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№ 

Дунд 
хугацааны 
хөтөлбөр 
бодлогын 
баримт 
бичиг 

 
Арга хэмжээ 

 
Шалгуур үзүүлэлт  

 
Хүрэх үр дүн   

 
Хөрөнгий
н эх 
үүсвэр 

 
Хариуцах 

байгууллага 

Нэг. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД 

1.1 Санхүү, төсвийн бодлогын чиглэлээр 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Төсвийн 
сахилга 
батыг 

сайжруулж, 
үр ашиггүй 

зардлыг 
багасган, 

хэмнэлтийг 
эрхэмлэнэ.  

 

Төсвийн сахилга бат, санхүүгийн хяналтыг 
сайжруулж, үр ашиггүй зардлыг гаргахгүй 
ажиллах.  

- Төрийн байгууллагууд 
хэмнэлтийг эрхэмлэн  
төсвийн сахилга батыг 
бэхжүүлсэн байна.  
- Он дамжсан өр 
барагдуулсан байна.  
- Батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу үр 
ашигтай зарцуулсан байна. 

 
Зөрчил гараагүй 

байна. 

-  
 

Санхүү алба 

2 

Төсвийн шинэчлэлийг хуулийн хүрээнд 
хэрэгжүүлж, төсвийг үндэслэлтэй 
төлөвлөн, төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 
төсвийн төслийг  хугацаанд нь хянуулна. 

-Төсвийг үндэслэлтэй 
төлөвлөсөн байдал 
-Хугацаанд нь өгсөн 
байдлаар 

-Төсвийн тухай 
хуулийг 
сурталчлан, 
хэрэгжилтийг 
хангах 
-Төсвийг 
үндэслэлтэй 
төлөвлөн, 
төсвийг 
хугацаанд нь 
хянуулсан байна 

-  Санхүү алба  

3 

Орон нутгийн харъяа ААН 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах, аж 
ахуй нэгжийн санхүүгийн тайлан, статистик 
мэдээллийн чанарыг сайжруулах 

-Статистик мэдээний үнэн 
зөв байдал, чанарын хувь 

- Статистик 
мэдээллийн 
хамралт 
сайжирсан 
байх 

-Санхүүгийн 
тайлан тооцоо 

- Санхүү алба  



 
 

 
 

үнэ зөв гарсан 
байх 

4 
Татварын бүх төрлийн үйлчилгээг жигд 
хүртээмжтэй хүргэж, татвар төлөгчдийн 
мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх төрөл 
бүрийн арга хэмжээг зохион байгуулж 
татварын хууль тогтоомжийг сурталчилна. 

-Татвар төлөгчдийн мэдлэг 
нэмэгдэж, эерэг ойлголт 
өссөн байх. 
-Зохион байгуулсан арга 
хэмжээний тоогоор 

-ААНБ-ийн 
албан хаагч, 
иргэд, сурагчид 
хамрагдсан байх 
-Жилд 2-оос 
доошүгй удаа 

- Òàòâàðûí 
áàéöààã÷ 

5 Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх 
татварын орлогыг нэмэгдүүлэн, төсвийн 
орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган 
биелүүлнэ. 

Орон нутгийн орлогын 
төлөвлөгөөг биелэлт  

100% - Òàòâàðûí 
áàéöààã÷ 

6 Сумын хэмжээнд шилэн дансны хуулийн 
хэрэгжилтийг бүрэн хангуулан ажиллана.   

Хуулийн хэрэгжилтийн хувь 100% - Санхүү алба 

7 

Орон нутгийн өмч хөрөнгийн бүрэн бүтэн 
байдал, ашиглалт, хадгалалт 
хамгаалалтыг сайжруулах, хяналт тавьж 
ажиллана. 

-Өмч хамгаалах байнгын 
зөвлөлөөр шийдвэрлэсэн 
хөрөнгийн тоон үзүүлэлт 
 

Хөрөнгийн 
тооллогыг хууль 

журмын дагуу 
чанартай зохион 

байгуулж 
ажиглагдаагүй, 
шинээр авсан, 
актлаж устгах 

хөрөнгийг 
журмын дагуу 
шийдвэрлэсэн 

байх. 

- Өмч хамгаалах 
зөвлөл 

Санхүү алба 
Төсөвт 

байгууллагууд 

8 Бизнесийн 
таатай 
орчин 

бүрдүүлж, 
жижиг дунд 
үйлдвэрлэл
, үйлчилгээ 
эрхлэгчдийг 

дэмжин 
ажиллана.  

ОНХС, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний 
зардлын санхүүжилтийн үр ашгийг 
дээшлүүлэн иргэдэд ил тод, нээлттэй 
болгож, зарцуулалтын үр дүнг дээшлүүлнэ. 

- Төсвийн хувиарын дагуу 
олгох 
-Худалдан авах 
ажиллагааны журмыг 
баримталсан байна. 
- Үр дүнг олон нийтэд 
тайлагнасан байх 

- Зориулалтын 
дагуу 
зарцуулсан 
байна.     - Өр 
авлага үүсээгүй 
байна 
- 2-оос доошгүй 
удаа  

- Засаг даргын 
орлогч 

Санхүү алба 

9 ОНХС-ийн санхүүжилтээр бий болсон 
хөрөнгийг бүртгэлжүүлэх эзэнжүүлэх 

-Хөрөнгийг эзэнжүүлсэн 
байна. 

100% - Санхүү алба 
Төсөвт 

байгууллагууд 
10 СХС-ийн зээлийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.  -Бий болсон ажлын байрны 

тоо нэмэгдсэн байх 
-Хуваарийн дагуу төлөгдсөн 
эргэн төлөлт хувь 

 
 
 

70% 
 

- ЖДҮ 
хариуцсан 

мэргэжилтэн  



 
 

 
 

-Хугацаа хэтэрсэн зээлийн 
хэмжээг бууруулна.  

 
30% 

Хоёр. ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÕҮÐÝÝÍÈÉ ÁÎÄËÎÃÎ 
2.1 Ýð¿¿ë ìýíäèéí бодлогын хүрээнд 

1 СЗДҮАХ-
1.1.2 

Эмийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагааг 
сайжруулж эмийн аюулгүй байдал, 
зохистой хэрэглээний талаархи иргэдийн 
мэдлэгийг дээшлүүлж, эмийн чанар 
аюулгүй байдлыг хангаж, даатгалтай эмээр 
иргэдэд хүртээмжтэй  үйлчилгээг үзүүлэх, 
мэргэжлийн эмийн санчтай болох 

 Мэргэжлийн эмийн 
санчтай болсон байх 

 Даатгалтай эмээр 
үйлчилсэн байна 

 Эмийн зохистой 
хэрэглээний талаарх 
иргэдийн мэдлэг 
дээшилсэн байх 

 
 

ЭЭСан 
Засаг даргын 

нөөц 

 
 

Жилдээ 

Засаг дарга 
ЭЭС-н 
эрхлэгч 

2 СЗДҮАХ-
1.1.4 

Эмч сувилагчдыг чадавхжуулах 
мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулж 
мэргэжлийн боловсон хүчний хангалтыг 
нэмэгдүүлэх 

-Мэргэжлийн сувилагч, 
ариутгагчтай  болсон байх 

-Ажлын бүтээмж 
сайжирч, 
ажилчдын 
ачаалал 
тэнцвэржинэ.  

УТ ЭМТөв 

3  ЕБС болон СӨБ-ийн хүүхдүүдэд шүдний 
эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 
зохион байгуулах  

-Жилд 1-2 удаа үзлэгт 
хамрагдсан байх  

Хүүхдүүдийн 
шүдний өвчлөл 
багасна.  

Өөрийн 
хөрөнгө  

ЭМТөв 
ЕБС 

Цэцэрлэг 
4 СЗДҮАХ Сумын хэмжээн дэх доноруудыг үзлэг 

шинжилгээнд тогтмол хамруулж хүндэтгэл 
үзүүлэх 

-Үзлэг шинжилгээнд 
хамруулсан байх 

Донорт элсэх 
залуусын тоо 
нэмэгдэнэ.  

Өөрийн 
хөрөнгө  

ЭМТөв 

5  
Зорилтот насны урьдчилан сэргийлэх 
үзлэг, шинжилгээг зохион байгуулах  

-Үзлэгийн хамрагдалт өмнөх 
оны үр дүнгээс 10 хувиар 
нэмэгдсэн байх  

Ард иргэдийн 
өвчлөл буурна. 

Өөрийн 
хөрөнгө  

ЭМТөв 

6 СЗДҮАХ-
ийн 1.1.5 

 “Ариун   цэвэр   соёлжилт”-ын   ажлыг үе 
шаттайгаар  зохион байгуулж ЭМТ дотроо 
зориулалтын 00-той болох  

-Төсөв хийгдсэн байх  

-ОНХС-д эрмбэлүүлэх ажил 
хийгдсэн байх  

Ажилчид, хэвтэн 
эмчлүүлэгчдийн 
тав тухтай орчин 

сайжирна. 

 
Жилдээ 

ЭМТөв 
 

7 СЗДҮАХ-
1.1.3 

Эхийн болон 0-5 насны хүүхдийн 
эндэгдлийг гаргахгүй байж, нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний чанарыг сайжруулах 

-Эх хүүхдийн эндэгдэл 
гараагүй байх 
 

-Нөхөн үржихүйн 
тусламж 

үйлчилгээ 
сайжирна. 

 
Жилдээ 

 
ЭМТөв 

8  Эрүүл эхээс, эрүүл хүүхэд зарчимыг 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний үндсэн 
зарчим болгон хэрэгжүүлж эх хүүхдийн 
өвчлөлийг бууруулж, эндэгдэлгүй 
ажиллана. 

 Эх хүүхдийн өвчлөл 
буурсан байна. 

 Эндэгдэл гараагүй байна. 

-Нөхөн үржихүйн 
тусламж 

үйлчилгээ 
сайжирна. 

Жилдээ  ЭМТөв 



 
 

 
 

9  
Явуулын тусламж үйлчилгээгээр малчид 
ард иргэдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 
хамруулах  

-Эрүүл мэндийн явуулын 
үйлчилгээг жилд 1-2 удаа 
зохион байгуулсан байх  

Ард  иргэдийг 
эрүүл мэндийн 
үйлчилгээгээр 

хангана. 

Өөрийн 
хөрөнгө 

ЭМТөв 

10  

Ард иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол 
олгох ажлыг эрчимжүүлэх  

Сургалт сурталчилгааг 
тогтмол хийсэн байх.  

Ард иргэдийн 
эрүүл мэндийн 

боловсрол 
дээшилнэ. 

Өөрийн 
хөрөнгө   

ЭМТөв 

11  

Байгууллагын дээврийн засварын ажлыг 
эхлүүлэх  

Төсөв хийгдсэн байх  

ОНХС-д эрмбэлүүлэх ажил 
хийгдсэн байх 

Ажилчид, хэвтэн 
эмчлүүлэгчдийн 
тав тухтай орчин 

сайжирна. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

бусад эх 
үүсвэр  

ЭМТөв 

12 СЗДҮАХ-
1.1.12 

Зонхилон тохиолдох элэгний В, С вирус, 
сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдвар, 
хорт хавдрын эрт  илрүүлэг шинжилгээнд 
иргэдийг хамруулах 

 Үзлэг шинжилгээ болон 
илрүүлэг шинжилгээ 
хийсэн байх 

 Хамрагдалтын хувь 
өссөн байх 

Өвчлөл буурна.  УТ ЭМТөв 

13  ЭМТ-д хэрэгжиж буй үндэсний 
хөтөлбөрүүдийн хүрээнд иргэдэд сургалт 
сурталчилгааны ажлуудыг чанартай, үр 
дүнтэй шинэлэг арга хэлбэрээр зохион 
байгуулах  

 Хөтөлбөрүүдийн 
хэрэгжилтийн хувиар 

 - Жилд 2-оос доошгүй 
удаа 

Хууль журмын 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

УТ ЭМТөв 

14  ЭМТ-ийн Б корпусын цахилгааны 
монтажыг шинэчлэх 

 Цахилгааны монтажыг 
шинэчилсэн байх 

Ажилчдын 
нийгмийн 
баталгаа 

хангагдана.  

Өөрийн 
хөрөнгө 

ЭМТөв 

2.2 Áîëîâñðîëûí õ¿ðýýíä 
1 

 
Хичээлийн шинэ байрын зураг төсөв 
хийлгэх 

Хичээлийн шинэ танхимтай 
болж сургалтын үйл 
ажиллагаа явуулах орчинг 
сайжруулах  

Суралцагсад 
хөгжих орчин 
сайжирч шинэ 
байртай болно. 

5 сая 

 

 
 

ЕБС 

2 

 Мэдээлэл зүйн кабинеттай болох 

 

Мэдээлэл зүйн танхим 
явуулах орчин бүрдэх  

 

Орчин үеийн 
сургалтын 
танхимтай болж 
хүүхдийн  
чадвар 
нэмэгдэнэ.  

15 сая 

 

 
ЕБС 

3 

 Спорт залны тоног төхөөрөмжтэй болох  
Өнөөгийн шаардлагад 
нийцсэн хичээлийн 
хэрэглэгдэхүүнтэй болох  

Спортод гаргах 
сурагчдын 

10 сая 

 

 
ЕБС 



 
 

 
 

амжилт 
нэмэгдэнэ.  

4 

 Англи хэлний кабинеттай болох  
Өнөөгийн шаардлагад 
нийцсэн хэрэглэгдэхүүнтэй 
болох  

Англи хэлний 
сургалтын орчин 
өөрчлөгдөж 
хэлний чадвар 
нь нэмэгдэнэ  

8000000 

 
 

ЕБС 

5 СЗДҮАХ Үдийн хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж чанар 
хүртээмжид хяналт тавьж ажиллах 

 Хоол эрүүл ахуйн 
шаардлага хангасан 
байна. 

Хөтөлбөр үр 
дүнтэй 

хэрэгжинэ.м 

УТ Сургуулийн 
захиргаа  

6 СЗДҮАХ Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр хөтөлбөрийг 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 

 Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн хувиар 

Хүүхдийн сурч 
амьдрах таатай 
нөхцөл бүрдэнэ. 

УТ Сургуулийн 
захиргаа  

7 СЗДҮАХ-
1.2.2 

 СӨБ болон суурь боловсролын цөм 
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 

 Хөтөлбөр хэрэгжсэн байх 
 Үр дүнд хүрсэн байх 
 Хүүхэд бүрийн сургалтын 

чанарт дүн шинжилгээ 
хийж ахиц гаргах 
ажлуудыг зохион 
байгуулж үр дүнд хүрсэн 
байна. 

Хүүхэд бүрийн 
сургалтын чанар 

дээшилнэ. 

- Сургуулийн 
захирал, 

цэцэрлэгийн 
эрхлэгч 

8 СЗДҮАХ Эцэг эхчүүд, иргэдэд чиглэсэн сургалт, 
зөвлөмжүүдийг НТБ-н багш, нийгмийн 
ажилтнаар дамжуулан хүргэнэ.  

 Жилд 3-аас доошгүй 
сургалт явагдсан байх  

 Нийтийн эцэг эхийн 
сургалт зөвлөгөөнийг 
хичээлийн жилийн турш 
2 удаа зохион байгуулж, 
НТБ-ын сургалтуудыг 
иргэдийн санал 
оролцооны үндсэн дээр 
зохион байгуулна. 

Эцэг эхчүүд, 
иргэд төрөл 

бүрийн сургалт, 
мэдээллээр 
хангагдана.  

Төсөл 
хөтөлбөр 

Сургуулийн 
захирал НТБ-н 

багш 

9 СЗДҮАХ-
1.2.1 

СӨБ, ЕБС-д багшлах эрхтэй мэргэжлийн 
багшаар 100% хангах 

 100% мэргэжлийн 
багшаар хангагдсан байх 

 Дуу хөгжмийн 
мэргэжлийн багштай 
болсон байна.  

100% УТ Сургууль 
цэцэрлэгийн 

захиргаа 

10 СЗДҮАХ-
1.2.2 

СӨБ, ЕБС-ийн 1-2 бүлэг ангийг ширээ 
сандалжуулах 

 Анги бүлэг ширээ 
сандалтай болсон байх  

Материаллаг 
бааз сайжирна.  

УТ 
хандив 

тусламж 

Сургууль 
цэцэрлэгийн 

захиргаа 

11 СЗДҮАХ-
1.2.15 

Спорт залыг бүрэн хэмжээнд ажиллуулж 
нийтийг хамарсан уралдаан тэмцээн 

 Заал ашиглалтыг 
нэмэгдүүлэх 

Хүүхэд 
залуучууын 

- Сургуулийн 
захирал, 



 
 

 
 

явуулж, спортын дугуйлан секцүүдийг 
тогтмол хичээллүүлэх  

 Уралдаан тэмцээн 
тогтмол явуулсан байх 

 Үйл ажиллагаа 
тогмолжсон байх 

чөлөөт цаг зөв 
боловсон 

өнгөрөх нөхцөл 
бий болно.  

биеийн 
тамирын багш 

12 СЗДҮАХ-
1.2.18 

Улс, аймагт амжилт гаргасан багш, 
хүүхдүүдэд урамшил олгох алдаршуулах 
ажлыг зохион байгуулна.  

 Алдаршуулах ажил 
хийгдсэн байх 

Идэвх оролцоо 
нэмэгдэнэ.  

Засаг 
даргын 

нөөц 

Сум, багийн 
Засаг дарга, 

сургууль, 
цэцэрлэг 

13 СЗДҮАХ-
1.2.10 

Шаардлагатай боловсон хүчнийг бэлтгэх, 
сургах хөгжүүлэх чиглэлээр боловсролын 
магистрын болон заах аргач зэрэгтэй 
багшийн тоог нэмэгдүүлнэ.  

-Сургах, хөгжүүлэх ажил 
хийгдсэн байх 
-Зэрэгтэй багшийн тоо 
нэмэгдсэн байх  

Багш нарын заар 
арга ур чадвар 
нэмэгдэж, 
нийгмийн 
баталгаа 
сайжирна 

УТ Сургууль, 
цэцэрлэгийн 

захиргаа 

14  Сумын сургуулийг Улаанбаатар хотын 
Баянзүрх дүүргийн 136 дугаар сургуультай 
шифийн харилцаа тогтоосны дагуу цаашид 
хамтран ажиллах 

 Хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулах  

 Багш ажилчдыг  
туршлага судлуулах  

Хамтын 
ажиллагаа 
өргөжинө. 

- Сургуулийн 
захиргаа 

15  

Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийг 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж ажиллана.  

 Үндэсний хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтээр  

 
90% 

ОНТ Сургуулийн 
захирал 

Цэцэрлэгийн 
эрхлэгч 

НБМэргэжилтэ
н 

16  
СӨБ-ийн хүүхдүүдийн дунд “Оюун ухааны 
олимп” зохион байгуулах 

 Оюун ухааны олимпыг 
цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн 
дунд зохион явуулна  

Сэтгэн бодох 
чадвар 

сайжирна.  

ОНТ Цэцэрлэгийн 
эрхлэгч 

17  Сумын цэцэрлэгийг Улаанбаатар хотын 
Баянзүрх дүүргийн 210 дугаар цэцэрлэгтэй 
шифийн харилцаа тогтоосны дагуу цаашид 
хамтран ажиллах 

 Хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулах  

 Багш ажилчдыг  
туршлага судлуулах  

Хамтын 
ажиллагаа 
сайжирна.  

- Цэцэрлэгийн 
эрхлэгч 

18  
СӨБ-ийн багш нарыг арга зүйн сургалтанд 
хамруулах  

 Үндсэн болон орон 
нутгийн сургалтанд багш 
нарыг 100% хамруулах  

Багшийн арга 
барил сайжирна. 

ОНТ  Цэцэрлэгийн 
эрхлэгч 

19  

Малчдын хүүхдийг СӨБ-ын үйлчилгээнд  
хамруулах  

 Малчдын хүүхдүүдийг гэр 
цэцэрлэгт хамруулах 

 Явуулын багшийн 
сургалтаар СӨБ-ын 
үйлчилгээг хүргэсэн 
байна. 

Хүүхдийн сурч 
хөгжих 

боломжийг 
нэмэгдүүлнэ.  

ОНТ  Цэцэрлэгийн 
эрхлэгч 



 
 

 
 

20  
Багш хөгжлийн төвтэй болж, тохижуулах  

 Багш нар бие биеэнээс 
суралцах, орчин нөхцөл 
сайжирна.  

Багш хөгжих 
боломж 

нэмэгдэнэ.  

500,0 Цэцэрлэгийн 
эрхлэгч 

21  
Багш ажилчдын эрүүл мэндийн урьдчилсан 
сэргийлэх үзлэгт хамруулах 

- Нийт ажилчдын 80% 
хамрагдсан байх 

Багш, ажилчид 
эрүүлжин ажлын 
бүтээмж 
нэмэгдэнэ. 

450,0 
 
 

Цэцэрлэгийн 
эрхлэгч 

22  

“Эрүүл шүд” аян зохион байгуулах 
-Аяны хүрээнд нийт 
хүүхдийн 30% эрүүлжүүлэх 

Шүдний өвчлөл 
буурж, 

эрүүлжүүлжинэ. 
500,0 

Цэцэрлэгийн 
эрхлэгч 

23  

100 хүүхдийн шинэ цэцэрлэгийн  
барилгатай болох ажлыг эхлүүлэх 

-100 хүүхдийн шинэ 
цэцэрлэгийн газрын 
асуудлыг шийдвэрлэж, зураг 
төсвийн ажлыг эхлүүлэх 

-Мөн 2020 оны төсвийн  
төсөвт суулгах   

Стандартын 
шаардлага 
хангасан 

барилгатай 
болж, хүүхдүүд, 
албан хаагчдын  
сурч, ажиллах 

орчин сайжирна. 

УТ 

 
Цэцэрлэгийн 

эрхлэгч 

24  

Хүүхдийн чуулган зохион байгуулах 

- Чуулган зохион 
байгуулагдсан байх   УТ 

Нийгмийн 
бодлогын 

мэргэжилтэн  
ЕБС, цэцэрлэг  

2.3 Соёл урлаг, спортын чиглэлээр 

1  

Мэргэжлийн боловсон хүчний хангалтыг 
нэмэгдүүлэх 

Мэргэжлийн хөгжмийн багш, 
бүжгийн багштай болсон 
байх 

Ажлын бүтээмж 
сайжирч, 
дугуйлан 

тогтмолжино. 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

бусад эх 
үүсвэр 

 
Соёлын төвийн 

эрхлэгч  

2  

Тайзны гэрэлтүүлгийг шинэчлэх 

 

Гэрэлтүүлэг шинэчлэгдсэн 
байна. 

 

Орчин үеийн 
тоглолтын 

чанарт ойртоно. 

15 сая  

 

Соёлын төвийн 
эрхлэгч 

3  

Үндэсний хөгжмийн зэмсэгээр хангах 
 Хөгжмийн зэмсэг 
шинэчлэгдсэн байх 

Хөгжимдөх 
урлагийг залуу 

хойч үедээ 

10 сая  

 

Соёлын төвийн 
эрхлэгч 



 
 

 
 

өвлүүлж, 
сурталчилна 

4 СЗДҮАХ-
1.3.6,  
1.3.12 

Соёлын биет бус өвийн бүртгэл мэдээлийн 
сан болон видео санг төрөлжүүлэн 
баяжуулах 

 Бүртгэл мэдээллийн 
сантай болсон байх 

Соёлын биет 
бус өвийн 

мэдээллийн 
сантай болно. 

ОНТ 
Соёлын төвийн 
эрхлэгч, багийн 
засаг дарга нар 

5 СЗДҮАХ-
1.3.5 

Мэргэжлийн болон мэргэшсэн багш нараар 
áîðæèãîí óðòûí äóó, ìîðèí õóóð, хөөмий,  
лимбэ ардын бүжиг, ардын дууны дугуйлан 
хичээллүүлэх  

 Мэргэжлийн эсвэл 
мэргэшсэн багштай 
болох 

 Дугуйлан секцийн үйл 
ажиллагаа жигдсэрсэн 

Дугуйлан секц 
тогтмол 

хичээллэх 
боломж 
бүрдэнэ. 

- 

Соёлын төвийн 
эрхлэгч 

6 СЗДҮАХ-
1.3.7 

Ñî¸ëûí òºâèéí íîìûí ñàíãèéí ôîíäûã 
æèëäýý 100-ñ äîîøã¿é øèíý íîìîîð 
áàÿæèëò õèéж, номын баярыг нийтэд 
өвөрмөц хэлбэрээр зохион байгуулж 
”Буяннэмэх” тэмдэгтэн төрүүлэх   

 Шинэ номоор баяжилт 
хийгдсэн байх 

 Үр дүнд хүрсэн байх 

Номын сангийн 
үйл ажиллагаа 

өргөжинө. 

ОНТ 
хандив 

тусламж 
Соёлын төвийн  

номын санч 

7  Явуулын, дуудлагын, зөөврийн номын 
сангийн ажлыг эрчимжүүлэх 

 Үйлчлүүлсэн иргэдийн 
тоогоор  

Үр дүнтэй үйл 
ажиллагаа 

явуулсан байна. 

- 
Соёлын төвийн 

номын санч 

8 СЗДҮАХ-
1.3.22 

Нийтийн биеийн тамир спортыг хөгжүүлж, 
сум орон нутагтаа урлаг, спортын наадам 
зохион байгуулахаас гадна улс, аймаг, 
бүсийн чанартай уралдаан тэмцээнүүдэд 
тогтмол оролцуулж дэмжлэг үзүүлнэ.  

 Үйл ажиллагаа зохион 
байгуулсан байх 

 Залуучуудын идэвх 
оролцоо нэмэгдсэн байх 

Залуучуудын 
идэвх оролцоо 

нэмэгдэнэ.  

ОНТ, 
хандив 

тусламж 

Соёлын төвийн 
эрхлэгч  

Нийгмийн 
бодлогын 

мэргэжилтэн 
9 СЗДҮАХ-

1.3.3 
Өрх бүр “Угийн бичгээ хөтөлцгөөе” аяны 
хүрээнд нийт өрхийн 55-аас доошгүй 
хувийг хамруулна. 

 Хамрагдах өрхийн тоо 
нэмэгдэж 55%-д хүрсэн 
байна. 

55% ОНТ Соёлын төвийн 
эрхлэгч 

БЗД нар, 
Сургагч багш 

нар 
10 СЗДҮАХ-

2.1.12 
Ахмадын “ДУУЛАХ ӨДӨР ЦЭНГҮҮН”  
зохион байгуулах 

 Үйл ажиллагаа зохион 
байгуулсан байх 

 Ахмадын идэвх оролцоо 
нэмэгдсэн байх 

- ОНТ, 
хандив 

тусламж 

Соёлын төв 
Ахмадын 

хорооны дарга, 
багийн засаг 

дарга нар 

Гурав. НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ХҮРЭЭНД 

3.1 Ахмадын чиглэлээр 

1  
Сумдын ахмадын хороог комьпютер, 
техник хэрэгсэлтэй болгоход дэмжлэг 
үзүүлж үйл ажиллагаа явуулах хэвийн 
нөхцлийг хангах 

 Шаардлагатай техник 
хэрэгслээр бүрэн 
хангагдсан байна. 

Үйл 
ажиллагаагаа 

явуулах 
боломжоор 
хангагдана. 

ОНХС Засаг дарга  
НБАжилтан 



 
 

 
 

2  

Сар шинийн баяр болон ахмадын баяраар 
ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх 

 Хүндэтгэл үзүүлсэн 
ахмадын тоо 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

УТ Засаг дарга 
Төсөвт 

байгууллагууд 
Багийн ЗД нар 

3  

Ахмадуудын эрүүл мэндийн судалгааг 
нарийвчлан гаргаж, урьдчилан сэргийлэх 
үзлэгт ахмад настнуудыг хагас жилд тутам 
хамруулж байх 

 Ахмадуудын эрүүл 
мэндийн судалгаатай 
байна. 

  Эрүүл мэндийн үзлэг 
шинжилгээнд бүрэн 
хамрагдсан байна. 

Ахмадуудыг 
эрүүл мэндийн 

байдал 
сайжирна.  

- ЭМТөв 
НБАжилтан  

4  

Ахмадын санг  жил бүр бүрдүүлэх. 
 Бүрдүүлсэн хөрөнгийн 

хэмжээгээр 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

УТ Санхүүгийн 
алба 

3.2 Гэр бүл , хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр 

1  

Залуучуудын салбар зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг дэмжин, Залуучуудын 
хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлж 
ажиллах 

 Сумын 15-34 насны 
залуучуудын 40 хувьд 
хүрч ажиллах 

 Салбар зөвлөлийн ажил 
сайжирч үйл ажиллагаа 
тогтмолжсон байна 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана.  
- 

НБАжилтан  
Салбар 

зөвлөлийн 
гишүүд 

2  

Хүүхэд өсвөр үе залуучуудад гэр бүлийн 
боловсрол олгох, амьдрах ухааны чадвар 
эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулах 

 Сургалтын хөтөлбөр 
төлөвлөгөөгарсан байна 

 Сургалтанд 
хамрагдсанаар хүүхэд, 
өсвөр үе, залуучуудын  
гэр бүлийн боловсрол 
болон  амьдрах ухааны 
чадвар  дээшилсэн 
байна. 

Хүүхэд, өсвөр 
үе, залуучуудын  

гэр бүлийн 
боловсрол 

болон  амьдрах 
ухааны чадвар  

дээшилнэ.  

- 

 
 
 
 

НБАжилтан  
НТБ-ын нэгж 

3  Урлаг спорт, сурлагаараа бусдыгаа 
манлайлагч шилдэг хүүхдийг шагнаж 
урамшуулах 

 Шагнаж урамшуулснаар 
хүүхдүүдийн  амжилт, ур 
чадвар нэмэгднэ. 

Хүүхдийн идэвх 
оролцоо 

нэмэгдэнэ. 
ОНТ 

Засаг дарга  
НБАжилтан 

4  Гэр бүлд чиглэсэн  үйл ажиллагааг 
төлөвлөн хэрэгжүүлж, гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг 
сурталчилах 

 Үйл ажиллагаа зохион 
байгуулагдсан байна 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

- НБАжилтан 

5  

Сум байгууллагадаа хүйсийн тэнцвэрт 
байдлын судалгаа хийх 

 Судалгаа хийгдсэн байх 
 Сум байгуулагадаа 

нэгдсэн судалгаатай 
болсон байна 

Судалгаатай 
болсон байна. 

- 

ХБАжилтан  



 
 

 
 

6   Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийг иргэд олон нийтэд сурталчилж 
таниулах 

 Төлөвлөгдсөн сургалт 
сурталчилгаа хийгдсэн 
байх 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 
- 

ХБАжилтан  

7  Хүн амын бие бялдарын хөгжил 
чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилд  
иргэдийг бүрэн хамруулах 

 Сорилд хамрагдвал 
зохих иргэдийг бүрэн 
хамруулах 

- - ЭМТөв 
НБАжилтан 

8  Хүүхэд хамгаалах хамтарсан багийг 
нэгдсэн удирдлагаар хангаж, тогтвортой 
ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх 

 Хамтарсан багийн  үйл 
ажиллагаа сайжирсан 
байх 

Хүүхэд 
хамгаалал 
сайжирна. 

ОНТ Засаг дарга  
НБАжилтан 

Дөрөв. НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 

4.1 Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн чиглэлээр  

1 СЗДҮАХ Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
салбар хорооны үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулж  тодорхой арга 
хэмжээнүүдийг зохион байгуулах 

Салбар хороо 
байгуулагдсан байх 

Салбар хорооны 
үйл ажиллагааг 
жигдрүүлнэ 

 ХЭХАХМ 

2 СЗДҮАХ-
2.1.1-3, 

2.1.9 

Хºäºëìºð ýðõëýëòèéã äýìæèõ сангийн 
õºòºëáºðүүдийг хэрэгжүүлж, ажилгүйдэл 
ядуурлыг бууруулна.                   

 Ажилгүйдэл ядуурал 
буурсан байх  

Тодорхой үр 
дүнд хүрсэн 

байна.  

УТ ХЭХАХМ 
 ÁÇÄ íàð 

3  

Зорилтот өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах 

 Зорилтот бүлгийн 
өрхийг оновчтой  сонгох 

Зорилтот өрхийн 
хөгжлийн 
түвшин 
дээшилсэн 
байна.  

 ХЭХАХМ 

4 СЗДҮАХ-
2.1.5 

Эхийн алдар 1, 2-р одон, ЖНХХЭ-ийн 
мөнгийг цаг хугацаанд нь олгох  

 Цаг хугацаандаа 
олгогдсон байх 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

УТ ХЭХАХМ 

5 СЗДҮАХ-
2.1.6 

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийг 
иргэдэд цаг хугацаанд нь олгож нийгмийн 
халамжийн санг өр авлагагүй явуулна. 

 Цаг хугацаандаа 
олгогдсон байх 

 Өр авлагагүй байх 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

УТ ХЭХАХМ 

6 СЗДҮАХ-
2.1.5 

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн 
халамжийн үйлчилгээнд ахмад настан 
болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг 
хамруулж тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлнэ. 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
байдал нэмэгдсэн байх 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

УТ ХЭХАХМ 

7 СЗДҮАХ-
2.1.6 

Ахмад настан болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг рашаан сувилалд 
амруулж протез, ортопедийн хэрэгсэл 
олгох ажлыг жил бүр эрчимжтэй зохион 
явуулна. 

 Үйлчилгээнд бүрэн 
хамруулсан байх 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

УТ ХЭХАХМ 

8 СЗДҮАХ-
2.1.10 

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийг тогтмол 
хуралдуулж иргэдийг зохих үйлчилгээнд 
хамруулна.  

 Үйл ажиллагаа 
тогтмолжсон байх 

Халамжийн 
үйлчилгээ 

иргэнд хүрнэ.  

УТ ХЭХАХМ 



 
 

 
 

 Иргэдийг зохих 
үйлчилгээнд 
хамруулсан байх 

9 СЗДҮАХ-
2.1.4 

“Нийгмийн эмзэг бүлэгт хоол, тэжээлийн 
дэмжлэг үзүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд ООТА-аар амжиргааны түвшин 
тодорхойлогдсон, сонгогдсон өрхөд 
хүнсний талон олгох ажлыг зохион 
байгуулж, хяналт тавьж ажиллана.  

 Төрийн үйлчилгээ 
иргэдэд хүрсэн байх  

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

УТ ХЭХАХМ 

10 СЗДҮАХ-
2.1.10-11 

Àõìàä íàñòíóóäûã õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíä 
á¿ðýí õàìðóóëах 

 Төрийн үйлчилгээ 
иргэдэд хүрсэн байх 

 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

ОНТ 
Хандив 
тусламж 

ХЭХАХМ 

4.2 Нийгмийн даатгалын хүрээнд 

1 СЗДҮАХ Малчид, ААН, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчдийг сайн дурын болон эрүүл 
мэндийн  даатгалд бүрэн хамруулах  

 Хамрагдалтын хувь 
өссөн байх  

- УТ НД-н байцаагч 
БЗД-нар 

2 СЗДҮАХ-
2.1.14 

Сангуудын орлогын төлөвлөгөөг жигд 
ханган биелүүлж ажиллана 

 Төлөвлөгөө биелсэн 
байх  

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

УТ НД-н байцаагч 
БЗД-нар 

3 СЗДҮАХ-
2.1.15 

Тэтгэвэр тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь 
олгож тэтгэврийн өр авлагагүй ажиллана 

 Өр авлагагүй ажилласан 
байх  

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

УТ НД-н байцаагч 

4  Нийгмийн даатгалын тухай хууль 
тогтоомжийн талаар улирал тутам сургалт 
зохион байгуулах  

 Сургалт зохион 
байгуулсан байх 

 Иргэдийн мэдлэг 
дээшилсэн байх  

Иргэдийн хууль 
эрх зүйн мэдлэг 

дээшилнэ. 

УТ НД-н байцаагч 

Тав. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ЖДҮ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ДЭД БҮТЦИЙН ХҮРЭЭНД 

5.1 Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн чиглэлээр  

1 СЗДҮАХ-
3.1.1 

Малын тоо цөөнтэй, залуу малчдыг төсөл 
хөтөлбөрт хамруулж малжуулна 

 Малчдыг төсөл 
хөтөлбөрт хамруулсан 
байх 

 Үр дүнд хүрсэн байх 

Иргэдийн 
амьжиргаа 
дээшилнэ.  

УТ, ОНТ МЭТасаг 
ХААТ 

Багийн засаг 
дарга нар  

 
2 СЗДҮАХ-

3.1.2 
Малын халдварт, паразиттах өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг графикт 
хугацаанд хийлгэж, тэдгээрт хяналт тавин 
ажиллаж үр дүнг тооцох 

 Вакцин хугацаандаа 
хийгдсэн байх  

 Үр дүнг тооцсон байх  

Мал эрүүлжинэ.  УТ 
ОНТ 

МЭТасаг, 
Багийн засаг 

дарга нар 

3 СЗДҮАХ-
3.1.4 

Суманд малын гаралтай түүхий эд бэлтгэх 
ажлыг төлөөлөгчөөр дамжуулан гүйцэтгэж, 
үндэсний үйлдвэрт хонь, тэмээний ноос, 
богийн арьс, адуу, үхрийн шир тушаасан 

 Урамшуулал олгогдсон 
байх  

 Төрийн үйлчилгээг 
иргэдэд хүртээмжтэй 
хүргэсэн байх  

Урамшуулал 
олгогдоно.  

УТ 
ОНТ 

 
ХААТасаг 

Багийн засаг 
дарга нар 



 
 

 
 

малчдад урамшуулал олгох ажлыг зохион 
байгуулна.   

4 СЗДҮАХ-
3.1.5 

“Ìàëûí èíäåêñæ¿¿ëñýí äààòãàë” òºñөлд 
ìàë÷èí ºðõèéг хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. 
Албан ёсны зуучлагчаар дамжуулан 
даатгалд хамруулна.  

 Хамрагдалтын хувь 
нэмэгдсэн байх  

20% УТ 
ОНТ 

ХААТасаг 
Багийн засаг 

дарга нар  
Албан ёсны 
зуучлагчид 

5 СЗДҮАХ-
3.1.6 

Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын 
хүрээнд  ЗГ-ын тогтоолын дагуу сумын 
аюулгүйн нөөцөд өвс, тэжээлийг бэлтгэн 
нөөцлөнө.  

 Нөөц бэлтгэгдсэн байх  Өвөлжилтийн 
бэлтгэл 

хангагдана. 

ОНТ ХААТасаг 
Багийн засаг 

дарга нар 
Ажлын хэсэг 

6  Тухайн оны өвс, тэжээлийн аюулгүй нөөц 
бүрдүүлэх, шаардагдах  санхүүгийн эх 
үүсвэрийг шийдвэрлэх 

 Нөөц бүдүүлэхэд 
шаардлагатай хөрөнгийг 
шийдвэрлэх 

Өвөлжилтийн 
бэлтгэл 

хангагдана. 

ОНТ Засаг дарга  
ХААТасаг 

7 СЗДҮАХ-
3.1.10 

Хувийн мал эмнэлгүүдийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих  

 Хяналт тавьж үр дүнд 
хүрсэн байх  

Хувийн мал 
эмнэлгүүдийн 
үйл ажиллагаа 

сайжирна.  

ОНТ МЭХУБ 

8 СЗДҮАХ-
6.1.21 

Аймгаас зохион байгуулсан малчдын 
зөвлөгөөнд оролцох, суманд малчдын 
зөвлөгөөнийг жил бүр зохион байгуулах  

 Малчдын оролцоо 
нэмэгдсэн байх  

 Үр дүнтэй байх  

- ОНТ ЗДТГ 
ХААТасаг 
БЗД нар  

9  Улс, аймгийн аварга малчнаар 
шалгаруулахаар тодорхойлсон малчдын 
материалын бүрдлийг журмын дагуу 
хангах ажлыг хариуцлагатай зохион 
байгуулах 

 Материалын бүрдлийг 
журмын дагуу хангах 

 Хугацаанд нь хүргүүлсэн 
байна. 

Аварга малчдын 
тоо нэмэгдэнэ.  

УТ ХААТасаг 
Багийн Засаг 

дарга нар 

10  Сумын хэмжээнд үржилд ашиглаж буй хуц, 
ухнанд үзлэг, ангилалт хийж анги чанарыг 
тогтоох, мал эмнэлгийн үзлэг шинжилгээнд 
хамруулж, эрүүл мэнд, гарал үүсэл ашиг 
шимийн үзүүлэлтээр баталгаажсан 
хээлтүүлэгчийг үржилд ашиглах, 
стандартын шаардлага хангахгүй 
хээлтүүлэгчийг үржлээс хасах, заазлах 

 Хээлтүүлэгч малын 
чанар сайжирсан байна. 

 Мал эрүүлжсэн байна. 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

ОНТ МЭҮТ 
ХААТасаг 

Багийн Засаг 
дарга нар 

11  Мэргэжлийн ажил үйлчигээний нэгж болон 
хээлтүүлэгч маллах малчид, иргэдийн 
хооронд байгуулах гэрээ хэлцлийг хийх, 
нутаглах бэлчээр, тэжээл ус,  цалин хөлс, 
урамшуулал, хариуцлага зэргийг тодорхой 
тусгаж өгөх 

 Хээлтүүлэгч малыг 
тусгай ялган сууриласан 
байх 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

ОНТ МЭҮТ  
Багийн Засаг 

дарга нар 



 
 

 
 

12  Богийн хээлтүүлэгчийг ялган төвлөрүүлэх, 
мэргэжлийн ажил үйлчилгээний нэгжид 
шилжүүлэх асуудлыг Багийн Иргэдийн 
Нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэн өвөлжөө, 
хаваржаа, худаг ус, малын бэлчээр, 
арчилгаа маллагаа, өвс тэжээлийн 
асуудлыг ярилцаж олонхийн саналын 
дагуу шийдвэр гаргах 

 Багийн иргэдийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн 
батлуулах. 

 Шаардагдах төсвийг 
шийдвэрлэсэн байна. 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

СХС МЭҮТ  
ХААТасаг 

Багийн Засаг 
дарга нар 

БИНХ-ын дарга 
нар  

13  Бог малын хээлтүүлэгчийг нийлүүлгийн бус 
улиралд эх сүргээс  тусгаарлаж Мал 
үржүүлэг технологийн ажил үйлчилгээний 
нэгжид ялган төвлөрүүлэх, зөвхөн үржлийн 
насны малыг нийлүүлэгт оруулах 

 Зөвхөн үржлийн насны 
малыг хээлтүүлэгт 
ашиглах 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

 МЭҮТ  
Багийн Засаг 

дарга нар 
 

14 СЗДҮАХ-
6.1.24 

Тэнгэр ажих арга хэмжээг жил бүр өргөн 
хэмжээнд зохион байгуулах 

 Үйл ажиллгааг зохион 
байгуулсан байх  

- - ХАА-н тасаг 
БЗД нар 

Багийн дарга 
нар  

15  Мянгат малчин гэр бүлийн анхдугаар 
зөвлөгөөн зохион байгуулах 

 Зохион байгуулагдсан 
байх 

- - Засаг дарга 
ХААТ 

МЭТ, БЗД нар 

5.2 Жижиг дунд үйлдвэрлэл, бэлчээр, хоршоо, газар тариалангийн чиглэлээр  

1 СЗДҮАХ-
3.1.10 

Суманд “Цагаандэлгэр-2020” үзэсгэлэн 
худалдааг зохион байгуулан шалгаруулж, 
шалгарсан бараа, бүтээгдэхүүн, шилмэл 
малыг  “Дундговь-Түншлэл-2020”, бусад  
үзэсгэлэнд оролцох 

 Үзэсгэлэн худалдаа 
зохион байгуулсан байх 

 Иргэд малчдыг 
оролцоог нэмэгдүүлсэн 
байх  

-  
ОНТ 

ЖДҮХМ 

2  Иргэдийн төрөл бүрийн нарийн ногоо 
тарих, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх санал 
санаачилгыг дэмжих үр бордоогоор хангах 

 Хүсний ногоо тариалж, үр 
бордоогоор хангагдсан 
өрхийн тоогоор   

-  ЖДҮХМ 

3 СЗДҮАХ-
3.1.10 

ÕÀÀ-ä îðóóëàõ õºðºíãº îðóóëàëòûã 
ìàë÷äûí á¿ëýã, õîðøîîíä ÷èãë¿¿ëæ, 
õîðøèæ àæèëëàõ ñàíàë ñàíàà÷èëãûã 
äýìæèæ àæèëлаíà 

 Санал санаачилга гарч 
үр дүнд хүрсэн байх 

- ОНТ ЖДҮХМ 

4 СЗДҮАХ-
6.1.21 

ÑÕÑ-èéí çýýëèéã журмын шаардлага 
хангасан èðãýä, ÀÀÍ-ä ºã÷ ¿ð ä¿íã тогтмол 
òîîöîн, çýýëèéí ýðãýí òºëºëòөд хяналт 
тавьж ажиллана. 

 Зээлийг зориулалтын 
дагуу зарцуулсан байх  

 Зээлийн ашиглалт 
сайжирсан байх  

 ЖДҮ-ийн тоо нэмэгдсэн 
байх  

 Ажлын байрын тоо 
нэмэгдсэн байх 

СХС-ийн 
зээлийн үр 

өгөөж 
нэмэгдэнэ. 

СХС Орон тооны 
бус зөвлөл,  

ÆÄ¯ХМ  



 
 

 
 

5  Сумын бэлчээрийн доройтол 
талхлагдалтаас урьдчилан сэргийлж 
бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгчтэй тэмцэх 
ажил зохион байгуулах  

 Бэлчээрийн дориотол 
багассан байх  

Бэлчээр 
хамгаална.  

- ÆÄ¯ХМ, 
Áагийн дарга 

íàð 

5.3 Байгаль орчны чиглэлээр 
1 СЗДҮАХ-

6.1.21 
Ногоон байгууламжийн усалгаа арчилгааг 
хийх, мод тарих, эзэнжүүлэх 

 Ажлын гүйцэтгэл  Ногоон 
байгууламж 
нэмэгдэнэ.  

ОНТ БОУБ,  
байгууллагын 

дарга нар,  БЗД 
нар 

  Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, 
хог гаргасны төлбөрийг бүрэн төвлөрүүлнэ.  

 Хог хаягдлын төлбөрийг 
төвлөрүүлсэн хувиар  

Орлого бүрдэнэ.  БОУБ  
Татварын 
байцаагч 

2 СЗДҮАХ-
3.1.10 

 Хайгуул болон ашиглалтын тусгай 
зөшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих 

 Хяналт тавьж ажилласан 
байна.  

Иргэдийн хяналт 
сайжирна.  

ОНТ БО байцаагч 
Багийн засаг 

дарга нар, 
Цагдаагийн 

хэсэг  
3 СЗДҮАХ-

6.1.21 
Иргэд олон нийтэд экологийн боловсрол 
олгох болон байгаль орчныг хамгаалах ач 
холбогдолыг сурталчилах  

 Сургалт сурталчилгаа 
хийгдсэн байх   

Иргэдийн 
экологийн 
боловсрол 
дээшилнэ.  

- БО байцаагч 
Багийн засаг 

дарга нар 

4 СЗДҮАХ-
6.1.21 

Хүнд даацын машиныг тогтоосон 
маршрутын дагуу явж байгаа эсэхэд  
хяналт тавин ажиллана 

 Маршрутын дагуу явсан 
байх  

 Иргэдээс гомдол 
мэдээлэл ирэхгүй байх 

Тогтоолын 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

- БО, газрын 
даамал, БЗД 

нар, 
Цагдаагийн 

хэсэг 
5 СЗДҮАХ-

3.1.10 
Сумын төвийн хог  цэвэрлэгээний ажлыг 
зохион байгуулж “Цэмцгэр Цагаандэлгэр” 
зорилтыг хэрэгжүүлэх, золбин нохой, муур 
устгах ажлыг зохион байгуулах 

 Хог цэвэрлэгээ хийгдсэн 
байх  

 Золбин нохойны тоо 
буурсан байх 

Хоггүй, аюулгүй 
орчин бүрдэнэ.  

- БО байцаагч 
Багийн засаг 

дарга нар 
Байгууллагын 

дарга нар  
6 СЗДҮАХ-

6.1.21 
Зөвшөөрөлгүйгээр байгалийн өнгөт чулуу 
түүх, эрэх хайх үйл ажиллагааг таслан 
зогсоох 

 Зөрчлийг таслан 
зогсоосон байх 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана.  

- БО байцаагч 
Багийн засаг 

дарга, 
цагдаагийн 

хэсэг 
7  Нохойг бүртгэлжүүлж мал эмнэлгийн 

үйлчилгээнд хамруулж, эздийг 
хариуцлагажуулах  

 Үйлчилгээнд 
хамруулсан байх 

Иргэдийн 
хариуцлага 
нэмэгдэнэ. 

- БОБ 
МЭТ  

Багийн ЗД нар  



 
 

 
 

8  Аж ахуйн нэгж, байгууллага орчин 
тойрныхоо 50метр хүртэлх газарт орчны 
тохижилт, ногоон байгууламж, цас,  мөс 
цэвэрлэх, зэрлэг ургамал, хог хаягдлыг 
цэвэрлэх ажлыг хэвшүүлэх 

 Жилд 2-оос доошгүй 
удаа цэвэрлэгээ хийх  

Хуулийн 
хэрэгжилт 
хангагдана 

- БО байцаагч 
Багийн засаг 

дарга нар 
Байгууллагын 

дарга нар 
9  Хог ухдаг түрдэг трактортой болох  Трактортой болсон байх Иргэдийн эрүүл 

цэвэр амьдрах 
нөхцлийг 

бүрдүүлнэ.  

ОНХС Засаг дарга 

5.4 Дэд бүтцийн хүрээнд 
1 СЗДҮАХ Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 

дагуу МУ-ын иргэнд газар эзэмшүүлэх 
өмчлүүлэх ажлыг хуулийн дагуу зохион 
байгуулах  

 Төрийн үйлчилгээг 
иргэдэд хүргэсэн байх 

 Газар өмчлөх эзэмших 
иргэдийн тоо өссөн байх  

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

 
ОНТ 

Çàñàã äàðãà, 
газрын даамал 

2 СЗДҮАХ-
3.4.21 

“Хүүхэд Залуучуудын соёл амралтын 
хүрээлэн”-ийн 210 сая төгрөгийн зураг 
төсөвтэй ажлаас тодорхой ажлуудыг хийх 

Хүндэтгэлийн  болон 
цэцэрлэгт хүрээлэнтэй 

болох 

Хүүхэд 
залуучуудын 
чөлөөт цагийг 
зөв боловсон 

өнгөрөөх орчин 
нөхцөл бүрдэнэ.  

УТ бусад 
эх үүсвэр  

Засаг дарга 
  

3 СЗДҮАХ Энгийн уурхайн худаг засварлан 
тохижуулна.  

 Худаг засварласан байх 
 Шинээр худаг гарсан 

байх 

- - Засаг дарга 
 

4 СЗДҮАХ-
3.4.3 

Халуун ус, нийтийн ахуй үйлчилгээний 
барилгын ажлыг дуусгаж үйл ажиллагааг 
эхлүүлэх 

 Халуун ус, нийтийн 
ахуй үйлчилгээний 
барилгыг барьж 
дууссан байна. 

 Үйл ажиллагааг 
эхлүүлэх 

Иргэдийн ая 
тухтай амьдрах 
нөхцөл бүрдэнэ 

УТ Засаг дарга  
 

5 СЗДҮАХ-
3.4.16 

8-12 айлын орон сууцтай болгох ажлыг 
эхлүүлэх 

 Ажлыг эхлүүлсэн байх  Иргэдийн ая 
тухтай амьдрах 
нөхцөл бүрдэнэ. 

- Засаг дарга 
 

6 СЗДҮАХ-
3.4.12 

Нэгдсэн халаалтанд боломжит айл өрх, 
байгууллагыг холбох ажлыг үргэлжлүүлэх  

 Нэгдсэн халаалтанд 
холбогдсон өрхийн тоо 
нэмэгдсэн байх  

Иргэдийн ая 
тухтай амьдрах 
нөхцөл бүрдэнэ.  

- Засаг дарга 
 

7 ЗДҮАХ Соёлын төвийн барилгын ажлыг 
үргэлжлүүлэх 

 Барилгын ажлыг 
эхлүүлсэн байна.   

- УТ Засаг дарга  
Соёлын төв 

8  Сумын төв, ААНБ-ын гадна талыг  
камержуулах   

 Камержуулсан байх Иргэдийн 
аюулгүй 

амьдрах нөхцөл 
бүрдэнэ.  

- Засаг дарга 
Байгууллагын 

дарга нар  



 
 

 
 

9  Гүн өрмийн 1 худаг гаргана.  Гаргасан худгийн тоогоор   - УТ Засаг дарга  
10  Мал нядлагааны цэгтэй болох  Мал нядалгааны цэг 

байгуулсан байна.  
 ОНХС Засаг дарга  

ЗУРГАА. ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД 

6.1 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр 
1  “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл 

ажиллагаанд мэдээллийн технологи 
нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 
байгууллагын баримтыг цахим хэлбэрт 
шилжүүлж мэдээллийн сан бүрдүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна. 

Албан байгууллагын баримт 
цахим хэлбэрт шилжсэн 
байх 

Архивын 
баримтаар 
иргэд, олон 
нийтэд түргэн 
шуурхай 
үйлчлэх нөхцөл 
бүрдэнэ. 

- АБХЭрхлэгч 

2  Төрийн байгууллага, албан хаагчдын 
архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн  ажлыг 
мэргэжил арга зүйгээр хангаж, архив, 
албан хэрэг, хөтлөлтийн ажилтнуудад 
сургалт явуулах ажлыг үе шаттай зохион 
байгуулна. 

 Төрийн 
байгууллагуудын архив, 
албан хэрэг хөтлөлтийн 
ажлын зохион 
байгуулалт сайжирсан 
байх 

Албан хаагчдын 
мэдлэг 

боловсрол 
дээшилнэ.  

- АБХЭрхлэгч 

3  Архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг 
мөрдөж   хуулийн дагуу баримтыг 
хугацаанд архивлана.   

 Сургалт зохион 
байгуулсан байх 

 Төрийн 
байгууллагуудын 
архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн ажлын 
зохион байгуулалт 
сайжирсан байх 

Хууль журмын 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

- АБХЭрхлэгч 

6.2 Улсын бүртгэлийн чиглэлээр 

1  Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн 
талаар иргэдэд мэдээлэл хийж сургалт 
сурталчилгаа зохион байгуулах 

 Сургалт сурталчилгаа 
зохион байгуулсан 
байна.   

Хууль журмын 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

- Улсын бүртгэгч 

2  

Burtgel.mn сайтын талаар танилцуулах 
 Бүртгэл.мн сайтын ололт, 

давуу талыг таниулж 
ойлгуулах. 

Хууль журмын 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

- Улсын бүртгэгч 

3  
ААН, айл өрхийн оршин суух хаягийг 
цэгцэлж, хаягийн мэдээллийг зөрчилгүй 
болгоно. 

 Хаягийн тодорхойлолт 
үнэн зөв, иргэний 
мэдээлэл тодорхой 
гардаг болно. 

Хаягийн 
зөрчилгүй 

болсон байна.  

- Улсын бүртгэгч 

4 СЗДҮАХ Иргэний үнэмлэх гардан авч байгаа 
залуучуудыг “Иргэний андгай өргүүлэх” 
арга хэмжээ, бүртгэлийн үйлчилгээний 

 Арга хэмжээ зохион 
байгуулсан байх 

Иргэдэд төрийн 
үйлчилгээ хүрнэ.  

- Улсын бүртгэгч 
НБАжилтан 



 
 

 
 

нээлттэй өдрийг тус тус зохион байгуулж 
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. 

 Төрийн үйлчилгээг 
иргэдэд хүргэсэн байх 

6.3 Хууль, эрх зүйн чиглэлээр 

1 СЗДҮАХ-
5.1.1 

“Ýðõ Ç¿éí õºòº÷” áàãèéí ¿éë ажиллагааг 
àðãà ç¿éí óäèðäëàãààð õàíãàí, ¿éë 
àæèëëаãààã íü идэвхжүүлнэ.   

 Иргэдийн эрхзүйн 
мэдлэг дээшилсэн байх 

Иргэдийн эрх 
зүйн мэдлэг 
дээшилнэ. 

- ÇÄÒÃ-ûí äàðãà, 
Эрх зүйн хөтөч 

 
2  Суманд бэлтгэгдсэн Эрх зүйн хөтчүүдийг 

ажиллуулах  
 Хөтчүүд идэвх 

санаачлагатай үр 
дүнтэй ажлууд зохион 
байгуулсан байх 

Иргэдийн эрх 
зүйн мэдлэг 
дээшилнэ. 

-  

4 СЗДҮАХ-
5.1.3 

Сумын хэмжээнд албан байгууллага, аж 
ахуйн нэгжийн хариуцлага, сонор 
сэрэмжийг дээшлүүлж, гал түймэр, гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх үүрэг 
оролцоог сайжруулж  иргэдийн өмчийн 
хулгайн болон гудамж талбайд үйлдэгдсэн 
гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулна. 

 Гэмт хэрэг зөрчлийн тоо 
буурсан байх 

 Иргэдэд яриа таниулга 
хийсэн байх  

 

Иргэдийн 
аюулгүй 

амьдрах нөхцөл 
бүрдэнэ.  

-  
Цагдаагийн 
хэсэг 

5 СЗДҮАХ-
5.1.4 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
хүүхдийг гэмт хэрэг, осол аваар, 
захиргааны зөрчилд өртөхөөс урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагаанд бүх шатны 
төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг 
татан оролцуулж салбар дундын 
байгууллагуудын хамтын ажиллагаа үүрэг  
хариуцлагыг сайжруулна. 

 Үйл ажиллагаа 
явуулж үр дүнд хүрсэн 
байх  

Иргэдийн 
аюулгүй 

амьдрах нөхцөл 
бүрдэнэ. 

-  
Цагдаагийн 
хэсэг 
ХХХамтарсан 
баг 

6 СЗДҮАХ-
5.1.5 

“Архигүй-Цагаандэлгэр” уриалгыг 
хэрэгжүүлэн   сумын дэд хөтөлбөр 
боловсруулж, хорт зуршилаас татгалзсан 
иргэн, өрх гэр, албан байгууллага, ААН, 
хамт олныг дэмжиж, үйл ажиллагааг нь 
түгээн дэлгэрүүлнэ. 

 Хорт зуршлаас 
татгалзсан иргэдийн тоо 
буурсан байх 

 Яриа таниулга, сургалт - 
 Тэднийг урамшуулсан 

байх 

Хууль журмын 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

-  
 

Цагдаагийн 
хэсэг 
ЗДТГ, 

БЗДарга 
7 СЗДҮАХ-

5.1.7 
Мал сүргийг хамгаалах, мал хулгайлах 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэхэд чиглэсэн малчдын бүлэг 
нөхөрлөлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг 
үзүүлж малын хулгайн гэмт хэргийн 
гаралтыг бууруулна. Мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урдчилан сэргийлэхэд 
зарцуулах сан бүрдүүлж хяналт тавин 
ажиллана.  

 Малын хулгайн гэмт 
хэргийн тоо буурсан 
байх 

 Сан бүрдүүлсэн байх 
 Малчдын санаачилгаар 

бүлэг, нөхөрлөл 
нэмэгдэж, үйл 
ажиллагаа нь 
тогтмолжсон байх 

 

Малчдын сонор 
сэрэмж 

дээшилнэ.  
 
 

-  
Цагдаагийн 

хэсэг 
ГХУССЗөвлөл 
Багийн дарга 

нар 



 
 

 
 

8 СЗДҮАХ-
5.1.9 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
замын тэмдэг тэмдэглэгээг сайжруулах, 
шинэчлэх, нийт хөдөлгөөнд оролцож 
байгаа тээврийн  хэрэгслүүдийг улсын 
үзлэгт хамруулах, тээврийн хэрэгслийг 
дугааржуулах, мотоциклтой иргэдэд 
жолооны А ангилалын сургалт явуулан, 
үнэмлэх олгуулах. 

 Замын тэмдэг 
тэмдэглэгээг 
сайжруулсан байх 

 Тээврийн хэрэгслийг 
үзлэгт хамруулсан байх 

 А ангиллын сургалт 
явуулсан байх 

Иргэдийн 
аюулгүй 

амьдрах нөхцөл 
бүрдэнэ. 

- Цагдаагийн 
хэсэг 

ГХУССЗөвлөл 

9 СЗДҮАХ-
5.1.10 

Байгаль орчины тухай хууль, Ашигт 
малтмалын тухай хууль тогтоомжийн 
журмын хэрэгжилтэд тавих хяналтыг 
нэмэгдүүлж ажиллах. 

 Хяналт тавьсан байх 
 Зөрчил гараагүй байх 

Хууль журмын 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

- Цагдаагийн 
хэсэг 

БОБайцаагч 

10  Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, нийтийн 
албанд нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 
бүрэн хянуулж, ашиг сонирхлын зөрчилгүй 
томилгоог бүх шатанд хэвшүүлнэ. 

 Хувийн ашиг сонирхлын 
зөрчилгүй ажиллах 
нөхцөл бүрдэх. 

Хууль журмын 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

- Засаг дарга, 
ЗДТГ-ын дарга, 
байгууллагын 

дарга нар 
 

11 СЗДҮАХ-
6.1.1 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж бүх шатанд авлигаас ангид, 
ашиг сонирхлын зөрчилгүй, ил тод 
нээлттэй байдлыг хангана. 

 Төлөвлөгөө гарган 
баталж хэрэгжүүлсэн 
байна. 

Хууль журмын 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

- ЗДТГ-ын дарга 
Байгууллагын 

дарга нар  

12 СЗДҮАХ-
6.1.5 

Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí ÕÎÌ-ã õóóëèéí 
õóãàöààíä ¿íýí çºâ ãàðãóóëæ àéìãèéí ÕÇÕ-
ò õ¿ðã¿¿ëýõ 

 Хуулийн хугацаанд 
мэдүүлсэн байх  

Хууль журмын 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

- ÇÄÒÃ-ûí äàðãà 

Долоо. Төрийн захиргааны удирдлагын хүрээнд 

1 СЗДҮАХ-
6.1.1 

Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйлийг 
төрийн албан хаагчдад мөрдүүлж,  албан 
хаагчдын ёс зүйн хариуцлагыг дээшлүүлэх, 
ёс зүйн гэрээг байгуулж, биелэлтийг 
тооцож байх. 

 Ёс зүйн зөрчил 
гаргахгүй байх 

 Ёс зүйн гэрээг байгуулж 
дүгнэсэн байх 

Албан хаагчид 
ёс зүйн 

зөрчилгүй 
ажиллана. 

- Бàéãóóëëàãûí 
äàðãà, ýðõëýã÷ 

íàð 
Ёс зүйн хороо 

2 СЗДҮАХ-
6.1.2 

Çàñãèéí ãàçðûí òîãòîîë øèéäâýð, õóóëü 
òîãòîîìæèéí çààëòóóäûã á¿ðýí õÿíàëòàíä 
àâ÷, áèåëýëòèéã òîîöîæ хугацаанд нь 
ÿâóóëàõ 

 Бүртгэл хяналтын карт 
хөтөлсөн байх 

 Биелэлтийг хугацаанд 
нь өгсөн байх  

Тогтоол 
шийдвэрийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

- Байгууллагын 
äàðãà нар, 
Нийгмийн 
бодлогын 

мэргэжилтэн 
3 СЗДҮАХ-

6.1.6 
Сар улирлын тайлан мэдээг хугацаа 
хэтрүүлэлгүй хүргэж, гàðñàí ýðõ ç¿éí 

 Цаг хугацаанд нь 
гаргасан байх 

Тайлан мэдээ 
хугацаандаа 

гарна. 

- Áè÷èã õýðãèéí 
ýðõëýã÷ 



 
 

 
 

àêòóóäûã óëèðàë á¿ð õóуль ç¿éí õýëòýñò 
õÿíóóëæ áàéõ 

 Улирал бүр хянуулсан 
байх  

4 СЗДҮАХ-
6.1.7 

Àëáàí áàéãóóëëàãà á¿ðò àëáàí õààã÷èéí 
ñóðãàëò áîëîí àæèлëàõ íºõöºë, íèéãìèéí 
áàòàëãààã õàíãàõ õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ  

 Хөтөлбөртэй болсон 
байх 

 Ажилчдын нийгмийн 
асуудлыг шийдсэн байх  

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

- Бàéãóóëëàãûí 
äàðãà, ýðõëýã÷ 

íàð 

5 СЗДҮАХ-
6.1.8 

Улсын болон зэвсэгт хүчнийг нөхөн хангах 
төлөвлөгөөг тодотгож, дайчилгааны бэлэн 
байдлыг хангаж ажиллах 

 Төлөвлөгөөг тодотгосон 
байх  

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

- Засаг дарга 
ЗДТГ-ын дарга  

6 СЗДҮАХ-
6.1.9 

2019 оны үйл ажиллагааны талаар тайлан 
сэтгүүл  гаргаж, àéìãèéí öàõèì õóóäàñ, 
Дундговийн амьдрал ñîíèí, 
Цагаандэлгэрийн мэдээ группт мэдээ, 
ìýäýýëэл îðóóëæ, ñóìûí ¿éë àæèëëàãààã 
орон нутгийн  õýìæýýíä ñóðòàë÷иëíà, 

 Мэдээ мэдээллийн ажил 
тогтмолжсон байх 

 Цахим хуудас, сонин 
сэтгүүлд мэдээлэл 
тогтмол тавьсан байх 

Иргэдэд төрийн 
байгууллагын 
үйл ажиллагаа 

нээлттэй ил тод 
хүрэх боломж 

нэмэгдэнэ. 

- ЗДТГ-ын газар, 
Мýäýýëëèéí 

àæèëòàí 
АБХЭрхлэгч  

7 СЗДҮАХ-
6.1.12 

Öýðãèéí øèíý÷èëñýí òîî á¿ðòãýë, цýðýã 
òàòëàãûí àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ ÿâóóëàõ 

 Үйл ажиллагааг зохион 
байгуулсан байх  

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

- ÇÄÒÃ-ûí äàðãà 
Багийн дарга 

нар 

8 СЗДҮАХ-
6.1.14 

Цаг агаарын гэнэтийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх АС цогцолборын үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулж малчдыг радиожуулах. Цаг 
уурын “Масс мессеж” үйлчилгээг 
санхүүжүүлж дэмжин ажиллах 

 Малчдад цаг агаарын 
мэдээлэл тухай бүр 
хүрсэн байх 

 АС цогцолборын үйл 
ажиллагаа тогтмолжсон 
байх 

Малчид цаг 
агаарын 
гэнэтийн 
үзэгдлээс 
сэргийлнэ. 

-  
ЗДТГ, багийн 
Засаг дарга 

нар 
 

9 СЗДҮАХ-
6.1.5 

Иргэний нийгэм, төрийн бус 
байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог 
сайжруулан бодлогоор дэмжин хамтран 
ажиллах. 

 Тодорхой үр дүнд 
хүрсэн байх  

Харилцан 
уялдаатай 

хамтын 
ажиллагаа 
нэмэгдэнэ. 

- Засаг дарга 
ЗДТГ-ын дарга 

10 СЗДҮАХ-
6.1.13 

Төрийн болон үйлчилгээний 
байгууллагуудын “Тайлангийн баяр“-ыг 
зохион байгуулна. 

 Нээлттэй хаалганы өдөр 
зохион байгуулсан байх 

 Иргэдийн оролцоо 
нэмэгдсэн байх 

 Иргэдэд төрийн 
үйлчилгээг хүргэсэн 
байх 

Иргэдэд төрийн 
байгууллагын 
үйл ажиллагаа 

нээлттэй ил тод 
хүрнэ. 

- ЗДТГ 
Байгууллагууд 

11 СЗДҮАХ-
6.1.3 

Иргэдэд мэдээллээр үйлчлэх иргэний 
танхимаар дамжуулан “Мэдээллийн цаг”-
ийг тогтмол ажиллуулна. 

 Үйл ажиллагаа 
тогтмолжсон байх 

 Иргэд мэдээ 
мэдээллээр хангагдсан 
байх 

Иргэд мэдээ 
мэдээллээр 
хангагдана. 

- ИТХ-ын 
НБДарга, 

ЗДТГ, 
мэргэжилтнүүд 



 
 

 
 

12  Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, 
хариутай бичгийг хугацаанд нь 
шийдвэрлэж хариу өгөх 

 Хугацаанд нь 
шийдвэрлэсэн өргөдөл 
гомдлын хувиар 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

- Бичиг хэргийн 
эрхлэгч 

13  1974 онд сум 50.000  хоньтой болсоны 
бэлэг тэмдэг болгож босгосон хонины 
хөшөөний сувинер хийлгэх 

 Хонины хөшөөний 
сувинертэй болсон 
байна. 

Орон нутгаа 
сурталчлах 

боломж гарна. 

Хандив 
тусламж 

ЗДТГ 

14  

Баг бүрт “Нүүдлийн ЗДТГ” өдөрлөг зохион 
байгуулах  

 Өдөрлөг зохион 
байгуулсан ажлын үр 
дүн, чанараар 

Төрийн 
үйлчилгээг 
сурталчлах 

боломж 
нэмэгдэнэ.  

- ЗДТГ 
Багийн ЗД нар 
Байгууллагын 

дарга нар  

15  

ЗДТГ-ын авто машины парк шинэчлэлт 
хийх 

 Авто машинтай болсон 
байх 

Төрийн 
үйлчилгээг 

хүргэх боломж 
нэмэгдэнэ. 

- Засаг дарга  

 
 
 
 
 
 
 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 
 

 


