
  
           БАЯНДЭЛГЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 

 

 

 

 СҮХБААТАР АЙМГИЙН БАЯНДЭЛГЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР   

 

    Аймаг,нийслэл,сум,дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 8 дахь 

удаагийн сонгуулийн үр дүнд шинээр томилогдсон Засаг дарга нь Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймгийн засаг даргын 2020-2024 онд 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийцүүлэн иргэд,олон нийтийн саналуудад 

үндэслэн 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө тодорхойлж байна. 

    Сумын Засаг дарга 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө боловсруулахдаа 

орон нутгийн хэмжээнд халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, эдийн засаг, нийгмийн 

хөгжлийг хангах, байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр авах арга хэмжээг 

тодорхойлох, засаглалыг сайжруулах, орон нутгийг хөгжүүлэх, төрийн бодлогын залгамж 

чанарыг хадгалахад анхаарч дараах зургаан багц асуудлын хүрээнд  64 зорилт дэвшүүлж, 

166  арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тодорхойллоо. 

 

                          НЭГ.”КОВИД-19” ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ХҮНДРЭЛИЙГ 

ДАВАН ТУУЛАХ 

 

     1.1 Ковид-19 шинэ болон сэргэн тархаж буй халдвараас сэргийлэхэд салбар 

дундын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлнэ.  

 1.1.1 Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдварын чиглэлээр хяналт шинжилгээ, 

тандалт судалгаа, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлнэ. 

1.1.2  Ковид-19 цар тахлын үед хариу арга хэмжээг зохион байгуулахад шаардагдах 

тоног төхөрөмж,эм эмнэлгийн хэрэгслээр хангах  

1.2 Ковид-19 цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, бэлэн байдлыг 

хангахтай холбоотой төсвийн санхүүжилт, нөөц хангалтыг нэмэгдүүлнэ.  

1.2.1 Гамшгийн эрсдлийн сангийн нөөцийг нэмэгдүүлэх 

             1.2.2 Бараа материал, хувцас хэрэглэл, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, ариутгал 

халдваргүйтгэлийн бодис хэрэгсэл, өвс тэжээл, тоног төхөөрөмжийн нөөцийн хангалтыг 

нэмэгдүүлэх.  

            1.2.3 Сургуулийн дотуур байрыг тусгаарлан ажиглах байр болгох, бэлтгэлийг хангаж 

тоог нэмэгдүүлэх 

            1.2.4 Тусгаарлах байранд шаардлагатай эд зүйл,  хэрэгслийг бэлдэх 

 

                                                                  ХОЁР: ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ 

                                                                    2.1 Эрүүл мэнд  

Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, орчин үеийн оношилгоо, 

эмчилгээний технологийг өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар 

хүртээмжийг нэмэгдүүлж дундаж наслалтыг уртасгана.  

 2.1.1 Хүн амын дунд зонхилон тохиолдож буй халдварт болон халдварт бус 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг,оношилгоог хийх хамрагдалтыг 

нэмэгдүүлэх 
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 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, нөлөөлийн ажлыг тогтмол зохион байгуулах.  

            2.1.1.2 “Хавдрын эсрэг хамтдаа”  арга хэмжээг жил бүр зохион байгуулах 

            2.1.1.3 ХДХВ/ДОХ, БЗДХ, сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэг оншлогоог сум, 

баг, байгуулагуудын түвшинд зохион байгуулах.  

 2.1.1.4 “Элэг бүтэн Сүхбаатар” хөтөлбөрийн  хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. 

            2.1.1.5 “Харшлаас сэргийлэх” арга хэмжээг зохион байгуулах  

 2.1.2 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан 

иргэд орон нутагтаа оношлогдон, эмчлүүлэх боломжийг бүрдүүлэн эрүүл мэндийн 

тусламж үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлнэ. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 

төрлийг нэмэгдүүлнэ. 

             2.1.2.1  Эрүүл мэндийн төвд мобайль технологийг нэвтрүүлэх 

  2.1.2.2 Хөдөө багийн хүн амд төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч нарын Явуулын 

амбулаторийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх.  

             2.1.3 Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах,нялхасын эндэгдлийг 

бууруулж,эхийн эндэгдэлгүй ажиллана. 

2.1.3.1 Сумын эрүүл мэндийн төвийн хүүхдийн эмчийг нарийн мэргэжлийн сургалтанд 

хамруулах 

 2.1.3.2 Суурь өвчтэй болон зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийг зуны сувилалд хамруулах 

ажлыг зохион байгуулах. 

           2.1.3.3 Эх хүүхдэд ээлтэй байгууллага,Эх хүүхдэд ээлтэй баг,өрх хөдөлгөөн өрнүүлж  

шалгаруулан урамшуулах 

            2.1.4. Эм эмнэлэгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдлыг хангаж, зайлшгүй 

шаардлагатай эмийн хангамж хүртээмжийг нэмэгдүүлэн бүртгэл хяналтыг 

сайжруулна.  

 2.1.4.1 Эмийн чанар аюулгүй байдалд хяналт тавих, эм эмнэлэгийн хэрэгслийн 

худалдан авах ажиллагааг  чанартай зохион байгуулж зайлшгүй шаардлагатай эмийн 

хангалтыг нэмэгдүүлэх.  

           2.1.4.2 Тусгай зөвшөөрөл бүхий эмийн сангуудад цахим жорыг нэвтрүүлж эмийн 

аюулгүй байдлын цахим бүртгэл хяналтыг тогтмолжуулах 

2.1.5 Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хангалт, чадавхийг сайжруулан, 
нийгмийн хамгааллыг бэхжүүлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.  
 2.1.5.1  Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг  мэргэшүүлэх, суралцах, туршлага 

судлахад дэмжлэг үзүүлэх. 

2.1.5.2 Эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх, мэргэжлийн ур чадвар, нэр хүнд, ёс 
зүйн хэм хэмжээг дээшлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулах. 

  
2.1.6  Эрүүл мэндийн төвийн барилгын шинэчлэл, засвар үйлчилгээг хийх,  

техник тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэх,  яаралтай тусламжийн 

автомашины парк шинэчлэлийг хийх.  

 2.1.6.1 Эрүүл мэндийн төвийг  мобайль технологиор хангах. 
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            2.1.6.2 Эрүүл мэндийн төвийн яаралтай тусламжийн авто машины парк шинэчлэл 

хийх.  

            2.1.6.3 Больницын барилгад их засвар хийх.  

            2.1.6.4 Явуулын рентгэн аппаратаар хангах 

 2.2. Биеийн тамир, спорт 

            Иргэдийг спортын олон  төрлөөр хичээллэх боломжийг бүрдүүлж, амжилтыг 

ахиулна. 

2.2.1 Үндэсний спортыг хөгжүүлж, өв уламжлалаар дамжуулан хүүхэд 

залуусыг төлөвшүүлнэ. 

2.2.1.1 Сумын Үндэсний спортын анхдугаар наадам зохион байгуулах 

2.2.1.2 Суманд үндэсний шагайн болон сурын спортыг бодлогоор дэмжиж 

хөгжүүлэх 

2.2.1.3 Үндэсний бөхийн спортыг дэмжиж нэрэмжит барилдааныг зохион байгуулах 

 

2.2.2 Өсвөр үе залуучуудыг спортын олон төрлөөр хичээллэж бие бялдраа 

хөгжүүлэх, спортын амжилт гарах нөхцлийг бүрдүүлнэ.  

2.2.2.1  Аймаг,  бүсийн чанартай тэмцээн уралдааныг орон нутагтаа зохион 

байгуулах. 

2.2.2.2  Мэргэжлийн чадварлаг багш дасгалжуулагчийг урьж өсвөр үеийн сагсан 

бөмбөг болон гар бөмбөгийн шигшээ баг бүрдүүлэх 

             2.2.3. Нийтийн биеийн тамирыг бүх нийтийн хөдөлгөөн болгон өрнүүлнэ. 

              2.2.3.1 Засаг даргын нэрэмжит тэмцээн, уралдаан зохион байгуулах 

              2.2.3.2 Стандартын шаардлага хангасан спортын гадаа талбай 2 -ыг шинээр бий 
болгох 

2.2.3.3 Шинээр байгуулагдсан фетнисын өрөөг тогтмол ажиллагаанд оруулах.  
2.2.3.4  Спорт залыг шинэ тоног төхөөрөмжөөр хангах,шалыг стандартын 

шаардлагад нийцүүлэх 
               2.2.3.5 Дугуйн спортын клуб    байгуулж,  дугуйн спортыг хөгжүүлэх, хичээллэгсдийн 

тоог нэмэгдүүлэх.                                         

                                                                    2.3 Боловсрол 

 Боловсролын үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй хүргэж, хүүхдэд ээлтэй зарчим 

баримталж, насан туршдаа суралцах боломжийг бүрдүүлнэ.  

               2.3.1 Хүүхэд бүрт чанартай боловсролоор үйлчилж , боловсролын чанарт 
ахиц гаргана.  

    2.3.1.1  200 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтанд хүлээж авах 

             2.3.1.2 Цэцэрлэгт шаардлагатай  сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоглоом наадгай,тоног 

төхөөрөмжөөр  хангах  

    2.3.1.3 Шинэ цэцэрлэгийг хашаажуулах  

2.3.1.4 Цэцэрлэгийн хатуу зөөлөн эдлэлийг шинэчлэх   

2.3.2 Чадварлаг багш арга хэмжээний хүрээнд багшийн ачааллыг 

бууруулж,шаардлагатай мэргэжлийн багшаар хангана. 

2.3.2.1 Сурагчдын сэтгэн бодох өөрийгөө илэрхийлэх,зөв цэгцтэй ярих чадварыг 

хөгжүүлэх илтгэх урлаг мэтгэлцээний сумын сургагч багшийг  бэлтгэх,энэ 

чиглэлээр клуб, дугуйлан хичээллүүлж,тэмцээн зохион байгуулах 
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2.3.2.2  Орон нутгийн түүх соёлын дурсгалыг судалж хамгаалахад багш нарын 

оролцоог хангаж,археологийн ,болон түүх соёлын дурсгалыг таних,илрүүлэх 

сургалт,экскурс аялал зохион байгуулах 

2.3.2.3  Амжилт гаргасан багш,сурагчдыг урамшуулах зорилгоор урамшууллын тусгай 

журам гаргаж батлуулан мөрдөж ажиллана. 

2.3.2.4 Зарим мэргэжлийн багш нарыг чадваржуулах зорилгоор төвийн сургуультай 

хамтран ажиллах 

2.3.2.5  2.3.3 ЕБС, дотуур байрыг орчин үеийн ариун цэврийн байгууламжтай 

болгох, дотуур байрын хангамжийг нэмэгдүүлэх 

           2.3.3.1 ЕБС-ийн хичээлийн байр болон дотуур байрыг ариун цэврийн байгууламжтай 

болгох 

2.3.3.2  Дотуур байр шинээр барина. 

             2.3.3.3 Сургуулийн дотуур байранд камержуулалт хийнэ. 

2.3.3 Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ.  

2.3.4.1 Төрийн албан хаагчдад монгол бичгийн сургалт явуулж “Хүмүүн бичиг-Хүн 

бүрийн бичиг” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах 

               2.3.4.1 Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж болон нийтийн эзэмшлийн талбай, 

гудамжны хаягийг монгол бичгээр бичих.  

               2.3.4.2 Монгол хэл бичгийг аймаг сумын түвшинд түгээн дэлгэрүүлж байгаа 

байгууллага, багш,сурагчдыг урамшуулах 

   2.3.4.3 Монгол хэлний хичээлээр анги нийтийн  сургалтын чанарыг сайжруулан, 

массын олимпиадыг Засаг даргын ивээл дор зохион байгуулах. 

                              2.4 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил 

    Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг 

соён гэгээрүүлж, гэр бүлийн боловсролыг дээшлүүлнэ.   

2.4.1.Гэр бүлийн гишүүдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх сургалт нөлөөллийн 

ажлын хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

2.4.1.1 Иргэдийг гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ойлголт, хандлагыг сайжруулж, гэр бүлийн харилцаа болон хүүхэд хүмүүжлийн 

эерэг аргыг түгээн дэлгэрүүлнэ.  

2.4.1.2 “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.  

2.4.1.3 Байгууллага, аж ахуй нэгжийн дэргэдэх эцэг эхийн зөвлөлийн тоог нэмэгдүүлж, 

үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулах 

2.4.1.4 Эмэгтэйчүүдийн уулзалт, сургалт зөвлөгөөн зохион байгуулах.  

2.4.1.5 Хамтарсан багийн гишүүдийг чадвахжуулах сургалт арга хэмжээнд хамруулах 
 
2.4.2 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчин, нөхцөлийг 

бүрдүүлнэ. 

2.4.2.1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх 

2.4.2.2 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн урлаг,спортын наадмыг 
зохион байгуулах 
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2.4.3 Залуучуудын хөгжлийг дэмжинэ. 

2.4.3.1 Залуучуудын хөгжил оролцоог сайжруулж санал санаачлагыг дэмжинэ.  

2.4.3.2 Залуучуудын чуулга уулзалт арга хэмжээг зохион байгуулж,залуучуудын 

байгууллагын бүтэц орон тоог шинэчилж, дэмжиж ажиллах 

2.4.4 Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.  

            2.4.4.1 Хүүхдийн оролцоо үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг хангах хүрээнд "Хүүхдийн 
чуулган"  зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангах 
            2.4.4.2 Үндэсний морин уралдаанч хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд 
тавих шаардлага MNS6264:2018 стандартын хэрэгжилтийг ханган, унаач, уяач хүүхдүүдийн 
уулзалт зөвлөгөөн , хэлэлцүүлэг зохион байгуулах. 

 2.4.4.5. Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх  
             2.4.5.1 Иргэний андгай өргөх ёслол зохион байгуулах.  
             2.4.5.2 Залуу гэр бүлүүдэд гэрлэлтийн гарчилгээ гардуулах ажлыг зохион байгуулах. 
  

                                    2.5 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал  

           Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг  оновчтой болгон, хөдөлмөр 

эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, өрхийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлнэ. 

2.5.1 Хувийн хэвшил, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, 

шинэ ажлын байр бий  болгоно. 

2.5.1.1 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах.  

2.5.1.2 Иргэдийн  хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, нөлөөллийн 
арга хэмжээ зохион байгуулах 
2.5.1.3 Ажлын байрыг бий болгох, хадгалахад чиглэсэн хөнгөлөлттэй зээлийг иргэд, 
аж ахуйн нэгжид олгох  
2.5.2 Нийгмийн даатгалын шинэчлэлийг хэрэгжүүлж, хамрах хүрээг өргөтгөж, 

сангийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлнэ.  

2.5.2.1 Нийгмийн даатгалын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тэдгээрийг 

дагалдан гарах журам, дүрмийг  иргэдэд сурталчлах, сургалт сурталчил гааг сайжруулах. 

2.5.2.2 Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн тэтгэврийн даатгалын нөхөн шимтгэл 

төлөлтийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. 

2.5.3 Өрхийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх арга хэмжээг хөдөлмөр 

эрхлэлтийн бодлоготой уялдуулан хэрэгжүүлнэ.  

            2.5.3.1 Зорилтот өрхийн хөгжил  хамгааллыг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 

өрхийн амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх 

            2.5.3.2 Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн 

иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээнд хамруулах 

 2.5.4 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, нөлөөллийн 

ажлын нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ. 

2.5.4.1 Төрийн үйлчилгээ болон хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаанд иргэдийг бүх 

талаар тэгш хамруулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.  

 

                                       2.6 Үндэсний бахархал, өв соёл  

 

Үндэсний нэгдмэл бахархлыг сэргээж, эх хэл, түүх, өв соёлоо дээдэлсэн эх 

оронч үзэл, эв нэгдлийг эрхэмлэсэн иргэнийг  хөгжүүлж, нийгмийг соён гэгээрүүлнэ.  

 

2.6.1 Үндэсний үнэт зүйлсийг хадгалж хамгаалан хойч үедээ өвлүүлэн 

уламжилна.  
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2.6.1.1 Үл хөдлөх дурсгалуудыг хамгаалах. 

2.6.1.2. Орон нутаг судлах танхим байгуулж ховор үзмэр сум орны түүхийн 

холбогдолтой зүйлийн цуглуулгатай, орон тооны ажилтантай болгож үйл ажиллагааг  

тогтмолжуулах. 

                  2.6.1.3 Сумын хэмжээнд байгаа түүх Соёлын өвийг судлан бүртгэж баримтжуулан, 

архивлах. Өөрийн орон нутгаас төрөн гарсан эрдэмтэн судлаач нартай хамтран үл хөлдөх 

дурсгал археологийн судалгааг хийж ном товхимол болгон гаргах. 

2.6.1.4 Соёлын ТСДЗ-ийн холбогдолтой малтлагад хяналт тавьж түүх соёлын дурсгалт 

газрууд түүний хэвлийг орон нутгийн хамгаалалтанд авч иргэдэд гэрээгээр хариуцуулах, 

урамшуулах ажлыг холбогдох  хууль тогтоомжийн дагуу хийх. 

                    2.6.2 Угсаатны өв соёл, ёс заншлыг түгээн дэлгэрүүлнэ. 

                    2.6.2.1.Түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг илрүүлэн баримтжуулах, өв соёлын 

наадам үзэсгэлэнг зохион байгуулах, иргэдэд сурталчлахад дэмжлэг үзүүлнэ 

         2.6.2.2 Баг, байгууллагуудын дунд соёл урлагийн бага наадмыг зохион 

байгуулах, урлаг  соёлын авъастнуудын авъасыг нээн илрүүлэх, иргэдэд сурталчлахад нь 

дэмжлэг үзүүлж ажиллах. 

      2.6.3. Сумын  хэмжээнд нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулж, угийн бичиг 

хөтлөх уламжлалыг сэргээнэ. 

2.6.3.1 Угийн бичиг хөтлөлтийг нийт өрхийн 60%-д хүргэх зорилт тавьж сургалт 

сурталчилгаа явуулах зардлыг шийдвэрлэж өрх бүрийг угийн бичиг хөтлөх үлгэрчилсэн 

загвар гарын авлагаар хангаж ,угийн бичиглэл зураглалыг хийлгэх. 

                     2.6.4 Соёл, урлагийн байгууллагын чадавхийг сайжруулна. 

                   2.6.4.1 Соёлын төвийн барилгыг шинээр барина. 

                   2.6.4.2 Соёлын төвийн хөгжим техник хэрэгслийг иж бүрнээр нь шинэчлэх 

                    2.6.5. Номын сангийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.  

                     2.6.5.1.Ард иргэдийг соён гэгээрүүлэх, оюуны соёлын боловсрол олгох төрийн 

бодлого шийдвэртэй холбогдуулан сумын номын сангийн фондод жил бүр 1.0 сая төгрөгийн 

номоор баяжилт хийх. 

                     2.6.5.2 Соёлын төвийн номын санг цахим үйлчилгээнд шилжүүлэхтэй  

холбогдуулан номын санчийн компьютер, тоног төхөөрөмжийг  сайжруулах.  

 

                                                           ГУРАВ.ЭДИЙН ЗАСАГ 

 

     Санхүү, төсвийн зохицуулалт 

3.1  Санхүү эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, төсвийн 

тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.  

  3.1.1 Төсвийн хөрөнгийг орон нутгийн хөгжилд чиглүүлэн үр ашигтай, 

хариуцлагатай зарцуулах бодлого баримтлана.  

 3.1.1.1 Татварын тайлагналт, хураалтын үйл ажиллагааг цахимжуулж, татвар 

төлөгчдийг татварт хамруулах хүрээг нэмэгдүүлж, татварын өр, авлагагүй ажиллахад 

анхаарна. 

3.1.1.2 Төсвийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулж, төсвийн сахилга батыг 

сайжруулна. 
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3.1.1.3 Төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтад хийх санхүүгийн болон дотоод хяналт 

шалгалтын үр өгөөжийг дээшлүүлнэ. 

3.1.1.4 Төсөв,санхүүгийн цахим систем нэвтрүүлж,төрийн үйлчилгээг шуурхай,үр 

ашигтай болгож,төсвийн урсгал болон хөрөнгө оруулалтын зардлыг ил тод,хэмнэлттэй 

зарцуулах нөхцөл бүрдүүлэх 

             3.1.2 Статистик мэдээллийн хамрах хүрээ, тооллого, судалгааны үр өгөөжийг 

нэмэгдүүлнэ. 

3.1.2.1. Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн баяжилтыг төрийн бусад мэдээллийн 

сантай уялдуулан сайжруулж, албан ёсны статистикийн мэдээлэл гаргалтанд өргөн ашиглах, 

ядуурал, хөдөлмөр эрхлэлтийн түүвэр судалгаанд хамрагдах өрхийн жагсаалтыг бэлтгэх, хүн 

ам зүйн нарийвчилсан мэдээллийг гаргахад ашиглана. 

3.1.2.2. Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг үндэсний статистикийн хорооноос 

баталсан удирдамж, маягт, зааврын дагуу зохион байгуулж, мэдээллийн санг бүрдүүлэн 

хөдөө аж ахуйн салбарын түүвэр судалгаанд хамрагдах өрхийн жагсаалт болон сэдэвчилсэн 

судалгааг гаргахад ашиглана. 

3.1.2.3. Албан ёсны болон захиргааны статистикийн мэдээ, тайланг боловсруулах,  

тархаах, шуурхай, хүртээмжтэй байдлыг сайжруулах, тооллого судалгааны мэдээллийн үр 

өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. 

 

                                 3.2 Хариуцлагатай уул уурхай  

Ил тод ,хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх замаар орон нутгийн хөгжилд 

оруулах хувь нэмэр ,үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ 

3.2.1 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил арга хэмжээг 

,чанартай үр дүнтэй гүйцэтгүүлж,байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт техник,технологи 

нэвтрүүлж байгаа аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах 

3.2.2 Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагаанаас орон нутгийн хөгжил,иргэдэд 

үзүүлэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ 

3.2.2.1 Уурхайг ашиглах,үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг 

хөгжүүлэх,байгаль орчныг хамгаалах,ажлын байр нэмэгдүүлэх,орон нутгийн хөгжлийг 

дэмжих зорилгоор ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нартай 

нутгийн захиргааны байгууллага хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажиллах 

3.2.2.2 Уул уурхайн салбарын хууль,тогтоомжийг сурталчлан таниулах,тусгай 

зөвшөөрөл,үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг орон нутаг иргэдэд мэдээлэх,төрийн 

захиргааны төв байгууллага,агентлаг,уул уурхайн компани болон орон нутгийн 

байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор уулзалт зөвлөгөөн зохион байгуулах 

                                               3.3. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр 

 

Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэн, малын эрүүл 

мэндийг хамгаалж, малын ашиг шимийг дээшлүүлнэ.  

3.3.1 Төмс хүнсний ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлэх.  
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3.3.1.1 Төмс хүнсний ногооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах иргэн, аж ахуй 

нэгжийн санал санаачлагыг дэмжих.  

3.3.1.2 Орон нутагт зуны нийлэг хальсан хүлэмж байгуулахад дэмжлэг үзүүлж хүнсний 

ногооны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх.  

3.3.1.3 Төмс,  хүнсний ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлж, дотоодын хэрэгцээний 

тодорхой хувийг хангах.   

3.3.1.4 Хонгор багийн ногооны талбайг ашиглалтанд оруулж, 20 га талбайд  төмс 

хүнсний ногоо тариалах.  

 3.3.2. Бэлчээрийг усжуулах, худагжуулах ажлыг үргэлжлүүлэн малын 

бэлчээрийн нөөцийг нэмэгдүүлэх, хамгаалах, нөхөн сэргээнэ. 

3.3.2.1. Бэлчээрт ашиглагдаж байгаа худаг, уст цэгийн тооллогыг явуулж байршил 

ашиглалт, эзэмшигчийг тодорхойлж бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сантай болох.  

3.3.2.2. Бэлчээрт шинээр гүний худаг, гар худаг гаргах, урамшуулах, цэг тогтоох.  

3.3.2.3. Бэлчээрийн худгийн байр барих 

3.3.2.4 Бэлчээрийн мэрэгч үлийн цагаан оготнотой тэмцэх  арга хэмжээг зохион 
байгуулах 

3.3.2.5 Бэлчээр ашиглах журмыг ИТХ-аар батлуулан сумын хэмжээнд мөрдөж 
ажиллах.   

3.3.2.6 Малчдын бүлгийг зохион байгуулалтанд оруулж доройтсон бэлчээрийг сэргээх.  

3.3.3 Мал аж ахуйг тогтвортой хөгжүүлэх, байгаль цаг уурын эрсдэлээс 

хамгаалах, бэлэн байдлыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.   

3.3.3.1. Хөдөө аж ахуйн салбарын цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг шуурхай хүргэх “Масс 

мессеж” үйлчилгээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх.  

3.3.3.2 Малжуулах төсөл  хэрэгжүүлэх 

3.3.3.3 Өвс,тэжээлийн аюулгүйн нөөцийн саравчийг агуулах хэлбэрээр ашиглах 

нөхцлийг бүрдүүлж,хадлангийн салаатай болох 

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

3.3.4.1 Баяндэлгэр улаан үүлдрийн  ямааны 1-ээс доошгүй хувийг жил бүр үзлэг 

ангилалтанд хамруулж, ээмэгжүүлэн бүртгэл мэдээллийн санд оруулах.  

3.3.4.2 Үүлдрийн малын хавар, намрын үзлэг ангилалтанд хяналт тавьж үр дүнг 

тооцон баталгаажуулах.  

3.3.4.3 Бог малын хээлтүүлэгчийг үзлэг ангилалтанд хамруулж, анги чанарыг 

тодорхойлох, хээлтүүлэгчийг бүрэн ээмэгжүүлж мэдээллийг бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн 

санд оруулах.  
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3.3.4.4 Хээлтүүлэгч болон цөм сүргийг бий болгон маллах малчинг шалгаруулж   

цалинжуулах.  

3.3.5. Малын чанар, ашиг шимийг сайжруулах, биотехнологийн ололтыг 

нэвтрүүлэн эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлнэ.  

3.3.5.1. Суманд мал үржүүлэг технологийн нэгж 1-ийг шинээр байгуулж үйл ажиллагаа 

явуулахад дэмжлэг үзүүлэх.  

3.3.5.2. Сүүний чиглэлээр   фермерийн аж ахуй эрхлэх   хувийн хэвшлийн санал 

санаачилгыг дэмжих.  

3.3.5.3. Цэвэр үүлдрийн болон эрлийз үхрийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор өндөр ашиг 

шимт бухны гүн хөлдөөсөн үрээр зохиомол хээлтүүлэг хийх, техникч шинээр бэлтгэх ажлыг 

зохион байгуулж сургалтанд хамруулах.  

           3.3.5.4 Улс, аймаг, суманд зохион байгуулагдах гойд ашиг шимт малын үзэсгэлэн 

дуудлага худалдаанд үүлдрийн ямааны болон бусад төрлийн малыг сонгон оролцуулах.  

           3.3.6 Жижиг, дунд үйлдвэр, бизнес эрхлэгчдэд олгосон санхүүжилтийн үр 

өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. 

              3.3.6.1 Сум хөгжүүлэх сан, ЖДҮ сан, Төсөл хөтөлбөрийн хүрээн дэх хөнгөлөлттэй 

зээл олголтыг  орон нутгийн үйлдвэрлэлийн бодлоготой уялдуулан олгож, ажлын байрыг 

нэмэгдүүлэх.   

3.3.7 Бизнес эрхлэгчдэд бүх төрлийн дэмжлэг, туслалцааг үзүүлэх.  

              3.3.7.1 Орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг бий болгох, хөгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэх. 

              3.3.7.2 “Баяндэлгэр хөгжил” үзэсгэлэн худалдааг жил бүр зохион байгуулах.  

                                                             3.4. Барилга, хот байгуулалт 

 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын бодлогыг хот төлөвлөлттэй 

уялдуулж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.  

                 3.4.1 Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх замаар орон сууцны хангамжийг 

нэмэгдүүлнэ.   

                 3.4.1.1 Төр хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан орон сууцны барилга барих 

ажлыг хэрэгжүүлнэ.  

3.4.1.2 Гэр төсөл хэрэгжүүлэх.  

                 3.4.2 Сум, суурин газрын төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулна. 

                 3.4.2.1  Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах. 

 

                                                        ДӨРӨВ: ЗАСАГЛАЛ  

 "Иргэн төвтэй хариуцлагатай төрийн албыг бэхжүүлж, ногоон технологи 

бүхий сайн засаглалыг хөгжүүлнэ. 

    4.1  “Цахим Монгол”-төрийн шуурхай үйлчилгээ 

 4.1.1 Удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн цахим программыг нэвтрүүлнэ.  

              4.1.1.1 Bayandelger.mn вэб сайтыг шинэчлэн мэдээллийг тогтмолжуулж ажиллах. 
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               4.1.1.2 Төрийн мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй, хүртээмжтэй мэдээллэх 

зорилгоор орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах.  

  4.1.1.3. Архивын өрөөний тохижилтыг сайжруулж, тоног төхөөрөмжөөр хангах.  

4.1.1.4  Архивын баримтын бүрдэл, стандартыг сайжруулж цахим системд 

шилжүүлэх.  

               4.1.2    Төрийн байгууллагын ажиллах нөхцөл, техник технологийг сайжруулна. 

               4.1.2.1 Цахим сургалтын танхим байгуулж тоног төхөөрөмжөөр хангах.  

               4.1.2.2 Төрийн албан хаагчийн  ёс зүй, чадвахжуулах сургалтанд албан хаагчдыг 

хамруулах.  

               4.1.2.3 Засаг даргын тамгын газрын барилга шинээр барих зураг төсөв хийх 

4.1.2.4 Бүртгэлийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг тогтмол хийх.  

4.1.2.5 Засаг даргын тамгын газрын барилгыг өргөтгөх 

                             4.2 Мэргэшсэн, хариуцлагатай төрийн алба 

                4.2.1 Төрийн албан хаагчийг тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг 

бүрдүүлнэ. 

                4.2.1.1 Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 

ажиллах.  

                 4.2.1.2 Цагдаагийн албан хаагчдын 4 айлын орон сууц барих  

                 4.2.2  Төрийн албаны хүний нөөцийг бэлтгэж чадавхжуулна.  

                 4.2.2.1 Төрийн албан хаагчдыг тэтгэлэг, хөтөлбөрт хамруулан сургах, 

дадлагжуулах. 

                 4.2.2.2 Төрийн албан хаагчийн сул орон тоог мэргэшсэн, тухайн орон тооны 

шаардлага хангасан албан хаагчдаар бүрдүүлэх.  

                 4.2.2.3 Нэн шаардлгатай мэргэжлээр төрийн албан хаагчдыг сургаж дадлагжуулах  

                   4.2.4  Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх төрийн 

бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтийн оролцоотой 

төлөвлөн, хэрэгжүүлж шударга байдлын үнэлгээг нэмэгдүүлнэ.  

       4.2.4.1 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжилтийг хангах 

       4.2.4.2 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх тухай хууль, Төрийн албаны тухай хуулиудын холбогдох 

заалтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих. 

                            

                   4.3 Амар тайван, аюулгүй нийгэм 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, илрүүлэлтийг улсын 

дунджаас дээш түвшинд хүргэнэ.  

                  4.3.2 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд олон нийтийн 

оролцоог хангана. 

                  4.3.2.1 Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалт, соён 

гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээг төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэн, хуулийн 

этгээдтэй хамтран тогтмол зохион байгуулах, мэдээлэх. 

      4.3.2.2  Гэр  бүлийн  хүчирхийлэл, хүүхдийн  эсрэг  гэмт  хэргээс  урьдчилан  

сэргийлэх  ажлыг  шинэ  түвшинд  гаргаж, урьдчилан сэргийлэх, нөлөөллийн арга хэмжээг 

төр, иргэний нийгэм, хувийн хэвшлийн  түншлэлд  тулгуурлан  өргөжүүлнэ. 
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                  4.3.2.3 Архидан согтуурах түүний хор, хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх дэд 

хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. 

 

       4.3.3 Мал хулгайлах гэмт хэргийг иргэдийн оролцоо, дэвшилтэт технологи 

ашиглан  илрүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ. 

       4.3.3.1   “Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” дэд хөтөлбөрийг 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх.  

                   4.3.3.2  Багуудад малчдын бүлэг байгуулах.  

 

                                            4.4  Батлан хамгаалах 

 Иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэн, Улсын батлан хамгаалах эрх ашигт 

нийцсэн орон нутгийн хамгаалалт, дайчилгааны төлөвлөлтийг  боловсронгуй 

болгоно.  

               4.4.1 Хүүхэд залуучуудад цэрэг эх оронч хүмүүжлийг төлөвшүүлнэ.    

               4.4.1.1 ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд Сумын засаг даргын нэрэмжит Цэрэг-

спортын “Дөл” цогцолбор тэмцээнийг  086-р ангитай хамтран зохион байгуулах       

              4.4.1.2 Хилийн торыг засварлах. 

             4.4.1.3 086 –р ангийн хашаан дотор гүний худаг гаргах. 

             4.4.1.4 086-р ротын байрлалд 4 талт тусгалтай камертай гэрэлтүүлэг  байрлуулах.  

             4.4.2 Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөний дагуу нөөц бүрдүүлнэ.  
               4.4.2.1 Орон нутгийн томилгоот нэгж, түүний удирдлага, бие бүрэлдэхүүний 
сургалтыг үе шаттай зохион байгуулах. 
               4.4.2.3 Орон нутгийн хамгаалалтын техник хэрэгсэл, бараа материалын нөөцийг 
бүрдүүлэх 
                                             

                                             

                                           ТАВ.БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ 

 

                                                5.1 Ногоон хөгжил 

               5.1.1.Байгаль орчныг хамгаалах, ногоон хөгжлийн талаарх боловсролыг 

дээшлүүлнэ.  

5.1.1.1 ЕБС-ийн  Эко клубүүдтэй хамтран ажиллаж, дэмжлэг үзүүлэх. 

5.1.2 Ховордсон биологийн төрөл зүйлийн нөөцийг хамгаалж,  сэргээн 

нутагшуулна. 

             5.1.2.1 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр нөхөрлөл байгуулах  
             5.1.2.2 Аргаль хонь,тарваганд мониторинг судалгаа хийх.  
             5.1.3 Усны нөөцийг бохирдол, хомсдолоос хамгаалж, суурин хүн амыг 

стандартын шаардлага хангасан ундны усаар 100 хувь хангана.  

               5.1.3.1 Ухаалаг худгийн энгийн хамгаалалтын бүсийг тогтоож  тэмдэгжүүлэх. 

5.1.3.2  Булгийн эхийг хашиж хамгаалах, тохижуулах ажлыг зохион  байгуулах. 

5.1.3.3 Ширээт багийн усан сангийн савуудыг зориулалтын саваар солих  

      5.1.4  Агаар, орчны бохирдлын түвшинг бууруулна. 

5.1.4.1 Хогийн цэгийн эзлэх талбайн хэмжээг  50 хувь багасгах.  

5.1.4.2 Хогийн цэгийг цэгцлэх,булшлах зорилгоор Ковш худалдан авах 

5.1.4.3  Өөшийн шүүний талбайг хашаажуулж хамгаалалтанд авах. 

5.1.5  Аймаг, сумдын төвийн хүн амыг эрүүл ахуй, стандартын шаардлага 

хангасан ундны усаар хангана.   
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5.1.5.1 Сумын төвийн хүн амын ундны усны эх үүсвэрт цэвэршүүлэх төхөөрөмж 

тавих 

5.1.5.2  Ундны усны эх үүсвэрийн гүний худгуудыг хашаажуулах. 

5.1.5.3  Сумын төвийн хүн амын усан хангамжийг сайжруулах хүрээнд шинээр 

усны машин худалдан авах.  

 

                   ЗУРГАА. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ 

                                                         6.1 Орон нутгийн хөгжил  

      6.1.1 Иргэдийн амрах, зугаалах газар, бичил цэцэрлэг, цэцэрлэгт 

хүрээлэнгийн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

                6.1.1.1 Хөдөлмөрийн сайчуудын нэрэмжит соёл амралтын  цэцэрлэгт хүрээлэн 

шинээр байгуулах. 

                  6.1.1.2 Шинээр цэцэрлэгт хүрээлэн,ногоон байгууламж бий болгох ААН,иргэдийн 

санал санаачилгыг дэмжиж ажиллана. 

                          6.2 Сумын хөгжил 

 

         6.2.1 Бүс, орон нутаг, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн 

орон нутаг дахь иргэдийн амьдралын нөхцөл боломжийг  дээшлүүлнэ. 

               6.2.1.1 Халуун усны барилгыг барих 

               6.2.1.2 Гандангийн хийдийн барилгыг ААН,иргэдийн хандиваар барих 

   6.2.2 Сумдыг төвлөрсөн ус, дулаан, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, ариун 

цэврийн байгууламжийн хангамжтай болгож, ашиглалтыг сайжруулна. 

               6.2.2.1 Сумын төвийг төвлөрсөн ус,дулаан,ариутгах татуургын шугам сүлжээ,ариун 

цэврийн байгууламжтай болгох 

               6.2.3 Сумдын төвийн авто зам, замын байгууламжийн сүлжээг өргөтгөнө. 

               6.2.3.1 Сумын төвийн төв замыг 2,3 км хатуу хучилттай болгож, гэрэлтүүлэг, зарын 

самбар, явган хүний зам зэргийг  стандартын шаардлагад нийцүүлэн  цогцоор нь 

шийдвэрлэх. 

                6.2.4 Алслагдсан суманд  агаарын тээврийн зайлшгүй үйлчилгээ, ерөнхий 

зориулалтын нислэг үйлдэх зурвас газрыг тогтоож, хамгаалалтад авна. 

                6.2.4.1 Сумын нислэгийн зурвас байгуулан, хамгаалалтын бүс тогтоох 

                6.2.5  Хээрийн сайт барьж үүрэн холбооны сүлжээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ. 
                6.2.5.1 Сум суурин газраас алслагдмал айл өрхийн бүс  нутаг Дэлгэр багийн нутаг 
Зүүн ухаа овоотод хээрийн сайт байгуулах. 
                 6.2.6 Сумын төвийн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэн ашиглалтыг сайжруулна. 
                 6.2.6.1 Сумын төвийн бүх айл өрхийн гудамж, албан байгууллагын гадна талбайг 
гэрэлтүүлэгтэй болгоно. 
                6.2.7 Өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээтэй уялдуулан цахилгаан дамжуулах 
агаарын шугмыг өргөтгөх 
               6.2.7.1 Шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамжийн 10/0.4кВ-ын дэд 
станц,0,4 кВ-ын ЦДАШ-ын өргөтгөл угсралт хийх 
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