ГУРАВ.ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО
Зорилго: 3 Аймгийн ДНБ 2019 онд 383383.01 сая төгрөг байгааг 2024 онд 513134.61
сая төгрөгт хүргэнэ.
3.1 Санхүү, төсвийн зохицуулалт
Зорилго: 3.1. Татварын бүх төрлийн үйлчилгээг цахимжуулах замаар татвар төлөгч
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад жигд хүртээмжтэй хүргэж, татварын орлогын бааз 2020
онд 7697110.4 мянган төгрөг байсныг жил бүр 2 хувиар нэмэгдүүлж, 2024 онд 8331600.0
мянган төгрөгт хүргэнэ.
Зорилт: 3.1.1 Татварын тайлагналт, хураалтын үйл ажиллагааны цахимжуулалт
2020 онд 93.9 хувь байсныг 2024 онд 100 хувьд хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
3.1.1.1 Татварын тайлан буюу цахимаар ирүүлбэл зохих тайлангийн хувийг нэмэгдүүлэх
3.1.1.2 Улс, орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг жил бүр 100 хувь
биелүүлэх
Зорилт: 3.1.2. Төрийн болон орон нутгийн

хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ,

худалдан авах ажиллагааг иргэд, олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож, худалдан авалтанд
орон нутгийн аж ахуйн нэгжийн эзлэх хувь 2020 онд 30 байсныг 2024 онд 40 хувьд хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
3.1.2.1. Зарлагдсан тендерийн урилга, үр дүнгийн мэдээллийг аймгийн вэбсайт болон
пейж хуудсаар тухай бүр мэдээлэх
3.1.2.2.Төрийн худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хорооны гишүүдийг
чадавхижуулах
3.2 Уул уурхай, хүнд үйлдвэр
Зорилт: 3.2.1Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж, уул уурхайн олборлох
үйлдвэрлэлийн салбарын ДНБ 2019 онд 647.5 сая төгрөг байгааг 2024 онд 2,648.0 сая
төгрөгт хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
3.2.1.1 Уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдтэй байгуулсан нийгмийн хариуцлагын гэрээ 2020 онд
2 байсныг 2024 онд 18 болгон нэмэгдүүлэх
3.2.1.2 Салхитын мөнгөний ордыг ашиглахад орон нутгийн зүгээс дэмжиж, ордын тодорхой
хувийг орон нутагт эзэмших асуудлыг Засгийн газар, Улсын Их Хуралд тавьж
шийдвэрлүүлэнэ.

3.2.1.3 Уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн нийгмийн
хариуцлагыг дээшлүүлж, "Дундговь аймгийн хөгжлийг дэмжих сан" байгуулах
3.2.1.4 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд жилд 2-оос
доошгүй удаа нутгийн захиргааны болон хууль хяналтын байгууллагуудын нэгдсэн шалгалт
явуулж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж тодорхой ажил зохион байгуулах
3.3 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр
Зорилго: 3.3 Гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээ 2020 онд 40.23 хувь
байсныг 2024 онд 65 -аас доошгүй хувийг орон нутгийн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээр
хангана.
Зорилт: 3.3.1.Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 2019 онд 221,279.85 сая
төгрөг байсныг 2024 онд 294,221.45 сая.төгрөгт хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
3.3.1.1.Мал төхөөрөх, мах боловсруулах үйлдвэр байгуулах
3.3.1.2.Хүн амын өвөл, хавар, зуны хэрэгцээний махны нөөцийг бүрдүүлж махны хангамж,
үнийн тогтвортой байдлыг хангах
3.3.1.3.“Дундговь үйлдвэрлэл” арга хэмжээг хэрэгжүүлж Орон нутгийн онцлогтой брэнд
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн дотоод, гадаадын зах зээлд нийлүүлэх хоршоодыг сум бүрт
байгуулах
3.3.1.4.Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх малчин өрхийн тоог нэмэгдүүлэх
3.3.1.5 Ноос, ноолуур, арьс ширний анхан шатны үйлдвэр, цехийг байгуулах
3.3.1.6 Хамгаалагдсан хөрсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж хүн амыг жилийн турш шинэ
ургацын нарийн ногоогоор тасралтгүй хангах
3.3.1.7.Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг

бизнес инкубацын үйлчилгээгээр бойжуулж,

томруулах
Зорилт: 3.3.2. Малын тоог чанарт шилжүүлж биотехнологийн ололтыг 2024 онд
2300 малд шинээр нэвтрүүлж малын хаврын амьдын жинг 3-5 хувиар нэмэгдүүлнэ
Арга хэмжээ:
3.3.2.1 Сайнцагаан омгийн хонинд зохиомол хээлтүүлэг хийх
3.3.2.2 Олдохын хүрэн бор тэмээний тоог өсгөх замаар сумдад сайжруулагчаар ашиглах
3.3.2.3 Малын удмын сангийн үндэсний төвийн генийн санд Өндөршил, Сайнцагаан омгийн
адуу, хонины үрийг хадгалах
3.3.2.4 Аймгийн хэмжээнд үхэр сүргийн тоо, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх

3.3.2.5 Баянжаргалан сумын үхэр сүргийг "Дорнод монголын мухар улаан" үүлдрээр
сайжруулах
3.3.2.6 Жилд 20-оос доошгүй стандартын шаардлага хангасан бух бойжуулж үхэр сүргийг
үе шаттайгаар сайжруулах
3.3.2.7 Стандартын шаардлага хангасан цөм сүргийн ангийн

хээлтэгч, хээлтүүлэгчийг

ээмэгжүүлэн бүртгэж, мэдээллийн нэгдсэн санд хамруулах
Зорилт: 3.3.3."Нийт 7.4 сая га бэлчээрийн талбайн 70 хувьд бэлчээрийн даац 3
буюу түүнээс дээш дахин хэтэрч гарснаас 2024 онд 26 га талбайг нөхөн сэргээнэ.
Арга хэмжээ:
3.3.3.1 Олон дахин хэтэрсэн болон талхлагдсан бэлчээрт олон наст ургамал цацах,
тариалах, өнжөөж сэлгэж нөхөн сэргээх
3.3.3.2 Дэрэн суман дахь тэжээлийн үйлдвэрийн хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж аймгийн
тэжээлийн нөөцийн 60-аас доошгүй хувийг үйлдвэрлэх
3.3.3.3 Айл өрхүүдийг өвөлжөө, хаваржааны эзэмшил газрын дэргэд нөөц бэлчээртэй
болгох зорилгоор хашиж хамгаалж талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх
3.3.3.4 Бэлчээрийн хортон мэрэгч амьтан, шавьжтай байгаль орчин, хүн, малд халгүй
технологи ашиглан тэмцэх ажлыг зохион байгуулах
3.3.3.5 Малын бэлчээрийн талбайг гүн өрмийн худаг болон энгийн уурхайн худгаар
усжуулах
Зорилт: 3.3.4 2020 онд мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
тарилгад 650 мянган толгой мал хамруулсныг 2024 онд 200 мянган толгой мал болгож
вакцингүй эрүүл малын эзлэх хувийг нэмэгдүүлнэ.
Арга хэмжээ:
3.3.4.1 Мал эмнэлгийн нэгдсэн системийг бүрэн нэвтрүүлж, мал эмнэлгийн гэрчилгээ олгох
3.3.4.2 Мал угаалгын ванн, мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээ үзүүлэх хашаа барих
3.3.4.3 Сум бүрийг вакцин хадгалах хөргүүр, багуудыг мал угаалгын суурин онгоц, мал
эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийг ажил үйлчилгээний хашаатай болгох
3.4 Аялал жуулчлал
Зорилт:

3.4.1Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, чанар, стандартыг

сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн гадаад жуулчдын тоог 26000-д хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
3.4.1.1 Жуулчдад үзүүлэх уламжлалт зан заншил, нутгийн онцлогтой
нэмэгдүүлэх.

эвент арга хэмжээг

3.4.1.2 Жуулчдын голлон зорих байгаль, түүх, соёлын өв бүхий газруудад эко ариун цэврийн
байгууламж бүхий отоглох цэгүүдийг байгуулах
3.4.1.3 Аялал жуулчлалын гол бүс нутгуудад хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааг дэмжих
замаар үйлчилгээний чанарын стандартыг дээшлүүлэх
3.4.1.4 Олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд жил бүр нэгдсэн зохион байгуулалттай
оролцож, орон нутгаа сурталчилах
3.4.1.5 Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлж нүүдлийн соёл,
иргэншлийг харуулсан морь, тэмээн аялал, язгуур урлаг, өв соёлын арга хэмжээ зохион
байгуулах
3.4.1.6 Жуулчдад шаардлагатай мэдээллээр хангах мэдээллийн төвийг байгуулах
3.4.1.7 Аялал жуулчлал, Зочлох үйлчилгээний төрөлжсөн сургалтыг салбарын ажилтнууд
болон иргэдийг хамруулж боловсон хүчнийг бэлтгэх
3.4.1.8 Аялал жуулчлалын газруудын үйлчилгээний

стандартын хэрэгжилтийн дундаж

үнэлгээг 90 хувьд хүргэх
3.4.1.9 Аялал жуулчлалын бүс нутгуудад менежментийг сайжруулна.
3.4.1.10 Өлзийт, Гурвансайхан сумдад аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулах
3.5 Эрчим хүч
Зорилт: 3.5.1 Эдийн засгийн хөгжлийг дэмжсэн цахилгаан станцуудыг өргөтгөж,
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, дэд бүтэц, шинэ эх үүсвэрийг барьж,
цахилгаан эрчим хүчээр хангана.
Арга хэмжээ:
3.5.1.1 Аймгийн төвийн 0,4кв-ын хуваарилах сүлжээг 100 хувь шинэчилж, ашиглалтад
оруулах
3.5.1.2 Аймгийн төвийн дулааны станцын ажлыг эхлүүлэх
3.5.1.3 Аймгийн төвийн 2-р хэлхээний шугам сүлжээний ажлын хөрөнгийн асуудлыг
шийдвэрлэх
3.5.1.4 Эрчим хүч хэмнэх арга хэмжээний

хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлуудын хөрөнгийг

шийдвэрлэх
3.5.1.5 Аймгийн төвийн 220/110/35кВ "Мандал" дэд станцын өргөтгөлийн ажлыг ашиглалтад
оруулах
3.5.1.6.Аймгийн төвийн шинэ суурьшлын бүс болон шаардлагатай сумдын төвийн
цахилгааны хангамжийг сайжруулах ажлын хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх

3.6 Тээвэр, логистик

Зорилт: 3.6 Аймгийн тээвэр, мэдээлэл, холбооны салбарын ДНБ 2019 онд 5328.6
сая төгрөг байгааг 2024 онд 5386.1 сая төгрөгт хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
3.6.1.1 Аймгийн төвд ачаа буулгах, хадгалах, шилжүүлэн ачих томоохон терминал
логистикийн төв байгуулах.
3.6.1.2 Арвайхээр-Мандалговь-Чойр чиглэлийн авто замын ажилд

анхаарч хамтран

ажиллах
3.6.1.3 Мандалговь-Улаанбаатар чиглэлийн улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын
дагуу үүрэн телфоны сүлжээ бий болгох.
3.6.1.4 Улсын чанартай авто замд хяналт тавьж, орон нутгийн авто замын засвар,
арчилгааны хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх

