
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ 
 

УТХО - УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 

ОНТ – ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ 

АЗДТГ – АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

ТЗУХ – ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС 

ХЭЗХ – ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС 

НБХ – НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС 

ХОХБТХ – ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС 

СТСХ – САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС 

ААН – АЖ АХУЙН НЭГЖ 

ЦГ- ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 

БСУГ- БОЛОВСРОЛ СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР 

НД – НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС 

ХХҮҮГ- ХӨДӨЛМӨР ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР 

ХХААГ- ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

БОАЖГ- БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 

ЭМГ- ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР 

ОБГ- ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР 

ГХБХБГ- ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР 

ГБХЗХГ- ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР 

МЭГ- МАЛ ЭМНЭЛЭГИЙН ГАЗАР 

ШША – ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА 

УЦУОШТ – УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ 

СУБ – СОЁЛ УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГА 

ТХДЖТ – ТӨВ ХАЛХЫН ДУУЛАЛТ ЖҮЖГИЙН ТЕАТР 

ТТХТ – ТЭНГЭРИЙН ТЭМДЭГ ХҮҮХДИЙН ТЕАТР 

МСҮТ – МЭРГЭЖИЛ СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВ 

БТСГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР 

ГХУСАЗЗ–ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЙМГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛ 

ОНӨҮГ – ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР  

БЗӨБЦТС -  БАГАНУУР ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ 

ТӨХК – ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ 

ЦТСС – ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ САЛБАР 

ШҮГ – ШУУДАН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР 

ОУБ – ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА 

ЭТИС - ЭРДЭС БАЯЛАГ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ИЖ БҮРЭН САНААЧЛАГА  

ЭМДТ- ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТАСАГ 

ЦШ-ЦЭРГИЙН ШТАБ 
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ДӨРӨВ.ЭДИЙН ЗАСАГ 

 
Зорилго 4. Аймгийн ДНБ 2019 онд 383383.01 сая төгрөг байгааг  2025 онд 

545572.9 сая төгрөгт хүргэнэ. 

 

                                                  Чинээлэг монгол 

Зорилго 4.1  Аймгийн үйлдвэрлэлийн салбарын ДНБ 2019 онд 71849.01 сая 

төгрөг байгааг  2025 онд 121758 сая төгрөгт хүргэнэ. 

 

Зорилт 4.1.1  "Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн салбарт дэвшилтэт техник, 

технологи нэвтрүүлж, жижиг дунд, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн тоо 2020 онд 

47 байгааг 2025 онд 57 болгоно. " 

 

4.1.1.1 Орон нутгийн  түүхий эдийн нөөцөд тулгуурласан байгальд ээлтэй  

барилгын материалын  үйлдвэрийг барьж ашиглалтад оруулна. 

  

4.1.1.2 Аймгийн нийт хүн амын хүнсний хэрэгцээний 65 хүртэл хувийг орон 

нутагт үйлдвэрлэсэн эрүүл, аюулгүй, тэжээллэг хүнсээр жигд хүртээмжтэй 

хангана.  

4.1.1.3      Эдийн засгийн үр ашиг бүхий ажлын байр шинээр бий болгох  

инновацид суурилсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн 

бодлогоор дэмжинэ 

4.1.1.4          Барьцаа хөрөнгө дутагдалтай жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчийн үйл 

ажиллагаанд шаардагдах санхүүжилтийг нэмэгдүүлж хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжинэ 

4.1.1.5         Жил бүр зохион байгуулагдах ДУНДГОВЬ-ТҮНШЛЭЛ үзэсгэлэн 

худалдаанд  зориулсан  зөөвөрлөгддөг  павилонтой болно 

4.1.1.6 “Дундговь үйлдвэрлэл ” зорилтот санаачилга гарган хэрэгжүүлж Орон 

нутгийн онцлогтой брэнд бүтээгдэхүүнийг дотоод, гадаадын зах зээлд гаргах 

нутгийн иргэдийн өргөн оролцоотой хоршоодыг сум болгонд байгуулахыг 

дэмжинэ. 

 

Уул уурхай, эрчим хүч 

  

Зорилго 4.2 Уул уурхайн олборлох үйлдвэрлэлийн салбарын ДНБ 2019 онд 647.5 

сая төгрөг байгааг 2025 онд 3.148.0 сая төгрөгт хүргэнэ. 

 

Зорилт 4.2.1 Аймаг, сумтай  хамтран ажиллах 3 талт гэрээтэй  ашиглалтын 

тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж 2020 онд 2 байсныг 2024 онд 18 болгон  

хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ. 

  

4.2.1.1 Гурвансайхан сумын Хөтөл цагааны гантигийн ордыг түшиглэн 

чулууны үйлдвэр байгуулахад хамтран ажиллана. 
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4.2.1.2     Дэлгэрхангай сумын Тарагтын гөлтгөнийн уурхайг түшиглэн гипсэн 

хавтангийн үйлдвэр байгуулна. 

4.2.1.3       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 байгуулна. 

4.2.1.4 Салхитын мөнгөний ордыг  ашиглахад орон нутгийн зүгээс дэмжиж, 

ордын тодорхой хувийг орон нутагт эзэмших асуудлыг Засгийн газар, Улсын Их 

Хуралд тавьж шийдвэрлүүлнэ. 

4.2.1.5        Уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийн нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлж, 

"Дундговь аймгийн хөгжлийг дэмжих сан" байгуулна. 

 

4.2.2 Эдийн засгийн хөгжлийг дэмжсэн цахилгаан станцуудыг өргөтгөж, 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, дэд бүтэц, шинэ эх 

үүсвэрийг барьж, цахилгаан эрчим хүчээр  хангана. 

 

4.2.2.1          Аймгийн төвийн 0,4кв-ын хуваарилах сүлжээг 100 хувь шинэчлэх, 

хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүчний тоолуурыг ухаалаг тоолуураар сольж  

ашиглалтад оруулна. 

4.2.2.2 Шаардлагатай сумдад усан хангамж, ариутгах татуургын шугам 

сүлжээ, барилга байгууламжийг  ашиглалтад оруулна. 

4.2.2.3 Аймгийн төвийн дулааны станцыг барина. 

4.2.2.4 Аймгийн төвийн шинэ суурьшлын бүс болон шаардлагатай сумдын 

төвийн цахилгааны хангамжийг сайжруулах ажлын хөрөнгийн асуудлыг 

шийдвэрлэнэ. 

4.2.2.5 Аймгийн төвд шинээр баригдах дулааны станцын цахилгаан эх 

үүсгэвэр холбох 220/110/35кВ "Мандал" дэд станцын өргөтгөлийн ажлыг 

ашиглалтад оруулна. 

4.2.2.6 Эрчим хүч хэмнэх бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлуудын 

хөрөнгийг шийдвэрлэнэ. /6, 7, 8, 15, 18-р байрны фасад/ 

 

Бүс нутгийн хамтын ажиллагаа /Гадаад харилцаа / 

 

Зорилго  4.3 Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, хөрш орнуудтай 

салбар бүрийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ. 

Зорилт  4.3.1 Гадаадын улс орнуудтай бүхий л салбарт хамтран 

ажиллаж, хамтын ажиллагааны түвшинг 2020 оноос 5 хувиар нэмэгдүүлнэ. 

 

4.3.1.1 Турк улс болон ОУ-ын төслийн байгууллагуудтай, Мал аж ахуй, ЖДҮ, 

түншлэлийн харилцааг хөгжүүлэн, харилцан ашигтай  хамтран ажиллана. 
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4.3.1.2 Канад улсын Засгийн газрын дэмжлэгтэй Мерит төслийн хүрээнд 

Институтын өөрчлөлт хийх замаар эрдэс баялагийн салбарыг сайжруулах, Жижиг 

дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг чадавхижуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

4.3.1.3 "Дэлхийн зөн" олон улсын байгууллагын гамшигт тэсвэртэй орон 

нутаг төслийн хүрээнд иргэдийн амьжиргаа, даван туулах чадавхыг бэхжүүлэх 

замаар орон нутагт тохиолдож болзошгүй гамшгийн эрсдэлийг үе шаттайгаар 

бууруулна 

4.3.1.4 Германы Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “Эрдэс 

баялаг түүхий эдийн иж бүрэн санаачлага” хөтөлбөрийн хүрээнд  инноваци 

шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шинэ санаа, санаачлагад  

дэмжлэг үзүүлнэ. 


