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ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ТАЙЛБАР 

ААНБ   Аж ахуйн нэгж, байгууллага 

ААН   Аж ахуйн нэгж 

АХ   Ажлын хэсэг 

БЗД   Багийн Засаг дарга 

БШУЯ   Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 

БСГ   Боловсрол, соёлын газар 

БОНХАЖЯ  Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам  

БОХ   Байгаль орчны хяналт 

БОХУБ   Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 

Га   Гектар 

ДНБ   Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 

ЖДҮ   Жижиг, дунд үйлдвэр 

ЗДТГ   Засаг даргын Тамгын газар 

ИНХ   Иргэдийн нийтийн хурал 

ИТХ   Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 

Км   Километр 

л   Литр  

МАА   Мал аж ахуй  

НХХЯ   Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам  

ОНСС   Орон нутгийн санаачлага сан 

ОНЭЗХ   Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжил 

ОУ   Олон улс 

ОХУ   Оросын Холбооны Улс 

СӨББ                       Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага  

ТББ   Төрийн бус байгууллага 

ТХХ   Төлөвлөлт, хяналтын хороо 

Төг   Төгрөг  

УИХ                          Улсын Их Хурал  

ХАА   Хөдөө аж ахуй 

ХХААЯ   Хүнс хөдөө аж ахуйн яам 

ХК   Хувьцаат компани 

ХХК   Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 

ш   Ширхэг  

ЭЗХ   Эдийн засгийн хөгжил  
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ӨМНӨХ ҮГ  
 

Сум орон нутгийнхаа өнөөгийн нөхцөл 

байдлыг боитойгоор үнэлж, дунд болон урт 

хугацааны хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөг 

орон нутгийн хөгжлийн онцлогт тохируулан 

боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлага 

Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага, 

төрийн байгууллгуудын тулгамдсан асуудал 

байсаар ирсэн билээ.  

Иймээс бид сумын төсвийн санхүүжилтээр 

“АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫН 

ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015-2024” эдийн 

засаг, нийгмийн хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөөг сумын иргэд, ИТХ-ын төлөөлөгчид, 

ЗДТГ-ын ажилтан, бизнес эрхлэгчид,  зөвлөх багийн хамт боловсрууллаа. 

Хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг бодитоор хэрэгжүүлэхээ сумын Засаг дарга, Засаг 

даргын Тамгын газар илэрхийлж байна. 

 

 
 

Эрдэнэбулган сумын Засаг дарга Э.Оюунчимэг  
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. СУМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХУРААНГУЙ 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ, ШААРДЛАГА 

Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтууд (2005 он), Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 

баримтлал (2001 он), Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 

(2008 он), Цэцэрлэг хотыг 2008-2028 онд хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, Аймгийн Засаг даргын 

мөрийн хөтөлбөр, сумын  Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр зэрэг баримт бичгүүдэд тодорхойлсон 

зорилго, зорилтуудтай уялдуулан сумын эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах 

шаардлага зайлшгүй тавигдаж байна. Эрдэнэбулган сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг дээрх 

хөтөлбөрүүдийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн боловсруулав. 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН ҮЙЛ ЯВЦ, АРГА ЗҮЙ 

Эрдэнэбулган сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг сумын ЗДТГ-ын захиалгаар, 

зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг “MЭК” ХХК гүйцэтгэхээр “Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 

хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ”-г (АР-ЭБ-13/2014 тоот) байгуулан  

Захиалагчийг төлөөлөн Засаг дарга Э.Оюунчимэг, ЗДТГ-ын дарга Б.Бавуугарьд, гүйцэтгэгчийг 

төлөөлөн “МЭК” ХХК-ний захирал Л.Золбаатар нар гарын үсэг зуран баталгаажуулсан болно. 

Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд “МЭК” ХХК нь сумын нийгэм, эдийн засгийн салбаруудыг хамарсан 

судалгаа хийж ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлагыг 10 жилээр тодорхойлсон хөгжлийн 

төлөвлөгөөний  баримт бичгийг боловсруулж, сумын ИТХ-аар батлуулах зорилгыг агуулсан болно. 

Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулахад туслалцаа үзүүлэх ажлын хэсгийг сумын засаг 

даргын тамгын газрын даргаар ахлуулан нийт 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан бол 

төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт үнэлгээ хийх олон нийтийн төлөөлөл болгож 

Төлөвлөлт хяналтын хороог сумын Засаг даргаар ахлуулан  19 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. 

Уг ТХХ-нд сумын удирдлагууд, салбар хариуцсан түшмэлүүд, сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчид, 

төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүн багтсан болно.   

Ажлыг гүйцэтгэхдээ  “МЭК” ХХК нь “Сум, орон нутгийн хөгжлийг оролцооны аргаар төлөвлөх арга 

зүй”-г мөрдлөг болгон ажилласан бөгөөд төлөвлөгөө боловсруулахтай холбогдсон сургалт, 

ярилцлагыг сумын иргэдийн дунд зохион байгуулж, төлөвлөлтөнд шаардагдах анхдагч тоо баримт, 

мэдээллийг сумын холбогдох мэргэжилтнүүдээр гаргуулан авсан болно.  

Хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хүрээнд олон нийтийг оролцуулсан сургалт, семинар, 

ярилцлага, уулзалт, санал асуулгыг зохион байгуулан, олон талын судалгаа авч, сумын одоогийн 

тулгамдаж байгаа асуудал, алсын хараа, зорилго, зорилтууд болон хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, 

төслүүдийг  оролцооны аргаар тодорхойлсон болно.  

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХАД ОРОЛЦСОН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажилд ажлын хэсгийн гишүүд болон төлөвлөлт 

хяналтын хорооны гишүүд, сумын иргэд, байгууллагын удирдлагууд, бизнес эрхлэгчид, төрийн 

болон төрийн бус байгууллага, олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл хамтран оролцов. 
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Ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын 2014 оны 11 сарын 17-ны өдрийн А/273 тоот захирамжаар 

доорхи бүрэлдэхүүнтэй байгуулав. 

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 

Ажлын хэсгийн ахлагч:  Б.Бавуугарьд, ЗДТГ-ын дарга; 

Нарийн бичгийн дарга:  О. Жавзансүрэн, НЗЭЗА хариуцсан түшмэл; 

Гишүүд:  3. Г.Цог-Эрдэнэ, Хоршоо, ЖДҮ, ХҮ хариуцсан түшмэл; 

Т.Баяржаргал, Хүн ам зүйч, статистикч; 

Б.Анхбаяр, Газрын даамал; 

С.Хорлоосүрэн, Боловсрол хариуцсан түшмэл; 

Ж.Оюунчимэг   ХҮТохижилт хариуцсан мэргэжилтэн; 

П.Эрдэнэтунгалаг, 1-р багийн Засаг дарга; 

Т.Ариунтунгалаг, 2-р багийн Засаг дарга; 

Д.Өсөхжаргал,  3-р багийн Засаг дарга; 

Ц.Ганбаатар, 4-р багийн Засаг дарга; 

Ц.Булганчимэг, 5-р багийн Засаг дарга; 

П.Энхтайван, 6-р багийн Засаг дарга. 

Төлөвлөлт хяналтын хороог сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2014 оны 11-р сарын 18-ны өдрийн 31-

р тогтоолоор доорх бүрэлдэхүүнтэй байгуулав. 

Төлөвлөлт хяналтын хорооны бүрэлдэхүүн 

ТХХ-ны дарга:     Э.Оюунчимэг, Засаг дарга; 

Орлогч дарга:     Т.Батмөнх, Засаг даргын орлогч; 

Нарийн бичгийн дарга:  Б.Бавуугарьд, ЗДТГ-ын дарга; 

Гишүүд:   Д.Хүрэлсүх, ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга; 

О.Цэнгэлсайхан, ХЗААлбаны менежер; 

Л.Чимэдлхам, ХТҮГазрын дарга; 

Ц.Гантөмөр, Сумын ИТХ-ын тэргүүлэг; 

Ч.Оюунчимэ, Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч; 

Т.Ганзориг, Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч; 

Ш.Энхжаргал, Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч; 

Ш.Оюунчимэг, Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч; 

О.Жавзансүрэн, НЗАХариуцсан ажилтан; 

Т.Баяржаргал, Хүн ам зүйч статистикч; 

П.Эрдэнэцэцэг , Байгаль орчны улсын байцаагч; 

Г.Цог-Эрдэнэ, Хоршоо, ЖДҮ хариуцсан түшмэл; 

С.Хорлоосүрэн, Боловсрол хариуцсан түшмэл; 

Б.Отгонцэрэн, Газрын даамал; 

Ж.Болормаа, Малын эрүүл мэнд, хүнсний асуудал хариуцсан 
түшмэл; 

Д.Өсөхжаргал, 3-р багийн Засаг дарга. 
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Ажлын дэд бүлгүүд 

Сумын хөгжлийн ирдээдүйн чиг хандалгыг тодорхойлоход үйлдвэр үйлчилгээ, байгаль орчин 

аялал жуулчлал, төрийн үйлчилгээ, дэд бүтэц гэсэн ажлын 4 дэд хэсэгт хуваан төсөл боловсруулж 

ажилласан болно. Ажлын дэд бүлгийг доорх бүрэлдэхүүнтэй байгуулав. 

Үйлдвэр, үйлчилгээний ажлын дэд бүлэг: 

 Г. Цог-Эрдэнэ, ахлагч, Хоршоо, ЖДҮ, ХҮ хариуцсан 

түшмэл; 

 Б.Алтанцэцэг-Мал үржил, бүртгэл хариуцсан түшмэл; 

 Ж.Оюунгэрэл-ЗАА, худалдаа үйлчилгээ хариуцсан 

түшмэл; 

 Ж.Болормаа-Мал амьтан, хорио цээр, хяналтын 

байцаагч; 

 Ш.Оюунчимэг-Төрийн сангийн түшмэл; 

 Б.Аргамж-ИТХ-ын өмчийн ажилтан; 

 Т.Баяржаргал-ЗДТГ-ын хүн ам зүй, статистикийн түшмэл. 

Байгаль орчин, аялал жуулчлал ажлын дэд бүлэг: 

 П.Эрдэнэцэцэг, ахлагч, БОУХ-н байцаагч; 

 П.Уянга, ХТҮ-ний цэцэрлэгжүүлэгч; 

 И.Жимсээ, ЭМ, НБТ, Аялал жуулчлал; 

 Д.Өсөхжаргал, 3-р багийн Засаг дарга; 

 Ц.Булганчимэг, 5-р багийн Засаг дарга. 

Төрийн үйлчилгээний ажлын дэд бүлэг: 

 С.Хорлоосүрэн, ахлагч, ЗДТГ-ын боловсрол, соёл хариуцсан түшмэл; 

 Р.Ганбаатар, 4-р багийн Засаг дарга; 

 Ж.Энхсүрэн, 8-р цэцэрлэгийн эрхлэгч; 

 С.Батгэрэл, 1-р сургуулийн захирал; 

 С.Алтанчимэг, 2-р цэцэрлэгийн эрхлэгч; 

 Д.Энхтуул, 1-р цэцэрлэгийн эрхлэгч;  

 Р.Сайхантамир, 4-р сургуулийн захирал; 

 П.Шинэхорго, Лицей сургуулийн багш; 

 Ширнээ, Өрхийн эмнэлэг; 

 А.Оюунгэрэл, 3-р сургуулийн захирал; 

 Б.Түмэндэлгэр, 5-р цэцэрлэгийн эрхлэгч; 

 Ц.Энхцэцэг, 3-р цэцэрлэгийн эрхлэгч; 

 А.Мөнхдэлгэр, 4-р цэцэрлэгийн эрхлэгч; 

 Х.Аззаяа, 6-р цэцэрлэгийн эрхлэгч; 

 Д. Амаржаргал, ӨЭМТ-н эрхлэгч. 
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Дэд бүтцийн ажлын дэд бүлэг: 

 О.Жавзансүрэн, ахлагч, НЗЭАХ түшмэл; 

 С. Батсүх, ХТҮГ-н цахилгааны инженер ЗАА; 

 М.Оюунгэрэл, Захирагчийн ажлын албаны архитертор; 

 Б.Отгонцэрэн, Газрын даамал; 

 Л.Чимэдлхам, ХТҮГ-ын дарга; 

 Б.Анхбаяр, Газрын даамал; 

 П.Эрдэнэтунгалаг, 1-р багийн Засаг дарга. 

Олон нийтийн оролцоо 

Сумын хөгжлийн ирдээдүйн чиг хандалгыг тодорхойлоход 

иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор хэд хэдэн уулзалт, 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. 

 

 

Хүснэгт 1 Олон нийтийн оролцооны дүн     

# Оролцооны хэлбэрүүд Давтамж Оролцогчдын тоо1 

1 Сумын удирдах ажилтнуудын уулзалт, ярилцлага 1 5 

2 Ажлын хэсгийн хуралдаан 2 18 

3 Төлөвлөлт хяналтын хорооны гишүүдийн хуралдаан 2 29 

4 Төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйн сургалт 1 57 

5 Сумын чадавхийн үнэлгээ, судалгаа 1 100 

6 Фокус бүлгийн ярилцлага 9 113 

7 Ганцаарчилсан ярилцлага 11 11 

8 Сумын хөгжлийн статистик судалгаа 1 10 

9 Бизнесийн орчны судалгаа 1 86 

10 СВОТ шинжилгээ 2 16 

11 Иргэдээс авсан санал асуулга 1 300 

12 Сурагчдын зохион бичлэг 2 18 

13 Хүүхдийн гар зургийн уралдаан 2 39 

14 Олон нийтийн  хэлэлцүүлэг 1 45 

15 Мэдээллийн самбар, хуудас 20 200 

16 Орон нутгийн телевизээр явуулсан мэдээ, зар 3 3000 

17 ИТХ-ын төлөөлөгчидтэй уулзах 2 40 

19 Хэлэлцүүлгийн үеэр иргэдийн ирүүлсэн санал 1 17 

Дүн 4104 

1-5 дугаар дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд “Миний мөрөөдлийн хот” сэдвээр 

зохион бичлэгийн уралдаан зохион байгуулав. Уралдаанд 18 бүтээл ирснээс Хүмүүн 3-р 

сургуулийн 12б ангийн сурагч О.Уранбилэг, Хүмүүн 2-р сургуулийн 11г ангийн сурагч Б.Оюунчимэг, 

Хүмүүн 2-р сургуулийн 12а ангийн сурагч Э.Хонгорзул нарын бүтээл шалгарч тэргүүн байруудыг 

эзлэв. 

 

 

 

                                                 
1 Давхардсан тоогоор 
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1-5 дугаар дунд сургуулийн дунд ангийн сурагчдын 

дунд “Миний мөрөөдлийн хот” сэдвээр гар зургийн 

уралдаан зохион байгуулав. Уралдаанд 39 бүтээл 

ирснээс Хүмүүн 3-р сургуулийн 6в ангийн сурагч 

Г.Булганхангай, Хүмүүн 3-р сургуулийн 6б ангийн 

сурагч Э.Төгөлдөр, Хүмүүн 3-р сургуулийн 6б 

ангийн сурагч Дэлгэрмаа нарын бүтээл шалгарч 

тэргүүн байруудыг эзлэв. 

1-р байр Г.Булганхангай 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-р байр Э.Төгөлдөр 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-р байр Дэлгэрмаа 

 

 

  

Алтан наран цацрагаа амьтай амьгүй бүхийл 
зүйлд харамгүй хайрладаг шиг аавын хайр 
ээжийн энэрлийг хүртсэнээс хойш бие биенээ 
алагчилж гомтгодоггүй аз жаргалтай амьдрал 
тийм л орчин хамгийн гоё. Энэрэнгүй сайхан 
сэтгэлтэй инээмсэглэл баяраар дүүрэн төрхтэй 
зөрсөн нэгнийхээ мэндийг асуусан жаргалаар 
бялхсан мөрөөдлийн хот. Цэвэр цэмцгэр 
цэцэгс алагласан орчинд хааяахан нэг шувууд 
бие биеэ хүндэтгэж харьцдаг найрсаг хот. 
Өндөр өндөр барилга өргөн талаар налайсан 
тэргэл саран тэнгэрт мишээж хотын 
гэрэлтүүлэг одод шиг гялалзсан их хотын 
шөнө. Ард түмэн нь айх аюулгүй амар амгалан 
гуниг зовлонгүй хөөр баяраар бялхсан бидний 
хот. 
.....Аз жаргал дүүрэн амар амгалан хотод 
минь 
Ард түмэн минь айх аюулгүй эсэн мэнд 
жаргана 
Настан буурал нь намар шиг налгар 
Найрсаг хотын  амьдрал хавар шиг дэлгэр 
Миний мөрөөдлийн хот зун шиг амгалан 
Бидний амьдрал зураг шиг налайж 
Бидний хот домог шиг мөнхөрч 
Бидний ирээдүй нар шиг гэрэлтэнэ. 
 
 
“Миний мөрөөдлийн хот” зохион бичлэгийн 
уралдаан, Хүмүүн 2-р сургуулийн 12а ангийн 
сурагч Э.Хонгорзул, 2014 

МИНИЙ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТ 
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ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХАД БАРИМТАЛСАН ГОЛ ЗАРЧИМ 

Төлөвлөгөө боловсруулахад дараах зарчмуудыг баримталсан болно: 

 Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг улс, аймаг, бүс нутгийн хэмжээний хөгжлийн үзэл баримтлал, 

хөтөлбөр, төсөлтэй уялдуулах; 

 Бодлогын залгамж чанарыг хангах; 

 Сумынхаа хөгжилд иргэн бүр хувь нэмрээ оруулах, манлайлах нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

 Төлөвлөлтийн бүх шатанд олон нийтийн оролцооны аргыг ашиглах; 

 Орон нутгийн нөөц боломжийг илүүтэй дайчлах; 

 Орон нутагт тохирсон бизнес, жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжих; 

 Бүх талын түншлэлд суурилах. 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 

Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө (2015 – 2024) нь 

 Үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө; 

 Хяналт, үнэлгээний төлөвлөгөө ; 

 Мэдээлэл олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гэсэн хэлбэрүүдээр 
хэрэгжинэ. 

Боловсруулалт ба оролцоо 

Боловсруулсан бүрэлдэхүүн: 

 Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг “МЭК” ХХК, төслийн зөвлөх багш;  

 Төлөвлөгөө боловсруулахад туслах сумын ажлын хэсэ;г 

 Сумын “Төлөвлөлт, хяналтын хороо” (Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, үнэлгээ хийх ажлыг хариуцан зохион байгуулах үүрэг бүхий). 

Боловсруулах үйл ажиллагаанд оролцож, дэмжлэг үзүүлсэн: 

 Ажил хариуцсан төр, захиргааны байгууллагын ажилтнууд, бусад төрийн албан 
хаагчид; 

 Иргэд, олон нийт, ТББ-ын төлөөллүүд; 
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ  

СУМЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

Сум байгуулагдсан түүх 

Архангай аймгийн төв Эрдэнэбулган сум нь Хангайн нурууны ой мод, гол мөрөн, ан амьтан 

арвинтай, төрөл бүрийн жимс, ургамал дэлгэрсэн байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн, өндөр, сүрлэг 

дархан цаазат Булган уулын өвөрт, хойд,  урд Тамир голын дунд далайн түвшнээс дээш 1695 

метрийн өндөрт оршино.  

 

Эрдэнэбулган сумын суурь анх XV зууны сүүлчээр буюу 1586 онд ганц дуганатай хурал цавын газар 

байгуулснаар эх үүсвэр нь тавигдсан гэж үздэг. 1655 онд Манж, Түвдийн эрх дарх бүхий том 

феодал, лам нарын санаачлан зохион байгуулснаар 13 настай Лувсан–Пэрэнлэйг Халхын анхны 

Зая Бандидагийн дүрд тодруулан өргөмжилснөөс эхлэн 5 дацантай, 200-аад лам хуврагтай 

хийдийг Заябандидаагийн хүрээ хэмээн нэрлэх болсон байна. Хожим нь Да хүрээ (Их хүрээ) 

баруун Монголын Ховд, Улиастайн хооронд өртөөлөн дамжих түшиц, шарын шашны өргөл, 

мөргөлийн газар болгон ашиглахад Заяын хүрээ ихээхэн үүрэг гүйцэтгэх болсон байна. 

Заяын хүрээ нь дээд, доод хоёр хүрээтэй, түүний дээд хүрээ нь өвгөн хүрээ (одоогийн 

Эрдэнэбулган сумын хойт хэсэг Булган уулын өвөрт)2500 орчим ламтай найман дацан бүхий төв 

хэсэг, доод хүрээ нь одоогийн Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн суурин дээр хэд хэдэн 

сүм гүдэнгээр бүрдсэн олон тооны лам бүхий, хүрээ орчмын туслах чанарын гол төлөв сүм 

хийдийн жас сангийн мал хөрөнгийг агуулсан, тэгэхдээ хурал номын ажлыг голлон явуулдаг хэсэг 

байсан юм. 

Улсын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1952 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн 66-р зарлиг, мөн Сайд 

Нарын Зөвлөлийн 1952 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 555 тоот тогтоолоор Аймгийн хороо, 

захиргаа “Цэцэрлэг хот” байгуулах шийдвэр гарсан. 

БНМАУ-ын АИХ-ын тэргүүлэгчдийн 1961 оны 6 дугаар сарын 20-ны  өдрийн зарлигаар Цэцэрлэг 

хотыг орон нутгийн хот болгож БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 1974 оны тогтоолоор хотын 

эмблемийг баталсан юм. 

 1992 оны 5 сарын 6-ны өдрийн Монгол улсын их хурлын 33 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн 

төвд Эрдэнэбулган сумыг байгуулж төв нь Цэцэрлэг гэж тогтоожээ. 
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Эрдэнэбулган сумын өнөөгийн байдал 

Газар зүйн онцлог: Далайн төвшнөөс дээш 1097-1963 м 

өргөгдсөн. Хангайн уулархаг мужид, геоморфологийн 

хувьд Орхоны голын сав дахь дундаж өндөр уулсын 

мужийн Орхон тамир голын бэлчирт багтана. Газар 

хөдлөлийн эрчим 7 балл.2 

Сумын нутаг дэвсгэр нь уул нуруу, гол горхи, хонхор 

хөндий ихтэй, газрын гадаргын хэв шинж янз бүр, 

эрчимжсэн мал аж ахуй болон үйлдвэр худалдаа эрхлэхэд 

тохиромжтой. 

Цаг уурын нөхцөл: Хуурайдуу сэрүүн зунтай, хахир 

өвөлтэй. 

 1 дүгээр сарын дундаж температур -25  С 

 7 дугаар сарын дундаж температур +32 С 

 жилийн дундаж салхины хурд 4-9 м/с 

 жилийн хур тунадасны нийлбэр 300-400 мм 

Газар нутаг: Нийт газар нутгийн хэмжээ 1537,6 га бөгөөд 

бүх газар нутаг нь хот суурингийн газарт хамрагддаг. 

Эрдэнэбулган сумын төв нь засаг захиргаа-үйлдвэрлэл- 

үйлчилгээний үүрэг давамгайлсан хот юм. 

Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 2008 онд орон 

нутгийн төсвийн санхүүжилтээр боловсруулсан.  

Сумын төвийн суурьшлын бүс хүн амын механик өсөлтөөс 

шалтгаалан сүүлийн 5  жилийн хугацаанд 29,68 га-гаар 

нэмэгдсэн.  

Сумын төвийн нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн өнөөгийн 

байдал: 

 орон сууц, олон нийтийн бүс1232,92 га; 

 үйлдвэрлэлийн бүс 44,2 га; 

 ногоон байгууламж, амралт, аялал жуулчлалын 

бүс 10,93 га; 

 хөдөө аж ахуйн бүс  0 га; 

 зуслангийн бүс 0 га 

Ан амьтан: Хангайн нуруунд аргал угалз, янгир ямаа, 

ирвэс, шүлүүс, ой хөвч нутгаар бор гөрөөс, буга согоо, 

гахай худэр, дорго, зээх, хэрэм, бүх нутгаар тарвага, үнэг, 

чоно, мануул, хярс, туулай, чандага, жирх, солонго, цагаан 

үен, зурам зэрэг ан амьтад оршино.  

Жигүүртнээс сойр, хур, ёл, тас, сар,бүргэд, бэгбаатар, 

ууль, харцага, шар шувуу, хойлог, тоншуул, хэрээ, тагтаа, 

шаазгай, божмор, ятга шаазгай, ятуу, ногтруу зэрэг 

                                                 
2 Эх сурвалж: Сумын танилцуулга 

...Яг одоо би Цэцэрлэг хотынхоо иргэн 

хүнийхээ мөрөөдлийг бичих гэж байна. Манай 

улсад үндэсний бөхийн аварга цолтнууд гарын 

арван хуруунд багтахуйц цөөн байдгаас дөрөв 

нь манай нутгийнх. Мөн математикийн доктор 

профессор, акедемич монгол улсын хэмжээнд 

дөрөв байдаг. Үүний хоёр нь манай нутгийн 

Гончигдорж, Төмөрбат гэдэг хүмүүс бий. 

Дэлхийд зул өргөж залбирдаг бурхан шүтээнт 

уул хоёр байдгийн нэгнийнх нь өвөрт миний 

нутаг оршдог. Ингээд бодохоор үзэсгэлэнт 

байгаль, хүчтэн, алдартан, эрдэмтэн мэргэд, 

өдрөөс өдөрт өнгө нэмэх хөгжил 

цэцэглэлтээрээ Монголдоо тэргүүнд бичигдэх 

миний нутаг сайхан. Гэвч аливаа зүйл хоёр 

талтай байдгийн адилаар бидэнд Цэцэрлэг 

хотоо өнөөдрийнхөөс хэд дахин илүү сайхан 

болгох боломж бий. Би мөрөөддөг. Өглөө 

сэрээд цонхоо онгойлгон нутгийнхаа цэв 

цэвэрхэн тунгалаг агаараар цээж дүүрэн 

амьсгалаад, мандах нарнаас бүхий л өдрийн 

энергээ аван, сургуулийн зүг алхахад хөлөөр 

хөглөрч байдаг хогийн оронд өнгө өнгийн 

цэцэгс алаглан байдаг, сургууль руугаа ороход 

цэвэрхэн тохилог, сурагч нь багшаа, багш нь 

сурагчаа хүндэлдэг, халуун дулаан хийгээд 

чанартай сургалт намайг хүлээдэг, хичээл 

дуусмагц гэр бүл найз, нөхдийн хамт чөлөөт 

цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд 

зориулагдсан спорт заал, орчин үеийн кино 

театр, усан бассейн, хөгжим бас хичээлийн 

танхим зэрэг чанартай, соёлтой боловсон 

үйлчилгээтэй газрууд эгнэж байдаг, иргэн бүр 

нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцдог, зөв 

амьдралын хорин нэгэн дадлыг айл өрх бүр 

хэрэгжүүлдэг, удирдагчид нь шударга ёсыг 

дээдэлж иргэдээ бас хүүхдүүдээ сонсдог, 

тамхи архидалтын эсрэг дорвитой ажил 

хийдэг, аймаг нийтээрээ тамхи архины эсрэг 

тэмцдэг ирэн бүр хүүхэд бүр зөв монгол хүн 

байж, эх орноо хайрладаг хамгаалдаг, 

нийгмийн үүргээ ухамсарладаг цэвэрхэн бас 

соёлтой үйлчилгээтэй, иргэдийн амьжиргааны 

түвшин ажил бүтээлээрээ жишиг хот 

байгаасай гэж би мөрөөддөг. Мөрөөдөл 

минь биелэнэ гэдэгт итгэдэг.  

“Миний мөрөөдлийн хот” зохион бичлэгийн 

уралдаан, Хүмүүн 3-р сургуулийн 12б ангийн 

сурагч О.Уранбилэг, 2014 

МИНИЙ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТ 
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нутгийн шувуу, турлиах, элээ, алагтуу, галуу, нугас, 

ангир, хун, цаxлай, хотон тоодог, тогоруу, хөх, шар 

цөцгий, хөхөө, өвөөлж, өрөвтас, зуун хурга зэрэг 

нүүдлийн шувууд бий. Гол мөрөн нуурын усанд 

зэвэг, тул, хайрс, хадран, цурхай, алгана зэрэг 

агнуурын загаснууд элбэг байдаг. 

Ус зүй: Аймгийн төвд хамгийн ойролцоо орших 

томоохон гол нь Тамирын гол бөгөөд уг гол нь 

Хангайн гол нурууны Суврага хайрхан уулаас эх авч 

Орхон голоор дамжин Сэлэнгэ мөрөнд цутгадаг. 

Голын нийт урт 1124 км, ус цуглуулах талбай 1З28З5 

км2, голын өргөн харилцан адилгүй бөгөөд тус 

аймгийн нутаг дэвсгэр дээгүүр урсан өнгөрөхдөө 

дунджаар 10-60 м хүрдэг.  Голын дундаж гүн 

аймгийн төвийн ойролцоо 0.5-1.2 м байдаг. 

Булган уулын сугаас эх авсан Ганц модны булаг, 

Жамганы уулаас эх авсан Жамганы булагууд хотын 

нутаг дэвсгэр дээгүүр урсах боловч эдгээр нь 

тогтмол устай бус, хур тунадас багатай жил хатаж 

хуурайшдаг байна. Иймд тус хот нь гадаргуугийн ус 

багатай гүний усны нөөц сайтай бөгөөд хотын нутаг 

дэвсгэрийн хэмжээнд 2 томоохон уст комплекс, 5 

уст горизонт тогтоогдсон байдаг. Гүний ус нь 

гидрокарбонатын төрлийн цэнгэг ус бөгөөд хотын 

хүн амын, ахуйн хэрэгцээний усан хангамжийг 

хангаж байна.  

Гадаргуугийн болон газар доорх усны тэжээгдлийн 

15-20%-ийг хөрсний уснаас, үлдэх хувийг  хур 

тунадасны уснаас авдаг байна. 

Хөрс, ургамал: Хөрсний бүтэц нь их төлөв ойт 

уулсын саарал, хар шороон хөрс, уулын хар хүрэн 

хөрс, уулын ам хөндийн хар бараан хөрстэй 

хослосон хүрэн, хар хүрэн хөрс, нэлээд хэсгийг тал 

хээрийн хүрэн, цайвар хүрэн хөрс, нуга, намгийн 

хар хөрс, багахан хэсгийг, уулын хяр хад, асга, цасан доорх хөрс ялимгүй хэсгийг эзлэнэ.  

Сумын газар нутгийн багаахан хэсгийг ой эзэлдэг. Энд хуш, гацуур, хар мод, хус, улиас, хайлаас, 

бургас зэрэг шилмүүст, навчит мод, боролзгоно, торлог, яргай, чаргай, ясиль, балгана, тавилгана, 

монос, шар мод, далан хайлс, жимст модод зэрэг 50 гаруй төрлийн модлог бут ургамал ургадаг 

юм. Мөн бүүргэнэ, цээнэ, согоон чих, бадаа, поврон зэрэг цайны ургамал, улаалзгана, гүзээлзгэнэ, 

долоогоно зэрэг олон төрлийн жимс, жимсгэнэ, гичгэнэ, тарна, сонгино, халиар, мангир, хүнхээл, 

зэрлэг жууцай, янз бүрийн гогод, хүмүүл, таана зэрэг хүнсний амин дэмт ургамал арвин их бий. 

Ургамалын хувьд алтан хундага, бамбай, нохойн хошуу, алтан гагнуур, царван, вансэмбэрүү, 

ванжингярваа, мягмансанжаа, хунчир, монгол туйплан, олон янзын дэгд зэрэг 200 шахам нэр 

төрлийн эмийн ургамал, банздоо, хөвөн оройт, мөөг, самар зэрэг хүнсний болон бусад чухал 

Цаг хугацаа харван өнгөрсөөр 2025 он болов. 

Зуны дэлгэр өдөр би төрсөн нутагтаа очихоор 

хөл газар хүрэхгүй сэтгэл догдолно. 

.....Аймагтаа орж иртэл Булган уул сүндэрлэн 

харагдаж өндөр өндөр барилга, хүмүүс хаашаа 

ч юм яаран завгүй явж, мод, сөөг ихээр тарьж 

арчилж, нэг ч хоггүй болж хогийн сав ихээр 

байгуулж, машины зогсоолтой болж хүүхдүүд 

модоо усалж байв.  

...Жуулчид түүх дурсгал, хөгжил дэвшил, 

иргэдийнх нь төлөвшил ааш занг сайшаана. 

Орон сууц шинээр баригдаж үйлдвэрүүд 

байгуулагдав. Ахмад настан өнгөрснөө эргэн 

дурсаж, хүүхдүүд тоглож наадах талбайтай 

болсон нь цангинасан инээдээр нь 

мэдрэгдэнэ. Хогийг дахин боловсруулах 

үйлдвэр, арьс шир боловсруулах үйлдвэр, 

мэргэжил түгээх сургалтын газар ахмадын 

өргөө, хүүхэд, залуучуудын өргөө гээд олон 

газар үүдээ нээж, хүүхдүүд хамтарч хичээлээ 

хийж хичээлтэй холбоотой мэтгэлцээн болон 

уралдаан явуулдаг төвтэй болсон. Бас 2-р 

сургууль шинээр баригдаж, гаднах талбай нь 

цэцэрлэгт хүрээлэн адил болсон нь 

хүүхдүүдийн суралцах нэг таатай орчин 

бүрдэв. Архи тамхигүй орчин болж хүмүүс 

нэгдэв. Ажлын байр ихээр бий болж 

ажилгүйдэл багасав. “Хуучин Архангай Шинэ 

Архангай” болж хүн бүр дор бүрнээ 

хөдөлмөрлөж, эрдэм боловсролтой болохын 

тулд хүүхдүүд нь хичээнэ. Мөрөөдлийн хот 

болоход хүн бүрийн хүч итгэл найдвар 

хэрэгтэй. Бид хамтдаа бүгдийг бүтээж чадна.  

“Миний мөрөөдлийн хот” зохион бичлэгийн 

уралдаан, Хүмүүн 2-р сургуулийн 11г ангийн 

сурагч Б.Оюунчимэг, 2014 

МИНИЙ МӨРӨӨДЛИЙН ХОТ 
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ургамал ургадаг. 

Дэд бүтэц 

Зам тээвэр: Сумын газар нутаг дээгүүр баруун 

бүсийг Улаанбаатар хоттой холбодог улсын 

чанартай 13.5 км авто зам дайран өнгөрдөг. 

Багууд хоорондоо   шороон замаар холбогддог. 

2014 онд “Гудамж” төслийн хүрээнд 9.2 км авто 

зам, 7 уулзвар барьсан. Аймгийн төвийн авто 

замын гадна тойруу дагуу 2.8 км дугуйн зам 

барьсан. 

  

Цахилгаан хангамж: Сум нь Төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон. Сумын төвд 1987 онд 

баригдсан 110/35/10 квт-ын дэд станцтай. Аймгийн төвийн сум учраас бүх багууд төвийн эрчим 

хүчинд холбогдсон. 

Харилцаа холбоо, мэдээлэл: 1979 онд анх телевизийн дахин дамжуулах станц суурилагдаж 

цэцэрлэг хотын иргэд телевиз үзэх боломж бүрдсэн 

 

Орон нутгийн телевиз, FM радиогийн анхны суурь 1998 онд тавигдаж, “Цэцэрлэг” телевиз,  FM 

107,5 радио үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 2010 онд тус телевиз, радио хувьчлагдаж “Тамир” 

телевиз болон ажиллаж байна. 2011 оны 9-р сараас АВ телевиз шинээр ажиллаж эхэлсэн.  

Үүрэн холбооны Мобиком, Жи Мобайл, Юнител, Скайтелийн сүлжээ нэвтэрч хотын олон мянган 

иргэд эдгээр салбарын үйлчилгээг хүртэж байна. Орон нутгийн хэвлэл болох “Архангайн үнэн”, 

“Архангайн амьдрал”, “Архангайн толь”, “Оюуны гэгээ” сонинууд тогтмол хэвлэгдэн гардаг.  

Архангай аймагт төвийн хэвлэл мэдээлийн МҮОНР, МОНЦАМЭ, TV-9 info, Нийгмийн толь, Гүрэн 

сайтын төлөөлөл үйл ажиллагаа явуулдаг. 

Ус хангамж: Инженерийн байгууламжтай 25 орон сууцанд 2080 гаруй хүн, инженерийн бус 

хангамжтай орон сууц буюу гэр хороололд 18520 хүн оршин суудаг. Сумын төвийн ус хангамжийн 

систем нь 1996-2000 онд баригдаж эхний ээлж болох Ф150 417 у/м, Ф200 н 943 у/м, Ф250 н 1556 

у/м ган хоолой бүхий үндсэн цагираг шугам 1000м3х2 усан сантайгаар ашиглалтанд орж байв. 

Мөн 2004 оноос Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжсэн “Орон нутгийн нийтийн аж ахуй”-н 

хөгжлийн 2-р үе шатны төслийн хүрээнд шинээр 9000 у/м цэвэр усны шугамын өргөтгөл хийсний 

зэрэгцээ зарим гэр хорооллын болон шинээр гэр хороолол байршсан газруудад 2800 у/м цэвэр 

усны шугам татаж, 2 ус түгээх байрыг цэвэр усны төвлөрсөн системд холбосон.  
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1985 онд байгуулагдсан 1000 м3 багтаамжтай ус нөөцлөх байгууламжид урд Тамирын голоос 

2,5км-ээс цэвэр ус татан нөөцөлж орон сууцны иргэд, байгууллага аж ахуй нэгжийг усаар хангаж 

байна. Гэр хорооллын иргэдэд 12 усан сангаар дамжуулан  164654 м3 цэвэр ус түгээж байна.  

Дэд бүтцийн салбарын СВОТ шинжилгээ 

Давуу тал Сул тал 

 Улсын чанартай авто зам дайран 
өнгөрдөг; 

 Төвийн хэсэгт авто зам, гэрэлтүүлэг, явган 
хүний зам, дугуйн зам, авто машины 
зогсоолтой; 

 Төвийн хэсэг инженерийн шугам 
сүлжээтэй; 

 Эрчим хүчний төвлөрсөн системд 
холбогдсон; 

 Цахилгаан холбоо болон үүрэн холбооны 
4 оператортой; 

 Орон нутгийн 4 телевизтэй; 

 Барилгажилт сайн; 

 Сумын төв хэсгээр цэцэрлэгт хүрээлэнтэй. 

 Хорооллууд буюу зах хэсгээрээ хатуу 
хучилттай авто болон явган зам, 
гэрэлтүүлэг байхгүй; 

 Эрчим хүчний өөрийн эх үүсвэр байхгүй; 

 Сумын захын хороолол инженерийн 
шугам сүлжээ, цэцэрлэгт хүрээлэнгүй; 

 Цэвэр усны нөөц бага; 

 Гэр хороолол ихтэй; 

 Дулааны цахилгаан станцыг хангах 
нүүрсгүй. 

Боломж Саад бэрхшээл 

 Инженерийн шугам сүлжээг ашиглан 
цааш нэмэгдүүлэх; 

 Авто болон явган хүний зам, гэрэлтүүлэг 
нэмэгдүүлэх; 

 Цэцэрлэгт хүрээлэнг нэмэгдүүлэх; 

 Гэр хорооллыг орон сууцжуулж, 
инженерийн шугам сүлжээнд холбох; 

 Агаарын тээврийн үйлчилгээтэй болох; 

 Мэдээллийн хэрэгслийг нэмэгдүүлэх; 

 Дулааны цахилгаан станцтай болох. 

 Инженерийн шугам сүлжээний насжилт 
хэтэрсэн; 

 Үнийн өсөлт хот болон бусад аймгуудаас 
өндөр; 

 Нүүрсний нөөцгүй учир холоос 
тээвэрлэдэг; 

 Иргэд авсан газар дээрээ хашаа 
барьдаггүй; 

 Газрын нөөц хүрэлцээ бага 

 Иргэдийн ухамсар муу (бүтээн 
байгуулалтыг эвдэх). 

 

Ариутгах татуурга: Сумын төвийн цэвэрлэх байгууламж нь хоногт 2000 м3 ус цэвэрлэх хүчин чадал 

бүхий энгийн биологийн цэвэрлэх байгууламж юм. Бохир ус нь Ф 160-300 мм-ийн голчтой ширмэн 

хоолойгоор дамжин өөрийн урсгалаар ариутгах татуургын насосын станцаар дамжин цэвэрлэх 

байгууламжид очдог. 

Цэвэрлэх байгууламж: Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд 2015 он гэхэд зайлуулагдах бохир 

усны хэмжээ нь 2220,05 м3/хоног, 2025 он гэхэд 4097 м3/хоног байна гэсэн тооцоо гаргасан, 

одоогийн цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадал хангалттай. 

Дулаан хангамж: Дулааны 4100 м урт шугам, 9 уурын зуух ашиглаж 142187 м3 эзлэхүүнтэй 72 

байгууллага, аж ахуйн нэгж, 115296 м3 эзлэхүүнтэй 29 орон сууц, 597 өрхийг дулаанаар хангаж 

байна. Уурын зуухнууд түлшний зарцуулалт бага, нүүрс шахмал түлш, мод хөрзөн ашиглах 

боломжтой, байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай, нам даралтын тогоонуудыг туршиж байна. 

Цэцэрлэг хотод жилдээ 9000-10000 тн нүүрс зарцуулж байна. Одоогийн уурын зуухны хүчин чадал 

хүрэлцэхгүй байгаа тул 2013 оноос эхлэн дулааны станц барихаар зураг төсөвийг нь боловсруулж 

байна.  
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НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 
2012 оны шинэчлэгдсэн “Орон нутгийн сонгуулийн хууль”-ийн дагуу нутгийн өөрөө удирдах ёсны 
байгууллага ИТХурал нь нийт 31 төлөөлөгчтэй, үүнээс 20 нь эрэгтэй, 11 нь эмэгтэй төлөөлөгч 
байна. Төлөөлөгчдийн боловсролын байдлыг авч үзвэл, магистрын зэрэгтэй 3, дээд боловсролтой 
26, тусгай дунд боловсролтой 1, бүрэн дунд боловсролтой 2 байна. Мэргэжлийн хувьд, эдийн 
засагч, ня-бо 3, инженер 5, багш 7, эмч 4, хуульч 3, бусад мэргэжлийн 7 төлөөлөгч байна. Нийт 
төлөөлөгчдийн 18 нь Ардчилсан намын, 12 нь Монгол ардын намын, 1 нь МАХН-МҮДН шударга 
ёс эвслийн гишүүд байна. 

2012 оны шинэчлэгдсэн “Орон нутгийн сонгуулийн хууль”-ийн дагуу нутгийн өөрөө удирдах ёсны 

байгууллага ИТХурал нь нийт 31 төлөөлөгчтэй, үүнээс 20 нь эрэгтэй, 11 нь эмэгтэй төлөөлөгч байна. 

ИТХ нь бүтэц зохион байгуулалтын хувьд:ИТХ-ын дарга, Тэргүүлэгчид, ИТХТ-ийн нарийн бичгийн 

дарга, байнгын бус 5 хороотойгоор нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгэм, хөгжлийн талаархи 

олон талт асуудлуудыг шийдвэрлэх, нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагууд, 

орон нутгийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэх, иргэдийнхээ үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг 

хангахын төлөө ажиллаж байна. 
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ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засаг даргын Тамгын газар 

ЗДТГ-ын барилга нь өөрийн эзэмшлийн 

барилга биш. Өөрийн гэсэн ЗДТГ-ын 

барилгатай болох шаардлагатай. 

 Эрдэнэбулган сумын  2-р багт 

байршилтай; 

 40 ажилтан, албан хаагчидтай; 

 1985 онд ашиглалтанд орсон  цутгамал 

бетон, зориулалтын барилга. 

Инженерийн төвлөрсөн хангамжтай.  

 

Эрдэнэбулган сумын ЗДТГ нь 1992 оны засаг захиргааны нэгжийн өөрчлөлтөөр байгуулагдсан. 

Бүтэц зохион байгуулалтын хувьд Сумын Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, ЗДТГ-ын дарга, Тамгын 

газрын ажлын аппарат, багийн захиргаа гэсэн бүтэцтэй. ЗДТГ нь орон тооны хувьд Засгийн газрын 

2011 оны 20 дугаар тогтоолын дагуу 21 орон тоотойгоор ажиллаж байна. 

 

  

СУМЫН ИРГЭДИЙН 

ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН 

ХУРАЛ ИТХ дахь нам, эвслийн 

бүлгүүд 

 

ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД 

 

Төрийн байгуулалтын 

хороо 

 

ИТХ-ЫН ДАРГА 

 

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН 

НАРИЙН БИЧГИЙН 

ДАРГА 

Эдийн засаг, хөгжлийн 

хороо 

 

Нийгмийн бодлогын 

хороо 

 

Байгаль орчин, газар 

зохион байгуулалтын 

хороо 

 

Өргөдөл, гомдлын 

хороо 
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СУМЫН ЗДТГ-ЫН БҮТЭЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 2 Багуудын эдийн засгийн үзүүлэлт 

Багууд Өрхийн тоо 
Хүн амын 

тоо 
Малын тоо 

Сумын төвөөс зай 
(км) 

1-р баг Цагаан даваа 1149 4877 19019 сумын төвд 

2-р баг Арслан цохион 1090 3722 19199 сумын төвд 

3-р баг Цагдуулт 1105 3719 21031 сумын төвд 

4-р баг Бортолгой 1418 5325 14519 сумын төвд 

5-р баг Наранбулаг  621 2193 18730 сумын төвд 

6-р баг Хоршоолол 219 882 43185 35 

Сумын дүн 5602 20718 135683   

 

Сумын Засаг дарга 

Засаг даргын Тамгын газрын 

дарга 

Засаг даргын орлогч 
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Багийн захиргаа 

БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА-6 

Багийн нийгмийн ажилтан-5 
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Эрдэнэбулган сумын ЗДТГ –ын СВОТ шинжилгээ 

Давуу тал Сул тал 

 Залуу боловсон хүчин олонтой; 

 Баг болж ажиллах чадвар сайтай; 

 Ажиллагсадд хөрвөх чадвар сайтай; 

 Цаг үеийн мэдээ мэдээллийг түргэн 
шуурхай хүргэдэг; 

 Санхүүгийн мэдээ тайлан ил тод 
нээлттэй байдаг; 

 Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
талаар онцгой анхаарч ажилладаг; 

 Ажиллагсад сар бүр ажлын 
төлөвлөгөөгөө календарчилж гарган 
үр дүнг тооцдог; 

 Ажилчид албан хаагчид бие бялдар , 
мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх 
талаар анхаарч ажилладаг. 

 Сум, багийн байр байхгүй; 

 Ажилчдын цалин хөлс муу; 

 Хүн амд харьцуулахад багийн тоо цөөхөн, 
багийн ажилчдын ачаалал их; 

 Эзэмшлийн газар нутаг багатай; 

 Багийн албанд унаа байхгүй; 

 Тамгын газарт ӨЭМТ, хэв журмын цагдаа 
харъяалагддаггүй; 

 Ажиллагсадын техник хэрэгслийг бүрэн 
шийдээгүй; 

 Ажиллагсадын нийгмийн асуудал 
шийдвэрлэлт муу; 

 Ажиллагсадын ажлын ачаалал харилцан 
адилгүй. 

Боломж Саад бэрхшээл 

 Багийн тоог нэмэгдүүлэх; 

 Сум, багийн төв барих; 

 Хотын статустай болох; 

 Тамгын газар багийн орон тоог 
нэмэгдүүлэх ; 

 Багийн захиргааг унаажуулах ; 

 Орчин  үеийн техник тоног 
төхөөрөмжөөр хангагдах ; 

 Ажилчид албан хаагчдын орон сууц 
барих ; 

 Ажилчид албан хаагчдын ажлын 
ачааллыг тэнцвэржүүлэх. 

 Төсөв хүрэлцэхгүй байх; 

 Улс төрийн шахалт дарамтанд өртөх. 
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Хүснэгт 3 Орон нутгийн төсөв (сая төгрөгөөр) 

№ Үзүүлэлт 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Орон нутгийн төсвийн нийт орлого 55,3 58,5 113,1 131,2 251,6 

1.1 Хувь хүний орлогын албан татвар 25,7 28,9 71,6 79,6 111,7 

1.2 
Орлого нь тодорхой бус иргэний орлогын 
албан татвар 

 4,3 5,7 7,5 5,5 

1.3 Мал бүхий иргэний орлогын албан татвар 4,7     

1.4 Бууны албан татвар 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 

1.5 Газрын төлбөр 10,3   10,0  

1.6 Ус ашигласаны төлбөр 2,6 4,3 6,2 12,7 8,3 

1.7 
Түгээмэл тархацтай байгалийн баялаг 
ашигласаны төлбөр 

2,2 3,5 4,9 3,9 2,2 

1.8 Улсын тэмдэгтийн хураамж 3,7 10,7 16,7 19,3 66,9 

1.9 Хүү торгууль 2,3 2,1 2,3 1,7 3,3 

1.10 Хог хаягдлын хураамж     48,1 

1.11 Бусад орлого 2,8 3,8 4,5 4,4 4,3 

2 Орон нутгийн төсвийн зарлага 3101,7 4183,2 4812,2 4326,8 4433,1 

2.1 Цалин 1935,8 2264,1 2839,7 2601,3 2774,3 

2.2 НДШ, ЭМД 211,4 247,5 310,2 284,6 297,5 

2.3 Гэрэл цахилгаан 26,8 32,9 34,6 20.7 21,5 

2.4 Тээвэр шатахуун 18,6 18,5 20,1 10,2 11,5 

2.5 Шуудан холбоо 6,3 6,9 8,5 6,0 5,5 

2.6 Албан томилолт 5,6 6,8 9,7 5,7 6,0 

2.7 Бусад зардал 846,8 1606,5 1589,4 1398,3 1316,8 

Санхүүжилт: Төсвөөс 3035,9 4112,0 4697,2 4161,1 4156,6 

                        Татварын орлогоос 65,8 71,2 115,0 165,7 276,5 

Төсвийн орлогын талаар: 2010 оноос эхлэн мал бүхий иргэний орлогын албан татварыг хуулийн 

дагуу малчин өрхөөс авахгүй болсноор тус орлого нь  орохоо байсан. Газрын дуудлага худалдааны 

орлого нь 2009, 2012 онуудад орсон нь тухай жилдээ аймгаас төлөвлөгөө тавьж өгснөөр орсон 

байгаа. 2013 оноос эхлэн төсвийн шинэ хууль батлагдсантай холбогдуулан үл хөдлөх хөрөнгө 

борлуулсны орлого аймгийн орлого байсныг больж сумын орлогод орох болсноор хувь хүний 

иргэний орлогын албан татвар нэмэгдэж харагдаж байна. Мөн хог хаягдлын үйлчилгээний 

хураамжийн орлого манай  суманд шинээр  орж эхэлсэн. Нэг өрхөөс 1500 төгрөг авахаар тогтоосон 

байна. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлого 2013 онд нэмэгдэж орсон нь тамхины тухай хууль 

гарсантай холбогдуулж тамхины зөвшөөрлийн хураамжийг төвлөрүүлж авсантай холбоотой юм. 

Төсвийн зарлагын талаар:Төсвийн зарлагын хувьд огцом буурч, өссөн юм байхгүй. 2012 оноос 

ялимгүй бага хэмжээгээр багасч харагдсан байгаа. Энэ нь эдийн засгийн хямралаас үүдэн 

хэмнэлтийн горимд шилжсэнтэй холбоотой юм. 
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Хүснэгт 4 Бизнесийн нэгжийн тоо 

Бизнес эрхлэгчдийн төрөл 2009 2010 2011 2012 2013 

Аж ахуйн нэгж  228 251 287 331 368 

                      ХК 6 6 6 6 6 

                      ХХК 159 178 206 228 252 

                      Нөхөрлөл 18 17 19 21 22 

                      Хоршоо 13 13 20 38 44 

                      ОНӨҮГ 3 4 3 3 4 

                      Салбар 29 33 33 35 40 

Малчин өрх 710 680 620 412 516 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 226 714 1166 1217 1510 

Бизнесийн нэгжийн тоо, бүгд 1392 1896 2360 2291 2762 

Монгол улсын шинэчлэлийн Засгийн газар, аймаг, сумын зорилтот ажлын хүрээнд жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зээлийг бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгжид олгож байгаа нь ажлын байр 

нэмэгдүүлж хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн зах зээлийн таатай орчин бүрдүүлж, аж ахуй нэгж, 

бизнес эрхлэгчдийн тоо жил бүр өсөн нэмэгдэж байна. 

ХҮНИЙ НӨӨЦ, АМЬЖИРГААНЫ ЧАДАВХИ  

Хүснэгт 5 Сумын хүн амын үзүүлэлт 

 Үзүүлэлт 2009 2010 2011 2012 2013 

Сумын нийт хүн ам 17770 20054 20338 20600 20718 

Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 6908 7970 7974 8212 11012 

Ажил эрхэлдэг хүн ам буюу ажиллагчид 5710 6553 6852 6271 6416 

2013 оны үзүүлэлтийг 2009 онтой харьцуулвал, сүүлийн 5 жилд сумын нийт хүн ам 16,6%-иар, 

эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 59,4%-иар, ажиллагчид 12,4%-иар тус тус өсчээ. Одоо сумын нийт 

хүн ам 20718 бөгөөд үүний 47,0% нь эрэгтэй, 53,0% нь эмэгтэй байна.  
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Хүснэгт 6 Хүн амын нас, хүйсний бүтэц 

Үзүүлэлт тоо хувь 

Нийт хүн ам 20718 100 

Үүнээс: эрэгтэй 9710 47 

              эмэгтэй 11008 53 

0-15 насны 5199 25 

16-35 насны 7844 38 

36-59 насны 6143 30 

60-аас дээш насны 1533 7 

Ажил эрхлэлт 

Хүн амын насны бүтцээс үзвэл нийт хүн амын 25%-ийг 0-15 насны хүүхэд, 38%-ийг 16-35 насны 

залуус эзлэж байгаа нь цаашид ажиллах хүчний нөөц боломж их байгааг харуулж байна. 

Ажиллагсдын тоо жилээс жилд нэмэгдэж байгаа нь бизнес эрхлэгчдийн тоо өсөж, ажлын байр 

шинээр бий болж байгаатай холбоотой. 

Хүснэгт 7 Ажиллагсад үйлдвэрлэлийн салбараар, 2013 он 

Үйлдвэрлэлийн салбарууд Тоо Хувь 

Хөдөө аж ахуй 1077 16,8 

Цахилгаан дулаан 185 2,9 

Холбоо, тээвэр 66 1,0 

Худалдаа үйлчилгээ 588 9,2 

Төрийн байгууллага 760 11,8 

Боловсрол 825 12,9 

Эрүүл мэнд 494 7,7 

Бусад  2421 37,7 

Нийт ажиллагсдын 16,8 хувь нь хөдөө аж ахуйн салбарт, 11,8 хувь нь төрийн байгууллагад, 12,9 

хувь нь боловсролын салбарт ажилладаг бол 37,7 хувь нь бусад салбаруудад ажилладаг байна. 

Ажил хөдөлмөр эрхлэж буй ажиллагсдын боловсролын түвшинг авч үзвэл 34% нь дээд, 11,0% нь 

тусгай дунд, 13,0% нь МСҮТ төгссөн, 39,0% нь бүрэн дунд, 2,0% нь бага боловсролтой, харин 1,0% 

нь боловсролгүй иргэд байна. 
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Хүснэгт 8 Ажиллагсдын боловсролын түвшин 

Ажиллагсдын  боловсролын түвшин 2009 2010 2011 2012 2013 

Дээд боловсролтой 1127 1308 1356   2189 

Тусгай дунд боловсролтой 1544 1850 2027   715 

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв  1147 1175 1171   832 

Бүрэн ба бүрэн бус дунд 1572 1843 1917   2534 

Бага 175 219 223   112 

Боловсролгүй 145 158 158   34 

Бүгд 5710 6553 6852 6271 6416 

2013 оны байдлаар сумын хэмжээнд 4596 хүн ажилгүй байгаа бөгөөд үүний 2709 нь эмэгтэйчүүд 

байна. Сумын дүнгээр ажилгүйдлийн түвшин 41,7%-тай байна. 

 

Өрхийн амьжиргааны түвшнийг 2013 оны ангиллаар авч үзвэл дараах байдалтай байна. 

Хүснэгт 9 Өрхийн амьжиргааны түвшин 

Үзүүлэлт Өрхийн тоо 

Хөгжлийг бүтээгч 404 

Хөгжлийг дэмжигч 2024 

Хөгжлийн төлөөх 1762 

Заавал хөгжих 1422 

Нийт өрх 5602 

 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН САЛБАРУУДЫН ХӨГЖИЛ 
Мал аж ахуй: Тус сумын малчид эртнээс уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэж амьдрал 

ахуйгаа залгуулж байсан арвин туршлагатай. Сүүлийн жилүүдэд малчдын сэтгэлгээнд өөрчлөлт 

орж мал аж ахуйг эрчимжүүлж, малын чанарыг сайжруулах, нэг малаас авах ашиг шимийг 
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нэмэгдүүлэх зорилгоор өндөр ашиг шимтэй мал үржүүлэх, фермерийн аж ахуй байгуулах эхлэлүүд 

тавигдаж байна. 

Үхэр сүргийг Симментал, Алатау, Хар тарлан, Талын улааны нутагшсан үүлдрээр, хонин сүргийг 

Баяд, Хотонт үүлдрээр, ямаан сүргийг Эрчимийн хар үүлдрээр, адуун сүргийг хурдан удмын  

шилдэг омгоор үүлдэр угсаа, ашиг шимийг нь сайжруулан өсгөн үржүүлж байна. 2011 оноос хойш 

мал сүргийг ялган тэмдэглэх, бүртгэлжүүлэх ажил хийгдэж байна.  

2009 оны сүүлчээр болсон зуданд мал ихээр хорогдсон бөгөөд малын тоо жил жилээр өсөж байгаа 

ч 2009 оны малын тоонд хараахан хүрээгүй байна. 

Сумын хэмжээнд 135683  толгой малтайгаас 0,001 хувь нь тэмээ, 8,0 хувь нь адуу, 11,0 хувь нь үхэр, 

48,0 хувь нь хонь, 33,0 хувь нь ямаа байна. 

Эрдэнэбулган сум 516 малчин өрх, 269 мал бүхий өрхтэй. 

Хүснэгт 10 Сумын малын тоо 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Малын нийт тоо 135966 74055 95732 115045 135683 

Тэмээ  1 2 2 2 2 

Адуу  10117 6566 8463 8989 10339 

Үхэр 15659 8122 10986 12359 14688 

Хонь 58633 33121 42008 54768 65161 

Ямаа 51556 26244 34273 38927 45493 
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Хөдөө аж ахуйн салбарын СВОТ шинжилгээ 

Давуу тал Сул тал 

 Уламжлалт болон хагас эрчимжсэн мал аж ахуйг 
хослон эрхлэдэг; 

 Залуу малчдын зөвлөгөөнийг уламжлал болгон 
зохион байгуулдаг; 

 Малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг 
борлуулах зах зээл ойр ; 

 Малчид бүлэг хоршоо болон ажилладаг; 

 Мэргэшсэн чадварлаг малын эмч бүхий мал 
эмнэлэгийн хувийн үйлчилгээний нэгжүүдтэй; 

 Мал аж ахуй, газар тариалан эрхлэх туршлага бүхий 
малчид, тариаланчидтай; 

 Хөрсний чанар усны хангамж  сайн; 

 Уур амьсгал, цаг агаарын тааламжтай нөхцөлтэй . 

 Бэлчээрийн эдэлбэр газар бага ; 

 Тариалангийн зориулалтаар ашиглах 
талбай дутагдалтай ; 

 Фермер, туслах аж ахуй эрхлэх боломж, 
нөхцөл муу; 

 Газар тариалан, хүлэмжийн аж ахуй 
хөгжөөгүй; 

 Малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн 
боловсруулах үйлдвэр байхгүй; 

 Мал үржлийн мэргэжлийн нэгж байхгүй. 
 

Боломж Саад бэрхшээл 

 Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх; 

 Малчин өрх болон газар тариалан эрхлэж байгаа 
иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагыг төсөл хөтөлбөрт 
хамруулах ; 

 Услалтын систем, гүний худаг сэргээн засварлах, 
тоог нэмэгдүүлэх ; 

 Хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх; 

 Малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнээр сумын 
брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ; 

 Мэргэжлийн үржлийн нэгж шинээр байгуулах . 

 Малын паразит халдварт өвчин гарах ; 

 Цаг агаарын аюулд өртөж болзошгүй; 

 Усны нөөцийн хомсдол бий болох. 
 
 
 

Мал эмнэлэг: Тус суманд “Содон сүрэг” ХХК, ”Хөх цүнх”ХХК, “Бадрах-Ирээдүй” ЗБНН зэрэг хувийн  

мал эмнэлгийн 3 нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна.  

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл: Орон нутаг хөгжиж, хүн амын өсөлт суурьшилт нэмэгдэхийн хэрээр хүнсний 

хэрэгцээ даган өсдөг. Манай сум өөрийн эзэмшлийн газар тариалангийн бүс нутаг байхгүй ч хил залгаа 

сумдуудаас иргэд ААН-үүд тариалангийн газар эзэмшиж газар тариалангийн салбарыг хөгжүүлж байна. 

Сумын хэмжээнд нийт 1242 га-д газар тариалан эрхэлдэг. Үүнээс 28,0 хувьд нь төмс, 10,0 хувьд нь хүнсний 

ногоо, 31,0 хувьд нь улаанбуудай, 31,0 хувьд нь тэжээлийн таримал тариалж байна. Мөн 5125 га талбайгаас 

5500 тн хадлан авч байна. 

Хүснэгт 11 Газар тариалангийн салбарын үзүүлэлтүүд 

Үзүүлэлт 2009 2010 2011 2012 2013 

Тариалсан талбай, га 2202,9 1382 1643 968 1242 

                Үр тариа 1070 970 830 - 387 

                Төмс 375 226 223 225 345 

                Хүнсний ногоо 131 86 90 93 126 

                Тэжээлийн таримал 350 100 500 650 384 

                Хадлан 5500 7200 6230 6150 5125 

Хураасан ургац, тн 5915 7443,3 5715 7373 5700 

                Үр тариа 1298 1022 1040 - 387 

                Төмс 2625 3322,6 2290 2250 2821 

                Хүнсний ногоо 942 825 855 1023 1148 

                Тэжээлийн таримал 1050 2148,7 1530 4100 1344 

                Хадлан 4900 7200 6230 5500 5500 

Га-ийн ургац, тн:  

               Үр тариа 1,2 1,05 1,2 - 1 

              Төмс 70 110,5 91,7 91,5 81 

              Хүнсний ногоо 71,9 95 95 99,6 91 

             Тэжээлийн таримал 30 21,4 30,6 63 35 
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Газар тариаланг дэмжих хөтөлбөрийн 

хүрээнд сум хөгжүүлэх сангаас  зоорийн 

дэмжлэгт 10 иргэнд 59,5 сая, хүнсний ногоо, 

жимс, жимсгэнэ тариалах, савлах төслийг 

дэмжиж 6 иргэнд 25 сая төгрөг олгосон. 

Үүний үр дүнд 20-30 тн-ын 5 зоорь шинээр 

баригдаж 1 зоорь сэргээн засварлагдаж, 3 

хүлэмж баригдсан. Жимс жимсгэнэ, хүнсний 

ногоо тариалах, савлах өрхийн хэмжээний 6 

цех үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагууд: 1991 онд Цэцэрлэг хот сумын статуст шилжих үед  дэлгүүр-

12, гуанз-8 агент 5 ажиллаж байсан бол иргэдийн суурьшил, эрэлт хэрэгцээ, ажлын байр, 

амьжиргааны түвшингээс шалтгаалж жилээс жилд тодорхой хувиар өсч байна. 
Хүснэгт 12 Худалдаа, үйлчилгээний цэг, салбарын тоо 

№ Үзүүлэлт 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Төвлөрсөн зах, худалдааны төв 1 1 1 1 2 

2 Барааны дэлгүүр 6 6 6 8 10 

3 Хүнсний дэлгүүр 76 87 108 121 138 

4 Барилгын материалын дэлгүүр 6 6 6 9 12 

5 Авто сэлбэгийн дэлгүүр 5 5 5 7 8 

6 Ресторан 3 3 4 4 5 

7 Баар  2 4 5 5 5 

8 Цайны газар 5 10 7 10 12 

9 Кафе, паб  5 5 6 7 9 

10 Караоке 4 4 5 6 9 

11 Диско клуб 2 4 5 5 5 

12 Зочид буудал 4 4 5 7 7 

13 Халуун усны газар  2 4 4 4 6 

14 Үсчин, гоо сайхан 3 4 5 5 11 

15 Оёдлын газар  2 4 4 5 8 

16 Гуталчин 3 5 6 6 6 

17 Авто засварын газар 1 2 4 5 4 

18 Шатахуун түгээх станц 3 4 4 4 4 

19 Эмийн худалдаа 4 6 8 8 9 

 Бүгд 137 168 198 227 270 

Тус суманд талх, нарийн боов, архи ундаа, кимчи, бууз банш, зайрмаг, хиам, мах махан 

бүтээгдэхүүн, хүнсний ногоо, сүү сүүн бүтээгдэхүүн, боловсруулах хүнсний үйлдвэр цех 33, 

хэвлэлийн үйлдвэр, эсгий, эсгийн эдлэл, гутал, гэрийн мод зэрэг хөнгөн үйлдвэрлэлийн цех 21, 

тоосго, блок, зуух, төмөр хийц, дээврийн төмөр үйлдвэрлэдэг барилгын материалын үйлдвэрүүд 

ажиллаж байна. 

Суманд үйлдвэрлэн гаргаж байгаа гол нэрийн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээ жилээс жилд 

нэмэгдэж сумын болоод аймгийн иргэдийн хэрэгцээг хангасаар байна. Аймаг сумын хэмжээнд 

ажлын байр нэмэгдүүлж жижиг дунд үйлдвэрлэл өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжин ажилласнаар 

сумын гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалт жилээс жилд нэмэгдэж байгаа нь иргэд 

өөрийн аймгийн үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж үйлдвэрлэгчид нь бүтээгдэхүүний нэр төрлийг 

нэмэгдүүлж чанар, сав баглаа боодол нь эрс сайжирч байгаатай холбоотой. 

31%

28%

10%

31%

Тариалсан талбай, га 

Үр тариа

Төмс

Хүнсний ногоо

Тэжээлийн 
таримал
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Хүснэгт 13 Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 

№ Нэр төрөл 
Хэмжих 

нэгж 

он 

2009 2010 2011 2012 2013 
1 Талх ш 3200,0 5000,0 8000,0 15000,0 18000,0 

2 Нарийн боов тн 1,8 3,4 5,1 7,2 9,5 

3 Архи мян.л 2,8 7,6 5,8 2,1 5,2 

4 Ундаа мян.л 2,5 3,0 4,5 4,6 4,8 

5 Цэвэр ус мян.м3 144,2 203,6 191,8 207,0 218,0 

6 Шохой тн 1,2 0,7 0,3 0,8 1,5 

7 Эсгий м 2700,0 0,0 712,0 550,0 8100,0 

8 Монгол гутал хос 112,0 90,0 113,0 130,0 190,0 

9 Савхин гутал хос 110,0 125,0 169,0 171,0 400,0 

10 Дулаан мян.гкал 14,5 20,0 22,0 44,8 58,4 

11 Монгол дээл ш 1954,0 2127,0 2553,0 2555,0 5200,0 

12 Гэрийн модон тавилга мян.төг 820,0 1240,0 1620,0 2120,0 2640,0 

13 Гэрийн мод мян.төг 23,0 51,0 110,0 82,0 150,0 

14 Хүрмэн блок мян.ш 2,0 3,0 5,0 8,0 14,0 

15 Вакуум цонх м2   820,0 1800,0 3200,0 4800,0 6600,0 

16 Хиам Тн - - 0,9 5,2 12,9 

17 Үр тариа тн 1820,0 1070,0 750,0 - 387,0 

18 Төмс Тн 375,0 226,0 223,0 225,0 345,5 

19 Хүнсний ногоо  тн 131,0 86,7 90,0 93,0 126,8 

20 Хадлан тн 5500,0 7200,0 6000,0 6050,0 5125,0 

21 Мах тн  41,7 46,3 157,9 69,5 166,6 

22 Сүү тн 13400,0 12000,0 10400,0 10100,0 20180,0 

23 Цагаан идээ тн 2000,0 4200,0 2000,0 2000,0 3700,0 

24 Ямааны ноолуур тн 15,3 15,4 7,8 10,2 11,6 

25 Богийн арьс ш 630,0 800,0 950,0 850,0 512,0 

26 Бодын арьс ш 800,0 600,0 800,0 900,0 700,0 

Худалдааны салбарт үйл ажиллагаа 

эрхэлж байгаа ХАСУ, Тэрх, Тансаг, Гост- 

трейд, Тайхар, Шаргай, Цахиур зэрэг 

худалдааны төвүүд болон төвийн, гэр 

хорооллын цэг салбарууд нь 1500 гаруй 

хүнийг, хоол үйлдвэрлэлийн салбарт 

үйл ажиллагаа эрхэлж буй газрууд 140 

гаруй хүнийг тус тус ажлын байраар  

хангаж ажиллаж байна. 
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Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын СВОТ шинжилгээ 

Давуу тал Сул тал 

 Жижиг дунд үйлдвэр, өрхийн үйлдвэрлэл 
эрхлэгч, ахуйн үйлчилгээний цэг салбар 
олонтой;  

 Үйлчилгээний салбарууд хөгжиж байгаа; 

 Аж ахуй нэгж, бизнес эрхлэгчид олонтой; 

 Барилгын материалын болон малын 
гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний 
нөөцтэй; 

 Ажиллах хүчний нөөцтэй; 

 Нутаг дэвсгэрийн байршил сайтай; 

 Зах зээлийн багтаамж харьцангуй сайн; 

 Боловсон хүчин бэлтгэх МСҮТ хангалттай. 

 Томоохон үйлдвэр байхгүй;  

 Ажлын байр хомс; 

 Иргэдийн худалдан авах чадвар муу;  

 Хилийн худалдаа хөгжөөгүй;  

 Бизнес эрхлэгч, ажил олгогчдод төрөөс 
дэмжлэг үзүүлэх нь бага;  

 Бизнесийн таатай орчин бүрдээгүй; 

 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээг өргөтгөх төсөв,  
техник, технологи дутагдалтай;  

 Нарийн мэргэжлийн боловсон хүчин 
дутмаг; 

 Татварын дарамт их; 

 Түүхий эд материал, бараа бүтээгдэхүүний 
үнэ өндөр. 

Боломж Саад бэрхшээл 

 Бизнес эрхлэгч, ажил олгогчдод төрөөс 
дэмжлэг үзүүлэх;  

 Бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэх; 

 Томоохон үйлдвэрийг хөгжүүлж, ажлын 
байр нэмэгдүүлэх;  

 Боловсруулах үйлдвэр болон өрхийн  
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх; 

 Нарийн мэргэжлийн боловсон хүчин 
бэлтгэх;  

 Түүхий эдийн нөөцөн дээр тулгуурлан 
үйлдвэр хөгжих.  

 Банк, санхүүгийн байгууллагын зээлийн 
хүү өндөр, хугацаа богино; 

 Бизнес эрхлэгчдийг төрөөс дэмжихгүй 
байх; 

 Гадаад худалдаа хөгжүүлэх боломж хомс; 

 Эдийн засгийн хямрал үргэлжлэх; 

 Хямд, ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүн 
ихээр орж ирэх. 

 

 

Ахуйн үйлчилгээ: 1990-ээд оны эхээр жижиг дунд үйлдвэрлэл,  ахуй үйлчилгээний салбар бүхэлдээ 

уналтад орж жижиг хэсэг болон бутарч хувь хувиа хөөн амжиргаагаа залгуулж байсан бол одоо 

өөрсдийн үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу хамтран үйл ажиллагаа явуулж байна. 

2009 оноос эхлэн засгийн газраас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн төсөл, Сум 

хөгжүүлэх сангийн төслүүдийг тус тус орон нутагт байршуулж иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд 

тулгуурлан сум орон нутгийн тэргүүлэх чиглэлийг жил,  улирал бүр сумын ИТХ-аар батлуулан 

гаргаж иргэдээс төсөл сонгон шалгаруулан олгож эхэлсэн. Тус сум ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн төв 

байхгүй, 12 худалдааны төв, жижиг дэлгүүр, нийтийн хоолны 32 цэг, үсчин гоо сайхны11, гутал 

засварын 10, оёдлын 16, нийтийн халуун усны 4 цэг салангид үйл ажиллагаа эрхэлжбайна. 

Хоршооны хөгжил: 1922 онд анхны хоршоо “Ангийн хоршоо” нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдаж 

байсан бол өдгөө тус суманд үүсгэн байгуулсан улсын бүртгэлтэй 33, идэвхтэй үйл ажиллагаа 

эрхэлж байгаа 18 хоршоо байна. Мөн “Биржийн тухай” хууль батлагдсанаар малчид малын 

гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнээ хоршоогоор дамжуулан борлуулж, төр засгаас урамшуулал 

авах боломжтой болж байгаа нь малчдын хоршоо үүсгэн байгуулагдах нөхцөл бүрдэж байна. 
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НИЙГМИЙН САЛБАРУУДЫН ХӨГЖИЛ 
Ерөнхий боловсролын сургууль 

Сумын хэмжээнд ерөнхий 

боловсролын төрийн 6, хувийн 3 

сургуульд нийт 6567 суралцагч 

суралцаж, 541 багш, ажилчид 

үйлчилгээ хүргэж байна. Сумын 

нутагт үйлчилгээ үзүүлж байгаа 

сургалтын байгууллага нь ерөнхий 

боловсрол, сургуулийн өмнөх 

боловсролоос гадна дээд сургууль-

2, МСҮТ-3 ажиллаж 21 аймаг, сумаас 

ирж суралцаж байдаг нь сумын 

статусаас илүү хотын статусыг харуулж байгаа нэг том үзүүлэлт юм.  

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын СВОТ шинжилгээ 

Давуу тал Сул тал 

 Мэргэжлийн багш нараар бүрэн хангагдсан;  

 Багш нарын  90% нь мэргэжлийн зэрэгтэй; 

 Хамран сургалт сайн; 

 Өрсөлдөх чадвартай;  

 Wifi орчин бүрдсэн;  

 Ажлын байрандаа хөгжих боломжтой;  

 Гадны болон дотоодын төсөл хөтөлбөрт 
хамрагддаг;  

 Хүүхдийн төлөө ажилладаг төрийн ба ТББ-
тай хамтран ажилладаг;  

 Хүүхдийн авьяасыг хөгжүүлэх дугуйлан 
хичээллэдэг; 

 Орчин үеийн техник хэрэгсэлээр хангагдсан; 

 Сурах бичгийн түрээсийн тогтолцоо хөгжиж 
байгаа;  

 Зөв монгол хүүхэд хөтөлбөр хэрэгжиж 
байгаа. 

 Анги танхимын хүрэлцээ хангалтгүй, 
анги дүүргэлт их;  

 Эмч ажилладаг боловч ЭМ үйлчилгээг 
шаардлагын дагуу хүргэж чаддаггүй  
(техник, тоног төхөөрөмж талаасаа);  

  Урлагийн заалгүй (3-р сургууль, 
Ирээдүй сургууль); 

 Сэтгэл зүйч байдаггүй;  

 Багш ажилчдын нийгмийн асуудал 
дутмаг;  

 Хүүхдийн чөлөөт цагийг өнгөрүүлэх 
орчин байхгүй;  

 Хүүхэд бүртэй тулж ажиллах бололцоо 
нөхцөл хангагдаагүй;  

 Хувийн сургууль хувьсах зардал болон 5 
жилийн тэтгэмж авдаггүй.  
 

Боломж Саад бэрхшээл 

 Цахим номын сантай болох (1,4); 

 Эцэг эх асран хамгаалагч, олон нийтийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх;  

 Багш бүрийг зөөврийн компьютертэй болгох; 

 Дүрэмт хувцсыг үйлдвэрлэдэг болох (орон 
нутагт);  

 Өдөр өнжүүлэх бүлэг ажиллуулах;  

 Багш нарын мэргэжил арга зүй туршлага 
солилцох нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх;  

 Сургууль шинээр барих, өргөтгөх; 

 Үдийн цайны гал тогоог өргөтгөх.  

 Төсөв хүрэлцээ муутай байх. 
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МУБИС-ийн харъяа Архангай аймаг дахь Багшийн сургууль 

МУБИС-ийн харъяа Архангай аймаг дахь багшийн сургууль нь 60 жилийн түүхэнзамналтай, нийт 

13 мэргэжлээр 4 жилийн хугацаанд бакалавр зэрэгтэй дээд боловсрол олгож байна.  

 

МУБИС-ийн харьяа Архангай дахь “Багшийн коллеж” нь анх 1951 онд баруун болон төвийн бүсийн 

аймгуудыг багшаар хангах зорилгоор "Багш нарыг бэлтгэх сургууль" нэртэйгээр байгуулагдсан 

байна. Үүсэн байгуулагдсанаасаа хойш эдүгээ хүртэл 7000 гаруй багшлах боловсон хүчнийг 

бэлтгэсэн эрдэм 

оюуны томоохон 

уурхай болжээ. 

1990 оноос нийгмийн 

хэрэгцээ шаардлагын 

дагуу БШУЯ-ны 

сайдын 336 дугаар 

тушаалаар "Багшийн 

коллеж" болон 

өргөжиж, сурган 

хүмүүжүүлэх дээд 

боловсролтой, 

бакалавр зэрэгтэй 

бага ангийн багшийг 

бэлтгэх болжээ. 

2002 онд анх магадлан итгэмжлэгдсэн бөгөөд 2008 онд хоёр дахь магадлан итгэмжлэлд орж 10 

жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэгдсэн. 

Эдүгээ монгол хэл-уран зохиол, математик –мэдээлэл зүй, гадаад хэл, боловсрол судлал гэсэн 4 

тэнхимтэй, 50 гаруйбагштай, 1500 гаруй оюутантайгаар сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Багшлах боловсон хүчний 80 гаруй хувь нь эрдмийн зэрэг цолтой болсон байна. Багшийн сургууль 

нь оюутны 2 байртай, байрандаа гадны аймгаас суралцаж байгаа 1,2-р курсийн  600 гаруй оюутныг 

хамруулдаг.  

“Гурван тамир” дээд сургууль  

“Гурван тамир” коллеж нь 1997 онд байгуулагдсан.Банк санхүү, эдийн засаг, нягтлан бодох 

бүртгэлийн чиглэлээр бакалаврын боловсрол олгох сургалт явуулдаг. 1998 оноос өөрийн 

сургуулийн дэргэд гүнзгийрүүлсэн сургалттай лицей дунд сургуулийг нээн ажиллуулсан. 2006 онд 

магадлан итгэмжлэгдсэн.  

Нэг ээлжээр хичээллэх 

хичээлийн байр, 50 оюутны 

дотуур байртай.  2010 оноос 

лицей сургуулиа 

спортын     гүнзгийрүүлсэн 

сургалттай дунд сургууль 

болгосон. Одоогоор тус 

сургуульд   8 аймгаас 300 

гаруй оюутан суралцаж байна.13 удаагийн төгсөлтөөр 600 гаруй эдийн засагч, нягтлан бодогчийг 

бакалаврын зэрэгтэй төгсгөсөн. Тус сургууль нь орон тооны нийт 25 багштай ба үүний 70-аад хувь 
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нь эрдмийн зэрэг цолтой байна.  Тус сургууль нь бакалаврын боловсрол олгохоос гадна ерөнхий 

боловсролын 6-11-р анги хичээллүүлдэг. 2012 оноос МСҮТ шинээр үүсгэн, мэргэжлийн боловсрол 

олгохоор ажиллуулж эхсэн.  

Архангай аймаг дахь мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв 

Архангай аймаг дахь Мэргэжлийн  

сургалт, үйлдвэрлэлийн төв нь 1970 

онд байгуулагдсан. Дараах 

мэргэжлээр боловсрол олгож байна. 

Үүнд: автомашины засварчин, 

үсчин(эр, эм), тогооч, зөөлөн 

эдлэлийн оёдолчин (эсгүүр),  

барилгын засал чимэглэлчин, 

барилгын гэр ахуйн модон эдлэлийн 

мужаан, уламжлалт мал аж ахуйн 

фермер, барилгын өрөг угсрагч, 

барилга гэр ахуйн цахилгаанчин, 

аялал жуулчлалын хөтөч-байгаль хамгаалал, барилгын сантехникч, цахилгаанчин (моторт 

тээврийн хэрэгслийн). Үүний зэрэгцээ дээрх чиглэлүүдээр мэргэжлийн үнэмлэх олгох сургалт 

явуулж байна. 

Оюу толгой төслийн санхүүжилтийн сургалт 

 Барилгын сантехникч; 

 Гагнуурчин; 

 Барилга гэр ахуйн цахилгаанчин  зэрэг мэргэжлүүдээр төгсөлтөө хийсэн.  

Багшлах боловсон хүчин 49 багштай. Үүнээс: Мэргэжлийн 35 багш, ерөнхий эрдмийн 14 багштай. 

Магистр зэрэгтэй16 багш, бакалаврын зэрэгтэй 25 багш, мастер 7 багш байна. Нийт 41 бүлэгт 764 

суралцагч 2 ээлжээр хичээллэдэг.  

“Булган” мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 

“Булган” мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 

төвтөв нь Эрдэнэбулган суманд 2006 онд 

байгуулагдсан, хувийн хэвшлийн сургууль. 2008 

онд БШУЯ-наас мэргэжлийн сургуулиудад 

явуулсан атестатчилалд хамрагдаж хангалттай 

үнэлгээавсан. Хичээлийн жилд дунджаар 520 

сурагчид суралцдаг. Жил бүр 180 орчим суралцагч 

шинээр элсүүлдэг. 

Эзэмшүүлдэг мэргэжлүүд: Үсчин–гоо сайханч, 

барилгын засал чимэглэлчин, зөөлөн эдлэлийн оёдолчин–эсгүүрчин, компютерийн үйлчилгээний 

ажилтан, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн засварчин зэрэг болно. 

Тус сургууль нь мэргэжил тус бүрээр шаардагдах тоног төхөөрөмжөөр иж бүрэн тоноглогдсон 

лаборатори, дадлагын болон үйлчилгээний газруудтай. Чадварлаг багшлах боловсон хүчинтэй. 

Номын сан, соёл спортын заал, хоолны болон халуун усны газар ажилладаг. Хичээлийн 1, 2-р 

байртай. Булган МСҮТ-д 16 багш, ажиллагсад ажиллаж байна.  
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Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын цэцэрлэгүүдийн танилцуулга 

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган суманд 

улсын 10 цэцэрлэг хувийн хэвшлийн 2 

цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаас 

хамгийн анхны цэцэрлэг 1942 онд  “Био 

комбинат” нэртэйгээр байгуулагдаж 

байсан ба хамгийн сүүлийн шинэ цэцэрлэг 

2014 онд Багшийн сургуулийн 10-р 

цэцэрлэг нэртэйгээр байгуулагдсан. Нийт  

58  бүлэгт бага насны 1700  гаруй хүүхдэд 

Сургуулийн өмнөх боловсролыг олгож 

байгаа ба  209 багш, ажилчид ажиллаж 

байгаас удирдах ажилтан 10, арга зүйч 10,  

багш  69 ажиллаж байгаас магистр 9  

ажиллаж байна. Тус суманд үйл ажиллагаа 

явуулж буй цэцэрлэгүүдээс “Улсын 

тэргүүний” 1, “Аймгийн тэргүүний 

цэцэрлэг” 3, “Сумын тэргүүний цэцэрлэг” 2 

цэцэрлэг ажиллаж байна. Цэцэрлэгүүд нь 

мэргэжлийн боловсон хүчнээр 100% бүрэн 

хангагдан ажиллаж байгаа бөгөөд шинэ 

стандартыг хэрэгжүүлэх, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх ажлыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
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Эрдэнэбулган сумын цэцэрлэгүүдийн СВОТ шинжилгээ 

Давуу тал Сул тал 

 Сумын төвдөө төрийн 10 цэцэрлэг, хувийн 
2 цэцэрлэгтэй; 

 Олонх нь зориулалтын барилга 
байгууламжтай; 

 Удирдах ажилтан бүгд мэргэжлийн, 
туршлагатай; 

 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд байнга 
хамрагддаг; 

 Эцэг эхийн оролцоо сайн; 

 Харилцан туршлага солилцох, өрсөлдөх 
боломж бүрдсэн; 

 Цэцэрлэгүүд интернетэд холбогдсон; 

 Техник хэрэгслээр хангагдсан; 

 Шинээр цэцэрлэгүүд нэмэгдэж байгаа; 

 Багш ажилчид ажиллах болон хүүхэд сурч 
хөгжих боломж сайтай; 

 Эцэг эх, багш хоорондын харьцаа сайн; 

 Багш, ажилчид тогтвор суурьшилтай 
ажилладаг; 

 Хүүхдийн дунд зохиогддог уралдаан 
тэмцээнд тогтмол амжилт гарган 
ажилладаг; 

 Олон улсын байгууллагаас төсөл бичин 
хөрөнгө оруулалт хийгддэг; 

 Гадаад хамтын ажиллагаанд  хамтран 
ажиллах эхлэл тавигдсан; 

 Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 
ажилладаг. 
 

 Мэргэжлийн багшийн нөөц дутмаг; 

 Хүүхдийн тоо барилгын хүчин чадлаас 
хэтэрсэн; 

 Хүүхдийн тоглоомын хангамж муу; 

 Гадаа тоглоомын талбай стандартын бус. 
Гал тогооны тоног төхөөрөмж дутмаг; 

 Сургалтын техник хэрэгсэл дутмаг; 

 Хатуу, зөөлөн эдлэл хуучирч элэгдсэн, 
солих ээлжгүй; 

 4,6, 2,5,8- р цэцэрлэгийн барилга их 
засварт ороогүй, сантехник гэрэл 
цахилгаан, хуучирч муудсан; 

 Хэрэгцээтэй зүйлээ авах санхүүгийн 
чадвар муу; 

 Хүүхдийн сургалтын орчны тохижилт 
хангалтгүй; 

 Зориулалтын биеийн тамир, хөгжмийн 
танхимгүй, хөгжмийн багш дутмаг; 

 Багш хөгжлийн төвгүй; 

 Ажлын цаг, ачаалал их; 

 Багш, ажилчид авч буй цалиндаа  сэтгэл 
хангалуун биш; 

 Хүүхдийн цэцэрлэгүүд эмчгүй; 

 дугуйлан явуулах анги, танхим  байхгүй 

 Зарим цэцэрлэгийн “Туслах багш” нар 
мэргэжлийн бус; 

 Шинээр ашиглалтанд орсон барилгууд 
гадаа тохижилт  хийгддэггүй; 

 Төсөвт цэвэрлэгээ үйлчилгээний 
материалд  зарцуулагдах зардал 
тусгагддаггүй; 

 Бичиг цаасны ажил их; 

 Хүүхдийн хоолны нормативт зардал 
хүрэлцдэггүй. 

Боломж Саад бэрхшээл 

 Өргөтгөл хийж анги бүлэг нээх; 

 Төсөл хөтөлбөр боловсруулж хөрөнгө 
оруулалт хийх; 

 Хүнсний ногоо, жимс тарих;  

 Эцэг эх олон нийтийн байгууллага аж 
ахуйн нэгж байгууллагаас хөрөнгө 
оруулалт хийх; 

 Хүүхдийн хоолны материалыг зах зээлийн 
үнээс доогуур олж нийлүүлэх; 

 Улс, аймгийн үлгэр жишээ цэцэрлэг 
болох;  

 Ээлжийн багш ажиллах;  

 Мэргэжлийн зэрэгтэй, магистр багш 
нарын тоог нэмэгдүүлэх; 

 Бүх цэцэрлэгүүд ногооны талбай, туслах 
аж ахуйтай болох. 

 Цэцэрлэгийн тоо нэмэгдэхгүй бол багшид 
ноогдох хүүхдийн тоо буурахгүй; 

 Сумын цэцэрлэгийн насны хүүхэд бүрэн 
цэцэрлэгт хамрагдаагүй; 

 Багш ажилчдын цалин амьдрал ахуйд 
хүрэлцдэггүй; 

 0-2 насны хүүхэд яслид хамрагдах 
боломж нөхцөл үгүй; 

 Багш нар нэг газар удаан жил 
ажилласнаас ажлын амжилт өсөхгүй 
тогтворжих хандлагатай. 
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Соёлын үйлчилгээ 

Соёлын төв нь 6-р баг буюу Хоршоололд байршилтай, сумын төвөөс 45 км зайтай. Барилга нь 100 

хүний суудалтай, 2 ажилтантай. Соёлын төвийн барилга нь анх 1954 онд ашиглалтанд орсноос 

хойш их засварт орж байгаагүй. Мэргэжлийн хяналтын дүгнэлтээр Соёлын төвийн барилга 

байгууламжийг цаашид үзвэр үйлчилгээний зориулалтаар ашиглах боломжгүй гэж үзсэн.  

Соёлын төвийн СВОТ шинжилгээ 

Давуу  тал Сул тал 

 Техник тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан; 

 Мэргэжлийн болон ардын авъяастан 
олонтой. 
 

 Иргэдэд соёлын үйл ажиллагаа явуулах 
байргүй;  

 Дуу болон бүжгийн багш, соёлын өвийн 
ажилтан байхгүй; 

 Аймгийн төвийн соёлын төвийн орон тоо, 
бүтэц, зохион байгуулалтын бодлого 
байхгүй, тодорхой бус; 

 Техник хэрэгслийн шинэчлэлт хангалтгүй; 

 Соёлын өв хамгаалагчдын судалгаа 
хангалтгүй; 

 Дугуйлан хичээллүүлэх багшийн орон тоо, 
төсөвгүй;  

 Соёлын ажилтны цалин хангамж, 
нийгмийн асуудал дутмаг; 

 Сургалтанд хэрэглэгдэх хөгжмийн зэмсэг 
байхгүй. 

Боломж Саад бэрхшээл 

 Үйл ажиллагаа явуулах байртай болох;    

 Ажлын байр нэмэгдэх; 

 Соёлын үйлчилгээний чанар хүртээмж 
дээшлэх;  

 Соёлын өвийг хамгаалалтанд авах 
хөрөнгө шийдүүлэх.  

 Соёлын төв баригдахгүй байх; 

 Боловсон хүчнээр хангагдахгүй байх; 

 Төсөв, санхүүгийн асуудал шийдэгдэхгүй 
байх; 

 Хөгжмийн зэмсэг авах хөрөнгө 
шийдэгдэхгүй бол;  

 Багшлах багшийн төсөв шийдэгдэхгүй 
бол.  

 

Сумын хэмжээний соёл, спортын арга хэмжээг  Биеийн тамир спортын хороо болон бусад 

сургуулиудын зааланд зохион байгуулж байна.  

Шашин, сүм хийд: Сумын хэмжээнд 3 сүм хийд байдгаас буддагийн 2, христийн 1 сүм байна. 

Тухайн хийдүүдэд нийт  48 лам хуврага, номлогч ажиллаж байна. 

Эрдэнэбулган сумын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн товч танилцуулга 

1999 онд Монгол Улсын засгийн газрын 194-р тогтоолоор эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж 

үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх өрхийн эмнэлэг байгуулах шийдвэр гарсны дагуу 2001 онд 

зарим гишүүд нь хариуцлагатай нөхөрлөлийн хэлбэрээр өрхийн 5 эмнэлэг үүсэн байгуулагдсан. 

Одоогийн байдлаар сумын хэмжээнд 1-5 дугаар багт тус бүр 1 өрхийн эрүүл мэндийн төв, сумын 

төвөөс алслагдсан 6-р багт Хүн эмнэлгийн салбар үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээрт нийт 46 

эмч, эмнэлгийн ажиллагсад ажиллаж харъяа багийн иргэдэд эрүүл мэндийн анхан шатны 

үйлчилгээ үзүүлж байна 
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Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн СВОТ шинжилгээ 

Давуу тал Сул тал 

 Баг бүр өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй, 
төвүүд нь өөрийн байртай; 

 Дөрвөн өрхийн эрүүл мэндийн төв нь авто 
машинтай; 

 Төвлөрсөн эрчим хүчинд холбогдсон; 

 Хууль эрх зүйн орчин шинэчлэгдсэн; 

 Интернетэд холбогдсон; 

 Вакцинжуулалтыг цаг хугацаанд нь хийж 
хэвшсэн; 

 Нярайн эндэгдэл багассан. 

 ӨЭМТ-тэй ААНБ-ын уялдаа холбоо сул; 

 Иргэд өөрсдийн эрүүл мэндээ хамгаалах 
талаар идэвх оролцоо сул; 

 Боловсон хүчний хангалт муу; 

 Орон нутгийн засаг захиргаатай  ажлын 
уялдаа холбоо байдаггүй (гэрээ); 

 Өрөө тасалгааны хүрэлцээ тааруу; 

 Төвлөрсөн халаалт, цэвэр бохирын шугамд 
холбогдоогүй; 

 Тоног төхөөрөмжийн хангалт дутмаг; 

 Нэг иргэнд ноогдох зардал хүрэлцээгүй 
(түр оршин суугчдад төсөв өгдөггүй); 

 Дархлаажуулалтын өрөө стандартын бус; 

 Нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг 
зохион байгуулах боломжгүй. 

Боломж Саад бэрхшээл 

 Хөтөлбөр төсөлд хамрагдах; 

 Эмч мэргэжилтнийг чадавхжуулах; 

 Олон нийтийн оролцоонд тулгуурлан 
иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролын 
түвшинг нэмэгдүүлэх; 

 Санхүүгийн олон эх үүсвэрээс санхүүжих 
боломжтой; 

 Сум эмнэлэгтэй болох; 

 Нийгмийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төвтэй 
болох. 

 Хүн амын шилжин суурьшилттай 
холбоотой санхүүжилтийн механизм арга 
зам тодорхой бус; 

 Амьжиргааны түвшин доогуур; 

 Нийгмийн эрүүл мэндийг хөгжүүлэх зардал 
байдаггүй; 

 Зарим өрхийн эрүүл мэндийн төв нь 
унаагүй. 

 
 

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 4 өрхийн эмнэлэгт 129 төрлийн 2516500 төгрөгийн багаж 

төхөөрөмж олгосон.  

Орон сууцны хангамж 

Эрдэнэбулган суманд одоогийн байдлаар 

20600 хүн амьдарч байгаагаас инженерийн 

бүрэн хангамжтай орон сууцанд 676 өрх 

амьдарч байгаа нь нийт өрхийн 12.1 хувь 

болж байна. Харин гэр хороолол буюу 

инженерийн бүрэн бус хангамжтай орон 

сууц, хөдөө 4889 өрх амьдарч байна. 
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Хот тохижилт, ногоон байгууламж 

Эрдэнэбулган сумын хот тохижилт, ногоон 

байгууламжийн асуудлыг өнөөдрийн 

байдлаар сумын Засаг даргын дэргэдэх Хот 

тохижилт үйлчилгээний газар хариуцан 

үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус газар 

одоогоор нийт 38 ажилчдын орон тоотой, 

9 машин механизмтай ажиллаж байна. 

Парк шинэчлэл хийгдсэнээр аймгийн 

төвийн 5 багийн айл өрх бүр, албан газар, 

ААН-ийн хуурай хог хаягдлыг сард 

графикийн дагуу хурдан шуурхай авч, 

үйлчилгээ үзүүлдэг болсон.  Хогийн нэгдсэн цэгийн эрүүл хөрсөнд тархсан 66 га газрын ил задгай 

хогийг дарж 6 га газарт хашаа барьж тэнд бууж байгаа хогийг ангилан ялгах, 9 иргэнтэй гэрээ 

байгуулж ажлын байр, ажиллах нөхцөлийг ханган шатаах зуухыг байнгын ажиллагаатай болгож 

үлдэгдэл хогийг түрж булдаг болсон.  

2013-2014 онд  Архангай аймагт “Гудамж төсөл”-хэрэгжиж аймгийн төвд 8,3 км засмал  зам, 

үүнийг дагасан 530 ширхэг гэрэлтүүлэг, явган хүний  10  км  зам, дугуйн 2,9 км замыг  ашиглалтанд 

авч эхлээд байна. 

Хот тохижилт, үйлчилгээний газрын  СВОТ шинжилгээ 

Давуу тал Сул тал 

 “Гудамж төсөл”-хэрэгжиж хотын төвийн 
засмал болон явган хүний зам, дугуйн 
зам, гэрэлтүүлэг нэмэгдсэн; 

 Айл өрх, албан газар, ААН-ийн хуурай хог 
хаягдлыг графикийн дагуу авдаг; 

 Хогийн цэг дээр хогийг ангилан ялгадаг 
болсон; 

 Парк шинэчлэл хийгдсэн. 

 Иргэдийн идэвх санаачлага муу байдаг; 

 Ажиллах хүчний хүртээмж дутагдалтай; 

 Бүтээн байгуулалтыг нөхөн сэргээх урсгал 
засварын санхүүжилт байхгүй; 

 Ажилчдын ажлын байр хангалтгүй (дулаан 
гарааш ). 
 

 

Боломж Саад бэрхшээл 

 Төсөв санхүүжилт, орон тоо, ажиллах 
хүчийг нэмэгдүүлэх; 

 Иргэдийн идэвх оролцоо, мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэх талаар хэвлэл мэдээллээр 
дамжуулан сурталчлах; 

 Сайн дурын иргэдийн оролцоог ханган 
хамтран ажиллах; 

 ААНэгж, албан байгууллага бүр нийтийн 
эзэмшлийн өмч хөрөнгөнд өөриймсөг 
хандаж үүргээ биелүүлдэг болох. 

 Хогийг ангилан  ялгадаггүй; 

 Нийтийн эзэмшлийн өмч хөрөнгийг 
хайрлан хамгаалдаггүй; 

 Иргэдийн ухамсаргүйгээс ил задгай хог 
хаядаг; 

 Байгууллага аж ахуй нэгжүүд сум орон 
нутгийн гаргасан тогтоол шийдвэрийг 
биелүүлж ажилдаггүй.           

 

Аялал жуулчлалын өнөөгийн байдал: Эрдэнбулган сум нь зэргэлдээх  Булган, Батцэнгэл сумын 

албан бус эзэмшлийн газартай, ашиглалтын ойгүй, ногоон бүсийн хамгаалалтын 22160 га бүхий 

ойн сангийн газартай. Сумын нутаг дэвсгэрт байгал орчны хууль тогтоомжийг сурталчлах, хуулийн 

хэрэгжилтийг ханган биелүүлэх, ойг нөхөн сэргээх, хамгаалах, зүй зохистой ашиглахад хяналт 

тавин ажилладаг. 

Манай сум нь Улаанбаатар хоттой засмал замаар холбогдсон тул “Тэрхийн Цагаан нуур”, “Хөвсгөл 

далай”, “Отгонтэнгэр хайрхан” зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт газрыг үзэж сонирхох гадаад дотоодын 

жуулчдын дайран өнгөрөх гол төв нь болдог. Сумын хэмжээнд дотоодын аялал жуулчлал 
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хөгжүүлэх боломжтой түүхийн дурсгалт болон байгалийн өвөрмөц тогтоцтой газрууд, үзмэрүүд их 

байдаг. Тухайлбал: 

Цэцэрлэгийн буган хөшөө:  

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын ойролцоо МЭӨ VII-III зуунд 

хамаарагдах хоёр буган хөшөө бий. Энэ хөшөөний дээд талд нар, түүний 

доор давхиж яваа угалзарсан эвэртэй буга тав байдаг.  

 

 

 

Майдар бурхан:  

Урд тамирын голын хойт эрэг дээр Майдар бурханыг боржин чулуугаар 

сийлбэрлэн бүтээжээ. Тамирын гол үерлэж доод хүрээ хүртэл одоогийн 

(МСҮТ) хальж байсныг сэргийлэх зорилгоор бүтээсэн гэсэн домогтой. 

Майдар бурханыг бүтээсэн чулууг МСҮТ- ийн арын уулнаас өвлийн цагт 

Донойн булгийн мөсөн дээгүүр гулсуулан авчирсан ажээ. 

 

Лувсанпэринлэйн ээждээ зориулан бүтээсэн Баянбэрх уулан дахь ногоон,  цагаан дарь эх:  

Ногоон, цагаан дарь эхийг байгалийн чулуун дээр сийлж, 

өнгөөр ялган бүтээжээ.  

 

 

 

Тамир хотын туурь: Манжийн дарангуйлалын үед цэрэг стратегийн зорилгоор 1732 онд хааш 

хаашаа нэг км 3 давхар хэрмээр мөн эргэн тойрон 3 км гүн усан шуудуу татаж давхар хамгаалсан 

дотроо олон барилга байгууламжтай Хятадын 10000 цэрэг хуарагнаж байжээ. Тус хуаранд жилд 2 

удаа 20000 орчим цэргийн  сургуулилалт хийн бэлтгэдэг байсан. Эрдэнэбулган сумаас баруун 

тийш 13 км-т Цагаан суварганы аманд байдаг. 
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Байгаль орчны СВОТ шинжилгээ 

Давуу тал Сул тал 

 Хөрсний бүтэц, усны нөөц сайтай; 

 Уур амьсгалын харьцангуй таатай нөхцөлтэй, 
дулаан хоногийн тоо олон; 

 Мэргэжилтэн,боловсон хүчний нөөцтэй; 

 Ногоон хөгжлийн аймаг болох зорилттой; 

 Түүхэн дурсгалт болон байгалийн үзэсгэлэнт 
цогцолбор газар олонтой. 

 

 Газар нутгийн хэмжээ бага;  

 Ногоон байгууламжийн хэмжээ бага, 
мод үржүүлгийн газар байхгүй; 

 Агаарын бохирдлын хэмжээ ихсэх 
хандлагатай; 

 Төвлөрсөн дулааны станц байхгүй; 

 Мэргэшсэн ажилчид, цэцэрлэгчин 
байдаггүй; 

 Техник, багаж хэрэгсэл байдаггүй. 

Боломж Саад бэрхшээл 

 Экологийн боловсрол олгох төв байгуулах  

 Агропарк болон цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг 
олноор байгуулах; 

 Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх; 

 Хог ангилан ялгах, хоёрдогч түүхий эд 
боловсруулах үйлдвэр байгуулах; 

 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах;  

 Хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх; 

  Байгалийн үзэсгэлэнт, түүхэн газруудад 
түшиглэсэн аялал ажуулчлалыг хөгжүүлэх; 

 Гэр хороололын айл өрх бүр жимсний мод 
бут тарих, өрхийн аж ахуй эрхлэх; 

 Гол, горхи, усны эх,  рашаан, булаг шандыг 
хамгаалах; 

 Гэр хорооллын айл өрхүүд утаагүй зуух 
хэрэглэх; 

 Ховор болон  нэн ховор ургамлыг үржүүлэх 
талаар судалгаа шинжилгээний төвтэй болох;  

 Цөөрөм бий болгох. 

 Ногоон байгууламж, 
цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлыг явуулах 
төсөв санхүүжилт, орон тоо 
байдаггүй; 

 Иргэд, хүүхэд багачуудын экологийн 
боловсрол мэдлэг маш хангалтгүй; 

 Мод үржүүлгийн газар, цэцэрлэгт 
хүрээлэнг байгуулах газар, 
санхүүжилтийг шийдээгүй; 

 Байгаль орчин, ногоон 
байгууламжийн талаар гадаад 
орнуудын туршлага судлах, 
мэргэшүүлэх ажил хийгддэггүй. 
 

ИРГЭД ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН 
Ажлын хэсэг, төлөвлөлт хяналтын хорооны гишүүд, иргэдийн оролцоотойгоор тус суманд 
тулгамдаж буй асуудлыг “Асуудлын ба шийдлийн мод”-ны аргаар тодорхойлж гаргахад тус сумын 
тулгамдсан асуудлууд дараах байдалтай байна. 

Эрдэнэбулган суманд тулгамдаж буй асуудлууд: 

1. Томоохон үйлдвэрүүд хөгжөөгүй, ажлын байр дутмаг,  хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл 

эрчимжээгүй; 

2. Иргэд эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдээгүй, агаарын бохирдол ихэссэн; 

3. Төрийн үйлчилгээний хүртээмж, иргэдийн нийгмийн идэвх, оролцоо сул, хүн амын 

нягтаршил ихэссэн; 

4. Дэд бүтцийн хөгжил хангалтгүй. 

Төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг, төлөвлөлт хяналтын хорооны гишүүд болон сумын  
иргэдийг оролцуулан 100 хүнээс тусгай асуулгаар Сумын эдийн засгийн хөгжлийн чадавхийн 
үнэлгээг хийлгэж, дүнг нэгтгэн гаргав 
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Хүснэгт 14 Эрдэнэбулган сумын эдийн засгийн хөгжлийн чадавхийн үнэлгээний дүн 

№ 
 

Сумын эдийн засгийн хөгжлийн үүргүүд 

Оноо 

1 2 3 4 5 
Дундаж 

оноо 

1 Маркетинг, сурталчилгаа 33 35 26 3 3 2,08 

2 Хөрөнгө оруулагч нартай холбоо тогтоох 25 51 19 5  2,04 

3 Бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх 30 39 18 13  2,14 

4 Урамшуулал бий болгох, санхүүжилт олох 31 40 22 7  2,05 

5 Ажиллах хүчнийг хөгжүүлэх 19 45 23 12 1 2,31 

6 
Сумын ЭЗ-ийн хөгжлийн төслүүдэд дэмжлэг 
үзүүлэх, хянах 

28 35 27 9 1 2,2 

7 
Засаг дарга болон Иргэдийн хурлаас зөвлөгөө, 
мэдээллээр хангах 22 35 22 16 5 2,47 

8 
ЭЗ-ийн хөгжлийн төв байгууллагуудтай харилцаа 
тогтоон ажиллах 

18 43 29 9 1 2,32 

9 Мэдээллийн сан байгуулан ажиллуулах 26 37 23 11 3 2,28 

10 Үйл ажиллагаагаа тайлагнах 21 41 17 14 7 2,45 

11 Олон нийттэй харилцах, мэдээлэл түгээх 26 29 24 16 5 2,45 

Тайлбар:  

1.  Маш бага чадавхитай, эсвэл тухайн үүрэг огт биелэгдээгүй; 

2. Тухайн үүрэг маш бага түвшинд биелэгддэг; 

3. Энэ чиглэлд хүчин чармайлт гаргаж байгаа, гэхдээ цаашид улам сайжруулах 

шаардлагатай; 

4. Энэ үүрэгт хамаарх сумын чадавхи нь сайн; 

5. Энэ үүргийг маш сайн биелүүдэг, өндөр хөгжсөн чадавхитай. 

Судалгааны дүнгээс харахад сумын эдийн засгийн хөгжлийн чадавхи нь  дунджаар 2,04-2,5 гэсэн 

оноотой байгаа нь эдгээр чиглэлд хүчин чармайлт гаргаж байгаа, гэхдээ цаашид улам сайжруулах 

шаардлагатай болох нь харагдаж байна. 
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Сумын ерөнхий СВОТ шинжилгээ 

Давуу тал Сул тал 

• Хүн ам олонтой (20700);  
• Дэд бүтцийн зарим салбарууд хөгжиж 

байгаа;  
• Аялал жуулчлалын төв зам дайран өнгөрдөг;  
• ЖДҮ, газар тариалан, худалдаа үйлчилгээ 

хөгжиж байгаа;  
• Үүрэн холбооны 5 сүлжээнд холбогдсон;  
• Орон нутгийн 3 телевиз, 2 сонинтой;  
• Их, дээд сургууль-2, МСҮТ-4, ЕБС-9, 

цэцэрлэг-11, чадварлаг боловсон хүчин 
бэлтгэх баазтай;  

• Ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэнтэй 
(23312м2); 

• Хогийн цэгийн асуудал шийдэгдсэн;  
• Бүтээн байгуулалтын ажил эрчимтэй 

хийгдэж байгаа (Булган хангай хороолол);  
• Хүн амын 67.7%-ийг залуучууд эзэлдэг;  
• УБ хоттой 483км хатуу хучилттай замаар 

холбогдсон;  
• Хөрсний чанар, усны хангамж сайн;  
• Уур амьсгал, цаг агаарын тааламжтай 

нөхцөлтэй;  
• Барилгын түүхий эд материалын нөөцтэй 

(улаан шороо);  
• Байгалийн үзэсгэлэнт тогтоц бүхий Булган 

уултай.  

• Өөрийн гэсэн газар нутаг маш бага;  
• Хүн амын нягтаршил их; 
• Томоохон үйлдвэрүүд байхгүй, ажлын 

байр дутагдалтай; 
• Иргэдийн амьжиргааны түвшин доогуур, 

худалдан авах чадвар муу; 
• Агаарын бохирдол их; 
• Хот төлөвлөлт, газар зохион байгуулалт 

хангалтгүй; 
• Фермер, туслах аж ахуй эрхлэх боломж, 

нөхцөл муу; 
• Гадаад харилцаа байхгүй (ОХУ, БНХАУ-

ын хил хол); 
• Суманд үйлдвэрлэж байгаа 

бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар сул гол 
нэрийн бүтээгдэхүүнийг Улаанбаатар 
хотоос татан авдаг; 

•  Нүүрсний уурхай байхгүйгээс нүүрсийг 
холоос тээвэрлэдэг, мод их түлдэг;  

• Аялал жуулчлал муу хөгжсөн; 
• Иргэдийн нийгмийн идэвх, оролцоо сул; 
• Хүүхэд залуучууд чөлөөт цагаа 

өнгөрүүлэх газар байхгүй; 
• Сум хөгжих хэтийн төлөвлөлт байхгүй; 
• Сум, багийн төвийн байр байхгүй; 
•  Агаарын тээвэр байхгүй. 

Боломж Саад бэрхшээл 

• Үйлдвэр, үйлчилгээний салбарууд хөгжих; 
• Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх,  

цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах; 
•  Мал аж ахуйд түшиглэсэн үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх;  
• Дулааны станц байгуулах;  
• Рашаан сувилал болон эрүүл мэндийн 

бүсийн оношлогооны төв байгуулах;  
• Гадаад харилцааг хөгжүүлэх;  
• Боловсролын байгууллагын тоог 

нэмэгдүүлэх; 
• Мэргэжилтэй ажилчдыг бэлтгэх;  
• Хоёрдогч түүхий эд боловсруулах үйлдвэр 

байгуулах; 
• Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг 

эрчимжүүлэх; 
• Амьтны хүрээлэн байгуулах;  
• Нисэх онгоцны буудал байгуулах; 
• Спортын төрлүүдийг хөгжүүлэх. 

• Газар нутгийн хэмжээг одоогийнхоос 
нэмэгдүүлж чадахгүй байх; 

• Галын түлээ, нүүрсний хомсдол бий 
болох, үнэ нэмэгдэх; 

• Эрүүл мэндийн байгууллага, сургууль, 
цэцэрлэгийн хүртээмж муу хэвээр байх; 

• Хот төлөвлөлт, дахин төлөвлөлтийн 
төсөв шийдэгдэхгүй байх; 

• Төсвийн эрх мэдэл орон нутагт бүрэн 
шилжихгүй байх; 

• Татварын хувь хэмжээ одоогийнхоос 
буурахгүй байх; 

• Агаарын бохирдол нэмэгдэх; 
• Гэр хорооллын тоо нэмэгдэх; 
• Байгаль цаг уурын эрсдэлт үзэгдэл 

тохиолдох. 
 

Бизнесийн орчны судалгааны санал асуулгын дүн 
Бизнесийн орчны судалгааг хийхдээ Эрдэнэбулган суманд үйл ажиллагаа явуулж, бизнес эрхэлдэг 
аж ахуйн нэгжүүд болох компани, хоршоо, нөхөрлөл болон хувиараа бизнес эрхэлдэг иргэд, 
малчдын төлөөллийг оролцуулан нийт 86 хүнээс тусгай санал асуулгын хуудсаар судалгаа авлаа. 
Бизнесийн орчны өнөөгийн нөхцөл байдал тухайн суманд ямар байгаад үнэлгээ өгүүлэх, цаашид 
ямар арга хэмжээ авч явуулах шаардлагатайг тодруулах зорилгоор уг судалгааг хийсэн болно. 
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Судалгаанд хамрагдагсад 

 Судалгаанд өмчлөгч эзэн 74, менежер 9, ажилтан 3 хүн оролцсон байна. 

  Судалгаанд оролцогчдыг бизнесийн хэлбэрээр нь авч үзвэл 33,7% нь компаний, 11,6% нь 
хоршооны, 43,1% нь хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, 11,6% нь малчид байлаа. 

 Судалгаанд оролцогчдын 9,3% нь жижиг дунд үйлдвэрийн, 66,3 % нь худалдаа 
үйлчилгээний, 5,8% нь газар тариалангийн, 18,6% нь мал аж ахуйн, үйлдвэрлэл эрхлэгчид 
байв. 

 Судалгаанд хамрагдсан  аж ахуйн нэгж, иргэдийн бизнес эрхэлсэн хугацааг нь авч үзвэл 
7,0% нь 3 хүртэл жил ажилласан, 50,0% нь 3-10 жил ажилласан, 43,0% нь 11-ээс дээш жил 
ажилласан байлаа. 

 Дээрх нэгжүүдийн 69,8% нь 5 хүртэл, 8,1% нь 6-10 ажиллагсадтай 16,3 % нь 11-50 
ажиллагсадтай,  5,8 % нь 51-ээс дээш ажиллагсадтай байв. 

 

 

Бизнесийн орчин, нөхцлийн ирээдүйн байдал 
Бизнес эрхлэгчдийн 84.9% нь өөрийн бизнесийг өөдрөгөөр төсөөлж, 83.7% нь бизнесээ өргөтгөх 
сонирхолтой байна гэж хариулснаас үзэхэд бизнесийн үр өгөөж сайн байгаа нь тодорхой 
юм.Бизнесээ ямар арга замаар өргөтгөхийг хүсч байна вэ? гэсэн асуултанд  76.5 хувь нь  хэмжээг 
нь нэмэгдүүлэх, 23.5% нь эрчимжүүлэх, 35.3% нь бараа, үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулах, 
58.8% нь борлуулалтын зах зээлээ өргөтгөх гэж хариулжээ. 
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Бизнесээ өргөтгөн хөгжүүлэх  нөхцөл бололцоо танай суманд хэр байна вэ? гэсэн асуултанд хэрхэн 
хариулсныг дараах хүснэгтэд, хувиар үзүүллээ. 
Хүснэгт 15 Бизнесээ өргөтгөн хөгжүүлэх нөхцөл бололцоо 

Үйлдвэрлэлийн нөөцүүд Хүрэлцээтэй Дунд зэрэг Хүрэлцээгүй 

Газар  53,5 26,7 19,8 

Эрчим хүч 64,0 26,7 9,3 

Зам  73,3 22,1 4,7 

Холбоо 68,6 29,1 2,3 

Инженерийн байгууламж 53,5 31,4 15,1 

Түүхий эд, материал 44,2 51,2 4,7 

Санхүүгийн эх үүсвэр  20,9 52,3 26,7 

Мэргэжилтэй ажиллах хүч 41,9 43,0 15,1 

Шинээр бизнес эрхлэх болон өргөтгөхөд саад болж буй 3 гол бэрхшээлийг дурьдахдаа, 55,8% нь 
санхүүгийн боломж муу, 24,4% нь иргэдийн худалдан авах чадвар муу, 14,0% нь ажлын байр хомс, 
11,6% нь бэлчээр хүрэлцээгүй 
гэж үзжээ.  
 
Бүтээгдэхүүнээ хаана 
борлуулдаг вэ? гэсэн асуултанд 
98,8% нь аймаг, бүс нутагтаа 
борлуулдаг гэсэн ба 
бүтээгдхүүний борлуулалтаа 
цаашид нэмэгдүүлнэ гэж 86,0% 
ньхариулснаас үзэхэд 
борлуулах зах зээлд ойр байдаг 
нь харагдаж байна. 
Бараа, үйлчилгээнийхээ 
борлуулалтыг нэмэгдүүлэхийн 
тулд борлуулалтын урамшуулал 
хэрэглэх, бүтээгдэхүүний нэр 
төрлийг олшруулж, чанарыг 
сайжруулах, сурталчилгааг 
нэмэгдүүлэх, борлуулах цэгээ 
нэмэгдүүлэх аргуудыг хамгийн 
оновчтой гэж үзсэн 
байна.Бизнес эрхлэгчдийн 
34,9% нь мэргэжилтэй, 
мэргэшсэн ажиллах хүч 
хэрэгцээтэй гэсэн бол 65,1% нь 
хэрэггүй гэж үзсэн байна. 
Ажиллагсдын ур чадварыг дээшлүүлэхэд  чадавхи бэхжүүлэх, маркетингийн, санхүү бүртгэлийн, 
чанарын хяналтын болон компьютерийн сургалтуудыг хамгийн их шаардлагатай гэж үзжээ. 

Сумын төр захиргааны бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны үнэлэмж 

Бизнес эрхлэгчид болон тэдний ажиллагсад жилд дунджаар 19 өдрийг төр, захиргаатай 
ажиллахад зориулдаг гэж хариулсан ба энэ хугацаа нь боломжийн гэж 79,1% нь, цөөн гэж 16,3% 
нь, олон гэж 4,7% нь үзсэн байна.   
Таны бизнесийн үйл ажиллагаанд дараах нийгмийн үйлчилгээ хэр нөлөөтэй вэ? гэсэн асуултанд 
хэрхэн хариулсныг доорх хүснэгтэд хувиар харууллаа. 
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Хүснэгт 16 Бизнесийн үйл ажиллагаан дахь нийгмийн үйчилгээний нөлөө 

Үзүүлэлт Нөлөөгүй Дунд зэрэг Их нөлөөтэй 

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ 48,8 36,0 15,1 

Боловсролын үйлчилгээ 57,0 30,2 12,8 

Нийгмийн халамж үйлчилгээ 51,2 34,9 14,0 

Банк санхүүгийн үйлчилгээ 34,9 36,0 29,1 

Ахуйн үйлчилгээ 52,3 40,7 7,0 

Байгаль орчин хамгаалах  43,0 39,5 17,5 

Цагдаагийн хамгаалалт 54,7 40,6 4,7 

Байр, орон сууцны хангамж 43,0 39,5 17,5 

Үндэсний хэмжээнд ба аймаг, суманд байгаа бизнесийн холбоо/байгууллагууд тусалдаггүй гэж 
90,7% нь, тусалдаг гэж 9,3% нь хариулснаас үзвэл бизнес эрхлэгчидтэй холбоотой байж туслалцаа 
үзүүлдэг байгууллага ховор байдаг нь харагдаж байна. 

Сумын төр захиргааны үйл ажиллагааны улмаас тухайн бизнест учирч буй сөрөг нөлөөллийн 

талаар доорх байдлаар үнэлгээ өгсөн байна.  

Хүснэгт 17 Төр захиргааны үйл ажиллагаа бизнест сөрөг нөлөө үзүүлдэг талаар (хувиар) 

Асуулт Нөлөөгүй Дунд зэрэг Их нөлөөтэй 

Дүрэм, журам, зохицуулалт 32,5 57,0 10,5 

Албан тушаалтны чирэгдэл  25,6 59,3 15,1 

Авилгал, хууль бус үйл ажиллагаа  66,3 22,1 11,6 

Орон нутгийн эдийн засгийг 
хөгжүүлэхэд сумын төр, 
захиргаанаас хэрэгжүүлбэл 
зохих  гол арга хэмжээг 
нэрлэхдээ, 72,1% нь газар, 
ажлын байр олгох, 62,8% нь 
төрийн үйлчилгээг бэхжүүлэх, 
57,0% нь дэд бүтцийг 
сайжруулах, 54,7% нь төр, 
захиргааны шуурхай 
ажиллагааг хангах, 47,7% нь 
сургалт, зөвлөмжөөр хангах  
гэж үзсэн байна. 

Дараах байгууллага, албан тушаалтантай хэр зэрэг холбоотой ажилладаг вэ? гэсэн асуултанд 
хэрхэн хариулсныг хувиар илэрхийлж харуулвал:  

Хүснэгт 18 Байгууллага, албан тушаалтантай хэр холбоотой ажилладаг талаар  

Албан тушаалтан Тааруу Дунд Сайн 

Засаг дарга 72,1 22,1 5,8 

ИТХ-ын дарга 74,4 23,3 2,3 

ЗДТГ-ын дарга, ажилтнууд 70,9 26,7 2,4 

МЭҮ-ийн тасгийн ажилтнууд 67,4 31,4 1,2 

Газрын даамал  69,8 27,9 2,3 

Байгаль орчны улсын байцаагч 73,2 23,3 3,5 

Нийгмийн халамжийн байцаагч 73,2 23,3 3,5 

Татварын байцаагч 38,4 32,5 29,1 

Хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа 64,0 27,9 8,1 

Багийн Засаг дарга 41,9 40,7 17,4 
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Сумын эдийн засгийн хөгжлийн талаарх үнэлгээ 
Сумынхаа эдийн засгийн хөгжлийн сүүлийн 5 жилийн байдлыг үнэлэхдээ сайжирч байгаа гэж 
60,5% нь, зогсонги гэж 31,4% нь, буурч байгаа гэж 8,1% нь хариулжээ. 

 
Суманд сүүлийн 5 жилд бий болсон бизнесийн орчны өөрчлөлт, хандлагыг тодорхойлохдоо 52,3% 
нь сайжирсан, 32,6% нь өөрчлөгдөөгүй, 15,1% нь муудсан гэж үзсэн байна. 

Сумынхаа эдийн засгийн хөгжлийг сайжруулахад таны оруулж чадах гол 3 хувь нэмэр юу вэ? гэсэн 
асуултанд, дийлэнх нь татвараа байнга төлөх, зах зээлд чанартай бараа нийлүүлэх, ажлын байр 
бий болгох гэж хариулсан нь сум орноо хөгжүүлэхийн тулд иргэн бүр сэтгэл гаргаж байгааг 
харуулж байна. 

Ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулахын тулд жижиг дунд үйлдвэр барих, ажлын байр бий болгох, 
татвар бууруулах, цалин нэмэх гэсэн саналуудыг хэлжээ.  

Тоон судалгааны дүн 

Энэхүү тоон судалгааг Эрдэнэбулган суманд оршин суудаг 300 орчим иргэнээс авсан ба тэдний 

58% нь эмэгтэй 42% нь эрэгтэй байв. Насны бүлгээр авч үзвэл 36%  нь 18-35 насны, 40% нь 36-54 

насны 24% нь 55-аас дээш насны хүмүүс байна. Судалгаанд хамрагдагсдаас Эрдэнэбулган сумын 

хөгжлийн тэргүүлэх 2 салбарыг тодруулахад нэн тэргүүнд жижиг дунд үйлдвэр болон хөдөө аж 

ахуйн салбарыг нэрлэсэн байна. 

Жижиг дунд үйлдвэрийн дотроос хамгийн тэргүүнд сүү, сүүн бүтээгдэхүүний болон арьс, шир, 

ноос, ноолуурын үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх нь чухал гэж үзсэн байна. 

Сумын хөгжлийн өнөөгийн байдлыг тодорхойлуулахад нийт оролцогчдын 32% нь сайн, 15% нь 

тааруу, 53% нь дунд зэрэг хэмээн үзжээ. 

Та сумандаа 2015-2024 онд шинээр ямар бүтээн байгуулалтын ажил хийгдээсэй гэж бодож 

байна вэ? гэсэн асуултад дараах байдлаар хариулсан байв. Үүнд: 

 Үйлдвэрүүдийг барих; 

 Цэцэрлэг, сургууль нэмж барих; 

52%
33%

15%

Бизнесийн орчны өөрчлөлт

Сайжирсан

Өөрчлөгдөөгүй

Муудсан

61%

31%

8%

Сумын эдийн засгийн хөгжлийн үнэлгээ

Сайжирч 
байгаа

Зогсонги

Буурч байгаа

22,1

5,8

19,8

5,8

2,3

26,7

Татвараа байнга төлөх

Үнийг тогтвортой байлгах

Чанартай бараагаар хангах

Малаа өсгөж, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх

Иргэдэд сургалт хийж чадварлаг боловсон …

Ажлын байр бий болгоно

Сумын хөгжилд оруулах миний хувь нэмэр
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 Ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх; 

 Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх; 

 Гэр хорооллыг орон сууцжуулах гэсэн 

саналуудыг илүү дурьдсан байна. 

Сумын хөгжилд таны оруулах хувь нэмэр юу вэ? 

гэсэн асуултад 86,0% нь ажиллах хүчээр туслах, 

10,0% нь санхүүгийн хувьд туслах, 4.0% нь техник 

хэрэгслээр туслах боломжтой гэж хариулжээ. 

 

  

10%
4%

86%

Санхүү

Техник 
хэрэгсэл

Ажиллах хүч
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

СУМЫН ХӨГЖЛИЙН АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ  ЗОРИЛГО 

Алсын хараа 

Байгаль орчинд ээлтэй эдийн засаг бүхий хүний амьдрах орчны аюулгүй байдлыг хангасан ногоон 

хөгжлийн загвар хот болно 

Эрхэм  зорилго 

Ногоон дэд бүтэц, эдийн засгийг хөгжүүлсэн, цэвэр тунгалаг устай, агаарын бохирдолгүй, сайн 

засаглалтай, ухаалаг иргэнтэй, цэцэрлэгжсэн ногоон хөгжлийн хотыг цогцлооно 

СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД 
Хүснэгт 19 Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөний зорилго, зорилтууд 

Зорилго Зорилт 

1. Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд 
тулгуурласан томоохон үйлдвэрүүд 
байгуулж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэн 
бизнес хөгжих таатай орчныг бүрдүүлэх, 
хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг 
эрчимжүүлэх 

1.1. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн хөгжүүлэх 

1.2. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбаруудыг нэмэгдүүлж, ажлын 
байр бий болгох 

2. Иргэд эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах 
таатай нөхцлийг бүрдүүлэн байгаль 
орчны унаган төрхийг хадгалж, аялал 
жуулчлал хөгжүүлэх 

2.1. Байгаль, экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах 

2.2. Унаган байгалиа хамгаалж, аялал жуулчлал хөгжүүлэх 

3. Төрийн үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн 
нийгмийн идэвх, оролцоог нэмэгдүүлэх 

3.1.СӨББ-ын материаллаг хангамжийг нэмэгдүүлж, ажиллах 
орчинг сайжруулах 

3.2. Боловсрол, соёлын үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр дүнг 
дээшлүүлэх 

3.3. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
дээшлүүлэх 

4. Дэд бүтцийн хөгжлийг сайжруулах  

4.1. Иргэдийн ажиллаж, амьдрах таатай орчин нөхцлийг бий 
болгох 

4.2. Тохижилт үйлчилгээний хүрээг өргөжүүлж, орон сууц, усны 
хангамжийг сайжруулах 

4.3. Сумын төвийн тохижилт, бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлэх 
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ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУДЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ 
ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛҮҮДИЙН ТОЙМ 
Хүснэгт 20 Хөтөлбөр, төслүүдийн тойм 

Зорилго 1. Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан томоохон үйлдвэрүүд байгуулж, ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэн бизнес хөгжих таатай орчныг бүрдүүлэх, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх 

Зорилт 1.1. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн хөгжүүлэх 

Хөтөлбөр 1.1.1. Мал сүргийн чанарыг сайжруулж, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх 

Төсөл 

1 Малын удам гарваль, ашиг шимийг бүртгэлээр хянах тогтолцоог бий болгох  

2 Шилмэл омгийн хээлтүүлэгчээр хонин сүргийн чанарыг сайжруулах  

3 Фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх 

4 
Зохиомол хээлтүүлгийн ажил үйлчилгээг орон нутагт нэвтрүүлж ажиллах тогтолцоог 
бий болгох  

5 
Бог малын хээлтүүлэгчийг  мэргэжлийн байгууллагад шилжүүлж, хээлтүүлгийн ажлыг 
мэргэжилтний хяналтанд оруулах 

Хөтөлбөр 1.1.2. Мал эмнэлгийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах 

Төсөл 

6 Стандартын шаардлага хангасан малын эмийн сангийн зориулалтын байртай болох  

7 Бруцеллёз өвчнөөс эрүүлжсэн сум болох  

8 Мал тарилгын хашаа, мал угаах ваннтай болох (5 -р багт)  

9 Мал эмнэлгийн тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж бүхий хөдөлгөөнт 
лабораторийг бий болгох  

10 Малын эм, мал эмнэлэгийн хэрэгслийг ханган нийлүүлэх тогтолцоо сүлжээ бий 
болгох  

Хөтөлбөр 1.1.3. Туслах аж ахуйг хөгжүүлэх 

Төсөл 
 
 

11 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний биржийн худалдааг төвлөрүүлэх 

12 Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх 

13 Гахайн жишиг аж ахуйг байгуулах  

Зорилт 1.2. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбаруудыг нэмэгдүүлж, ажлын байр бий болгох 

Хөтөлбөр 1.2.1. Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах үйлдвэрүүд 
байгуулах 

Төсөл 

14 Мал нядалгааны болон арьс ширний анхан шатны тордолгооны цех байгуулах   

15 Ноос боловсруулах үйлдвэр байгуулах  

16 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах  

17 Хүнсний ногоо боловсруулах үйлдвэр байгуулах  

18 Яс боловсруулах үйлдвэр байгуулах  

19 Тэжээлийн үйлдвэр байгуулах  

Хөтөлбөр 1.2.2. Орон нутгийн нөөцөд тулгуурласан үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 

Төсөл 

20 Гутлын үйлдвэр байгуулах  

21 Гялгар цаас, хуванцар боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

22 Ариун цэврийн цаасны үйлдвэр байгуулах  

23 Өнгөт хэвлэлийн болон хулдаасан хэвлэлийн үйлдвэрийг өргөтгөх 

24 Тоосгоны үйлдвэрийг өргөтгөх 

25 Шохойны үйлдвэр байгуулах  

Хөтөлбөр 1.2.3. Ахуйн үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, иргэдэд хүрэх үйлчилгээг өргөжүүлэх 

Төсөл 

26 Хими цэвэрлэгээ, угаалгын газрыг өргөжүүлэх, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх 

27 Нийтийн ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга байгууламж барих  

28 
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн борлуулалтын сүлжээг шинээр байгуулах, 
сумын бодлого боловсруулах хөгжүүлэх 
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Зорилго 2. Иргэд эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлэн байгаль орчны унаган 
төрхийг хадгалж, аялал жуулчлал хөгжүүлэх 

Зорилт 2.1. Байгаль, экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах 

Хөтөлбөр 2.1.1. Өсвөр, залуу үеийнхний экологийн боловсролыг дээшлүүлэх  

Төсөл 
29 Экологийн боловсролын төв байгуулах 

30 Мод, цэцгийн үрслэг хийх хүлэмжтэй болох  

Хөтөлбөр 2.1.2. Байгаль орчны бохирдлыг бууруулах 

Төсөл 

31 "Утаагүй зуух" төсөл хэрэгжүүлэх 

32 Мод үржүүлгийн газар байгуулах 

33 Ховор болон нэн ховор ургамлыг үржүүлэх, судалгаа шинжилгээний төв байгуулах 

Зорилт 2.2. Унаган байгалиа хамгаалж, аялал жуулчлал хөгжүүлэх 

Хөтөлбөр 2.2.1. Байгаль хамгааллын ажилд иргэдийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх 

Төсөл 

34 Гол горхи, рашаан, булаг шанд усны эхийг хамгаалах 

35 "Ногоон мэдлэг" улирал тутмын сэтгүүл гаргах 

36 Мод тарих хөдөлгөөнийг өргөжүүлж, мэргэжилтэй боловсон хүчнээр хангах 

37 
Хоёр модны рашаанд түшиглэсэн амралт, аялал жуулчлалын түшиц газар, 
ботаникийн цэцэрлэг бий болгох 

Хөтөлбөр 2.2.2. Аялал жуулчлалын менежментийг сайжруулах 

Төсөл 

38 Аялал, жуулчлалын дэд бүтэц бий болгох 

39 
Дотоод аялал жуулчлалын маршрутыг бий болгож, аялал жуулчлал эрхлэх хувийн 
хэвшлийн үйл ажиллагааг дэмжих 

Зорилго 3.Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн нийгмийн идэвх, оролцоог 
нэмэгдүүлэх 

Зорилт  3.1.СӨББ-ын материаллаг хангамжийг нэмэгдүүлж, ажиллах орчинг сайжруулах 

 Хөтөлбөр 3.1.1. Хүүхдийн цэцэрлэгүүдийн тохижилтыг сайжруулах 

Төсөл 

40 1,2,4,8, Ирээдүй цэцэрлэгүүдийн гадна  тоглоомын талбайн тохижилт 

41 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 дугаар цэцэрлэгүүдийн гадаа авто машины зогсоолтой болох  

42 2,4,6-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар хийх 

43 Бүх цэцэрлэгийн хатуу, зөөлөн эдлэл солих 

44 Бүх цэцэрлэгт багш хөгжлийн төв байгуулах 

45 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ирээдүй цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх  

Хөтөлбөр 3.1.2. Хүүхдийн цэцэрлэгүүдийн хүртээмж, хангамжийг нэмэгдүүлэх 

Төсөл 

46 Бүх цэцэрлэгүүдийн гадна ногоон эко орчин бүрдүүлэх  

47 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Ирээдүй цэцэрлэгүүдэд зориулалтын агуулахтай  болох  

48 Бүх цэцэрлэгт угаалтуур суултуурын тоог нэмэх 

49 3,5-р цэцэрлэгийг зориулалтын байртай болгох 

50 1,2,3,4-р багт шинэ цэцэрлэг барих (тус бүр150 хүүхдийн) 

51 2, 4, 6, 8, Ирээдүй цэцэрлэгүүдийн барилгад өргөтгөл хийх  

Зорилт 3.2. Боловсрол, соёлын үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр дүнг дээшлүүлэх 

Хөтөлбөр Ерөнхий боловсролын сургалтын орчин, материаллаг баазыг бэхжүүлэх 

Төсөл 

52 I, IV, Ирээдүй сургуулийн гал тогооны өргөтгөл  

53 3,  Ирээдүй сургуулийн барилгын өргөтгөл барих  

54 II сургуулийн хичээлийн шинэ байр барих (960 хүүхдийн суудалтай) 

55 I сургуулийн дээврийн хэсэгчилсэн их засвар, сантехникийн засвар 

56 3-р сургуулийн  барилгын их засвар 

57 IV сургуулийн бохирын шугамыг төв шугамтай холбох 

58 
1-4, Ирээдүй, Хоршооллын сургуулиудын гаднах биеийн тамирын талбайг 
тохижуулж загвар биеийн тамирын талбайтай болох  

59 Дотуур байрнуудын хатуу, зөөлөн эдлэл солих 
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60 
1-4, Ирээдүй сургуулиудад биеийн тамирын хичээлийн хэрэглэгдэхүүн,  тоног 
төхөөрөмж, сагсны хажуугийн шийдтэй болох 

61  I, IV, Ирээдүй  сургуулиудад цахим номын сан байгуулах 

62 Сумын хүүхдийн ордон барих 

63 Боловсрол сургалтын байгууллагын багш ажилчдыг орон сууц хөтөлбөрт хамруулах 

64  “Ирвэс” лицей сургуулийн сургалтын орчны тохижилт  

Хөтөлбөр 3.2.2. Соёлын үйлчилгээний таатай орчин бүрдүүлэх 

Төсөл 

65 Сумын хэмжээний түүх соёлын дурсгалт зүйлийн үзлэг тооллого явуулж өвийн сан 
байгуулах 

66 
Орон нутгийн түүх, соёлын дурсгалт газар, эд өлгийн зүйлийг орон нутгийн тусгай 
хамгаалалтад авах 

67 Соёлын төвийн барилга бариулах 

68 Үндэсний хөгжмийн зэмсэг авах 

Зорилт 3.3. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх 

Хөтөлбөр 3.3.1. Иргэдэд үйлчлэх эмнэлгийн тоог нэмэгдүүлэх 

Төсөл 
69 Эрэгтэйчүүдийн эмнэлэг байгуулах 

70 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийг 1-ээр нэмэгдүүлэх 

Хөтөлбөр 3.3.2. Эрүүл мэндийн байгууллагын тоног төхөөрөмжийн хангамжийг сайжруулж, тусламж, 
үйлчилгээг иргэдэд жигд хүргэх 

Төсөл 

71 ӨЭМТ-үүдийн барилгыг засварлах, өргөтгөх, нэгдсэн халаалтын системд холбох 

72 
ӨЭМТ-үүдийн  машины парк шинэчлэлтийг хийж, ЭХО, ЭКГ бусад шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, түргэвчилсэн оношлуураар хангах 

Зорилго 4. Дэд бүтцийн хөгжлийг сайжруулах  

Зорилт 4.1. Иргэдийн ажиллаж, амьдрах таатай орчин нөхцлийг бий болгох 

Хөтөлбөр 4.1.1. Төрийн албан хаагчдын ажиллах боломжийг бүрдүүлэх 

Төсөл 

73 Сумын ЗДТГазрын байр барих 

74 Багуудад иж бүрэн  төвүүдийг барих 

75 Ёслол хүндэтгэлийн өргөөтэй болох (хуримын ордон) 

76 Буяны үйлчилгээ үзүүлэх төвтэй болох 

77 Бөхийн өргөөтэй болох 

78 Нисэх онгоцны буудал барих 

Хөтөлбөр 4.1.2. Хот төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох 

Төсөл 

79 Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх 

80 Гэр хороолол руу инженерийн шугам сүлжээг өргөтгөх  

81 Гэр хорооллын дундуур засмал зам тавих 

82 Дулааны цахилгаан станц барих 

83 
Гэр хорооллын боломжтой хэсгийг инженерийн шугам сүлжээнд холбох, бүрэн 
гэрэлтүүлэгтэй болгох 

84 Цэцэрлэгт хүрээлэнг цогцоор шийдвэрлэх 

85 Яслитай болох 

86 Гоц авъяастай хүүхдүүдийн төвтэй болох 

87 Багуудыг биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн талбай, ногоон байгууламжтай болгох 

88 Хогийг ангилан ялгаж, хог боловсруулах жижиг хэмжээний үйлдвэр байгуулах 

89 Нийтийн тээврийн болон таксины зогсоолтой болох 

Зорилт 4.2. Тохижилт үйлчилгээний хүрээг өргөжүүлж, орон сууц, усны хангамжийг сайжруулах 

Хөтөлбөр 4.2.1. Орон сууцны хүрэлцээг нэмэгдүүлж, хэрэглээний усан хангамжийг сайжруулах 

Төсөл 

90 Айл өрх, гудамж талбайг хаягжуулалттай болгох 

91 Соёл амралтын хүрээлэн байгуулах 

92 1000 айлын орон сууц барих 
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93 Орон сууцыг хэрэглээний халуун усаар хангах 

94 
Хотын цэвэр усны хангамж, түгээлтийг нэмэгдүүлж, цэвэр, бохир усны инженерийн 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх 

95 
Стандартад нийцсэн ундны усны худгуудыг нэмэгдүүлж, усыг цэвэршүүлэн шүүх 
тоног төхөөрөмжтэй болох 

Хөтөлбөр 4.2.2. Аюулгүй амьдрах орчинг бий болгох 

Төсөл 

96 Цахилгаан эрчим хүчний хүчдэлийн хэлбэлзэлтэй газруудад хүчдэл тэнцвэржүүлэх 
станц барих 

97 Хотыг иж бүрэн камержуулах 

98 Үерийн хамгаалалтын далан, ус зайлуулах шуудуу барих 

Зорилт 4.3. Сумын төвийн тохижилт, бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлэх 

Хөтөлбөр 4.3.1. Зам, тээврийг сайжруулан хөгжүүлэх 

Төсөл 

99 
Хатуу хучилттай 7.5 км авто замыг бүрэн засварлах, шинээр гэр хороололд 15.5 км 
хатуу хучилттай авто зам тавих  

100 
Шинээр гэр хороололд 46.5 мян/м2 талбайн явган зам зам тавих, хотын төвийн 20.1 
мян/м2 талбайн хуучин явган замыг засварлах  

101 500 мян/м2 автомашины зогсоол барих 

102 Хотын төвийн авто замуудын тэмдэг тэмдэглэгээг жил бүр шинэчлэн хийх 

103 
Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн урсгал засварыг жил бүр хийж бүрэн бүтэн 
ашиглах санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 

Хөтөлбөр 4.3.2. Хотын ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 

Төсөл 

104 
Хотын төвийн 2 талаар урсдаг голын усыг ашиглан  ногоон байгууламжтай цөөрөм, 
усан бассейн барих 

105 
Нийтийн эзэмшлийн ашиглагдахгүй байгаа 11000 м/кв талбайд мод тарьж, 
зүлэгжүүлнэ. "Айл бүр 10 ш мод" төсөл хэрэгжүүлнэ 

106 18000 м/кв талбайг цэцэрлэгжүүлэн цэцэг тарих 

107 Нэгдсэн хогийн цэгт 10000 ширхэг мод тарьж ойн зурвас бий болгоно 

108 Тусгай зориулалтын хогийн машины тоог 10-аар нэмэгдүүлэх 

109 Боловсон бие засах газрын тоог 5-аар нэмэгдүүлэх 

110 Золбин нохой устгах байнгын цэгтэй болох 

АРХАНГАЙ  АЙМГИЙН  ТӨВИЙН БҮСИЙН СУМДЫН ХӨГЖЛИЙН ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛҮҮД 

Аймгийн хэмжээнд дараах хөтөлбөр, төсөлд оролцож ажиллана3. Үүнд:  

 Ойн тухай үндэсний хөтөлбөр; 

 Удаан задардаг органик, бохирдуулагчийн тухай үндэсний хөтөлбөр; 

  “Ус” үндэсний хөтөлбөр; 

 “Цөлжилттэй тэмцэх” үндэсний хөтөлбөр; 

 “Ойн цэвэрлэгээ” хөтөлбөр; 

 Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах хөтөлбөр; 

 Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр; 

 Англи хэлний боловсролын үндэсний хөтөлбөр; 

 Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх 
хөтөлбөр; 

 Боловсрол хөтөлбөр; 

 "Үдийн цай" хөтөлбөр; 

 Бүх нийтийн экологийн боловсрол үндэсний хөтөлбөр; 

 Хүүхэд бүрт компъютер хөтөлбөр; 

                                                 
3 Эх сурвалж: Сумын ЗДТГ 
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 “Зөв Монгол хүүхэд” хөтөлбөр; 

 “Морин хуур, уртын дуу” үндэсний хөтөлбөр; 

 “Монгол хөөмий” хөтөлбөр; 

 Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах үндэсний 
хөтөлбөр; 

 “Монголын уламжлалт бий биелгээ” хөтөлбөр; 

 “Монгол цуур” үндэсний хөтөлбөр; 

 Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр; 

 Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр; 

 “Хүнсний аюулгүй байдал” үндэсний хөтөлбөр; 

 “Чацаргана” хөтөлбөр; 

 “Монгол мал” хөтөлбөр; 

 Оёмол  бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хөтөлбөр; 

 Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогын эхний үе шатанд хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө; 

 Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн; 

 “Малын тэжээл” үндэсний хөтөлбөр; 

 Малын чанар сайжруулах үндэсний хөтөлбөр; 

 “Сүү” үндэсний хөтөлбөр; 

 Ахуйн үйлчилгээний салбарыг дэмжих хөтөлбөр; 

 Хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр; 

 “Ажилтай орлоготой Монгол хүн” үндэсний хөтөлбөр; 

 “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх” үндэсний хөтөлбөр; 

 “Олон нийт –цагдаагийн хамтын ажиллагаа” хөтөлбөр; 

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааны хөтөлбөр; 

 “Жендерийн тэгш байдлыг хангах” үндэсний хөтөлбөр; 

 Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр; 

 “Орчны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр; 

 “Амны хөндийн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр; 

 Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 4 дэх хөтөлбөр; 

 Осол гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр; 

 “Үндэсний түргэн тусламжийн сүлжээ”хөтөлбөр; 

 ” Х алдварт өвчинтэй тэмцэх” үндэсний хөтөлбөр; 

 Эрүүл хот, дүүрэг, сум, баг, ажлын байр, сургууль бий болгох” үндэсний 
хөтөлбөр; 

 Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр; 

 “Багийн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөр; 

 Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр; 

 Нэг цэгийн үйлчилгээ байгуулах дунд хугацааны хөтөлбөр. 

Бүс, хөрш сумдын хэмжээнд боловсруулж хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүд. Үүнд: 

 “Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох”; 

 “Багийн хөгжлийг дэмжих”; 

 “Бэлчээр, ус ашиглалт”; 

 "Байгаль хамгаалах, ойн  нөхөн сэргээх" хөтөлбөр; 

 Малын гаралтай сүү, цагаан идээ, мах, махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх хөтөлбөр. 

Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөний хүрээнд хөрш зэргэлдээ сумдуудтай дараах байдлаар хамтран 

ажиллана. 
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ХӨРШ ЗЭРГЭЛДЭЭ СУМДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЧИГЛЭЛҮҮД 

Хүснэгт 21 Хөрш зэргэлдээ сумдтай хамтран ажиллах чиглэлүүд 

Сумын нэр Хамтран ажиллах чиглэл Хөрш суманд санал 
болгох бүтээгдэхүүн 

Хөрш сумаас авах 
бүтээгдэхүүн 

Цэнхэр 
Аялал жуулчлал 
Байгаль хамгаалах 
Бэлчээр ашиглах 

Рашаан эмчилгээ, 
Худалдаа 
Үйлчилгээ 
Барилгын материал блок 

Цагаан идээ 
Гоожин, түлш 
Ус, рашаан 
Мах, махан бүтээгдэхүүн 
Малын гаралтай түүхий эд, 
жимс, самар 

Их тамир 

Ус, бэлчээр, хадлан хамтран 
ашиглах 
Отор нүүдэл хийх 
Аялал жуулчлал 
Байгаль хамгаалах 
Ойн нөхөн сэргээлт 
Газар тариалан 

Худалдаа 
Үйлчилгээ 
Барилгын материал блок 

Цагаан идээ 
Ус, рашаан 
Мах махан бүтээгдэхүүн 
Малын гаралтай түүхий эд 
(ноос) 

Батцэнгэл 

Рашаан ус ашиглах  
Байгаль хамгаалах 
Бэлчээр ашиглах 
Ойн нөхөн сэргээлт 
Газар тариалан 

Рашаан эмчилгээ, 
Худалдаа 
Үйлчилгээ 
Барилгын материал блок 

Цагаан идээ 
Ус, рашаан 
Мах махан бүтээгдэхүүн 
Малын гаралтай түүхий эд 

Булган  

Ус, бэлчээр, хадлан хамтран 
ашиглах 
Отор нүүдэл хийх 
Газар тариалан 
Ойн нөхөн сэргээлт 

Худалдаа 
Үйлчилгээ 
Барилгын материал блок 

Цагаан идээ 
Гоожин, түлш 
Мах махан бүтээгдэхүүн 
Малын гаралтай түүхий эд 

 

  



АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015-2024 ОН 

 
 

 

 54 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 
ХЭРЭГСЭЛ 

ГОЛ ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
Сумын  хөгжлийн  төлөвлөгөөний  шалгуур үзүүлэлт нь  нь  дэд бүтцийн салбарын үзүүлэлтүүд, 

жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээний газрын тоо, ногоон байгууламжийн хэмжээ, цэвэр эрлийз мал, 

фермерийн аж ахуйн тоо, ажилгүйдлийн түвшин зэрэг  байх  болно.  

Хүснэгт 22 Сумын хөгжлийн гол шалгуур үзүүлэлтүүд 

№ Үзүүлэлтүүд 
Хэмжих 

нэгж 
Одоогийн 

түвшин 

Хүрэх түвшин, оноор 

2018 2021 2024 

1 Сумын хүн ам Тоо 20718 21000 21500 22000 

2 Хатуу хучилттай замын урт   Км 13 15.5 18 21 

3 Ногоон байгууламжийн хэмжээ   мк 4500 20000 40000 55000 

4 Таримал ойн зурвас    Га 0 10 20 35 

5 Жижиг дунд үйлдвэрийн тоо Тоо 26 50 100 130 

6 Худалдаа, үйлчилгээний томоохон цэг Тоо 83 93 110 150 

7 Ахуйн үйлчилгээний цэг, салбарын тоо Тоо 0 1 4 8 

8 Цэвэр, эрлийз малын тоо  Тоо 880 3000 6000 10000 

9 Фермерийн аж ахуйн тоо Тоо 3 8 12 18 

10 Хүлэмжийн тоо  Тоо 8 12 18 20 

11 Аялал, жуулчлалын баазын тоо Тоо 5 7 10 12 

12 
Сургуульд суралцагчдын сурлагын 
амжилт 

Хувь 81 85 90 94 

13 
Сургуулийн өмнөх боловсролын 
хамралт 

Хувь 92,5 96 98 100 

14 Ажилгүйдлийн түвшин Хувь 41,7 37 32 29 

15 Ядуурлын түвшин   Хувь 7,5 7,0 6,0 5,0 

16 Орон сууцанд амьдардаг өрхийн тоо Тоо 800 1100 1500 2000 

17 Цэцэрлэгийн тоо Тоо 10 16 20 25 

18 Сургуулийн тоо Тоо 8 12 15 20 

19 
Инженерийн шугам сүлжээнд 
холбогдсон байгууллагын тоо   

Тоо 97 106 111 116 

20 
Инженерийн шугам сүлжээнд 
холбогдсон өрхийн тоо   Тоо 907 1682 2282 2782 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 
Сумын хөгжлийн  төлөвлөгөөний  хэрэгжилтийг хангах үйл  ажиллагаа  нь  Монгол  Улсын  хуулийн  

хүрээнд,   аймаг, сумын  Засаг  даргын  мөрийн хөтөлбөр  болон  нийгэм  эдийн  засгийн  хөгжлийн  

жил  жилийн  үндсэн чиглэл,  төсвийн  талаархи  эрх  зүйн  акт,  бусад  хууль  тогтоомжоор  

холбогдогчидтой  байгуулсан  гэрээ,  хэлцэлийн  дагуу  зохион  байгуулагдана.   

Төлөвлөгөөг  хэрэгжүүлэх    үйл  ажиллагааг  жил  жилээр тусгайлан  боловсруулсан  бөгөөд    үйл  

ажиллагаанд хийх хяналт, үнэлгээг  төлөвлөсний дагуу төсөл хэрэгжилтийн дунд хугацаанд болон 

төгсгөлд гэх мэтээр хийж хэрэгжүүлэх  болно. 
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Уялдуулан зохицуулах тогтолцоо 
Архангай аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга 

 Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан асуудлыг  улс, аймгийн холбогдох  байгууллагад  
мэдээлэх, хөгжлийн  төсөл  хөтөлбөр болон жил жилийн төлөвлөгөө, төсөв, түүний 
тодотгол зэрэгт тусган хөрөнгө санхүүжилт хуваарилах асуудлыг зохицуулах; 

 Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд арга зүй, зохион байгуулалт, эрх зүйн  туслалцаа үзүүлж 
ажиллах;  

 Төлөвлөгөөг сурталчлахад зохих хэмжээгээр дэмжлэг үзүүлэх; 

 Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг ерөнхий удирдлагаар хангаж, холбогдох мэдээ 
мэдээллийг өгөх зэргээр дэмжих.  

Эрдэнэбулган сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, түүний Тамгын газар 

 Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан асуудал арга хэмжээ, хөтөлбөр, төслийг нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд хариуцах ба биечлэн зохион  байгуулах; 

 Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах,  санхүүжүүлэх тухай 
асуудлыг сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, эдийн  засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл, жил жилийн төсөвт тусган биелэлтийг зохион байгуулаx;   

 Сумын хөгжилд аймаг, улсын төсвөөс олгох хөрөнгө, санхүүжилтийн асуудлыг  зохих 
шатны эрх бүхий байгууллагуудад тавьж шийдвэрлүүлж байх;   

 Төлөвлөгөөний үзэл санаа, агуулгыг гадаад дотоодын сонирхогч байгууллага, хөрөнгө 
оруулагч дэмжигч нарт хүргэн сурталчлах арга хэмжээ авах. Энэ  хүрээнд хөрөнгө оруулагч 
нарын уулзалтыг аймаг орон нутгийн хэмжээнд  зохион байгуулаx;     

 Улаанбаатар хот болон аймгийн нутгийн зөвлөл, иргэдтэй холбож өгөх; 

 Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны болон олон нийттэй харилцах, хамтран 
ажиллах төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлэх. 

Олон нийтийн оролцоо ба түншлэл 
Орон нутгийн удирдлагууд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд тал бүрийн түншлэл, олон нийтийн 

оролцоог хангах  явдлыг чухалчлан үзэх бөгөөд оролцох сонирхолтой гадаад, дотоодын 

байгуулага, пүүс компани, иргэдтэй нээлттэй хамтран  ажиллах  болно. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 

үйл ажиллагаанд сумын иргэд, иргэний байгууллага, аж ахуйн бүх хэвшлийнхний оролцоог хангаж 

ажиллахад орон нутгийн төр захиргааны байгууллага илүүтэй анхаарна.  
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ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ШААРДЛАГАТАЙ ХӨРӨНГӨ САНХҮҮГИЙН 
ЗОХИЦУУЛАЛТ 

Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны санхүүжилт  
Эрдэнэбулган сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд нийт 110  төслийг боловсруулж 

хэрэгжүүлэхээр тодорхойлсон. Эдгээр төслүүдийн сахүүжилтийн эх үүсвэрийг салбар тус бүрээр 

доорх хүснэгтэд харуулав. 
Хүснэгт 23 Төслүүдийн санхүүжилтийн эх үүсвэр салбар тус бүрээр 

# Салбарууд 

 
Хэрэгжүүлэх 

төслийн тоо 
Нийт төсөв 

(сая.төг) 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр 

Орон 
нутгийн 

төсөв 

Улсын 
төсөв 

Төсөл хэрэгжүүлэгч, 
бусад 

1 Хөдөө аж ахуй 14 960,0 232,0 233,0 495,0 

2 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 14 3282,0 1080,0 557,0 1645,0 

3 Байгаль орчин, аялал жуулчлал 11 26266,0 1433,0 23713,0 1120,0 

4 Сургуулийн өмнөх боловсрол 12 23148,0 170,0 22820,0 158,0 

5 Ерөнхий боловсролын сургууль 13 15940,0 150,0 15650,0 140,0 

6 Соёлын төв 4 820,0 15,0 805,0   

7 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд 4 2600,0  100,0 2400,0   

8 Дэд бүтэц 26 207910,0 10940,0 191050,0 5920,0 

9 Хот тохижилт үйлчилгээ 12 20490,0 5530,0 7418,0 7542,0 

Нийт дүн 110 310416,0 19550,0 264746,0 17020,0 

 Дүнд эзлэх хувь   100,0 6,5 87,8 5,7 

Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд урьдчилан тооцсоноор нийт 301 тэрбум 416 сая 

төгрөгийн санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагатай байна. Үүний 6,5%-ийг орон нутгийн төсвөөс, 

87,8%-ийг улсын төсвөөс, 5,7%-ийг бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ. 

Тайлбар: Төсвийн санхүүжилт, төвлөрүүлэлт, хуваарилалт, орон нутгийн төсвийн бүрдүүлэлтийн 

талаархи хууль тогтоомжид өөрчлөлт орсноор энэхүү хувь хэмжээнд өөрчлөлт орж болно.   

ХЯНАЛТ БА ҮНЭЛГЭЭ 

Хяналтын хэлбэр ба байнгын байдлыг хангах зохион байгуулалт 

Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дараах төлөөлөл зохих хяналтыг тавьж ажиллана. 

Үүнд: 

А.  Төрийн зүгээс 

 Архангай аймгийн ИТХ, Засаг дарга, түүний Тамгын газар; 

 Эрдэнэбулган сумын ИТХ, Засаг дарга, түүний Тамгын газар; 
Б.  Иргэний нийгмийн болон төрийн бус байгууллагууд   

 Сумын төлөвлөлт хяналтын хороо;                                                                                                  

 Төрийн бус байгууллагууд;                                                                                                      

 Иргэдийн үүсгэл санаачилгаар байгуулагдсан бусад байгууллага, бүтцүүд.                              
В.   Иргэд   

Г.   Гадаадын төсөл хөтөлбөр болон сонирхогч бусад байгууллагууд 

Хяналтын гол зорилго нь төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулахын зэрэгцээ уг төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх явцад гарсан алдаа зөрчлийг залруулах, тодорхой нөхцөл байдалтай уялдуулан 

төлөвлөгөөнд тодотгол зохицуулалт хийх талаар санал дүгнэлт гаргахад чиглэгдэнэ. Хяналт 

үнэлгээг төлөвлөгөөний үе шат, цаг үеийн онцлогтой зохицсон, аль болох байнгын тасралтгүй 

явуулах зарчмаар хэрэгжүүлнэ.   

Мөн сумын ТХХ нь хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах, удирдлага 

зохицуулалтаар хангах, хөрөнгө босгох, олон нийтэд сурталчлах, тайлан мэдээ гаргах, үнэлгээ хийх, 

хяналт тавих, мэдээлэх чиг үүргийг хариуцан дээрх төлөөлөлтэй хамтран ажиллана.



 

  

ХАВСРАЛТУУД 

ХАВСРАЛТ 1 2015-2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Д/д Төслүүдийн нэр 

Хугацаа (жил) 

Нийт төсөв 
(сая.төг) 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр 

Оролцогч талууд 
Эхлэх Дуусах 

Үргэлж 
лэх 

Орон 
нутгийн 

төсөв 

Улсын 
төсөв 

Төсөл 
хэрэгжү
үлэгч, 
бусад 

1 
Малын удам гарваль, ашиг шимийг бүртгэлээр хянах 
тогтолцоог бий болгох  

2015 2021 7 10,0  5,0 5,0 Аймгийн ХХААГ, сумын МЭҮТ 

2 
Шилмэл омгийн хээлтүүлэгчээр хонин сүргийн чанарыг 
сайжруулах  

2015 2020 6 60,0 25,0 20,0 15,0 МЭҮТасаг, малчид 

3 Фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх 2015 2019 5 200,0   200,0 Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгчид 

4 
Зохиомол хээлтүүлгийн ажил үйлчилгээг орон нутагт 
нэвтрүүлж ажиллах тогтолцоог бий болгох  

2015 2019 5 100,0 35,0 35,0 30,0 Аймгийн ХХААГ, МЭҮТ, МЭҮНэгж 

5 
Бог малын хээлтүүлэгчийг  мэргэжлийн байгууллагад 
шилжүүлж, хээлтүүлгийн ажлыг мэргэжилтний хяналтанд 
оруулах 

2015 2021 7 50,0  50,0  Аймгийн ХХААГ, сумын МЭҮТ 

6 
Стандартын шаардлага хангасан малын эмийн сангийн 
зориулалтын байртай болох  

2016 2017 2 50,0 10,0 30,0 10,0 ЗДТГ, хувийн мал эмнэлгүүд 

7 Бруцеллёз өвчнөөс эрүүлжсэн сум болох  2015 2020 6 30,0 12,0 8,0 10,0 ЗДТГ, хувийн мал эмнэлгүүд 

8 Мал тарилгын хашаа, мал угаах ваннтай болох (5 -р багт)  2015 2018 3 30,0 10,0 10,0 10,0 ЗДТГ, хувийн мал эмнэлгүүд 

9 
Мал эмнэлгийн тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 
бүхий хөдөлгөөнт лабораторийг бий болгох  

2016 2020 5 70,0 30,0 20,0 20,0 ЗДТГ, хувийн мал эмнэлгүүд 

10 
Малын эм, мал эмнэлэгийн хэрэгслийг ханган нийлүүлэх 
тогтолцоо сүлжээ бий болгох  

2016 2017 2 20,0 10,0 5,0 5,0 ЗДТГ, хувийн мал эмнэлгүүд 

11 
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний биржийн худалдааг 
төвлөрүүлэх 

2016 2018 3 80,0 30,0 20,0 30,0 Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

12 Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх 2015 2018 4 40,0 20,0 10,0 10,0 Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

13 Гахайн жишиг аж ахуйг байгуулах  2016 2020 5 100,0 50,0 20,0 30,0 Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

14 
Мал нядалгааны болон арьс ширний анхан шатны 
тордолгооны цех байгуулах   

2015 2019 5 120,0   120,0 Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

15 Ноос боловсруулах үйлдвэр байгуулах  2018 2024 7 500,0  500,0  Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

16 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах  2016 2018 3 20,0 10,0 5,0 5,0 Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

17 Хүнсний ногоо боловсруулах үйлдвэр байгуулах  2015 2019 5 50,0 20,0 20,0 10,0 Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

18 Яс боловсруулах үйлдвэр байгуулах  2015 2019 5 270,0   270,0 Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

19 Тэжээлийн үйлдвэр байгуулах  2017 2021 5 100,0 50,0 30,0 20,0 ЗДТГ,  малчид, тариаланчид 
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20 Гутлын үйлдвэр байгуулах  2017 2022 6 600,0   600,0 Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

21 Гялгар цаас, хуванцар боловсруулах үйлдвэр байгуулах 2016 2020 5 100,0   100,0 Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

22 Ариун цэврийн цаасны үйлдвэр байгуулах  2016 2018 3 80,0   80,0 Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

23 
Өнгөт хэвлэлийн болон хулдаасан хэвлэлийн үйлдвэрийг 
өргөтгөх 

2015 2019 5 80,0   80,0 Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

24 Тоосгоны үйлдвэрийг өргөтгөх 2016 2022 7 40,0   40,0 Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

25 Шохойны үйлдвэр байгуулах  2019 2024 6 240,0   240,0 Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

26 
Хими цэвэрлэгээ, угаалгын газрыг өргөжүүлэх, тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлэх 

2016 2018 3 200,0   200,0 Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

27 
Нийтийн ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга 
байгууламж барих  

2018 2022 5 1000,0 1000,0   Сумын ЗДТГ, бизнес эрхлэгч 

28 
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн борлуулалтын 
сүлжээг шинээр байгуулах, сумын бодлого боловсруулах 
хөгжүүлэх 

2015 2022 8 2,0  2,0  
Аймаг, сумын ЗДТГ, холбогдох хэлтэс, 
алба 

29 Экологийн боловсролын төв байгуулах 2015 2024 10 860,0 430,0 430,0  
Аймаг, сумын ЗДТГ, ЕБС, цэцэрлэг, 
холбогдох хэлтэс,  мэргэжилтэн 

30 Мод, цэцгийн үрслэг хийх хүлэмжтэй болох  2015 2024 10 1200,0 600,0  600,0 
БОНХАЖЯ, Аймаг сумын ЗДТГ, холбогдох 
алба, мэргэжилтэн 

31 "Утаагүй зуух" төсөл хэрэгжүүлэх 2015 2018 4 2500,0  2000,0 500,0 Аймаг, сумын ИТХ, ЗДТГ, багууд 

32 Мод үржүүлгийн газар байгуулах 2015 2024 10 500,0 250,0 250,0  
БОНХАЖЯ, аймаг, сумын ЗДТГ, холбогдох 
газрууд 

33 
Ховор болон нэн ховор ургамлыг үржүүлэх, судалгаа 
шинжилгээний төв байгуулах 

2015 2024 10 600,0  600,0  
БОНХАЖЯ, аймаг, сумын ЗДТГ, холбогдох 
алба 

34 Гол горхи, рашаан, булаг шанд усны эхийг хамгаалах 2015 2017 2 30,0 30,0   ЗДТГазар, БОГазар 

35 "Ногоон мэдлэг" улирал тутмын сэтгүүл гаргах 2015 2024 10 96,0  96,0  Сумын ЗДТГ, ЗАА, мэргэжилтэн 

36 
Мод тарих хөдөлгөөнийг өргөжүүлж, мэргэжилтэй 
боловсон хүчнээр хангах 

2015 2024 10 300,0  300,0  
Аймаг, сумын ЗДТГ, холбогдох хэлтэс, 
алба 

37 
Хоёр модны рашаанд түшиглэсэн амралт, аялал 
жуулчлалын түшиц газар, ботаникийн цэцэрлэг бий болгох 

2015 2018 3 170,0 120,0 30,0 20,0 Сумын ЗДТГ, төсөл санаачлагч, иргэд 

38 Аялал, жуулчлалын дэд бүтэц бий болгох 2015 2020 5 20000,0  20000,0  Аймаг, сумын ЗДТГазар 

39 
Дотоод аялал жуулчлалын маршрутыг бий болгож, аялал 
жуулчлал эрхлэх хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааг дэмжих 

2015 2016 9 10,0 3,0 7,0  Аймаг, сумын ЗДТГазар 

40 
1,2,4,8, Ирээдүй цэцэрлэгүүдийн гадна  тоглоомын талбайн 
тохижилт 

2015 2017 2 250,0  250,0  БГ, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

41 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 дугаар цэцэрлэгүүдийн гадаа авто 
машины зогсоолтой болох  

2015 2017 2 48,0 20,0 20,0 8,0 БГ, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

42 2,4,6-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар хийх 2015 2017 2 1500,0  1500,0  БГ, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 
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43 Бүх цэцэрлэгийн хатуу, зөөлөн эдлэл солих 2015 2017 2 500,0  500,0  БГ, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

44 Бүх цэцэрлэгт багш хөгжлийн төв байгуулах 2015 2017 2 250,0  250,0  БГ, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

45 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ирээдүй цэцэрлэгийн гал тогооны тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлэх  

2015 2018 3 350,0 50,0 250,0 50,0 БГ, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

46 Бүх цэцэрлэгүүдийн гадна ногоон эко орчин бүрдүүлэх  2016 2018 2 400,0 50,0 250,0 100,0 БГ, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

47 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Ирээдүй цэцэрлэгүүдэд зориулалтын 
агуулахтай  болох  

2015 2018 3 200,0  200,0  БГ, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

48 Бүх цэцэрлэгт угаалтуур суултуурын тоог нэмэх 2016 2018 2 150,0 50,0 100,0  БГ, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

49 3,5-р цэцэрлэгийг зориулалтын байртай болгох 2017 2020 3 2500,0  2500,0  БГ, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

50 1,2,3,4-р багт шинэ цэцэрлэг барих (тус бүр150 хүүхдийн) 2015 2022 7 15000,0  15000,0  БГ, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

51 2, 4, 6, 8, Ирээдүй цэцэрлэгүүдийн барилгад өргөтгөл хийх  2016 2019 3 2000,0  2000,0  БГ, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

52 I, IV, Ирээдүй сургуулийн гал тогооны өргөтгөл  2017 2019 3 150,0 30,0 100,0 20,0 
БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, 
сургуулиуд 

53 3,  Ирээдүй сургуулийн барилгын өргөтгөл барих  2016 2017 1 1800,0  1800,0  
БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, 
сургуулиуд 

54 
II сургуулийн хичээлийн шинэ байр барих (960 хүүхдийн 
суудалтай) 

2015 2018 3 4000,0  4000,0  
БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, 
сургуулиуд 

55 
I сургуулийн дээврийн хэсэгчилсэн их засвар, сантехникийн 
засвар 

2015 2016 2 150,0  150,0  
БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, 
сургуулиуд 

56 3-р сургуулийн  барилгын их засвар 2015 2016 1 600,0  600,0  
БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, 
сургуулиуд 

57 IV сургуулийн бохирын шугамыг төв шугамтай холбох 2015 2016 1 140,0  140,0  
БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, 
сургуулиуд 

58 
1-4, Ирээдүй, Хоршооллын сургуулиудын гаднах биеийн 
тамирын талбайг тохижуулж загвар биеийн тамирын 
талбайтай болох  

2018 2020 2 800,0 100,0 600,0 100,0 
БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, 
сургуулиуд 

59 Дотуур байрнуудын хатуу, зөөлөн эдлэл солих 2015 2017 3 20,0 5,0 15,0  
БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, 
сургуулиуд 

60 
1-4, Ирээдүй сургуулиудад биеийн тамирын хичээлийн 
хэрэглэгдэхүүн,  тоног төхөөрөмж, сагсны хажуугийн 
шийдтэй болох 

2015 2016 2 20,0 5,0 15,0  
БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, 
сургуулиуд 

61  I, IV, Ирээдүй  сургуулиудад цахим номын сан байгуулах 2016 2018 3 200,0  200,0  
БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, 
сургуулиуд 

62 Сумын хүүхдийн ордон барих 2018 2020 3 2000,0  2000,0  
БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, 
сургуулиуд 



АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015-2024 ОН 
 

 

 60 

63 
Боловсрол сургалтын байгууллагын багш ажилчдыг орон 
сууц хөтөлбөрт хамруулах 

2017 2019 2 6000,0  6000,0  
БШУЯ, бүх шатны Засаг дарга, БГ, БИНХ,  
сургуулиуд 

64 “Ирвэс” лицей сургуулийн сургалтын орчны тохижилт  2017 2019 3 60,0 10,0 30,0 20,0 
БШУЯ,  БГ, бүх шатны Засаг дарга, 
сургууль 

65 
Сумын хэмжээний түүх соёлын дурсгалт зүйлийн үзлэг 
тооллого явуулж өвийн сан байгуулах 

2015 2017 2 5,0  5,0  Сумын ЗДТГ, ХТҮГ, соёлын төв 

66 
Орон нутгийн түүх, соёлын дурсгалт газар, эд өлгийн 
зүйлийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах 

2015 2024 10 10,0 10,0   Сумын ЗДТГ, ХТҮГ, соёлын төв 

67 Соёлын төвийн барилга бариулах 2016 2020 4 800,0  800,0  БОАЖГ, сумын ЗДТГ 

68 Үндэсний хөгжмийн зэмсэг авах 2015 2016 2 5,0 5,0   БОАЖГ, сумын ЗДТГ 

69 Эрэгтэйчүүдийн эмнэлэг байгуулах 2020 2024 5 800,0  800,0  ЭМЯ, ЭМГ, Сумын ЗДТГ 

70 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийг 1-ээр нэмэгдүүлэх 2018 2022 5 500,0 100,0 400,0  ЭМЯ, ЭМГ, Сумын ЗДТГ 

71 
ӨЭМТ-үүдийн барилгыг засварлах, өргөтгөх, нэгдсэн 
халаалтын системд холбох 

2016 2018 3 800,0  800,0  
ЭМЯ, ЭМГ, Сумын ЗДТГ 

72 
ӨЭМТ-үүдийн  машины парк шинэчлэлтийг хийж, ЭХО, ЭКГ 
бусад шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, 
түргэвчилсэн оношлуураар хангах 

2016 2019 4 500,0  500,0    Сумын ЗДТГ 

73 Сумын ЗДТГазрын байр барих 2016 2018 1 2000,0  2000,0  Аймаг, сумын ЗДТГ 

74 Багуудад иж бүрэн  төвүүдийг барих 2018 2020 1 3000,0 1000,0 2000,0  Аймаг, сумын ЗДТГ 

75 Ёслол хүндэтгэлийн өргөөтэй болох (хуримын ордон) 2020 2024 4 1900,0 1900,0   БОАЖ газар, Аймгийн ЗДТГ 

76 Буяны үйлчилгээ үзүүлэх төвтэй болох 2020 2024 4 1000,0  1000,0  Сумын ЗДТГ, төсөл санаачлагч 

77 Бөхийн өргөөтэй болох 2020 2024 4 2500,0  2500,0  БОАЖ газар, Аймгийн ЗДТГ 

78 Нисэх онгоцны буудал барих 2019 2022 3 15000,0  15000,0  Яамд, аймгийн ЗДТГ, хөрөнгө оруулагчид 

79 Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх 2015 2024 9 2500,0 500,0 1500,0 500,0 
БХБЯ, Аймаг сумын засаг дарга, хувийн 
хэвшил 

80 Гэр хороолол руу инженерийн шугам сүлжээг өргөтгөх  2015 2024 9 1200,0 200,0 800,0 200,0 
Холбогдох яам 
Аймаг сумын Засаг дарга, төсөл 
санаачлагч 

81 Гэр хорооллын дундуур засмал зам тавих 2015 2024 9 2000,0 500,0 1500,0  ЗТЯ, тээврийн газар, Аймаг сумын засаг  

82 Дулааны цахилгаан станц барих 2016 2019 3 15000,0  10500,0 4500,0 Холбогдох яамд, аймгийн ЗДТГ 

83 
Гэр хорооллын боломжтой хэсгийг инженерийн шугам 
сүлжээнд холбох, бүрэн гэрэлтүүлэгтэй болгох 

2017 2020 3 500,0 200,0 300,0  
Аймаг сумын ЗДТГ, хотын захирагчийн 
алба 

84 Цэцэрлэгт хүрээлэнг цогцоор шийдвэрлэх 2016 2021 5 800,0 800,0   Аймаг, сумын ЗДТГ, төсөл санаачлагч 

85 Яслитай болох 2015 2019 5 1500,0 300,0 1000,0 200,0 БШУЯ, хувийн хэвшил 

86 Гоц авъяастай хүүхдүүдийн төвтэй болох 2017 2020 4 300,0 80,0 200,0 20,0 Аймаг, сумын ЗДТГ 

87 
Багуудыг биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн талбай, ногоон 
байгууламжтай болгох 

2015 2020 6 300,0 50,0 250,0  Сумын ЗДТГ, хотын захирагчийн алба 

88 
Хогийг ангилан ялгаж, хог боловсруулах жижиг хэмжээний 
үйлдвэр байгуулах 

2015 2018 4 110,0 110,0   захирагчийн алба, төсөл санаачлагч 
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89 Нийтийн тээврийн болон таксины зогсоолтой болох 2015 2017 3 3000,0 1000,0 2000,0  ЗТЯ, тээврийн газар, сумын ЗДТГ  

90 Айл өрх, гудамж талбайг хаягжуулалттай болгох 2015 2016 2 500,0 500,0   Сумын ЗДТГ, төсөл санаачлагч 

91 Соёл амралтын хүрээлэн байгуулах 2016 2018 3 1000,0 500,0 500,0  Сумын ЗДТГ, төсөл хэрэгжүүлэгч, ААН 

92 1000 айлын орон сууц барих 2015 2020 6 7000,0  7000,0  Аймгийн ЗДТГ, сумын ЗДТГ 

93 Орон сууцыг хэрэглээний халуун усаар хангах 2016 2020 5 2000,0 1500,0  500,0 Аймгийн ЗДТГ, “Эх голомтын илч” ХХК 

94 
Хотын цэвэр усны хангамж, түгээлтийг нэмэгдүүлж, цэвэр, 
бохир усны инженерийн байгууламжийг нэмэгдүүлэх 

2016 2020 7 3000,0  3000,0  Сумын ЗДТГ, “Ундарга” ХК 

95 
Стандартад нийцсэн ундны усны худгуудыг нэмэгдүүлж, 
усыг цэвэршүүлэн шүүх тоног төхөөрөмжтэй болох 

2015 2024 10 800,0 800,0   Аймаг, сумын ЗДТГ, “Ундарга” ХК 

96 
Цахилгаан эрчим хүчний хүчдэлийн хэлбэлзэлтэй 
газруудад хүчдэл тэнцвэржүүлэх станц барих 

2017 2020 4 3000,0 1000,0 2000,0  
Аймаг сумын ЗДТГ, хотын захирагчийн 
алба 

97 Хотыг иж бүрэн камержуулах 2015 2017 3 1000,0  1000,0  
Аймаг сумын ЗДТГ, хотын захирагчийн 
ажлын алба 

98 Үерийн хамгаалалтын далан, ус зайлуулах шуудуу барих 2015 2020 6 2000,0  2000,0  Аймаг, сумын ЗДТГ 

99 
Хатуу хучилттай 7.5 км авто замыг бүрэн засварлах, шинээр 
гэр хороололд 15.5 км хатуу хучилттай авто зам тавих  

2015 2024 10 5900,0 1900,0 1900,0 2100,0 ХТҮГазар 

100 
Шинээр гэр хороололд 46.5 мян/м2 талбайн явган зам зам 
тавих, хотын төвийн 20.1 мян/м2 талбайн хуучин явган 
замыг засварлах  

2015 2024 10 1200,0 400,0 400,0 400,0 ХТҮГазар 

101 500 мян/м2 автомашины зогсоол барих 2015 2024 10 12500,0 2900,0 4800,0 4800,0 ХТҮГазар 

102 
Хотын төвийн авто замуудын тэмдэг тэмдэглэгээг жил бүр 
шинэчлэн хийх 

2015 2024 10 30,0 15,0 15,0  ХТҮГазар 

103 
Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн урсгал засварыг жил бүр 
хийж бүрэн бүтэн ашиглах санхүүгийн эх үүсвэрийг 
нэмэгдүүлэх 

2015 2024 10 20,0 10,0 5,0 5,0 ХТҮГазар 

104 
Хотын төвийн 2 талаар урсдаг голын усыг ашиглан  ногоон 
байгууламжтай цөөрөм, усан бассейн барих 

2015 2017 3 20,0 5,0 10,0 5,0 ХТҮГазар 

105 
Нийтийн эзэмшлийн ашиглагдахгүй байгаа 11000 м/кв 
талбайд мод тарьж, зүлэгжүүлнэ. "Айл бүр 10 ш мод" төсөл 
хэрэгжүүлнэ 

2015 2024 10 30,0 10,0 10,0 10,0 ХТҮГазар 

106 18000 м/кв талбайг цэцэрлэгжүүлэн цэцэг тарих 2015 2017 3 10,0 5,0 5,0  ХТҮГазар 

107 
Нэгдсэн хогийн цэгт 10000 ширхэг мод тарьж ойн зурвас 
бий болгоно 

2015 2024 10 45,0 15,0 15,0 15,0 ХТҮГазар 

108 
Тусгай зориулалтын хогийн машины тоог 10-аар 
нэмэгдүүлэх 

2015 2018 4 700,0 250,0 250,0 200,0 ХТҮГазар 

109 Боловсон бие засах газрын тоог 5-аар нэмэгдүүлэх 2015 2024 9 25,0 10,0 8,0 7,0 ХТҮГазар 

110 Золбин нохой устгах байнгын цэгтэй болох 2015 2020 6 10,0 10,0   ХТҮГазар 

Бүх дүн    301416,0 19650,0 264746,0 17020,0   

Дүнд эзлэх хувь    100,0 6,5 87,8 5,7  
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ХАВСРАЛТ 2 2015-2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛҮҮДИЙН ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

№ Төслийн нэр Шалгуур үзүүлэлт Баталгаажилтын эх үүсвэр 
Үнэлгээ хийх 

хугацаа, 
оноор 

Хяналт үнэлгээг хариуцах хүн 

1 
Малын удам гарваль, ашиг шимийг 
бүртгэлээр хянах тогтолцоог бий болгох  

Бүртгэлээр хянах тогтолцоо бий болж, байнгын 
ажиллагаатай болсон байна  

МЭҮТ-ийн тайлан, малчдын санал 2018, 2021 МЭҮТ-ийн дарга, ТХХ-ны гишүүн 

2 
Шилмэл омгийн хээлтүүлэгчээр хонин 
сүргийн чанарыг сайжруулах  

Хонин сүргийг баяд, үзэмчин  омгийн хониор 
сайжруулсан байна 

МЭҮТ-ийн тайлан, малчдын санал 2017, 2020 МЭҮТ-ийн дарга, ТХХ-ны гишүүн 

3 Фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх 
2024 онд фермерийн аж ахуйн тоо 20 болсон 
байна 

МЭҮТ-ийн тайлан, харагдах 
байдал 

2019 МЭҮТ-ийн дарга, ТХХ-ны гишүүн 

4 
Зохиомол хээлтүүлгийн ажил үйлчилгээг 
орон нутагт нэвтрүүлж ажиллах тогтолцоог 
бий болгох  

Малыг зохиомлоор хээлтүүлдэг болсон байна МЭҮТ-ийн тайлан, малчдын санал 2019 МЭҮТ-ийн дарга, ТХХ-ны гишүүн 

5 
Бог малын хээлтүүлэгчийг  мэргэжлийн 
байгууллагад шилжүүлж, хээлтүүлгийн 
ажлыг мэргэжилтний хяналтанд оруулах 

Бог малын хээлтүүлгийг мэргэжлийн хяналтанд 
авсан байна 

МЭҮТ-ийн тайлан, малчдын санал 2018, 2021 МЭҮТ-ийн дарга, ТХХ-ны гишүүн 

6 
Стандартын шаардлага хангасан малын 
эмийн сангийн зориулалтын байртай болох  

Малын эмийн сангийн зориулалтын байртай 
болсон байна 

Хөрөнгийн бүртгэл, МЭҮТ-ийн 
тайлан, малчдын санал 

2017 МЭҮТ-ийн дарга, ТХХ-ны гишүүн 

7 Бруцеллёз өвчнөөс эрүүлжсэн сум болох  
Бруцеллёз өвчнөөс бүрэн эрүүлжсэн сум болсон 
байна 

МЭҮТ-ийн тайлан, малчдын санал 2017, 2020 МЭҮТ-ийн дарга, ТХХ-ны гишүүн 

8 
Мал тарилгын хашаа, мал угаах ваннтай 
болох (5 -р багт)  

5-р багт мал тарилгын хашаа, мал угаах ваннтай 
болсон байна 

Хөрөнгийн бүртгэл, МЭҮТ-ийн 
тайлан, малчдын санал 

2017, 2020 МЭҮТ-ийн дарга, ТХХ-ны гишүүн 

9 
Мал эмнэлгийн тусгай зориулалтын тоног 
төхөөрөмж бүхий хөдөлгөөнт лабораторийг 
бий болгох  

Мал эмнэлгийн тусгай зориулалтын тоног 
төхөөрөмж бүхий хөдөлгөөнт лабораторитой 
болсон байна 

Хөрөнгийн бүртгэл, МЭҮТ-ийн 
тайлан, малчдын санал 

2020 МЭҮТ-ийн дарга, ТХХ-ны гишүүн 

10 
Малын эм, мал эмнэлэгийн хэрэгслийг 
ханган нийлүүлэх тогтолцоо сүлжээ бий 
болгох  

Малын эм, мал эмнэлэгийн хэрэгслийг сүлжэээгээр 
дамжуулан хангадаг болсон байна 

МЭҮТ-ийн тайлан, малчдын санал 2017 МЭҮТ-ийн дарга, ТХХ-ны гишүүн 

11 
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний биржийн 
худалдааг төвлөрүүлэх 

Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг биржээр 
дамжуулан худалддаг болсон байна 

МЭҮТ-ийн тайлан, малчдын санал 2018 Сумын засаг дарга 

12 Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх 
Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийн тоо 2024 онд 18-д 
хүрсэн байна 

МЭҮТ-ийн тайлан, статистик 
мэдээ 

2018 Сумын засаг дарга, үнэлгээний баг 

13 Гахайн жишиг аж ахуйг байгуулах  Гахайн жишиг аж ахуй байгуулсан байна 
МЭҮТ-ийн тайлан, статистик 
мэдээ 

2020 Сумын засаг дарга, үнэлгээний баг 

14 
Мал нядалгааны болон арьс ширний анхан 
шатны тордолгооны цех байгуулах   

Мал нядалгааны болон арьс ширэнд анхан шатны 
тордолгоо хийх цехтэй болсон  байна 

Хөрөнгийн бүртгэл, 
үйлдвэрлэлийн тайлан 

2020 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, 
үнэлгээний баг 

15 Ноос боловсруулах үйлдвэр байгуулах  Ноос боловсруулах үйлдвэртэй болсон байна 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтний 
тайлан, хөрөнгийн бүртгэл 

2021, 2024 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, 
үнэлгээний баг 

16 
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах 
үйлдвэр байгуулах  

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр 
байгуулагдсан байна 

Улсын байцаагчийн дүгнэлт, ЖДҮ 
хариуцсан мэргэжилтний тайлан 

2018 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, 
үнэлгээний баг 
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17 
Хүнсний ногоо боловсруулах үйлдвэр 
байгуулах  

Хүнсний ногоо боловсруулах үйлдвэр 
байгуулагдсан байна   

Улсын байцаагчийн дүгнэлт, ЖДҮ 
хариуцсан мэргэжилтний тайлан 

2019 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, 
үнэлгээний баг 

18 Яс боловсруулах үйлдвэр байгуулах  Яс боловсруулах үйлдвэр байгуулагдсан байна  
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтний 
тайлан, хөрөнгийн бүртгэл 

2019 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, 
үнэлгээний баг 

19 Тэжээлийн үйлдвэр байгуулах  Тэжээлийн үйлдвэр байгуулагдсан байна  
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтний 
тайлан, хөрөнгийн бүртгэл 

2021 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, 
үнэлгээний баг 

20 Гутлын үйлдвэр байгуулах  
Гутлын үйлдвэр байгуулагдаж, байнгын 
ажиллагаатай болсон байна  

ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтний 
тайлан, хөрөнгийн бүртгэл 

2020, 2022 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, 
үнэлгээний баг 

21 
Гялгар цаас, хуванцар боловсруулах 
үйлдвэр байгуулах 

Гялгар цаас, хуванцар боловсруулах үйлдвэр 
байгуулагдсан байна 

ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтний 
тайлан, хөрөнгийн бүртгэл 

2020 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, 
үнэлгээний баг 

22 Ариун цэврийн цаасны үйлдвэр байгуулах  
Ариун цэврийн цаасны үйлдвэр байгуулагдсан 
байна  

ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтний 
тайлан, хөрөнгийн бүртгэл 

2018 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, 
үнэлгээний баг 

23 
Өнгөт хэвлэлийн болон хулдаасан 
хэвлэлийн үйлдвэрийг өргөтгөх 

Өнгөт хэвлэлийн болон хулдаасан хэвлэлийн 
үйлдвэрийн өргөтгөл хийгдсэн байна 

ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтний 
тайлан, хөрөнгийн бүртгэл 

2019 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, 
үнэлгээний баг 

24 Тоосгоны үйлдвэрийг өргөтгөх Тоосгоны үйлдвэрийн өргөтгөл хийгдсэн байна 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтний 
тайлан, хөрөнгийн бүртгэл 

2019, 2022 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, 
үнэлгээний баг 

25 Шохойны үйлдвэр байгуулах  Шохойны үйлдвэр байгуулагдсан байна 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтний 
тайлан, хөрөнгийн бүртгэл 

2021, 2024 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, 
үнэлгээний баг 

26 
Хими цэвэрлэгээ, угаалгын газрыг 
өргөжүүлэх, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх 

Хими цэвэрлэгээ, угаалгын газрыг өргөтгөл 
хийгдэж, тоног төхөөрөмжийг шинэчилсэн байна 

ААН-ийн тайлан, хөрөнгийн 
бүртгэл, хариуцсан мэргэжилтний 
тайлан, 

2018 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, 
үнэлгээний баг 

27 
Нийтийн ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн 
төвийн барилга байгууламж барих  

Нийтийн ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 
барилга  баригдаж, ажил нь эхэлсэн байна  

ААН-ийн тайлан, хөрөнгийн 
бүртгэл, хариуцсан мэргэжилтний 
тайлан, 

2022 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, 
үнэлгээний баг 

28 
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн 
борлуулалтын сүлжээг шинээр байгуулах, 
сумын бодлого боловсруулах хөгжүүлэх 

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн 
борлуулалтын сүлжээ байгуулагдаж үйл ажиллагаа 
нь жигдэрсэн байна 

ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтний 
тайлан, бизнес эрхлэгчдийн 
санал 

2018, 2022 
ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, 
үнэлгээний баг 

29 Экологийн боловсролын төв байгуулах Экологийн боловсролын төв байгуулагдсан байна БОХУБ-ын тайлан, иргэдийн санал 
2018, 2021, 

2024 
 ЗДТГ дарга 

30 Мод, цэцгийн үрслэг хийх хүлэмжтэй болох  Мод, цэцгийн үрслэг хийх хүлэмжтэй болсон байна  БОХУБ-ын тайлан, иргэдийн санал 
2018, 2021, 

2024 
БОХУБ, байгаль хамгаалагч 

31 "Утаагүй зуух" төсөл хэрэгжүүлэх 
"Утаагүй зуух" төсөл хэрэгжиж, агаарын бохирдлыг 
бууруулсан байна 

БОХУБ-ын тайлан, иргэдийн санал 2018 БОХУБ, байгаль хамгаалагч 

32 Мод үржүүлгийн газар байгуулах 
Мод үржүүлгийн газар байгуулагдаж, байнгын 
ажиллагаатай болсон байна 

БОХУБ-ын тайлан, иргэдийн санал 
2018, 2021, 

2024 
БОХУБ, байгаль хамгаалагч 

33 
Ховор болон нэн ховор ургамлыг үржүүлэх, 
судалгаа шинжилгээний төв байгуулах 

Ховор болон нэн ховор ургамлыг үржүүлэх, 
судалгаа шинжилгээний төвтэй болсон байна 

БОХУБ-ын тайлан, иргэдийн санал 
2018, 2021, 

2024 
БОХУБ, байгаль хамгаалагч 

34 
Гол горхи, рашаан, булаг шанд усны эхийг 
хамгаалах 

Гол горхи, рашаан, булаг шандны эхийг хамгаалж, 
хашаа хаалт хийсэн байна 

БОХУБ-ын тайлан, иргэдийн санал  БОХУБ, байгаль хамгаалагч 

35 
"Ногоон мэдлэг" улирал тутмын сэтгүүл 
гаргах 

"Ногоон мэдлэг" улирал тутмын сэтгүүл тогтмол 
гардаг болсон байна 

БОХУБ-ын тайлан, иргэдийн санал 
2018, 2021, 

2024 
БОХУБ, байгаль хамгаалагч 

36 
Мод тарих хөдөлгөөнийг өргөжүүлж, 
мэргэжилтэй боловсон хүчнээр хангах 

Мод тарих мэргэжлийн боловсон хүчнээр 
хангагдсан байна 

БОХУБ-ын тайлан, иргэдийн санал 
2018, 2021, 

2024 
БОХУБ, байгаль хамгаалагч 
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37 
Хоёр модны рашаанд түшиглэсэн амралт, 
аялал жуулчлалын түшиц газар, ботаникийн 
цэцэрлэг бий болгох 

Амралт, аялал жуулчлалын түшиц газар, 
ботаникийн цэцэрлэг бий болсон байна 

БОХУБ-ын тайлан, иргэдийн санал 2018 БОХУБ, байгаль хамгаалагч 

38 Аялал, жуулчлалын дэд бүтэц бий болгох 
Аялал, жуулчлалын дэд бүтэц бий болж, зорин 
ирэх жуулчдын тоо нэмэгдсэн байна 

Аж ахуйн нэгжийн тайлан, ирсэн 
жуулчдын тоо 

2018, 2020 Сумын засаг даргын орлогч 

39 
Дотоод аялал жуулчлалын маршрутыг бий 
болгож, аялал жуулчлал эрхлэх хувийн 
хэвшлийн үйл ажиллагааг дэмжих 

Дотоод аялал жуулчлалын маршрутыг бий болгож, 
2024 онд жуулчны баазын тоо 12-т хүрсэн байна 

Хөрөнгийн бүртгэл, аж ахуйн 
нэгжийн тайлан 

2017 Сумын засаг даргын орлогч 

40 
1,2,4,8, Ирээдүй цэцэрлэгүүдийн гадна  
тоглоомын талбайн тохижилт 

1,2,4,8, Ирээдүй цэцэрлэгүүдийн гадна  тоглоомын 
талбайн тохижилт бүрэн хийгдсэн байна 

Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн тайлан, 
харагдах байдал, иргэдийн санал 

2016 Сумын засаг дарга, үнэлгээний баг 

41 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 дугаар 
цэцэрлэгүүдийн гадаа авто машины 
зогсоолтой болох  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 дугаар цэцэрлэгүүдийн гадаа 
авто машины зогсоолтой болсон байна  

Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн тайлан, 
харагдах байдал, иргэдийн санал 

2017 Сумын засаг дарга, үнэлгээний баг 

42 
2,4,6-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар 
хийх 

2,4,6-р цэцэрлэгийн барилгад их засвар хийгдсэн 
байна 

Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн тайлан, 
харагдах байдал, иргэдийн санал 

2017 Сумын засаг дарга, үнэлгээний баг 

43 Бүх цэцэрлэгийн хатуу, зөөлөн эдлэл солих 
Бүх цэцэрлэгийн хатуу, зөөлөн эдлэлийг сольж 
шинэчилсэн байна 

Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн тайлан,  
иргэдийн санал 

2017 Сумын засаг дарга, үнэлгээний баг 

44 Бүх цэцэрлэгт багш хөгжлийн төв байгуулах 
Бүх цэцэрлэгт багш хөгжлийн төв байгуулагдсан 
байна 

Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн тайлан,  
иргэдийн санал 

2017 Сумын засаг дарга, үнэлгээний баг 

45 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ирээдүй цэцэрлэгийн гал 
тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх  

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ирээдүй цэцэрлэгийн гал тогооны 
тоног төхөөрөмжийг шинэчилсэн байна  

Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн тайлан, 
харагдах байдал, иргэдийн санал 

2018 Сумын засаг дарга, үнэлгээний баг 

46 
Бүх цэцэрлэгүүдийн гадна ногоон эко орчин 
бүрдүүлэх  

Бүх цэцэрлэгүүдийн гадна ногоон эко орчин 
бүрдсэн байна  

Харагдах байдал, иргэдийн санал 2018 Сумын засаг дарга, үнэлгээний баг 

47 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Ирээдүй 
цэцэрлэгүүдэд зориулалтын агуулахтай  
болох  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Ирээдүй цэцэрлэгүүд 
зориулалтын агуулахтай  болсон байна  

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2018 Сумын засаг дарга, үнэлгээний баг 

48 
Бүх цэцэрлэгт угаалтуур суултуурын тоог 
нэмэх 

Бүх цэцэрлэгт угаалтуур суултуурын тоог 
нэмэгдүүлсэн байна 

Харагдах байдал, иргэдийн санал 2018 Сумын засаг дарга, үнэлгээний баг 

49 
3,5-р цэцэрлэгийг зориулалтын байртай 
болгох 

3,5-р цэцэрлэгүүд зориулалтын байртай болж, үйл 
ажиллагаа нь тогтмолжсон байна 

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2020 Сумын засаг дарга, үнэлгээний баг 

50 
1,2,3,4-р багт шинэ цэцэрлэг барих (тус 
бүр150 хүүхдийн) 

1,2,3,4-р багуудад шинэ цэцэрлэг баригдсан байна 
(тус бүр150 хүүхдийн) 

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2018, 2022 Сумын засаг дарга, үнэлгээний баг 

51 
2, 4, 6, 8, Ирээдүй цэцэрлэгүүдийн барилгад 
өргөтгөл хийх  

2, 4, 6, 8, Ирээдүй цэцэрлэгүүдийн барилгад 
өргөтгөл хийгдсэн байна  

Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн тайлан, 
харагдах байдал, иргэдийн санал 

2019 Сумын засаг дарга, үнэлгээний баг 

52 
I, IV, Ирээдүй сургуулийн гал тогооны 
өргөтгөл  

I, IV, Ирээдүй сургуулийн гал тогооны өргөтгөлийг 
хийсэн байна  

Сургуулийн захирлын тайлан, 
харагдах байдал, сурагчдын санал 

2019 Сумын засаг даргын орлогч 

53 
3,  Ирээдүй сургуулийн барилгын өргөтгөл 
барих  

3,  Ирээдүй сургуулийн барилгын өргөтгөл 
баригдаж дууссан байна  

Сургуулийн захирлын тайлан, 
харагдах байдал, сурагчдын санал 

2017 Сумын засаг даргын орлогч 
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54 
II сургуулийн хичээлийн шинэ байр барих 
(960 хүүхдийн суудалтай) 

II сургуулийн хичээлийн шинэ байр баригдаж үйл 
ажиллагаа явуулж эхэлсэн байна 

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2018 Сумын засаг даргын орлогч 

55 
I сургуулийн дээврийн хэсэгчилсэн их 
засвар, сантехникийн засвар 

I сургуулийн дээврийн хэсэгчилсэн их засвар, 
сантехникийн засварыг хийж дуусгасан байна 

Сургуулийн захирлын тайлан, 
харагдах байдал, сурагчдын санал 

2016 Сумын засаг даргын орлогч 

56 3-р сургуулийн  барилгын их засвар 
3-р сургуулийн  барилгын их засвар хийгдэж, 
хэвийн ажиллагаатай болсон байна 

Сургуулийн захирлын тайлан, 
харагдах байдал, сурагчдын санал 

2016 Сумын засаг даргын орлогч 

57 
IV сургуулийн бохирын шугамыг төв 
шугамтай холбох 

IV сургуулийн бохирын шугамыг төв шугамтай 
холбох ажил хийдсэн байна 

Сургуулийн захирлын тайлан, 
харагдах байдал, сурагчдын санал 

2016 Сумын засаг даргын орлогч 

58 
1-4, Ирээдүй, Хоршооллын сургуулиудын 
гаднах биеийн тамирын талбайг тохижуулж 
загвар биеийн тамирын талбайтай болох  

Сургуулиудын гаднах биеийн тамирын талбайг 
тохижуулж загвар биеийн тамирын талбай 
болгосон байна  

Сургуулийн захирлын тайлан, 
харагдах байдал, сурагчдын санал 

2020 Сумын засаг даргын орлогч 

59 
Дотуур байрнуудын хатуу, зөөлөн эдлэл 
солих 

Дотуур байрнуудын хатуу, зөөлөн эдлэл сольж 
шинэчилсэн байна 

Сургуулийн захирлын тайлан, 
сурагчдын санал 

2017 Сумын засаг даргын орлогч 

60 

1-4, Ирээдүй сургуулиудад биеийн тамирын 
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн,  тоног 
төхөөрөмж, сагсны хажуугийн шийдтэй 
болох 

1-4, Ирээдүй сургуулиуд биеийн тамирын 
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн болон тоног төхөөрөмж, 
сагсны хажуугийн шийдтэй болсон байна 

Сургуулийн захирлын тайлан, 
харагдах байдал, сурагчдын санал 

2016 Сумын засаг даргын орлогч 

61 
 I, IV, Ирээдүй  сургуулиудад цахим номын 
сан байгуулах 

 I, IV, Ирээдүй  сургуулиудад цахим номын сан 
байгуулагдсан байна 

Сургуулийн захирлын тайлан, 
харагдах байдал, сурагчдын санал 

2018 Сумын засаг даргын орлогч 

62 Сумын хүүхдийн ордон барих 
Сумын хүүхдийн ордон баригдаж, үйл ажиллагаа 
явуулж эхэлсэн байна 

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, улсын 
комиссын хүлээж авсан акт, 
харагдах байдал 

2020 Сумын засаг даргын орлогч 

63 
Боловсрол сургалтын байгууллагын багш 
ажилчдыг орон сууц хөтөлбөрт хамруулах 

Боловсрол сургалтын байгууллагын багш ажилчид 
орон сууц хөтөлбөрт хамрагдсан байна 

Орон сууцанд орсон өрхийн тоо, 
иргэдийн санал 

2019 
Сумын ИТХ-ын дарга, иргэдийн 
төлөөлөл 

64 
“Ирвэс” лицей сургуулийн сургалтын орчны 
тохижилт  

 Сургуулийн сургалтын орчин сайжирч, тохижилт 
хийгдсэн байна. 

Сургуулийн захирлын тайлан, 
харагдах байдал, сурагчдын санал 2019 Сумын засаг дарга, үнэлгээний баг 

65 
Сумын хэмжээний түүх соёлын дурсгалт 
зүйлийн үзлэг тооллого явуулж өвийн сан 
байгуулах 

Сумын хэмжээний түүх соёлын дурсгалт зүйлийн 
үзлэг тооллого явуулж өвийн сан байгуулагдсан 
байна 

Хөрөнгийн бүртгэл, хариуцсан 
ажилтны тайлан 

2017 
Сумын ИТХ-ын дарга, иргэдийн 
төлөөлөл 

66 
Орон нутгийн түүх, соёлын дурсгалт газар, 
эд өлгийн зүйлсийг орон нутгийн тусгай 
хамгаалалтад авах 

Орон нутгийн түүх, соёлын дурсгалт газар, эд 
өлгийн зүйлсийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад 
авсан байна 

Тусгай хамгаалалтад авсан 
шийдвэр, БОГ-ын тайлан 

2018, 2021, 
2024 

Сумын ИТХ-ын дарга, иргэдийн 
төлөөлөл 

67 Соёлын төвийн барилга бариулах 
Соёлын төвийн барилга шинээр баригдаж, хэвийн 
үйл ажиллагаа явуулдаг болсон байна 

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, улсын 
комиссын хүлээж авсан акт, 
харагдах байдал 

2020 
Сумын ИТХ-ын дарга, иргэдийн 
төлөөлөл 

68 Үндэсний хөгжмийн зэмсэг авах Үндэсний хөгжмийн зэмсэг авах 
Хөрөнгийн бүртгэл, харагдах 
байдал 

2016 
Сумын ИТХ-ын дарга, иргэдийн 
төлөөлөл 

69 Эрэгтэйчүүдийн эмнэлэг байгуулах 
Эрэгтэйчүүдийн эмнэлэг байгуулагдаж, тогтмол 
ажилладаг болсон байна 

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2024 
Сумын ИТХ-ын дарга, иргэдийн 
төлөөлөл 
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70 
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийг 1-ээр 
нэмэгдүүлэх 

Өрхийн эрүүл мэндийн төв 1-ийг шинээр 
байгуулсан байна 

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2022 
Сумын ИТХ-ын дарга, иргэдийн 
төлөөлөл 

71 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр 
эмчилгээний төв болон өсвөр үеийнхэнд 
зөвлөгөө өгөх төвтэй болох  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр 
эмчилгээний төв болон өсвөр үеийнхэнд зөвлөгөө 
өгөх төвтэй болсон байна 

Хариуцсан мэргэжилтний тайлан, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
санал 

2021, 2024 
Сумын ИТХ-ын дарга, иргэдийн 
төлөөлөл 

72 

ӨЭМТ-үүдийн  машины парк шинэчлэлтийг 
хийж, ЭХО, ЭКГ бусад шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, түргэвчилсэн 
оношлуураар хангах 

ӨЭМТ-үүдийн  машины парк шинэчлэгдэж, ЭХО, 
ЭКГ бусад шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгсэл, түргэвчилсэн оношлуураар хангагдсан 
байна 

Хөрөнгийн бүртгэл, харагдах 
байдал, иргэдийн санал 

2019 
Сумын ИТХ-ын дарга, иргэдийн 
төлөөлөл 

73 Сумын ЗДТГазрын байр барих 
Сумын ЗДТГазрын байр шинээр баригдаж, байнгын 
ажиллагаатай болсон байна  

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, улсын 
комиссын хүлээж авсан акт, 
харагдах байдал 

2018 
Сумын ЗДТГ-ын дарга, багийн засаг 
дарга нар 

74 Багуудад иж бүрэн  төвүүдийг барих 
Багуудад иж бүрэн  төвүүд баригдаж, үйл 
ажиллагаа нь тогтмолжсон байна  

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, улсын 
комиссын хүлээж авсан акт, 
харагдах байдал 

2020 
Сумын ЗДТГ-ын дарга, багийн засаг 
дарга нар 

75 
Ёслол хүндэтгэлийн өргөөтэй болох 
(хуримын ордон) 

Сумын "Ёслол хүндэтгэлийн өргөө"-тэй болж 
иргэдэд байнгын үйлчилгээ үзүүлдэг болсон байна 

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, улсын 
комиссын хүлээж авсан акт, 
харагдах байдал 

2024 
Сумын ЗДТГ-ын дарга, багийн засаг 
дарга нар 

76 Буяны үйлчилгээ үзүүлэх төвтэй болох 
Буяны үйлчилгээ үзүүлэх төвтэй болж, иргэдэд 
үйлчилдэг болсон байна 

ААН-ийн тайлан, иргэдийн санал 2024 
Сумын ЗДТГ-ын дарга, багийн засаг 
дарга нар 

77 Бөхийн өргөөтэй болох 
Бөхийн өргөөтэй болж, тогтмол үйл ажиллагаа 
явуулдаг болсон байна 

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, улсын 
комиссын хүлээж авсан акт, 
харагдах байдал 

2024 
Сумын ЗДТГ-ын дарга, багийн засаг 
дарга нар 

78 Нисэх онгоцны буудал барих 
Нисэх онгоцны буудал баригдаж, иргэдэд үйлчилж 
эхэлсэн байна 

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, улсын 
комиссын хүлээж авсан акт, 
харагдах байдал 

2022 
Сумын ЗДТГ-ын дарга, багийн засаг 
дарга нар 

79 Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хийгдсэн байна Харагдах байдал, иргэдийн санал 
2018, 2021, 

2024 
Сумын ЗДТГ-ын дарга, багийн засаг 
дарга нар 

80 
Гэр хороолол руу инженерийн шугам 
сүлжээг өргөтгөх  

Инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл хийгдсэн 
байна 

Харагдах байдал, иргэдийн санал 
2018, 2021, 

2024 
Сумын ЗДТГ-ын дарга, багийн засаг 
дарга нар 

81 Гэр хорооллын дундуур засмал зам тавих 
Гэр хорооллын дундуур засмал зам тавигдсан 
байна 

Харагдах байдал, иргэдийн санал 
2018, 2021, 

2024 
Сумын ЗДТГ-ын дарга, багийн засаг 
дарга нар 

82 Дулааны цахилгаан станц барих Дулааны цахилгаан станцтай болсон байна 
Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, улсын 
комиссын хүлээж авсан акт, 
харагдах байдал 

2019 
Сумын ЗДТГ-ын дарга, багийн засаг 
дарга нар 

83 
Гэр хорооллын боломжтой хэсгийг 
инженерийн шугам сүлжээнд холбох, бүрэн 
гэрэлтүүлэгтэй болгох 

Гэр хорооллын зарим хэсгийг инженерийн шугам 
сүлжээнд холбож, бүрэн гэрэлтүүлэгтэй болгосон 
байна 

Хөрөнгийн бүртгэл, улсын 
комиссын хүлээж авсан акт, 
харагдах байдал 

2020 
Сумын ЗДТГ-ын дарга, багийн засаг 
дарга нар 

84 Цэцэрлэгт хүрээлэнг цогцоор шийдвэрлэх 
Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн цогцолбор бий болсон 
байна 

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2018, 2021 
Сумын ЗДТГ-ын дарга, багийн засаг 
дарга нар 

85 Яслитай болох 
Бага насны хүүхэд хүмүүжүүлэх яслитай болсон 
байна 

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2019 Сумын ЗДТГ-ын дарга 
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86 Гоц авъяастай хүүхдүүдийн төвтэй болох 
Гоц авъяастай хүүхдүүдийн төвтэй болж, 
хүүхдүүдийн авьяасыг хөгжүүлдэг болсон байна 

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2020 Сумын ЗДТГ-ын дарга 

87 
Багуудыг биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн 
талбай, ногоон байгууламжтай болгох 

Багуудад биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн талбай, 
ногоон байгууламж хийгдсэн байна 

Сумын ЗДТГ-ын даргын тайлан, 
иргэдийн санал 

2018, 2020 Сумын ЗДТГ-ын дарга 

88 
Хогийг ангилан ялгаж, хог боловсруулах 
жижиг хэмжээний үйлдвэр байгуулах 

Хогийг ангилан ялгаж, боловсруулах жижиг 
хэмжээний үйлдвэр байгуулагдан ажиллаж эхэлсэн 
байна 

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2018 Сумын засаг даргын орлогч 

89 
Нийтийн тээврийн болон таксины 
зогсоолтой болох 

Нийтийн тээврийн болон таксины зогсоолтой 
болсон байна 

Хариуцсан мэргэжилтний тайлан, 
иргэдийн санал 

2017 Сумын засаг даргын орлогч 

90 
Айл өрх, гудамж талбайг хаягжуулалттай 
болгох 

Айл өрх, гудамж талбай бүр стандартын хаягтай 
болсон байна 

Хариуцсан мэргэжилтний тайлан, 
иргэдийн санал 

2016 Сумын засаг даргын орлогч 

91 Соёл амралтын хүрээлэн байгуулах 
Соёл амралтын хүрээлэн байгуулагдаж, иргэдэд 
үйлчилдэг болсон байна 

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2018 Сумын засаг даргын орлогч 

92 1000 айлын орон сууц барих 
1000 айлын орон сууц баригдаж, орон сууцанд 
амьдардаг өрхийн тоо 2024 онд 2000-д хүрсэн 
байна 

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2018, 2020 Сумын засаг даргын орлогч 

93 
Орон сууцыг хэрэглээний халуун усаар 
хангах 

Орон сууцуудыг хэрэглээний халуун усаар хангадаг 
болсон байна 

Хөрөнгийн бүртгэл, иргэдийн 
санал 

2020 Сумын засаг даргын орлогч 

94 
Хотын цэвэр усны хангамж, түгээлтийг 
нэмэгдүүлж, цэвэр, бохир усны инженерийн 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх 

Хотын цэвэр усны хангамж, түгээлтийг нэмэгдүүлж, 
цэвэр, бохир усны инженерийн байгууламжийг 
нэмэгдүүлсэн байна 

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2020 Сумын засаг даргын орлогч 

95 
Стандартад нийцсэн ундны усны худгуудыг 
нэмэгдүүлж, усыг цэвэршүүлэн шүүх тоног 
төхөөрөмжтэй болох 

Стандартад нийцсэн ундны усны худгуудыг 
нэмэгдүүлж, усыг цэвэршүүлэн шүүх тоног 
төхөөрөмжтэй болсон байна 

Хөрөнгийн бүртгэл, иргэдийн 
санал 

2018, 2021, 
2024 

Сумын засаг даргын орлогч 

96 
Цахилгаан эрчим хүчний хүчдэлийн 
хэлбэлзэлтэй газруудад хүчдэл 
тэнцвэржүүлэх станц барих 

Цахилгаан эрчим хүчний хүчдэлийн хэлбэлзэлтэй 
газруудад хүчдэл тэнцвэржүүлэх станц баригдсан 
байна 

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2020 Сумын засаг даргын орлогч 

97 Хотыг иж бүрэн камержуулах Хотыг иж бүрэн камержуулсан байна Харагдах байдал, иргэдийн санал 2017 Сумын засаг даргын орлогч 

98 
Үерийн хамгаалалтын далан, ус зайлуулах 
шуудуу барих 

Үерийн хамгаалалтын далан, ус зайлуулах шуудуу 
баригдсан байна 

Харагдах байдал, иргэдийн санал 2018, 2020 Сумын засаг даргын орлогч 

99 
Хатуу хучилттай 7.5 км авто замыг бүрэн 
засварлах, шинээр гэр хороололд 15.5 км 
хатуу хучилттай авто зам тавих  

Хатуу хучилттай 7.5 км авто замыг бүрэн засварлах, 
шинээр гэр хороололд 15.5 км хатуу хучилттай авто 
зам тавигдсан байна  

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2018, 2021, 
2024 

Сумын засаг даргын орлогч 

100 

Шинээр гэр хороололд 46.5 мян/м2 талбайн 
явган зам зам тавих, хотын төвийн 20.1 
мян/м2 талбайн хуучин явган замыг 
засварлах  

Шинээр гэр хороололд 46.5 мян/м2 талбайн явган 
зам зам тавих, хотын төвийн 20.1 мян/м2 талбайн 
хуучин явган замыг засварласан байна  

Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2018, 2021, 
2024 

Сумын засаг даргын орлогч 
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101 500 мян/м2 автомашины зогсоол барих 500 мян/м2 автомашины зогсоол баригдсан байна 
Улсын комиссын хүлээж авсан 
акт, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл 

2018, 2021, 
2024 

Сумын засаг даргын орлогч 

102 
Хотын төвийн авто замуудын тэмдэг 
тэмдэглэгээг жил бүр шинэчлэн хийх 

Хотын төвийн авто замуудын тэмдэг тэмдэглэгээг 
жил бүр шинэчлэн хийдэг болсон байна 

ХТҮГ-ын даргын тайлан, харагдах 
байдал 

2018, 2021, 
2024 

Сумын засаг даргын орлогч 

103 
Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн урсгал 
засварыг жил бүр хийж бүрэн бүтэн ашиглах 
санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 

Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн урсгал засварыг 
жил бүр хийж бүрэн бүтэн ашиглах санхүүгийн эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлсэн байна 

ХТҮГ-ын даргын тайлан, харагдах 
байдал 

2018, 2021, 
2024 

Сумын ЗД-ын орлогч 

104 
Хотын төвийн 2 талаар урсдаг голын усыг 
ашиглан  ногоон байгууламжтай цөөрөм, 
усан бассейн барих 

Хотын төвийн 2 талаар урсдаг голын усыг ашиглан  
ногоон байгууламжтай цөөрөм, усан бассейн 
баригдсан байна 

ХТҮГ-ын даргын тайлан, 
хөрөнгийн бүртгэл, иргэдийн 
санал 

2017 Сумын ИТХ-ын дарга 

105 

Нийтийн эзэмшлийн ашиглагдахгүй байгаа 
11000 м/кв талбайд мод тарьж, 
зүлэгжүүлнэ. "Айл бүр 10 ш мод" төсөл 
хэрэгжүүлнэ 

Нийтийн эзэмшлийн  талбайд мод тарьж, 
зүлэгжүүлэн, "Айл бүр 10 ш мод" төсөл 
хэрэгжүүлснээр хотын ногоон байгууламжийн 
хэмжээ 55000 мкв-д хүрсэн байна 

ХТҮГ-ын даргын тайлан, БОХУБ-
ын дүгнэлт, харагдах байдал 

2018, 2021, 
2024 

Сумын ИТХ-ын дарга 

106 
18000 м/кв талбайг цэцэрлэгжүүлэн цэцэг 
тарих 

18000 м/кв талбайг цэцэрлэгжүүлэн зуны улиралд 
байнга цэцэг тарьдаг болсон байна 

ХТҮГ-ын даргын тайлан, 
хөрөнгийн бүртгэл, иргэдийн 
санал 

2017 Сумын ИТХ-ын дарга 

107 
Нэгдсэн хогийн цэгт 10000 ширхэг мод 
тарьж ойн зурвас бий болгоно 

Нэгдсэн хогийн цэгт 10000 ширхэг мод тарьж ойн 
зурвас бий болгосон байна 

ХТҮГ-ын даргын тайлан, 
хөрөнгийн бүртгэл, иргэдийн 
санал 

2018, 2021, 
2024 

Сумын ИТХ-ын дарга 

108 
Тусгай зориулалтын хогийн машины тоог 10-
аар нэмэгдүүлэх 

Тусгай зориулалтын хогийн машины тоог 10-аар 
нэмэгдүүлсэн байна 

ХТҮГ-ын даргын тайлан, 
хөрөнгийн бүртгэл, иргэдийн 
санал 

2018 Сумын ИТХ-ын дарга 

109 
Боловсон бие засах газрын тоог 5-аар 
нэмэгдүүлэх 

Боловсон бие засах газрын тоог 5-аар 
нэмэгдүүлсэн байна 

ХТҮГ-ын даргын тайлан, харагдах 
байдал, иргэдийн санал 

2018, 2021, 
2024 

Сумын ИТХ-ын дарга 

110 Золбин нохой устгах байнгын цэгтэй болох 
Золбин нохой устгах байнгын цэгтэй болж, үйл 
ажиллагааг тогтмол явуулдаг болсон байна 

ХТҮГ-ын даргын тайлан, харагдах 
байдал, иргэдийн санал 

2018, 2020 Сумын ИТХ-ын дарга 
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ХАВСРАЛТ 3 ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ СУРТАЛЧЛАХ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

СУРТАЛЧЛАХ ЧИГЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

№ Үйл ажиллагаа Зорилтот бүлэг Давтамж Зардал 
Давуу байдал/ 

чухалчлал 
Үр дүн 

1 
СХТ боловсруулах үйл 
ажиллагааг сурталчлах  

Иргэд, бизнес 
эрхлэгчид, ажлын 
хэсэг 

СХТ -ний үйл 
явц эхлэхэд 

Хэвлэлтийн 
зардал 

Өндөр 

 Төр, иргэний харилцан итгэлцэл бий болгох;  

 ЭЗХ- ийн үйл ажиллагааг танилцуулах;  

 Ил тод, нээлттэй байдал; 

 Иргэдийн хүсэл сонирхол болон СХТ- ний үйл ажиллагаанд 
оролцох.  

2 
СХТ-ний хэрэгжилтийн 
явцыг иргэдэд 
танилцуулах  

Иргэд, бизнес 
эрхлэгчид, ажлын 
хэсэг 

Улирал бүр  Өндөр 

 Шинэ санаа олох; 

 Иргэдэд СХТ- ний явц, ахицын талаар мэдээлэх;  

 Туршлага солилцох. 

3 
Бүтээгдэхүүний 
үзэсгэлэн худалдаанд 
оролцох  

Бизнес эрхлэгчид, 
ажлын хэсэг  

Жил тутам 
Сурталчилгааны 
материалууд, 
тээврийн зардал 

Дунд 

 Сумыг сурталчлахl 

 Туршлага солилцохl 

 Боломжит хөрөнгө оруулагч нарыг тодорхойлох.  

4 
Бусад сумдад айлчлал 
хийх  

Ажлын хэсэг, бусад 
сумдын ЗДТГ, 
бизнес эрхлэгчид 

Жилд 2 удаа 

Хэвлэлтийн 
зардал, 
Тээврийн 
зардал  

Дунд 

 Туршлага солилцох, түншлэл тогтоох; 

 Шилдэг аргачлалын жишээнүүд; 

 Сүлжээ үүсгэн ажиллах;  

 Хамтын ажиллагааны боломжит салбаруудыг тодорхойлох. 

5 

Гадаад, дотоодын 
хөрөнгө оруулагч болон 
доноруудтай уулзалт 
хийх  

Үндэсний 
хэмжээний 
байгууллагууд; 
Хөрөнгө оруулагчид  

Жилд 1 удаа 
Утас, интернет; 
УБ руу хийх 
аялал 

Өндөр 

 Сумын сурталчилгааг хийх;  

 Боломжит хөрөнгө оруулагч нарыг тодорхойлох; 

 Туршлага солилцох. 

6 
УБ-т байгаа нутгийн  
зөвлөлийн гишүүдтэй  
уулзах  

Нутгийн зөвлөлийн 
гишүүд, бизнес 
эрхлэгчид  

Жилд 1  удаа  Өндөр 

 Туршлага солилцох, түншлэл тогтоох; 

 Сумын сурталчилгааг хийх;  

 Боломжит хөрөнгө оруулагч нарыг тодорхойлох; 

 Туршлага солилцох; 

 Хамтын ажиллагааны боломжит салбаруудыг тодорхойлох. 
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МЭДЭЭЛЭЛ ТҮГЭЭХ ЧИГЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

№ Үйл ажиллагаа Зорилтот бүлэг Давтамж Зардал 
Давуу байдал/ 

чухалчлал 
Үр дүн 

1 Сумын вебсайт  

Хөрөнгө оруулагчид, 
төрийн байгууллагууд, 
орон нутгийн 
бизнесийн сектор, 
Иргэд, 
Хэвлэл мэдээлэл, 
Ажлын хэсэг  

Анх хийх 
болон цаашид 

байнга 
шинэчилж 

байх 

 
Зөвлөхийн зардал,  
Дизайн 
Вебсайтыг 
ажиллуулах  

Өндөр 

 Сонирхсон хөрөнгө оруулагч нар болон бусад талууд 
мэдээлэл авах ; 

 Энгийн байдлаар, харьцангуй бага зардлаар мэдээлэл 
дамжуулах;  

 Олон нийтэд мэдээлэл түгээх сайн аргачлалтай болох;  

 Мэргэжлийн түвшинд хийгдсэн, сумын дүр төрхийг 
тодорхойлж чадахуйц байх.  

2 

СХТ- ний үйл явцын 
ахиц, дэвшил 
болон төслийн 
хэрэгжилтийн 
талаарх мэдээлэх 
хуудас  

Хөрөнгө оруулагчид, 
Төрийн байгууллагууд, 
Орон нутгийн бизнес 
эрхлэгчид,  
Иргэд, малчид,  
Хэвлэл мэдээлэл 

Жилд 2 удаа Хэвлэлтийн зардал Өндөр 

 Олон нийтэд мэдээлэл түгээх хамгийн ашигтай, үр дүнтэй 
аргыг бий болгох;  

 Үйл явцын ахиц, дэвшлийн талаар мэдээлэлтэй болох; 
сэдэл тэмүүлэл болон өөриймсөг сэтгэлгээтэй болох;  

 Иргэдийг СХТ хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагаанд татан 
оролцуулах.   

3 
ЭЗХ- ийн 
мэдээллийн хуудас  

Хөрөнгө оруулагчид 
Төрийн байгууллагууд 
Орон нутгийн 
бизнесийн сектор, 
Иргэд, 
Хэвлэл мэдээлэл 

Улирал 
тутамд 

Хэвлэлтийн зардал Бага 

 Мэргэжлийн ур чадварын имиж, дүр төрх; 

 Олон нийтэд мэдээлэл түгээх үр дүнтэй аргууд;  

 Амжилттай хэрэгжсэн жишээний талаарх мэдээлэл;  

 Олон нийт СХТ -ний хэрэгжилтэд идэвхтэй оролцож байгаа 
талаарх мэдээлэл.  

4 Дотоод тайлангууд 

Сумын засаг дарга; 
Ажлын хэсэг  
Төлөвлөлт, хяналтын 
хорооны гишүүд 

Сар тутам 

Хэвлэлт болон 
дахин хэвлэх, 
хувилах зардлыг 
хамгийн доод 
түвшинд байлгана  

Өндөр 

 Байнга мэдээлэл түгж байх;  

 Хамтран ажиллах хүсэл саналаа илэрхийлэх;  

 Дэмжлэг хүлээн авах;  

 Сайн харилцаа хөгжих.  
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ЗӨВЛӨХ ЧИГЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

No. Үйл ажиллагаа Зорилтот бүлэг Давтамж Зардал 
Давуу байдал/ 

чухалчлал 
Үр дүн 

1 
Бизнес зах зээлийн  
ирээдүйн хандлагын 
судалгаа  

Орон нутгийн бизнес 
эрхлэгчид  
 

Жилд 1 удаа 

Хэвлэлтийн зардал, 
зөвлөхийн болон 
статистик 
боловсруулалтын 
зардал 

Дунд 

 ЭЗХ- ийн төлөвлөлтөд ашигтай бизнесийн салбарын 
хэрэгцээний талаар нарийвчилсан мэдээлэл авах;  

 Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны 
боломжуудыг тогтоох;  

 Хөрөнгө оруулагч нар болон сумын мэдээллийн санд 
зориулан мэдээлэл цуглуулах.  

2 Иргэдийн судалгаа  Иргэд Жилд 1 удаа 

Хэвлэлтийн зардал, 
зөвлөхийн болон 
статистик мэдээ 
боловсруулалтын 
зардал 

Бага 

 Иргэдийн санал бодол;  

 Үйл явцын өрнөлийн талаарх иргэдийн мэдээлэл, 
төсөөлөл;  

 Сум нь бусдад итгэл төрүүлж ЭЗХ ийн дэвшилтэт 
загвар хэмээх имиж, дүр төрх бий болгоно.  

3 
Оролцогчидтой хийх 
байнгын уулзалт  

Орон нутгийн бизнесийн 
салбар, 
төрийн байгууллагууд 

Улирал бүр 
Тээврийн зардал, 
хэвлэлтийн зардал  

Өндөр 

 Оролцооны аргаар асуудал шийдвэрлэх;  

 Санаагаа солилцох;  

 Шинэ боломжууд, төслүүд болон хөрөнгө оруулалтын 
талаарх мэдээлэл.  

4 
„ЭЗХ- ийн талаарх 
шинэ санаа, саналын 
хайрцаг” 

Орон нутгийн бизнесийн 
салбар, 
иргэд 

Улирал бүр 

Сумын захиргааны 
байранд болон 
ХААН банêны 
байранд хайрцаг 
тавих  

Дунд 

 Өндөр хэмжээний оролцоо – хүмүүс тэдэнд хүсэлт 
тавихад туслалцаа үзүүлэх;  

 Төслүүд болон хэрэгжилтийг сайжруулах талаарх шинэ 
санаа цуглуулах хамгийн шилдэг арга.  

5 
Хөдөлмөр, зуучлалын 
газартай хамтран 
ажиллах  

Суìын  ЗДТГ,  
ажил эрхлээгүй иргэд 

Хагас жилд нэг 
удаа 

Хэвлэмэл 
материалууд  

Дунд 

 Мэдээлэл болон статистик мэдээ солилцох;  

 Ажил эрхлээгүй иргэдэд зориулан зах зээл дээр байгаа 
боломжийн талаар мэдээлэл түгээх;  

 Дахин сургах, чадваржуулахад зориулан тэдний 
хэрэгцээг тогтоох.  

 



 

  

ХАВСРАЛТ 4 ТӨСЛҮҮДИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

Төслийн танилцуулга-1 

Төслийн дугаар, нэр Малын удам гарваль, ашиг шимийг бүртгэлээр хянах тогтолцоог бий 
болгох  

Төслийн тодорхойлолт “Монгол мал” хөтөлбөрийн хүрээнд  малыг ээмэгжүүлэн 
бүртгэлжүүлэх ажил улс орон даяар явагдаж байна. Ингэснээр мал 
сүргийн ашиг шимийг дээшлүүлэх, тэдгээрийн удам гарваль, ашиг 
шим, үржил эрүүл мэндийн үзүүлэлтийг бүртгэлд авах, мал, малын 
гаралтай бүтээгдэхүүний хүнсний аюулгүй байдлыг хянах, шилжилт 
хөдөлгөөнийг бүртгэлээр дамжуулан хянах, малыг гэмт халдлагаас 
хамгаалах нөхцөл бүрдэнэ.  

Хүлээгдэж буй үр дүн  Малын удмын санг баяжуулах, хадгалах, хамгаалах, зохистой 
ашиглах нөхцөл сайжирч импортыг орлох үржүүлгийн 
бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрийн хэрэгцээг бүрэн 
хангана; 

 Сумын нийт үхэр сүрэг, хонин сүрэг, ямаансүрэг бүртгэлд 
хамрагдсан байна. 

Хэрэгжүүлэгч Аймгийн ҮХААГ, сумын МЭҮТ 

Ашиг хүртэгчид Малчид, ААН, иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Уур амьсгалын өөрчлөлт 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2014-2021он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 10,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 5,0 

Хандивлагч бусад 5,0 

Төслийн танилцуулга-2 

Төслийн дугаар, нэр Шилмэл омгийн хээлтүүлэгчээр хонин сүргийн чанарыг сайжруулах 

Төслийн тодорхойлолт Малын тоо толгой жил ирэх тусам өсөн нэмэгдэж байгаа боловч нэг 
малаас авч байгаа ашиг шим бага, бод, бог малын амьдын жин 
багасаж таваарлаг чанар буураад байна. 
Иймд шилмэл баяд, үзэмчин омгийн хээлтүүлэгч ашиглан хонин 
сүргийн үүлдэр, угсааг сайжруулж, махны болон мах ноосны  
чиглэлийн хонийг өсгөж малчдын орлогыг нэмэгдүүлнэ. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Хонины амьдын жин, тэсвэрт чанар, нэг малаас авах ашиг шим 
нэмэгдэнэ.  Малчдын орлого нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч МЭҮТ 

Ашиг хүртэгчид Малчид, аж ахуй нэгж, иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр, Төрөөс малчдын талаар 
баримтлах бодлого үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж байна. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Байгалийн үзэгдэл, халдварт өвчин 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 60,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 25,0 

Улсын төсвөөс 20,0 

Хандивлагч бусад 15,0 
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Төслийн танилцуулга-3 

Төслийн дугаар, нэр Фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх 

Төслийн тодорхойлолт Эрдэнэбулган сум нь хүн амын нягтрал, суурьшил ихтэй, жилээс жилд 
хүн амын тоо нэмэгдэж байгаагаас шалтгаалан хүн амын хүнсний 
хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа өнөө үед мал аж ахуйг эрчимжүүлэн 
фермерийн аж ахуй байгуулах шаардлага тавигдаж байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Мах махан бүтээгдэхүүн, сүү сүүн бүтээгдэхүүнээр хангагдана. 
Бүтээгдэхүүний нэр төрөл нэмэгдэнэ. 
Иргэдийн амьжиргаа дээшилнэ.  
Ажилгүйдэл багасана. 

Хэрэгжүүлэгч Хувиараа бизнес эрхлэгчид 

Ашиг хүртэгчид Иргэд, хувиараа бизнес эрхлэгчид 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Төсөл, хөтөлбөрт  хамрагдах боломжтой  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Фермерийн аж ахуй эрхлэн явуулах газар нутаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2019 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 200,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч бусад 200,0 

Төслийн танилцуулга-4 

Төслийн дугаар, нэр Зохиомол хээлтүүлгийн ажил үйлчилгээг орон нутагт нэвтрүүлж  ажиллах 
тогтолцоог бий болгох 

Төслийн тодорхойлолт Уламжлалт мал аж ахуйг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ зах зээлийн эрэлт 
хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, өндөр 
ашиг шимт үүлдрийн гүн хөлдөөсөн үрээр зохиомол хээлтүүлэг хийснээр 
малын чанар сайжирна. Орчин үеийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх 
нөхцөл боломж бүрдэнэ.  

Хүлээгдэж буй үр дүн Сумын нийт мал сүрэгт эзлэх шилмэл малын тоо нэмэгдэнэ. 
Малын чанар сайжирч малаас авах ашиг шим дээшилнэ. 
Малчдын орлого нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Аймгийн ҮХААГ, МЭҮТ, МЭҮНэгж 

Ашиг хүртэгчид Малчид, аж ахуй нэгж 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж байна. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Хөрөнгө санхүү 
Холбогдох багаж төхөөрөмж дутагдалтай, үнэ өндөр 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2019 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 100,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 35,0 

Улсын төсвөөс 35,0 

Хандивлагч бусад 30,0 
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Төслийн танилцуулга-5 

Төслийн дугаар, нэр Бог малын хээлтүүлэгчийг мэргэжлийн байгууллагад шилжүүлж мал 
хээлтүүлгийг мэргэжилтний хяналтанд оруулах 

Төслийн тодорхойлолт Бог малын  хээлтүүлэгчийг мэргэжилтний хяналтанд оруулснаар хулгайд 
алдах эрсдлээс хамгаалах, малын үржлийн ажил, үйлчилгээний 
чадавхийг сайжруулж, үржил селекцийн ажлыг мэргэжлийн 
байгууллагын удирдлага хяналтан дор малын ашиг  шимийн чиглэлд 
нийцүүлэн үржилд оруулах. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Нэг малаас авах ашиг шим нэмэгдэнэ; 

 Малчдын орлого нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч МЭҮТ, МЭҮНэгж 

Ашиг хүртэгчид Малчид  

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Монгол мал үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж байна. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Байгалийн эрсдэл, Газар нутаг  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2021 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 50,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 50,0 

Хандивлагч бусад - 

Төслийн танилцуулга-6 

Төслийн дугаар, нэр Мал эмнэлгийн стандартын шаардлага хангасан малын эмийн сангийн 
байртай болох 

Төслийн тодорхойлолт Тус сум нь хувийн хэвшлийн 4 мал эмнэлэгтэй, бэлчээрийн нутаг 
дэвсгэрийн хувьд хангалтгүй 110450 толгой малтай, малчид малын 
баталгаат бус эм худалдан авч байна. Иймээс стандартын шаардлага 
хангасан эмээр үйлчилгээ явуулах малын эмийн сангийн байртай болох 
шаардлагатай байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Малын өвчлөл буурна; 

 Таваарлаг мал сүрэгтэй болно; 

 Хүнсний аюулгүй байдал хангагдана. 

Хэрэгжүүлэгч ЗДТГ, хувийн мал эмнэлгүүд 

Ашиг хүртэгчид Хувийн мал эмнэлгүүд, малчид 

Угтвар боломж нөхцөлүүд Мэргэжлийн боловсон хүчинтэй 
Малчид мал сүргээ эрүүлжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх сэтгэлгээ бий 
болсон 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Санхүүгийн эх үүсвэр дутмаг; 

 Халдварт болон паразиттах өвчлөлтэй; 

 Стандартын шаардлага хангасан малын эмийн сангийн байргүй. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 50,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 10,0 

Улсын төсвөөс 30,0 

Хандивлагч бусад 10,0 
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Төслийн танилцуулга-7 

Төслийн дугаар, нэр Бруцеллёз өвчнөөс эрүүлжсэн сум болох 

Төслийн тодорхойлолт Мал сүрэг бруцеллёз өвчнөөр өвчлөх, халдвар авах  магадлалтай 
тул сумын хээлтэгч, хээлтүүлэгч малд шинжилгээ хийж өвчин 
илэрсэн тохиолдолд өвчнийг зааврын дагуу устгах арга хэмжээ авч 
эрүүлжүүлнэ. Байнгын шинжилгээ, эмчилгээний үр дүнд бруцеллёз 
өвчнөөс эрүүлжсэн сум болно. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Мал сүрэг эрүүлжсэн байна. 

Хэрэгжүүлэгч Иргэд баталгаат хүнсээр хангагдана. 

Ашиг хүртэгчид ЗДТГ, МЭҮТ, малын эмч нар, малчид 

Угтвар боломж нөхцөлүүд “Монгол мал” хөтөлбөр хэрэгжиж байна. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Шинээр болон дахин сэргэж байгаа малын гоц халдварт өвчний 
халдварлалт их байгаа. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 30,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 12,0 

Улсын төсвөөс 8,0 

Хандивлагч бусад 10,0 

Төслийн танилцуулга-8 

Төслийн дугаар, нэр Мал сүргийг халдварт паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээнд хамруулахад хашаа, мал угаах ваннтай болгох 

Төслийн тодорхойлолт 5-р багийн нутаг дэвсгэр Урд могойд мал угаах ваннтай болгоно. 
Халдварт паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 
малыг бүрэн хамруулах, чанартай үйлчилгээ явуулахад зориулалтын 
хашаа байр шаардлагатай байна. Угаалгын ванн, зориулалтын хашаа 
байртай болсноор мал сүрэг угаалгад бүрэн хамрагдаж малын ашиг 
шим дээшилж, мал сүрэг эрүүлжинэ. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Экто, эндо паразитаас мал эрүүлжинэ; 

 Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээ чанартай явагдана; 

 Малчин өрх бүрэн хамрагдана; 

 Цаг хугацаа бензин шатахуун хэмнэх, хүний хөдөлмөр 
хөнгөвчлөгдөнө. 

Хэрэгжүүлэгч ЗДТГ, МЭҮ-ийн тасаг, Малын эмч нар, малчид 

Ашиг хүртэгчид Малчид иргэд 

Угтвар боломж нөхцөлүүд 5-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах Могойн голд мал угаах ванн 
барьснаар малчдад үйлчилгээ үзүүлэхэд ойр, нягтрал ихтэй газрууд. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүүгийн эх үүсвэр дутмаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2018 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 30,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 10,0 

Улсын төсвөөс 10,0 

Хандивлагч бусад 10,0 
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Төслийн танилцуулга-9 

Төслийн дугаар, нэр Мал эмнэлэгийн тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж бүхий 
хөдөлгөөнт лабораторийг бий болгох  

Төслийн тодорхойлолт Суманд мал эмнэлгийн оношлогоо, шинжилгээний тусгай 
зориулалтын тоног төхөөрөмж бүхий хөдөлгөөнт лабораторийг бий 
болгож, малын өвчлөл, хорогдлын шалтгааныг тогтоох шуурхай 
хариу авах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Лабораторийн үйл 
ажиллагааны чадавхи сайжран, био аюулгүй байдлыг ханган гоц 
халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хурдан оношлох боломж нээгдэнэ. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Мал эмнэлэг, ариун цэвэр эрүүл ахуйн магадлан шинжилгээ хийх 
чадавхитай болно. 

Хэрэгжүүлэгч ЗДТГ, МЭҮ-ийн тасаг, малын эмч нар, малчид 

Ашиг хүртэгчид Малчид, иргэд 

Угтвар боломж ,нөхцөлүүд Мэргэжилтэй боловсон хүчинтэй 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүүгийн эх үүсвэр дутмаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016 он 

Нийт төсөв сая, төгрөг 70,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 30,0 

Улсын төсвөөс 20,0 

Хандивлагч бусад 20,0 

Төслийн танилцуулга-10 

Төслийн дугаар, нэр Малын эм мал эмнэлгийн хэрэгслэлийг ханган нийлүүлэх тогтолцоо 
сүлжээ бий болгох 

Төслийн тодорхойлолт Малын эмийн үйлдвэрүүдийн техник технологийг шинэчилж, эм 
эмнэлгийн хэрэгслэлийн үйлдвэрлэлд үйлдвэрийн зохистой дадлыг 
нэвтрүүлж малын эм биобэлдмэлийн бүтээгдэхүүний чанарыг өндөр 
түвшинд хүргэж малын эм, мал эмнэлгийн хэрэгслийг ханган 
нийлүүлэх тогтолцоо сүлжээг бий болгоно. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Чанартай эмээр үйлчилнэ; 

 Эрүүл хүнсээр хангагдана. 

Хэрэгжүүлэгч ЗДТГ, МЭҮ-ийн тасаг, малын эмч нар, малчид 

Ашиг хүртэгчид Малчид 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Хувийн хэвшлийн мал эмнэлгийн нэгжүүд эмийн сантай 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүүгийн эх үүсвэр дутмаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016 он 

Нийт төсөв сая, төгрөг 20,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 10,0 

Улсын төсвөөс 5,0 

Хандивлагч бусад 5,0 
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Төслийн танилцуулга-11 

Төслийн дугаар, нэр ХАА-н бүтээгдэхүүний биржийн худалдааг төвлөрүүлэх 

Төслийн тодорхойлолт Малчид ХАА-н бүтээгдэхүүнээ ченж нарт хямд үнээр борлуулж 
байгаа нь амьжиргааны эх үүсвэрт нөлөөлж байгаа юм. Иймд ХАА-н 
бүтээгдэхүүнийг  борлуулах нэгдсэн сүлжээ биржтэй болох зайлшгүй 
шаардлагатай байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Бүтээгдэхүүнээ хүссэн үнээр өгөх боломж бүрдэнэ. Малчдын орлого 
нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Бизнес эрхлэгчид 

Ашиг хүртэгчид Малчид 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Засгийн газрын хөтөлбөр гарсан, зээл авах нөхцөл бүрдсэн. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Бүтээгдэхүүний үнэ ханш тогтвортой бус 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016 он 

Нийт төсөв сая, төгрөг 80,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 30,0 

Улсын төсвөөс 20,0 

Хандивлагч бусад 30,0 

Төслийн танилцуулга-12 

Төслийн дугаар, нэр Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх 

Төслийн тодорхойлолт Иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, хүнсний хангамжийг сайжруулахад 
хүлэмжийн аж ахуй чухал ач холбогдолтой. Суманд зарим төрлийн 
нарийн ногоог тариалах иргэдийн санаачлага нэмэгдэж байна. 
Цаашид энэ ажлын зохион байгуулалтыг сайжруулж дэмжлэг үзүүлж, 
өргөжүүлэн хөгжүүлэх нь зүйтэй байгаа юм. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Иргэд, жуулчдын хэрэгцээг шинэ ногоогоор хангах, иргэд ААНБ-ын 
орлого нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Бизнес эрхлэгчид 

Ашиг хүртэгчид Сумын иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Атрын гуравдугаар аян хэрэгжиж байгаа;  

 Өргөст хэмх, улаан лооль тариалалт нэмэгдсэн. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Эрсдэлгүй 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2018 он 

Нийт төсөв сая, төгрөг 40,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 20,0 

Улсын төсвөөс 10,0 

Хандивлагч бусад 10,0 
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Төслийн танилцуулга-13 

Төслийн дугаар, нэр Гахайн жишиг аж ахуйг байгуулах 

Төслийн тодорхойлолт Тус сум нь хүн амын нягтрал суурьшил ихсэж жилээс жилд хүн ам 
өсөж байгаагаас¸ шалтгаалж хүн амын мах, махан бүтээгдэхүүний 
хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа өнөө үед гахайн аж ахуйг эрчимжүүлэх 
шаардлага тавигдаж байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Гахайны мах, махан бүтээгдэхүүнээр хангагдана. Орлогын эх үүсвэр 
бий болно. Ажлын байр нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч ЗДТГ, бизнесменүүд 

Ашиг хүртэгчид Сумын иргэд 

Угтвар боломж,нөхцөлүүд Гахайн аж ахуйг эрхлэн явуулж байгаа туршлагатай. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүү дутмаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2017 он 

Нийт төсөв сая, төгрөг 100,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 50,0 

Улсын төсвөөс 20,0 

Хандивлагч бусад 30,0 

Төслийн танилцуулга-14 

Төслийн дугаар, нэр Мал нядалгааны болон арьс ширний анхан шатны тордолгооны цех 
байгуулах 

Төслийн тодорхойлолт Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд, арьс ширийг орон нутагт 
боловсруулалгүй түүхийгээр нь экспортод гаргаж байгаа нь 
бүтээгдэхүүн нийлүүлж буй бизнес эрхлэгчдийн хувьд ашиг багатай 
байгаа юм. Мөн мал нядлах тусгай газар байхгүйгээс байгаль орчныг 
бохирдуулах байдал их гардаг. Иймд мал нядлагааны болон арьс шир 
боловсруулах цех байгуулах шаардлагатай байгаа юм. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Ажлын байр нэмэгдэж ажилгүйдэл багасна; 

 Малчдын орлого нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Бизнес эрхлэгчид 

Ашиг хүртэгчид Малчид, аж ахуй нэгж, иргэд  

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Төсөл хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Хөрөнгө санхүү 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 120,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч бусад 120,0 
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Төслийн танилцуулга-15 

Төслийн дугаар, нэр Ноос боловсруулах үйлдвэр 

Төслийн тодорхойлолт Манай сумын мал сүргийн зонхилох хувийг хонь эзэлдэг. Иймээс энэ 
нөөцийг зохистой ашиглах зохих өртөг шингээн зах зээлд гаргахад 
энэ чиглэлийн жижиг үйлдвэрлэлийг бий болгох нь чухал ач 
холбогдолтой болж байна. Хүчин чадал багатай тоног төхөөрөмж 
техник хэрэгслэлээр хангаснаар энэ үйлдвэрийг бий болгох 
боломжтой. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Сумын нэрийн нэгэн брэнд бий болж, орон нутгийн орлого 
нэмэгдэнэ. Ажлын байрууд бий болно. 

Хэрэгжүүлэгч ЗДТГ , бизнесменүүд 

Ашиг хүртэгчид Иргэд ,малчид 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Түүхий эдийн нөөцтэй, байрны асуудлыг сум анхаарч үзнэ. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Эрсдэлгүй 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2018 он 

Нийт төсөв сая, төгрөг 500,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 500,0 

Хандивлагч бусад - 

Төслийн танилцуулга-16 

Төслийн дугаар, нэр Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах цех байгуулах  

Төслийн тодорхойлолт Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор малчдын гар дээрээс сүү, 
сүүн бүтээгдэхүүнийг борлуулахгүй нэгдсэн цэгээс үйлчилдэг болно. 
Энэ нь тусгай газарт хашаа барьж түүнд тогтсон цэгээс борлуулалт 
явуулна. Өдөрт малчдын хэрэгцээнээс илүү гарсан 100 800 литр сүү 
буюу бусад бүтээгдэхүүнийг борлуулна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Иргэдэд үйлчлэх хүрээг өргөтгөнө. 2-3 хүнийг тогтмол болон түр 
ажлын байртай болгоно. 

Хэрэгжүүлэгч Бизнес эрхлэгчид 

Ашиг хүртэгчид Иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Суманд ажиллах байр хангалттай, өндөр хүчдэлийн байнгын эх 
үүсвэртэй. Малчид сумын төвд ойролцоо нутагладаг. Сумын төвөөр 
баруун аймаг явах төв зам дайрах тул зах зээлд ойр 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Ган, зуднаас шалтгаалан сүүний хэмжээ багасаж болно. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2018 он 

Нийт төсөв сая, төгрөг 20,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 10,0 

Улсын төсвөөс 5,0 

Хандивлагч бусад 5,0 
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Төслийн танилцуулга-17 

Төслийн дугаар, нэр Хүнсний ногоо боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Төслийн тодорхойлолт Намар ургац хураах үед хүнсний ногооны үнэ хямдарч, хавар өндөр 
үнэтэй хятадын чанар муутай ногоо хэрэглэх болдог. Иймд нутагтаа 
тарьсан чанартай хүнсний ногоог боловсруулан жилийн дөрвөн 
улиралд иргэдээ чанартай, үнийн хөөрөгдөлгүй хүнсний ногоогоор 
байнга ханган ажлын байр бий болгох боломжтой. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Хүнсний ногооны хадгалалт сайжирч, иргэдийг  экологийн цэвэр 
хүнсний ногоогоор жилийн турш хангана, үнийн хөөрөгдөл багасна. 

Хэрэгжүүлэгч ЗДТГ 

Ашиг хүртэгчид Иргэд 

Угтвар боломж,нөхцөлүүд Орон нутгаас шинэ ногоо хямд бэлтгэх, хэрэглэгчид бэлэн 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Ургац муу буюу гантай жил 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2019 он 

Нийт төсөв сая, төгрөг 50,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 20,0 

Улсын төсвөөс 20,0 

Хандивлагч бусад 10,0 

Төслийн танилцуулга-18 

Төслийн дугаар, нэр Яс боловсруулах үйлдвэр байгуулах  

Төслийн тодорхойлолт Аймгийн хэмжээнд нийт 3500 тн мах бэлтгэж түүнээс 1150 тн орчим 
яс хог болон хаягдаж, байгаль орчныг бохирдуулж байна. Иймээс 
хоёрдогч түүхий эдийг ашиглан  техникийн тос ясны гурил, малын 
тэжээл бэлтгэх боломжтой юм. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Хог багасч иргэд цэвэр орчинд амьдарна; 
 Малын тэжээлийн болон савангийн үйлдвэрийн түүхий эд 

бэлтгэгдэнэ; 
 Иргэд хоёрдогч түүхий эдээс тодорхой хэмжээний ашиг олно; 
 Ажлын байр нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Бизнес эрхлэгчид 

Ашиг хүртэгчид Нийт иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Орон нутгаас түүхий эд хямд бэлтгэх боломжтой 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Ямар нэг эрсдэл байхгүй 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2019 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 270,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч бусад 270,0 
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Төслийн танилцуулга -19 

Төслийн дугаар, нэр Тэжээлийн үйлдвэр байгуулах 

Төслийн тодорхойлолт Тэжээлийн үйлдвэр тус суманд хөгжөөгүй. Иймд тэжээл хэрчигч 
техник, тоног төхөөрөмж суурилуулан үйлдвэр ажиллуулах 
хэрэгцээ шаардлага байна. Тариалсан олон наст болон тэжээлийн 
ургамлын нөөцийг тухайн үйлдвэрлэлд гол түүхий эд болгох ба 
мөн мал  идэж хэвшээгүй ургамлыг нэмэлт болгон ашиглана. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Тэжээлийн хүрэлцээ хангамж  нэмэгдэхийн зэрэгцээ зохих тооны 
ажлын байр бий болно. 

Хэрэгжүүлэгч ЗДТГ,  малчид, тариаланчид 

Ашиг хүртэгчид Малчид 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Ногоон тэжээл тариалж байгаа 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Эрсдэлгүй 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2018 он 

Нийт төсөв сая, төгрөг 100,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 50,0 

Улсын төсвөөс 30,0 

Хандивлагч бусад 20,0 

Төслийн танилцуулга-20 

Төслийн дугаар, нэр Гутлын үйлдвэр байгуулах (арьс ширний) 

Төслийн тодорхойлолт Буриад гуталын өрхийн үйлдвэрүүд нэлээдгүй хэмжээгээр хөгжсөн 
боловч европ загварын гоёлын гутлын үйлдвэрүүд хангалтгүй 
байгаа БНХАУ-аас чанар муу эрүүл мэндэд харш нөлөөтэй 
стандартын шаардлага хангаагүй гутал хямд үнээр борлогдож, хүн 
амын эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлж байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Цэвэр малын арьсаар хийгдэх тул чанартай,  эрүүл мэндэд сайн 
нөлөө үзүүлнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Бизнес эрхлэгчид 

Ашиг хүртэгчид Ард иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Түүхий эдийн олдоц сайн;  
 Мэргэжилтэй ажиллах хүчээр хангагдсан. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Түүхий эдийн үнэ нэмэгдэх 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2017-2022 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 600,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч бусад 600,0 
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Төслийн танилцуулга-21 

Төслийн дугаар, нэр Гялгар цаас, хуванцар боловсруулах үйлдвэр 

Төслийн тодорхойлолт Сумын хэмжээнд жилд 328 тн хаягдал гялгар цаас, хуванцар гардаг. 
Энэ нь иргэдийн амьдрах орчин, эрүүл ахуйд сөрөг нөлөө үзүүлж, 
байгаль орчин экологийн тэнцвэрийг алдагдуулж байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн - Хог хаягдал багасч, байгаль экологийн тэнцвэр хадгалагдана 
- Цэвэр хот болно 
- Ажлын байр нэмэгдэнэ 
- Хямд бүтээгдэхүүнээр хотоо тохижуулна 

Хэрэгжүүлэгч Бизнес эрхлэгчид  

Ашиг хүртэгчид Ард иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Түүхий эдийн олдоц сайн 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Эрсдэлгүй 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 100,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч бусад 100,0 

Төслийн танилцуулга-22 

Төслийн дугаар, нэр Ариун цэврийн цаасны үйлдвэрлэл байгуулах 

Төслийн тодорхойлолт Орон нутгийн хэрэглэгчид ариун цэврийн цаасыг УБ хот болон гадны 
орнуудаас 100% экспортоор татан авч хэрэглэдэг. Иймд орон нутгийн 
цаасны хаягдлыг худалдан авдаг боловсруулдаг үйлдвэр байхгүй тул 
нөөцөд тулгуурлан цаасны үйлдвэрлэл байгуулна.  

Хүлээгдэж буй үр дүн  Орон нутгийн иргэдийн ариун цэврийн цаасны хэрэгцээ 
хангагдана; 

 Байгаль орчны бохирдлоос сэргийлнэ; 

 Хоёрдогч түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчдийн ашиг нэмэгдэнэ; 

 Ажлын байр нэмэгдэнэ; 

 Хогны хэмжээ багасна. 

Хэрэгжүүлэгч Бизнес эрхлэгчид  

Ашиг хүртэгчи Ард иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Орон нутгаас үнэ хямд цаас худалдан авах;  

 Түүхий эд хангалттай. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Үнэ хямд, чанартай өрсөлдөхүйц бүтээгдэхүүн олон  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016-2018 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 80,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч бусад 80,0 
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Төслийн танилцуулга-23 

Төслийн дугаар, нэр Өнгөт хэвлэлийн болон хулдаасан хэвлэлийн үйлдвэрийг өргөтгөх 

Төслийн тодорхойлолт Хэвлэх үйлдвэрүүдийн тоног төхөөрөмж дутмаг, боловсон хүчний 
чадвар хангалтгүй. Иймд зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг хангах 
зорилгоор үйлдвэрийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, бүээгдэхүүний 
нэр төрөл, чанар, хүчин чадлыг сайжруулах 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Үйлдвэрүүдийн өрсөлдөх чадвар нэмэгдэнэ; 

 Бүтээгдэхүүний нэр төрөл олширно. 

Хэрэгжүүлэгч Бизнес эрхлэгчид 

Ашиг хүртэгчид Аж ахуй нэгж, байгууллага 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний нэр төрөл цөөн 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Түүхий эдийн үнийн өсөлт  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2019 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 80,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч бусад 80,0 

Төслийн танилцуулга-24 

Төслийн дугаар, нэр Тоосгоны үйлдвэрийг өргөтгөх 

Төслийн тодорхойлолт Орон нутгийн нөөцтэй боловч энэ чиглэлийн үйлдвэр хөгжөөгүй. 
Цаашид иргэд болон барилгын байгууллагын эрэлт хэрэгцээнд 
тулгуурлан чанартай, үнэ хямд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрийг 
дэмжинэ. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Чанар стандартад нийцсэн тоосго үйлдвэрлэнэ; 

 Бодит ажлын байр бий болно. 

Хэрэгжүүлэгч Бизнес эрхлэгчид  

Ашиг хүртэгчид Иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Орон нутгаас түүхий эд хямд бэлтгэх; 

 Орон нутгийн барилгын компаний хэрэгцээг хангах. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Улаанбаатар хот, Хятадаас чанар муу, хямд материал ихээр орж 
ирэх; 

 Ажиллах боловсон хүчин.  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016-2022 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 40,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч бусад 40,0 
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Төслийн танилцуулга-25 

Төслийн дугаар, нэр Шохойны үйлдвэр байгуулах 

Төслийн тодорхойлолт Аймгийн хэмжээнд шохойн чулууны нөөцтэй боловч барилгын 
шохойны хэрэгцээг хангахуйц үйлдвэр байхгүй. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Барилгын шохойны хэрэгцээг хангаж, ажлын байр нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Бизнес эрхлэгчид 

Ашиг хүртэгчид Иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Орон нутгаас түүхий эдийг хямд бэлтгэх 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Хятад улсаас үнэ хямд чанаргүй бүтээгдэхүүн орж ирэх  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2019-2024 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 240,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч бусад 240,0 

Төслийн танилцуулга-26 

Төслийн дугаар, нэр Хими цэвэрлэгээ, угаалгын газрыг өргөжүүлэх, тоног төхөөрөмжийг 
шинэчлэх. 

Төслийн тодорхойлолт Суманд   1   хими   цэвэрлэгээ   ажилладаг   ч,   цэвэрлэгээ, 
үйлчилгээний   чанар  муу   үйлчилгээний   хөлс өндөр, өрсөлдөөн 
байдаггүй тул монопол байдаг. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Хими цэвэрлэгээ, угаалгын газартай болсон байна. 

Хэрэгжүүлэгч Бизнес эрхлэгчид 

Ашиг хүртэгчид Иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Хүн ам олонтой; 
 Иргэд зав муутай ажиллах болсон; 
 Амьжиргааны түвшин дээшилж байгаа. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Эрсдэлгүй 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2013-2014 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 200,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч бусад 200,0 
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Төслийн танилцуулга-27 

Төслийн дугаар, нэр Нийтийн ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга байгууламж 
байгуулах 

Төслийн тодорхойлолт Нийтийн ахуйн үйлчилгээнийнэгдсэн төвийнбарилга байгууламж 
байгуулах 

Хүлээгдэж буй үр дүн Сумын хэмжээнд мужаан, оёдол, эсгий гар урлал, гутал үйлдвэрлэл 
гагнуур машин засвар зэрэг ахуйн үйлчилгээг иргэд гэрээр захиалгаар 
явуулж байгааг нэгтгэнүйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх 
ажлын байрыг бий болгох нь хүн олонтой сумын хувьд зайлшгүй 
шаардагдаж байна. 

Хэрэгжүүлэгч  Иргэд ахуйн үйлчилгээг нэг дороос сонголттойгоор авна; 
 Үйлчилгээ явуулагчдын ажиллах нөхцөлхангагдана. 

Ашиг хүртэгчид Ард иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Суманд ахуйн үйлчилгээг  эрхлэгчЗ00-400 иргэд байна. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Эрсдэлгүй 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2018-2022 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 1000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 1000,0 

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч бусад - 

Төслийн танилцуулга-28 

Төслийн дугаар, нэр Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого боловсруулах  

Төслийн тодорхойлолт Шинэ тутам хөгжиж байгаа тул жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарыг 
хөгжүүлэх   сумын   бодлогын   баримт   бичиг боловсрогдоогүй   тус  
салбарын   суурь   судалгаа  бүрэнхийгдээгү й  байгаа. Мөн жижиг 
дундүйлдвэр эрчимжсэн ажахуйг    эрхлэгчдийн хоорондын харилцан 
уялдаа холбоог сайжруулж, борлуулалтын хэмжээг бий  болгох 
зайлшгүйхэрэгцээ шаардлага гарч байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Бодлогоор жижиг, дунд үйлдвэрүүдийгсалбартус бүрднь уялдуулан 
холбож, жигд хөгжүүлэхажүйлдвэрийнбүтээгдэхүүний борлуулалтын 
хэмжээ нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Бизнес эрхлэгчид 

Ашиг хүртэгчид Иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих caнболон сум хөгжүүлэх сангаас 
хөнгөлөлттэй зээлээр жижиг дунд үйлдвэр, өрхийн үйлдвэр 
эрхлэгчдийг дэмжин ажиллаж байна. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Эрсдэлгүй 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2012-2022 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 2,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 2,0 

Хандивлагч бусад - 
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Төслийн танилцуулга-29 

Төслийн дугаар, нэр 1. Экологийн боловсролын төв байгуулах 

Төслийн тодорхойлолт Өнөөдөр  ногоон байгууламжийн буурч буй шалтгаан нь иргэдийн 
экологийн боловсрол муугаас төдийлөн ач холбогдлыг нь ойлгохгүй, 
тарьсан нэгийг нь устгаж, байшин барилга ихээр барьж байгаа явдал 
юм.Байгаль орчны тулгамдсан асуудлууд тухайлбал, цөлжилтийг 
сааруулах талаарх нийт иргэд, хүүхэд багачуудын мэдлэгийг 
дээшлүүлж, тэдний байгальд хандах эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх, энэ 
бүхэн экологийн боловсролын төв байгуулах үндэслэл болж байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Экологийн боловсролын төвтэй болж сургалт, мэдээлэл 
сурталчилгааявуулсанаар хүүхэд, залуучууд, иргэдийн  байгаль 
орчинтой харьцах хандлага өөрчлөгдөж, экологийн мэдлэг  
нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Аймаг, сумын ЗДТГ, ЕБС, цэцэрлэг, холбогдох хэлтэс,  мэргэжилтэн 

Ашиг хүртэгчид Эрдэнэбулган сумын иргэд, хүүхэд, залуучууд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Мэдээллийг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх талаар төлөвлөгөөтэй 
ажиллах 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсөв санхүүжилт болон хүний буруутай үйл ажиллагаа 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 860,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 430,0 

Улсын төсвөөс 430,0 

Хандивлагч бусад - 

Төслийн танилцуулга-30 

Төслийн дугаар, нэр 2. Цэцэг мод тарих хүлэмжийн аж ахуйг эрчимжүүлэх 

Төслийн тодорхойлолт Өвлийн хүлэмжийн  аж ахуй эрхлэн олон нэр төрлийн цэцэг болон 
мод ургамлыг тариалах боломжтой учраас энэ төрлийн аж ахуйг 
хөгжүүлэх шаардлагатай. 
2014 онд Архангай аймгийн төвд гудамж төсөл хэрэгжиж дууссан 
бөгөөд олон авто зам, уулзварууд нэмэгдсэн. Үүнтэй уялдан ногоон 
байгууламж, тохижилтын ажил хийгдэх шаардлага зүй ёсоор гарч 
байна. Дээрх ажлыг хийхийн тулд өвлийн хүлэмжтэй болж 
ажиллуулах шаардлага гарч байна.  

Хүлээгдэж буй үр дүн Замын уулзварууд болон нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай цэцэг 
болон гоёлын модтой болж хотын өнгө үзэмж нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч БОНХЯ, Аймаг сумын ЗДТГ, холбогдох алба, мэргэжилтэн 

Ашиг хүртэгчид Иргэд  

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Мэргэжилтэн  болон зарим төрлийн үрийн нөөц бий.  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Байгаль, цаг уурын нөлөөлөл, санхүүжилт 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024 он  

Нийт төсөв, сая төгрөг 1200,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 600,0 

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч бусад 600,0 
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Төслийн танилцуулга-31 

Төслийн дугаар, нэр Утаагүй зуух 

Төслийн тодорхойлолт Цэцэрлэг хотын экосистемд явагдаж байдаг олон олон үйл явцын нэг нь 
сүүлийн жилүүдэд өвлийн улиралд агаарт нүүрстөрөгчийн дутуу исэл СО 
их хэмжээгээр ялгарч, хотын төв хэсгээр хуримтлагдан удаан хугацаагаар 
хуран тогтож байгаа үзэгдэл болно.  
Цэцэрлэг хотын зонхилох хэсгийг гэр хороолол, амины орон сууц эзэлж 
байгаа бөгөөд хашаа бүрийн хоорондуур шороон замтай, уул өгсөж 
буусан байрлалтай, энгийн галлагаатай зуухтай байгаа нь утаа униар, 
шороо тоос хонхор луу тунарч ихээхэн хэмжээгээр агаарыг бохирдуулж 
байна.  Хотын агаарын бохирдлын 40 хувийг гэр хорооллоос үүдэлтэй 
гэсэн судалгаа байдаг. Иймээс гэр хороололын айл өрхүүдийг утаагүй 
буюу бүрэн шаталттай зуухтай болгох нь агаарын бохирдолыг 
бууруулахад шийдвэрлэх ач холбогдолтой . 

Хүлээгдэж буй үр дүн Агаарын бохирдол буурна, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж, 
амьдрах нөхцөл бүрдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Аймаг, сумын ИТХ, ЗДТГ, багууд 

Ашиг хүртэгчид Сумын иргэд  

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Гэр хороололын иргэд утаагүй зуух хэрэглэхийн ач холбогдолыг ойлгож 
эхэлсэн. Үүнийг хөнгөлөлт, зээлд хамруулах зэргээр нийтийг хамруулан 
дэмжиж өгөх  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Зарим иргэдийн ухамсар, мөнгө санхүүгийн байдал 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2018 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 2500,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 2000,0 

Хандивлагч бусад 500,0  

Төслийн танилцуулга-32 

Төслийн дугаар, нэр 3. Мод үржүүлгийн газар байгуулах 

Төслийн тодорхойлолт Манай аймгийн хувьд ногоон байгууламжинд ургуулах мод, сөөгний 
стандартын суулгац ховор, олдоц муутай байна. Иймээс ногоон 
байгууламжийн тохижилтонд шаардлага хангасан мод, сөөгний суулгац 
ургуулах ажлыг өргөн хүрээнд чанартай хийх томоохон мод үржүүлгийн 
газар байгуулах хэрэгтэй гэж үзэж байна.  
Хотын чанартай амралт зугаалгын бүс, түр амралтын газруудыг гоёлын 
мод ургамлаар цэцэрлэгжүүлэх хэрэгтэй.   
Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэнэ. 
Монгол оронд ургаж байгаа мод бүхнийг тарина. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Сумын нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, цэцэрлэг саадны ногоон 
байгууламжинд нутагшсан тарьц суулгацаар цэцэрлэгжүүлэх ажлыг 
хийснээр ургалтын хувь болон ногоон байгууламжийн хэмжээ нэмэгдэн 
хотын өнгө үзэмж дээшилнэ.  

Хэрэгжүүлэгч БОНХЯ, аймаг, сумын ЗДТГ, холбогдох газрууд 

Ашиг хүртэгчид Сумын нийт иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Төслийн санал, боловсруулалт хийгдэж байгаа 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Газар болон төсөв санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024 

Нийт төсөв, сая төгрөг 500,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 250,0 

Улсын төсвөөс 250,0 

Хандивлагч бусад - 
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Төслийн танилцуулга-33 

Төслийн дугаар, нэр 4.  “Ховор болон нэн ховор ургамлыг үржүүлэх, судалгаа шинжилгээ”-
ний төв байгуулах 

Төслийн тодорхойлолт Эмчилгээ, сувилгааны онцгой чанартай рашаан ус, байгалийн 
үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоц бүхий газар зэргийг түшиглэн аялал 
жуулчлалын томоохон бааз, бүс байгуулах ирээдүйтэй.  
Харин өнөө үед байгалийн баялагийг сонирхогч байгууллага, иргэн их 
болж байгалийн баялагийг зөвхөн мөнгө олох зорилгоор ашиглах 
үүднээс хандах хандлага газар авч байгаль экологийн тэнцвэрт байдал 
алдагдахад хүрч болзошгүй байдал ажиглагдаж байна.  
Иймд байгалийн баялагийг ашиглахдаа зүй зохистойгоор, уг 
баялагийг эргэн нөхөн сэргээх болзолтойгоор ашиглуулах чиглэлийг 
баримтлан ажиллах бодлогын хүрээнд ховор болон ховордож буй 
ургамлыг үржүүлэх, бичил судалгаа шинжилгээний төв байгуулах нь 
өнөөдөр цагаа олсон асуудал гэж үзэж байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Ургамлын зүйлийн бүрдлийг хамгаалж үлдэх, эмийн болон ашигт, 
ховор болон ховордож буй ургамлыг үржүүлэн, судлана. Эрдэм 
шинжилгээний цогцолбор байгуулна. 

Хэрэгжүүлэгч БОНХЯ, аймаг, сумын ЗДТГ, холбогдох алба 

Ашиг хүртэгчид Иргэд  

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Ховор болон ашигт ургамлын нэрс гаргаж судалгааг эхлүүлсэн.  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсөв санхүүгийн асуудал 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024  

Нийт төсөв, сая төгрөг 600,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 600,0 

Хандивлагч бусад - 

Төслийн танилцуулга-34 

Төслийн дугаар, нэр 5. Гол горхи, рашаан, булаг шанд усны эхийг хамгаалах 

Төслийн тодорхойлолт Сумын нутаг дахь бүх рашаан, булаг шандны эхийг төсөл хөтөлбөртэй 
хамтран хашиж хамгаалах, мод бут тарьснаар ундарга болон урсац 
нэмэгдэх боломжтой. 
Мөн иргэдийн ундны усны эх үүсвэрийг хамгаалах чухал ач 
холбогдолтой. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Булаг шандны эх хамгаалагдаж урсац болон ундарга сайжирсан 
байна. 

Хэрэгжүүлэгч ЗДТГазар, БОГазар 

Ашиг хүртэгчид Иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Усны үнэ цэнэ, Булаг шанд болон гол горхио хамгаалах  сэтгэлгээ 
төлөвшин, иргэд санал хүсэлт тавьдаг болсон. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Элэгдэл, эвдрэл, орчны бохирдол 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2017 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 30,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 30,0 

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч бусад - 
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Төслийн танилцуулга-35 

Төслийн дугаар, нэр 6. “Ногоон мэдлэг”  сэтгүүл  гаргах 

Төслийн тодорхойлолт Хүүхэд багачууд, иргэд, залуучуудад экологийн мэдлэг олгох, байгаль 
орчноо хамгаалах, зүй зохистой харьцах, ёс заншил, танин мэдэхүйн 
мэдлэг өгөх замаар хандлагыг өөрчлөн, төлөвшүүлэх зорилготой. 
Улирал тутам буюу жилд 4 дугаар гарна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Хүүхэд залуучууд, ард иргэдийн мод, ургамал, байгалиа хайрлах, зүй 
зохистой ашиглах экологийн боловсрол мэдлэг дээшилэнэ.  

Хэрэгжүүлэгч Сумын ЗДТГ, ЗАА, мэргэжилтэн 

Ашиг хүртэгчид Эрдэнэбулган сумын иргэд, хүүхэд, залуучууд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Улирал тутам буюу жилд 4 дугаар гарна.  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсөв санхүүгийн асуудал 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024 

Нийт төсөв, сая төгрөг 96,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 96,0 

Хандивлагч бусад - 

 Төслийн танилцуулга-36 

Төслийн дугаар, нэр 7. "Мод тарих хөдөлгөөнийг өргөжүүлэх, мэргэжилтэй боловсон 
хүчнээр хангах” 

Төслийн тодорхойлолт Аймаг, сумын ЗД-ын мөрийн хөтөлбөрт ногоон байгууламжийг 
нэмэгдүүлэх зорилт орсон байдаг. Энэ зорилтын хүрээнд ногоон 
байгууламжийг арчилж хамгаалах мэргэжлийн боловсон хүчин, 
цэцэрлэгчдийг бэлтгэж, ажлын байр, орон тоо гарган ажиллуулах 
шаардлагатай. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Ногоон байгууламжийг усалж арчилж, хамгаалах, улирлын 
арчилгааны ажлууд хийгдсэнээр ногоон байгууламж нэмэгдэж, хотын 
өнгө үзэмжид нөлөөлнө. 
Ажлын байр нэмэгдэнэ. 5-10 цэцэрлэгчин ажиллана.  

Хэрэгжүүлэгч Аймаг, сумын ЗДТГ, холбогдох хэлтэс, алба 

Ашиг хүртэгчид Иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Мэргэшиж ажиллах сонирхолтой залуучууд олон байгаа 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсөв санхүү, цалингийн асуудал 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 300,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 300,0 

Хандивлагч бусад - 
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Төслийн танилцуулга-37 

Төслийн дугаар, нэр Хоёр модны рашаанд түшиглэсэн амралт, аялал жуулчлалын түшиц 
газар, ботаникийн цэцэрлэг бий болгох 

Төслийн тодорхойлолт Улам бүр элэгдэн доройтсоор байгаа Хоёр модны рашааны орчмыг хүн, 
мал, техникийн талхадлаас чөлөөлж, өсөн нэмэгдэж байгаа дотоод 
гадаадын аялагчдын маршрут дээрхи Вrand Spot бүхий хүүхэд залуусын 
танин мэдэхүй, иргэдийн эрүүл мэнд, чөлөөт цаг, соёл амралтын шинэлэг 
орчинт, ботаникийн цэцэрлэг. Уг цэцэрлэг нь Хотын салхины дээд талд 
байрласнаар утаажилтыг саарууулахад хувь нэмэр оруулах юм.  

Хүлээгдэж буй үр дүн Уг төслийг хэрэгжүүлсэнээр Цэцэрлэг хотын өнгө үзэмжид үнэтэй нөлөө 
үзүүлэхийн зэрэгцээ, аялал жуулчлалын үед жижиг бизнес эрхлэгчдийн 
ажлын байр нэмэгдүүлэх, жуулчдад орон нутгийн талаар эерэг хандлага 
бий болгох, иргэдийн соёлч байдлыг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой.  

Хэрэгжүүлэгч Орон нутгийн Засаг захиргаа, төслийг санаачлагч холбогдох байгууллага, 
хувь хүмүүс 

Ашиг хүртэгчид Орон нутгийн иргэд, жижиг бизнес эрхлэгчид, гадаад дотоодын аялагчид 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Хөрс, ус, байгалийн үзэмж зэрэг байгалийн онц давуу тал, МУ-ын 
автозамын сүлжээний нэг гол чиглэлд, дэд бүтцэд ойр. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Зарим хүмүүсийн ухамсаргүй үйлдэл 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2018 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 170,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 120,0 

Улсын төсвөөс 30,0 

Хандивлагч бусад 20,0 

Төслийн танилцуулга-38 

Төслийн нэр   Аялал, жуучлалын дэд бүтэц бий болгох 

Төслийн тодорхойлолт  Аялал, жуулчлалын таатай нөхцэл бүрдээгүй, шороон замаар зорчдог, 
цэвэр, бохир усанд холбогдоогүй зэргээс шалтгаалан жуулчид улирлын 
чанартай дулааны улиралд ихэвчлэн зорчдог учраас дэд бүтцийг хөгжүүлэх 
шаардлагатай. 

Үр дүн  Жуулчдын тоо нэмэгдэж, орон нутгийн төсөвт болон бизнес эрхлэгчдийн 
үйл ажиллагааны төсөвт орлого нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч  Аймаг сумын ЗДТГазар  

Ашиг хүртэгчид  Аймаг, сумын иргэд  

Угтвар боломж нөхцөлүүд Одоогийн байдлаар 4 жуулчны бааз үйл ажиллагаа явуулдаг. Байгалийн 
үзэсгэлэнт газрууд олон байдаг. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Үйл ажиллагаа явуулах төсөв, хөрөнгөгүй 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 20000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 20000,0 

Хандивлагч бусад - 
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Төслийн танилцуулга-39 

Төслийн дугаар, нэр Дотоодын аялал жуулчлалын маршрутыг бий болгож, аялал жуулчлал 
эрхлэх хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааг дэмжих 

Төслийн тодорхойлолт Тус сум аялал жуулчлалын гол маршрут дагуу байрладаг боловч 
жуулчдад чиглэсэн төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулдаггүй. 
Зөвхөн байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий газраа л үзүүлдэг. Сумын 
хэмжээнд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нэгдсэн бодлого байхгүй, 
стандартад бүрэн нийцсэн жуулчны бааз байхгүй байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Сумын төвийн хэмжээнд аялал жуулчлалын маршрутай болно; 

 Жуулчны баазуудын үйл ажиллагааг сайжруулж, стандартад 
нийцүүлнэ; 

 Аялал жуулчлалын бодлоготой болж, орон нутгийн хөтөч 
бэлдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Сумын ЗДТГ,  жуулчны баазууд 

Ашиг хүртэгчид Жуулчны баазууд, аялагчид,  

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Байгалийн болон түүх дурсгалын үзмэрүүд ихтэй; 

 Жуулчны баазууд үйл ажиллагаа явуулдаг; 

 Аялал жуулчлалын төв зам дайран өнгөрдөг. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Санхүүгийн эх үүсвэр шийдэгдэхгүй байх; 

 Зах зээлийн нөхцөл. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016-2018 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 50,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 10,0 

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч, бусад 40,0 

Төслийн танилцуулга-40 

Төслийн дугаар, нэр 1, 2, 4, 8, Ирээдүй цэцэрлэгүүдийн гадна тоглоомын талбайн тохижилт 

Төслийн тодорхойлолт Хүүхдийн цэцэрлэгүүд шинээр баригдаж тоо нь нэмэгдэж байгаа ч 
хүүхдийн тоглох тоглоомын талбайн тохижилт,  хүүхдийн эрүүл ахуй, 
аюулгүй байдалд нийцэх байдал хангалтгүй, тоглоомын хүрэлцээ муу 
байгаа нь хүүхдийн орчин бүрдэхгүй байна.  

Хүлээгдэж буй үр дүн Хүүхдийн эрүүл  ахуй, аюулгүй байдал, хүрэлцээ, сонирхол, хэрэгцээнд 
нийцсэн тоглоомын талбай  тохижуулсанаар хүүхэд тоглох, 
ажиглах,туршилт хийх, танин мэдэх, бие бялдараа хөгжүүлэх орчин 
бүрдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Боловсролын газар, бүх шатны Засаг дарга нар, 1-р цэцэрлэг 

Ашиг хүртэгчид  1, 2, 4, 8, Ирээдүй цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа хүүхдүүд  

Угтвар боломж, нөхцлүүд  Тоглоомын талбайн газартай; 

 Боловсон хүчин хангалттай.  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүүгийн эх үүсвэр 

Хэргэжүүлэх хугацаа 2015-2017 он 

Нийт төсөв,сая төгрөг 250,0  

Үүнээс:  

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 250,0  

Хандивлагч,бусад - 
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Төслийн танилцуулга-41 

Төслийн дугаар, нэр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 дугаар цэцэрлэгүүдийн гадаа авто машины 
зогсоолтой болох  

Төслийн тодорхойлолт Эцэг эхчүүд хүүхдээ цэцэрлэгт нь хүргэж өгөх, авахад авто машинаа 
байрлуулах машины зогсоол байхгүй, цэцэрлэгүүдийн ойр орчимд 
авто машины зам байдгаас хүүхдийн аюулгүй орчин бүрдэхгүй 
байна.  

Хүлээгдэж буй үр дүн  Авто машины зогсоолтой болсон байна; 

 Аюул осолгүй орчин бүрдсэн байна. 

Хэрэгжүүлэгч Боловсролын газар, бүх шатны Засаг дарга нар 

Ашиг хүртэгчид Хүүхдийн 1-8, 10-р цэцэрлэгийн хүүхдүүд багш ажилчид,эцэг эх 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Бүх цэцэрлэгүүдийн гадна зогсоол байгуулах талбайтай;  

 Үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн замын ажил хийдэг 
компаниудтай. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүүгийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдэхгүй байх  

Хэргэжүүлэх хугацаа 2015-2017 он 

Нийт төсөв,сая төгрөг 48,0  

Үүнээс:  

Орон нутгаас 20,0  

Улсын төсвөөс 20,0  

Хандивлагч, бусад 8,0  

Төслийн танилцуулга-42 

Төслийн дугаар, нэр 2, 4, 6-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар   

Төслийн тодорхойлолт Цэцэрлэгийн барилгууд нь 40-60 жилийн насжилттай, барилгын 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүгнэлтүүд гарсан, анги танхимд 
мөөгөнцөр үүссэн, халаалтын үүсгэвэр, цэвэр усны шугам муудсан нь 
хүүхдийн орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байна.  

Хүлээгдэж буй үр дүн  Хүүхдийн сурч хөгжих эрүүл, таатай орчин бүрдэнэ; 

 Багш, ажилчдын ажиллах орчин нөхцөл сайжирна. 

Хэрэгжүүлэгч Боловсролын газар, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

Ашиг хүртэгчид  Цэцэрлэгийн хүүхдүүд; 

 Үйлчилгээ хүртэгч иргэд;  

 Цэцэрлэгийн ажилтнууд.  

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Санал санаачлага гаргах   

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Төсвийн хуваарилалтанд хамрагдахгүй байх  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2017 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 1500,0 

Үүнээс:  

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 1500,0 

Хандивлагч, бусад: - 
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Төслийн танилцуулга-43 

Төслийн дугаар, нэр Бүх цэцэрлэгүүдийн хатуу, зөөлөн эдлэлийг солих 

Төслийн тодорхойлолт Сургалтын орчин дахь хэрэглэгдэхүүн,  эд хогшил, зөөлөн эдлэл  
муудсан, хэрэглэх хугацаа хэтэрсэн байдаг нь сургалтын орчин 
болон хүүхдийн эрүүл ахуйн орчинд сөрөг нөлөөлдөг. Хүүхдийн 
орчин нь хамгийн эрүүл, аюул эрсдэлгүй орчин байх 
шаардлагатай ба цэцэрлэгийн орчин дахь хатуу, зөөлөн эдлэлийг 
тогтмол солих хэрэгцээ гарч байдаг.  

Хүлээгдэж буй үр дүн  Хатуу, зөөлөн эдлэлийн шинэчлэлт нь хүүхдийн эрүүл ахуй, 
тав тухтай орчинг бүрдүүлнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Боловсролын газар, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

Ашиг хүртэгчид  Цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа хүүхдүүд; 

 Цэцэрлэгээр үйлчлүүлэгч иргэд, эцэг эх; 

 Багш, ажилтнууд.  

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Санал санаачлага  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Эрсдэлгүй 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2017 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 500,0  

Үүнээс:  

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 500,0  

Хандивлагч, бусад - 

Төслийн танилцуулга-44 

Төслийн дугаар, нэр Бүх цэцэрлэгүүдэд “Багш хөгжлийн төв” байгуулах  

Төслийн тодорхойлолт Цэцэрлэгүүдэд “Багш хөгжлийн төв”-ийн кабинетгүй байгаа нь 
багш нар багаар ажиллах, хөгжих, суралцах нөхцөл бүрдэхгүй 
байна.  

Хүлээгдэж буй үр дүн  Багш нар төдийгүй тухайн байгууллагын ажилтнуудын сурч 
хөгжих орчин бүрдэнэ;  

 Багаар ажиллах, туршлага солилцох боломжтой болно.  

Хэрэгжүүлэгч Боловсролын газар, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

Ашиг хүртэгчид  Цэцэрлэгийн хүүхдүүд;  

 Багш ажилчид; 

 Үйлчилгээ хүртэгч иргэд.  

Угтвар боломж, нөхцөлүүд Техник технологи, харилцаа холбоо хөгжсөн 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Эрсдэлгүй 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2017 он 

Нийт төсөв,сая төгрөг 250,0 

Үүнээс:  

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 250,0 

Хандивлагч, бусад - 

 

  



АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015-2024 ОН 
 

 

 94 

Төслийн танилцуулга-45 

Төслийн дугаар, нэр 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ирээдүй цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж 
шинэчлэх  

Төслийн тодорхойлолт Гал тогоонд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж муудсан, хэрэглээний огноо 
хэтэрсэн, зарим орчин үеийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмж, цаг 
хэмнэсэн, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлсэн цахилгаан хэрэгсэл огт 
байхгүй байгаа нь  хүүхдийн хоолны нэр төрлийг олшруулан хийх, гал 
тогооны ажилтнуудын ажлын ачаалалд сөрөг нөлөөлдөг. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Ажлын бүтээмж нэмэгдэж цаг хэмнэнэ; 

 Хүүхдийн хоолны нэр төрөл олширно. 

Хэрэгжүүлэгч Боловсролын газар, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

Ашиг хүртэгчид  Гал тогооны ажилтнууд;  

 Үйлчлүүлэгч иргэд;  

 Хамрагдаж байгаа хүүхдүүд.  

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Санал санаачлага; 

 Хандивлагч, донор байгууллагууд. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Эрсдэлгүй 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2018 он 

Нийт төсөв,сая төгрөг 350,0 

Үүнээс:  

Орон нутгаас 50,0 

Улсын төсвөөс 250,0 

Хандивлагч, бусад 50,0 

Төслийн танилцуулга-46 

Төслийн дугаар, нэр Бүх цэцэрлэгүүдийн гадна ногоон эко орчин бүрдүүлэх  

Төслийн тодорхойлолт СӨБ олгох хүүхдийн орчинг барьж байгуулах, төлөвлөхдөө ногоон 
орчинг орхигдуулдаг нь хүүхдийн байгаль, экологийн талаарх төсөөлөл, 
хандлага, сэтгэлгээнд нөлөөлдөг, тоос шороо их, хайс хашлагаас өөр 
зүйл байдаггүй нь гадаад тохижилт, өнгө үзэмж, цэвэр орчинд сөргөөр 
нөлөөлдөг. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Хүүхдийн сурч хөгжих эрүүл, таатай орчин бүрдэнэ; 

 Ажилтнуудын ажиллах орчин нөхцөл сайжирна; 

 Хүүхдүүдийн байгаль, экологи, ногоон байгууламжийн талаарх 
ойлголтыг нэмэгдүүлж, ногоон орчинг хайрлах хамгаалах 
сэтгэлгээ төлөвшинө.  

Хэрэгжүүлэгч: Боловсролын газар, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

Ашиг хүртэгчид  Цэцэрлэгийн хүүхдүүд; 

 Үйлчилгээ хүртэгч иргэд;  

 Цэцэрлэгийн багш, ажилчид; 

 Ойр орчим дахь байгууллага, аж ахуйн нэгж, оршин суугчид. 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Санал санаачлага гаргах;   

 Ажилтнууд, эцэг эхчүүд, байгаль орчны байгууллагуудын идэвх, 
оролцоог хангаж өөрсдийн хүчээр байгуулах.  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсвийн хуваарилалтанд хамрагдахгүй байх  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016-2018 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 400,0 

Үүнээс:  

Орон нутгаас 50,0 

Улсын төсвөөс 250,0 

Хандивлагч, бусад 100,0 
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Төслийн танилцуулга-47 

Төслийн дугаар, нэр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Ирээдүй цэцэрлэгүүдэд зориулалтын 
агуулахтай  болох  

Төслийн тодорхойлолт Цэцэрлэгийн барилга дотор хүүхдийн хүнсний бүтээгдэхүүний  
эрүүл ахуй,  аюулгүй байдлыг хангасан зориулалтын агуулах, 
байргүй тул зах зээлээс бага багаар түүхий эд, бүтээгдэхүүнээ 
авдаг, нөөцлөх боломжгүй, бүтээгдэхүүн хадгалах өрөө, байр нь 
эрүүл ахуйн шаардлагад нийцдэггүй нь хүнсний аюулгүй байдлыг 
хангахгүй байх эрсдэлийг дагуулж байдаг. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Хүнсний болон бараа бүтээгдэхүүний хадгалалтын горим 
алдагдахгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангагдана; 

 Зах зээлийн үнийн өсөлтөөс сэргийлж бүтээгдэхүүн нөөцлөх 
боломжтой болно. 

Хэрэгжүүлэгч Боловсролын газар, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд  

Ашиг хүрэгчид  Цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа хүүхдүүд; 

 Багш, ажилчид. 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Агуулах барих боловсон хүчин хангалттай  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл:  Төсөв хуваарилахгүй байх;  

 Газар байхгүй байх.  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2018 он  

Нийт  төсөв, сая төгрөг 200,0 

 
Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 200,0 

Хандивлагч, бусад - 

Төслийн танилцуулга-48 

Төслийн дугаар, нэр Бүх цэцэрлэгүүдийн угаалтуур, суултуурын тоог нэмэгдүүлэх  

Төслийн тодорхойлолт Цэцэрлэгүүдийн анги дүүргэлт их байгаа нөхцөлд хүүхдийн гараа 
угаах, бие засах орчин төдийлөн бүрдэхгүй, угаалтуурын тоо бага 
байдгаас шалтгаалан гар угаахад цаг хугацаа их зарцуулах, олон 
удаа угаах нөхцөл бүрдэхгүй, суултуур бага байгаа нь халдварт 
өвчин тархах нөхцөл бүрдэж байдаг. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Хүүхдийн сурч хөгжих эрүүл, таатай орчин бүрдэнэ; 

 Багш, ажилчдын ажиллах орчин нөхцөл сайжирна; 

 Хүүхдүүдийн дунд халдварт өвчин түүний тархалт буурна.  

Хэрэгжүүлэгч Боловсролын газар, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

Ашиг хүртэгчи  Цэцэрлэгийн хүүхдүүд; 

 Үйлчилгээ хүртэгч иргэд;  

 Багш, ажилчид. 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Санал санаачлага гаргах;   

 Шинэ баригдах цэцэрлэгүүдийн угаалтуур суултуурт хяналт 
тавьж тоог нэмэгдүүлэх. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсвийн хуваарьлалтанд хамрагдахгүй байх  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016-2018 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 150,0 

Үүнээс:  

Орон нутгаас 50,0 

Улсын төсвөөс 100,0 

Хандивлагч, бусад - 
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Төслийн танилцуулга-49 

Төслийн дугаар, нэр 3, 5 дугаар цэцэрлэгийг зориулалтын барилгатай болгох 

Төслийн тодорхойлолт 3-р цэцэрлэг нь хүүхдийн дотуур байрны зориулалтаар баригдсан 
байранд, 5-р цэцэрлэг нь бага сургуулийн байранд тус тус үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг нь цэцэрлэгийн хүүхдийн орчинд 
төдийлөн нийцдэггүй. Тухайлбал: гал тогооны урсгал, анги, 
танхимын байрлал, 00-ын өрөө зэрэг эрүүл ахуй, цэцэрлэгийн 
хүүхдийн насны онцлогт тохирохгүй байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Хүүхдийн сурч хөгжих эрүүл, таатай орчин бүрдэнэ; 

 Багш ажилчдын ажиллах орчин нөхцөл сайжирна. 

Хэрэгжүүлэгч Боловсролын газар, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

Ашиг хүртэгчид  Цэцэрлэгийн хүүхдүүд; 

 Үйлчилгээ хүртэгч иргэд; 

 Багш, ажилчид. 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Санал санаачлага гаргах;  

 Барилгын олон компаниуд үйл ажиллагаагаа явуулдаг;  

 Дэд бүтэцтэй.  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсвийн хуваарьлалтанд хамрагдахгүй байх  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2017-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 2500,0 

Үүнээс:  
 

Орон нутгаас -   
Улсын төсвөөс 2500,0 

Хандивлагч, бусад - 

Төслийн танилцуулга-50 

Төслийн дугаар, нэр 1, 2, 3, 4-р багт хүүхдийн цэцэрлэг шинээр барих  

Төслийн тодорхойлолт Жилээс жилд цэцэрлэг шинээр байгуулагдаж хамрах хүрээ, хамран 
сургалт өсч байгаа ч анги дүүргэлт багасахгүй, цэцэрлэгийн 
хүрэлцээ хангалтгүй байгаа нь иргэдийн ажиллах нөхцөл бүрдэхгүй 
байна.  

Хүлээгдэж буй үр дүн  СӨБ-д хамрагдалтын хувь өсч, иргэдийн ажиллаж амьдрах 
таатай нөхцөл бүрдэнэ; 

 Анги дүүргэлт багасч хүүхдийн сурах, хөгжих, хүмүүжихэд 
эерэг үзүүлэлт гарна; 

 Ажлын байр нэмэгднэ.  

Хэрэгжүүлэгч Боловсролын газар, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд  

Ашиг хүрэгчид  Цэцэрлэгийн хүүхдүүд; 

 Үйлчлүүлэгч иргэд;  

 Ажил хайгч мэргэжилтэй иргэд.   

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Дэд бүтэц хөгжсөн;  

 Барилгын олон аж ахуйн нэгжтэй.   

Эрсдэлтэй хүчин зүй  Газрын асуудал шийдвэрлэгдэхгүй байх;  

 Санхүүжилт удааширалтай байх. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2022 он 

Нийт  төсөв, сая төгрөг 15000,0 

 
Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 15000,0 

Хандивлагч,бусад - 
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Төслийн танилцуулга-51 

Төслийн дугаар, нэр 2, 4, 6, 8, Ирээдүй цэцэрлэгүүдийн барилгад өргөтгөл хийх  

Төслийн тодорхойлолт Цэцэрлэгүүдийн анги танхимын багтаамж, зай талбай муутай, 4, 6, 
8, ирээдүй цэцэрлэгүүд нь унтлагын өрөө байхгүй, урлаг, спортын 
заалгүй байдаг тул хүүхдийн хөгжих орчин бүрэн хангагдахгүй 
байна. Иймд цэцэрлэгүүдийн барилгад өргөтгөл хийх 
шаардлагатай байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Хүүхдийн сурч хөгжих эрүүл, таатай орчин бүрдэнэ; 

 Ажилтнуудын ажиллах орчин нөхцөл сайжирна. 

Хэрэгжүүлэгч Боловсролын газар, бүх шатны Засаг дарга, цэцэрлэгүүд 

Ашиг хүртэгчид  Цэцэрлэгийн хүүхдүүд; 

 Үйлчилгээ хүртэгч иргэд;  

 Цэцэрлэгийн ажилтнууд. 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Барилгын олон компаниуд үйл ажиллагаагаа явуулдаг;  

 Дэд бүтэцтэй.  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Төсвийн хуваарилалтанд хамрагдахгүй байх  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016-2019 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 2000.0 

Үүнээс:  

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 2000.0 

Хандивлагч, бусад - 

Төслийн танилцуулга-52 

Төслийн дугаар нэр  1, 4, Ирээдүй сургуулийн гал тогооны өргөтгөл  

Төслийн тодорхойлолт Сургуулиудын гал тогоо, түүний тоног төхөөрөмж нь хүүхдийн 
үдийн цайны хоол цайг бэлтгэх шаардлагыг бүрэн хангадаггүй, 
тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт хийх, гал тогоог өргөтгөж зай 
талбайд нь хүнсний агуулах, бэлтгэл, түгээлт, угаалгын 
өрөөнүүдийг шаардлагын дагуу гаргах шаардлагатай байгаа. Гал 
тогоог нэг өрөөний зохион байгуулалтаар барьсан нь дээрх эрүүл 
ахуйн шаардлагуудыг хангахгүйд хүрч байна.  

 Хүлээгдэж буй үр дүн   Гал тогооны эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байна; 

 Ажлын бүтээмж нэмэгдэнэ; 

 Хүүхдийн хоолны нэр төрөл олширч, амт чанар сайжирна. 

Хэрэгжүүлэгч  БШУЯ,  БГ, бүх шатны Засаг дарга, сургуулиуд 

Ашиг хүртэгчид   I-V ангийн сурагчид;  

 Гал тогооны ажилтнууд.  

Угтвар боломжтой нөхцлүүд   Дэд бүтэц хөгжсөн; 

 Санал санаачлага; 

 Техник, технологийн хөгжил, харилцаа холбоо. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Төсөв хүрэлцэхгүй байх  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2017 он  

Нийт төсөв, сая төгрөг  150,0 

Үүнээс : 

Орон нутгаас 30,0 

Улсын төсвөөс 100,0 

Хандивлагч бусад  20,0 
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Төслийн танилцуулга-53 

Төслийн дугаар, нэр 3,  Ирээдүй сургуулийн барилгын өргөтгөл барих  

Төслийн тодорхойлолт 3-р сургууль нь урлаг заал байхгүй, ангиудын хүрэлцээ муу, “Ирээдүй” 
сургуульд номын сан байхгүй, цэцэрлэг, сургуулийн зай талбайн 
багтаамж бага, анги танхимын хүрэлцээ хангалтгүй байгаагаас 
хүүхдийн хөгжих орчин бүрэн хангагдахгүй байна.  

Хүлээгдэж буй үр дүн  Сурч хөгжих, орчин нөхцөл бүрдэнэ; 

 Анги танхимын хүрэлцээ нэмэгднэ;  

 Урлаг заал, номын сантай болно.  

Хэрэгжүүлэгч БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, Ирээдүй, 3-р сургуулиуд 

Ашиг хүртэгчид  Сургуулийн сурагчид; 

 Багш, ажилтнууд;  

 Эцэг эхчүүд. 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Сургуулийн өргөтгөл барих асуудлыг дээд шатны 
байгууллагуудад уламжилсан; 

 Дэд бүтэц хөгжсөн;  

 Өргөтгөл барих өөрийн эзэмшил талбайтай. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсөв шийдвэрлэгдэхгүй, удаашрах  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016-2017 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 1800,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 1800,0 

Хандивлагч, бусад - 

Төслийн танилцуулга -54 

Төслийн дугаар, нэр  2-р сургуулийн барилгыг шинээр барих 

Төслийн тодорхойлолт Сургуулийн  барилга нь 960 хүүхдийн суудалтай, 1960 онд ашиглалтанд 
орсон, бутобетон шугаман суурьтай, чулуу, тоосгон ханатай, модон 
хучилттай, шувуу нуруу төмөр  3 давхар барилга.  МХГ-ын улсын 
байцаагчийн сургуулийн барилга байгууламжийг шинээр төлөвлөж 
барих шаардлагатай  гэсэн дүгнэлт гарсаны дагуу БГ, аймгийн Засаг 
дарга, Хөгжлийн хэлтэс, БШУЯ зэрэг газруудад сургуулийн барилгыг 
шинээр барих тухай хүсэлт, материалыг хүргүүлсэн 2 жилийн хугацаанд 
барих шаардлагатай байгаа 

 Хүлээгдэж буй үр дүн   Сурагчид эрүүл аюулгүй ,эрсдэлгүй орчинд сурна; 

 Багш ажилтнуудын ажлын бүтээмж нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч  БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, сургуулиуд 

Ашиг хүртэгчид  Эрдэнэбулган сумын 1-р баг, Тамир хорооллын өрхийн ерөнхий 
боловсролын сургуульд суралцдаг 6-18 насны хүүхдүүд; 

 Сургуулийн ажилтнууд.  

Угтвар боломж,  нөхцөлүүд  БШУЯ, Аймгийн засаг дарга, БГ-т сургуулийн барилгыг шинээр 
барих материал хүргэгдсэн;  

 2015 оны аймгийн шинээр баригдах барилгын төлөвлөлтөд 
орсон.  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Байхгүй  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015 -2018 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 4000,0 

Үүнээс:  

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 4000,0 

Хандивлагч, бусад - 
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Төслийн танилцуулга-55 

Төслийн дугаар нэр  1-р сургуулийн дээврийн хэсэгчилсэн их засвар, сантехникийн 
засвар   

Төслийн тодорхойлолт  Сургуулийн дээврээс дусаал гоожиж, цахилгааны монтажинд 
гэмтэл гарах зэрэг үзэгдлүүд байнга гардаг.Энэ нь анги, 
танхимуудыг тохижуулах, багш сурагчид ажиллах, сурах таатай 
орчин бүрдүүлэх зэрэгт сөргөөр нөлөөлдөг. 

 Хүлээгдэж буй үр дүн   Багш, сурагчид аюулгүй, тохитой орчинд ажиллаж, 
суралцана; 

 Хүүхдийн болон ажилтнуудын суралтын орчин бүрдэнэ.  

Хэрэгжүүлэгч БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, сургуулиуд    

Ашиг хүртэгчид   Сургуулийн хамт олон; 

 Суралцагчид, иргэд. 

Угтвар боломж,  нөхцөлүүд 2014 онд хэсэгчилсэн засвар хийгдсэн  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсөв хүрэлцэхгүй байх  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015 он  

Нийт төсөв, сая төгрөг  150,0  

Үүнээс: 

Орон нутгаас -  

Улсын төсвөөс 150,0  

Хандивлагч, бусад  - 

Төслийн танилцуулга -56 

Төслийн дугаар, нэр 3-р сургуулийн  барилгын их засвар 

Төслийн тодорхойлолт 3-р сургуулийн барилга нь 1954 онд баригдсан хэдий ч барилгад их 
засвар хийгээгүй тухайн цаг хугацаанд гарсан жижиг засваруудыг 
хийж байсан ба их засварт оруулах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. 
Сантехник, цахилгааны монтаж муудсанаас гэмтлүүд их гардаг нь 
хүүхдийн аюулгүй орчинд нийцэхгүй байна.  

Хүлээгдэж буй үр дүн  Сургалтын тав тухтай орчин бүрдэнэ; 

 Багш, сурагчдын бүтээмж сайжирна. 

Хэрэгжүүлэгч БШУЯ, БСГ, бүх шатны Засаг дарга  

Ашиг хүртэгчид  Сургуулийн сурагчид; 

 Багш, ажилтнууд;  

 Эцэг эхчүүд; 

 1, 2-р багийн иргэд. 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Дэд бүтэц хөгжсөн; 

 Барилга барих  өөрийн эзэмшил газартай. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Байхгүй  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2016 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 600,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 600,0 

Хандивлагч, бусад - 
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Төслийн танилцуулга -57 

Төслийн дугаар, нэр 4-р сургуулийн  бохирын шугамыг төв шугамтай холбох  

Төслийн тодорхойлолт Сургуулийн бохирын цооног нь сургуулийн хашаанд байрладаг ба газар 
хөлдөх, гэсэх үед бохирын цооног хальдаг. Энэ халиа нь орчны болон 
хөрсний бохирдол үүсгэж элдэв халдавт өвчин үүсэх эрсдэл дагуулж 
байгаа нь хүүхдийн орчинд нийцэхгүй байгаа тул төв шугамд холбох 
шаардлагатай. Мөн сургуулийн баруун урд 4-5 метрийн зайд 5-р цэцэрлэг 
байрлаж байдаг ба цэцэрлэгийн хүүхдүүд ч мөн эрсдэлд өртөх нөхцөл 
үүсдэг. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Сургалтын тав тухтай орчин бүрдэнэ; 

 Хөрс, сургуулийн орчин дахь бохирдол байхгүй болно.  

Хэрэгжүүлэгч БШУЯ, БСГ, бүх шатны Засаг дарга  

Ашиг хүртэгчид  Сургуулийн сурагчид; 

 Багш, ажилтнууд;  

 Шугамд холбогдсоноор 5-р цэцэрлэгийн шугам ч мөн төв шугамд 
холбогдоно. 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Дэд бүтэц хөгжсөн; 

 Барилга барих  өөрийн эзэмшил газартай. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Байхгүй  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2016 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 140,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 140,0 

Хандивлагч, бусад - 

Төслийн танилцуулга-58 

Төслийн дугаар нэр  1-4, Ирээдүй, Хоршооллын сургуулиудын гаднах биеийн тамирын талбайг 
тохижуулж загвар биеийнтамирын талбайтай болох  

Төслийн тодорхойлолт Сургуулиуд нь дулааны улиралд хавар, намар биеийн тамирын гаднах 
талбайд хичээллэх явдал их байдаг ч энэ төдийлөн эрүүл ахуй, аюулгүй 
байдлын шаардлагад нийцдэггүй, тоос шороо ихтэй. Биеийн тамираар 
хичээллэх сагс, гар бөмбөг, теннис, хөнгөн атлетикаар хичээллэх 
зориулалтын талбай, барьж байгуулсан хэрэгсэлгүй байдаг нь хүүхдийн 
хөгжих, чийрэгжих хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна. 

 Хүлээгдэж буй үр дүн   Цэвэр, тохилог орчинд хичээллэх нөхцөл бүрдэнэ; 

 Хүүхдийн сонирхол, хэрэгцээнд нийцсэн спортын зам, талбай, 
байгууламжтай болсон байна. 

Хэрэгжүүлэгч БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, сургуулиуд    

Ашиг хүртэгчид  I-XII ангийн сурагчид;   

 Багш ажилтнууд.  

Угтвар боломж,  нөхцөлүүд  Талбай хүртээмжтэй;    

 Хандивлагч олох. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсөв хүрэлцэхгүй байх  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2018-2020 он  

Нийт төсөв, сая төгрөг  800,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 100,0 

Улсын төсвөөс 600,0 

Хандивлагч,бусад 100,0 
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Төслийн танилцуулга-59 

Төслийн дугаар нэр Дотуур байрнуудын хатуу, зөөлөн эдлэлийг солих 

Төслийн тодорхойлолт Дотуур байрнуудын хатуу, зөөлөн эдлэл хуучирч, муудсан, солих 
шаардлагатай болсон. Шаардлагатай эдлэл, хэрэгслийг 
сольсноор дотуур байранд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн тав 
тухтай амьдарч, суралцах нөхцөлийг бүрдүүлэх болно. 

 Хүлээгдэж буй үр дүн  Амьдарч, суралцах орчин бүрдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч БГ, бүх шатны Засаг дарга  

Ашиг хүртэгчид  Дотуур байрны хүүхдүүд; 

 Багш, ажилтнууд, эцэг эх. 
Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Дэд бүтэц хөгжсөн;  

 Боловсон хүчин хангалттай.  
Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсөв хүрэлцэхгүй байх  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015 он  

Нийт төсөв, сая төгрөг 20,0  

Үүнээс: 

Орон нутгаас 5,0  

Улсын төсвөөс 15,0  

Хандивлагч, бусад: - 

Төслийн танилцуулга-60 

Төслийн дугаар нэр  1-4, Ирээдүй сургуулиудад биеийн тамирын хичээлийн 
хэрэглэгдэхүүн, заалны электрон самбар, сагсны хажуугийн 
шийдтэй болох 

Төслийн тодорхойлолт Спортын хөгжил, орчин үеийн хэрэглэгдэхүүний шаардлага, 
хэрэгцээ өнөө цаг үед зүй ёсоор урган гарч ирж байна. 
Хүүхдүүдийн орчинд  биеийн тамирын хичээлийн 
хэрэглэгдэхүүнийг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэх нь сурах, 
хөгжих орчинг бүрдүүлэх нэг үзүүлэлт болж байна.  

 Хүлээгдэж буй үр дүн   Сурагчдын суралцах таатай орчин бүрдэнэ; 

 Спортын хөгжил, цахим хэрэглэгдэхүүн нэвтэрсэн байна. 

Хэрэгжүүлэгч БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, сургуулиуд 

Ашиг хүртэгчид:  I-XII ангийн сурагчид; 

 Багш нар; 

 Үйлчилгээ хүртэгч иргэд.    

Угтвар боломж, нөхцөлүүд:  Заалны багтаамж сайн;   

 Санал санаачлага гаргах.  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Байхгүй  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015 он  

Нийт төсөв, сая төгрөг 20,0 

Үүнээс:  

Орон нутгаас 5,0 

Улсын төсвөөс 15,0 

Хандивлагч, бусад: - 
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Төслийн танилцуулга-61 

Төслийн дугаар, нэр 1,4, Ирээдүй сургуулиудад “Цахим номын сан” байгуулах   

Төслийн тодорхойлолт: Ирээдүй сургууль нь номын сан байхгүй. 1, 4-р сургуулиуд нь 
номын сан байхгүй байсныг өөрсдийн санал санаачлагаар 
байгуулсан ч номны чанар, хүртээмж тааруу, багш, сурагчдын 
хэрэгцээг бүрэн хангаж чаддаггүй учраас номын сангийн 
үйлчилгээг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэх нь чухал байна. 

 Хүлээгдэж буй үр дүн  Номын хүртээмж сайжирч, багш сурагчдын мэдлэгийн түвшин 
дээшилнэ 

Хэрэгжүүлэгч  БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, сургуулиуд 

Ашиг хүртэгчид  I-XII ангийн сурагчид, багш, ажилтан, ажилчид 

Угтвар боломж,  нөхцөлүүд: Компьютерын хүрэлцээ сайн, боловсон хүчин бэлтгэгдсэн. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Байхгүй  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016 он  

Нийт төсөв, сая төгрөг 200,0 

Үүнээс:  

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 200,0 

Хандивлагч, бусад: - 

Төслийн танилцуулга-62 

Төслийн дугаар нэр  Эрдэнэбулган сумын хүүхдийн ордон барих  

Төслийн тодорхойлолт Хүүхдүүдийн урлагийн сонирхол, хэрэгцээг хангахуйц урлагийн 
ордонд төрөл бүрийн дугуйлан хичээллэх, урлаг, соёлын арга 
хэмжээнүүд зохион байгуулах, сургалтууд явагдах боломж 
нээгдэнэ. Одоогоор сум нь аймгийн төвийн хүүхэд, залуучуудын 
дунд урлаг, соёлын үйл ажиллагаа явуулах, чөлөөт цагийг 
зохистой өнгөрүүлэх орчин байхгүйгээс хүүхдүүд РС тоглож, гэмт 
хэрэг зөрчилд холбогдох нөхцөл бүрдэж байдаг. Иймд суманд 
хүүхдийн ордон байгуулж хүүхэд өсвөр үеийнхний урлагийн 
авъяасыг дэмжих шаардлага байна.  

 Хүлээгдэж буй үр дүн   Сумын хүүхдийн ордонтой болно;  

 Хүүхдүүд хөгжих, авъяасаа нээх боломжтой болно.  

Хэрэгжүүлэгч: БШУЯ, БГ, бүх шатны Засаг дарга, сургуулиуд 

Ашиг хүртэгчид:  Сумын  хүүхдүүд;  

 Багш нар;  

 Үйлчилгээ хүртэгч иргэд.    

Угтвар боломж, нөхцөлүүд:  Заалны багтаамж сайн;   

 Санал санаачлага гаргах.  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Байхгүй  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2018 он  

Нийт төсөв, сая төгрөг 2000,0 

Үүнээс:  

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 2000,0 

Хандивлагч, бусад: - 
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Төслийн танилцуулга-63 

Төслийн дугаар, нэр Боловсрол, сургалтын байгууллагын багш, ажилчдыг орон 
сууц хөтөлбөрт хамруулах   

Төслийн тодорхойлолт Багш, ажилтнуудын цалин амьдралд хүрэлцдэггүйгээс орон 
сууцанд хамрагдаж чадахгүй, нийгмийн асуудлыг төрөөс 
анхаарах тал дээр төдийлөн анхаардаггүйгээс орон 
сууцжуулах хөтөлбөрт хамруулдаггүй. Иймд орон сууц 
хөтөлбөрт хамрагдах шаардлагатай байгаа.  

Хүлээгдэж буй үр дүн  Орон сууц хөтөлбөрт хамрагдсан байна;  

 Ажилтнуудын ажиллах орчин нөхцөл сайжирна. 

Хэрэгжүүлэгч: БШУЯ, Боловсролын газар, бүх шатны Засаг дарга, 
цэцэрлэгүүд 

Ашиг хүртэгчид  Боловсролын байгууллагын багш, ажилтнууд.  

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Барилгын олон компаниуд үйл ажиллагаагаа явуулдаг;  

 Дэд бүтэцтэй.  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Төсвийн хуваарилалтанд хамрагдахгүй байх.  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2017-2019 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 6000,0 

Үүнээс:  

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 6000,0 

Хандивлагч, бусад - 

Төслийн танилцуулга-64 

Төслийн дугаар нэр  “Ирвэс” лицей сургуулийн сургалтын орчны тохижилт  

Төслийн тодорхойлолт: Хувийн хэвшлийн сургууль гэдэг утгаараа орон нутгаас дэмжлэг 
авах боломж муу, сургалтын орчин дахь техник хэрэгсэл 
хангалтгүй  байдаг нь хүүхдийн сурч хөгжих таатай орчинг 
хангалттай бүрдүүлж чадахгүй байна.  

 Хүлээгдэж буй үр дүн   Сургуулийн сургалтын орчин сайжирна; 

 Сургалтанд хэрэглэгдэх техник хэрэгсэлтэй болно. 

Хэрэгжүүлэгч  БШУЯ,  БГ, бүх шатны Засаг дарга, сургууль 

Ашиг хүртэгчид   Сургуулийн суралцагсад; 

 Багш, ажилтнууд.  

Угтвар боломжтой нөхцлүүд   Санал санаачлага;  

 Техник, технологийн хөгжил, харилцаа холбоо. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Дэмжлэг авахгүй байх.  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2017- 2019 он  

Нийт төсөв, сая төгрөг  60,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 10,0 

Улсын төсвөөс 30,0 

Хандивлагч, бусад  20,0 
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Төслийн танилцуулга-65 

Төслийн нэр   Түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг сэргээн засварлах 

Төслийн тодорхойлолт  Сумын хэмжээнд түүх соёлын дурсгалт зүйлсийн  нэгдсэн бүртгэл 
байдаг ч нийтийн хүртээл болгох, сурталчлах,нөхөн сэргээж 
засварлах зэрэг ажлууд хийгддэггүй. Иймээс түүх соёлын дурсгалт 
зүйлсийг засварлах, өвлөн хөгжүүлж  нийтийн хүртээл болгох   ажлыг  
эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Биет болон биет бус өвийн талаархи мэдээлэл эдгээр дурсгалт зүйлд 
хандах иргэдийн хандлага сайжирна 

Хэрэгжүүлэгч  Аймаг сумын ЗДТГ , ССАЖГ, Соёлын төв  

Ашиг хүртэгчид  Аймаг сумын иргэд  

Угтвар боломж нөхцөлүүд Түүх соёлын дурсгалт зүйл сэргээн засварлах хөтөлбөр хэрэгжиж  
байгаа 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Эрсдэлгүй  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 1000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 500,0 

Улсын төсвөөс 400,0 

Хандивлагч бусад 100,0 

Төслийн танилцуулга-66 

Төслийн нэр  Эрдэнэбулган сум буюу Цэцэрлэг хотын түүхийн музей байгуулах.  

Төслийн тодорхойлолт   Хотын үүсэл, түүхэн хөгжил, одоогийн байдлын талаар гаднаас 
ирсэн зочид, жуулчдад бүрэн тодорхой мэдээллийг өгч 
чаддаггүй.Иймд Цэцэрлэг хотын танилцуулга мэдээлэл, түүх 
дурсгалын музейтэй болох шаардлагатай  байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Сумын түүхийг харуулсан музейтэй болно 

Хэрэгжүүлэгч  Сумын ЗДТГ, Соёлын төв  

Ашиг хүртэгчид  Нийт иргэд, аялагчид 

Угтвар боломж нөхцөлүүд Төсөл хөтөлбөрт хамрагдах 

Эрсдэлтэй хүчин зүйлүүд   Байр, танхим байхгүй  

Хэрэгжүүлэх хугацаа  2015-2018 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг  500,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 300,0 

Улсын төсвөөс  150,0 

Хандивлагч бусад 5,0 
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Төслийн танилцуулга-67 

Төслийн нэр  Соёлын төвийн барилга бариулах.  

Төслийн тодорхойлолт  Сумын соёлын төвийн барилга баригдсанаасаа хойш олон жил 
болж, хуучирч муудсан. Соёлын төвийн барилга  нь сумын төвд биш, 
6-р багийн төвд байдаг. Сумын хэмжээний хурал цуглаан, сургалт, 
тэмцээн явуулах байргүй байгаагаас соёлын төвийн барилга 
бариулах шаардлага бий болоод  байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Иргэдийн чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх байртай болсон 
байна.  

Хэрэгжүүлэгч  Аймаг сумын 3ДТГ, ССАЖГ, Соёлын төв  

Ашиг хүртэгчид  Нийт иргэд  

Боломж нөхцөлүүд  Иргэдийн санаачлага их байгаа 

Эрсдэл  Санхүүгийн эх үүсвэр 

Хугацаа  2015-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг  800,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас  300,0 

Улсын төсөв 500,0 

Хандивлагч бусад - 

Төслийн танилцуулга-68 

Төслийн нэр  Үндэсний хөгжмийн зэмсэг авах  

Төслийн тодорхойлолт  Соёлын төвд хөгжмийн зэмсэг байхгүй, хүүхдүүдийн дунд сургалт 
дугуйлан хичээллүүлэх тоног төхөөрөмж байдаггүй учир хөгжим, 
тоног хэрэгсэл авах шаардлагатай  

Хүлээгдэж буй  үр дүн  Соёлын төв ньх өгжмийн зэмсэгтэй болж, хүүхдүүдийн дунд сургалт 
дугуйлан хичээллүүлэх  боломжтой болно 

Хэрэгжүүлэгч  Сумын ЗДТГ, ССАЖГ, Соёлын төв  

Ашиг хүртэгчид  Нийт иргэд, хүүхэд, залуучууд 

Боломж нөхцөлүүд  Төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдах 

Эрсдэл  Хөрөнгө, санхүү 

Хугацаа  2015-2016 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг  10,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас  5,0 

Улсын төсөв 3,0 

Хандивлагч бусад  2,0 
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Төслийн танилцуулга-69 

Төслийн дугаар, нэр: Эрэгтэйчүүдийн эмнэлэг байгуулах 

Төслийн тодорхойлолт: Сумын нийт хүн амын тал хувь нь эрэгтэйчүүд байдаг. Эрэгтэйчүүдийн 
эрүүл мэндийн асуудлаар өсвөр наснаас нь өтөл нас хүртэл нь зөвлөгөө 
өгөх газар суманд байдаггүй. Нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлэх 
шаардлагатай бол заавал Улаанбаатар хот руу явах болдог. Иймд орон 
нутагт төрөлжсөн тусгай эмнэлэг байгуулах шаардлага зүй ёсоор 
тавигдаж байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн: 
 

Эмчид үзүүлэх шаардлагатай хүмүүс хол явахгүй, тээврийн зардал 
багасна 
Хүмүүсийн эрүүл мэнд сайжирна 

Хэрэгжүүлэгч: Аймгийн ЭМГ, сумын ЗДТГ, хувийн хэвшил 

Ашиг хүртэгчид: Сумын нийт иргэд, эрэгтэйчүүд 

Угтварболомж, нөхцөлүүд: Иргэдийн дунд эрэлт хэрэгцээ байгаа 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл: Хөрөнгө санхүү, мэргэжлийн боловсон хүчин дутмаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2020-2024 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 800,0  

Үүнээс орон нутгаас: - 

улсын төсвөөс: 800,0 

Хандив, бусад: - 

Төслийн танилцуулга-70 

Төслийн дугаар, нэр Өрхийн эрүүл мэндийн төвийг 1-ээр нэмэгдүүлэх 

Төслийн тодорхойлолт: 
 
 

Сумын хүн амын тоо жил тутам нэмэгдэж, нягтаршил ихсэж байгаатай 
холбогдуулан эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний 
хүртээмж хангалтгүй байна. 
ӨЭМТөвүүдийн байрны хүрэлцээ дутмагаас стандартын дагуу үйл 
ажиллагаа явуулж чадахгүй байна  

Хүлээгдэж буй үр дүн: 
 

 Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг иргэдэд 
хүртээмжтэй, түргэн шуурхай хүргэнэ; 

 ӨЭМТөвүүдийн стандарт хангагдана; 

 ӨЭМТөвүүдийн боловсон хүчний тогтвортой ажиллах боломж 
бүрдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч: Аймаг сумын ЗДТГ, Эрүүл мэндийн газар 

Ашиг хүртэгчид: Иргэд  

Угтварболомж, нөхцөлүүд: Иргэдийн эрэлт хэрэгцээ их 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл: Хөрөнгө санхүү 

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2018-2022 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 500,0 

Үүнээс орон нутгаас: 100.0 

улсын төсвөөс: 400.0 

Хандив, бусад: - 
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Төслийн танилцуулга-71 

Төслийн дугаар, нэр 
 

ӨЭМТ-үүдийн барилгыг засварлах, өргөтгөх, нэгдсэн халаалтын системд 
холбох 

Төслийн тодорхойлолт: 
 

Иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг  өрхийн эрүүл мэндийн 
төвүүдийн барилгууд ерөнхийдөө хуучирч муудсан, дээврээс нь ус 
гоождог, өрөө тасалгаа хэт жижиг, зай багтаамж муутайгаас физик 
эмчилгээний аппаратууд тавих боломжгүй. Нэгдсэн халаалтын системд 
холбогдоогүй тул өрөөнүүд их хүйтэн, өвөлдөө галлагаанд зориулж 7-8 
машин түлээ түлдэг. Иймд дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэх арга хэмжээ 
авах шаардлагатай байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн: 
 

Эмч нар дулаан, тухтай орчинд ажиллана 
Иргэд тав тухтай орчинд үйлчлүүлэх болно 

Хэрэгжүүлэгч: Аймаг сумын ЗДТГ, Эрүүл мэндийн газар 

Ашиг хүртэгчид: ӨЭМТ-д ажиллагсад, сумын нийт иргэд 

Угтварболомж, нөхцөлүүд: ӨЭМТ-үүдийн барилгыг өргөтгөх газартай 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл: Санхүүгийн эх үүсвэр дутагдалтай 

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2016-2018 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг  800,0 

Үүнээс орон нутгаас: - 

улсын төсвөөс: 800,0 

Хандив, бусад: - 

Төслийн танилцуулга-72 

Төслийн дугаар, нэр ӨЭМТ-үүдийн  машины парк шинэчлэлтийг хийж, ЭХО, ЭКГ бусад 
шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, түргэвчилсэн 
оношлуураар хангах 

Төслийн тодорхойлолт: 
 
 

ӨЭМТ-үүд нь одоогоор автомашинтай бөгөөд энэ нь иргэдэд үйлчилгээ 
үзүүлэхэд хүрэлцдэггүй, хуучирч муудсан. ӨЭМТөвүүдийн компьютер, 
техник хангамжийн хүчин чадал муу, шаардлага хангахгүй байна. Эмч, 
ажиллагсадын ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд зөөврийн 
компьютер, техникхэрэгсэлээр хангах, автомашины ъаркийг шинэчлэх 
шаардлагатай байна. шаардлагатай. 

Хүлээгдэжбуйүрдүн: Эмч, ажиллагсадын ажлын бүтээмж нэмэгдэнэ 
Иргэдэд хүрэх эрүүл мэндийн үйлчилгээ сайжирна 

Хэрэгжүүлэгч: Аймаг, сумын ЗДТГ 

Ашиг хүртэгчид: Сумын иргэд 

Угтварболомж, нөхцөлүүд: 
 

1, 3, 4, 6-р багийн эрүүл мэндийн төвүүд машинтай, бүх багийн төвүүд 
компьютертэй 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл: Хөрөнгө санхүү 

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2016-2019 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг  500,0 

Үүнээс орон нутгаас: - 

улсын төсвөөс:  500,0 

Хандив, бусад: - 
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Төслийн танилцуулга-73 

Төслийн дугаар, нэр Сумын ЗДТГ-ын байр барих 

Төслийн тодорхойлолт Сумын ЗДТГ нь өөрийн гэсэн байр байхгүй, аймгийн ЗДТГ-ын 

байрны хэсэгхэн өрөөнд үйл ажиллагаа явуулдаг нь төрийн албан 

хаагчдын ажиллах нөхцөл боломж хангагдаагүй. Өрөө байрны 

хүрэлцээгүйгээс иргэдийн дунд хурал, цуглаан, сургалтыг тэр бүр 

зохион байгуулж чаддаггүй тул шинээр сумын ЗДТГ-ын байр барих 

шаардлагатай. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар сайжирч, 
үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэнэ 

 Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл сайжирна 

Хэрэгжүүлэгч Сумын ЗДТГ 

Ашиг хүртэгчид Сумын ЗДТГ, төрийн үйлчилгээ авах иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Шинээр байр бариулах талаар дээд шатны байгууллагад 
уламжилсан. Байр барих газрын асуудлыг шийдүүлэх боломжтой 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Санхүүгийн эх үүсвэр шийдэгдэхгүй байх. Дээд шатандаа 

дэмжигдэхгүй байх. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016-2018 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 2000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 2000,0 

Хандивлагч, бусад - 

Төслийн танилцуулга-74 

Төслийн дугаар, нэр Багийн нэгдсэн төвүүд барих 

Төслийн тодорхойлолт Багийн байр жижиг, цөөн өрөө тасалгаатай тул төрийн үйлчилгээ 

үзүүлж буй байгууллагууд нэг дор төвлөрч чаддаггүй. Үүний улмаас 

иргэд төрийн анхан шатны үйлчилгээ болох багийн захиргаа, өрхийн 

эрүүл мэндийн төв, багийн цагдаа, нийгмийн халамжийн байцагч 

зэргээс үйлчилгээ авах гэж их цаг хугацаа зарцуулдаг. Иймд эдгээр 

төрийн үйлчилгээ үзүүлж буй газруудыг нэг дор төвлөрүүлсэн багийн 

төв шаардлагатай. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Иргэд төрийн үйлчилгээг нэг дороос авах боломж бүрдэнэ 

Хэрэгжүүлэгч Аймаг, сумын ЗДТГ 

Ашиг хүртэгчид Төрийн үйлчилгээ авах иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Иргэд дэмжиж байгаа 

 Байр барих газрын асуудлыг шийдүүлэх боломжтой 

Эрсдэлтэй хүчин зүй  Санхүүгийн эх үүсвэр шийдэгдэхгүй байх; 

 Дээд шатандаа дэмжигдэхгүй байх. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2018-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 3000.0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 1000,0 

Улсын төсвөөс 2000,0 

Хандивлагч, бусад - 
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Төслийн танилцуулга-75 

Төслийн дугаар, нэр Ёслол хүндэтгэлийн өргөө (хуримын ордон)-тэй болох 

Төслийн тодорхойлолт Төрийн хүндэтгэлийн арга хэмжээ болон гэр бүл болж байгаа 

хосуудын хуримын ёслол, бусад  арга хэмжээг зохион байгуулах 

газар байхгүй тул шинээр ёслол хүндэтгэлийн өргөө барихыг иргэд 

хүсэж байгаа.  

Хүлээгдэж буй үр дүн  Төрийн ёслол хүндэтгэлийн арга, хуримын арга хэмжээ зохион 
байгуулах газартай болно 

Хэрэгжүүлэгч ССАЖ газар, Аймгийн ЗДТГ 

Ашиг хүртэгчид Иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Иргэд дэмжиж байгаа 

 Байр барих газрын асуудлыг шийдүүлэх боломжтой 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Санхүүгийн эх үүсвэр шийдэгдэхгүй байх 

 Дээд шатандаа дэмжигдэхгүй байх 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2020-2024 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 1900,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 1900,0 

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч, бусад - 

Төслийн танилцуулга-76 

Төслийн дугаар, нэр Буяны үйлчилгээ үзүүлэх төв барих 

Төслийн тодорхойлолт Бурхан болоочийн оршуулгын ажилд хэрэглэгдэх  эд зүйлсийг нэг 

дороос авдаг газар байхгүй, зан үйлийг үйлдэх талаар дагнасан 

үйлчилгээ үзүүлдэг хүн, байгууллага байхгүй тул буяны үйлчилгээ 

үзүүлэх төв байгуулах шаардлагатай байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Буяны арга хэмжээг зохион байгуулахад иргэдэд туслах, үйлчилгээ 
үзүүлэх газар бий болно 

 Талийгаачийн чандарыг хадгалах нэгдсэн газартай болно 

Хэрэгжүүлэгч Сумын ЗДТГ, төсөл санаачлагч 

Ашиг хүртэгчид Иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Иргэдэд шаардлагатай үйлчилгээ тул дэмжиж байгаа 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Санхүүгийн эх үүсвэр шийдэгдэхгүй байх; 

 Газар олдохгүй байх; 

 Байгаль орчин иргэдэд хортой нөлөө үзүүлэх. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2020-2024 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 1000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөө - 

Хандивлагч, бусад 1000,0 
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Төслийн танилцуулга-77 

Төслийн дугаар, нэр Бөхийн өргөө барих 

Төслийн тодорхойлолт Улсын болон бүсийн чанартай тэмцээн, уралдаан бөхийн 

барилдаан зохион байгуулахад одоогийн спортын заал нь 

багтаамж муутай, шаардлага хангадаггүй тул орчин үеийн 

шаардлагад нийцсэн Бөхийн өргөө барих шаардлагатай байгаа юм. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Улсын болон бүсийн чанартай тэмцээн, томоохон хэмжээний 
бөхийн барилдаан зохион байгуулах боломжтой болно 

Хэрэгжүүлэгч ССАЖ газар, Аймгийн ЗДТГ 

Ашиг хүртэгчид Иргэд, бөхчүүд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Иргэд дэмжиж байгаа; 

 Байр барих газрын асуудлыг шийдүүлэх боломжтой. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Санхүүгийн эх үүсвэр шийдэгдэхгүй байх; 

 Дээд шатандаа дэмжигдэхгүй байх. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2020-2024 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 2500,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 2500,0 

Хандивлагч, бусад - 

Төслийн танилцуулга-78 

Төслийн нэр Нисэх онгоцны буудал, онгоц буух зурвас шинээр барих 

Төслийн тодорхойлолт Эрдэнэбулган суманд хуучин нисэх онгоцны буудал байсан боловч 
зах зээлийн эдийн засаг эхэлсэн үеэс эхлэн устаж үгүй болсон. Иргэд 
Улаанбаатар хот болон бусад аймгууд руу түргэн шуурхай явах 
шаардлага гарахад зөвхөн автомашинаар явж цаг алддаг. Хотын 
хөгжлийн ерөнхий төлвөлгөөнд Сангийн толгойн урд хэсэгт шинээр 
нисэх онгоцны буудал барихаар төлөвлөгдсөн.  

Хүлээгдэж буй үр дүн Иргэд Улаанбаатар хот болон бусад аймаг сум руу түргэн шуурхай 
явдаг болно 

Хэрэгжүүлэгч Яамд, аймгийн ЗДТГ, хөрөнгө оруулагчид 

Ашиг хүртэгсэд Хөрөнгө оруулагч, агаарын тээврийн компани, иргэд 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Санхүүгийн асуудал шийдэгдэхгүй байх; 

 Өөр сумаас нисэх буудал барих газар хүсэх. 

Угтвар боломж нөхцлүүд  Нисэх онгоцны буудал барих газар шийдэх боломжтой; 

 Иргэд хүсэж байгаа. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2019-2022 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 150000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 150000,0 

Хандив, бусад - 
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Төслийн танилцуулга-79 

Төслийн нэр Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх 

Төслийн тодорхойлолт Эрдэнэбулган сум нэг хүн амд ногдох газар нутгийн хэмжээгээр 
харьцангуй бага. Цаашид хүн амын өсөлт, хотын тэлэн хөгжих 
боломжийг харгалзан гэр хорооллыг дахин төлөвлөж, иргэдийн ая 
тухтай амьдрах боломжийг бүрдүүлэх шаардлагатай. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Одоо байгаа гэр хорооллын 50-иас дээш хувь инженерийн 
бүрэн хангамжтай болно; 

 Иргэд тав тухтай орчинд амьдрах болно. 

Хэрэгжүүлэгч  Барилга хот байгуулалтын яам; 

 Аймаг сумын Засаг дарга, ИТХ; 

 Хувийн хэвшил. 

Ашиг хүртэгсэд Гэр хороололд оршин сууж буй иргэд 

Угтвар боломж нөхцлүүд  2008-2028 он хүртлэх хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 
батлагдсан;  

 ЗГ-аас хэрэгжүүлж буй 8 хувийн зээлээр орон сууцжуулах 
хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа; 

 Иргэд олон нийт дахин төлөвлөлтийн талаар мэдлэг, 
мэдээлэлтэй болсон. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 2500,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 500,0 

Улсын төсвөөс 1500,0 

Хандив, бусад 500,0 

Төслийн танилцуулга-80 

Төслийн нэр Гэр хороолол руу инженерийн шугам сүлжээг өргөтгөх  

Төслийн тодорхойлолт Гэр хорооллын 7 хувь нь цэвэр бохирын төвлөрсөн шугам сүлжээнд 
холбогдсон. Цаашид шугам сүлжээг өргөтгөж иргэдийн ая тухтай 
амьдрах боломжийг бүрдүүлэх  болно. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Иргэд ая тухтай эрүүл орчинд амьдрах боломж бүрдэнэ;  

 Агаарын болон орчны бохирдол буурна. 

Хэрэгжүүлэгч  Холбогдох яам; 

 Аймаг сумын Засаг дарга; 

 Төсөл санаачлагч. 
Ашиг хүртэгсэд Иргэд 

Угтвар боломж нөхцлүүд  2008-2028 он хүртлэх хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 
батлагдсан; 

 Цэвэрлэх байгууламж, ус  өргөх төхөөрөмж хийгдэхээр зураг 
төсөв нь батлагдсан.  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Хөрөнгө санхүү дутагдах; 

 Газрын гадаргуугийн налуу, хөрсний  чулуу, хад.  

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 1200,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 200,0 

Улсын төсвөөс 800,0 

Хандив, бусад 200,0 
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Төслийн танилцуулга-81 

Төслийн нэр Гэр хорооллын дундуур засмал зам тавих 

Төслийн тодорхойлолт Гэр хороололд засмал зам бага, тоосжилт ихтэй байдаг. Гэр 
хорооллын иргэд нүүдэл, тээвэр хийх  зэрэгт замын бартаа, саад их 
байдаг. Иймээс гэр хорооллын иргэдийн амьдрах орчин нөхцөлийг 
сайжруулах шаардлага бий болж байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Гэр хорооллын иргэд ая тухтай орчинд амьдрах, боломж 
бүрдэнэ;  

 Зам дагаж гэр хорооллын хөгжил нэмэгдэнэ.  

Хэрэгжүүлэгч  Зам тээврийн яам; 

 Тээврийн газар; 

 Аймаг сумын Засаг дарга. 

Ашиг хүртэгсэд  Сумын иргэд; 

 Нийтийн тээвэр болон такси үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагууд. 

Угтвар боломж нөхцлүүд  Хотын төв хэсгээрээ засмал зам хангалттай тавигдсан; 

 Гэр хорооллын иргэд хүсэж, шаардаж байгаа. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсөв батлагдахгүй байх 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 2000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 500,0 

Улсын төсвөөс 1500,0 

Хандив, бусад - 

Төслийн танилцуулга-82 

Төслийн нэр Дулааны цахилгаан станц барих 

Төслийн тодорхойлолт Хотын хөгжлөө даган байшин барилга нэмэгдэж, хүн ам өсөхийн 
хэрээр иргэдийн тав тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд 
дулаан хангамжийн асуудал хүндрэлтэй байдаг. Уурын зуухнууд нь 
одоо байгаа барилга, байгууламжаа халааж бараг дийлэхгүй байгаа, 
төвлөрсөн халаалт хүрэлцээгүйгээс байгууллага дор бүрнээ нам 
даралтын зуух суурилуулж агаарын бохирдлыг нэмэгдүүлж байна.  

Хүлээгдэж буй үр дүн  Агаарын болон орчны бохирдол буурна; 

 Дулаан хангамж нэмэгдэнэ; 

 Орон сууц олноор баригдана; 

 Иргэдийн амьдрах орчин сайжирна. 

Хэрэгжүүлэгч Яамд, Аймгийн ЗДТГ 

Ашиг хүртэгсэд Иргэд, Аж ахуй нэгж байгууллага 

Угтвар боломж нөхцлүүд Хотын ерөнхий төлөвлөлтөнд шинээр барих станцын байршлыг 
тодорхойлсон, нүүрсний нөөц бүхий уурхай ойрхон Булганы сайхан 
270 км 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Байхгүй 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016-2019 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 15000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 10500,0 

Хандив, бусад 4500,0 
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Төслийн танилцуулга-83 

Төслийн нэр Шинээр үүссэн гэр хорооллыг гэрэлтүүлэгтэй болгох 

Төслийн тодорхойлолт Хотын төвийн суурьшил нэмэгдэж гэр хороолол ихээр бий болж 
байгаатай холбогдуулан, оршин суугчдын ая тухтай орчин 
бүрдүүлэхэд гудамж замын гэрэлтүүлэг шаардлагатай болсон. Гэр 
хорооллын гэрэлтүүлэг муугаас иргэд орой үдэш явахад гэмт 
халдлагад өртөх, гэмтэж бэртэх эрсдэл их байдаг.   

Хүлээгдэж буй үр дүн  Гэр хорооллын өнгө үзэмж сайжирна; 

 Иргэдийн  аюулгүй тайван амьдрах орчин бүрдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Аймаг сумын ЗДТГ, хотын захирагчийн алба 

Ашиг хүртэгсэд Гэр хорооллын иргэд 

Угтвар боломж нөхцлүүд  Эрчим хүчний төвлөрсөн системд холбогдсон; 

 Зарим гэр хорооллын чиглэлд гэрэлтүүлэг тавигдаж байгаа. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Төсөв шийдэгдэхгүй байх. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2017-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 500,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 200,0 

Улсын төсвөөс 300,0 

Хандив, бусад - 

Төслийн танилцуулга-84 

 

  

Төслийн нэр Цэцэрлэгт хүрээлэнг цогцоор шийвэрлэх 

Төслийн тодорхойлолт Хотжих үйл явц хурдацтай явагдаж байгаа өнөө үед иргэдийн 
ажиллаж, амьдрах, амарч зугаалах цэвэр агаар бүхий цэцэрлэгт 
хүрээлэн бий болгох нь чухлаар тавигдаж байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Цэвэр агаар бүхий тохилог орчин бий болно 
Иргэд чөлөөт цагаа зөв, үр дүнтэй өнгөрүүлнэ 
Иргэд хөдөлгөөний дутагдлаас ангижирна 

Хэрэгжүүлэгч Аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газар 
Төсөл хэрэгжүүлэгч 

Ашиг хүртэгсэд Иргэд 

Угтвар боломж нөхцлүүд  Газрын хөрс сайн; 

 Мод, бут тарих мэргэжлийн ажилчидтай. 
Эрсдэлтэй хүчин зүйл Газрын хүрэлцээ бага 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016-2021 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 800,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 800,0 

Улсын төсвөөс - 

Хандив, бусад - 
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Төслийн танилцуулга-85 

Төслийн нэр Яслитайболох 

Төслийн тодорхойлолт Өнөөдрийн байдлаар орон нутагт 2-5 насны хүүхдийн 8 цэцэрлэг 
ажиллаж байгаа бөгөөд 0-2 насны хүүхдийг хүлээн авдаг яслигүй 
байна. Яслигүй учир  бага насны хүүхэдтэй хүмүүс ажил хийх 
боломжгүй, хүүхдээ харж гэртээ байхаас өөр аргагүй болдог. 
Яслитай болсноор 0-2 насны хүүхдүүд сургуулийн өмнөх 
боловсролд хамрагдахад дөхөм болно 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Хүүхдээ хардаг эх, эцгүүд ажиллах боломжтой болно; 

 Хамран сургалтын эзлэх хувь нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч  Боловсрол шинжлэх ухааны яам; 

 Хувийн хэвшил. 

Ашиг хүртэгсэд  0-2 насны хүүхдүүд; 

 Эцэг эхчүүд, нийт иргэд. 

Угтвар боломж нөхцлүүд Эцэг эхчүүдийн эрэлт хэрэгцээ их байгаа 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2019 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 1500,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 300,0 

Улсын төсвөөс 1000,0 

Хандив, бусад 200,0 

Төслийн танилцуулга-86 

Төслийн дугаар нэр Гоц авъяастай хүүхдүүдийн төв байгуулах 

Төслийн тодорхойлолт Суманд гоц авъяастай хүүхэд багачууд их байдаг боловч тэдний 
авъяасыг хөгжүүлэх тусгай орчин нөхцөл, багш байхгүйгээс тухайн 
хүүхэд бусад хүүхдээс төдийлөн ялгарч чадахгүй байна. Гоц 
авъяастай хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд өөрсдийн санаачлагаар, 
өөрийнхөө хэмжээнд хүүхдийнхээ авъяасыг хөгжүүлж байна 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Гоц авъяастай хүүхдүүдийн авъяасыг хөгжүүлэх төвтэй болно; 

 Дэлхийн болон улс орны түвшинд үзүүлэх хүүхдүүдийн амжилт 
дээшилнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Аймаг, сумын ЗДТГ,  

Ашиг хүртэгч Гоц авъяастай хүүхдүүд, эцэг эхчүүд, орон нутаг 

Угтвар боломж нөхцөлүүд  Ажиллах хүчний нөөцтэй;  

 Ард иргэд дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. 
Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсөв санхүү шийдэгдэхгүй байх 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2017-2020 он 

Нийт төсөвт, сая төгрөг 300,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 80,0 

Улсын төсвөөс 200,0 

Хандив, бусад 20,0 
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Төслийн танилцуулга-87 

Төслийн дугаар нэр Багуудыг биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн талбай, ногоон 
байгууламжтай болгох 

Төслийн тодорхойлолт Орчин үед орчны болон агаарын бохирдол нэмэгдэж хүний биед 
сөргөөр нөлөөлж байгаа тул иргэдийн бие бялдарыг чийрэгжүүлэх, 
чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх ногоон байгууламж бүхий 
бичил  тохилог орчин бий болгох шаардлагатай байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Хүүхэд багачуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, иргэдийн 
ая тухтай амрах таатай тохилог орчин бий  болно. Чийгшил бий болж 
эко орчин бүрдэнэ 

Хэрэгжүүлэгч Сумын ЗДТГ, Хотын Захирагчийн ажлын алба 

Ашиг хүртэгч Аж ахуй нэгж байгууллага, айл өрх, иргэд 

Угтвар боломж нөхцөлүүд  Ажиллах хүчний нөөцтэй;  

 Архитекторын зураглал гаргасан; 

 Ард иргэд дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. 
Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсөв санхүү дутах 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 300,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 50,0 

Улсын төсвөөс 250,0 

Хандив, бусад - 

Төслийн танилцуулга-88 

Төслийн нэр Хогийг ангилан ялгаж, хог боловсруулах жижиг хэмжээний үйлдвэр 
байгуулах 

Төслийн тодорхойлолт Хүн амын суурьшилт бусад сумдаас илүү байдаг нь хаягдал ихээр 
гарах нөхцлийг бүрдүүлдэг. Одоогоор хог хаягдлыг ялган ангилж, 
дахин боловсруулахгүй байгаа нь ирээдүйд хогийн цэг ачааллаа 
даахгүй болох, орчныг их хэмжээгээр бохирдуулах эрсдэлтэй тул хог 
ангилан ялгаж, дахин боловсруулах үйлдвэр  байгуулах 
шаардлагатай 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Цэвэр орчин бүрдэнэ; 

 Хаягдал хог багасна; 

 Ажлын байр нэмэгдэнэ. 
Хэрэгжүүлэгч Захирагчийн алба 

Төсөл санаачлагч 

Ашиг хүртэгсэд Иргэд 

Угтвар боломж нөхцлүүд  Нэгдсэн хогийн цэгтэй; 

 Төсөл хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой. 
Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Хөрөнгө санхүү дутагдах; 

 Иргэд оролцохгүй байх. 
Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2018 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 110,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 110,0 

Улсын төсвөөс - 

Хандив, бусад - 
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Төслийн танилцуулга-89 

Төслийн нэр Нийтийн тээвэр болон таксины зогсоолтой болох 

Төслийн тодорхойлолт Хотын хүн ам өсч, авто тээврийн хэрэглээ нэмэгдэж нийтийн 
тээврийн болон такси үйлчилгээ эрхлэгчид авто тээврийн хэрэгслээ 
эмх замбараагүй байршуулах эхлэл тавигдсан. Эдгээрийг нэгдсэн нэг 
журманд оруулах шаардлагатай байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Такси эмх цэгцтэй болж хотын стандартад нийцсэн зогсоолтой 
болно 

Хэрэгжүүлэгч  Зам тээврийн яам; 

 Тээврийн газар. 

Ашиг хүртэгсэд  Сумын иргэд; 

 Нийтийн тээвэр болон такси үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагууд; 

 Аялагчид. 

Угтвар боломж нөхцлүүд Нийтийн тээвэр болон авто зогсоол барих газартай 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсөв батлагдахгүй байх 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2017 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 3000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 1000,0 

Улсын төсвөөс 2000,0 

Хандив, бусад - 

Төслийн танилцуулга-90 

 

  

Төслийн нэр Айл өрх, гудамж талбайг хаягжуулалттай болгох 

Төслийн тодорхойлолт Хот тэлэн хөгжих тусам иргэний болон үл хөдлөх хөрөнгийн хаягийн 
ойлгомжгүй байдал нэмэгдэх хандлагатай байгаа тул хаягийг 
ойлгомжтой, тодорхой эмх цэгцтэй байдлаар хийх шаардлагтай 
болсон 

Хүлээгдэж буй үр дүн Улсын болон олон улсын стандартад нийцсэн  хаяг нь иргэд 
хэрэглэхэд энгийн ойлгомжтой болно. 

Хэрэгжүүлэгч Эрдэнэбулган сумын Засаг даргын Тамгын газар 
Төсөл хэрэгжүүлэгч 

Ашиг хүртэгсэд Иргэд ААНБ 

Угтвар боломж нөхцлүүд Хаягжуулалтын тухай хууль батлагдсан. Хаягжуулалт хийх компани 
тендерт шалгарсан. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Иргэдийн баримт бичиг шинэ хаягийн дагуу өөрчлөгдөхөд зардал 
гарах 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2016он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 500,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 500,0 

Улсын төсвөөс - 

Хандив, бусад - 
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Төслийн танилцуулга-91 

Төслийн нэр Соёл амралтын хүрээлэн байгуулах 

Төслийн тодорхойлолт Хотжих явц хурдацтай явагдаж буй өнөө үед хүүхэд залуус амралт, 
чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, цэвэр агаарт зугаалж, 
хөдөлгөөний дутагдлаас гарах нөхцөл бүрдсэн тохилог газар 
байдаггүй. Иймд шаардлага хангасан соёл амралтын хүрээлэн 
байгуулах асуудал зүй ёсоор тавигдаж байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Хүүхэд залуус чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх газартай болно 

Хэрэгжүүлэгч Эрдэнэбулган сумын Засаг даргын Тамгын газар 
Төсөл хэрэгжүүлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж 

Ашиг хүртэгсэд Хүүхэд залуус 

Угтвар боломж нөхцлүүд Хүүхдийн паркийн зориулалттай жижиг хэмжээний үйл ажиллагаа 
явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж болон газартай  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Шинээр байгуулахад газрын хүрэлцээ бага 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016-2018 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 1000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 500,0 

Улсын төсвөөс 500,0 

Хандив, бусад - 

Төслийн танилцуулга-92 

Төслийн дугаар нэр 1000 айлын орон сууц барих 

Төслийн тодорхойлолт Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй орон сууцжуулах бодлогын 
хүрээнд, хотын төвийн агаарын бохирдлыг бууруулах, иргэдийн 
орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх, газар ашиглалтыг сайжруулах 
үүднээс орон сууцны барилгын тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай 
болсон. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Хотын иргэдийн ая тухтай орчин бүрдэж, орон сууцтай айл 
өрхүүдийн тоо нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Аймаг, сумын ЗДТГ 

Ашиг хүртэгч Хотын иргэд, оршин суугчид 

Угтвар боломж нөхцөлүүд 240 айлын орон сууц баригдаж байна. Хотын иргэд төрөөс 
баримталж байгаа орон сууцны зээлд хамрагдах боломжтой 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Барилгын үнэ өсөх 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 7000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 7000,0 

Хандив, бусад - 

 

 

  



АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015-2024 ОН 
 

 

 118 

Төслийн танилцуулга-93 

Төслийн дугаар, нэр Орон сууцыг хэрэглээний халуун усаар хангах 

Төслийн тодорхойлолт Нийтийн орон сууцнууд баригдсан цагаасаа эхлэн байнгын халуун 
устай бараг байгаагүй. 2005 он хүртэл 7 хонгийн 1 өдөр хэдхэн цагаар 
хэрэглээний халуун ус ирдэг байсан. Одоо аль ч орон сууцанд 
хэрэглээний халуун ус байхгүй. Орон сууцны иргэд дор бүрнээ ус 
халаагч ашиглаж байгаа нь эдийн засгийн хувьд өрх гэрд хүндрэлтэй 
байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Бүх орон сууцууд хэрэглээний халуун устай болно; 

 Иргэд ая тухтай, тохилог амьдрах орчин бүрдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Аймгийн ЗДТГ, “Эх голомтын илч” ХХК 

Ашиг хүртэгчид Байрны оршин суугчид 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Орон сууцнуудад хэрэглээний халуун усны шугам бүгд байгаа; 

 “Эх голомтын илч” ХХК  хэрэглээний халуун усаар  хуучин 
хангаж байсан. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Санхүүгийн эх үүсвэр шийдэгдэхгүй байх; 

 “Эх голомтын илч” ХХК  зөвшөөрөхгүй байх. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 2000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 1500,0 

Улсын төсвөө - 

Хандивлагч, бусад 500,0 

Төслийн танилцуулга-94 

Төслийн дугаар, нэр Хотын цэвэр усны хангамж, түгээлтийг нэмэгдүүлж, цэвэр бохир усны 
инженерийн байгууламжийг шинэчлэх 

Төслийн тодорхойлолт Шинээр үүсч байгаа гэр хорооллын айл өрхүүдийн цэвэр усны хэрэгцээг 
хангах усан сан хүрэлцээгүй, холоос усаа зөөдөг. Цэвэр, бохир усны 
инженерийн байгууламж анх тавигдсанаасаа хойш иж бүрэн засварт 
ороогүйгээс болж зарим үед гэмтэл гарч иргэдийн цэвэр усны 
хангамжийг хязгаарлах явдал гардаг. Сумын цэвэрлэх байгууламжийг 
ашиглаад удсан тул ус цэвэршүүлэх чадвар нь муудсан. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Гэр хорооллын иргэдийн ундны усны хангамж сайжирна; 

 Цэвэр, бохир усны инженерийн байгууламжийг шинэчилнэ; 

 Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийг нүүлгэн шилжүүлнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Аймгийн ЗДТГ, “Ундарга” ХК 

Ашиг хүртэгчид Сумын нийт иргэд 

Угтвар боломж, нөхцөлүүд  Гэр хороололд усан сан барих газрын нөөц байгаа; 

 Инженерийн байгууламжийг хариуцан ажилладаг төрийн өмчит 
компанитай; 

 Цэвэрлэх байгууламжийг нүүлгэн шилжүүлэхээр хотын 
төлөвлөлтөнд орсон. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Санхүүгийн эх үүсвэр шийдэгдэхгүй байх. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2016-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 3000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 3000,0 

Хандивлагч, бусад - 
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Төслийн танилцуулга-95 

Төслийн нэр Стандартад нийцсэн ундны усны худгуудыг нэмэгдүүлж, усыг 
цэвэршүүлэн шүүх тоног төхөөрөмжтэй болох 

 
Төслийн тодорхойлолт 

Тус сумын хүн амын нягтрал суурьшил нэмэгдэж жилээс жилд гэр 
хороолол тэлж байгаагаас шалтгаалан хүн амыг  стандартад 
нийцсэн ундны усаар хангах шаардлага тавигдаж байна 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Иргэд стандартад нийцсэн ундны усаар хангагдана; 

 Ус цэвэршүүлэх тоног төхөрмжтэй болно. 

Хэрэгжүүлэгч Аймаг, сумын  Засаг даргын Тамгын газар, “Ундарга” ХК 
Төсөл хэрэгжүүлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж 

Ашиг хүртэгсэд Сумын иргэд  

 
Угтвар боломж нөхцлүүд 

Худаг, усан сангуудыг хамгаалалтанд авах тухай ИТХТ-ийн тогтоол 
гарсан. Мөн төсөл хэрэгжиж байгаа 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Төсөв санхүү батлагдахгүй байх 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 800,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 800,0 

Улсын төсвөөс - 

Хандив, бусад - 

Төслийн танилцуулга-96 

Төслийн нэр Цахилгаан дамжуулах эрчим хүчний хүчдэлийг тэнцвэржүүлж, 
нэмэгдүүлэх 

Төслийн тодорхойлолт Хотын хүн амын шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдэж, цахилгаан 
хэрэглэгчдийн тоо өсөж, хүчдэлийн уналт бий болж байгаа учраас 
шинээр дэд станц барьж, шугамыг шинэчлэх шаардлагатай. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Аж ахуй нэгж байгууллага, иргэд стандартын дагуу чанартай, 
найдвартай эрчим хүчээр хангагдана. 

Хэрэгжүүлэгч Аймаг сумын ЗДТГ, хотын захирагчийн алба 

Ашиг хүртэгсэд Иргэд аж ахуй нэгж байгууллага 

Угтвар боломж нөхцлүүд Хуучин дэд станцыг түшиглэж эхлүүлэх 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Шинээр татах шугам трасст айл өрх буусан байх, түүнийг нүүлгэн 
шилжүүлэх асуудал гарах 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2017-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 3000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 1000,0 

Улсын төсвөөс 2000,0 

Хандив, бусад - 
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Төслийн танилцуулга-97 

Төслийн танилцуулга-98 

Төслийн дугаар нэр Үерийн хамгаалалтын далан, ус зайлуулах шуудуу барих 

Төслийн тодорхойлолт Засгийн газраас орон сууцжуулах бодлогын хүрээнд, хотын 
төвийн агаарын бохирдол их, газар ашиглалтыг сайжруулах 
шаардлагатай болсон ба энэ зорилгоор үерийн хамгаалалтын 
далан, ус зайлуулах шуудуу барих нь чухал болсон. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Хотын иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин бүрдэнэ 
Байгалийн эрсдэлт үзэгдлээс хамгаалах нөхцөл бүрдэнэ 

Хэрэгжүүлэгч Аймаг, сумын ЗДТГ 

Ашиг хүртэгч Хотын иргэд, оршин суугчид 

Угтвар боломж нөхцөлүүд Иргэдийн санал их гарч байгаа 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Хөрөнгө санхүү 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 2000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсөвөөс 2000,0 

Хандив, бусад - 

 

  

Төслийн нэр Хотыг иж бүрэн камержуулах 

Төслийн тодорхойлолт Хотыг иж бүрэн камержуулж  нэгдсэн удирдлагын төвтөй болох, 
иргэдийн амар тайван, аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлэх 
үүднээс энэ ажлыг хийх шаардлагатай байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Хулгай дээрэм аваарь, ослын гэмт хэрэг буурна  

Хэрэгжүүлэгч Аймаг сумын ЗДТГ, хотын захирагчийн ажлын алба 

Ашиг хүртэгсэд Иргэд, аж ахуй нэгж байгууллага 

Угтвар боломж нөхцлүүд Шинээр авто зам, дугуйн зам, явган хүний зам хийгдсэн, хотын 
төв, гэр хороолол гэрэлтүүлэгтэй болсон. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Шилэн кабелийн сувагчлал хийхэд хүндрэлтэй бүх байгууламж 
хийгдсэн. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2017 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 1000,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас - 

Улсын төсвөөс 1000,0 

Хандив, бусад - 
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Төслийн танилцуулга-99 

Төслийн дугаар, нэр Хатуу хучилттай  7.5 км авто замыг бүрэн засварлах Шинээр гэр 
хороололд 15.5 км хатуу хучилттай авто зам тавих 

Төслийн тодорхойлолт Аймгийн төвийн дундуур байгаа хуучин хатуу хучилттай замууд нь 
ихээхэн эвдэрч хагарсан тул бүрэн засварлах шаардлага бий 
болсон. Өнөөгийн байдлаар Цэцэрлэг хотод гэр хороололд нэгч 
чиглэлд засмал зам байхгүй учир суурьшил ихтэй гудамжнууд 
дундуур засмал замтай болох нь чухал байна.  

Хүлээгдэж буй үр дүн Цэцэрлэг хотын өнгө төрх сайжирна. 
Ард иргэдийн ая тух дээшилнэ. 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдана. 

Хэрэгжүүлэгч Цэцэрлэг хот ХТҮГазар 

Ашиг хүртэгчид Бүх ард иргэд 

Угтвар боломж нөхцөлүүд Мэргэжлийн боловсон хүчинтэй 
Ард иргэдээс ихээхэн санал ирдэг. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүүгийн эх үүсвэр дутмаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024 он 

Нийт төсөв, тэрбум төгрөг 5900,0  

Үүнээс: 

Орон нутгаас 1900,0 

Улсын төсвөөс 1900,0 

Хандивлагч бусад 1900,0 

Төслийн танилцуулга-100 

Төслийн дугаар, нэр Шинээр гэр хороололд 46500м2 газарт явган хүний алаг чулуун зам  
тавих 

Төслийн тодорхойлолт Гудамж төслийн хүрээнд гэр хороололд  засмал замууд нэлээд 
тавигдаж байгаа ч явган хүний зам байхгүй байгаа. Иймд гэр 
хороололд тавигдсан засмал замуудыг дагасан явган хүний алаг 
чулуун зам тавих болно. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Цэцэрлэг хотын өнгө төрх сайжирна; 

 Ард иргэдийн ая тух дээшилнэ; 

 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдана. 
Хэрэгжүүлэгч Цэцэрлэг хот ХТҮГазар 

Ашиг хүртэгчид Бүх ард иргэд 

Угтвар боломж нөхцөлүүд Гудамж төсөл хэрэгжсэнээр эхнээсээ тавигдсан алаг чулуун 
замуудыг ашиглаж хийх ур чадвартай болсон 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Санхүүгийн эх үүсвэр дутагдалтай; 

 Мэргэжилтний ур чадварыг дээшлүүлэх. 
Хэрэгжүүлэх хугацаа 2014-2024 он 

Нийт төсөв, тэрбум төгрөг 1200,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 400,0 

Улсын төсвөөс 400,0  

Хандивлагч бусад 400,0  
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Төслийн танилцуулга-101 

Төслийн дугаар, нэр 500 мян/м2 автомашины зогсоол барих 

Төслийн тодорхойлолт Цэцэрлэг хотын байгалийн тогтоц өвөрмөц хонхор газар 
байрладаг,  барилга байшингийн дундуурхи талбай бага учир явган 
зорчигчид болон машины зогсоолыг стандартын шаардлагад 
нийцүүлэн зохистой болгох асуудал чухлаар тавигдаж байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Авто машинуудын хөдөлгөөн цэгцэнд орж хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал хангагдана; 

 Ногоон байгууламжид үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл багасна. 
Хэрэгжүүлэгч Цэцэрлэг хот ХТҮГазар 

Ашиг хүртэгчид Бүх ард иргэд 

Угтвар боломж нөхцөлүүд Аймаг сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүүгийн эх үүсвэр дутмаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2014-2024 он 

Нийт төсөв, тэрбум төгрөг 12500,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 2900,0 

Улсын төсвөөс 4800,0 

Хандивлагч бусад 4800,0 

Төслийн танилцуулга-102 

Төслийн дугаар, нэр Хотын төвийн авто замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг жил бүр 
шинэчлэн хийх 

Төслийн тодорхойлолт Сумын төвд хийгдсэн бүтээн байгуулалтаар 7,4 км газарт засмал 
зам тавьж, замын уулзварууд олон болсон ба авто тээврийн 
хэрэгслийн тоо нэмэгдэж байгаа өнөө үед авто замуудын тэмдэг, 
тэмдэглэгээгшинэчлэн хийх шаардлага бий болсон. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангагдана; 

 Явган зорчигчдын мэдлэг дээшилнэ. 
Хэрэгжүүлэгч Цэцэрлэг хот ХТҮГазар 

Ашиг хүртэгчид Бүх ард иргэд 

Угтвар боломж нөхцөлүүд Тэмдэг тэмдэглэгээ тавих замууд шинэ, нөхөн сэргээгээд цаашид 
ашиглах боломжтой 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүүгийн эх үүсвэр дутмаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 30,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 15,0  

Улсын төсвөөс 15,0  

Хандивлагч бусад - 
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Төслийн танилцуулга-103 

Төслийн дугаар, нэр Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн урсгал засварыг жил бүр хийж 
бүрэн бүтэн ашиглах санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 

Төслийн тодорхойлолт “Гудамж  төсөл” хэрэгжсэнээр нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн 
хэмжээ ихээхэн нэмэгдсэн. Эдгээр хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг 
хэвээр хадгалах зорилгоор урсгал засварыг жил бүр хийж байх нь 
чухал байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг бүрэн бүтэн байдал 
хадгалагдана 

Хэрэгжүүлэгч Цэцэрлэг хот ХТҮГазар 

Ашиг хүртэгчид Бүх ард иргэд 

Угтвар боломж нөхцөлүүд Шинээр хийгдсэн хөрөнгөнүүд учир засвар үйлчилгээ сайн авна. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүүгийн эх үүсвэр дутмаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 20,0  

Үүнээс: 

Орон нутгаас 10,0  

Улсын төсвөөс 5,0  

Хандивлагч бусад 5,0  

Төслийн танилцуулга-104 

Төслийн дугаар, нэр Хотын төвийн 2 талаар урсдаг голын усыг ашиглан хүүхэд 
залуучуудын ая тухыг хангасан ногоон байгууламжтай цөөрөм, 
усан бассейн барих 

Төслийн тодорхойлолт  Гэр хороололд хүүхэд, залуучууд, өндөр настны чөлөөт цагаа зөв 
өнгөрүүлэх ая  тухтай тохилог  газар байдаггүй. 
 Цэцэрлэг хотын хойморт залрах Булган уулын 2 талын булаг 
шанднаас  эх авсан горхийг дагасан зүлэг,горхины усыг ашиглан 
ногоон байгууламж бүхий  цөөрөм, усан бассейн баригдах болно. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Гэр хорооллын ард иргэдийн чөлөөт цагаа зөв боловсон 
өнгөрүүлэх ая тухтай орчин  бий болно. 
Хотын өнгө үзэмж дээшилж ногоон байгууламж нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Цэцэрлэг хот ХТҮГазар 

Ашиг хүртэгчид Бүх ард иргэд 

Угтвар боломж нөхцөлүүд Зүлэг, усыг нь байгалийн унаган төрхөөр нь ашиглах боломжтой 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүүгийн эх үүсвэр дутмаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 20,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 5,0 

Улсын төсвөөс 10,0  

Хандивлагч бусад 5,0  
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Төслийн танилцуулга-105 

Төслийн дугаар, нэр Нийтийн эзэмшлийн ашиглагдахгүй байгаа 11000 м/кв талбайд мод 
тарьж, зүлэгжүүлнэ. "Айл бүр 10 ш мод" төсөл хэрэгжүүлнэ 

Төслийн тодорхойлолт  Нийтийн эзэмшлийн ашиглах боломжгүй газруудыг нөхөн сэргээж 
хотынөнгө үзэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор айл, өрх бүр хашаандаа 
мод тарьж, хотын ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 
болно. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Цэцэрлэг хот нь “Ногоон хөгжлийн загвар хот“ болох зорилготой 

Хэрэгжүүлэгч Цэцэрлэг хот ХТҮГазар 

Ашиг хүртэгчид Бүх ард иргэд 

Угтвар боломж нөхцөлүүд Аймаг сумын засаг дарга нарын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан. 
Хөрс шороонд дасан зохицно 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл  Цаг агаар, байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл; 

 Санхүүгийн эх үүсвэр. 
Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 30,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 10,0 

Улсын төсвөөс 10,0 

Хандивлагч бусад 10,0 

Төслийн танилцуулга-106 

Төслийн дугаар, нэр 18000 м/кв талбайг цэцэрлэгжүүлэн цэцэг тарих 

Төслийн тодорхойлолт Хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах  зорилгоор 9 сад цэцэрлэгт 
цэцгийн мандал хийж цэцэг тарина. Ингэснээр хотын ногоон 
байгууламжийн хэмжээ нэмэгдэж, агаар цэвэршинэ. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Байгаль орчинд эерэг нөлөө үзүүлнэ.Хотын өнгө төрх сэргэж ард 
иргэдийн ая тух дээшилнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Цэцэрлэг хот ХТҮГазар 

Ашиг хүртэгчид Бүх ард иргэд 

Угтвар боломж нөхцөлүүд Цэцэрлэгжүүлэх сад талбайтай. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүүгийн эх үүсвэр дутмаг, мэргэжлийн цэцэрлэгжүүлэгч дутмаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2017 он 

НИйт төсөв, сая төгрөг 10,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 5,0 

Улсын төсвөөс 5,0 

Хандивлагч бусад - 
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Төслийн танилцуулга-107 

Төслийн дугаар, нэр Нэгдсэн хогийн цэгт 10000 ширхэг мод тарьж ойн зурвас бий 
болгоно 

Төслийн тодорхойлолт Нэгдсэн хогийн цэгийн эрүүл хөрсөнд тархсан 50 га газарт нөхөн 
сэргээлт хийж хогийг дарж цэгцэлсэн.Цэгцэлсэн талбайг нөхөн 
сэргээсэн. Одоо тухайн газарт мод тарьж, ойн зурвас байгуулснаар 
хотын агаарын бохирдлыг бууруулж, ногоон байгууламжийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх болно. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Усны ундрага дээшилж ширгэсэн булаг шанд, урьд Тамирын голын 
ундрага нэмэгдэнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Цэцэрлэг хот ХТҮГазар 

Ашиг хүртэгчид Бүх ард иргэд 

Угтвар боломж нөхцөлүүд Байгаль орчны төсөл хөтөлбөр хэрэгжих  

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүүгийн эх үүсвэр дутмаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024 он 

НИйт төсөв сая, төгрөг 45,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 15,0 

Улсын төсвөөс 15,0 

Хандивлагч бусад 15,0 

Төслийн танилцуулга-108 

Төслийн дугаар, нэр Тусгай зориулалтын хогийн машины тоог 10-аар нэмэгдүүлэх 

Төслийн тодорхойлолт Хотын хүн ам, өрхийн тоо нэмэгдэж хотжилт суурьшил нэмэгдэж, 
айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гарах хог хаягдлын хэмжээ 
ихсэж байна. Хог хаягдлыг богино хугацаанд тээвэрлэн зөөхөд 
тусгай зориулалтын хогийн машины тоог нэмэгдүүлэх шаардлага 
бий болж байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Эзэнгүй гэгдэх хог хаягдал багасна. 

Хэрэгжүүлэгч Цэцэрлэг хот ХТҮГазар 

Ашиг хүртэгчид Бүх ард иргэд 

Угтвар боломж нөхцөлүүд Аймаг сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүүгийн эх үүсвэр дутмаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2018 он 

Нийт төсөв сая, төгрөг 700,0 

Үүнээс: 

Орон нутгаас 250,0  

Улсын төсвөөс 250,0  

Хандивлагч бусад 200,0  
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Төслийн танилцуулга-109 

Төслийн дугаар, нэр Боловсон бие засах газрын тоог 5-аар нэмэгдүүлэх 

Төслийн тодорхойлолт Цэцэрлэг хотын төвд нийтийн бие засах газар байдаггүй. Хотын хүн 
амын тоо жилээс жилд өсөж, аймаг, хотоор дайран өнгөрөх аялагчид, 
жуулчдын тоо нэмэгдэж байгаа тул нийтийн боловсон бие засах 
газрын тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн Иргэдийн ухамсар хотын өнгө үзэмж дээшилнэ. 

Хэрэгжүүлэгч Цэцэрлэг хот ХТҮГазар 

Ашиг хүртэгчид Бүх ард иргэд 

Угтвар боломж нөхцөлүүд Аймаг сумын засаг дарга нарын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан.Төсөл 
хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой. 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүүгийн эх үүсвэр дутмаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2024 он 

Нийт төсөв сая, төгрөг 25,0  

Үүнээс: 

Орон нутгаас 10,0  

Улсын төсвөөс 8,0  

Хандивлагч бусад 7,0  

Төслийн танилцуулга-110 

Төслийн дугаар, нэр Золбин нохой устгах байнгын цэгтэй болох 

Төслийн тодорхойлолт Хотын оршин суугчид, айл өрхийн тоо жилээс жилд нэмэгдэж , гэр 
хорооллын  хүрээ ихээр тэлж байна. Хотын аль ч хэсэгт эзэнгүй золбин 
нохойны тоо ихсэж байгаа тул иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах 
үүднээс тэдгээр золбин нохойг устгах байнгын цэгтэй болох 
шаардлагатай байна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн  Эзэнгүй золбин нохойноос хүн малд халдварлах өвчний эрсдэл 
үгүй болно; 

 Иргэд аюулгүй, амар тайван амьдрах нөхцөл бий болно. 
Хэрэгжүүлэгч Цэцэрлэг хот ХТҮГазар 

Ашиг хүртэгчид Бүх ард иргэд 

Угтвар боломж нөхцөлүүд Төсөл хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой 

Эрсдэлтэй хүчин зүйл Санхүүгийн эх үүсвэр дутмаг 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 2015-2020 он 

Нийт төсөв, сая төгрөг 10,0  

Үүнээс: 

Орон нутгаас 10,0  

Улсын төсвөөс - 

Хандивлагч бусад - 

 

  



АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015-2024 ОН 
 

 

 127 

ХАВСРАЛТ 5 СУМЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЯНАЛТЫН ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ 

Ерөнхий зүйл: Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг хянаж, 

үнэлэх үйл явц нь тухайн сумын нийт байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хамтын ажиллагаа мөн. 

Дээрх үйл ажиллагааг сумын түвшинд хариуцан төр, захиргааны болон иргэний нийгэмтэй 

хамтран зохион байгуулж хэрэгжүүлэгч нь олон нийтийн төлөөллийн бүрэлдэхүүн бүхий 

Төлөвлөлт, хяналтын хороо юм. Энэхүү журам нь сумын төлөвлөлт, хяналтын хорооны үйл 

ажиллагаанд хамаарна. 

Зорилго, хэрэгцээ: Сумын төлөвлөлт, хяналтын хорооны үйл ажиллагааг жигд тасалдалгүй явуулах, 

зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино. Хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, 

биелэлтэнд хяналт тавих, үнэлгээ хийх үйл ажиллагааг сумын Төлөвлөлт, хяналтын хорооноос 

хариуцан зохион байгуулахад  энэхүү журмыг мөрдлөг болгоно. 

Хөгжлийнхөө стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж буй сум нь энэхүү үлгэрчилсэн 

журамд үндэслэн орон нутгийнхаа онцлогийг харгалзан өөрийн сумын “Төлөвлөлт, хяналтын 

хорооны үйл ажиллагааны журам”-ыг батлан хэрэгжүүлж ажиллана. 

Сумын төлөвлөлт, хяналтын хорооны тодорхойлолт, зорилго  

Сумын төлөвлөлт, хяналтын хороо нь сумын хөгжлийн бодлоготой холбоотой асуудлыг хариуцан 

зангидаж ажиллах төр, захиргааны байгууллага, иргэд, олон нийтийн төлөөллийн орон тооны бус 

бүтэц мөн. Төлөвлөлт, хяналтын хороог тухайн сум хөгжлийнхөө стратеги төлөвлөгөөг 

боловсруулахын өмнө байгуулан ажиллуулна. Төлөвлөлт, хяналтын хорооны бүрэлдэхүүнийг  

сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталж, сумын Засаг даргаар ахлуулна. Төлөвлөлт, 

хяналтын хорооны бүрэлдэхүүнд нь:  

 нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага-ИТХ; 

 сумын ЗДТГ; 

 төрийн үйлчилгээний байгууллага; 

 нийгмийн үйлчилгээний байгууллага; 

 дэд бүтцийн аж ахуйн нэгж; 

 төрийн бус байгууллагууд; 

 иргэний нийгмийн бүлэг, бүлэглэл; 

 улс төрчид-намууд; 

 албан хэвшлийн бизнесийн аж ахуйн нэгж; 

 албан бусаар бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл зэрэг 15-аас доошгүй гишүүн 

оролцсон байх нь тохиромжтой.   

Төлөвлөлт, хяналтын хорооны үйл ажиллагааны журмыг хөгжлийн төлөвлөгөөний хамт сумын 

ИТХ-аар хэлэлцэж баталгаажуулна.  

Төлөвлөлт, хяналтын хороо нь сумын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулж эхлэх үйл явцаас эхлэн 

уг төлөвлөгөөг хэрэгжиж дуусах хүртэл тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд төлөвлөгөөний 

хугацааг сунгах, хугацаа дуусмагц дараагийн шатны төлөвлөгөөг шинээр боловсруулах үед үйл 

ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулна. 

Төлөвлөлт, хяналтын хорооны бүтэц, зохион байгуулалт   

Төлөвлөлт, хяналтын хороо нь жилд 2-оос доошгүй удаа хуралдаж төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 

явц, үнэлгээний зэрэг асуудлыг хэлэлцэж байна. Хурлаас тогтоол, тэмдэглэл гаргаж, хурлыг 

даргалагч гарын үсэг зурж шийдвэрийг баталгаажуулж байна. 

Төлөвлөлт, хяналтын хорооны бүрэлдэхүүн, бүтэц, зохион байгуулалтыг Төлөвлөлт, хяналтын 

хороо өөрийн анхны хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.  
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Төлөвлөлт, хяналтын хороо нь даргын зэрэгцээ бодлогын хүрээнд үйл ажиллагааг хариуцан 

зохицуулах нарийн бичгийн даргатай байна. Нарийн бичгийн дарга нь сумын Засаг даргын орлогч 

байх юм. Нарийн бичгийн дарга нь хорооны албан хэргийг хөтлөх бөгөөд байнгын үйл ажиллагааг 

хангах зохион байгуулалтыг хариуцан ажиллана. 

Хороо нь дотроо суман дахь голлох салбаруудын хөгжлийн асуудлыг хариуцсан ажлын бүлгүүдтэй 

байна. Ажлын бүлэг нь 4-өөс доошгүй байх бөгөөд  

 эдийн засгийн хөгжлийн ажлын бүлэг 

 бизнесийн орчны ажлын бүлэг 

 нийгмийн үйлчилгээний ажлын бүлэг 

 байгаль, орчны ажлын бүлгүүд заавал байна.  

Эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудын болон орон нутгийн бусад онцлогийг харгалзан ажлын 

нэмэлт бүлгүүдийг төрөлжүүлэн  байгуулан ажиллуулж болно. Мөн бизнес, эдийн засгийн бүлгийг 

асуудлыг хариуцсан бүлгийг нэгтгэн зохион байгуулж болно. 

Ажлын бүлгүүд нь тус тусдаа гишүүд, ахлагчтай байх бөгөөд тэднийг Төлөвлөлт, хяналтын 

хорооны бүрэлдэхүүнээр хэлэлцэн уг хорооны бүрэлдэхүүнд оролцогчдоос сонгож ажиллуулна.  

Хорооны гишүүдээс орон гарсан бол тухайн гишүүдийн ажил эрхлэлтийн байдал, хорооны 

бүрэлдэхүүний онцлогийг харгалзан  ИТХ-ын тэргүүлэгчид нөхөн томилж байна. 

Төлөвлөлт, хяналтын хороо нь ажлаа жил жилээр төлөвлөн хэрэгжүүлж ажиллана. Төлөвлөгөөг 

сумын ИТХ-ын хурал, ЗДТГ-тай санал солилцсоны үндсэн дээр хорооны хурлаар хэлэлцэж 

шийдвэрлэх бөгөөд төлөвлөлт, хяналтын хорооны дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Мөн 

түүний жилийн ажлын төлөвлөгөөг ИТХ-аар хэлэлцэн баталгаажуулж болно. 

Төлөвлөлт, хяналтын хорооны бүрэн эрх 

Төлөвлөлт, хяналтын хороо нь бие даасан байгууллагын хувьд хууль, эрх зүйд нийцсэн 

шийдвэрийг гаргаж байна.  Гаргасан шийдвэр нь хорооны бүрэлдэхүүний хувьд заавал биелүүлэх 

баримт бичиг болно.  

Төлөвлөлт, хяналтын хороо нь дараах бүрэн эрхийг эдэлнэ. Үүнд: 

 Төлөвлөгөөг боловсруулах, түүнд тусгах асуудал, хэрэгжүүлэх арга замын талаар 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулах; 

 Хөгжлийн бодлого, чиг хандлагатай холбоотой асуудлаар санал, зөвлөмж гаргах; 

 Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх явцад түүнийг өөрчлөх, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, 

сайжруулах талаар хамтын шийдвэр гаргах, тэр тухай саналаа ИТХ-д мэдүүлэх, 

хуралдаанаар хэлэлцүүлэх; 

 Цаг хугацааны хувьд болон бусад шалтгаанаар хэрэгжих боломжгүй төсөл, 

асуудлыг төлөвлөгөөнөөс хасахыг санал болгох. 

Төлөвлөлт, хяналтын хороо нь сумын хөгжлийн төлөвлөгөөтэй холбоотой бүхий л асуудлаар ИТХ, 

ЗДТГ-т зөвлөх эрхтэй. Мөн төлөвлөгөө, төсөл хэрэгжүүлэгчид болон бусад хамаарагчдад зөвлөгөө, 

чиглэл өгч ажиллана. 

Төлөвлөлт, хяналтын хорооны голлох үүргүүд  

Төлөвлөлт, хяналтын хороо нь сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахаас түүнийг хэрэгжиж 

дуусах хүртэл үйл ажиллагаа явуулахдаа дор дурдсан үүргийг хүлээн ажиллана. 

Төлөвлөгөөг боловсруулахад оролцох нь 

Төлөвлөлт, хяналтын хорооны гол үүргийн нэг нь сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад 

оролцож, оролцооны үнэлгээг олон хэлбэрээр хийх, олон нийтийг хамарсан ярилцлага, 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, нөхцөл байдлын судалгаа явуулах зэрэг үйл ажиллагааг бүрэн 
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хариуцан хэрэгжүүлнэ. Мөн тэдгээрийн үр дүнг нэгтгэн төлөвлөх, төлөвлөгөөний төслийг хянан 

сайжруулах, ИТХ-д өргөн барих ажиллагааг гардан зохион байгуулж ажиллана. 

Төлөвлөгөөг ИТХ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд байлцаж, хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу 

өөрчлөлт, сайжруулалтыг хийж эцэслэн боловсруулна. 

Төлөвлөгөөг боловсруулах үйл ажиллагаанд сумын Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан 

ажлын хэсэгтэй нягт хамтран ажиллана.  

Ажлын хэсгийн гүйцэтгэвэл зохих үйл ажиллагаа дуусмагц төлөвлөгөөтэй холбоотой асуудлаар 

Төлөвлөлт, хяналтын хороо цаашид дагнан ажиллана. 

Хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад өөрийн бүрэлдэхүүнээс гадна иргэд, олон нийт, төрийн 

бус байгууллагын төлөөлөлтэй нягт хамтран ажиллана. 

Төлөвлөгөөний биелэлтийг зохион байгуулах 

Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл явцыг уг төлөвлөгөөний үндсэн болон хавсралт 

хэсгүүдэд зааж тодорхойлсны дагуу зохих хугацаанд нь хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 

Ингэж ажиллахдаа дараах зарчим, арга хэлбэрийг үндэслэл болгоно. Үүнд: 

 Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөл бүрийг хорооныхоо гишүүдэд 

хуваарилан хариуцуулж, биелэлтийг дүгнэн мэдээлж байх; 

 Төлөвлөгөөний төсөл бүрийг хэрэгжүүлэх арга хэлбэрийг тодорхойлон баримталж 

ажиллах; 

 Төсөл нэт бүрт хувийн хэрэг нээн хөтөлж, зохих баяжуулалт хийж байна (Хувийн 

хэрэг нь нарийн бичгийн даргад хадгалагдах ба ажлын бүлгийн ахлагч нар 

баяжуулалт хийж байна. Хувийн хэргийн санал болгож буй загварыг хавсаргав); 

 Төсөл бүрийн хөрөнгийг босгох арга гарган бүрдүүлэх; 

 Төслүүдийг хэрэгжүүлэх талаар цаг үеийн болон тусгай компанит ажлууд зохион 

байгуулах; 

 Төслийг хэрэгжүүлэгчидтэй гэрээ, санамж бичиг байгуулан дүгнэж байх; 

 Голлох аж ахуйн нэжг, байгууллагуудыг хөгжлийн төлөвлөгөөтэй болгох, тэдний 

төлөвлөгөөнд сумын төлөвлөгөөгөөр тодорхойлсон асуудлуудыг тусгуулах; 

 Албан тушаалтнууд, иргэд, оролцогчдод бүтээлч даалгавар өгч дүгнэн ажиллах; 

 Төслүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын явцын талаар хорооны гишүүд, байгууллагын эрх 

баригч нарын илтгэл, сонсголыг хэлэлцэж чиглэл, шийдвэр гаргах ; 

 Хөрөнгө оруулагчид, хандивлагчдын чуулга-уулзалтыг ИТХ, ЗДТГ-тай хамтран үе 

шаттай зохион байгуулах; 

 Хөрөнгө оруулагчид, хандивлагчдын оруулсан хөрөнгийг зориулалтын дагуу 

зарцуулах үйл явцыг зохион байгуулах; 

 Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, зориулагдсан хөрөнгийн зрцуулалтын талаар 

жил бүр иргэд, олон нийтэд зориулсан мэдээллийн хуудас гаргаж байх; 

 Төлөвлөгөө, түүний явцыг нийтэд сурталчлахажлыг зохион байгуулж байх; 

 Өөрийн мэдээллийн самбар ажиллуулж, мэдээллийг тогтмол шинэчилж байх; 

  Мөн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор авах зохион байгуулалтын 

асуудлаар байр сууриа илэрхийлэн зохигчидтой хамтран ажиллах; 

 Төлөвлөгөөнд тодорхойлсон төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд бололцоотой дэмжлэг 

туслалцааг дангаараа болон бусадтай хамтран үзүүлж ажиллах зэрэг болно. 

Сумын хөгжлий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төслүүдийн  шалгаруулалтыг хариуцсан 

“Төсөл шалгаруулах, үнэлэх байнгын баг”-ийг хорооныхоо дэргэд байгуулж, төлөвлөгөөнд 

тодорхойлсон үйл ажиллагаа, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой төсөл, хөтөлбөрийн 
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шалгаруулалт зарлах, материалыг хүлээн авах, шалгаруулах үйл ажиллагааг зохицуулж 

хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих үйл ажиллагаа 

Төлөвлөлт, хяналтын хороо нь төлөвлөгөөний биелэлтийг зохион байгуулагч, хариуцагчийн хувьд  

үр  дүнг хянаж байх үүргийг хүлээнэ. Хянах үйл явц нь тасалдалгүй байнгын шинжтэй явагдах ёстой. 

Биелэлтийн явцыг хянаж байхад төсөл бүрт нээсэн хувийн хэргийг ашиглаж байна.  

Хяналтыг голлон хэрэгжүүлэгч нь төлөвлөлт, хяналтын хорооны дарга, ажлын бүлгүүдийн ахлагч 

нар байна.  

Хяналт хийсэн тухай бүрт төслийн хувийн хэрэгт тэмдэглэгээ хийх ба хяналтын үр дүнг төлөвлөлт, 

хяналтын хорооны буюу ажлын бүлгийн хурлаар хэлэлцэж цаашид авах арга хэмжээг ярилцан 

тодорхойлж байна. 

Хяналтын үйл явцад заавал анхаарвал зохих зүйл бол сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд 

зориулан суманд оруулсан хөрөнгийн зарцуулалт мөн. Хөрөнгө оруулагчид, хандивлагчид, 

дэмжигчдээс оруулсан хөрөнгийн тооцоог эх үүсвэр нэг бүрээр гаргаж, тухайн хөрөнгийг юунд, 

ямар зориулалтаар зарцуулсныг үйл ажиллагаа нэг бүрээр тодорхойлж байна. Хэрэгжүүлсэн 

хяналтын үр дүнг өөрийн мэдээллийн самбар, хуудас болон бусад хэрэгслийг ашиглан иргэд, 

олон нийтэд хүргэж байна.  

Төлөвлөгөөний төслүүдийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, түүний арга хэлбэрүүдийн онцлог ба анхаарах 

зүйлүүд 

Төлөвлөлт, хяналтын хорооны үндсэн үүрэгт ажлын чухал хэсэг нь сумын хөгжлийн төлөвлөгөөний 

үнэлгээний асуудал мөн. 

Төлөвлөгөөний үнэлгээг хийхдээ түүний хавсралт бүрэлдэхүүн хэсэг болох хяналт үнэлгээний 

матрицийг үндэслэл болгоно. Тухайлбал төлөвлөгөөний хүрээний төслүүдэд үнэлгээ хийх хугацаа, 

төсөл бүрийн шалгуур үзүүлэлт, баталгаажилтын эх үүсвэрийн үзүүлэлтүүдийг үнэлгээ явуулахад 

ашиглана. 

Үнэлгээ хийх хугацааг сонгохдоо тухайн төсөл нь хэрэгжиж эхэлснээс хойш дуусах хүртлээ дунд 

шатны болон төгсгөлийн үнэлгээ хийгдсэн байхаар бодох ба харин төсөл хэрэгжиж эхэлсэн эсвэл 

дууссан эсэхээс үл шалтгаалан төлөвлөгөөний үе шатны бүрийн төгсгөлд үнэлгээг бүрэн 

хэмжээгээр хийж байна.   

Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт нь тухайн төслийг хэрэгжсэн гэж үзэх үндэслэл болох тул үнэлгээний 

дүнг шалгуур үзүүлэлтийн түвшинг хэдий хэмжээгээр, хэдэн хувиар хангаж чадаж байгаагаар 

тодорхойлно. 

Үнэлгээг явуулахдаа бодит баримт материал, судалгааны үр дүнг үндэслэх ба хийсвэр таамгаар 

үнэлэх явдал гаргаж болохгүй. 

Үнэлгээг явуулахдаа хяналт, үнэлгээний багуудыг түр хугацаагаар зохион байгуулж ажиллуулах 

замаар зохион байгуулна. 

Үнэлгээ явуулсан тухай бүр төслийн хувийн хэрэгт тэмдэглэгээ хийж байна. Үнэлгээ хийх явцад 

болон хийсний дараа цаашид тухайн төслийг хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх асуудлыг тодорхойлж 

байна. Үнэлгээний үр дүнг дараах хүснэгтээр харуулна. 
Хүснэгт 24 Үнэлгээний үр дүнг тэмдэглэх загвар 
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Төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах боломж ба арга зүй 

Төлөвлөлт, хяналтын хороо нь жил бүрийн эцэст өөрийн ээлжит хуралдааныг хийж байх бөгөөд 

төлөвлөгөөний явц, үр дүнг төсөл нэг бүрээр хэлэлцэж байна. Ингэхдээ зайлшгүй өөрчлөх, нэмэлт, 

сайжруулалт оруулах, төлөвлөгөөнөөс хасах, мөн төлөвлөгөөнд нэмж оруулах шинэ төслүүдийн 

үндэслэлийг гаргаж, өөрийн санал, байр суурийг илэрхийлсэн тайлбарын хамт ИТХ-д мэдүүлж 

байна.  

ИТХ нь тухайн материалыг үндэслэн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэн 

шийдвэрлэж байна. ИТХ-аар хэлэлцээд тогтоол гарган өөрчлөлтийг баталж байна. 

Төлөвлөгөөнд оруулсан өөрчлөлтийн талаар иргэд, олон нийтэд мэдээлж байна. 

Төсөв, санхүүгийн зохицуулалт: 

Төлөвлөлт, хяналтын хорооны үйл ажиллагааны жилийн зардлыг сумын төсөвт тусган 

санхүүжүүлнэ. Эх үүсвэр нь орон нутгийн нэмэгдэл орлого, хандив зэргээс бүрдэнэ. 

Төлөвлөлт, хяналтын хорооноос хэрэгжүүлэх, хяналт, үнэлгээний төлөвлөгөөг үндэслэн жил 

жилийн зардлыг төрөл тус бүрээр тодорхойлж сумын төсөвт тусгаж байна. 

Төлөвлөлт, хяналтын хорооны дарга, нарийн бичгийн даргад тэдний үйл ажиллагааны идэвхитэй 

байдал, ажлын үр дүнг харгалзан жилд нэг удаа үр дүнгийн урамшуулал олгож байна. 

Урамшууллын хэмжээг тухайн нөхцөл байдалд үндэслн тогтоох ба сумын жил жилийн төсөвт 

тусгана. 

Төлөвлөлт, хяналтын хорооны шугамаар зохиогдсон үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, хяналт, үнэлгээ, 

судалгаа болон төрөл бүрийн бусад ажиллагаанд ИТХ, ЗДТГ-ыг болон ТХХ-ны шийдвэрээр 

томилогдож оролцсон гишүүдэд тухай бүр нь зохих урамшуулал олгох асуудлыг тухайн 

байгууллагууд хариуцан зохицуулж байна. 

Хариуцсан төслүүдээ хугацаанд нь амжилттай сайн хэрэгжүүлж байгаа хорооны гишүүд, ажлын 

бүлгийн ахлагч нарт зохих урамшил олгож байна. 

Онцгой ач холбогдолтой төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн хорооны гишүүнийг төслийн эдийн 

засгийн үр ашгаас хувь олгох байдлаар хэрэгжүүлэгчтэй холбон ажиллуулж болно. 

Төлөвлөлт, хяналтын хорооны үйл ажиллагаанд зарцуулах хөрөнгө нь дараах эх үүсвэрээс 

бүрдэнэ. Үүнд: 

 Тухайн жилийн сумын төсөвт зааж тодорхойлсон эх үүсвэр; 

 Төлөвлөлт, хяналтын хорооны үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр өгсөн хандив, тусламж; 

 Орон нутгийн төсвөөс давсан орлого; 

 Засаг даргын мэдлийн нөөц хөрөнгө ; 

 Бусад. 

Хяналт, үнэлгээний баг, түүний үйл ажиллагаа: 

Төлөвлөлт, хяналтын хороо нь сумын хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн байдалд хяналт тавих, 

үнэлгээ хийх үйл явцаа хэрэгжүүлэхдээ хяналт, үнэлгээний багийг байгуулан ажиллуулах байдлаар 

хэрэгжүүлнэ.  

Хяналт, үнэлгээний баг нь өргөн, дунд, анхан шатны гэсэн 3 шатлалын бүтэцтэй байна.  

Өргөн бүтэц нь  төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үе шатны төгсгөлийн буюу төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн эцсийн хяналт, үнэлгээг хийхэд байгуулагдан ажиллах бөгөөд үүнд төлөвлөлт, 

хяналтын хороо бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцохын зэрэгцээ, иргэд, төрийн бус байгууллагын 

төлөөллийг нэмж оролцуулна. Ийм үнэлгээг төлөвлөгөөнд тодорхойлогдсон бүх төслүүдийн 

байдалд хяналт, үнэлгээ хийх зарчмаар хэрэгжүүлнэ. 

Дунд шатлалын бүтэц нь хөгжлийн төлөвлөгөөний жилийн үр дүнг  тодорхойлоход байгуулагдан 

ажиллана. Ийм баг нь хорооны ажлын бүлгүүдийн болон иргэд, төрийн бус байгууллагын 
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төлөөлөл оролцсон 10 хүртэл хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн жил 

жилийн хяналт, үнэлгээг хийхдээ нийт төслүүдийн биелэлтийг тодорхойлох бөгөөд тухайн жилд 

эхлэх, үргэлжлэх, бүрэн хэрэгжих төслүүдэд илүү анхаарал хандуулан үнэлгээг хийнэ. 

Анхан шатны бүтэц нь тодорхой салбарын буюу тодорхой нэр заасан төслүүдийн хэрэгжилтэнд 

хяналт, үнэлгээ хийх зориулалтаар байгуулагдана. Бүрэлдэхүүнийг сонгохдоо тухайн хяналт, 

үнэлгээ явуулах чиглэлийг харгалзан гишүүдийг оролцуулна. Гишүүдийн тоо нь 6 хүртэл байна. 

Хяналт, үнэлгээнд зарим үед  мэргэжлийн баг-ийг зохион байгуулж болох бөгөөд ийм багийг 

онцгой ач холбогдол бүхий төслүүдийн хэрэгжилтийг үнэлэхэд ашиглах бөгөөд төлөвлөлт, 

хяналтын хорооны гишүүдээс гадна мэргэжлийн эксперт оролцуулах байдлаар зохион байгуулна.  

Бүх шатлалын хяналт, үнэлгээний багууд нь хяналт, үнэлгээ хийх төслүүдийн жагсаалт, ИТХ, ТХХ-

оос баталсан удирдамжтайгаар ажиллаж, үр дүнгийн тусгай илтгэх хуудас, олон нийтэд зориулсан 

мэдээлэл, төлөвлөгөөнд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх саналаа бэлтгэн удирдамж 

батлагчид танилцуулж хүлээлгэн өгч байна.  

Сумын Төлөвлөлт, хяналтын хорооны хамтын ажиллагаа: 

Төлөвлөлт, хяналтын хороо нь сумын хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, хөгжлийн төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэхэд голлох үүрэгтэй оролцогчийн хувьд төлөвлөгөөтэй хамааралтай асуудлаар 

холбогдогчидтой харилцаж, хамтран ажиллана. Хамтран ажиллахдаа сумын хөгжлийн 

төлөвлөгөөний хавсралт хэсэг болгон баталсан иргэд олон нийттэй харилцах, хамтран ажиллах  

төлөвлөгөөг удирдлага болгоно. Хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөгөөг сурталчлах, 

мэдээлэл түгээх, зөвлөгөө нэвтрүүлэх талаар тодорхойлсон арга хэмжээнүүдийг нэгбүрчлэн 

хэрэгжүүлнэ. Үүний зэрэгцээ хамтын ажиллагаандаа дараах зарчмыг баримтална. 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал. Төлөвлөлт, хяналтын хороо нь сумын хөгжлийн бодлого,   

төлөвлөгөөний асуудлаар ИТХ-тай байнгын холбоотой ажиллана.  

Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөтэй холбоотой  асуудлыг ИТХ-аар хэлэлцэх тухай бүрд төлөвлөлт, 

хяналтын хороо тухайн асуудлаар төлөөллөө оролцуулж байр сууриа илэрхийлж байна.  

Жил жилийн сумын төсөв, төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцэх үед өөрийн санал дүгнэлтийг ИТХ-д 

албан ёсоор оруулан танилцуулж байна. 

Иргэдийн хурлын төлөөлөгчид төсөл хэрэгжүүлэх асуудлаар Төлөвлөлт, хяналтын хорооноос 

захиалга өгч болно. 

Засаг даргын Тамгын газар. Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь орон нутгийн хөгжлийн асуудлыг 

хариуцагч төрийн захиргааны байгууллагын хувьд төлөвлөлт, хяналтын хороо түүнтэй нягт 

хамтран ажиллана.  

Төрийн бус байгууллага. Төлөвлөлт, хяналтын хороо нь сумын хөгжлийн төлөө үзэл бодлоо 

илэрхийлж, эдийн засаг, бизнесийн хөгжил, байгаль орчин, төр, нийгмийн үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийн талаар дуу хоолой гаргагч төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллана.  

Төлөвлөгөөний талаарх болон дээр дурдсан асуудлуудаар дараах байдлаар хамтарч ажиллана. 

Үүнд: 

 Төлөөллийг нь Төлөвлөлт, хяналтын хорооны бүрэлдэхүүнд оруулах; 

 Оролцооны үнэлгээ, нөхцөл байдлын дүн шинжилгээг хамтран гүйцэтгэх; 

 Төлөвлөгөөнд тусгах асуудлаар санал бодлоо солилцох, тэдний саналыг сонсож 

төлөвлөлтөнд ашиглах; 

 Хяналт, үнэлгээний багт төлөөллийг оролцуулах; 

 Төлөвлөгөөтэй холбоотой асуудлаар мэдээлэл солилцох; 

 Мэдээллийг ил тодоор тэдэнд хүргэж байх; 

 Шаардлагатай асуудлаар хамтран үзэл баримтлал, дуу хоолойгоо илэрхийлж байх. 
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 Улс төрийн намууд. Төлөвлөгөөг бүхэлд нь хэрэгжүүлэх болон ач холбогдол бүхий тодорхой 

төслүүдийг хэрэгжүүлэх асуудлыг мөрийн хөтөлбөртөө тусган хэрэгжүүлэхийг нам болон түүний 

нэр дэвшигч нарт санал болгох байдлаар хамтран ажиллаж болно. 

Иргэд.  Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөний асуудлаар иргэдтэй дараах байдлаар хамтран 

ажиллана. 

 Төлөвлөгөөг боловсруулах, түүнд тусгах асуудлын талаар иргэдтэй санал солилцох; 

 Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хамтрах; 

 Иргэдийн дунд хөдөлгөөн өрнүүлэх; 

 Хувь нэмэр оруулах аян явуулах; 

 Байгаль орчны төслүүдэд оролцуулах; 

 Төслийн хяналт, үнэлгээнд энгийн иргэдийг оролцуулах. 

Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгчид болон хадивлагчид. Хэрэгжүүлэгч, хандивлагчидтай хамтрахдаа: 

 Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд идэвхижүүлэх, бүтцээ ашиглан зуучлах; 

 Хамтын гэрээ, санамж бичиг байгуулан дүгнэж ажиллах; 

 Хөрөнгө оруулалт, хандивын батламж гардуулах. 
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ХАВСРАЛТ 6 ЖУРМЫН ХАВСРАЛТ 
СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНИЙ ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦЫГ ТЭМДЭГЛЭХ, 

ДҮГНЭХ ХУВИЙН ХЭРЭГ 

Төслийн код, нэр............................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

Төслийн хэрэгжилтийг хариуцагч, ТХХ-ны гишүүн ....................................................................... 

Д\д 
Хэрэгжүүлэх талаар явуулсан 

үйл ажиллагаа 
Хугацаа 

Үйл 
ажиллагааны 

үнэлгээ 
1-5 баллаар 

Хэрэгжилтийн 
түвшин (Хувиар) 

Үнэлгээ хийгчийн 
гарын үсэг 

Хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага буюу иргэний явуулж буй үйл ажиллагаа 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Төслийг хариуцсан ТХХ-ны гишүүний үйл ажиллагаа 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

6      

8      

9      

10      

Төслийн явцад хяналт, үнэлгээ хийсэн байдал 

1   Х   

2   Х   

3   Х   

4   Х   

5   Х   

6   Х   

7   Х   

 

Хөтлөгч: Төлөвлөлт, хяналтын хорооны ................... ажлын бүлгийн ахлагч ............................ 
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СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРУУЛСАН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ 

Д\д 
Төслийн дугаар, код, нэр ба 

товч агуулга 
Оруулсан 

өөрчлөлтийн үндэс 

Өөрчлөлт оруулсан 
шийдвэрийн дугаар ба 

түүний хугацаа 
Анхаарах хүчин зүйл 

1     

2     

3     

Хөтлөгч. Төлөвлөлт, хяналтын хорооны нарийн бичгийн дарга............................................ 

 

 

 

 

 

 


