвхтэй оролцуулахад 
чиглэсэн арга хэмжээг 
төрийн бус байгууллагуудтай 
хамтран зохион байгуулна. 

Арга 
хэмжээний 

тоо 
тоо 

Мөрийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 

1.5 7 10 
Сумын ЗДТГ, 

Ахмадын 
хороо 

2.4.2.3. Ахмад настан, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

Арга 
хэмжээний 

тоо 
тоо ОНТ - 6 10 

Сумын ЗДТГ, 
ХХҮГ 

2.6.Үндэсний бахархал, өв соѐл 

Үндэсний нэгдмэл бахархлыг сэргээж, эх хэл, түүх, өв соѐлоо дээдэлсэн эх оронч үзэл, эв нэгдлийг эрхэмлэсэн иргэнийг хөгжүүлж, нийгмийг соѐн 
гэгээрүүлнэ. 
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2.6.1 Үндэсний үнэт 
зүйлийг хадгалж 
хамгаалан хойч 
үедээ өвлүүлэн 
угсаатны өв соѐл,ѐс 
заншлыг түгээн 
дэлгэрүүлнэ. 

2.6.1.1. Сумын хэмжээнд 
монгол үндэсний өв соѐлыг 
сурталчилсан таниулсан, 
урлаг соѐлын арга хэмжээ 
зохион байгуулна 

Арга 
хэмжээний 

тоогоор 
тоо 

Сумын засаг 
даргын нөөц 

3.0 сая 0 1 Сумын ЗДТГ 

Гурав.Эдийн засаг 

3.1. Санхүү төлөвлөлт 



Сумын төсвийн орлого, санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, төсвийн хөрөнгийг эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд чиглүүлж, үр ашигтай, хариуцлагатай 
зарцуулна. 

20 

3.1.1.Сумын өмч 
хөрөнгийн зах 
зээлийн бодит 
үнэлгээг тогтоож, өмч 
ашиглалтыг 
сайжруулна. 

3.1.1.1. Орон нутгийн өмчийн 
оролцоотой аж ахуйн 
нэгжүүдийн үйл ажиллагааг 
сайжруулна. 

Төсвийн 
хэмжээ 

Тоо ОНТ 1139.0 854.4 1139.0 

Сумын ЗДТГ, 
СТҮОНӨААТҮ
Г, Уртын гэгээ 

ОНӨААТҮГ 

3.1.1.2. Сумын хэмжээнд 
газар, үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн бүртгэлийг 
сайжруулж, татварт 
хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. 

хамрагдсан 
хувь 

Хувиар - - - 100 

Аймгийн 
татварын 
хэлтэс, 

ГХБХБГазар, 
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3.1.2.Төсвийн 
төлөвлөлтийг 
боловсронгуй болгох 
замаар төсвийн үр 
ашгийг нэмэгдүүлж, 
сахилга батыг 
сайжруулна. 

3.1.2.1. Татварын 
тайлагналт, хураалтын үйл 
ажиллагааг цахимжуулж, ил 
тод байдлыг нэмэгдүүлэх 
замаар татварын үйлчилгээг 
иргэд, татвар төлөгчдөд 
хүндрэлгүй болгож, 
татварын суурийг 
нэмэгдүүлнэ. 

Малын 
хөлийн 

татварын 
журмыг 

хэрэгжүүлсэн 
байна. 

Хувиар - - 60 100 
Аймгийн 
татварын 

хэлтэс, ЗДТГ 

3.1.2.2. Төсөв, санхүүгийн 
цахим систем нэвтрүүлж, 
төрийн үйлчилгээг шуурхай, 
үр ашигтай болгож, төсвийн 
урсгал болон хөрөнгө 
оруулалтын зардлыг ил тод, 
хэмнэлттэй зарцуулах 
нөхцөл бүрдүүлнэ. 

Төрийн 
албаны 

цалингийн 
нэгдсэн 
систем 

нэвтэрсэн 
байна. 

Хувиар - - - 100 

Санхүү 
төрийн 
сангийн 
хэлтэс, 
Харьяа 
төсөвт 

байгууллагуу
д. 
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3.1.3. Олон талт 
санхүүгийн 
үйлчилгээний 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

3.1.3.1. Иргэн, хуулийн 
этгээдэд хөрөнгийн зах зээл, 
бусад үүсмэл санхүүгийн зах 
зээлийн талаарх мэдлэгийг 
олгох сургалт зохион 
байгуулна. 

Сургалт 
зохион 

байгуулсан 
байна. 

Тоо - - - 1 

Санхүү 
төрийн 
сангийн 
хэлтэс, 

ААНБайгуулл
ага 

3.1.3.2. Даатгалын 
салбаруудыг хууль 
тогтоомжийн хүрээнд 
ажиллуулж, хүртээмжийг 

Даатгалын үр 
ашгийн 
талаарх 

мэдээллийг 

Тоо - - - 1 
Нийгмийн 
даатгалын 

хэлтэс, 



нэмэгдүүлнэ. хүргэх 
хүрээнд 
сургалт 
зохион 

байгуулах. 
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3.1.4.Статистик 
мэдээллийн хамрах 
хүрээ, тооллого, 
судалгааны үр 
өгөөжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

3.1.4.1. Улсын хэмжээний 
тооллого, судалгааг зохион 
байгуулна. 

Төлөвлөгөөг 
хэрэгжилт 

Тоогоор УТ - - 1 

Аймгийн 
тамгын газар, 
Статистикийн 
газар, ХХААГ, 

3.1.4.2. Статистикийн анхан 
шатны мэдээ, тайлангийн 
чанарыг сайжруулах 

Төлөвлөгөөг 
хэрэгжилт 

хувь - - - 100 

Статистикийн 
газар, Багийн 
ажлын алба, 
мал эмнэлэг, 
ХХААГ, ААНБ 
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3.1.5. Сум хөгжүүлэх 
сан, бизнес 
эрхлэгчдэд олгосон 
санхүүжилтийн үр 
өгөөжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

3.1.5.1. Сум хөгжүүлэх 
сангийн эх үүсвэрийг 1,2 
тэрбум төгрөгийн эх 
үүсвэртэй болгоно. 

эх үүсвэрийн 
хэмжээ 

Тоо Сум хөгжүүлэх сан - 
38 иргэний 
329,0 сая 

төгрөг. 

1 тэр бум 
200 сая 

СДИХАШШ 
болон 

эвлэрүүлэн 
зуучлалын 

алба, аймгийн 
Прокурорын 

газар 

3.1.5.2. Сум орон нутгийн 
нөөц бололцоонд 
тулгуурласан, өвөрмөц шинэ 
төрлийн өрсөлдөх чадвартай 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 
төслүүдийг дэмжиж 
ажиллана. 

Төслийн тоо Тоо Сум хөгжүүлэх сан 430.0 

22 иргэнд 
423,7 сая 

төгрөг 
санхүүжилт 

олгосон. 
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Сумын ЗДТГ, 
төсөл сонгон 
шалгаруулах 

зөвлөл, 
хяналтын 

зөвлөл, , BBS 
телевиз 

3.1.5.3. Органик хүнсний 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, 
худалдаа, экспортыг дэмжиж 
ажиллана. 

Төслийн тоо, 
санхүүжилтий

н хэмжээ 
тоо Сум хөгжүүлэх сан 45,0 

3 иргэнд 
50,0 сая 
төгрөг 

3 

Баруун-Урт 
сумын ЗДТГ, 
төсөл сонгон 
шалгаруулах 

зөвлөл, Төсөл 
хэрэгжүүлэгч 

3.1.5.4. Иргэдийн санхүүгийн 
боловсрол, бизнес эрхлэх 
мэдлэг, мэдээллийг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн 
сургалт, сурталчилгааны 
ажлуудыг зохион байгуулна. 

зохион 
байгуулсан 
арга хэмжээ 

Тоо Сум хөгжүүлэх сан 0.5 
3 удаа 100 

иргэн 
хамрагдсан 

1 

Сумын ЗДТГ, 
ХХААГ, 
аймгийн 

тамгын газар, 
BBS телевиз 
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3.1.6.    Бизнес 
эрхлэгчдэд бүх 
төрлийн дэмжлэг, 
туслалцааг үзүүлэх 
бизнес инкубаторын 
үйлчилгээг 
нэвтрүүлнэ. 

3.1.6.1. Сумын брэнд 
бүтээгдэхүүнийг бий болгох, 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Төсөлд 
хамрагдсан 

иргэдийн тоо 
Тоо Сум хөгжүүлэх сан 25,0 _ 1 

Сумын ЗДТГ, 
BBS телевиз 

3.1.6.2. Бизнес эрхлэгчдийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
өргөтгөх, харилцан туршлага 
солилцох зорилгоор гадаад, 
дотоодын үзэсгэлэн 
худалдаа, туршлага судлах 
аялал, бусад арга хэмжээнд 
дэмжин оролцуулна. 

Арга 
хэмжээний 

тоо 
Тоо 

Орон нутгийн 
төсөв 

0,5 - 3 
Сумын ЗДТГ, 
BBS телевиз 

3.1.6.3. "Баруун-Уртад 
үйлдвэрлэв" үзэсгэлэн 
худалдааг зохион байгуулж 
жижиг дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийг дэмжинэ. 

Арга 
хэмжээний 

тоо 
Тоо 

Орон нутгийн 
төсөв 

1,0 - 1 

Сумын ЗДТГ, 
ХХААГ, СХЗГ, 

ҮТП, BBS 
телевиз 

3.2. Хүнс, хөдөө аж ахуй 

Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэн, малын эрүүл мэндийг хамгаалж, малын ашиг шимийг дээшлүүлнэ. 
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3.2.1. Төмс, хүнсний 
ногооны тариалалтыг 
нэмэгдүүлж, 
дотоодын хэрэгцээг 
хангана. 

3.2.1.1. Агропаркийн үйл 
ажиллагааг тогтмолжуулж, 
тариаланч иргэдийн тоог 
нэмэгдүүлнэ. 

Шинээр 
ажлын 

байраар 
хангагдсан 

иргэдийн тоо 

Тоо ОНТ 9.6 10 20 ХААТ 

3.2.1.2. Өвлийн хүлэмжийн 
аж ахуйг шинээр 
байгуулахыг дэмжиж 
ажиллана. 

өвлийн 
хүлэмжийн 

тоо 
тоо - - 0 1 ХААТ 

3.2.1.3. Нийлэг хальсан 
хүлэмжийн аж ахуйг 
нэмэгдүүлнэ. 

нэмэгдүүлсэн 
ААН тоо 

тоо - - 3 5 ХААТ 

3.2.1.4. Төмс, хүнсний ногоо, 
жимс, жимсгэнэ тариалах 
иргэн аж ахуй нэгжийн идэвх 
санаачлагыг дэмжинэ. 

Тариалсан га, 
талбай 

хураасан 
ургацын 

хэмжээ, нэр 
төрөл 

Тоо - - 

Төмс 30 га, 
Хүнсний 

ногоо 18.7 
га-д 

тариалсан. 

Төмс 30,2 
га, 

Хүнсний 
ногоо 18.8 

га 

ХААТ 
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3.2.3. Сумын хүн 
амын гол нэрийн 
хүнсний 
бүтээгдэхүүний 
хэрэгцээг орон 
нутгийн 
үйлдвэрлэлээр бүрэн 
хангах, хүнсний 
аюулгүй байдалд 
тавих хяналтыг 
сайжруулна. 

3.2.3.1. Сумын хэмжээнд хүн 
амын стратегийн болон 
гамшгийн үеийн хүнсний 
нөөц судалгааг гаргах ажлыг 
зохион байгуулна. 

судалгаатай 
болох 

тоо - - 0 1 ХААТ 

3.2.3.2. Хүнсний гол нэрийн 
бүтээгдэхүүний дотоодын 
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. 

Нэмэгдсэн 
бүтээгдэхүүни

й тоо 
тоо - - 5 5 ХААТ 

3.2.3.3. Хүнсний үйлдвэр, 
нийтийн хоолны аюулгүй 
байдалд хяналт тавьж 
ажиллах 

Хяналт 
хийсэн тоо 
илрүүлсэн 

зөрчлийн тоо 
арилгасан 

зөрчлийн тоо 

Тоо - - 5 5 ХААТ 
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3.2.4. Бэлчээрийг 
усжуулах, 
худагжуулах ажлыг 
үргэлжлүүлэн малын 
бэлчээрийн нөөцийг 
нэмэгдүүлэх, 
хамгаалах, нөхөн 
сэргээнэ. 

3.2.4.1. Бэлчээрт шинээр 
гүний худаг гаргах 

Худгийн тоо Тоо УТ,Аймгийн ОНХС 
 

- 5 ХААТ 

3.2.4.2 Бэлчээрийн мэрэгч 
үлийн цагаан оготнотой 
тэмцэх арга хэмжээг зохион 
байгуулна. 

Бэлчээрийн 
мэрэгч үлийн 

цагаан 
оготнотой 

тэмцэх 
талбайн 
хэмжээ 

мян.га ОН 4.9 - 3000 га ХААТ 

3.2.4.3. Гар худаг шинээр 
гаргасан малчдад гар 
худгийн дэмжлэг олгоно. 

Гар худгийн 
дэмжлэгт 

хамрагдсан 
малчдын тоо 

Тоо ОНХС 8,0 - 8 ХААТ 

30 

3.2.5. Мал үржүүлэг, 
технологийн ажил 
үйлчилгээний нэгж 
байгуулах, 
хээлтүүлэгч болон 
цөм сүргийг 
мэргэжлийн 
байгууллагын 
хяналтад авах, 
генетик нөөцийн 
ашиглалт, 
хамгаалалтыг 
сайжруулах, нэгжийн 

3.2.5.1. Жил бүр үржлийн 
малын 1-ээс доошгүй хувьд 
үзлэг ангилалт тогтмол хийж, 
ээмэгжүүлэн, бүртгэл 
мэдээллийн санд оруулна. 

Ээмэгжүүлсэн 
малын тоо 

Малын 
тоо 

ОНХС 5,0 2500 3000 ХААТ 

3.2.5.2. Тэмээн сүргийг өсгөж 
үржүүлэхийг дэмжиж үүлдэр 
угсааг сайжруулах бодлого 
барина. 

Урамшуулалд 
хамрагдсан 

малчдын тоо 
Тоо ОНХС 3,0 3 5 ХААТ 

3.2.5.3. Уламжлалт 
бэлчээрийн мал аж ахуйд 
малын төрөл хоорондын 
харьцаа, сүргийн зохист 

ажлын явц 
хувь 

хувь Аймгийн ОНХС 30,0 - 100 ХААТ 



ашиг шимийг 
дээшлүүлнэ 

бүтцийг бүрдүүлэх, малын 
үүлдэр угсааг сайжруулах, 
эрүүлжүүлэх тогтолцоог 
малчны бүлэг, хоршоонд 
тулгуурлан зохион байгуулж, 
тухайн орон нутгийн байгаль, 
цаг уурын нөхцөлд тохирсон 
шилмэл үүлдэр, омог, 
хэвшлийн малыг өсгөн 
үржүүлэхийг дэмжиж 
ажиллана. 
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3.2.6 Өндөр ашиг 
шимт мах, сүүний 
чиглэлийн үүлдрийн 
үхэр, гахай, шувууны 
эрчимжсэн аж ахуйг 
хөгжүүлж ашиг 
шимийг нь 
нэмэгдүүлнэ. 

3.2.6.1. Гойд ашигт шимт 
малын үзэсгэлэн худалдаанд 
зохион байгуулалттай 
оролцох 

Оролцох 
малын тоо 

Малын 
тоо 

- - - 50 ХААТ 

3.2.6.2. Эрчимжсэн аж ахуй 
эрхлэгчдийг дэмжиж цэвэр 
эрлийз малын онд орох 
чадварыг нэмэгдүүлэх 

барьсан 
хашааны тоо 

Тоо, 
 

- 0 1 ХААТ 

32 

3.2.7. Малын гоц 
халдварт, халдварт, 
зооноз, халдваргүй 
өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлнэ. 

3.2.7.1. Халдварт зооноз 
өвчний гаралтыг багасган уг 
өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор сумын 
төвийн айл өрхүүдийн 
тэжээвэр нохойг 
вакцинжуулалтад бүрэн 
хамруулж, гэрчилгээжүүлнэ. 

Хамрагдах 
нохойны тоо 

тоо - - 72 150 МЭТ 

3.2.7.2. Эрсдэлт бүс нутгийн 
өвчлөмтгий мал сүргийг гоц 
халдварт өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх вакцинд бүрэн 
хамруулна. 

Вакцинжуула
лт хамруулах 

малын тоо 

мян.тоо.т
олгой 

УТ, аймгийн төсөв - 300,0 350,0 МЭТ 

3.2.7.3. Шимэгчтэх өвчний 
халдварлалтыг бууруулна. 

Хамрагдах 
малын тоо 

мян.тоо.т
олгой 

- - 280,0 350,0 МЭТ 

3.2.7.4. Бэлчээрийн эрүүл 
ахуйг сайжруулах хүрээнд 
ариутгал, халдваргүйтгэл 
хийнэ. 

Ариутгал 
хийх талбай 

мян.м2 ОНХС 6,0 26,0 28,0 МЭТ 
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3.2.8. Мал эмнэлгийн 
орчин нөхцөлийг 
сайжруулж хувийн 
хэвшлийн мал 
эмнэлгүүдэд дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

3.2.8.1. Мал эмнэлгийн 
орчин нөхцөлийг сайжруулж 
стандартыг мөрдүүлнэ. 

Мал 
эмнэлгүүдийн 
орчин нөхцөл 

сайжирсан 
байна 

хувь ОНХС 3,0 5 5 МЭТ 

3.2.8.2. Халдварт, 
халдваргүй өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх ажлын 
хүрээнд халдваргүйтгэл хийх 
зориулалт бүхий 
автомашинтай болно. 

Авто 
машинтай 

болох 
тоо ОНХС 50,0 0 1 МЭТ 

3.3. Аялал жуулчлал 

34 

3.3.1 Аялал 
жуулчлалын 
бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ, чанар, 
стандартыг 
сайжруулж, байгаль 
орчинд ээлтэй аялал 
жуулчлалыг 
хөгжүүлнэ. 

3.3.1.2. Уртын голын 
цэцэрлэгт хүрээлэн 
байгуулна. 

ажлын явц, 
хувь 

хувь УТ 9319.4 0 30 
СЗДТГ, 
АЗДТГ 

3.3.1.3. Үйлчилгээний 
байгууллага, иргэдэд аялал 
жуулчлалын менежментийн 
талаар боловсрол олгох, 
тэдний бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийг дэмжих, 
үзэсгэлэнд оролцуулах. 

хамрагдсан 
иргэдийн тоо 

тоо ОНТ - 0 50 
СЗДТГ, 
БОАЖГ 

3.3.1.4. Орон нутгийн өв 
соѐлыг сурталчлан таниулах 
арга хэмжээг зохион 
байгуулж, тогтмолжуулах 

арга 
хэмжээний 

тоо 
тоо онт 3,0 0 1 

СЗДТГ, 
БОАЖГ 

3.4. Барилга, хот байгуулалт 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын бодлогыг хот төлөвлөлттэй уялдуулж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ. 
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3.4.1 Гэр хорооллыг 
дахин төлөвлөх 
инженерийн шугам 
сүлжээг холбох, орон 
сууцны хангамжийг 
нэмэгдүүлэх, усан 
хангамжийг 
сайжруулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

3.4.1.1. Төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлд тулгуурлан орон 
сууцны барилга, хотхон, 
хороолол барих ажлыг 
сумын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөнд нийцүүлэн үе 
шаттай хэрэгжүүлнэ. 

Ажлын явц, 
хувь 

хувь ОНТ 1000.0 - 100 
Сумын ЗДТГ, 

ГХБХБГ 

3.4.1.2. Ундны усны 
хүрэлцээ муутай багуудад 

Ажлын явц, 
хувь 

хувь ОНТ 38,5 21 22 Сумын ЗДТГ 



усан санг шинээр барих. 
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3.4.2 орон нутгийн 
барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлнэ. 

3.4.2.1. Барилгын хатуу хог 
хаягдлыг байгаль орчинд 
халгүй аргаар устгах, дахин 
боловсруулах 
үйлдвэрлэлийг дэмжиж 
ажиллана. 

үйлдвэрийн 
тоо 

тоо 
төсөл 

хөтөлбөрөөр 
- 0 1 Сумын ЗДТГ 

37 

3.4.4. Сумын газрын 
төлөвлөлтийн 
баримт бичгийг 
боловсруулан, газар 
өмчлөлийг 
эрчимжүүлнэ. 

3.4.4.1. Газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөг 
тодотгох ажлыг хийж 
хэрэгжүүлнэ. 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

тоо - - - 1 сумын ЗДТГ 

3.4.4.2. Дэд бүтцийн 
хангамжинд тулгуурлан 
иргэнд газар өмчлүүлэх 
боломжтой газрын нөөцийг 
тогтоож газрыг өмчлүүлнэ. 

газар өмчилж 
авсан иргэний 

хувь 
хувь - - 18 22 Сумын ЗДТГ 

3.4.4.3. Газрыг эргэлтэд 
оруулж эдийн засгийн үр 
өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. 

зохион 
байгуулах 

арга 
хэмжээний 

тоо 

тоо - - - 4 
Сумдын ЗДТГ 

ГХБХБГ 
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3.4.5. Барилгуудыг 
паспортжуулах, 
гэрчилгээжүүлэх 
ажлыг эрчимжүүлж 
иргэдийн аюулгүй 
ажиллах амьдрах 
баталгааг хангана. 

3.4.5.1. Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн барилгуудыг 
паспортжуулах, 
гэрчилгээжүүлэх. 

бүртгэлжүүлс
эн барилгын 

тоо 
тоо - - - 10 

Сумдын ЗДТГ 
ГХБХБГ 

ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛ 

4.1. Иргэн төвтэй хариуцлагатай төрийн албыг бэхжүүлж, ногоон технологи бүхий сайн засаглалыг хөгжүүлнэ. 
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4.1.1. Сумын 
хэмжээнд 
удирдлагын 
мэдээллийн нэгдсэн 
цахим программыг 
нэвтрүүлнэ. 

4.1.1.1. Төрийн мэдээллийг 
олон нийтэд нээлттэй, 
хүртээмжтэй мэдээлэх 
зорилгоор орон нутгийн 
хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагатай хамтран 
ажиллана. 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь - - 80 100 Сумын ЗДТГ 



4.1.1.2. Төрийн архивт 
хадгалагдаж байгаа 
баримтуудын цахимд 
шилжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь - 
 

80 90 Сумын ЗДТГ 

4.1.1.3. Төрийн операторын 
үйлчилгээг иргэдэд 
сурталчлан таниулж 
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

Сурталчилса
н ажлын 
тоогоор 

тоо 
  

- 12 Сумын ЗДТГ 

4.1.1.4. Сумын Тамгын 
газарт ISO 9001 2015 олон 
улсын менежментийн 
тогтолцоо стандартыг 
нэвтрүүлж баталгаажуулалт 
хийнэ, 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь ОНХС 10.0 20 100 Сумын ЗДТГ 

4.2 Мэргэшсэн хариуцлагатай төрийн албан хаагч 
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4.2.1. Төрийн албаны 
хүний нөөцийг 
бэлтгэж чадавхжуулж 
тогтвор суурьшилтай 
ажиллах нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

4.2.1.1. Төрийн албан 
хаагчдыг үе шаттай 
мэргэшүүлэх сургалтад 
хамруулах 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь - - - 20 ЗДТГ 

 
4.3. Амар тайван, аюулгүй нийгэм. 
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4.3.1. Иргэдийн 
оролцоонд 
тулгуурлан амьдрах 
орчин нөхцөлийг 
сайжруулж явган зам 
талбайн засвар 
шинэчлэлтийг хийнэ 

4.3.1.1. Орон сууцны 
хорооллын гадна талыг 
тохижуулах ногоон 
байгууламжтай болгох 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь сумын онхс 80,0 0 100 СЗДТГ 

4.3.1.2. Гудамж тэгшлэх 
ажлыг хэрэгжүүлэх 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь сумын онхс 4,0 0 100 СЗДТГ 

42 

4.3.2 Дэвшилтэт 
технологи бүхий 
камежуулалтын 
нэгдсэн системийг 
өргөжүүлнэ 

4.3.2.1. 1, 9 дүгээр багийн 
нутаг дэвсгэрт 
камержуулалтын ажлыг хийх 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь сумын онхс 85,0 0 100 СЗДТГ 
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4.3.3. Гэмт хэрэг 
зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд 
иргэд олон нийтийн 
оролцоог хангана 

4.3.3.1. Зөв хэвшил- Зөв 
амьдрал хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ 

хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 

хувь - - - 100 СЗДТГ 

4.3.3.2. Иргэдийн эрхзүйн 
боловсролыг дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн сургалт, соѐн 
гэгээрүүлэх сургалтыг 
хуулийн байгууллагатай 
хамтарч хийх 

сургалтад 
хамрагдсан 

иргэдийн тоо 
тоо - - - 150 СЗДТГ 
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4.3.4.Орон нутгийн 
гамшгаас хамгаалах 
тоног төхөөрөмжийг 
шинэчилж, гамшгийг 
даван туулах, дасан 
зохицох чадавхыг 
бэхжүүлнэ. 

4.3.4.1. Сумын гамшгийн 
эрсдэлийн нарийвчилсан 
үнэлгээ хийлгэх зардлыг 
шийдвэрлэнэ. 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь Аймгийн ОНТ 70,0 0 100 
ОБГ, 

мэргэжлийн 
байгууллага 

4.3.4.2. Сумын гамшгийн 
эрсдэлийн нөөц сан 
бүрдүүлэх. 

нөөц 
бүрдүүлэлт 

хувь сумын онт 20,0 
 

100 СЗДТГ 

4.4. Тогтвортой, нэгдмэл гадаад харилцаа 
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4.4.1.Гадаадын 
хөрөнгө оруулалт 
татах, төсөл 
хөтөлбөр, буцалтгүй 
тусламжийн тоог 
нэмэгдүүлнэ. 

4.4.1.1. Олон улсын төсөл 
хөтөлбөрөөс санхүүжилт 
татах чадавхыг бэхжүүлэх 
сургалт зохион байгуулна. 

Сургалтад 
хамрагдсан 

албан 
хаагчийн тоо 

тоо 
Сумын засаг 
даргын нөөц 

- 0 4 Сумын ЗДТГ 

4.4.1.2. Монгол улсад үйл 
ажиллагаа явуулж буй олон 
улсын байгууллага, төсөл 
хөтөлбөрийн нарийвчилсан 
судалгааг гаргаж, төслийн 
санал боловсруулж хамтын 
ажиллагааг бий болгоно. 

Боловсруулса
н төслийн тоо 

тоо 
Сумын засаг 
даргын нөөц 

- - 4 
Сумын ЗДТГ, 
сумын төсөвт 
байгууллага 

4.5. Батлан хамгаалах бодлого 
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4.5.1.Иргэн цэргийн 
харилцааг 
бэхжүүлэн, Улсын 
батлан хамгаалах 
эрх ашигт нийцсэн 
орон нутгийн 

4.5.1.1. ЕБ-ын сургуулийн 
ахлах ангийн сурагчдыг 
аймгийн Засаг даргын 
нэрэмжит Цэрэг-спортын 
"Дөл" цогцолбор тэмцээнд 
оролцуулна. 

Арга 
хэмжээний 

тоо 
тоо 0.5 

 

1 1 ЕБС-ууд 

40 40 ЕБС-ууд 



хамгаалалт, 
дайчилгааны 
төлөвлөлтийг 
боловсронгуй 
болгоно. 

4.5.1.2. Дайчилгааны 
төлөвлөгөөг шинэчлэнэ. 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 

хувь 
тоо 

0.5 нууц нууц Ажлын хэсэг 

4.5.1.3. Цэргийн нэгдсэн тоо 
бүртгэлийн мэдээллийн санг 
бүрдүүлнэ. 

0.5 нууц нууц 
Иргэдэд 

үйлчлэх төв 

 
ТАВ.БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ 

5.1. Хүрээлэн байгаа орчны бохирдол, доройтлыг бууруулна. 
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5.1.1. Байгаль орчныг 
хамгаалах, ногоон 
хөгжлийн талаарх 
боловсролыг 
дээшлүүлнэ.. 

5.1.1.1. Иргэдэд байгаль 
хамгаалах, ногоон хөгжлийн 
боловсрол олгох сургалт, 
арга хэмжээ зохион 
байгуулна. 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

тоо ОНТ 0.5 0 2400 Сумын ЗДТГ 

5.1.1.2. ЕБС-ийн Эко 
клубүүдтэй хамтран ажиллах 

эко клубийн 
тоо 

тоо ОНТ 0.5 2 4 Сумын ЗДТГ 
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5.1.2. Төв суурин 
газрын ногоон 
байгууламжийн 
ургалтыг хувийг 
нэмэгдүүлнэ. 

5.1.2.1. Мод үржүүлгийн 
газарт орон нутгийн онцлогт 
тохирсон модлог ургамлыг 
үр, мөчрөөр тарималжуулан 
нөөцийг бүрдүүлэх, 
зүлэгжүүлэх талбайг 
нэмэгдүүлэх 

Нөөцийг 
бүрдүүлсэн 

талбайн 
хэмжээ 

га Аймаг ОНТ 30.0 0.5 1 
Сумын 

ЗДТГ,БОАЖГ 

5.1.2.2. Хотын төвийн 
цэцэрлэгт хүрээлэн талбайд 
гоѐл чимэглэлийн мод сөөг 
тарих, айл өрхийн ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх. 
. 

Тарьсан 
модны тоо 

тоо сум ОНТ 58.0 1800 2500 Сумын ЗДТГ 

5.1.2.3. Хотын төвөөс мал 
гаргах ажлыг үе шаттай 
зохион байгуулна. 

Гаргасан 
малын тоо 

тоо Сумын ОНТ - 152 0 
Сумын ЗДТГ, 

СТҮ 
ОНӨААТҮГ 
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5.1.3. Усны нөөцийг 
бохирдол, 
хомсдолоос 
хамгаална 

5.1.3.1. Гүн өрмийн 
худгуудад зөвшөөрөл олгож 
паспортжуулах ажлыг зохион 
байгуулна 

зөвшөөрөл, 
гэрээ 

байгуулсан 
худаг 

тоо - - 8 10 Сумын ЗДТГ 

5.1.3.2. Баруун-Урт хотын 
хүн амын ундны ус 

Ажлын явц, 
хувь 

хувь аймаг АХБ 550 - 100 
ХОХБТХ 

Сумын ЗДТГ 



цэвэршүүлэх тоног 
төхөөрөмжийн технологийн 
шинэчлэлтийг хийж хэвийн 
ажиллагааг хангана. 

5.1.3.3. Булаг шандын эхийг 
хамгаалах 

ажлын 
гүйцэтгэлээр 

хувь сумын онхс 8,0 - 2 Сумын ЗДТГ 
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5.1.4. Агаар, орчны 
бохирдлын түвшинг 
бууруулна. 

5.1.4.1. Гэр хорооллын нүхэн 
жорлонг ариутгаж 
халдваргүйтгэл хийх 

Ажлын явц, 
хувь 

хувь 
Аймаг сумын 

төсөв 
- 10 30 

хувийн 
хэвшлийн мал 

эмнэлэг 

5.1.4.2 Хог хаягдлыг ангилан 
ялгах цех байгуулах 

Байгуулсан 
цехийн тоо 

тоо УТ 100.0 0 1 
БОАЖГ, 

Сумын ЗДТГ 

5.1.4.3. Дахивар хог авах 
цэгийн тоог нэмэгдүүлэх 

Дахивар хог 
авах цэгийн 

тоо 
тоо Аймаг ОНТ 30.0 0 3 

БОАЖГ, 
Сумын ЗДТГ 

5.1.4.4 Бүх нийтийн 
цэвэрлэгээг зохион 
байгуулах 

Арга 
хэмжээний 

тоогоор 
тоо ОНТ 18,0 - 2 Сумын ЗДТГ 

5.1.4.5 нийтийн эзэмшлийн 
зам талбайд хогийн савыг 
шинэчлэх 

хогийн савны 
тоо 

тоо ОНТ 10,0 - 30 Сумын ЗДТГ 

Зургаа. Баруун-Урт хот 

6.1. Амьдрахад таатай, байгаль орчинд ээлтэй, хот болгон хөгжүүлнэ. 
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6.1.1.   Баруун-Урт 
сумыг ногоон хот, 
ухаалаг хот, иргэнд 
ээлтэй хот, утаагүй 
хот, эрүүл мэнд, 
боловсрол, соѐл 
урлаг, спорт, аялал 

6.1.1.1. 1500 айлын орон 
сууц хөтөлбөрөө 
хэрэгжүүлнэ. 

Орон сууцны 
тоо 

нэмэгдэнэ. 
тоо - - - 2 

 

6.1.1.2. Шарилжгүй Баруун-
Урт арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ. 

Шарилж 
устгасан 
талбайн 

хэмжээгээр 

га ОНТ 30,0 - 35 Сумын ЗДТГ 



жуулчлал, худалдаа 
үйлчилгээний төв, 
зам тээврийн 
зангилаа, 
инженерийн дэд 
бүтэц цогцлоосон 
хөгжлийн ЗАГВАР 
ХОТ болгоно. 

6.1.1.3. Баруун-Урт сумын 
иргэдийн аюулгүй, цэвэр 
орчинд ая тухтай амьдрах 
боломж нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

Золбин нохой 
устгасан тоо, 

Цас 
цэвэрлэсэн 

талбай 

тоо ОНТ 25,0 
661 нохой, 
10 тн давс 

бодис 

700 нохой, 
10 тн давс 

бодис 
Сумын ЗДТГ 

 

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар 

 


