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Дунд 
хугацаа-

ны 
бодлогын 
баримт 
бичиг 

Арга хэмжээ 
Шалгуур  
үзүүлэлт 

Зорилтот 
түвшин, үр 

дүн 

Зарцуулсан 
хөрөнгө эх 

үүсвэр 
Хүрсэн түвшин, хэрэгжилт 

Хэрэг 
жил 

тийн хувь 

Нэг. Байгаль орчин, аялал жуулчлал 

Зорилт-1: Экосистемийн тэнцвэр хангах, байгалийн баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, бохирдол бууруулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ 

 
 
 
 
 
 
 
1 

СЗДҮАХ 
1.1.5 

Байгалийн нөөцийг 
зохистой ашиглах, жимс 
жимсгэнэ, малын 
тэжээл тариалах 
чиглэлээр 300 га хүртэл 
талбайг эзэмшүүлж 
эргэлтэнд оруулна. 

 

 
Тариалан 

эрхлэгчдийн 
тоогоор 

 
Малын 

тэжээлийн 
нөөц 

нэмэгдсэн 
байна. 

 
Хувийн хөрөнгө 

оруулалт 

Малын тэжээл тариалах зориулалтаар 200 га 
газрыг 2021 оны ГЗБТөлөвлөгөөнд тусган 
иргэдэд хуваарьлан өгсөн. Үүнээс 70 га газрын 
хөрс боловсруулалтын ажил хийгдэж, 31 га  
газарт ногоон тэжээл тарьсан. Жимс, жимсгэний 
тариалалтыг нэмэгдүүлэхээр 2021 оны 
ГЗБТөлөвлөгөөнд 2 га газрыг тусган иргэдэд 
олгосон. 

 
 

100% 

2 СЗДҮАХ 
1.1.6 

Хустын рашааны хими-
физикийн үзүүлэлтийг 
мэргэжлийн 
байгууллагаар 
үнэлүүлэх. 

Рашааны 
чанар 

тодорхой 
болох 

Рашаанаар 
үйлчлүүлэгч

дийн тоо 
нэмэгдсэн 

байна 

Орон нутгийн 
төсөв 

Хустын рашааны химийн бүрэлдэхүүнээрээ 
гидрокарбонатын  ангийн, кальци-натри бүлгийн, 
1 дүгээр төрлийн, чанарын хувьд нэн цэнгэг маш 
зөөлөн, сул шүлтлэг рашаан ус байна гэсэн  
ШУА-ын газарзүйн геоэкологийн  хүрээлэнгийн 
дүгнэлт гарсан.  

100% 

3 СЗДҮАХ 
1.1.7 

Бүрэгтий багийн 
Гурван модны замыг 
засах 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

Аялал 
жуулчлалын 

зам 
сайжирсан 

байна. 

ОНТөсөв Төсөв хөрөнгөнөөс шалтгаалаад энэ ажил 
хойшилж, хөвөөгийн хурдан морины замыг 
“Мотор сервис” ХХК-аар засварлуулсан. 

50% 

4  Сумын төвийн зам 
засвар арчилгаа 
тогтмол хийж, зам 
шинээр нэмж тавих. 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

Орчны 
тохижилт 

сайжирсан 
байна 

ОНТөсөв Сумын төвийн 1.2 км асфальтан замыг шинээр 
тавих ажлыг  “АЗЗА” ХХК  гүйцэтгэж, 
ашиглалтанд оруулсан. Замын арчилгаа ТӨҮК 
хариуцан ажиллаж байна.  
Аймгийн ХХҮГазарт “Замын  арчилгаа 
цэвэрлэгээ хийх”-ны нийтийг хамарсан 2,016,000  
төгрөгний төсөл бичиж дэмжигдэн 8  иргэн 
замын арчилгаанд ажилласан. 
Сумын төв орчмын асфальтан замыг албан 
газруудад хувиарлан өгч замын арчлалтыг тухай 

100% 



2 
 

бүр хийж гүйцэтгэн ажиллахаар тохирсон. 

5  Хүйтэн булгийн эх 
хаших 

1 Ундны усны 
эхийг 

хамгаалах 

ОНХСан Орон нутаг хөгжлийн сангийн 6,0 сая төгрөгийн 
хөрөнгөөр 200 м урт төмөр хайсан хашаагаар 
Хүйтэн булгийн эхийг хашсан. 

100% 

6  Хогийн цэгийг 
цахилгааны эх 
үүсвэртэй болгох 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

ТҮК-ын 
ажилчдын 
ажиллах 
нөхцөл 

сайжирна 

ОНТөсөв  Сумын төвөөс Хогийн цэг хүртэл 10 кВт-ын 
цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг орон 
нутгийн 10,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 
хийж гүйцэтгэсэн. 

100% 

7  Сумын төвийн засмал 
зам дагуу ногоон 
байгууламж 
цэцэрлэгжүүлэлт хийх. 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

Цэцэрлэг 
жүүлэлт 
хийгдсэн 
байна. 

ОНХСан Сумын төвд ойн мэргэжлийн байгууллага, ойн 
нөхөрлөлүүд засмал зам дагуух 0,25 га талбайд 
ногоон байгууламж шинээр байгуулж, нийт 9500 мод 
тарьсан. 

100% 

Хоёр. Эдийн засгийн хөгжлийн бодлого 

Зорилт. Төсвийн ашиггүй зардлыг бууруулах, төсвийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, байгалийн нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, смын эдийн засгийг 
тэлэг бодлого барина.  

8 СЗДҮАХ 
1.2.8 

1 дүгээр багийн төвд 
ахмад настан, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд үйлчлэх төв 
барина. 

Иргэдэд 
үйлчлэх 
төрийн 

үйлчилгээ 
сайжирна 

Төвтэй 
болсон 
байна 

ОНХСан төсөл 
хөтөлбөр 

1 дүгээр багийн төвд ахмад настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх төвийн барилгыг   
“Үлэмж шинэ хээ” ХХК-аар гүйцэтгүүлэн 
ашиглалтанд орж хүлээн авсан. 

100% 

9  Төсвийн ил тод 
байдлыг ханган 
төсвийн гүйцэтгэлийг 
хагас, бүтэн жилээр 
ИТХуралд тайлагнаж 
үнэлэлт гаргуулна. 

Үйл ажилла 
гааны 

хэрэгжилтээр 

Жилд 2 удаа 
тайлагнасан 

байна. 

 Төсвийн ил тод байдлыг ханган төсвийн 
гүйцэтгэлийг хагас  жилийн байдлаар ИТХуралд 
тайлагнасан. 

100% 

10  Татварын баазыг 
нэмэгдүүлэх замаар 
төсвийн орлогыг урд 
оноос бууруулахгүй 
байна. 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Татварын 
бааз 

нэмэгдсэн 
байна 

 Татварын бааз суурыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
татвар төлөгчдөд цахим сургалт мэдээлэл, 
цахим татвар төлөлтийг хэрэгжүүлж хэвшсэн. 
Төрийн болон төрийн бус 94 аж ахуй нэгж, 
ХХОАТ төлөгч 60 иргэнд хууль эрх зүйн 
мэдээллийг өгч, татварын орлогын хэмжээ урьд 
оныхоос 28 хувиар даван биелэсэн. 

100% 

11 СЗДҮАХ 
1.3.6 

Бүрэгтий багийн 
Дэндгэр, Билүүт, 
Зөрүүлэг багийн Урд 
Агуйт, Улаан ам багийн 
Улиастайн дэнжид 
худаг гаргах. 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

4 худаг 
баригдсан 

байна 

 
ОНХСан төсөл 

хөтөлбөр 

Энэ онд бэлчээрийн усан хангамжийг 
сайжруулах зорилгоор  4 худаг шинээр гаргасан. 
Үүнд:1 дүгээр багийн Мухдаг, 2 дугаар багийн 
Баруунсөдтий,  Зүүнсөдтий, 4 дүгээр багийн Урд-
Агуйт гэх газруудад гаргаж аймаг, сумын ажлын 
хэсгүүд хүлээн авч ажилласан. 

 

100% 
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12 СЗДҮАХ 

1.3.8 
Бүрэгтий багийн 
Баруун сөдөтөд мал 
угаалгын ванн барих 

Малын эрүүл 
мэнд 

сайжирна 

Малын 
шимэгч 
хорхойн 
гаралт 

багасна 

ОНХСан Зах зээлийн болон бэлчээрийн удирдлагын 
нэмэлт санхүүжилтийн төслөөр Зүүн сөдтийн 
Хөшөөтийн аманд мал угаалгын ванныг барьж, 
ашиглалтанд орсон  

100% 

13 СЗДҮАХ 
1.2.3 

Наймаа булан, 1, 2 
дугаар хорооллын 
үерийн далан барих 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Иргэдийн 
амьдрах 

орчин 
сайжирна 

ОНХСан 
Төсөл хөтөлбөр 
Хувийн хэвшил 

Үерийн далан барих зураг төслийг хийлгэсэн.  30% 

14  Могойтын зам 
засварлах 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Аялал жуулч 
лалын зам 
сайжирна 

Иргэд, ААН-ийн 
хөрөнгөөр 

“Омбо” ХХКомпани нь Могойтын рашааны замыг 
өөрийн хөрөнгөар засварласан. 

90% 

15 СЗДҮАХ 
1.3.7 

Улиастай багийн 
Боймт, Шивэртий, 
Бөөрөг, Улаан ам 
багийн Бургас, Мухдагт 
мал тарилгын хашаа 
барих 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Малын 
халдварт 
өвчнөөс 

урьдчилан 
сэргийлэх 

арга хэмжээ 
сайжирна 

ОНТөсөв 
Иргэдийн 

оролцоотой 
гоор 

 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
төлөвлөгөөт тарилга гүйцэтгэх, эрүүл бүс,  эрүүл 
хүнстэй байх бодлогыг барьж Сум дундын ойн 
анги”-тай тарилгын хашааны модны 
зөвшөөрлийг авч 1,6 дугаар багийн Боймт, 
Шивэртий, Бөөрөг, Бургас, Мухдагт  нийт малын 
тарилгын 5 хашаа баригдсан. 

100% 

16 СЗДҮАХ 
1.3.9 

АЗДҮАХ 

Мал эмнэлгийн 
нэгдсэн системийн үйл 
ажиллагааг өргөжүүлж, 
мал эмнэлгийн 
гэрчилгээ бичих, 
баталгаажуулах, 
хянахад шаардлагатай 
тоног төхөөрөмжөөр 
малын эмч, 
нэгжүүдийн малын эмч 
нарыг хангана 

 Иргэдэд 
үзүүлэх Мал 
эмнэлгийн 
үйлчилгээ 
ний чанар 
сайжирна 

ОНТөсөв 2021 онд 378 гэрчилгээ бичигдэж, мал 
эмнэлгийн гэрчилгээний бичилт, баталгаажуулах 
ажлыг цаг алдалгүй зохион байгуулж, гэрчилгээг 
шуурхай олгож, системийн хэвийн үйл ажиллагааг 
ханган ажиллаж байна. Амьд мал бүгд 3778 
толгой адуу-980, үхэр-1238, ямаа-630, хонь-939/, 
мах махан бүтээгдэхүүн 60755 кг /адууны мах 980 
кг, үхрийн мах-51405 кг, хонины мах-7335 кг, 
ямааны мах-1035 кг/,  сүү сүүн бүтээгдэхүүн  
146390 кг  /аарц 142600 кг, өрөм 20 кг,  ааруул 170 
кг/,  ноос 38004 кг , ноолуур 6500 кг тус тус 
тээвэрлэгдсэн байна . ”Мал аж ахуй эдийн засгийн 
эргэлтийг нэмэгдүүлэх” төсөлтэй хамтран 
ажиллаж, мал эмнэлгийн үйлчилгээний 3 нэгжийн 
эмч, тасгийн тархвар зүйч  нарыг таблетаар 
хангасан. 

 
 
 

100% 

17 СЗДҮАХ 
1.3.2 

Сумын өвс, тэжээлийн 
нөөцийг бүрдүүлэх, 
газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд 
“Атаршсан талбай”-г 

Малын 
тэжээлийн 

нөөц 
нэмэгдэнэ 

Өвс 
тэжээлийн 

нөөц 
нэмэгдэнэ 

ААН, иргэдийн 
оролцоо 
тойгоор 

Малын тэжээл тариалуулах 200 га газрыг сумын 
2021 оны газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусган ИТХурлын 2020 оны 11 
дүгээр сарын 27-ны өдрийн 2/08 тоот тогтоолоор 
батласан. Батлагдсан 200 га газрыг хоршоо, 
малчдын бүлэг, иргэдэд хуваан эзэнжүүлсэн. 

 
 

100% 
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эргэлтэнд оруулж 200  
га-гаас доошгүй  
талбайд ногоон тэжээл 
тариална. 

 
Үүнээс 50 га газрын хөрс боловсруулалтын ажил 
хийгдэж, 31 га газарт ногоон тэжээл тарьсан. 
 
Ногоон тэжээл тариалж байгаа байгаа иргэдийг 
идэвхжүүлэхийн тулд өвөлжөө, хаваржааныхаа 
хөлд ногоон тэжээл тариалсан 31 өрхийг 
тэжээлийн үрээр, бусдыгаа хошуучлан 
ажилласан ”Шилдэг 10-т”, Малчдын бүлгийг 
мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулсан.  

18 СЗДҮАХ 
1.3.3 

Стандартын 
шаардлага хангасан 
“Мал нядалгааны цэг”  
байгуулах, иргэн, аж 
ахуйн нэгжийг дэмжин 
газрын асуудлыг 
шийдвэрлэн хамтран 
ажиллана. 

 Малын 
өвчний 
гаралт 

багасна 

ААН, иргэдийн 
оролцоо 
тойгоор 

“Мал нядалгааны цэг” байгуулах хүсэлтийг 
“Малчдын хамтын хүч” хоршооноос ирүүлсэн.  
Газрын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр 2022 оны 
газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 
оруулан шийдвэрлүүлнэ. 

 
 

30% 

19  Хурдан морины 
уралдааны замыг 
засварлах 

Унаач 
хүүхдийг 

хамгаалах 
үнэлэмж 

нэмэгдэнэ 

 Төсөл хөтөлбөр “Мотор сервис” “ХХК-аар хурдан морины 
уралдааны замыг засварласан.  

 
100% 

20  Зөрүүлэг багт цэвэр 
усны үйлдвэр барих 
газрын асуудлыг 
шийдвэрлэх 

Ажлын байр 
нэмэгдэнэ 

 Хувийн хэвшил Цэвэр усны үйлдвэр барих үйлдвэржилтийн бүст 
1 га талбайг хашиж  бэлтгэл ажил хийгдэж 
байна. Цэвэр усны үйлдвэр барих газрын 
асуудлыг шийдвэрлүүлэх албан бичиг ИТХуралд 
хүргүүлсэн. 

70% 

21  2 дугаар багт өвсний 
фонд агуулах барих 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

Малчид өвс, 
тэжээлээ 
нөөцлөх, 

хадгалалты
н чанар 

сайжирна 

ОНТөсөв 2 дугаар багт өвс, тэжээлийн фонд барих ажлыг 
“Энэ сайхан” ХХК гүйцэтгэн ашиглалтанд орсон.   

100% 

22 СЗДҮАХ 
1.2.7 

Улааны голд гүүр 
барих 

24 м-ийн 
урттай 

гүүртэй болно 

Аялагч, 
зорчигчдын 

аюулгүй 
байдлыг 
хангана. 

ОНХСан 
ОНТөсөв 

 Улаан голын бетонон гүүрийг ОНХСан, орон 
нутгийн 250,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Мотор 
сервис “ХХК барьж ашиглалтанд оруулсан. 

100% 

Гурав. Нийгмийн хөгжлийн бодлого зорилтууд 

23 СЗДҮАХ 
2.1.1 

Сумын иргэдийг 
урьдчилан сэргийлэх 

Урьдчилан 
сэргийлэх 

  
 

Нийт амбулаторын үзлэг 12875 үүнээс  
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт давхацсан тоогоор 

100% 
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болон эрт илрүүлгийн 
үзлэгт хамрагдах 
хувийг 60 хувьд 
хүргэнэ. 

үзлэгийн 
хамраг 
далт 

нэмэгдэнэ. 

 
ОНТөсөв 

7957 хүн хамрагдсан.  

-2021 оны 1 улиралд 2-5 насны 500 хүүхдийг 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж, халдварт 
саа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцины нөхөн  
дархлаажуулалтанд хамруулсан.  Урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан 500 хүүхдээс  356 
хүүхэд  71,2% шүдний өвчлөлтэй байсан.  

-Ковид-19 халдварын эсрэг дархлаажуулалтын 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 18 дээш насны 4496 
хүн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 2 удаа 
хамрагдсан.  

-12-17 насны 813 хүүхэд ковид 19 халдварын 
эсрэг дархлаажуулалтанд хамрагдаж 2 удаа 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагсан.  

-7, 15 настай 258 хүүхдийг урьдчилан сэргийлэх 
үзлэгт хамруулж 255 хүүхдэд  сахуу татрангийн 
вакцинд хамруулсан.Ханиадны улмаас 2 
хүүхдэд, идээт үрэвслийн улмаас 1 хүүхдийг 
эмчлэн эрүүлжүүлсэн.   

-9-12  ангийн 230 охидыг урьдчилан сэргийлэх 
үзлэгт хамрагдсан.  

-Умайн гаднах жирэмслэлт 1 илрүүлж сумандаа 
яаралтай тусламжийн арга хэмжээ авч БОЭТ-
ийн хагалгааны багийг дуудаж амь насыг 
аварсан. 

-Бөөрний архаг дутагдалтай 2 иргэнийг илрүүлж 
дээд шатлалын эмнэлэгт илгээж хөдөлмөрийн 
чадвар алдалтыг тогтоолгож хөдөлмөр 
зохицуулалт хийсэн.  

-Зүрх судасны эмгэгтэй 6 хүнийг шинээр 
илрүүлж эмнэлгийн хяналтанд авч эмчлэн 
эрүүлжүүлэх үйл ажиллагаа явуулж байна.  

-Урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр хавдрын 
урьдалтай 4 иргэнийг илрүүлж онош 
тодруулахаар дээд шатлалын эмнэлэгт 
илгээсэн. 

-Артерийн даралт ихсэлт, чихрийн шижин, 
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элэгний хавдрын эрт илрүүлэгт нийт 608 иргэн 
хамруулсан. Үүнээс артерийн даралт ихсэлттэй 
13 иргэнийг шинээр илрүүлж хяналтанд авч 
эмчлэн эрүүлжүүлэх үйл ажиллагаа явуулж 
байна.  

-Хөхний үзлэгт 1310 эмэгтэй хамрагдсан ба 
өөрчлөлтэй 4 хүн илэрч дээд шатлалын 
эмнэлэгт илгээсэн.  

-Умайн хүзүүний эрт илрүүлгийн үзлэгт зорилтот 
бүлгийн нийт 109 хүн хамрагдсанаас уман 
хүзүүний хорт хавдартай 1 хүн илэрч хавдар 
судлалын үндэсний төврүү эмчлүүлэхээр 
илгээсэн 
 

24 СЗДҮАХ 
2.1.4 

Биохими болон 
шээсний 
анализатортой 
болгоно. 

1 Эмнэлгийн 
оношилгоог 

орон 
нутагтаа 

хийнэ 

ОНТөсөв 2021 оны 09 сард Биохими болон шээсний 
анализаторын аппараттай болсон. 2021 оны  11 
сард ЭМТ-ийн лаборант биохимийн аппаратыг 
таниулан ажиллуулах сургалтанд хамрагдсан. 
Одоогоор шинжилгээний уусмал 
нийлүүлэгдээгүй байна.    

100% 

25 СЗДҮАХ 
2.1.5 

Төвийн дуудлагын 
автомашинтай болох. 

1 Эмнэлгийн 
үйлчилгээ 
сайжирна 

ОНТөсөв Түргэн тусламжийн 2 автомашинд сумын Засаг 
даргын нөөцөөс  6,336,000 төгрөгний урсгал 
засвар, ЭМТ-өөс түргэн тусламжийн 
автомашинд 1,500,000 төгрөгний засвар 
үйлчилгээг  тус тус хийсэн.   

 

 
100% 

26   Шүдний эмчилгээний 
аппараттай болгоно 

1 Хүн амын 
амны 

хөндийн 
эрүүл 

мэндийн 
үйлчилгээни

й чанарт 
ахиц гарна 

Төсөл хөтөлбөр Шүдний эмч орон тоогоор ажиллаж байгаа. 
Шүдний эмчийг тоног төхөөрөмжтэй болгох 
албан бичгийг ЭМГазарт удаа дараа уламжилж, 
шүдний эмчийн Борын аппараттай болсон. 

100% 

27  Бүрэгтий багийн 
эмчийг унаагаар 
хангана 

 Мотоцикльт
эй болсон 

байна. 

ОНТөсөв 2 дугаар багийн эмчид орон нутгийн  төсвийн 2,9 
сая төгрөгийн  өртөг бүхий мотоциклээр 
унаажуулсан 

100% 

28 СЗДҮАХ 
2.3.1 

Суманд 440 хүүхдийн 
сургуулийн барилга 

барих ажлыг эхлүүлнэ 

Барилгын 
ажил эхэлсэн 

байна 

ЕБС-ийн 
сургалтын 

чанарт ахиц 

Улсын төсөв ЕБС-ийн 440 хүүхдийн сургуулйин барилгын 
ажлыг эхлүүлсэн. 100% 
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гарна 

29 СЗДҮАХ 
2.3.2 

150 хүүхдийн 
Цэцэрлэгийн барилга 
шинээр барьж 
эхлүүлнэ. 

Барилгын 
ажил эхэлсэн 

байна 

Цэцэрлэгны 
насны 

хүүхдүүд 
цэцэрлэгт 

бүрэн 
хамрагдсан 

байна. 

Улсын төсөв 150 хүүхдийн Цэцэрлэгийн барилгын ажил 
эхэлсэн. 

100% 

30 СЗДҮА 
2.3.5 

 

ЕБС-ийн багш 
хөгжлийн төвийг ширээ 
сандалтай болгоно 

30 ширээ, 
55 сандалаар 

хангагдсан 
байна. 

Ажлын 
бүтээмж 

сайжирсан 
байна. 

Хандив 3,2 сая 
төгрөгөөр 

Багш нарын ажиллах орчныг сайжруулах, тав 
тухтай ажиллах нөхцөл боломжоор хангах 
үүднээс багш хөгжлийн танхимыг засварлан 
сайжруулан хариуцах эзэнтэй болгон үйл 
ажиллагаагаа тогтмолжуулан ажиллаж байна. 
Залуу багш нарын хөгжлийг   хангах, арга зүйн 
дэмжлэг үзүүлэх ажлыг ЗАН-ийн  төлөвлөгөөнд 
тусган ажилласан. Мөн 2021-2022 хичээлийн 
жилийн эхэнд багш нарын өөрсдийн 
санхүүжилтээр ширээ, сандал, печь, хөшиг 
зэргээр нэмж тохижуулсан. 

100% 

31 СЗДҮАХ 
2.3.6 

 

Химийн иж бүрэн 
кабинеттэй болгоно 

Стандартад 
нийцсэн 

кабинеттэй 
болсон байна. 

Сургалтын 
чанар 

сайжирна 

ОНТөсөв 
Хандив, төсөл 

хөтөлбөр 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар химийн 
кабинетыг лабораторийн 70 нэр төрлийн  иж 
бүрэн тоног төхөөрөмжөөр хангасан. Биологийн 
танхимыг БОАЖЯам, ОХБЦГазраас “Эко 
танхим” –ын тоног төхөөрөмж, сургалтын багаж 
хэрэгсэлтэй болгосон.  
 

100% 

32 СЗДҮАХ 
2.3.7 

 

ЕБСургууль, 1 дүгээр 
Цэцэрлэгийг орчин 
үеийн стандартад  
нийцсэн дуу, дүрс 
бичдэг хяналтын 
камертэй болгоно 

Тус бүр 
камертэй 

болсон байна. 

Сургалтын 
орчин 

хяналт ил 
тод болно 

ОНТөсөв 
хөрөнгө 

оруулалтаар 

Сургуулийн 2 хичээлийн байр, 2 дотуур байрны 
гадна дотно талдаа орчин үеийн стандартад 
нийцсэн дуу, дүрс бичдэг хяналтын камерыг 
суурилуулсан. 

2021 оны 08 дугаар сард БСУГ-аас цэцэрлэгийн 
гадна 3 камер, дотор 13 ширхэг орчин үеийн 
стандартад нийцсэн дуу, дүрс бичдэг хяналтын 
нийт 16 камер ирсэн уг камерийг Өвөрхангай 
аймгаас мэргэжлийн хүн авчирч суурилуулан 
камерийн бичлэгийг тогтмол бичиж байна. 

100% 

33 СЗДҮАХ 
2.3.9 

ЕБСургууль, 
СӨББайгууллага, 
Соёлын төвийг  
компьютер, техник 
хэрэгслээр бүрэн 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Сургалтын 
чанар 

сайжирна 

ОНТөсөв, 
төсөл хөтөлбөр 

Соёлын төв  номын сангийн ширээ 6 ш, сандал 
12 ш, өнгөт принтер, зөөврийн компьютер-1 –тэй 
болсон. 
Засаг даргын нөөцөөс ЕБСургууль, 1,2 дугаар 
цэцэрлэгт 1,1 компьютер, принтер авч өгсөн.   

100% 
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хангана 2 дугаар Цэцэрлэгт БСУГазраас 2 зөөврийн, 1 
суурин компьютер, ИТХурлаас 3 үйлдэлтэй 
принтер авч өгч техник хэрэгслээр бүрэн 
хангагдсан. 
1, 2 дугаар цэцэрлэгт 6 ш зөөврийн компьютер 
авч өгсөн.  

34 СЗДҮАХ 
2.3.11 

1 дүгээр Цэцэрлэгийн  
хуучин байрны 
сантехникийг 
шинэчлэх 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Багш, 
хүүхдийн 
сургалтын 

орчин 
сайжирна 

ОНТөсөв, 
төсөл хөтөлбөр 

1 дүгээр Цэцэрлэгийн сантехникийн засварыг 
улсын төсвийн 8,0 сая төгрөгөөр засварласан.. 

50% 

35 СЗДҮАХ 
2.3.10 

СӨББ-уудыг 2 ээлжийн 
зөөлөн эдлэлээр 
хангана 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Эрүүл ахуйн 
орчин 

бүрдэнэ 

ОНТөсөв, 
төсөл хөтөлбөр 

1 дүгээр Цэцэрлэгт 30 ш, 2 дугаар Цэцэрлэгт 20 
ш зөөлөн эдлэл /хөнжил, гудас, цагаан хэрэглэл/ 
-ийг Тайваны хүүхдийг ивээх сангаас нийлүүлсэн 

100% 

36 СЗДҮАХ 
2.3.13 

СӨББ-уудыг хүүхдийн 
стандартад нийцсэн 
тоглоом наадгайгаар 
хангана. 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Сургалтын 
орчин 

сайжирна 

ОНТөсөв, 
төсөл хөтөлбөр 

Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангаас 2021 
онд Японы хандиваар хүүхдийг тоглонгоо 
хөгжихөд ихээхэн хувь нэмэр болох тоглоом 
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, цагаан хэрэглэл 30 ш, 
хөнжил гудас 30 ш, хүүхдийн машин 6, 
мөлхөлтийн саад 6, соронзтой тоглоом 5, 
сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом 2, эвлүүлдэг тоглоом 
5, цифр нүдлэх тоглоом 5 ш, авиралтийн шат 2, 
хайс 2ш.  
Гадна тоглоомын талбайд хүүхдийн эрүүл мэнд, 
хөдөлгөөнийг дэмжсэн орчинг бүрдүүлэн, 
байгууллагын хөрөнгөөр будаж засвар хийсэн. 
БСУГазраас1 дүгээр Цэцэрлэгт 7,0 сая, 2 дугаар 
Цэцэрлэгт 3,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий 
хүүхдийн стандартад нийцсэн тоглоом 
наадгайгаар хангасан. 
 

100% 

37 СЗДҮАХ 
2.3.15 

“Чадварлаг багш” 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
сумын дэд хөтөлбөр 
боловсруулж, 
ИТХурлаар батлуулна. 

Дэд хөтөлбөр 
боловс 
руулсан 
байна 

Багш нарын 
идэвх 

санаачилгад 
ахиц гарна 

ОНТөсөв, төсөв 
хөтөлбөр 

“Чадварлаг багш” хөтөлбөрийн хүрээнд. 
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтаар 800 оноо авсан 
багш, сурагчдыг урамшуулах, тэтгэлэгт 
хамруулах сумын дэд хөтөлбөр боловсруулж, 
ИТХ-аар батлуулж 2022 оноос хэрэгжүүлж 
эхлэнэ. 

100% 

38 СЗДҮАХ 
2.3.16 

Хүүхэд бүрийг 
сургуульд тэгш 
хамруулах 
боловсролын 
тогтолцоог бэхжүүлэх 

 
 

Сургууль 
завсар 
далтын  

 
 

ЕБСургууль
д сургагч 

багш нарыг 

 
 

Японы 
хүүхдийг ивээх 
сангийн төсөл, 

Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур 
чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох 
төслийн сургалтанд 14-25 насны ЕБС-ийн 48 
сурагчаас бүрдсэн 2 анги, насан туршийн ангид 
20 залууг хамруулахаар сонгон авч 4 сард 
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хүрээнд Японы 
хүүхдийг ивээх сангаас 
хэрэгжүүлж байгаа 
“Монгол Улсын хүүхэд 
бүрийг боловсролд 
тэгш хамруулах 
зарчмыг дэмжих нь”, 
“Орон нутгийн өсвөр 
үеийнхэнд хувь хүний 
ур чадвар, 
энтрепренершил 
боловсрол олгох” 
төслүүдийг хамтран 
хэрэгжүүлнэ 

хувь  
буурсан 
байна 

 

бэлтгэн, 
боловс 
ролын 

түвшинд 
ахиц гарна 

хөтөлбөр, сургалтын үйл ажиллагааг эхлэх байсан боловч 
цар тахлын улмаас хойшлогдож 09 дүгээр сард 
сургалтын үйл ажиллагаа эхлэн төгсөх шатандаа 
явж байна.  ЕБС-ийн сурагчдаас бүрдсэн 24 
хүүхэдтэй нэг ангийг намрын элсэлтээр аван 4 
ангиас бүрдсэн нийт 92 залуу хамрагдахаас 
одоогийн байдлаар 75 хүүхэд, залуус хамрагдаж 
байна. Суралцагчдын хувийн байдлаас 
шалтгаалан ЕБС-ийн 5 сурагч, насан туршийн 
ангиас 12 суралцагч сургалтанд хамрагдаж 
чадахгүй байгаа юм. Суралцагчид энэхүү 
сургалтанд хамрагдсанаар өөрийн ур чадвараа 
хөгжүүлэх, зорилгоо зөв тодорхойлох, ирээдүйд 
өөртөө итгэлтэй зөв хүн болж хөгжих, сум орон 
нутгаа хөгжүүлэх, шинэлэг, шилдэг санаачилгыг 
гаргаж ирэх, сумынхаа онцлог давуу болон сул 
тал, боломж нөөцийн судалгаа, шинжилгээ хийж 
сурах, асуудал, бэрхшээлүүдийг олж харах, 
тэдгээр асуудлыг шийдэх шийдлийг илэрхийлэх, 
асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд баг болж төсөл 
боловсруулах, төсөл шалгарсан тохиолдолд 1 
мянган долларын буцалтгүй дэмжлэгийг авах 
боломж бүрдэх юм. 

100% 

39  ЕБС-ийн дотуур 
байрны хүүхдийн орыг 
шинэчлэх 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Сурагчдын 
амьдрах 

орчин 
сайжирна 

ОНТөсөв, 
төсөл хөтөлбөр 

ЕБС-ийн дотуур байрны хүүхдийн орыг 
шинэчлэх хүсэлтийг аймгийн Засаг даргад  
хүргүүлсэн. Тайваны хүүхдийг ивээх сангаас 50 
ш зөөлөн эдлэл /хөнжил, гудас, бүтээлэг, дэр/-
ийг нийлүүлсэн. 

 
 

90% 

3.2. Төрийн үйлчилгээ 

40 СЗДҮАХ 
3.1.2 

Төрийн албан хаагчийн 
үйл ажиллагааны үр 
дүнг үнэлэхдээ ажлын 
гүйцэтгэл, 
үйлчлүүлэгчийн 
үнэлгээ, ёс зүй, 
сахилга хариуцлагыг 
шалгуур болгон 
дүгнэж, мэдээллийн 
сан бүрдүүлнэ. 
 

Ажлын 
гүйцэтгэлийг 

4 шалгуур 
үзүүлэлтээр 

дүгнэж,  
урамшуулал 

олгоно 

Албан 
хаагчдын 

ажлын 
хариуцлага 
сайжирна 

 Албан хаагчдын 2021 оны эхний хагас жилийн 
гүйцэтгэлийн  төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэн 
дүгнэж, 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/11 
дүгээр тушаал, Б/06 дугаар захирамжаар 14 
албан хаагчдад үндсэн цалингийн 20-40%-ийн  
2,7 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон.  
 

 
 
 
 
 
 

100% 

41 СЗДҮАХ Нэг цэгийн үйлчилгээг Иргэдэд Ажлын ОНТөсөв, Нэг цэгийн үйлчилгээний ширээ, сандалыг   
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3.1.4 стандартад нийцсэн 
тоног төхөөрөмжөөр 
хангана. /ширээ, 
сандал, хаалт жигд/ 

үйлчлэх 
үйлчилгээ 
сайжирна 

байрны 
тохижилт 
сайжирна 

төсөл хөтөлбөр шинэчилж, нэг цэгийн үйлчилгээний стандартын 
тоног төхөөрөмжийн 28,0 сая төгрөгийн 
тооцоололыг гаргаж УИХ-ын гишүүдэд албан 
бичгийг хүргүүлсэн 
 
 

 
70% 

42 СЗДҮАХ 
3.1.5 

ЗДТГ-ын барилга 
шинээр барих ажлыг 
эхлүүлэх 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Ажиллах 
орчин 

сайжирна 

ОНТөсөв ЗДТГ-ын барилгын их засвар дуусч ашиглалтанд 
орж, 70,0 сая төгрөгийн бүхий тоног төхөөрөмж, 
тавилгатай тохижилт хийгдсэн. 

 
100% 

43 СЗДҮАХ 
3.1.7 

ЗДТГазар 
үйлчилгээний авто 
машинтай болох 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Төрийн 
үйлчилгээни

й чанар 
сайжирна 

32,990,0  
төгрөгөөр 

75,0 

Цагдаагийн тасагт ОНТөсвөөр фургон маркийн 
авто машинтай болгосон. 
ЗДТГ-ын БОХ-ын улсын байцаагч, 3 байгаль 
хамгаалагч, экологийн цагдаа нарт мотоциклийг 
нийт орон нутгийн төсвийн 14,0 сая төгрөгөөр 
авч өгсөн.  
ЗДТГ-ын суудлын авто машин нийлүүлэх тендер 
зарлагдаад нийлүүлэлт шийдвэрлэгдэж байна. 

 
 

100% 

44 СЗДҮАХ 
 

3.1.10 

Багийн Засаг дарга 
нарыг компьютер, 
ширээ, сандал, 
принтерээр хангана. 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Иргэдэд 
үйлчлэх 
төрийн 

үйлчилгээ 
сайжирна. 

ОНТөсөв Орон нутгийн төсвийн 15,0 сая төгрөгийн 
хөрөнгөөр 5 багийн Засаг дарга нарыг  
компьютер, ширээ, сандал, принтерээр бүрэн 
хангасан. 

100% 

45  Сумын төвийн 
гэрэлтүүлэг засвар 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Иргэдийн 
аюулгүй 
амьдрах 

орчин 
сайжирна 

ОНТөсөв Орон нутгийн 5,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 
сумын төвийн гэрэлтүүлгийн засварыг ТӨҮК 
хийж гүйцэтгэсэн. Сумын төвийн гэрэлтүүлгийн 7 
шитнээс тэжээгддэг 108 ш гэрэлнээс 42 ш гэрэлд 
засвар үйлчилгээ хийгдэхээс 13 гэрлийг шинээр 
сольж, 23 гэрлийг засаж сэлбэн, 8 гэрлийн 
өдөөгчийг сольж, шонг тэгшлэн, гэрлийн 77  
шонгийн өнгө үзэмжийг сэргээж будсан. Кабель 
нь тасарсан, цаг тохируулагч фаскателийг 
засварласан.  

100% 

4. Хууль, эрх зүй 

46 СЗДҮАХ 
4.1.3 

Гэмт хэрэг зөрчлийг 
таслан зогсоох, 
урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор хөршийн 
холбоо, гудамжны 
ахлагчийг ажиллуулж, 
олон нийтийн оролцоог 
нэмэгдүүлнэ. 
 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Гэмт 
хэргийн 

зөрчлөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх. 

Олон 
нийтийн 
оролцоог 

идэвхжүүлнэ 

 Ковид цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын 
хүрээнд гудамжны ахлагч нарыг томилсон, 
гаднаас орж, гарч байгаа хөдөлгөөнд хяналт 
тавин мэдээллэн хамтран ажилласан.. 

 
100% 
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47  

СЗДҮАХ 
4.1.4 

 Малын хулгайн гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх ажилд 
төрийн зарим 
байгууллагуудыг татан 
оролцуулж, мал бүрийг  
бүртгэлжүүлэх, мал, 
махны гарал үүслийн 
гэрчилгээ олголтыг 
цахимжуулах, малчдын 
бүлэг, нөхөрлөлийг 
чадавхжуулах цогц 
арга хэмжээ авах. 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Малын 
хулгайн гэмт 
хэргийн тоо 

буурна. 

 Өвөрхангай аймаг Бат-Өлзий сумын 1,2,3,4,5,6 
дугаар багийн малчдын зөвлөгөөн болсонтой 
холбогдуулан малын хулгайн гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сэрэмжлүүлэг, 
зөвлөгөөг өгч, хариуцсан баг тус бүрт малын 
хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилго бүхий малчны бүлэг байгуулж, иргэд 
малчдад малын хулгайн гэмт хэргийн талаар 
үнэн бодит мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулж 
мэдээллийг чандлан нууцлах талаар малчдад 
ойлгуулж мэдээлэл хийж сумын олон дагагчтай 
цахим хаягуудад гарал үүсэлгүй мал, мах 
тээвэрлэхэд Зөрчлийн тухай хуульд заасан арга 
хэмжээ тооцуулах талаарх мэдээллийг түгээж 
малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр санамж, сэрэмжлүүлгийг 
байршуулан Өвт 5 дугаар багт “Өвт хайрхан” 
нэртэй 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй малчны бүлэг, 
Сөдтий 2 дугаар баг Билүүт гэх газар “Тархит” 
гэсэн нэртэй 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй малчны 
бүлэг байгуулан ажилласан. 

 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

Үнэлгээ /тоон үзүүлэлтээр/ 

Д/д Ажил 
үйлчилгээний 

тоо 

хувь Дүн 

1 6 92,8  

2 15 82,0  

3.1 18 98,3  

3..2 7 99.4  

4 2 100  

бүгд 47 95,0  

 

 


