
Д/д

Дунд 

хугацааны 

бодлогын 

баримт 

бичиг

Арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин, үр дүн

Шаардлагатай 

хұрұнгийн дүн                           

/ сая.тұг/

Санхүүжилтийн 

эх үүсвэр

Хариуцах 

байгууллага 

1 2 4 6 7 8 9 10

1 Ажлын байрыг дэмжих хєтєлбєр хэрэгжђђлэх
Хєтєлбєрт хамрагдах 

иргэдийн тоо
65-аас доошгђй 165,0

2
Залуучуудын хєдєлмєр эрхлэлтийг дэмжих хєтєлбєр 

хэрэгжђђлэх

Хєтєлбєрт хамрагдах 

залуучуудын тоо
 25-аас доошгђй 50,0

3
Малчдын хєдєлмєр эрхлэлтийг дэмжих  хєтєлбєр 

хэрэгжђђлэх

хєтєлбєрт хамрагдах єрхийн 

тоо   
40-єєс доошгђй 200,0

4
Хєгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байрыг 

дэмжих хєтєлбєр хэрэгжђђлэх

Хєтєлбєрт хамрагдах 

иргэдийн тоо
20-оос доошгђй 60,0

5
Ахмад мэргэжилтний зєвлєх ђйлчилгээг хєгжђђлэх 

хєтєлбєр хэрэгжђђлэх

Ахмад мэргэжилтний зєвлєх 

ђйлчилгээнд хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

10-аас доошгђй ахмад настан 20,0

6
"Малжуулах" дэд хєтєлбєрийг батлуулж, хэрэгжђђлж

ажиллана.
Ажлын ђр дђн

Хєтєлбєр хэрэгжиж эхэлсэн 

байна.

АЗДТГ, 

ХХААГ

Ажилд зуучлах ђйлчилгээнд 

хамрагдсан иргэдийн тоо 
1000-аас доошгђй 

Улирлын болон байнгын 

ажлын байртай болсон 

иргэдийн тоо

500-аас доошгђй улирлын 

болон байнгын ажлын байр 

бий болгоно  

8

ЕБС-ын тєгсєх ангийн суралцагчид, ажилгђй иргэдийг 

ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зєвлєгєє єгєх 

ђйлчилгээнд хамруулах

Ажил мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгож, зєвлєгєє 

єгєх ђйлчилгээнд хамрагдсан 

ЕБС тєгсєгч, ажилгђй 

иргэдийн тоо

550 суралцагч                        

450 ажилгђй иргэн  
10,0 ХЭДС ХХёГазар

9 Ажилгђй иргэдийг тђр ажлын байраар хангах
Нийтийг хамарсан ажилд 

хамрагдсан иргэдийн тоо
500-аас доошгђй иргэн 160,0 ХЭДС ХХёГазар

10
ЗДёАХ 

1.1.3 

Эрэлтийн судалгаа хийж, хэрэгцээнд нийцсэн 

мэргэжлийн сургалтанд иргэдийг хамруулах

Эрэлтийн судалгаанд 

хамрагдсан иргэн, аанб-ын 

тоо                                 

3500 -аас доошгђй 20,0
ОУ-ын тєсєл 

хєтєлбєр
ХХёГазар

Увс аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 12-р сарын 05-ны 

єдрийн хуралдааны 6/03 тоот тогтоолын хавсралт

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хұгжүүлэх үндсэн чиглэл

НЭГ: НИЙГМИЙН ХҰГЖИЛ

1.1 Хұдұлмұр, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр

ЗДёАХ 

1.1.1 

ХЭДС ХХёГазар

7

Тєрийн болон орон нутгийн ємчийн байгууллага, 

хувиараа хєдєлмєр эрхлэгчдийн єєрєє єєртєє бий 

болгосон ажлын байранд  зуучлах ђйлчилгээг ђзђђлнэ. 
10,0 ХЭДС ХХёГазар

ЗДёАХ 

1.1.2



11
Хєдєлмєрийн аюулгђй байдал, эрђђл ахуйн дэд 

хєтєлбєрийг шинэчлэн батлуулах

Дэд хєтєлбєр боловсруулж 

батлуулах ажлын хэсгийн  

хийх ажлын  тєлвлєгєєний 

хэрэгжилтийн хувь

100

ХАБЭА-н 

салбар хороо    

ХХёГазар 

12
Хєдєлмєрийн аюулгђй байдал, эрђђл ахуйн  сарын аян 

зохион байгуулах

Сарын аяныг  зохион 

байгуулах ажлын 

тєлєвлєгєєний хэрэгжилтийн 

хувь

90 5,0 ХЭДС
ХАБЭА-н 

салбар хороо

13
АЗДёАХ 

1.1.6

Ахмадын сувиллын гадаад тохижилтыг сайжруулж, 

сувилал руу  орох замыг засварлах

Зам засварын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
100 8,0 Замын сан

14
ЗДёАХ 

1.1.7

 Шинээр баригдаж буй барилга, бђтээн байгуулалтын 

ажлуудад хєгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд 

бђтцийг бий болгох

Шинээр баригдсан барилга, 

бђтээн байгуулалтын  

ажлуудад ХБИ-дэд 

зориулсан дэд бђтэц бий 

болгосон тђвшин

90  хувиас доошгђй
ХОХБТХ 

ГХБХБГ

15
ЗДёАХ 

1.1.8

Хєгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хђђхэд, залуусын 

хєгжлийн бэрхшээлийг нєхєн сэргээх сургалтууд 

зохион байгуулах

Сургалтуудад хамрагдсан 

ХБИ, хђђхэд, залуусын тоо
40-єєс доошгђй 5,0

Халамжийн сан , 

ХЭДС
ХХёГазар

16
Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгђй 

шаардлагатай  єрхийн судалгаа гаргах 

Судалгаанд хамрагдах 

єрхийн тоо

ѓАТТСудалгааны 1-8 дугаар 

тђвшний єрх

17

 Сонгогдсон єрхђђдийн эрэлт, хэрэгцээ, санаачилга, 

боломжид тулгуурласан ђйлчилгээ ђзђђлэх ажлын 

тєлєвлєгєє гаргах

Ажлын тєлєвлєгєєний 

хэрэгжилтийн хувь
90 хувиас доошгђй

18
ѓрхийн хєгжлийн тєлєвлєгєє боловсруулж 

хэрэгжђђлэх

ѓрхийн хєгжлийн  

тєлєвлєгєєнд хамрагдаж 

амьжиргаа нь дээшилсэн 

єрхийн тоо

зорилтот бђлгийн  406  єрх

19 Олон нийтийн оролцоонд тђшиглэсэн ђйлчилгээ Хєдєлмєр эрхлэлт хєдєлмєр эрхлэлт нэмэгдэнэ. 1750,0 ОНТ ХХёГазар

20
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд 

хєтєлбєрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах

Дэд хєтєлбєрийн тухайн оны 

тєлєвлєгєєний хэрэгжилтийн 

хувь

 90%-иас доошђй байх 10,0 ОНХС

Жендэрийн 

салбар хороо 

Аймгийн ЗДТГ 

НБХ 

21
Ахмад настан, хєгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг 

хангах дэд хєтєлбєрийг  боловсруулж батлуулах

Дэд хєтєлбєр боловсруулж 

батлуулах ажлын хэсгийн  

хийх ажлын  тєлєвлєгєєний 

хэрэгжилтийн хувь

100 хувь

Аймгийн ЗДТГ 

НБХ Ахмадын 

хороо ХХёГ 

ХБИ-ийн ТББ-

ууд

22 Сагил сумын ахмадын байрыг засварлана. Ажлын гђйцэтгэлийн хувь 100 9,0 ОНХО АЗДТГ

23
Аймгийн ахмадын ордонтой болж, тавилга, тоног 

тєхєєрємжєєр хангана
Ажлын гђйцэтгэлийн хувь 100 160,0 ОНХО АЗДТГ

24
ЗДёАХ 

1.1.12

“Хєгжлийн бэрхшээлтэй хђний эрх” аймгийн зєвлєгєєн 

зохион байгуулах

Хамрагдсан хђний тоо,  

зєвлємжийн хэрэгжилтийн 

хувь

100-аас доошгђй, 

зєвлємжийн хэрэгжилт 100 

хувь

2,5 ЗДНєєц
АЗДТГ НБХ 

ХХёГ, ТББ-ууд

25

Эрђђл мэндийн даатгалын тухай хууль, эрђђл мэндийн

даатгалд хамрагдалтын ач холбогдлын талаархи

сургалт сурталчилгаа хийх 

Эрђђл мэндийн даатгалд 

хамрагдалтын хувь
 83 хувиас доошгђй ЭМНДХ

ЗДёАХ 

1.1.4

ЗДёАХ 

1.1.9

10,0
Халамжийн сан 

ХЭДС
ХХёГазар 

ЗДёАХ 

1.1.10

АЗДёАХ 

1.1.11

АЗДёАХ 

1.1.13



26
Малчид, ажилгђй иргэд, оюутнуудыг эрђђл мэндийн

даатгалд хамруулах

Эрђђл мэндийн даатгалд   

хамрагдах иргэдийн тоо

7300 малчин       6800 

ажилгђй иргэн 1300 оюутан 

залуус

ЭМНДХ

27

Даатгуулагчдыг  ђе мєч, хавдрын євчлєлєєс урьдчилан 

сэргийлэх, эрт илрђђлгийн ђзлэг, оношлогоо 

шинжилгээнд хамруулж, тєлбєрийг эрђђл мэндийн 

даатгалын сангаас хариуцан, эрђђл мэндийн даатгалын 

тусламж ђйлчилгээг авах нєхцєлийг бђрдђђлж ажиллах

Урьдчилан сэргийлэх 

оношлогоо шинжилгээнд 

хамрагдах даатгуулагчдын 

тоо

4100-аас доошгђй ЭМНДХ

28
Нийгмийн даатгалын хуулийн хэрэгжилтийн ђзлэг

шалгалтыг зохион байгуулах

ёзлэг шалгалтад хамрагдсан 

ААНБ-ын хувь
 20 хувь ЭМНДХ

29
Аж ахуй нэгж байгууллагуудын нийгмийн даатгалын

шимтгэл тєлєлтийн тайлан мэдээг хугацаанд нь

цахимаар авах ажлыг тогтмолжуулах

Цахимаар тайлан, мэдээ 

єгдєг ААНБ-ын хувь
100 хувь ЭМНДХ

30

Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж зєрчсєн 

зєрчлийг арилган мэргэжил аргазђйгээр ханган, 

даатгуулагчийн нийгмийн баталгааг хангах нєхцлийг 

бђрдђђлэх

Нийгмийн даатгалын хууль 

тогтоомжийн зєрчил 

барагдуулалтын  хувь

100 хувь ЭМНДХ

1

40-65 насын В, С вирус илрђђлэх шинжилгээнд 

хамрагдаагђй иргэдийн судалгааг гаргаж, шинжилгээнд 

хамруулах ажлыг анхан шатны эрђђл мэндийн 

байгуулагатай хамтран зохион байгуулах.

40-65 насны  В, С вирус 

илрђђлэх шинжилгээнд 

хамруулах иргэд

5798 иргэн 18,3 ОНХС ЭМГ

2

Нэгдсэн эмнэлгийн тєрєх тасагт зайн оношилгооны 

аппарат суурилуулж ЭХЭМёТ-тэй холбож эх нярайн 

эмчилгээ, оношилгооны асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Ажлын гђйцэтгэл Аппарат суурилагдсан байна. 6,5 ОНХС ЭМГ

3

40-65 насын В, С вирус илрђђлэх шинжилгээнд 

хамрагдаж, С вирусын халдвартай гарсан 

шинжилгээний сорьцыг тээвэрлэж, баталгаат 

лабораторид хђргђђлэх.

Баталгаат лабораторид 

хђргђђлсэн С вирусын 

халдвартай иргэдийн 

сорьцын тоо

930
ЭМД-ын 

тєлєлтєєр
ЭМГ

4

Анхан шатны эрђђл мэндийн байгууллагыг тэмбђђгийн 

хурдавчилсан тестээр хангах судалгааг гаргаж, 

хэрэгжилтэнд хяналт тавих.

Тэмбђђгийн 2 удаагийн 

хурдавчилсан шинжилгээнд 

хамрагдалтын тђвшин 

Нийт жирэмсэн эхчђђдийг 

100% хамруулсан байна.

ЭМД-ын 

тєлєлтєєр
ЭМГ

5

БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдлэг олгох 

єртєєчилсєн сургалт зохион байгуулах, эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнђђдийг мэргэжил арга зђйгээр хангаж 

ажиллах. 

Жирэмсэн эхийн сургалтанд 

хамрагдалтын хувь, эмч, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтнђђдийн 

сургалтанд хамрагдалтын 

хувь

тус бђр 100 хувь ЭМГ

6

"Баг 83”явуулын эрђђл мэндийн тусламж ђйлчилгээг 

хэрэгжђђлэхэд шаардагдах эм, урвалж бодисыг 

захиалах, бэлтгэл ажлыг хангах.

Шинжилгээнд хамруулсан 

иргэдийн тоо
8500 иргэн ОНХС ЭМГ

7
“Баг -83”явуулын эрђђл мэндийн тусламж ђйлчилгээг 

алслагдсан багийн иргэдэд хђргэж, ђр дђнг тайлагнах.

 ёзлэг, сургалт 

сурталчилгаанд хамруулсан 

иргэдийн тоо

17000 иргэн
ЭМД-ын 

тєлєлтєєр
ЭМГ

1.2  Эрүүл мэндийн чиглэлээр

АЗДёАХ 

1.1.13

АЗДёАХ 

1.2.1

АЗДёАХ 

1.2.2

АЗДёАХ 

1.2.3
40,0



8
АЗДёАХ 

1.2.4

Нэгдсэн эмнэлгийн нян судлалын лаборатори, 

ариутгалын тасагт их засвар хийж, тоног 

тєхєєрємжєєр хангах

Засварын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь, тоног 

тєхєєрємжийн тоо 

засварын хувь 100, тоног 

тєхєєрємж 2-оос доошгђй
17,0

ОНХО,Тєсєл 

хєтєлбєр 

Эрђђл мэндийн 

салбарын 

хєгжил-5 

хєтєлбєр, ЭМГ 

9 Малчин сумын ЭМТ-н барилгын их засвар
Барилгын засварын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
100% 150,0 Улсын тєсєв АЗДТГ, ЭМГ

10
Улаангом сумын 11-р багийн Бат-ёржихђй  ѓЭМТ-ийн 

граж барих

Барилгын засварын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
100% 4,5 ОНХО АЗДТГ, ЭМГ

11 Хђђхдийн эмнэлгийн зураг тєсєв боловсруулна Гђйцэтгэлийн хувь 100% АЗДТГ

12
Мєнхбишрэлт єрхийн эмнэлгийн бохир цэвэр усны сан 

техникийн ажил хийх 
Гђйцэтгэлийн хувь 100% 16,4 ОНХО ЭМГ, 

13
АЗДёАХ 

1.2.8

Зарим сумдын ЭМТ-ийн  авто машины парк шинэчлэл  

хийх  / Зђђнговь, Бєхмєрєн /
авто машины тоо 2 Улсын тєсєв ЭМГ

14
АЗДёАХ 

1.2.10

Хєдєєгийн багийн эмч нарыг ђе шаттайгаар

унаажуулах

Унаатай болсон багийн 

эмчийн хувь

Хєдєєгийн багийн эмч нар 

100 % мотоцикльтэй болсон 

байна

117,0 ОНХО ЭМГ

15

Анхан болон 2 дахь шатны эрђђл мэндийн 

байгууллагуудыг эх нярайн цомог,  шаардлагатай 

багаж тоног тєхєєрємжєєр хангах

нярайн цомог, шаардлагатай 

тоног тєхєєрємж тоо 

нярайн цомог 100%, 

шаардлагатай тоног 

тєхєєрємж 2-оос доошгђй

30,2 ОНХС
ЭМГ, АНЭ, 

СДЭ, СЭМТ

16

АНЭ-т оношилгоо эмчилгээнд орчин ђеийн дэвшилтэт

арга технологийг нэвтрђђлэх, тоног тєхєєрємжєєр

хангах.

Тоног тєхєєрємжийн 

хангалт

Нэн шаардлагатай тоног 

тєхєєрємжєєр хангагдсан 

байна.

80,0 ОНХС АЗДТГ, АНЭ

17
АЗДёАХ 

1.2.13

Эмч мэргэжилтнђђдийг гадаадын болон дотоодын 

сургалтанд урт богино хугацаанд хамруулах 

суралцсан эмч мэргэжилтний 

тоо

нийт эмч мэргэжилтнђђдийн 

20% хамруулсан байна.
Тєсєл хєтєлбєр ЭМГ

18
АЗДёАХ 

1.2.14

Гамшгийн ђеийн эм эмнэлгийн хэрэгслийн бэлэн 

байдлыг хангаж,  эрђђл мэндийн тусламж ђйлчилгээний 

нэн шаардлагатай ђеийн нєєц бий болгох

Шаардлагатай ђеийн 

нєєцийн хэмжээ
5.0 сая тєгрєгийн нєєц 5,0 ОНХС ЗДТГ, ЭМГ

19

Жирэмсэн эхийн хяналтын чанарыг  сайжруулж, 

эмэгтэйчђђдийн євчлєлийг эмчлэн эрђђлжђђлэх ажил 

зохион байгуулах

Эхийн эндэгдэлгђй,  

Жирэмсэн эхийн хяналтын 

чанарыг  сайжруулж 93.5 

хувьд хђргэх

Эхийн эндэгдэлгђй,  

Жирэмсэн эхийн хяналт 93.5 

хувьд хђрсэн байна.

ЭМГ, АНЭ, 

СДЭ, СЭМТ, 

ѓЭМТ

20
Нялхсын нас баралт, хђђхдийн євчлєл эндэгдлийг 

бууруулах ажлыг зохион байгуулах

Нялхсын нас баралт, 

хђђхдийн євчлєл эндэгдлийг  

бууруулсан байна.

5 хђртэлх хувиар бууруулсан 

байна.

1
Дотуур байранд “Монгол зан ђйлийн амьдрах ухааны 

єргєє” байгуулах

 Монгол зан ђйлийн єргєє 

байгуулагдсан дотуур 

байрны тоо

10-аас доошгђй БСУГ,ЕБС

2
Цэцэрлэгђђдэд “Эцэг эхэд зєвлєгєє єгєх” ђйлчилгээ 

ђзђђлэх

Цэцэрлэгђђдэд  “Эцэг эхэд 

зєвлєгєє єгєх” ђйлчилгээний 

тоо

10-аас доошгђй цэцэрлэгт 

“Эцэг эхэд зєвлєгєє єгєх” 

ђйлчилгээ нэвтрђђлсэн байна 

БСУГ, Цэцэрлэг

3
Улаангом сумын 1-р цэцэрлэгт хєгжим, техник хэрэгсэл 

авах,  засварын ажилд дэмжлэг ђзђђлэх

Нийлђђлэгдсэн хєгжим, 

техник тоног тєхєєрємжийн 

тоо

шаардлагатай хєгжим,тоног 

тєхєєрємж нийлђђлэгдэж 

засварын ажил хийгдсэн 

байна.

35, 0 ОНХО БСУГ

АЗДёАХ 

1.2.6

АЗДёАХ 

1.2.12

АЗДёАХ 

1.2.17

1.3. Боловсролын чиглэлээр

АЗДёАХ 

1.3.3

АЗДёАХ 

1.3.6



4
Завхан, Ховд сумын сургуульд тавилга, тоног 

тєхєєрємж нийлђђлэх

Нийлђђлэгдсэн тавилга, 

тоног тєхєєрємжийн тоо

шаардлагатай тавилга, тоног 

тєхєєрємж нийлђђлэгдсэн 

байна.

84, 8 Улсын тєсєв БСУГ

5

Зђђнговь сумын сургуулийг  камержуулах, 

лабораторийг тохижуулах, хатуу зєєлєн эдлэл авахад 

дэмжлэг ђзђђлэх

Нийлђђлэгдсэн тавилга, 

тоног тєхєєрємжийн тоо

шаардлагатай тавилга, тоног 

тєхєєрємж нийлђђлэгдсэн 

байна.

35, 0 ОНХО БСУГ

6 Ховд сумын сургууль, цэцэрлэгийн хатуу зєєлєн эдлэл
Нийлђђлэгдсэн хатуу, зєєлєн 

эдлэлийн тоо

шаардлагатай хатуу, зєєлєн 

нийлђђлэгдсэн байна.
10,0 ОНХО БСУГ

7
Малчин сумын сургуулийн дотуур байрны хатуу 

зєєлєн эдлэл, цахилгаан тоног тєхєєрємж

Нийлђђлэгдсэн хатуу, зєєлєн 

эдлэлийн тоо

шаардлагатай хатуу, зєєлєн 

нийлђђлэгдсэн байна.
25,0 ОНХО БСУГ

8
Улаангом сумын 11-р багийн 2-р цэцэрлэгийн тоглоом, 

хатуу зєєлєн эдлэл

Нийлђђлэгдсэн хатуу, зєєлєн 

эдлэлийн тоо

шаардлагатай хатуу, зєєлєн 

нийлђђлэгдсэн байна.
20,0 ОНХО БСУГ

9 Ховд сумын цэцэрлэгийн хђђхдийн  тоглоом шинэчлэх 
Нийлђђлэгдсэн тоглоомын 

тоо

Шаардлагатай тоглоом 

нийлђђлэгдсэн байна.
5, 0 ОНХО БСУГ

10
Улаангом сумын ерєнхий боловсролын 4-р сургуульд 

тоног тєхєєрємж нийлђђлэх

Нийлђђлэгдсэн  тоног 

тєхєєрємжийн тоо

Шаардлагатай тоног 

тєхєєрємж нийлђђлэгдсэн 

байна.

10, 0 ОНХО БСУГ

11
Улаангом сумын 5-р цэцэрлэгийн сантехникийн засварт 

дэмжлэг ђзђђлэх
Гђйцэтгэлийн хувь 

Гђйцэтгэлийн хувь 100% 

байна. 
22, 6 ОНХО АЗДТГ

12
Хяргас сумын цэцэрлэгийн ариун цэврийн 

байгууламжийг шинэчлэх
Гђйцэтгэлийн хувь 

Гђйцэтгэлийн хувь 100% 

байна. 
25,0 ОНХО АЗДТГ

13
ѓндєрхангай сумын цэцэрлэгийн ариун цэврийн 

байгууламжийг шинэчлэх
Гђйцэтгэлийн хувь 

Гђйцэтгэлийн хувь 100% 

байна. 
68, 0 ОНХО АЗДТГ

14
Улаангом сумын 2-р багт  цэцэрлэг барих ажлыг 

эхлђђлэх

Барилгын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
50% 720 ,0 Улсын тєсєв

АЗДТГ-ын 

НБХ, ГХБХБГ

15
Улаангом сумын 3-р багт  75 хђђхдийн цэцэрлэг шинээр 

барих

Барилгын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
100% 714,0 ОНХС

АЗДТГ-ын 

НБХ, ГХБХБГ

16
Улаангом сумын 12-р багт  цэцэрлэг барих ажлыг 

эхлђђлэх

Барилгын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
30% 500, 0 Улсын тєсєв

АЗДТГ-ын 

НБХ, ГХБХБГ

17 Тђргэн сумын сургуулийн байрыг шинээр барих 
Барилгын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь 

Барилгын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь 50% 

байна. 

1480, 0 Улсын тєсєв АЗДТГ

18 Цогцолбор 2-р сургуульд єргєтгєл хийх 
Барилгын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь 

Барилгын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь 50% 

байна. 

980, 0 Улсын тєсєв  АЗДТГ

19
Ховд сумын сургуулийн хичээлийн байранд их засвар 

хийх.

Засварын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
100% 300, 6 

20
ѓлгий  сумын сургуулийн хичээлийн байранд их засвар 

хийх.

Засварын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
100% 400, 0 

21
Тэс сумын 2-р сургуулийн дотуур байранд их засвах 

хийх /Хар ђзђђр /

Засварын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
100% 200, 0

22
Тэс сумын 3-р сургуулийн дотуур байранд их засвах 

хийх  / Таван улиас  /

Засварын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
100% 200, 0

23
Баруунтуруун сумын сургуулийн спорт заалны 

барилгад их засвар хийх 

Засварын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
100% 100 ,0 

24
Тэс сумын 1-р сургуулийн дотуур байранд єргєтгєл 

барих 

ѓргєтгєлийн ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
50% 500,0

АЗДёАХ 

1.3.8

АЗДёАХ 

1.3.6

АЗДёАХ 

1.3.9

АЗДёАХ 

1.3.10

АЗДёАХ 

1.3.11
Улсын тєсєв

АЗДТГ-ын 

НБХ, БСУГ



25

Бєхмєрєн, ѓндєрхангай, Давст, Сагил, Тариалан, 

ѓлгий, Зђђнговь, Ховд, Хяргас, Тэс сумдын  

сургуулийн  дотуур байрны засвар хийх 

Засварлагдсан дотуур 

байрны тоо

10 сумын дотуур байр 

засварлагдана.
100, 0 ОНХО

АЗДТГ-ын 

НБХ, БСУГ

26
Зђђнговь сумын сургуулийн сантехникийн их засвар 

хийх 

Барилгын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь 

Барилгын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь 30 % 

байна. 

27
Цагаанхайрхан сумын сургуулийн байранд их засвар 

хийх 

Барилгын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь 

Барилгын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь 100 % 

байна. 

28
Сагил сумын сургууль, цэцэрлэгийн барилгад их засвар 

хийх 

Барилгын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь 

Барилгын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь 100 % 

байна. 

29
АЗДёАХ 

1.3.13
6-р сургуулийг тєвлєрсєн цэвэр усны шугамд холбох Гђйцэтгэлийн хувь 

Гђйцэтгэлийн хувь 100% 

байна. 
21, 0 ОНХО АЗДТГ,

30
"Боловсролыг хєгжђђлэх хєтєлбєр"-ийн хэрэгжилийг 

ханган ажиллах 

Хєтєлбєрийн хэрэгжилтийн 

хувь

Хєтєлбєрийн тухайн оны 

хэрэгжилтийн хувь 100 % 

байна. 

100 ,0 ОНХС АЗДТГ, БСУГ

31
"Монгол хэл, бичиг" дэд хєтєлбєрийн хэрэгжилтийг 

ханган ажиллах

Хєтєлбєрийн хэрэгжилтийн 

хувь

Хєтєлбєрийн тухайн оны 

хэрэгжилтийн хувь 100 % 

байна. 

5,1 ОНХС АЗДТГ, БСУГ

1
АЗДёАХ 

1.4.1

Соѐл, урлагийн байгууллагын хєгжим, техник 

хэрэгслийн хангалтыг ђе шаттайгаар шинэчлэх

Техник, хэрэгсэл шинэчлэх 

байгууллагын тоо 

2-3 соѐл, урлагийн 

байгууллагад  ђндэсний 

хєгжим, техник хэрэгслэлийн 

хангалт хийх

10.0 ОНХО

БСУГазар, 

Театр, Соѐлын 

тєв

2
Театр, музей, номын сангийн боловсон хђчний 

судалгааг шинэчлэн гаргаж, сургалтанд хамруулах  
Сургалтын тоо

Шаардлагатай нарийн 

мэргэжлийн боловсон хђчний 

судалгаа гаргаж жилдээ 1 

удаа сургалтанд хамруулах

Театр, Музей, 

Номын сан,  

тєсєл хєтєлбєр 

БСУГ, Ойрад 

ХЖТ, Музей, 

Номын сан, 

3

Соѐлын тєвийн хєгжим, бђжгийн багш, сургууль, 

цэцэрлэгийн дуу хєгжмийн багш нарыг шаталсан 

сургалтанд хамруулах   

Сургалтын тоо

Мэргэжлийн боловсон 

хђчний  суурь судалгаатай 

болсон байх, тус бђр 1 удаа 

сургалтанд хамрагдсан байх

 Соѐлын тєв, 

тєсєл хєтєлбєр 

БСУГ, Соѐлын 

тєв

4 Угсаатны зђйн танхимд дэглэлт хийх
Дэглэлтийн гђйцэтгэлийн 

хувь
100% Тєсєл хєтєлбєр Аймгийн музей

5

Байгалийн ђзэсгэлэнт газрууд, тђђх соѐлын ђл хєдлєх 

дурсал, дєрвєд, баяд, халх, хотон ястаны онцлогыг 

харуулсан шилдэг ђзмэрийн гэрэл зургаар цомог гаргах

Цомгийн тоо 1 3,0 Тєсєл хєтєлбєр Аймгийн музей

6
АЗДёАХ 

1.4.5

Алслагдсан багуудад соѐл, урлаг, номын сангийн 

явуулын ђйлчилгээ ђзђђлэх

ёйлчилгээ ђзђђлэх номын 

сангийн тоо
19 сумын номын сан

Тєв Номын сан, 

Соѐлын тєв

Ойрад ХЖТ, 

Сумын соѐлын 

тєв 

7
АЗДёАХ 

1.4.6

Зарим сумдын соѐл, урлаг, спортын єдєрлєгийг 

Улаангомд зохион байгуулах

ѓдєрлєг зохион байгуулах 

сумын тоо 

 Завхан, Баруунтуруун, 

ѓмнєговь 

Соѐлын тєв 

/Завхан, 

Баруунтуруун, 

ѓмнєговь /

СЗДТГ,  соѐлын 

тєв 

8
АЗДёАХ 

1.4.7

Соѐлын биет болон биет бус євийн бђртгэн 

баримтжуулалтыг цахим хэлбэрт шилжђђлэх ажлыг 

ђргэлжлђђлэх

Цахим хэлбэрт 

шилжђђлэлтийн хувь
60%

Музей, 

БСШУСЯ
Музей

АЗДёАХ 

1.3.12

950, 0 Улсын тєсєв 
АЗДТГ-ын 

НБХ, БСУГ

1.4. Соёл, урлагийн чиглэлээр

АЗДёАХ 

1.4.2

АЗДёАХ 

1.4.4



9
АЗДёАХ 

1.4.13
Ойрад ХЖТ-ын хуучин барилгад засвар хийх

Барилгын засварын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
100% 19.0 ОНХО

БСУГ, Ойрад 

ХЖТ

10
Баруун монголын уламжлалт соѐлын тєвийн барилгын 

ажлын ђргэлжлэл 

Барилгын  ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
100% 410,4 Улсын тєсєв БСУГ

11
Цагаанхайрхан сумын соѐлын тєвийг шинээр барих 

ажлыг эхлђђлэх 

Барилгын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
30% 500.0 Улсын тєсєв БСУГ

12
Зђђнговь сумын соѐлын тєвийг шинээр барих ажлыг 

эхлђђлэх 

Барилгын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
70% 1000,0 Улсын тєсєв БСУГ

13 Сагил сумын соѐлын тєвийн барилгын их засвар хийх 
Их засварын ажлын 

гђйцэтгэлийн хувь
100% 100.0 Улсын тєсєв БСУГ

1 ХБИ-ийн “Бага олимп”-ийг зохион байгуулах Оролцсон хђний тоо 

100-аас доошгђй Хєгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэн оролцсон 

байна.

2,5 ОНХС АЗДТГ,БТСГ

2
Хонхот бємбєгийн тєрлєєр бђсийн аварга 

шалгаруулах нээлттэй тэмцээн зохион байгуулах
Оролцсон багийн тоо 

15-аас доошгђй баг оролцсон 

байна.
1,5 ОНХС АЗДТГ,БТСГ

3
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит”Аваргын гараа” 

ёндэсний бєхийн тэмцээн зохион байгуулах
Оролцсон тамирчдын  тоо 

1000 -аас доошгђй тамирчин 

оролцсон байна.
ОНХС АЗДТГ,БТСГ

4
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит”Аваргын гараа” 

Жудо бєхийн тэмцээн зохион байгуулах
Оролцсон тамирчдын  тоо 

1200 -аас доошгђй тамирчин 

оролцсон байна.
ОНХС АЗДТГ,БТСГ

5
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит”Аваргын гараа” 

Чєлєєт бєхийн тэмцээн зохион байгуулах
Оролцсон тамирчдын  тоо 

420 аас доошгђй тамирчин 

оролцсон байна.
ОНХС АЗДТГ,БТСГ

6
“Увс дуулиан” єсвєрийн хєл бємбєгийн тэмцээн зохион 

байгуулах
Оролцсон тамирчдын  тоо 

300- аас доошгђй тамирчин 

оролцсон байна.
1, 5 ОНХС АЗДТГ,БТСГ

7
Багийн спортын тєрлєєр хичээллэх єсвєрийн 

тамирчдын шигшээ багийг бђрдђђлэх, хичээллђђлэх
шигшээ багийн тоо

 6 –аас доошгђй шигшээ баг  

бђрдђђлсэн байна.
4,2 ОНХС АЗДТГ, БТСГ

8 Бђс, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцуулах Оролцсон тэмцээний тоо
10-аас доошгђй тэмцээнд 

оролцсон байна.
3,3 ОНХС АЗДТГ, БТСГ

9 ёндэсний спортын YI их наадам зохион байгуулах Ажлын ђр дђн
Наадам зохион байгуулсан 

байна
10, 0 ОНХС АЗДТГ,  БТСГ

10
АЗДёАХ 

1.5.6

Спортын холбоодтой хамтран уралдаан тэмцээн зохион 

байгуулж, ђйл ажиллагаанд дэмжлэг ђзђђлэх

Дэмжлэг ђзђђлэн хамтарч 

ажилласан холбоодын тоо 

10-аас доошгђй спортын 

холбоодтой хамтран 

ажиллаж дэмжлэг ђзђђлсэн 

байна.

17, 0 ОНХС АЗДТГ,  БТСГ

1
АЗДёАХ 

1.6.4
Бђтэн єнчин хђђхдђђдэд жил бђр дэмжлэг ђзђђлэх Хамрагдах сумын тоо 19 сумын бђтэн єнчин хђђхэд 37,0 ОНХС, ЗДНєєц ГБХЗХГазар

2
АЗДёАХ 

1.6.5

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит Авьяас уралдаан 

зохион байгуулах 
Ажлын явц

Уралдаан зохион 

байгуулагдсан байна.
5,0 ЗДНєєц ГБХЗХГазар

3
АЗДёАХ 

1.6.6
"Увсын хђђхдђђд" чуулган зохион байгуулах Оролцох сум, хђђхдийн тоо

19 сумын 150 хђђхэд 

оролцоно
10.0

Улсын тєсєв, 

тєсєл хєтєлбєр 
ГБХЗХГазар

4
Залуучуудын хєгжлийг дэмжих аймгийн дэд 

хєтєлбєрийг хэрэгжђђлэх
Хэрэгжих ажлын тоо 

Дэд хєтєлбєрт тусгагдсан 11 

ажлыг хэрэгжђђлэх 
20,0 ОНХС ГБХЗХГазар

5
Гэр бђлийн хєгжлийг  дэмжих  дэд хєтєлбєр 

боловсруулах 

Дэд хєтєлбєр боловсруулж 

батлуулах ажлын хэсгийн  

хийх ажлын  тєлєвлєгєєний 

хэрэгжилтийн хувь

100 хувь

Олон улсын 

донор 

байгууллага 

ГБХЗХГазар

6 ГБХЗХГ-ын парк шинэчлэлт Пургон машины тоо 1 30,0 ОНХО

АЗДёАХ  

1.4.14

1.5. Биеийн тамир, спортын чиглэлээр 

АЗДёАХ 

1.5.1

АЗДёАХ 

1.5.3

20 ,0 

АЗДёАХ 

1.5.4

1.6. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр 

АЗДёАХ 

1.6.7 



7 Хђђхдэд ээлтэй орон нутаг дэд хєтєлбєр боловсруулах

Дэд хєтєлбєр боловсруулж 

батлуулах ажлын хэсгийн  

хийх ажлын  тєлєвлєгєєний 

хэрэгжилтийн хувь

100 хувь

Олон улсын 

донор 

байгууллага 

ГБХЗХГазар

8
АЗДёАХ 

1.6.10

Оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийн хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах 

Хєтєлбєрийн хэрэгжилтийн 

хувь

Хєтєлбєрийн хэрэгжилтийн 

хувь 100 % байна. 
15, 0 ОНХС АЗДТГ

9
АЗДёАХ 

1.6.11

Сумдын соѐлын тєвтэй хамтран угийн бичгийн сургалт 

зохион байгуулна.

Угийн бичиг хєтлєх єрхийн 

хувь
20%-иас доошгђй

ГБХЗХГазар, 

БСУГазар 

1
АЗДҮАХ 

2.1.1

Махны чиглэлийн  ђхрийн аж ахуйг  байгуулах ажлыг 

дэмжинэ.
Дэмжсэн  ААН-ийн тоо 1 Хувийн хэвшил

АЗДТГ, 

ХХААГ

2
АЗДҮАХ  

2.1.3

Олон наст ургамал тариалж, малын тэжээлийн 

хангамжийг нэмэгдђђлнэ,
Тариалсан талбайн хэмжээ 1900 Хувийн хэвшил

АЗДТГ, 

ХХААГ

3
АЗДҮАХ 

2.1.4

Цагаанхайрхан сумын 3 багт євс, тэжээлийн нєєцийн 

агуулахтай болно.

Агуулахтай болсон багийн 

тоо
3 15,0 ОНХО

АЗДТГ, 

ХХААГ

4

Мал эмнэлгийн ђйлчилгээг дэмжин, халдварт, паразит

євчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг

зохион байгуулна

Хамрагдсан малын тоо

2224,0 мянган толгой мал 

тарилганд

20,0 мянган толгой мал 

шинжилгээнд хамрагдана

407,0 ОНТ
АЗДТГ, 

ХХААГ

5 Улаангом сумын 8-р багт мал угаах онгоц барина. Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 100,0 Улсын тєсєв
АЗДТГ, 

ХХААГ

6
Улаангом сумын 8-р багийг мал тарилгын зєєврийн 

хашаатай болгоно.
Хашааны тоо 1 10,0 Улсын тєсєв

АЗДТГ, 

ХХААГ

7 Паразиттах євчний угаалга , тарилга хийнэ. Хамрагдсан малын тоо 1800,0 мянган толгой мал Хувийн хэвшил
АЗДТГ, 

ХХААГ

8
АЗДҮАХ 

2.1.6

ѓлгийн улаан омгийн ямаа, Тэс хэвшлийн адууны 

судалгаа, шинжилгээ болон хянан баталгаа хийлгэнэ
Ажлын ђр дђн

ёђлдэр болон батлагдсан 

байна.

СОНТ, Хувийн 

хэвшил, тєсєл 

хєтєлбєр 

АЗДТГ, 

ХХААГ, СЗДТГ

9

Бэлчээрийн менежментийг боловсронгуй болгох, малыг

эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, малын тоонд бус

чанарт анхаарах  талаар, ухуулга, сурталчилгаа хийнэ

Хамрагдсан малчин єрхийн  

хувь
100 5,0 Тєсєл хєтєлбєр

АЗДТГ, 

ХХААГ, СЗДТГ

10

Фотомониторингийн аргаар 19 сумын бэлчээр бђхий 

газарт ђнэлгээ хийж ашиглах талаар заавар зєвлємж 

гаргана

ёнэлгээ гарсан сумын тоо 19 12,0
ОНТ,Тєсєл 

хєтєлбєр

АЗДТГ, 

ХХААГ, СЗДТГ

11
 АЗДҮАХ  

2.1.9

"Цагаан  сар", "Увс  тђншлэл " ђзэсгэлэн худалдааг 

зохион байгуулна.

Зохион байгуулсан арга 

хэмжээний тоо
2 6,0

ЗДНєєц, ОУБ, 

тєсєл хєтєлбєр

АЗДТГ, 

ХХААГ, СЗДТГ

12 Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажил хийнэ талбайн хэмжээ, га 10 000 Улсын тєсєв ХХААГ

13

Уур амьсгалыг зєєлрђђлэх, хур тунадасыг нэмэгдђђлэх 

зорилгоор ђђлэнд зориудаар нєлєєлєх ажлыг 

нэмэгдђђлнэ.

Ажлын ђр дђн Бодитой ђр дђн гарсан байна. 23,7 БХСан
АЗДТГ, 

БОАЖГ

14
Улаангом сумын 8-р багт инженерийн хийцтэй гђний 

худаг гаргана
Гаргасан худгийн тоо 1 60,0 Улсын тєсєв

АЗДТГ, 

ХХААГ

ХОЁР: ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҰГЖИЛ

АЗДёАХ 

1.6.7 

2.1 Хұдұұ аж ахуйн хұгжил

АЗДҮАХ 

2.1.5

АЗДҮАХ  

2.1.8

АЗДҮАХ  

2.1.10



15

Усны эх  ђђсвэргђй, бэлчээрийн нєєц бђхий газруудад 

усны илэрцийн судалгаа хийх ажлийг зохион байгуулж 

жилд дунджаар 5-с доошгђй гђн єрмийн худаг  гаргана.

Гаргасан худгийн тоо 5 Улсын тєсєв
ХХААХёЯ, 

ХХААГ

16
АЗДҮАХ 

2.1.11

Наранбулаг сумын ЖДё-ийг шаардлагатай тоног

тєхєєрємжєєр хангахад дэмжлэг ђзђђлнэ.

Нийлђђлэгдсэн тоног 

тєхєєрємж

ЖДё-ийн ажлын бђтээмж 

нэмэгдсэн байна.
70,0 ОНХО АЗДТГ

17 "Хђлэмж" дэд хєтєлбєрийг хэрэгжђђлж ажиллана. Ажлын ђр дђн
Хєтєлбєр хэрэгжиж эхэлсэн 

байна.
50,0 ОНХС

АЗДТГ, 

ХХААГ

18 "Зоорь" дэд хєтєлбєрийг хэрэгжђђлж ажиллана. Ажлын ђр дђн
Хєтєлбєр хэрэгжиж эхэлсэн 

байна.

АЗДТГ, 

ХХААГ

19

ёр тариа, тємс, хђнсний ногооны тариалалтыг

нэмэгдђђлэхийн тулд сумдад мэргэжил аргазђйн

зєвлєгєє єгч, хянан баталгаа хийнэ

Зєвлєгєє авсан 

тариаланчийн тоо
500

ХХААГ, МХГ

20
19 суманд тємс хђнсний ногоо, ђр тарианы хяналт 

мониторинг хийнэ.
Ажлын ђр дђн

Статистик мэдээллийн чанар 

сайжирна.

АЗДТГ, 

ХХААГ

1
АЗДёАХ 

2.2.2

Ашигт малтмалын хайгуул судалгааны ажлыг тодорхой

тєрєл, чиглэлээр ђргэлжлђђлж, ил тод, хариуцлагатай,

оролцогч талууддаа ђр ашигтай уул уурхайг дэмжиж

ажиллана.

Ажлын ђр дђн

Тусгай зєвшєєрєлтэй, орон 

нутагт ђйл ажлаа явуулж 

байгаа компаниудтай “Гэрээ” 

байгуулж бодитой ђр дђн 

гаргасан байна. 

Хувийн хэвшил

АЗДТГ, 

БОАЖГ, МХГ, 

СЗДТГ

2
"Боршоо" боомтыг олон улсын статустай болгон, дэд 

бђтцийг сайжруулах ажлыг эхлђђлнэ. 
Ажлын ђр дђн

Ажил хэрэгжиж эхэлсэн 

байна.
АЗДТГ

3 Давст сумд инженерийн хийцтэй гђний худаг гаргана. Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 50,0 Улсын тєсєв АЗДТГ

4
АЗДёАХ 

2.2.5 

Хувийн хэвшлийг дэмжих стратегийн бодлогыг

хэрэгжђђлж, баялаг бђтээгчид, ђйлдвэрлэгчид, хувийн

хэвшлийг чадавхижуулахад анхаарах, хєнгєлєлттэй

зээл, тусламжид хамруулах, тэдний ђйлдвэрлэсэн бараа,

бђтээгдэхђђнийг орон нутагтаа тђлхђђ худалдан авах,

зах зээлийг єргєтгєх, шинэ техник, технологи

нэвтрђђлэхэд дэмжлэг ђзђђлнэ.

Ажлын ђр дђн

 Хувийн хэвшлийг дэмжих 

стратеги боловсруулагдаж 

хэрэгжиж эхэлсэн байна.

Тєсєл хєтєлбєр
АЗДТГ, 

ХХААГ

5
АЗДёАХ 

2.2.6

"Увс аймгийг хєгжђђлэх хэтийн зорилт" урт хугацааны

бодлогын бичиг баримт боловсруулна.
Ажлын ђр дђн

Бодлогын баримт бичиг 

батлагдсан байна.
50,0 ОНХО АЗДТГ

6
Чацарганы кластерийн " SEQUA" тєслийг 

ђргэлжлђђлэн хэрэгжђђлнэ.
Ажлын ђр дђн

Тєсєл ђр дђнтэй 

хэрэгжђђлнэ. 
Тєсєл хєтєлбєр АЗДТГ

7 "Чацаргана 2" дэд хєтєлбєрийг хэрэгжђђлж ажиллана. Ажлын ђр дђн
Хєтєлбєр хэрэгжиж эхэлсэн 

байна.

АЗДТГ, 

ХХААГ

8
Мах, махан бђтээгдэхђђн боловсруулах ђйлдвэр 

ашиглалтанд оруулна.

ашиглалтанд орсон 

ђйлдвэрийн тоо
1 Хувийн хэвшил

АЗДТГ, 

ХХААГ

9 "Мах" дэд хєтєлбєрийг  хэрэгжђђлж ажиллана. Ажлын ђр дђн
Хєтєлбєр хэрэгжиж эхэлсэн 

байна.

АЗДТГ, 

ХХААГ

10
АЗДёАХ 

2.2.9

Нутгийн нэрийн бђтээгдэхђђний ђйлдвэрлэл, 

борлуулалтыг дэмжиж ажиллана. 
Ажлын ђр дђн Борлуулалт нэмэгдсэн байна. АЗДТГ

1
 Улаангом сумын хєгжлийн ерєнхий тєлєвлєгєє 

батлуулна
Ажлын ђр дђн

Тєлєвлєгєє батлагдсан 

байна.
Улсын тєсєв АЗДТГ

АЗДҮАХ

2.3.1

АЗДҮАХ  

2.1.10

АЗДҮАХ 

2.1.14

АЗДҮАХ 

2.1.17

2.2 Үйлдвэрлэлийн хұгжил

АЗДёАХ 

2.2.3

АЗДёАХ 

2.2.7

АЗДёАХ 

2.2.8

2.3 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хұгжил



2
Зарим сумын хєгжлийн ерєнхий тєлєвлєгєє 

боловсруулна. 
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 50,0 ОНХО АЗДТГ

3 Цагаанхайрхан сумд гэр хороололын хаягжуулалт хийх Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 5,0 ОНТ СЗДТГ

4
Улаангом сумын 10-р багийн гэр хороололын дунд 

хороололд хаягжуулалт хийх 
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 5,0 ОНХО АЗДТГ

5
Шинээр тєлєвлєх, засварлах ажлуудын зураг тєсєв 

боловсруулна. 
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 350,0 ОНХО АЗДТГ

6
 Улаангомд цэцэрлэгт хђрээлэн байгуулах ажлыг 

эхлђђлнэ.
Барилгын ажлын гђйцэтгэл Ажил эхэлсэн байна. 100,0 ОНХО АЗДТГ

7
Улаангом сумын 7-р багт  хђђхэд залуучуудын парк 

байгуулна. 
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 100,0 Улсын тєсєв АЗДТГ

8
АЗДёАХ

 2.3.5

Хот  хооронд, аймаг, сум хоорондын нийтийн зорчигч 

тээвэр, ачаа тээврийн нэгдсэн тєв, худалдаа ђйлчилгээг 

зохицуулах, хуваарилах  ђйл ажиллагааг 

тогтмолжуулна.

Авто вокзал бий болгох 1 - - АТТ, АЗДТГ

9
Улаангом-Хандгайт чиглэлийн авто замын тєлбєр 

хураах цэгийг шилжђђлнэ. 

Барилгын ажлын гђйцэтгэл, 

хувиар
100 25,0 ОНХО ЗТХЯ, АЗДТГ

10
Хяргас нуурын зђђн хаяанаас-Завханы Сонгино 

чиглэлийн 135,5 км авто замыг барьж дуусгана.

Барилгын ажлын гђйцэтгэл, 

хувиар
100

Тєр, хувийн 

хэвшлийн 

тђншлэл

ЗТХЯ, АЗДТГ

11
Улаангом сумын доторх авто замд засвар, арчлалт 

хийнэ.

Хатуу хучилттай авто замын 

засварын ажил явц, хувиар
100 30,0 ОНЗС АЗДТГ

12
ДДТ5-аас хэрэглэгч хђртэлх гадна дулаан, цэвэр ус,

хэрэглээний халуун усны шугам татах ажлыг эхлђђлнэ.
Ажлын ђр дђн

Дулаан, цэвэр, хэрэглээний 

халуун усны шугам татагдсан 

байна.

921,5 Хувийн хэвшил
БХБЯ, АЗДТГ, 

ГХБХБГ

13
"Гэр хороололыг дэд бђтэцжђђлэх" дэд хєтєлбєрийг 

хэрэгжђђлж ажиллана. 
Ажлын ђр дђн

Хєтєлбєр хэрэгжиж эхэлсэн 

байна.
Тєсєл хєтєлбєр

ХХДБ тєсєл, 

АЗДТГ

14
Давст сумд ђђрэн холбооны дахин дамжуулах станц 

суурилуулна

Шинээр байрлуулах станцын 

тоо
1 200,0 Улсын тєсєв АЗДТГ

15
ѓндєр хурдны шилэн кабелийн сђлжээний 

Галданбошигт хорооллын сувагчлалыг нэмэгдђђлнэ.

Барилгын ажлын гђйцэтгэл, 

хувиар
100 10,5 ОНХО  АЗДТГ

16
Баруунтуруун сумын тєвийн засвар тохижилтод 

дэмжлэг
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 25,0 ОНХО АЗДТГ

17
Бєхмєрєн сумын тєвийн засвар тохижилтод дэмжлэг

Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 25,0 ОНХО АЗДТГ

18 ѓлгий сумын тєвийн засвар тохижилтод дэмжлэг Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 25,0 ОНХО АЗДТГ

19
Улаангом сумын 12-р багийн гэр хороололын гудамж, 

засвар тохижилтод дэмжлэг
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 25,0 ОНХО АЗДТГ

20
Улаангом сумын 6-р багийн гэр хороололын гудамж, 

засвар тохижилтод дэмжлэг
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 25,0 ОНХО АЗДТГ

21
Улаангом сумын 10-р багийн зарим хэсэгт ђерийн усны 

суваг гаргах
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 20,0 ОНХО АЗДТГ

22 Давст сумын тєвийн засвар тохижилтод дэмжлэг Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 25,0 ОНХО АЗДТГ

23
Цагаанхайрхан сумын тєвийн гэрэлтђђлэгийн засварт 

дэмжлэг
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 10,0 ОНХО АЗДТГ

АЗДҮАХ

2.3.1

АЗДҮАХ

2.3.2

АЗДёАХ

2.3.6

АЗДёАХ 

2.3.7 

АЗДёАХ 

2.3.10 

АёДёАХ 

2.3.11
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Аймаг, сумын тєвийн нам даралтын зуухтай

хэрэглэгчдийг тєвлєрсєн дулаан хангамжийн системд

ђе шаттай холбох 

Холбогдсон хэрэглэгчийн 

тоогоор

Нам даралтын зуухтай 15 

хэрэглэгч тєвлєрсєн 

инженерийн шугам сђлжээнд 

холбогдсон байна.

Хувийн хэвшил

Сумдын ЗДТГ, 

Дулааны I, II 

станц

25
Тђргэн, Зђђнговь, Ховд, сумын тєвд нэгдсэн халаалтын

сђлжээ байгуулах

Холбогдсон хэрэглэгчийн 

тоогоор

3 сумын тєсвийн 

байгууллагууд нэгдсэн 

халаалтын системд 

холбогдсон байна.

Хувийн хэвшил

АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 

Тухайн сумдын 

ЗДТГ

26
АЗДёАХ

2.3.13

Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын барилга 

барьж ашиглалтанд оруулна.
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 1243,4 Улсын тєсєв АЗДТГ

27
АЗДёАХ 

2.3.15  

Улаангом сумын тєв цэвэрлэх байгууламжийн зураг

тєслийг боловсруулан, барилга угсралтын ажлыг

эхлђђлэх. 

Ажлын ђр дђн

Техникийн нєхцєл авах, 

зургийн даалгавар 

боловсруулах, зураг тєслийн 

тендер зарлах ажлууд 

хийгдсэн байна.

7400,0 Тєсєл хєтєлбєр

БХБЯ, АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 

Чандмань Увс 

ХХК

28
АЗДёАХ 

2.3.16

Цэвэр усны 2-р эх ђђсвэрийн бђсээс айл єрхђђдийг

нђђлгэн шилжђђлнэ.
Ажлын ђр дђн 80 180,0 ОНХО

АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 

Чандмань Увс 

ХХК

29

Бурхан багшийн сэрэг дђрийн талбайг тохижуулж 

хђђхэд залуусын чєлєєт цагаа єнгєрєєх орчин бий 

болгоно.

Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 Улсын тєсєв АЗДТГ

30
Улаангом сумын 3-р багийн нийтийн эзэмшлийн 

талбайн тохижилт хийнэ. 
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 Улсын тєсєв АЗДТГ

31
ѓмнєговь сумын намирын голын тємєр бетон гђђр, 

авто зам барих ажлыг эхлђђлнэ. 

Барилгын ажлын гђйцэтгэл, 

хувиар
40 1500,0 Улсын тєсєв

ЗТХЯ, АЗДТГ, 

СЗДТГ

32 Улаангом сумын 8-р багийн Ил гђђрийн засвар хийнэ. 
Барилгын ажлын гђйцэтгэл, 

хувиар
100 20,0 Улсын тєсєв ЗТХЯ, АЗДТГ

33
Улаангом сумын 8-р багийн Дунд голын гарамын 

засвар хийнэ. 

Барилгын ажлын гђйцэтгэл, 

хувиар
100 30,0 Улсын тєсєв ЗТХЯ, АЗДТГ

34
Улаангом сумын 8-р багийн Хєндлєнгийн голын 

далангийн засвар

Барилгын ажлын гђйцэтгэл, 

хувиар
100 50,0 Улсын тєсєв ЗТХЯ, АЗДТГ

35
Улаангом сумын Гашууны голын тємєр бетон гђђрийн 

их засварын ажлыг эхлђђлнэ.

Засварын ажлыг хийж 

гђйцэтгэх явц, хувиар 
25 500,0 Улсын тєсєв ЗТХЯ, АЗДТГ

36
Зђђнговь сумын Цагаан голын гђђрийн засварт 

дэмжлэг ђзђђлнэ.

Гђђрийн засварын ажлын 

явц, хувиар
100 15,0 ОНЗС АЗДТГ

37
Сагил сумын Боршоо голын Уламын гатлаганы модон 

гђђр барина. / Хайрханы застав /
Барилгын ажлын явц, хувиар 100 62,0 ОНХО

АЗДТГ, Сагил 

сум

38 Тэс сумын зам засварын ажилд дэмжлэг ђзђђлнэ
Барилгын ажлын гђйцэтгэл, 

хувиар
100 50,0 ОНХО АЗДТГ

39
Гоожуурын хђрхрээ рђђ очих авто замыг засварлахад 

дэмжлэг ђзђђлнэ.

Барилгын ажлын гђйцэтгэл, 

хувиар
100 15,0 ОНЗС АЗДТГ

40 Улаангом-Увс нуурын замын зарим хэсгийг засварлана.
Засварын ажлыг хийж 

гђйцэтгэх явц, хувиар 
100 20,0 ОНЗС АЗДТГ

41
Улаангом сумын 1-р багийн цахилгаан хангамжийн

єргєтгєлийн зураг тєсєл хийлгэн, ажлыг гђйцэтгэнэ.
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 265,6 ОНХО

АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 

Улаангом 

сумын ЗДТГ

500,0

АЗДёАХ

2.3.21

АЗДёАХ 

2.3.22  

АЗДёАХ 

2.3.12

АЗДёАХ

2.3.19
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Давст сумын Хандгайт багийн тєвийн чиглэлд ЦДАШ

татна.
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 500,0 Улсын тєсєв

ЭХЯ, АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 

Сумын ЗДТГ

43
Наранбулаг сумын тєвийн 0,4кВ-ын ЦДАШ, дэд

станцын єргєтгєл, шинэчлэл хийнэ.
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 179,0 Улсын тєсєв

ЭХЯ, АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 

Сумын ЗДТГ

44
Сагил сумын тєвийн 0,4кВ-ын ЦДАШ-ын єргєтгєл

хийнэ.
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 350,0 Улсын тєсєв

ЭХЯ, АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 

Сумын ЗДТГ

45
Тариалан сумын тєвийн 0,4кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын

єргєтгєл, шинэчлэл хийх
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 234,0 Улсын тєсєв

ЭХЯ, АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 

Сумын ЗДТГ

46  Тэс сумын тєвийн 0,4кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэл хийх Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 400,0 Улсын тєсєв

ЭХЯ, АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 

Сумын ЗДТГ

47
Улаангом сумын 11-р багийн 6кВ-ын шугамыг

шилжђђлэх
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 15,0 ОНХО

АЗДТГ, 

ГХБХБГ, ЦТС 

ХХК

48
АЗДёАХ 

2.3.23

Улаангом сумын Чандманий постны ойролцоо 

автобусны буудал барина.
Баригдах буудлын тоо 1 15,0 ОНЗС АЗДТГ

49
АЗДёАХ 

2.3.25

Дэглий цагаан нисэх онгоцны буудлын явгалах замын 

єргєтгєлийн ажлыг эхлђђлнэ. 

Барилгын ажлын гђйцэтгэл, 

хувиар
100 500,0 Улсын тєсєв ЗТХЯ, АЗДТГ

50
АЗДёАХ 

2.3.27 

Орон нутгийн ємчит дулааны станцад шугам

сђлжээний єргєтгєл хийхэд дэмжлэг ђзђђлнэ.
Ажлын гђйцэтгэлээр

Авто тээврийн тєвийн 

чиглэлд шугам сђлжээ татаж, 

станцын утааны хийтэй 

хаягдах бохирдлыг 

бууруулсан байна.

100,0 ОНХО

АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 

Дулааны II 

станц, ДШС 

ОНѓААТёГ

51
Тђргэн суманд халуун ус барьж ашиглалтад оруулахад 

дэмжлэг ђзђђлнэ.
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 30,0 ОНХО АЗДТГ

52
Сагил суманд халуун усны барилгыг засаж ашиглалтад 

оруулахад дэмжлэг ђзђђлнэ.
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 30,0 ОНХО АЗДТГ

53
Улаангом сумын 3-р цэцэрлэгийн 4 замын уулзварын  

хєдєлгєєн зохион байгуулалтыг шийдвэрлэнэ.

Барилгын ажлын гђйцэтгэл, 

хувиар
100 32,0 ОНЗС АЗДТГ

54

Улаангом сумын 2-р 64 айлын орон сууцны  4 замын 

уулзварын  хєдєлгєєн зохион байгуулалтыг 

шийдвэрлэнэ.

Барилгын ажлын гђйцэтгэл, 

хувиар
100 32,0 ОНЗС АЗДТГ

55
Улаангом сумын 8, 10-р цэцэрлэг, цогцолбор 1-р 

сургуулийн гадна авто машины зогсоол барина. 
Баригдах зогсоолын тоо 3 31,5 ОНЗС АЗДТГ

56
Улаангом суманд байгаа сургууль, цэцэрлэг орчмын 

бђсэд шинээр тэмдэг байрлуулна.

Шинээр байрлуулах 

тэмдгийн тоо
40 10,0 ОНЗС АЗДТГ

57

Улаангом сумын 3, 9-р цэцэрлэг, цогцолбор      1, 2-р 

сургууль, 4, 6-р сургууль орчмын авто замд хурд 

сааруулагч байрлуулна. 

Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 20,0 ОНЗС АЗДТГ

58
Улсын болон орон нутгийн чанартай авто зам дагуу 

замын чиглэл заасан тэмдэг байршуулна.

Шинээр замын тэмдэг 

байрлуулсан байна. 
50 14,5 ОНЗС АЗДТГ

59
АЗДёАХ

2.3.32 

Увс нуурын эрэгт боловсон ОО,ђйлчилгээний тєв бђхий

байгууламжийг барьж байгуулна. 
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 200,0 ОНХО

АЗДТГ, 

БОАЖГ

60
АЗДёАХ 

2.3.34

Улаангом сумын хот тохижилт ђйлчилгээний газрын 

парк шинэчлэл хийнэ.
Ажлын ђр дђн

Парк шинэчлэл хийгдсэн 

байна. 
60,0 ОНХО АЗДТГ

АЗДёАХ 

2.3.22  

АЗДҮАХ

2.3.28

АЗДёАХ 

2.3.30



61
АЗДёАХ

2.3.35

ѓмнєговь сумын 36 айлын орон сууцны барилгын 

засварын ажлыг эхлђђлнэ. 
Барилгын ажлын гђйцэтгэл Ажил эхэлсэн байна. Хувийн хэвшил АЗДТГ, ОНѓГ

1
Аялал жуулчлалыг дэмжих аймгийн дэд хєтєлбєрийн

хэрэгжилтийг хангах ажиллах 

Дэд хєтєлбєрийн 2018 оны 

заалт хэрэгжилт хувиар
70 100,0 ОНХС

АЗДТГ, 

БОАЖГ

2

Зђђнхангай сумын Хђнх, Зђђнговь сумын Урт булаг,

ѓмнєговь сумын ногоон цэгээний рашаан, Улаангом

сумын Буцалдаг, Улаан уулын рашааны найрлагын

судалгаа, шинжилгээ хийлгэх

Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 5,0 БХСан
АЗДТГ, 

БОАЖГ

3
АЗДёАХ 

2.4.3

Улсын чанартай замын дагуу зђђнхангай сумын нутагт 

ђйлчилгээний  цэгђђд байгуулна. 
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 - Хувийн хэвшил АЗДТГ

4
Тогвортой аялал жуулчлалыг хєгжђђлэн тєсєл

хєтєлбєрђђдтэй хамтран ажиллана.
Ажлын ђр дђн

Аялал жуулчлалын салбарт 

оролцогсдын чадавхи 

нэмэгдсэн байна.

. Тєсєл хєтєлбєр
АЗДТГ, 

БОАЖГ

5
Гэр мэдээллийн тєвийн ђйл ажиллагааг тогтмолжуулж,

жуулчдад мэдээллээр ђйлчилнэ. 
Ажлын ђр дђн

ёйл ажиллагаа тогтмолжсон 

байна..
БОАЖГ

6
Аймгийн аялал жуулчлалын хєтєч ном, гарын авлага,

брошурыг англи, орос хэл дээр гаргах
Ажлын ђр дђн

Жуулчдын мэдээ мэдээлэл 

авах боломж бђрдэж 

сайжирсан байна.

8,0
ОУБ, тєсєл 

хєтєлбєр 
БОАЖГ

7
ОХУ-ын Кызыл хотноо "Увс аймгийн єдрђђд" арга

хэмжээг зохион байгуулах

Хамрах хђрээг єргєжђђлж 

єндєр тђвшинд зохион 

байгуулах

Хамтын ажиллагаа єргєжиж 

аймаг орон нутгаа 

сурталчилсан байна

30,0 ОНХС

АЗДТГ, 

ХХААГ, 

Гаалийн газар, 

БОАЖГ

8
АЗДёАХ 

2.4.5

"Тэмээ - Мєсний баяр", "Чацарганы баяр", "Язгуур

урлагийн их наадам", "Увс нуур цомын барилдаан"

эвент арга хэмжээнђђдийг зохион байгуулна. 

Зохион байгуулсан арга 

хэмжээний тоо
4 39,0

ОНХС, тєсєл 

хєтєлбєр

АЗДТГ, 

БОАЖГ

1
Татварын бааз суурийг єргєтгєж, татвар тєлєгчдийн 

тоог жил бђр 3 ба тђђнээс дээш хувиар нэмэгдђђлэх
Татвар тєлєгчдийн тоо 

Татвар тєлєгчдийн тоо 19000  

хђрч, татварын орлого 

нэмэгдсэн байна.  
Татварын хэлэс

2 Улс, аймаг, сумын орлогын тєлєвлєгєєг биелђђлэх

Улс, орон нутгийн тєсвийн 

орлогын тєлєвлєгєєний 

биелэлт ийн хувь 

Улс, орон нутгийн тєсвийн 

орлогын тєлєвлєгєєг  

биелђђлсэн байна
Татварын хэлэс

3
Татвар тєлєгчдийг ангилж,  сегмент тус бђрт зориулсан 

сургалт сурталчилгаа, мэдээлэл хђргэх

Сургалт сурталчилгааны ђйл 

ажииллагаанд хамрагдсан 

татвар тєлєгчийн тоо 

12700 татвар тєлєгчдийг 

хамруулж, сургалт, 

сурталчилгаа, мэдээллийн 

хђртээмж нэмэгдсэн байна. 

Татварын хэлэс

4
Тэргђђний шилдэг татвар тєлєгчийг шагнаж 

урамшуулах

Шилдэг тэргђђний татвар 

тєлєгчдийн тоо

Шилдэг тэргђђний 55 татвар 

тєлєгчийг шагнаж 

урамшуулна.

3,8 ОНТ Татварын хэлэс

5 Татварын байцаагчдын ажлын нєхцлийг сайжруулах
Компютер, тоног 

тєхєєрємжєєр хангана

Татварын байцаагчдын 

ажиллах орчин сайжирна.
10,0 ОНХО Татварын хэлэс

6 НѓАТУС-ийн хэрэгжилтийг хангах

НѓАТ суутган тєлєгч, 

НѓАТ суутган тєлєгч бус 

татвар тєлєгчдийн тоо

НѓАТ суутган тєлєгч 280, 

НѓАТ суутган тєлєгч бус 

600 татвар тєлєгчид 

НѓАТУС-ийн цахим 

тєлбєрийн баримт олгодог 

болно.

Татварын хэлэс

2.4 аялал жуулчлалын хұгжил

АЗДёАХ 

2.4.1 

АЗДёАХ

2.4.4

2.5 Тұсұв, санхүүгийн бодлого

АЗДҮАХ 

2.5.1



7
АЗДҮАХ 

2.5.2

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг 

сайжруулах, иргэд олон нийтэд шилэн дансны хуулийн 

хэрэгжилтийн талаархи сургалт сурталчилгаа явуулах

Цахим санд байршуулсан 

мэдээллийн хувь

Шилэн дансны цахим 

мэдээллийн санд 

байгууллагыг бђрэн 

хамруулж, мэдээллийн бодит 

байдалд тавих хяналт, 

иргэдийн оролцоо сайжирна..

1,0 ОНХС СХАА

8

Нягтлан бодогчдын мэдлэг боловсролыг дээшлђђлэх, 

мэргэжлийн чадварыг ђнэлэх, сургалт зохион 

байгуулах

Сургалтанд хамрагдсан 

нягтлан бодогчдын тоо, 

ђнэлгээний дундаж дђн

Ур чадвар нэмэгдсэн, 

санхђђгийн зєрчлийн тоо 

буурсан байна.

1,0 ОНХС СТСХ

9

Иргэд, олон нийтэд болон санхђђгийн байгууллагуудад 

санхђђгийн зах зээлийн хєгжлийн талаарх ойлголт, 

мэдлэг, шинэ мэдээллийг хђргэж,  зєвлємж, арга 

зђйгээр хангах

Сургалт, сургалчилгаа, 

мэдээллийн ђйлчилгээнд 

хамрагдсан иргэд, 

байгууллагын тоо

Иргэдийн санхђђгийн 

ойлголт мэдлэг нэмэгдэж, 

санхђђгийн зохицуулах 

хорооны ђйл ажиллагаа  

банк бус санхђђгийн 

байгууллага, даатгал, 

хадгаламж зээлийн 

хоршоодод хђрсэн байна. 

4,0 ОНХС СТСХ

10
АЗДҮАХ 

2.5.5

"Тєсвийн сахилга бат -Иргэдийн хяналт, оролцоо "  

хєтєлбєрийг хэрэгжђђлэх
Хэрэгжилтийн ђнэлгээ

Хєтєлбєрийн тухайн оны 

хэрэгжилтийн хувь 100 % 

байна. 

4,0 ОНХС СТСХ

1
АЗДёАХ 

3.1.1

Байгаль орчны тєлєв байдлын тайлан / 2016-2018/ -г 

боловсруулж гаргана. 
Ажлын ђр дђн

Байгаль орчны тєлєв 

байдлын тайлан гарсан 

байна.

АЗДТГ, 

БОАЖГ

2
АЗДёАХ 

3.1.3

Улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалал ттай газар 

нутгийн хэмжээг нэмэгдђђлж ажиллана
Ажлын ђр дђн

Тусгай хамгаалалттай газар 

нутгийн хэмжээ нэмэгдэнэ.

АЗДТГ, 

БОАЖГ

3
АЗДёАХ 

3.1.4

Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг зєрчлєєс 

урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох ђйл ажиллагаа 

зохион байгуулна

Ажлын ђр дђн ёр дђн гарсан байна. 20,0 БХСан

АЗДТГ, 

БОАЖГ, МХГ, 

ЦГ

4
Ой хээрийн тђймрээс урьдчилан сэргийлэх ђйл 

ажиллагаанд дэмжлэг ђзђђлнэ.
Ажлын ђр дђн

 Ой хээрийн тђймэр гарах 

нєхцлийг бууруулна. 
4,0 БХСан АЗДТГ

5 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулна. Ажлын ђр дђн
Гамшгаас хамгаалах сургалт 

зохион байгуулагдсан байна
30,0 ОНХС АЗДТГ

6
Баруунтуруун суманд "Аврах, гал унтраах ангийн 

барилга" барьж эхлђђлнэ. 

Барилгын ажлын гђйцэтгэл, 

хувиар
50 1000,0 Улсын тєсєв АЗДТГ

7
Увс аймгийн гамшгаас

 хамгаалах иж бђрэн сургууль зохион байгуулах 

Гамшгаас хамгаалах 

иж бђрэн сургуулийн зохион 

байгуулах ажлын 

тєлєвлєгєєний биелэлт , хувь

Тєлєвлєгєєний биелэлт 100%   

болж ,  мэргэжлийн 

бђлгђђдийн чадавх 

сайжирсан байна.

60,0 ОНХО
Аймгийн ЗДТГ, 

ОБГ

8
Гамшгийн хамгаалах  бэлэн

 байдлын ђзлэг зохион байгуулах 

Байгууллагуудын ђзлэгт 

хамрагдалтын хувь
100%

Аймгийн ЗДТГ, 

ОБГ

9
АЗДёАХ 

3.1.7

Тєв суурин газруудын ногоон байгууламжийг 

нэмэгдђђлэх, орчны бохирдлыг бууруулах  ажлыг 

эрчимжђђлнэ. 

Ажлын ђр дђн

Тєв суурин газруудын 

ногоон байгууламж 

нэмэгдэж, орчны бохирдол 

буурсан байна  

53,0 БХСан
АЗДТГ, 

БОАЖГ

АЗДҮАХ 

2.5.4

ГУРАВ: БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХҰГЖИЛ

3.1 Байгаль орчин ногоон хұгжил

АЗДёАХ 

3.1.6



10
АЗДёАХ 

3.1.8

Ойн хєнєєлт шавьжийн тархалтын судалгааг хийж, 

тэмцэх ажлыг зохион байгуулна. 
Ажлын ђр дђн

Судалгаа хийснээр хортон 

шавжийн голомттой талбайн 

хэмжээг тогтооно.

БОАЖГ

11
Усны тоо бђртгэлийн ажлыг зохион байгуулж, 

тайлагнана. 
Ажлын ђр дђн

Тоо бђртгэл хийгдэж тайлан 

хђргђђлсэн байна
8,0 БХСан

БОАЖГ 

УНТГСГЗ

12
Зђђнхангай сумын тєвд ундны усны гђний худаг 

гаргана. 
Гаргасан худгийн тоо 1 50,0 ОНХО АЗДТГ

13
Улаангом сумын 2, 5, 10-р багт ундны усны худаг

гаргах
Гаргасан худгийн тоо 4 51,0 ОНХО АЗДТГ

14
АЗДёАХ 

3.1.13

ѓмнєговь сумын Ховд голын урсац тохируулга хийхэд 

дэмжлэг
Ажлын гђйцэтгэл, хувиар 100 10,0 ОНХО АЗДТГ

15
АЗДёАХ 

3.1.14 

Цагаанхайрхан сумын ундны усны худагт ус

цэвэршђђлэх тєхєєрємж суурилуулах
Ажлын ђр дђн

Ус цэвэршђђлэх тєхєєрємж 

суурилагдсан байна.
100,0 Улсын тєсєв БХБЯ, АЗДТГ

16
АЗДёАХ 

3.1.15

Увс нуур судлалын ОУ-ын хурал зохион байгуулахад 

дэмжлэг ђзђђлнэ. 
Ажлын ђр дђн

Арга хэмжээ зохион 

байгуулагдсан байна.
5,0 БХСан УНАСУТХГХЗ

17
Нэн ховор, ховор амьтны байршил нутагт 

биотехникийн арга хэмжээ авна
Ажлын ђр дђн

 Зуд, гамшигт нэрвэгдэх 

байдал буурсан байна. 
9,0 БХСан АЗДТГ

18

Агнуурын менежмент тєлєвлєгєєг хэрэгжђђлэх, 

агнуурын бђс нутгийг нєхєрлєлд эзэмшђђлэн 

хамгаалуулах ажлыг нэмэгдђђлнэ. 

Ажлын ђр дђн
Менежмент тєлєвлєгєєний 

заалтууд хэрэгжсэн байна.
БОАЖГ

19
Хог хаягдлын талаархи аймгийн менежмент 

тєлєвлєгєє боловсруулж, батлуулна
Ажлын ђр дђн

Хог хаягдлын менежмент  

сайжирч аймгийн 

тєлєвлєгєєтэй болсон байна

ХОХБТХ 

БОАЖГ

20 Улаангом сумын хог хаягдлын менежментийг дэмжих Ажлын ђр дђн
 Орчны бохирдол, хог 

хаягдал буурсан байна 
42,0 БХСан АЗДТГ

21

Увс аймагт ђйл ажиллагаа явуулж байгаа бђх уурхай 

дђйцђђлэн хамгааллын хєтєлбєртэй болж дђйцђђлэн 

хамгааллыг хэрэгжђђлж эхлэнэ. 

Ажлын ђр дђн

Дђйцђђлэн хамгааллын 

хєтєлбєр боловсруулагдсан 

байна.

АЗДТГ, 

БОАЖГ

22
Бичил уурхайчдад тєрийн ђйлчилгээ, ђйл ажиллагааны 

хянал, зєвлєх ђйлчилгээг хђргэж байгаль орчинд 

ђзђђлэх сєрєг нєлєєллийг бууруулах- оролцоо

Ажлын ђр дђн

 Тєрийн ђйлчилгээ 

тасралтгђй хђрэх нєхцєл 

бђрдсэн байна. 

20,0 БХСан АЗДТГ

23

“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-

ыг хэрэгжђђлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг

єргєжђђлж, хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэн,

нєхєрлєлђђдийн гишђђдийг бђртгэлжђђлж албажуулж

ажиллах эрх зђйн орчныг бђрдђђлж, зарим сумдад

хэрэгжђђлж эхэлнэ.

Ажлын ђр дђн

Бичил уурхайн зориулалтаар 

ашиглуулах газрын шийдвэр 

гарч, ажлыг эхлђђлсэн байна.

Тєсєл хєтєлбєр

АЗДТГ, 

БОАЖГ, МХГ, 

СЗДТГ

24
АЗДёАХ 

3.1.21

Эвдэгдсэн газрын тооллогын дђнг боловсруулж,

мэдээллийн нэгдсэн санд тєвлєрђђлнэ.
Ажлын ђр дђн

Мэдээллийг боловсруулж, 

цахим санд тєвлєрђђлсэн 

байна.

Тєсєл хєтєлбєр
АЗДТГ, Ажлын 

хэсэг, ГХБХБГ

25
АЗДёАХ 

3.1.22

Сумдад байгаа тђгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 

нєєц бђхий газруудаас зєвшєєрєлгђй олборлож 

ашигладаг байдлыг зогсоож тус орд газруудыг хуулийн 

дагуу ашиглах нєхцєл боломжийг бђрдђђлнэ.

Ажлын ђр дђн
Тусгай зєвшєєрлийн дагуу 

ашиглалт явагдсан байна.

Аймгийн ИТХ, 

БОАЖГ

АЗДёАХ 

3.1.12

АЗДёАХ 

3.1.16

АЗДёАХ 

3.1.20

ДҰРҰВ: ТҰРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

4.1 Засаглалын бодлого

АЗДёАХ 

3.1.18



1
АЗДёАХ 

4.1.3

“Тєрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах дэд  

хєтєлбєрийг батлуулах

Дэд хєтєлбєр боловсруулж,  

батлуулах ажлын хэсгийн 

хийх ажлын гђйцэтгэл хувиар

Хєтєлбєр батлуулахаар 

тєлєвлєсєн ажлын гђйцэтгэл 

100% болж хєтєлбєр 

батлагдсан байна

АЗДТГ

2
АЗДёАХ 

4.1.4

 Тєрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтыг 

зохион байгуулах

 Хамрагдах  албан хаагчдын 

тоо

Сургалтанд хамрагдсан 

тєрийн албан хаагчдын тоо 

нэмэгдэж, мэдлэг ур чадвар 

дээшилсэн байна. 

Тєсєл хєтєлбєр

 АЗДТГ, 

Сумдын ЗДТГ, 

агентлагууд

3
АЗДёАХ 

4.1.5

 Чанарын удирдлагын  ISO 9001:2015” стандартыг 

хэрэгжђђлэхэд бэлтгэл ажлыг ђе шаттайгаар зохион 

байгуулах 

Стандарт хэрэгжђђлэх 

байгууллагын тоо, 

сургалтанд хамрагдах  

тєрийн албан хаагчдын тоо 

Сонгосон сум, агентлагийн 

тєрийн албан хаагч нарыг 

сургалтанд бђрэн харуулсан 

байна.  1 сум, 1 агентлагт 

стандартын бичиг баримт 

боловсруулаж, холбогдох 

газар хђргђђлсэн байна. 

Сумдын ЗДТГ, 

агентлагууд

4
 Аймаг, сумдын тамгын газар, агентлагийн техник 

тоног тєхєєрємжийг ђе шаттайгаар шинэчлэх

 Шинээр нийлђђлсэн тоног 

тєхєєрємжийн тоо 

Тоног тєхєєрємжийн тоо 

нэмэгдэж, тєрийн албан 

хаагчдын ажиллах нєхцєл 

сайжирсан байна.  

Тухайн 

байгууллагын 

тєсвєєс

 Аймгийн ЗДТГ, 

агентлагууд, 

сумдын ЗДТГ

5 Багийн Засаг дарга нарыг компьютержђђлэх

Зєєврийн компьютерээр 

хангагдсан Засаг дарга 

нарын тоо

Сумдын 93 багийн Засаг 

дарга  зєєврийн 

компьютерээр хангагдаж,  

ажиллах нєхцєл сайжирсан 

байна.

88,4 ОНХО АЗДТГ

6
АЗДёАХ

4.1.8

Увс аймгийн тєрийн байгууллагуудын ажлын чанар 

хђртээмжид ИНБ-аар хєндлєнгийн ђнэлгээ тогтоолгох

Судалгаанд хамрагдах 

єрхийн тоо

Насанд хђрсэн иргэдийн 2% 

буюу 1010 хђн
20,0 ОНХО Аймгийн ЗДТГ

7
АЗДёАХ

4.1.9

Тєрийн зарим чиг ђђргийг хувийн хэвшил, иргэний 

нийгэм, мэргэжлийн холбоодоор гђйцэтгђђлэх бодлого 

баримталж, 4 талт тђншлэлийг хєгжђђлэх бодлогыг 

дэмжин ажиллана.

Ажлын ђр дђн
Талуудын оролцоог 

нэмэгдђђлсэн байна.
Тєсєл хєтєлбєр АЗДТГ

8
Бєхмєрєн сумын нутгийн захиргааны ордонг шинээр 

барих
Ажлын гђйцэтгэлийн хувь 50% 650,0 Улсын тєсєв  АЗДТГ

9
Зђђнхангай  сумын нутгийн захиргааны ордонг шинээр 

барих
Ажлын гђйцэтгэлийн хувь 50% 550,0 Улсын тєсєв 

10
Завхан сумын тєвд  ѐслол, хђндэтгэлийн єргєє 

байгуулахад дэмжлэг ђзђђлнэ.
Ажлын гђйцэтгэлийн хувь 100% 24,0 ОНХО  АЗДТГ

11
Наранбулаг, Ховд, сумын ЗДТГ-ын автомашины парк 

шинэчлэлт хийх 
Автомашины тоо 2 80,0 Улсын тєсєв АЗДТГ

12
ѓлгий, ѓмнєговь сумын ЗДТГ-ын автомашины парк 

шинэчлэлт хийх 
Автомашины тоо 2 80,0 Улсын тєсєв АЗДТГ

13 Багийн Засаг дарга нарыг унаажуулах Унааны тоо 78 140,4 ОНХО АЗДТГ

14 Багийн тєвийн барилга /Увс Улаангом сум 12-р баг/
Барилгын ажлын гђйцэтгэл 

хувиар 

Багийн тєв баригдаж, 

иргэдэд тєрийн ђйлчилгээ 

хђргэх нєхцєл бђрдсэн байна. 

150,0 Улсын тєсєв АЗДТГ

15 ѓмнєговь суманд  багийн тєвийн байр барих
Шинээр байрлуулах станцын 

тоо
1 50,0 ОНХО

АЗДТГ, 

ѓмнєговь сум

АЗДёАХ 

4.1.6

 АЗДёАХ 

4.1.10

АЗДёАХ 

4.1.11



16 Багийн тєвийн барилга /Увс Сагил сум ѓндєрмод баг/
Барилгын ажлын гђйцэтгэл 

хувиар 

Багийн тєв баригдаж, 

иргэдэд тєрийн ђйлчилгээ 

хђргэх нєхцєл бђрдсэн байна. 

60,0 Улсын тєсєв АЗДТГ

17
Багийн тєвийн барилга /Увс Улаангом сум 4, 5, 11-р 

баг/

Барилгын ажлын гђйцэтгэл 

хувиар 

Багийн тєв баригдаж, 

иргэдэд тєрийн ђйлчилгээ 

хђргэх нєхцєл бђрдсэн байна. 

392,9 Улсын тєсєв АЗДТГ

18
Улаангом сумын 4-р багийн 

тєвийн тохижилт 

Тохижилтын тєлєвлєсєн  

ажлын явц ,хувь

Багийн тєвийг 

тохижуулахаар тєлєвлєсєн  

ажил  100%

 хийгдсэн байна 

5,0 ОНХО АЗДТГ

19
Багийн тєвийн барилгын засвар /Увс Улаангом сум 8-р 

баг/ 

Барилгын засварын ажлын 

гђйцэтгэл хувиар 

Багийн тєвд засвар 100 % 

хийгдэж, иргэдэд тєрийн 

ђйлчилгээ хђргэх нєхцєл 

бђрдсэн байна. 

25,0 Улсын тєсєв АЗДТГ

20
Багийн Засаг даргын автомашин /Увс Баруунтуруун 

сумын Зђђнтуруун баг/

Тєлєвлєсєн багийн засаг 

даргын машинтай болох 

ажлын гђйцэтгэл , хувь

Тухайн багийн Засаг дарга 

нар автомашинаа хђлээн 

авснаар , иргэдэд тєрийн 

ђйлчилгээ хђргэх нєхцєл 

бђрдэнэ

33,0 Улсын тєсєв АЗДТГ

21 Тариалан сумын Мянган багийн тєвийн єргєтгєл хийх
Багийн тєвийн єргєтгєл хийх 

ажлын гђйцэтгэл хувиар 

 Багийн тєвийн єргєтгєлийн 

ажил 100% хийгдэж,  иргэдэд 

тєрийн ђйлчилгээг хђргэх 

нєхцєл сайжирсан байна. 

50,0 ОНХО АЗДТГ

22
 АЗДёАХ 

4.1.14

Хєрш зэргэлдээ орны муж 

улсууд, дэлхийн єндєр хєгжилтэй бусад орнуудтай бђх 

салбарт хамтын ажиллагааг єргєжђђлнэ. 

Зохион байгуулагдах ажлын 

явц , ђр дђн 

Гадаад харилцаа 

єргєжиж, Гэрээ, 

хэлэлцээрийн хђрээнд зохион 

байгуулсан ажлын тоо, 

хєрєнгє оруулалт нэмэгдэнэ

АЗДТГ

1
АЗДёАХ 

4.2.1

"Эрх зђйн боловсрол” дэд хєтєлбєр батлуулан  

хэрэгжђђлж эхэлнэ

2018 онд тєлєвлєгдсєн арга 

хэмжээний биелэлтийн хувь
100% ХЭЗХ

2
АЗДёАХ 

4.2.2

Авилгатай тэмцэх дэд хєтєлбєр боловсруулж 

батлуулах 

Дэд хєтєлбєр боловсруулж 

батлуулах ажлын хэсгийн  

хийх ажлын  тєлєвлєгєєний 

хэрэгжилтийн хувь

100% ХЭЗХ

3
АЗДёАХ 

4.2.3

Зєвшєєрєлтэй аж ахуйн нэгжђђдэд жилд 2-оос доошгђй 

удаа хяналтыг зохион  байгуулах. 

Шалгалтанд хамрагдах аж 

ахуйн нэгжийн тоо
20%-иас доошгђй ХЭЗХ

4
АЗДёАХ 

4.2.4

Гэмт хэргийн судалгааг нэгтгэн тодорхой тєрлийн гэмт 

хэрэг ихээр ђйлдэгддэг сум, багуудад бђсчилсэн 

зєвлєгєєнийг  зохион байгуулах

Зєвлєгєєний тоо 1 удаа хийнэ 2,0 ОНТ ХЭЗХ

5
АЗДёАХ 

4.2.5

Цагдаа, прокурорын байгууллагыг шаардлагатай 

автомашин, зарим сумын хэсгийн тєлєєлєгчийг 

мотоциклээр   хангахад дэмжлэг ђзђђлнэ

машин , мотоциклийн тоо автомашин 4, мотоцикль 1 51,8 ОНХО ХЭЗХ

4.2 Хууль, эрх зүйн хұгжил

АЗДёАХ 

4.1.11



6
АЗДёАХ 

4.2.6

Аймгийн хэмжээнд олон нийтийн цагдаагийн ажилтан 

ажиллуулах асуудлыг судлан шийдвэрлэнэ.

Олон нийтийн цагдаагийн 

тоо

19 суманд ажиллуулсан 

байна.
61,3 ОНТ ХЭЗХ

7
АЗДёАХ 

4.2.7
Улаангом сумын камерын гэрэлтђђлгийг шийдвэрлэх Камерийн гэрэлтђђлгийн тоо

Камерийн гэрэлтђђлгийн тоо 

нэмэгдэнэ
40,0 ОНХО ХЭЗХ

8

Хил хамгаалах туслах хђчний зєвлєл болон хил 

хамгаалах туслах хђчний гишђђдийн нэгдсэн 

цугларалтыг зохион байгуулах

цугларалтын тоо 1 удаа ХЭЗХ

9
Баруунтуруун сумын хар цагаан усны заставыг 

цахилгааны эх ђђсвэрээр хангах
цахилгааны эх ђђсвэрийн тоо 1 5,0 Улсын тєсєв ХЭЗХ

10
АЗДёАХ 

4.2.11

Эд хєрєнгийн эрхийн бђртгэлийн архивыг 

цахимжуулах
цахимжуулалтын хувь 100% ХЭЗХ

11
АЗДёАХ 

4.2.12

Архивын тасгийн байрны асуудлыг судлан 

шийдвэрлэнэ.
Ажлын гђйцэтгэл

Байрны асуудал 

шийдвэрлэгдсэн байна
ХЭЗХ

АЗДёАХ 

4.2.8


