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Д/д Зорилт Арга хэмжээ 
Хэрэгжих 

хугацаа 

Шалгуур 

үзүүлэлт 
Хүрэх түвшин, үр дүн 

Зарцуулсан 

хөрөнгийн 

хэмжээ, эх 

үүсвэр (сая 

төгрөг) 

Хүрсэн түвшин, үр дүн 
Хэрэгжилтийн 

хувь 

1. Ковид-19 цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого 

1 1.1.  “Ковид-19” 

халдварт цар 

тахлаас 

урьдчилан 

сэргийлнэ. 

1.1.1. Шаардлагатай 

эм эмнэлгийн 

хэрэгсэл, хувийн 

тоног төхөөрөмж 

лабораторийн 

урвалж, оношлуур 

ариутгал 

халдваргүйтгэлийн 

бодисын нөөц 

бүрдүүлэх төсвийг 

тооцож, нэмэлтээр 

батлуулах худалдан 

авах үйл ажиллагааг 

зохион байгуулах 

  2021 онд судалгаанд 

үндэслэн шаардлагатай  

хамгаалах хувцас 

хэрэгсэл, 

халдваргүйжүүлэх 

бодис, эм, урвалж 

оношлуур, нэн 

хэрэгцээтэй тоног 

төхөөрөмжийг бэлтгэж, 

нөөцийг бүрдүүлснээр 

ковид вирусын 

халдвараас сэргийлэх , 

бэлэн байдлыг хангах, 

халдварын тархалтын 

эрсдэлийг бууруулах 

бүрэн боломжтой 

 Коронавирусын халдвараас 

сэргийлэх Хамгаалах хувцас 

хэрэгсэлийн бүрдүүлэлт нөөцийн 

жагсаалт  нэг удаагийн маск 6500, 

Нэг удаагийн халд 600, комбинзон 

450, И95 1100, нүүрний хаалт 100, 

нүдний шил 74, ус нэвтэрдгүй 

хормогч  1, гутлын улавч 200, 

малгай 1300, усны гутал 6, гар 

халдваргүйжүүлэгч 10л, бээлий 

3000 хос, жавелон 20 хайрцаг, 

76%спирт 5л, автомакс 2ш, 

түргэвчилсэн тест 250ш  нөөцтэй 

байна. 

100% 
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1.1.2. Ковид-19 

халдвараас 

сэргийлэх 

батлагдсан аргууд 

  Иргэдийн ковид 

вирусын халдвараас 

урьдчилан сэргийлэх 

мэдлэг, хандлага 

100000 "Ковид-19 “ халдвараас урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор  амны хаалт 

зүүх, гар угаах, гар 

халдваргүйжүүлэгч хэрэглэх, хүн 

100% 



болох амны хаалт 

зүүх, гар угаах, гар 

халдваргүйжүүлэгч 

хэрэглэх, хүн 

хоорондын зай 

барих аргуудыг 

иргэдэд сурталчлах 

нэмэгдэж, зөв дадлыг 

төлөвшүүлсэн байна. 

Ирэх онд цахим болон 

танхимын, бүлгийн 

ганцаарчилсан сургалт, 

мэдээллийн хэлбэрийг 

ашиглаж сумын нийт 

хүн амын 60 гаруй хувьд 

нь мэдлэг олгоно, 

хоорондын зай барих аргуудыг 

иргэдэд сурталчилж, гарын авлага 

тараасан. Мөн Эрэн хайх аврах 

бүлэгтэй хамтран 2 удаа ковидын 

талаарх урьдчилан сэргийлэх  

сургалт зохион байгуулсан.  Бүх 

төрийн байгууллага хөтөч 

ажиллуулж хэвшсэн байна 
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1.1.3. Ковид 

вирусын халдварын 

үед дайчлагдан 

ажиллах  бүх эмч 

мэргэжилтнийг 

сургаж 

дадлагажуулах 

  Сумын  эмч 

мэргэжилтнийг 

нэмэлтээр тасралтгүй 

сургаж, ковид вирусын 

үеийн халдварын үед 

ажиллах сэтгэл зүйн 

бэлэн байдал, тусламж 

үйлчилгээний ур 

чадварыг 100 хувь 

нэмэгдүүлсэн байна. 

 “Ковид-19” вирусийн халдвараас 

урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас 

хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн 

бүрэлдэхүүнд  Э.Нарангэрэл 

ахлагчтай 16 эмч мэргэжилтэн 

ажиллаж байна. Бүх албан 

хаагчдын  аранз бүрдүүлэлт  

хийгдсэн байна. 

90% 
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1.1.4. Тусгаарлан 

ажиглах болон 

тусгаарлан эмчлэх 

байрны зохион 

байгуулалт, бэлэн 

байдлыг хангаж, үйл 

ажиллагаанд хяналт 

тавих 

  Халдварын болзошгүй 

эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх боломж 

нөхцөл бүрдүүлж 

шаардлагатай үед 

төлбөрийг Аймгийн 

онцгой комиссийн 

шийдвэрийг мөрдлөг 

болгоно 

50000 

төгрөг 

Тусгаарлан ажиглах болон 

тусгаарлан эмчлэх байрны зохион 

байгуулалт бэлэн байдлын үйл 

ажиллагаанд онцгой байдал, 

цагдаагийн албан хаагч нарын 

бүрэлдэхүүнтэй  хамтран ээлжийн 

эмч сувилагч нар хяналт тавьж 

ажиллаж байна. 

100% 

5 
1.1.5. Хүн амын 

хүнсний хэрэгцээг 

 хэвийн Хүнсний гол нэрийн 

бүтээгдэхүүний 

нийлүүлэлт татан 

 Хүнсний бараа гол нэрийн 

бүтээгдэхүүнийг тасалдуулахгүй 

тээврлүүлж  татан авч ажиллаж 

100% 



тасралтгүй хангах авалтыг тасалдуулахгүй 

ажиллана 

байна. 
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1.1.6. Ковид-19 

халдварт цар 

тахлаас урьдчилан 

сэргийлэх 

  Урьдчилан 

сэргийлснээр өвчин 

авахгүй байх талаар 

арга хэмжээнүүдийг 

авах 

 Коронавируст халдварын эрсдэлээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

сумын хэмжээнд Улаанбаатар хот, 

Баянхонгор аймаг, Өмнөговь аймаг, 

бусад сумдаас ирэх төв зам дагуу 

нийт 8 пост гарган пост гарган, 

Баянговь сумын ЕБС, Цэцэрлэг, 

ЭМТ, Эрэн хайх аврах бүлэг, Цаг 

уур, Зэвсэгт хүчний 143-р тусгай 

рот, худалдааны байгууллага, 

ЗДТГ, Холбооны байгууллагын алба 

хаагчдыг хувиарт оруулан 

Цагдаагийн хэсэг, Эрэн хайх аврах 

бүлгээс хяналт тавин  ажилласан. 

Олон нийтийг цар тахлаас 

урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл 

сурталчилгааг тасралтгүй явуулах 

зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэж 

шийдвэрлэсэн. Цаг үеийн мэдээ 

мэдээллийг сумын зарын самбар 

буюу вэб хуудаснуудад байршуулан 

ажиллалаа. Эрүүл мэндийн төвөөс 

албан байгууллага, аж ахуй нэгж, 

худалдаа үйлчилгээний цэгүүд, 

тусгаарлах байранд ариутгал 

халдваргүйжүүлэлт хийгдэж байсан 

100% 

2. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ 

7 2.1. Эрүүл иргэн-

Эх нутгийн 

2.1.1. Боловсролын 

байгууллагыг 

  Зонхилон тохиолдох 

өвчлөлийн 

 СӨБ-ын  115 хүүхдэд урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг зохион байгуулсан. 

100% 



хөгжил түшиглэн сурагч, 

суралцагчдын дунд 

зонхилон тохиолдох 

өвчлөл хараа 

сулрал өсөлт 

хөгжилтийн 

хоцрогдол, илүүдэл 

жин, таргалалт, 

сэтгэц, зан төлөвийн 

тулгамдсан 

асуудлыг бүртгэх 

мэдээлэх, хяналт 

тавих тогтолцоотой 

болж хүүхдийн 

эрүүл мэндийн 

үзүүлэлтийг 

нэгтгэсэн 

мэдээллийн сантай 

болох 

эрүүлжүүлэлтийг 40 

хувьд хүргэж сурагчдын 

эрүүл мэндийн 

үзүүлэлтийг бүрэн 

хяналтад авна. Нэгдсэн 

мэдээллийн сантай 

болно. 

Үүнээс шүд цоорох  өвчин 41, Арьс 

харшил 1, гүйлсэн булчирхайн  

томрол 5, Хүүхдэд илэрч хяналтанд 

авч эмчилэн эрүүлжүүлэх 

төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж 

байна. ЕБС-ын сурагчдыг бүрэн 

хамруулснаас шүд цоорох өвчин 

60% хувьд нь байна.  Цаашид 

шүдний эмчийн багтай хамтран  

ажиллах шаардлагатай байна. 
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2.2.2.  Сумын эрүүл 

мэндийн төвүүдийг 

нэн шаардлагатай 

эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр хангах 

  Бүтэц үйл ажиллагааны 

стандартад зааснаар 

эмнэлгүүдийн нэн 

шаардлагатай тоног 

төхөөрөмжийн тоог 1-2 

оор нэмэгдүүлэж 

оношлогоо эмчилгээний 

чадамжийг нэмэгдүүлж, 

иргэдийн дээд  

шатлалын эмнэлэгрүү 

явах, чирэгдлийг 

бууруулна. 

 Анхан шатны  тусламж үйлчилгээг 

чанартай хүртээмжэй жигд хөнгөн 

шуурхай үзүүлэхийн тулд  зайлшгүй 

шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг 

өөрийн болон төсөв хөтөлбөрт 

хамрагдан авсан: 1. Үүнд: Түргэн 

тусламжийн авто машиныг Аймгийн 

Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 

шийдүүлсэн 2. Сумын Засаг даргын 

нөөц хөрөнгөөс  Ковид 19 ийн 700 

ширхэг түргэвчилсэн оношлуур 

шийдвэрлэсэн 3.  Хүчилтөрөгч 

өтгөрүүлэгч / том хүн, хүүхэд/ - 3 4.

 Өвчтөний хяналтын дэлгэц 

90% 



5. Зүрхний бичлэгийн аппарат 

/ зөөврийн/ 6. Автомат даралтын 

аппарат 7. Зөөврийн ЭХО 8.

  Вакцин хөргөгч 9. Гал 

тогооны хэрэгслэл / нийтийн будаа 

агшаагч, жимс ногоо бутлагч, 

халбага сэрээний ком 10. Нөөц 

цахилгаан үүсгэвэр/ мотор/ 11.

 Автомат гар 

халдваргүйжүүлэгч, халуун хэмжигч  

12. Автомат угаалгын машин 

гэх мэт  Мөн Эмч 

мэргэжилтэнгүүдэд УИХ-н даргын 

дэмжлэгээр 3 ширхэг  суурин 

комьпютер өгсөн.  Эрүүл мэндийн 

төвийн дарга М.Өлзийжаргал  

хөгжлийн төвөөс зохион байгуулж 

байгаа 3 сарын ЭХО-ны баримжаа 

олгох сургалтад төрийн сангийн 

зардлаар сурч байна. 
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2.2.3. ЭХО –ны эмч 

бэлтгэх 

  Шинжилгээ 

оношилгооны чанар 

сайжирна. 

 Эрүүл мэндийн дарга 

М.Өлзийжаргал хөгжлийн төвөөс 

зохион байгуулж байгаа 3 сарын 

ЭХО-ны баримжаа олгох сургалтад 

төрийн сангийн зардлаар сурч 

байна. 

100% 
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2.2.4. Эрчимт 

эмчилгээний 

сувилагч бэлтгэх 

  Яаралтай тусламжийн 

чанар сайжирна 

 Хугацаа болоогүй 

0% 

11 2.2.5. Зөв хооллолт 

дасгал 

  Халдварт бус өвчин 500000 Ард иргэдэд чиглэсэн амьдралын 

буруу хэвшилээс үүдэлтэй халдварт 

100% 



хөдөлгөөнөөр бүх 

нийтийг хамарсан 

ажлыг зохион 

байгуулах 

буурна. төгрөг бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлсийг 

бууруулах, эрүүл аж төрөх, эрүүл 

зан үйл төлөвшүүлэх зөв дадал 

хандлагатай болгох зорилгоор  

төрийн болон төрийн бус 

байгууллага,ерөнхий боловсролын 

сургуулийн сурагчид, сургуулийн 

өмнөх боловсролын хүүхдүдийг 

урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

хамруулж, эрүүл зан үйлийг 

төлөвшүүлэх, зөв дадал хандлагад 

сургах   сургалт хийж гарын авлага 

бэлтгэн тараасан.  Мөн 60 төрийн  

албан хаагч    эцэг эхчүүдэд ДЗОУ-

ын байгууллагын дэмжилэгтэйгээр   

хамтарсан багийн сургагч багш 

нартай хамтран  Гэр бүл төлөвлөлт, 

хүүхдийн насны онцлог, хүүхдийг 

хүчирхийлэлээс урьдчилан 

сэргийлэх, өсвөр насны хүүхдийн 

эрүүл мэнд  зэрэг сэдвүүдээр 

сургалт хийж, гарын авлагаар 

хангасан. 
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2.2.6. Эрүүл 

мэндийн төвийн 

хуучир барилга 

буулгах 

  Тусламж үйлчилгээ 

үзүүлэх чанар хүртээмж 

нэмэгдэнэ. 

 Сумын ЗДТГ-ын хөрөнгөд 

бүртгэлтэй  дуусаагүй барилгыг 

АИТХ-ын хурлын тэргүүлэгчдийн 

тогтоолоор дуудлага худалдаагар 

худалдан данснаас хассан, 

сургуулийн 4 өрөө, эрүүл мэндийн 

төвийн хуучин барилгыг актлуулах 

шийдвэр гарч нурааж газрыг 

чөлөөлсөн, ЗДТГ-т бүртгэлтэй орон 

сууц, хуучин соёлын төвийг актлан 

90% 



дуудлага худалдаагаар иргэнд 

шилжүүлсэн буулгасан барилгыг 

гарсан материалуудаар Цагаан 

голын гүүрийг даланг дүүргэж 

засварлан, өнгө үзэмжийг 

сайжруулсан. 
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2.2.6. Түргэн 

тусламжийн авто 

машины парк 

шинэчлэлтэд 

хамрагдах 

  Яаралтай тусламж 

үйлчилгээний бэлэн 

байдал хангагдана. 

Улсын 

төсөв 47 

сая ₮ 

Тус эрүүл мэндийн төвд  

"Автомашины парк шинэчлэлт" 

2021 оны 09 дүгээр сард хийгдэж, 

Фургон маркийн автомашинтай 

болсноор тусламж үйлчилгээг цаг 

алдалгүй үзүүлж байна. 

100% 
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2.2.8. Тэргэнцэр 

/цэвэрлэгээ/ 

  Цэвэрлэгээ 

үйлчилгээний чанар 

аюулгүй байдал 

сайжирна. 

 Хугацаа болоогүй 

0% 

3. Боловсролын чанар- тогтвортой хөгжил 
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3. Хүн бүрд 

чанартай 

боловсрол 

эзэмшүүлж, 

боловсролын 

чанарыг 

сайжруулан, 

хүүхдэд ээлтэй, 

эрүүл, аюулгүй 

орчинг 

бүрдүүлнэ. 

3.1.1. Сургуулийн 80 

хүүхдийн дотуур 

байрын барилгын их 

засварын зураг 

төсөв хийлгэж, 

засварлах 

  Эрүүл, аюулгүй 

хүртээмжтэй 100 

хүүхдийн багтаамжтай 

болох 

 ДЗОУБ, Мобиком хамтарч дотуур 

байрын   ариун цэврийн 

байгууламж ашиглалтанд орсноор 

хүүхэд амьдрах ая тухтай орчин 

бүрдсэн. Ариун цэврийн 

байгууламж нь эрэгтэй 00-д 

суултуур 4ш, угаалтуур 3ш, эмэгтэй 

00-д суултуур 4ш, угаалтуур 3ш, 

дүшь 1, ажилчдын 00, усан сангийн 

өрөө зэрэг бүрэн шийдлээр 

хангагдсан. Сургуулийн дотуур 

байрын барилгын их засвар 

хийгдэхээр улсын төсөвт суугдсан 

100% 



байгаа 
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3.1.2. 

Чийрэгжилтийн 

танхимын тоног 

төхөөрөмж, 

чийрэгжилтийн төв 

  Чийрэгжилтийн байр, иж 

бүрэн техник 

хэрэгсэлтэй болсон 

байна. 

улсын 

төсөв 

өөрийн 

нөөц 

хөрөнгө 

“Чийрэгжилтийн өрөө” тохижуулан  

фитнессийн тоног төхөөрөмжийг 

байрлуулж, ашиглаж байна.  Мөн 

спорт залны шалыг резинэн шалтай 

болгосон амралтын өдрүүдийг 

иргэдийг спортоор хичээллүүлж 

иргэдийн уагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэх нөхцөл боломжийг 80% 

хангаад байна. 

90% 
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3.3.3. Физик, химийн 

ангийн 

лабораторийн тоног 

төхөөрөмж 

  Шинжлэх ухааны арга 

барилын анхан  шатны 

мэдлэгтэй болсон байна 

1.2 сая Физик, химийн ангийн 

лабораторийн тоног төхөөрөмжийг 

1.2 сая төгрөгөөр худалдан авч 

сурагчдын хичээлдээ идэвхитэй 

оролцох, туршилт хийж суралцах 

боломжийг нөхцлийг нэмэгдүүлж 

өгсөн. 

100% 
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3.3.4. Мэргэжлийн 

сэтгэл зүйч, эмчтэй 

болох 

  Эмч, сэтгэл зүйчтэй 

болсон байна. 

 Сургуулийн насны хүүхдүүдийн 

эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан 

эмчийг ажилуулж байна. 

Мэргэжлийн сэтгэл зүйчийн хувьд 

боловсон хүчин байхгүй болно. 

70% 
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3.3.5. Багш 

ажилчдын бага 

насны хүүхдийн 

болон дотуур 

байрны сурагчдын  

өрөөний тохижилт 

тоглоом 

  Өрөөг боломжийн 

төвшинд тохижуулж, 

орчинг бүрдүүлсэн 

байна. 

 Анги кабинет бүрийг сурагчдын нас 

сэтэгхүйн онцлогт тохируулан 

тохижуулж, сургалтын 

хэрэглэгдэхүүнээр баяжуулж байна. 

Мөн "Хүүхдэд ээлтэй кабинет" 

уралдааныг зохион байгуулсан. 

Дотуур байрны зан үйлийн 

тэнхимыг 2 сая төгрөгөөр 

90% 



тохижуулж байгуулсан. 
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3.3.6. Бага ангийн 

унших чадварыг 

сайжруулах 

  Дундаж үг 80, дээд үг 

150, уншдаггүй 

сурагчгүй болно. 

 Хамран сургах тойргийн  2-5 настай 

хүүхдийг СӨБ-д хамруулах ажлыг 

хүрээнд үндсэн 5 бүлэгт  140 

хүүхэд,  хувилбар сургалтанд 40, 

нийт 180 хүүхдийг сургуулийн өмнөх 

боловсролын  үйлчилгээнд 

хамруулахаар төлөвлөн, хүүхэд 

сурч хөгжих  эрүүл аюулгүй 

байдлыг ханган,  бүлэг бүр 

сургалтын төвүүдийг  шинэчлэн 

тохижуулж  сургалтын ая тухтай 

ээлтэй орчныг бүрдүүлсэн. 

“Боловсролын яам НҮБ, аймгийн 

БСУГ ын дэмжлэгээр алслагдсан 

малчдын 4-5 настай 10 хүүхдэд 

радио төхөөрөмжийг хүргэж 

хамтран ажиллаж байна. Мөн 

явуулын  багшийн сургалтад 20 

хүүхдийн хамруулахаар   бэлтгэл 

ажлыг ханган ажиллаж байна 

70% 
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3.3.7. Ном-Эрдэм 

аяныг зохион 

байгуулж, “Номыг 

богц”, “Ой тогтоолт 

сайжруулах” 

харилцах дэвтэр 

аялуулах 

  Хүүхэд бүрийг ном 

унших дадлыг төрүүлж, 

номтой нөхөрлүүлж, бие 

даан ном унших 

чадварыг нэмэгдүүлнэ. 

 Хугацаа болоогүй 

0% 

22 
3.3.8. Хүүхэд нэг 

бүрийг сурах 

  Хүүхэд бүрийг 100% 

сурах бичгээр хангана. 

 Хүүхэд тус бүрийг сурах бичгээр 

бүрэн ханган ажиллаж байна. 
90% 



бичгээр хангах 
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3.3.9. Дунд ангийн 

сурагчдад  Сагсан 

бөмбөгийн спортын 

анхан болон дунд 

шатны түвшинд 

хүргүүлнэ. 

  Анхан шатанд 50% Дунд 

шатанд 40% 

Гүнзгийрүүлсэн 10% -д 

хүрнэ 

 "Ковид-19" өвчин дэгдсэнтэй 

холбоотойгоор тэнхимын үйл 

ажиллагаа явагдаагүй 
30% 
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3.3.10. Сумын бичиг 

үсэггүй иргэдийн 

боловсролын 

түвшинг ахиулах 

  Хамрагдалтыг 25%-д 

хүргэнэ. 

 Сумын бичиг үсэггүй иргэдийн 

боловсролын түвшинг ахиулах ажил 

Ковид-19 өвчны улмаас хийгдээгүй 
0% 
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3.3.11. Үндэсний өв 

соёлыг түгээн 

дэлгэрүүлэх 

“Шагайн наадгай” 

Монгол гэрийг 

таниулах, 

баяжуулах 

  Байрын 100 хүүхэд тэгш 

хамрагдана. 

 Бидний оролцоо-бодит өөрчлөлт 

хүүхдийн чуулганыг халдвар 

хамгааллын дэглэм баримтлан 3 

өдөр зохион байгуулан явуулсан. 

Чуулганд нийт 105 сурагч, 10 

насанд хүрэгч хамтран оролцсон. 

Сар бүрийн 25-нд багш, ажилчид, 

сурагчид үндэсний хувцасаа өмсөж 

хэвшсэн. 

90% 
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3.3.12. Төрийн 

албан хаагчдын 

монгол хэл бичгийн 

чадварыг 

сайжруулах олон 

талт арга хэмжээг 

зохион байгуулах 

  Монгол бичгийн, анхан 

ба дунд шатны 

мэдлэгийн төвшинг 20-

иос доошгүй хувиар 

ахиулах. 

 Аймгийн засаг даргын захирамжийн 

дагуу НТБТ-тэй хамтарч Сумын 121 

төрийн албан хаагчдын дунд 

Үндэсний бичигтэн хамт олон аяныг 

14 хоногийн хугацаанд  мэргэжлийн 

багш нараар анхан шатанд 95 

албан хаагч, дунд шатанд 26 албан 

хаагчдыг хамруулан сургалтыг 

амжилттай зохион байгуулж 

“Үндэсний бичигтэн-Сайн уншигч” 

100% 



Үндэсний бичигтэн-Сайхан 

бичигтэн”, “Алтан хонх” зэрэг 

уралдааныг зохион байгуулж эхний 

3 байруудыг шалгаруулан дүгнэсэн 

27 

3.3.13. 5 настай 

хүүхдийг СӨБ-ийн 

үйлчилгээнд бүрэн 

хамруулах 

  Хамрагдалтыг 80%-д 

хүргэнэ 

 2021-2022 оны хичээлийн жилд 1-р 

ангид элсэн суралцагчийг СӨБ-д 

90% хамруулж, улсын хэмжээнд 

зохион байгуулагдсан 6 настай 

хүүхдийн “Сургуульд бэлтгэгдсэн 

байдлын шалгуур үзүүлэлт”ийн 

түүвэрчилсэн үнэлгээнд 35 хүүхэд 

хамрагдаж амжилттай үнэлэгдсэн 

байна 

90% 

28 

3.3.14. Багшийн 

хөгжлийн төвийг 

байгуулах 

  Зориулалтын өрөөтэй 

болсон байна 

 хугацаа болоогүй 

0% 

29 

3.3.15. “Ном эрдэм 

аяныг зохион 

байгуулах 

  Номтой нөхөрлөх арга 

ухаанд суралцах 

 Цар тахлын улмаас Баянхонгор 

аймгийн “ном эрдэм”аян зохион 

байгуулах комисс үйл ажиллагааг 

хойшлуулсан. 

0% 
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3.3.16. Цэцэрлэгийг 

камержуулах, 

ногоон байгууламж 

бий болгох 

  Орчны аюулгүй байдал 

хангагдаж, эко орчин 

бүрдэнэ 

 Байгууллагын гадна орчныг  

зүлэгжүүлж,  зам талбайг  

байгалийн чулуу ашиглан 

тохижуулсан, мөн шинээр 33 модыг 

тарьж зүлэгжүүллээ Тоглоомын  

талбайг шинэчлэн сайжруулж байна 

90% 
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3.3.17. Хүүхдийг ус 

уух боломжоор 

хангах, ус 

  Хүүхэд болон албан 

хаагчдад ус уух 

боломжтой болно 

 Хүүхдийг ус уух боломжоор хангах 

ажлын хүрээнд цэвэршүүлэгчтэй 

болгох ажлыг зохион байгуулсан. 

70% 



цэвэршүүлэгчтэй 

болох 
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3.3.18. 50 хүүхдийн 

цэцэрлэгийн 

барилгын их 

засварын зураг 

төсөв хийх 

  Их засварын зураг төсөв 

хийлгэх 

 Барилгын засварын зураг төсвийг  

хийлгэж   2022 онд их засварт 

оруулахаар төсөв хөрөнгө 

шийдвэрлэгдэж байгаа. 

50% 

4. Соёлтой иргэн-Нийгмийг түүчээлнэ 
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4. Соёлын 

салбарын 

бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээгээр 

дамжуулан 

иргэдийг соён 

гэгээрүүлж, биет 

болон биет бус 

өвийн хадгалалт 

хамгаалалтыг 

сайжруулж, өсвөр 

үе залуучуудад 

сурталчлан 

таниулах, соёлын 

салбарын хүний 

нөөцийчадавхыг. 

4.1. Сумын нутаг 

дэвсгэр дээрх Түүх 

соёлын дурсгал, 

биет болон биет бус 

өвийн хадгалалт, 

хамгаалалтыг 

сайжруулан, хүүхэд, 

залуучуудад түгээн 

дэлгэрүүлэн 

сурталчилна 

  Хүүхэд залуучуудад 

түүх соёлын дурсгалт 

газруудын болон биет 

бус өв, биет бус өвийг 

өвлөн уламжлагчдийн 

талаарх мэдээллийг 

хүргэж, эх нутаг, соёлын 

биет бус өвийн талаар 

илүү их мэдээлэлтэй 

болсон байна. Биет бус 

өвийг түгээн 

дэлгэрүүлэх ажлын 

хүрээнд 50 бүжигчин, 20 

уртын дууч бэлтгэсэн 

байна 

 Сумын хамгаалалтад байгаа 11 

газрын бүртгэлийг хийж 

баримтжуулан байгууллагын архивт 

авсан. Мөн Баянговь Соёлын төв 

цахим хаягт Биет өв, биет бус өв, 

дурсгалт газруудын талаар 6 

контент, мэдээлэл байршуулсан. 2 

Өвлөн уламжлагч тэргүүний ардын 

авьяастан цол тэмдэгээр 

шагнуулсан 

90% 
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4.2. Иргэдийг соён 

гэгээрүүлж, 

хандлагыг өөрчлөх 

замаар хувь хүний, 

гэр бүлийн, 

байгууллагын 

соёлын дархлааг 

  “Бүх нийтийн соёлын 

боловсрол” арга 

хэмжээг амжилттай 

зохион байгуулж 

иргэдийн соёлын 

боловсрол, мэдлэг 

дээшилсэн байна.  

 Аймгийн хэмжээнд Бүх нийтийн 

соёлын боловсрол дэд хөтөлбөрийг 

боловсруулан хэрэгжүүлэхээр 

болсон үүний дагуу төлөвлөгөө 

боловсруулан ажиллана. Одоогоор 

хөтөлбөр батлагдаж ирээгүй байна. 

90% 



нэмэгдүүлж,       “Бүх 

нийтийн соёлын 

боловсрол” арга 

хэмжээг 

хэрэгжүүлэх 

Аймгийн хөтөлбөрийн 

дагуу төлөвлөгөө 

боловсруулан ажилсан 

байх 

Хугацаа болоогүй 
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4.3. Иргэн бүрийн 

ном унших дадал, 

хэвшлийг 

нэмэгдүүлж, сумын 

номын сангийн 

үйлчилгээг 

өргөжүүлж, үйл 

ажиллагааг 

сайжруулан 

электрон 

католигитой болсон 

байх 

  Номын сангаар 

үйлчлүүлэгчдийн тоо 

урьд оны мөн үеийнхээс 

30%-иар нэмэгдсэн 

байна. Уран зохиолын 

номын тоо нэмэгдсэн 

байна. Номын электрон 

каталогийг 

үйлчилгээндээ 

нэвтрүүлсэн байна. 

 Электрон каталогит 3138 номыг 

оруулж дуусгасан. Одоо номоо нэг 

бүрчилсэн бүртгэлд бүртгэх, бар 

код наах, техник ажиллагаануудыг 

хийх ажил хийгдэж байна. Номын 

фондын баяжилт хийгдээгүй байна. 

Ковид-19 нь номоор дамжих 

эрсдэлтэй тул номын сангаас ном 

унглаганд гаргахгүй байх талаар 

аймгийн номын сангаас өгсөн 

зөвлөмжийг даган ажилсан ба энэ 

онд уншилганд гарсан номын тоо, 

уншигчдын тоо урьд оныхоос 80% 

буурсан байна.2020 онд 724 хүнд 

6126 номоор үйлчилж байсан бол 

одоогийн байдлаар 103 хүнд 1045 

номоор үйлчилсэн байна. 

100% 

36 

4.4. Угийн бичиг 

хөтлөх уламжлалыг 

сэргээж, өрх бүр 

угийн бичиг хөтөлж, 

хүүхэд, залуучуудад 

түгээн дэлгэрүүлсэн 

байх 

  Угийн бичиг хөтлөх 

аяныг зарлан зохион 

байгуулах  Бүх төрийн 

албан хаагчид ургийн 

бичгээ хөтөлсөн байна 

 Угийн бичиг хөтлөх ач тус, 

аргачлал, заавар цус ойртол гэж юу 

болох, талаарх 30 гаруй 

мэдээллийг Баянговь сум Соёлын 

төв цахим хуудсанд байршуулсан. 

Мөн угийн бичигг хөтлөх талаар ард 

иргэд, хүүхэд залуучуудад гарын 

авлага брошур бэлтгэн тараасан. 

Угийн бичиг хөтлөхийн ач тус, угийн 

бичиг хөтлөх арга барилын талаар 

90% 



6 контент бэлтгэн Баянговь Соёлын 

төв цахим хаягт байршуулан 

иргэдэд хүргэн ажиллаж байна. 

Угийн бичиг хөтлөх дэвтэр одоогоор 

боловсруулагдаж ирээгүй байна. 

Уралдаан зарлагдаагүй. 
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4.5. Соёлын төвийн 

албан хаагчдын 

мэргэжил  

боловсролыг 

дээшлүүлж тэдний 

ур чадвар, ажиллах 

орчин нөхцөлийг 

сайжруулах 

  Мэргэжлийн сургалтад 

бүрэн хамрагдсан байна 

ажлын байрны 

тохижилтыг хийсэн 

байна 

150000-

350000 

төгрөг 

Аймгийн БСУГ, музей, Соёлын 

яамнаас зохион байгуулсан 2 

удаагийн, Соёлын хэлтэсээс зохион 

байгуулсан сургалтуудад 5 албан 

хаагчид 100% хамрагдсан. Албан 

хаагчид өөрсдийн хариуцсан 

өрөөнүүдээ  тохижуулсан. 

100% 

5. Халамжаас хөдөлмөрт-нийгмийн асуудал 
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5. Сэтгэл 

хангалуун 

амьдрах 

нөхцөлөөр 

тэтгэгдсэн 

дундаж давхаргыг 

нэмэгдүүлнэ. 

5.1. Зорилтот 

бүлгийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

  Зорилтот өрх 

толгойлсон эцэг, эх 

хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийг олон нийтийн 

оролцоонд түшиглэсэн, 

нийтийг хамарсан ажил 

үйлчилгээ, төсөл 

хөтөлбөрт хамруулах, 

өрхийн орлогыг 

нэмэгдүүлнэ. 

 Ковид -19 өвчний улмаас сумын 

хэмжээнд ажлын байр гарах нь 

ховор байгаа хэдий ч жилийн 

эцсийн  байдлаар зорилтот бүлгийн 

иргэдээс байнгын ажлын байранд 9 

иргэн зуучлагдсан бол улирлын 

болон түр ажлын байранд 21 иргэн 

ажиллаж өрхийн орлогоо тодорхой 

хэмжээгээр нэмэгдүүлэв. 

90% 

39 

5.2. Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн нийтлэг 

үйлчилгээг 

хэрэгжүүлж,  арга 

хэмжээ, төсөл 

  50-аас доошгүй 

иргэдийг шинэ ажлын 

байранд бүртгэсэн 

байна.50-аас доошгүй 

иргэнийг ажлын 

 Жилийн эцсийн байдлаар байнгын 

шинэ ажлын байр 27, улирлын 

болон түр ажлын байр 31 гарсан.  

Lmis  буюу хөдөлмөрийн биржид 

бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 51 

90% 



хөтөлбөрт 

хамрагдсан 

иргэдийн 

мэдээллийг 

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн бүртгэл, 

мэдээллийн нэгдсэн 

санд оруулах, 

мэдээллийн сан 

бүрдүүлэх  /LMIS/. 

байранд зуучилсан 

байна. 

иргэн байна. Хөдөлмөрийн зах 

зээлийн суурь судалгааг шинэчлэн 

гаргасан. Мөн төсөвт байгууллагын 

нийт албан хаагч, ажиллагсадын 

судалгааг шинэчлэн мэдээллийн 

санг бүрдүүлсэн. 
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5.3. Ажил 

мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгох, 

зөвлөгөө өгөх 

үйлчилгээг 

ганцаарчилсан 

хэлбэрээр үзүүлсэн 

байх 

  40-оос доошгүй иргэдэд 

ганцаарчилсан 

зөвлөгөө, 60-аас 

доошгүй иргэдэд 

бүлгийн зөвлөгөө 

мэдээлэл өгсөн байна. 
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5.4. Хөдөлмөрийн 

тухай хууль, 

Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн тухай 

хуулийн 

хэрэгжилтийг 

ханган, холбогдох 

дүрэм журмын 

талаар зөвлөгөө, 

мэдээлэл өгөх, 

сургалт, 

сурталчилгааны 

ажлыг зохион 

  Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийг иргэд, ААНБ-д 

мөрдөж, байгууллагууд 

хөдөлмөрийн гэрээ 

хийж, хөдөлмөрийн 

хөлснөөс доогуур цалин 

олгохгүй байна. 

  

 



байгуулах 
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5.5. Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

төсөл хөтөлбөрийн 

эргэн төлөгдөх 

санхүүгийн 

дэмжлэгийн эргэн 

төлөлт, авлага 

барагдуулалтыг 

графикийн дагуу 

зохион байгуулах. 

  Тус онд хугацаа 

хэтэрсэн авлагыг 

графикийн дагуу  

барагдуулж ажилласан 

байна. 
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5.6. Нийгмийн 

халамжийн тэтгэвэр, 

тэтгэмж, хөнгөлөлт 

тусламжид 

хамрагдах иргэний 

бичиг баримтыг 

хүлээн авч, хуулийн 

дагуу Амьжиргаа 

дэмжих зөвлөлөөр 

шийдвэрлэх 

асуудлыг хэлэлцэн 

шийдвэрлэх, 

программд бүртгэх, 

судлах, дээд шатны 

байгууллагад 

уламжлан 

шийдвэрлүүлэх. 

  Нийгмийн халамжийн 

тэтгэвэр, тэтгэмж, 

хөнгөлөлт тусламжийн 

үйлчилгээнд хамрагддаг 

иргэдэд болон шинээр 

хамрагдах иргэдийн 

хүсэлтийг хууль, 

журмын дагуу 

шийдвэрлэж,  

үйлчилгээг түргэн 

шуурхай хүргэж 

ажилласан байна 
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5.7. Иргэдийн 

санхүүгийн 

боловсролыг 

  0-18 хүртэлх насны нийт 

хүүхдийн 80-аас 

доошгүй хувь нь 

 “Хуримтлалтай Баянхонгорчууд” 

хөтөлбөрийн хүрээнд 2021 онд 

шинээр насанд хүрэгчдийн 2 бүлэг 

100% 



нэмэгдүүлэх замаар 

хуримтлалтай 

болгох арга зүйд 

сургаж, аливаа 

эрсдэлээс 

урьдчилан 

сэргийлэх 

чадвартай болгон 

“Хуримтлалтай 

хүүхэд” арга 

хэмжээг 

хэрэгжүүлнэ. 

хадгаламжийн данс 

нээлгэн,хуримтлал 

үүсгэж эхэлсэн байх 

байгуулагдан үйл ажиллагаагаа 

явуулж байна. 12 сарын байдлаар 

25 сая төгрөгийн хуримтлал үүсгэн 

зээл авахад хүндрэлтэй иргэдэд 

дундын хуримтлалаас зээл авч 

хэрэглэж байна. Мөн ЕБС 

сургуулийн 8 дугаар ангийн 39 

хүүхэд хуримтлал үүсгээд байна. 
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5.8. ӨМСангийн 

судалгааны ажлыг 

хууль, журмын дагуу 

үр дүнтэй чанартай 

зохион байгуулах, 

/ООТА-р 

амьжиргааны 

түвшин тогтоох 

судалгааны үр дүнд 

үндэслэн нийгмийн 

халамжид 

хамрагдагчдыг 

оновчтой тогтоон, 

шаардлагатай 

үйлчилгээг хүргэх 

  Өргөдөл гаргасан нийт 

иргэдийн өргөдлийн 85 

хувийг шийдвэрлэсэн 

байна. 
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5.9. ӨМНС-д 

бүртгэгдсэн өрхийн 

0-18 хүртэлх насны 

хүүхэд бүрт 

хүүхдийн мөнгөн 

  -18 хүртэлх насны 

хүүхэдтэй хүүхдийн 

мөнгөн тэтгэмжээ авах 

хүсэлт гаргасан хүүхэд 

бүр сар бүр бэлэн мөнгө 

 Хугацаа болоогүй 

0% 



тэтгэмж олгох. хэлбэрээр хүүхдийн 

мөнгөн тэтгэмжээ авсан 

байна. Амьжиргаанд нь 

зохих дэмжлэг болсон 

байна. 
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5.10. Нийгмийн 

халамжийн тэтгэвэр, 

тэтгэмж, хөнгөлөлт 

тусламжид 

хамрагдах иргэний 

бичиг баримтыг 

хүлээн авч, хуулийн 

дагуу Амьжиргаа 

дэмжих зөвлөлөөр 

шийдвэрлэх 

асуудлыг хэлэлцэн 

шийдвэрлэх, 

программд бүртгэх, 

судлах, дээд шатны 

байгууллагад 

уламжлан 

шийдвэрлүүлэх. 

  Нийгмийн халамжийн 

тэтгэвэр, тэтгэмж, 

хөнгөлөлт тусламжийн 

үйлчилгээнд хамрагддаг 

иргэдэд болон шинээр 

хамрагдах иргэдийн 

хүсэлтийг хууль, 

журмын дагуу 

шийдвэрлэж,  

үйлчилгээг түргэн 

шуурхай хүргэж 

ажилласан байна 
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5.11. Иргэдийн 

санхүүгийн 

боловсролыг 

нэмэгдүүлэх замаар 

хуримтлалтай 

болгох арга зүйд 

сургаж, аливаа 

эрсдэлээс 

урьдчилан 

сэргийлэх 

  0-18 хүртэлх насны нийт 

хүүхдийн 80-аас 

доошгүй хувь нь 

хадгаламжийн данс 

нээлгэн,хуримтлал 

үүсгэж эхэлсэн байх 

 “Хуримтлалтай Баянхонгорчууд” 

хөтөлбөрийн хүрээнд 2021 онд 

шинээр насанд хүрэгчдийн 2 бүлэг 

байгуулагдан үйл ажиллагаагаа 

явуулж байна. 12 сарын байдлаар 

25 сая төгрөгийн хуримтлал үүсгэн 

зээл авахад хүндрэлтэй иргэдэд 

дундын хуримтлалаас зээл авч 

хэрэглэж байна. Мөн ЕБС 

сургуулийн 8 дугаар ангийн 39 

100% 



чадвартай болгон 

“Хуримтлалтай 

хүүхэд” арга 

хэмжээг 

хэрэгжүүлнэ. 

хүүхэд хуримтлал үүсгээд байна. 
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5.12. ӨМСангийн 

судалгааны ажлыг 

хууль, журмын дагуу 

үр дүнтэй чанартай 

зохион байгуулах, 

/ООТА-р 

амьжиргааны 

түвшин тогтоох 

судалгааны үр дүнд 

үндэслэн нийгмийн 

халамжид 

хамрагдагчдыг 

оновчтой тогтоон, 

шаардлагатай 

үйлчилгээг хүргэх 

  Өргөдөл гаргасан нийт 

иргэдийн өргөдлийн 85 

хувийг шийдвэрлэсэн 

байна. 
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5.13.  ӨМНС-д 

бүртгэгдсэн өрхийн 

0-18 хүртэлх насны 

хүүхэд бүрт 

хүүхдийн мөнгөн 

тэтгэмж олгох. 

  -18 хүртэлх насны 

хүүхэдтэй хүүхдийн 

мөнгөн тэтгэмжээ авах 

хүсэлт гаргасан хүүхэд 

бүр сар бүр бэлэн мөнгө 

хэлбэрээр хүүхдийн 

мөнгөн тэтгэмжээ авсан 

байна. Амьжиргаанд нь 

зохих дэмжлэг болсон 

байна 
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5.14. Хүн амын 

хөдөлмөр 

эрхлэлтийг 

нэмэгдүүлж, 

иргэдийн амьдралаа 

авч явах дадал, 

хэвшлийг 

дээшлүүлэх 

чиглэлээр “Бизнесээ 

эхэл-Бизнесээ 

хөгжүүл" сургалтыг 

үе шаттайгаар 

зохион байгуулж, 

жижиг дунд 

үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийг 

дэмжинэ. 

  Бага дунд орлоготой 

өрх иргэд, аж ахуйн 

нэгжийн эздийн өрхийн 

орлого нэмэгдсэн 

байна. 

1400000 

төгрөг 

Баянхонгор аймгийн Хөдөө аж 

ахуйн газар, мөн “Вэsт” 

хөтөлбөрөөс хамтран зохион 

байгуулсан жижиг дунд үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийг дэмжих зорилготой 

“Төсөл боловсруулах аргачлал” 

сургалтанд 14 иргэн хамрагдав. 

2021 оны хэмжээнд хувь хүн, аж 

ахуйн нэгжийн оролцоотой бүтээн 

байгуулалтын ажлууд нилээд 

хийгдсэн. Тухайлбал мал эмнэлгийн 

барилгын ажил, хувь айлын орон 

сууц, дэлгүүрийн барилга, айл 

өрхүүдийн хашаа хороо цэгцлэх, 

блонк цохих гэх мэт ажлуудад 

зорилтот бүлгийн иргэдийг зуучлан 

ажиллуулж өрхийн орлогыг 

нэмэгдүүлэв. Давхардсан тоогоор  

20 иргэн. Төсөвт байгууллагын нийт 

албан хаагчид, ажиллагсадын 

судалгааг шинэчлэн гаргаж 

мэдээллийн сан бүрдүүлсэн. Нийт 

194 албан хаагч. 

90% 
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1.15. Тэтгэврийн 

насанд орох болсон 

хүмүүсийн 3 жилийн 

суурь судалгааг 

гаргуулах 

  Иргэд хугацаа 

алдахгүйгээр тэтгэвэрт  

орох боломж бүрдэнэ. 
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5.16. Сайн дурын 

даатгалд 

хамрагдалтыг 

  Урд оны  түвшингээс 10 

хувиар өсгөсөн байх 

 2021 оны 12 дугаар сарын 

байдлаар орлогын төлөвлөгөө 

70332168 төгрөг өгөгдсөнөөс 

60569450 төгрөг орлого бүрдүүлж 

50% 



нэмэгдүүлэх 90%-тай биелсэн. Орлогын 

төлөвлөгөө биелэхгүй байгаа 

шалтгаан нь: Өвөлжилт 

хүндэрсэнтэй холбогдуулан малчид 

маань өөр аймаг сумруу отроор 

явсан, мөн малдаа өвс тэжээл 

зээлээр авч бизнес эрхлэгчид 

болон банкинд өр зээлтэй  учир 

санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй 

нийгмийн даатгалаа төлж чадахгүй 

байна. 
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5.17. Эрүүл мэндийн 

даатгалд 

хамрагдалтыг 

нэмэгдүүлэх 

  Урд оны  түвшингээс 15 

хувиар өсгөсөн байх 

 Малчин, хувиараа хөдөлмөр 

эрхлэгч, оюутан залуус эрүүл 

мэндийн даатгалд 2021 онд 

28673800 төгрөгний орлогын 

төлөвлөгөө өгөгдснөөс 29938900 

төгрөгний орлогыг оруулж 104,5 

хувиар биелүүлсэн. Нийт малчин 

хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд 

нийт 638 иргэнийг хамруулсан 

100% 
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5.18. Ажилласан 

жил нөхөн даатгалд 

хамрагдлатыг 

нэмэгдүүлэх 

  Урд оны  түвшингээс 25 

хувиар өсгөсөн байх 
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5.19. Төсвийн 

байгууллага болон 

аж ахуй нэгжүүдэд 

нийгмийн даатгалын 

шинэ хуулийн 

талаар сургалт 

  Сургалт хийснээр 

нийгмийн даатгалын 

хуулийн мэдлэгтэй 

болно 

 Төсвийн байгууллагуудад нийгмийн 

даатгалын шинэ хууль, нөхөн 

төлөлтийн талаар албан хаагчдад 

сургалт мэдээлэл өгсөн. 
70% 



зохион байгуулах 
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5.20. Хамтарсан 

багийн үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөө гарган  

ажиллана хэрэгжилт 

90%-с дээш 

хэрэгжсэн байна. 

Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй 

тэмцэх тухай хууль, 

хүүхэд хамгааллын 

тухай хуулийн 

урьдчилан 

сэргийлэх сургалт 

мэдээллийг 500-с 

дээш иргэнд 

хүргэсэн байна 500 

гарын авлага 

бэлтгэн тараана. 

Кейс илрүүлэлт 

холбон зуучлах 

ажил үр дүнд хүрсэн 

байна. 

  Хүүхэд, гэр бүлийг 

нийгмийн бүх орчинд 

бүх төрлийн 

хүчирхийллээс 

урьдчилан сэргийлж 

ажилласан байна. 

1.2 сая Хамтарсан багаас Хүмүүжлийн 

эерэг арга сургалтыг зохион 

байгуулж 100 эцэг эхчүүд, албан 

хаагчдыг хамруулж  гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль 

тогтоомжийг сурталчлан, гарын 

авлага тараасан. Мөн багийн засаг 

дарга нартай хамтран, хүүхдийн 

аюулгүй байдлыг хангах, 

хүчирхийллээс урьдчилан 

сэргийлэх талаар 400 ш гарын 

авлага бэлтгэн хөдөөгийн малчин 

иргэдэд хүргүүлсэн. Дэлхийн зөн 

БХР-2 хөтөлбөртэй хамтран “Баяр 

хөөртэй гэр бүл” сургалтын 30 гэр 

бүлийн 60 аав ээжүүдэд зохион 

байгуулсан. Сургалтанд 1,2 сая 

төгрөгийг зарцуулсан.Нийгмийн 

ажилтны анхан шатны сэтгэлзүйн 

зөвөлгөөг 4 иргэнд өгсөн. Мөн 

нөхцөл байдлын үнэлгээг 5 

тохиолдол дээр хийв. Гэр бүлийн 

хүчирхийлийн тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр хохирогчийг 

мэдээллээр хангах, сэтгэл зүйн 

анхан шатны зөвөлгөө өгөх, гэр 

бүлийн хүчирхийллийн нөхцөл 

байдлыг анги удирдсан багш нартай 

холбогдон илрүүлэлт хийн 

судалгааг гарган ажилласан. 

100% 
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5.21.  “Дархан ээж”-

үүдэд хүндэтгэл 

үзүүлэх үйл 

ажиллагааг зохион 

байгуулах 

  Дархан ээжүүдийг 

алдаршуулах, тэдний 

нийгмийн идэвх 

оролцоог сайжруулах 

ЗД-ын нөөц 

хөрөнгөөс 

нийт 2 сая 

төгрөг 

“Дархан ээжүүдэд хүндэтгэл” 

үзүүлэх үйл ажиллагааг сумын 

ЗДТГ, Соёлын төв, Хүн амын 

хөгжлийн асуудлаарх салбар 

зөвлөл хамтран зохион байгуулсан. 

3 дээш хүү дараалан төрүүлсэн 86 

ээжүүд оролцсон. Энэхүү үйл 

ажиллагааны үеэр Сумын нийгмийн 

бодлогын мэргэжилтэн “Жендер ба 

эмэгтэйчүүд” ЭМТ-ийн эх баригч эсч 

“Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд” 

сэдвээр тус тус сургалт мэдээлэл 

хийсэн. Сумын ЗД-ын нөөц 

хөрөнгөөс нийт 2,0 сая төгрөг 

зарцуулсан. 

70% 
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5.22. “Хуримтлалтай 

Баянхонгорчууд” 

хөтөлбөрийн 

хүрээнд 

хэрэгжүүлэх 

  Өрхийн орлогыг 

нэмэгдүүлэх, иргэдийн 

мөнгөн хуримтлалыг 

нэмэгдүүлэх, өрхийн 

эдийн засгийн 

болзошгүй эрсдэлээс 

урьдчилан сэргийлэх 

чадавхыг нэмэгдүүлэх 

 “Хуримтлалтай Баянхонгорчууд” 

хөтөлбөрийн хүрээнд 2021 онд 

шинээр насанд хүрэгчдийн 2 бүлэг 

байгуулагдан үйл ажиллагаагаа 

явуулж байна. 12 сарын байдлаар 

25 сая төгрөгийн хуримтлал үүсгэн 

зээл авахад хүндрэлтэй иргэдэд 

дундын хуримтлалаас зээл авч 

хэрэглэж байна. Мөн ЕБС 

сургуулийн 8 дугаар ангийн 39 

хүүхэд хуримтлал үүсгээд байна. 

100% 
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5.23. “Хүүхдээ 

сонсох өдөр”-ийг 

тогтмолжуулах 

  Хүүхдийн санал 

хүсэлтийг тогтмол 

сонсох 

 Хүүхдээ сонсох өдрийг сар бүр 

зохион байгуулж хэвшсэн. Хүүхдийн 

чуулганыг - удаа зохион байгуулж 

нийт 300 гаруй хүүхдийг хамруулж 

санал хүсэлтийг сонсож хамтарсан 

багийн үйл ажмллагаанд тусган 

70% 



хэрэгжүүлж байна. Хүүхдийн 

тусламжийн утсанд 6 дуудлага 

мэдээлэл ирсэн бөгөөд тохиолдол 

тус бүр дээр кейс нээж ажиллаж 

байна. Мөн хүүхдийн чуулганаас 

гарсан санал санаачлагыг 

хамтарсан багийн ажлын 

төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлж 

ажилаж байна. 
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5.24. Залуучуудын 

өдрийг зохион 

байгуулах 

  Залуучуудын идэвх 

оролцоо сайжирсан 

байна 

 Баг, байгууллагууд сар бүрийн 25-

нд Залуучуудын өдрийг тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх хуваарийг гаргасны 

дагуу баг байгууллагууд хуваарийн 

дагуу сумын хүн амын хөгжлийн 

асуудлаарх салбар зөвлөл хамтран 

зохион байгуулж хэвшсэн. Тайланг 

аймгийн ГБХЗХГ-т сар бүр 

хүргүүлэн ажиллаж байна. Энэ 

өдрөөр сумын  залуучуудын 

холбоог шинэчлэн байгуулж, залуу 

гэр бүлүүдэд хүүхэд хүмүүжлийн 

эерэг аргын сургалт болон урлаг 

спортын үйл ажиллагааг зохион 

байгуулан ажиллалаа. COVID-19 

цар тахалтай холбогдуулан уг үйл 

ажиллагааг түр хугацаагаар 

зогсоосон. 

90% 
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5.25. Сумын хүн 

амын хөгжлийн 

асуудлаарх салбар 

зөвлөлийн үйл 

ажиллагааг 

  Төлөвлөгөөний 

биелэлтийн хувиар 

 Хариуцсан ажлын чиг үүргийн дагуу 

хэрэгждэг үндэсний болон дэд 

хөтөлбөрүүдийг хяналтанд авч 

хэрэгжилтийг тооцон ажилаж байна. 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн дундаж 

90% 



эрчимжүүлэх 85,6% хөтөлбөр тус бүр дээр ажлын 

төлөвлөгөөг гарган ажилласан 
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5.26. Сумын хүн 

амын талаарх 

хэрэгжиж байгаа 

/эмэгтэйчүүдийн 

хөгжлийг дэмжих, 

залуучуудын 

хөгжлийг дэмжих, 

ахмадаа ачилъя гэх 

мэт/ 

хөтөлбөрүүдийн 

хэрэгжилтийг 

сайжруулах 

  Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн хувь 80% 

дээш байна. 

ЗД-ын 

нөөцөөс 

2,0 сая 

төгрөг 

Нийтээр тэмдэглэдэг баярын 

өдрүүдийг цар тахлын улмаар 

зогсоосон. Сумын хүн амын 

хөгжлийн асуудлаарх салбар 

зөвлөлөөс “Дархан ээж”-үүдэд 

хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ, 

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр, 

Улс тунхагласны баярын өдөр, 

Залуучуудын холбооноос зохион 

байгуулсан спортын тэмцээн 

уралдаануудыг хамтран зохион 

байгуулж нийт давхардсан тоогоор 

400 гаруй иргэдийг хамруулж, ЗД-

ын нөөцөөс 2,0 сая төгрөг 

зарцуулсан. 

90% 
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5.27. Сумын 

зорилтод бүлгийн 

иргэдэд гэр бүлийг 

дэмжих хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх 

  Төлөвлөгөөний 

биелэлтийн хувиар 

 Зорилтот бүлгийн өрхийн гишүүдээс 

сул чөлөөтэй улирлын чанартай 

болон түр ажлын байруудад 

зуучлан хамруулж өрхийн орлогыг 

тодорхой хувиар нэмэгдүүлсэн. 

Нийт 7 иргэн. Хүнсний эрхийн 

бичгийн сум өөрийн нөөц 

боломжиндоо тулгуурлан малын сэг 

зэм устгах ажилд ХЭБ-ийн 

үйлчилгээ авдаг өрхийн гишүүдийг 

ажиллуулан хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжив. Түүнчлэн тус сумын 

цагдаагийн хэсэг, ХХХБ-ийн 

гишүдийн зүгээс санаачлан  

согтууруулах ундаа хэтрүүлэн 

90% 



хэрэглэдэг иргэдийг архинаас 

гаргах эмчилгээнд хамруулж 

улмаар бүлгийн зохион 

байгуулалтад оруулан түр ажлын 

байраар хангаж ажиллав.15 иргэн. 

6. Мал эмнэлэг, хөдөө аж ахуй, газар 
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6. ХАА-н 

үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлж 

шаардлагатай 

мэргэжилтнүүдийг 

сургаж 

мэргэшүүлэх 

6.1. Сумын  

Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн 

Хурлаас батлагдсан 

2021 оны Газар 

зохионбайгуулалтын 

төлөвлөгөөг  

иргэдэд сурталчлах, 

хэрэгжүүлэх 

  Сумын 2021 оны Газар 

зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөө биелсэн 

байна. 

 Сумын 2021 оны газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөг  сумын 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 2020 оны 

12 дугаар сарын 18-ны 12/18 дугаар 

тогтоолоор батлуулан мөрдөн 

ажилласан. Газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөлтийн 

мэдээллийн санд нийт 25 арга 

хэмжээг бүртгэж оруулсанаас 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт 88 

хувьтай байна. 

90% 
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6.2. Иргэд болон 

ААНБ эзэмшлийн 

гэрчилгээ олгох 

  Холбогдох материалыг 

улсын бүртгэл рүү 

илгээж “Э” дугаар авах, 

гэрээ гэрчилгээ олгох 

 Газрын кадастрын мэдээллийн 

сангийн нэгдсэн системд 80 нэгж 

талбарын цахим хувийн хэргийг 

холбогдох журмын дагуу бүртгэж, 

Улсын бүртгэлээс нэмж 96 нэгж 

талбарт Э дугаар  олгогдсон байна. 

100% 
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6.3. Хаягийн 

мэдээллийн 

системд хаяг тулгах, 

шинэ хаяг нөхөн 

оруулах 

  Хаягийн мэдээллийн 

системийг ашиглан хаяг 

мэдээллийг бүрэн 

гүйцэт, алдаагүй 

оруулах 

 Хаягийн мэдээллийн системийн 

нэгдсэн санд нэгж талбар 409, 

барилга 157, гудамж 38, орц гарц 

566-г хаягийн мэдээллийн санд 

бүртгэж замыг гудамжтай холбон, 

нэгж талбар бүрийг гудамжтай 

холбон орц гарцыг тэмдэглэн 

100% 



хаягийн тулгалтыг ажлыг хийж 

гүйцэтгэсэн. 
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6.4. Хот 

байгуулалтын 

кадастрын 

мэдээллийн сангийн 

мэдээлэл бүрдүүлэх 

  Ажлын хэсэг байгуулж, 

Хот байгуулалтын 

кадастрын сангийн 

мэдээллийн 

бүрдүүлэхэд 

шаардлагатай судалгааг 

гарган хүргүүлэх 

 Сумын Засаг даргын 2021 оны 22 

дугаар захирамжаар байгуулагдсан 

ажлын хэсэг  барилга, 

байгууламжийн мэдээллийн гарган 

2021 оны 03 сарын 10ны өдрийн 

ЗДТГ даргын албан бичгээр 

ГХБХБГазарт хүргүүлсэн. 

100% 
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6.5. Газрын төлбөр, 

татварын 

нэхэмжлэл үүсгэх 

  Газрын төлбөр, 

татварын нэхэмжлэл 

үүсээгүй байгаа нэгж 

талбаруудын зөрчлийг 

арилгаж нэхэмжлэл 

үүсгэсэн байна. 

 Газрын төлбөр, татварын 

ногдуулалтыг 908 нэгж талбарт 

хийн Татварын удирдлагын нэгдсэн 

системд илгээсэн. Газрын төлбөрт 

5259209, газрын татварт 2207  

төгрөгний төлөлт хийгдсэн байна. 

100% 
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6.6. Бэлчээрийн 

газрын өөрчлөлтийг 

фото 

мониторингийн 

аргаар үнэлэх 

ажлыг сумын 

хэмжээнд 

зохионбайгуулах 

  Сумын бэлчээрийн 

газрын өөрчлөлтийн  

фотомониторингийн 

тайланг хугацаанд нь 

хүргүүлсэн байна. 

 Сумын засаг даргын 2021 оны 06 

дугаар сарын 30-ны өдрийн 87 

дугаар захирамжаар байгуулагдсан 

“Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг 

фотомонитронгийн аргаар 

тодорхойлох” ажлын хэсгийн ахлагч 

Байгаль хамгаалагч Б.Алтантуул, 

газрын даамал Б.Маасүрэн, ХАА-н 

тасгийн мэргэжилтэн Д.Жаргалмаа, 

жолооч Бат-Эрдэнэ нар 2021 оны 

08 дугаар сарын 03-наас 08-ны 

өдрүүдэд бэлчээрийн хэв шинж 

ургамалжилт, ургацын байдалтай 

танилцан 5  багийн  Бэлчээр 

ашиглалтын хэсгүүдийн бэлчээрийг 

төлөөлүүлж сонгогдсон 17 цэгээс 

100% 



бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг 

фотомониторингийн аргаар 

тодорхойлж, бэлчээрийн төлөв 

байдалд үнэлгээ хийсэн. 
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6.7. Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээний  

стандарт, түүний ач 

холбогдол, үр 

нөлөөг малчдад 

сурталчлан 

таниулах гарын 

авлага брошур , 

хулдаасан самбар 

хийх, 

  Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээний  стандарт, 

түүний ач холбогдол, үр 

нөлөөг мэдэж мал 

эмнэлгийн үйлчилгээг 

цаг хугацаандаа авдаг 

болсон байна. 

 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний 

стандарт, түүний ач холбогдол, үр 

нөлөөг малчдад сурталчлан 

таниулах гарын авлага тааран 

ажилласан. Баянговь сумын нийт 

малчин өрхүүдэд  шүлхий өвчний 

талаар гарын авлага болон 

урьдчилан сэргийлэх вакинжуулж, 

цаг үеийн мэдээллээр ханган 

ажилласан. 

70% 
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6.8. Нохой муурыг 

бүртгэлжүүлэх пайз, 

хүзүүвчтэй болгох 

мэс заслын аргаар 

нөхөн үржихүйг 

хязгаарлах 

  Нохой муурыг 

бүртгэлжүүлэлж пайз, 

хүзүүвчтэй болсноор 

золбин нохой муурыг 

устгаж, мэс заслын 

аргаар нөхөн үржихүйг 

хязгаарлах байна. 

 Хугацаа болоогүй 

0% 

73 

6.9. Багуудыг мал 

эмнэлгийн стандарт 

шаардлага хангасан 

суурин ваннтай 

болгож түүнийг 

ашиглан бог малыг 

мал эмнэлгийн 

угаалгад бүрэн 

хамруулах 

хамруулдаг болгон 

  Мал эмнэлгийн 

стандарт шаардлага 

хангасан суурин ванн 

бий болсноор малын 

паразиттах өвчин 

гаралт эрчимжилт 

багасаж малын арьс, 

шир, ноос, ноолуурын 

чанар сайжирч мөн мал 

тарга тэвээрэг сайн 

 хугацаа болоогүй 

0% 



хэвшүүлэх авсан байна. 
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6.10. Мал эмнэлгийн 

ААН-үүдийн  

үйлчилгээнд хяналт  

тавьж чанар 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх 

  Тухайн  2 ААН тэй 

байгуулсан гэрээг 

дүгнэх ажлыг бодлогын 

хүрээнд хэлэлцэж 

цаашид мал эмнэлгийн 

ААН-д олгох 

санхүүжилтийг гэрээний 

үр дүнгээр олгуулах. 

 Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар 

төлөвлөгөөг батлуулан 

төлөвлөгөөний дагуу ажил 

үйлчилгээнд хяналт тавьж байна. 

Мал эмнэлэгийн гарал үүслийн  

гэрчилгээ,мал эмнэлэгийн  

үйлчилгээ, угаалга туулга 

боловсруулалт дээр байнгын  

хяналт тавин ажилладаг. Мал 

эмнэлэгийн ААН-үүдэд 3 удаагийн 

сургалт зохион байгуулж мэдээлэл 

хүргэж ажилласан. 

70% 

75 

6.11.  Малын 

шилжилт хөдөлгөөн 

болон малын 

гаралтай 

бүтээгдэхүүнд  

тавих хяналт 

шинжилгээг 

сайжруулах 

  Мал эмнэлгийн бүртгэл 

мэдээллийн шинээр 

суурьлуулсан 

системийн ашиглалтыг 

сайжлуулж, мал болон 

малын гаралтай 

бүтээгдэхүүний  хяналт 

сайжирсан байна. 

 Малын шилжилт хөдөлгөөн болон 

малын гаралтай бүтээгдэхүүнд 

тавих хяналт шинжилгээг 

сайжруулж мал эмнэлэгийн 

гэрчилгээ цахим болсон. Хоёр мал 

эмнэлэгийн аж ахуй нэгж цахим 

систэм ашиглан үйл ажиллагаагаа 

явуулж байна. Мөн эмнэлэгийн 

гэрчилгээ бичдэг тоног 

төхөөрөмжөөр хангагдсан.Мал 

эмнэлэгийн нэгдсэн системд нийт 

489 гэрчилгээ бичигдсэн. Үүнд амьд 

мал адуу-39, тэмээ-191, үхэр-7, 

хонь-252, ямаа-1216 тоо толгой 

малын гэрчилгээнд хяналт тавин 

ажиллаа. 

100% 

76 12.  Мал эмнэлгийн 

бэлэн  байдлыг 

  Мал эмнэлгийн ААН 

болон нь өөрсдийн 

 Мал эмнэлэгийн бэлэн байдлыг 

хангах зорилгоор шаардлагатай эм 

90% 



хангах, 

шаардлагатай эм 

бэлдмэлийн нөөц 

бүрдүүлнэ 

төсвөөс тодорхой 

хэмжээний 

санхүүжилтийг 

шийдвэрлэн 

шаардлагатай эм 

бэлдмэл, хувцас 

хэрэглэл, тоног 

төхөөрөмжийн нөөц 

бүрдүүлснээр гамшгийн 

эрсдэлээс хамгаалах 

нөхцөл бүрдэнэ. 

бэлдмэлийн нөөцийг бүрдүүлсэн. 

Малын халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх вакциныг 

татан авсан.  Мөн шимэгч өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх болон 

эмчлэхэд шаардлагатай эм 

бэлдмэлийн нөөцийг  авсан. Вакцин 

төрөл тус бүр 70 хувьтай нөөц 

бүрдүүлсэн байна. 
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6.13. Малын 

паразит болон 

бусад  өвчлөлөөс 

сэргийлэх угаалга 

ариутгалын 

зориулалттай 

автомашин, 

зөөврийн тоног 

төхөөрөмж авах 

  Малын паразит болон 

бусад өвчлөлөөс 

сэргийлэх угаалга, 

ариутгалын 

зориулалттай 

автомашин, зөөврийн 

тоног төхөөрөмж  авч 

мал эмнэлгийн 

үйлчилгээ сайжирна. 

 Мал эмнгэлэгийн халдвар болон 

шимэгч өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, ариутгал 

халдваргүйжүүлэлт угаалга хийх 

зориулалтын дук машиныг аймгийн 

мал эмнэлгийн газраас 

шийдвэрлүүлсэн, мөн махны болон 

сүүний шинжилгээний багаж, мал 

угаалгын помпыг тус тус мал 

үйлчилгээний нэгжүүдэд хүлээлгэн 

өгсөн. 

100% 
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6.14. Алтан намар 

үзэсгэлэн худалдааг 

зохион байгуулах 

  Үзэсгэлэн худалдаа 

зохион байгуулж, орон 

нутгийн газар тариалан 

эрхлэгчдийн ашиг 

орлого нэмэгдэж, газар 

тариаланчдийг 

туршлагажуулсан 

байна. 

 Сумын хэмжээнд нийт 26 га-д 

тариалалт эрхлэснээс ойрын 

жилүүдэд орж байгаагүй их хур 

тунадас орж, Хэлтгий булаг 

тариалангийн талбайн урд хэсгийн 

газар үерт урсаж тариаланчид 

ургацаа ихээхэн алдсан. 17,64 га 

газраас 23,88 тн ургац хураасан. 

Тус сумын хүн амын хүнсний 

хангамжийг сайжруулах, үндэсний 

100% 



үйлдвэрлэгчид, газар 

тариаланчдын шилдэг бараа 

бүтээгдэхүүн, шинэ ургацын 

дээжийг хэрэглэгчдэд хүргэх 

зорилгоор “Намрын ногоон өдрүүд – 

2021” үзэсгэлэн худалдааг 2021 оны 

10 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион 

байгуулж, ахмад тариаланчдаас 

туршлага судлах ярилцлага болон 

гарын авлага тарааж ажилласан. 

Таримал ургамлын гарал үүслийн 

цахим системээр дамжуулан 

талбайн түүх хөтлөх систем 

нэвтрүүлэх, Пестицидийн хяналт, 

бүртгэлийн цахим систем 

нэвтрүүлж нийт 25 тариаланчийн 

бүртгэлийг оруулж, мэдээ 

мэдээллээр хангасан. 
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6.15. Малчны 

үнэмлэх, тэмдэг, 

тамга олгох ажлыг 

зохион байгуулах 

  Захиалга өгсөн бүх 

малчдыг 100% 

хамруулсан байна 

 Сумын хэмжээнд 2021 онд иргэдээс 

ирсэн өргөдөлийн дагуу 4 тамганы 

захилга авсан. 
70% 
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6.16. ЖДҮ 

эрхлэгчдийн ашиг 

орлогыг 

нэмэгдүүлэх, 

хөнгөлөлттэй зээлд 

хамрагдах иргэдэд 

сургалт зохион 

байгуулах 

  Сургалтад 

хамрагдсанаар төсөл 

бичих чадвар нэмэгдэж, 

өөрөө төслөө бичдэг 

болно. 

 ЖДҮ эрхлэгчдийн ашиг орлогыг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор иргэдэд 

BEST  хөтөлбөрийн хүрээнд нэг 

удаагийн сургалт зохион 

байгуулагдсан. Иргэдэд төсөл 

хэрхэн бичих болон орлого 

зарлагын тооцоог хэрхэн хянах 

талаар мэдээ мэдээлэл өгсөн. 

70% 
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6.17. хургалжийн 60 

га-талбайн тоног 

төхөөрөмж, 

услалтйн систем 

  услалтын системийг 

засварласнаар 

тариалалт, ургац 

хураалтын хэмжээ 

нэмэгдэнэ. 

 Улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар цагаан голын 

услалтын систем хийгдсэн. Цагаан 

тохойн тариалангийн газарт малын 

тэжээлийн ургамал тариалах 

зориулалтаар гүн өрмийн худаг 

гаргах ажил хийгдэж эхэлсэн. 

90% 
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6.18. Олон наст 

ургамлын үрийг 

холбогдох газраас 

авч нийлүүлж, төмс, 

хүнсний ногоооны 

тариалалтыг 

дэмжих, нэр төрлийг 

нэмэгдүүлэх 

  Хүнсний ногоо, 

тэжээлийн ургамлын 

үрийг газар тариалан 

эрхлэгчдэд нийлүүлж, 

нэр төрлийг 

нэмэгдүүлнэ 

 2017 онд 30 айлыг хүнсний 

ногоогоор, 2018 онд 30 айл жимс 

жимсгэнээр, 2019 онд 30 айл жимс 

жимсгэнээр, 2020 онд ХХҮГазраас 

100 залуу, Өлзийт МСҮТ-с 100 

залуу хүнсний ногоогоор тариалалт 

хийж байгаа.  Тус сумын хүн амын 

хүнсний хангамжийг сайжруулах, 

үндэсний үйлдвэрлэгчид, газар 

тариаланчдын шилдэг бараа 

бүтээгдэхүүн, шинэ ургацын 

дээжийг хэрэглэгчдэд хүргэх 

зорилгоор “Намрын ногоон өдрүүд – 

2021” үзэсгэлэн худалдааг 2021 оны 

10 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион 

байгуулж, ахмад тариаланчдаас 

туршлага судлах ярилцлага хийж, 

гарын авлага тарааж ажилласан. 

Таримал ургамлын гарал үүслийн 

цахим системээр дамжуулан 

талбайн түүх хөтлөх систем 

нэвтрүүлэх, Пестицидийн хяналт, 

бүртгэлийн цахим систем 

нэвтрүүлж нийт 25 тариаланчийн 

бүртгэлийг оруулж, мэдээ 

100% 



мэдээллээр хангасан. 
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6.19. Нийт сүргийн 

ашиг шимийн 

дундаж түвшинг 

тодорхойлох 

  Сумын хэмжээнд нийт 

сүргийн ашиг шимийн 

дундаж түвшингийн 

судалгааг гаргаж цөм 

сүргийн малын тоог 

нэмэгдүүлнэ. 

 Гурван суурьт очиж нутгийн 

үүлдрийн  цөм сүрэгт  хавар 

намрын ангилалт хийхэд  

хээлтэгчийн амьдын жингийн 

дундаж 36,5 кг  ноосны гарц 0,4 кг  

жинтэй байна. Хээлтэгч  

хээлтүүлэгчийн  тохироонд анхаарч 

цөм сүргээс өсвөр насны 50 

хээлтүүлэгч бойжуулсан. Нутгийн 

монгол ямаанд Залаа жинстийн 

эдрэнгийн цагаан ухныг 

хээлтүүлэгчийг сайжруулагчаар 

ашиглахад ноолуурын гарц 

хээлтүүлэгч 0.6- 0.8 кг  хээлтэгч 0.5 

кг борлон 0.3 кг жинтэй  байна. Бог 

малын хээлтүүлэгчид хаврын 

ангилалт хийхэд хуцны амьдын 

жингийн дундаж 40 кг, ухна  37 кг 

ноосны гарц 1,2 кг,  ноолуурын 

дундаж 0.5 кг гарцтай байна. 

100% 
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6.20. Сумын 

аюулгүйн нөөцийн  

өвс тэжээлийг зохих 

түвшинд бэлтгэх 

  2021 онд сумын аюулгүй 

нөөцийн өвс тэжээлийг 

зохих түвшинд бэлдсэн 

байна. 

ОНХ санд 

83 сая 

төгрөг 

Малчдыг газар тариаланруу оруулж 

зохих түвшинд малын тэжээлийн 

ургамал бэлтгэх ажил хийгдэж 20 тн 

40 тн өвс, гар тэжээл бэлдсэн, 

Малчдыг газар тариаланруу оруулж 

зохих түвшинд малын тэжээлийн 

ургамал бэлтгэх ажил хийгдэж 20 тн 

40 тн өвс, гар тэжээл бэлдсэн, ОНХ 

санд 83 сая ₮ хувиарлагдсан.₮ 

хувиарлагдсан. 

100% 
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6.21. Бог, бод, 

малын нийт 

хээлтүүлэгчийн  

20%- ийг ээмэглэх 

  Ээмэглэж бүртгэл 

мэдээллийн санд 

хамруулсан байх 

 Цагаан ямаат хоршоонд одоогийн 

байдлаар 250 ухна, 150 хуц ялган 

төвлөрүүлээд байна, Хээлтүүлэгч 

хээлтэгчийн тохироо хийж цаашид 

шаардлагатай  гэж үзвэл үржлийн 

хээлтүүлэгчийг худалдан авчирах 

бусад аж ахуйн нэгжүүдэд 

төвлөрүүлэх  зүсгүй хээлтүүлэгч  

бий болгох . 

100% 

7. Ногоон хөгжлийн бодлого 
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7.1. Ногоон 

хөгжил - Эко 

орчин 

7.1.1. Ус хангамж 

ариун цэврийн 

байгууламжийг 

сайжруулах талаар 

  Сумын төвийн хоёр гүн 

өрмийн худгийн 

дээжийн шинжилгээг 

улиралд нэг удаа 

шинжлүүлэн хариуг 

иргэдэд мэдээллэнэ 

 Улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар цагаан голын 

услалтын систем хийгдсэн. Цагаан 

тохойн тариалангийн газарт малын 

тэжээлийн ургамал тариалах 

зориулалтаар гүн өрмийн худаг 

гаргах ажил хийгдэж эхэлсэн. 

70% 

87 

7.1.2. Ногоон 

байгууламжийг 

нэмэгдүүлэх 

  Модны тоог 500-аар 

нэмэгдүүлсэн байна 

 Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 

огы 63 тоот зарилгаар бүх нийтээр 

мод тарих үнэсний өдрийг жил 

бүрийн 05,10 дугаар  сарын  2 дахь 

бямба  гаригт зохион байгуулахаар 

заасан байдаг. Үүний дагуу тус 

сумын хэмжээнд Сумын засаг 

даргын 2021 оны 04 сарын 06 ны 

өдрийн А/50 захирмжаар нэг өрх 10 

мод, нэг байгууллага 100 ширхэг 

мод тариалах уриалга гарч  ажлын 

хэсэг байгуулагдаж бүх нийтээр мод 

тарих өдрийг сумын хэмжээнд 

зохион байгуулан 7-н албан 

100% 



байгууллага, 19 аж ахуйн нэгж, 

иргэд, малчид идэвхтэй хамрагдаж 

гацуур, улиас, хайлаас, чацаргана, 

интоор, монос, үхрийн нүд, агч 

гэсэн нэр 8-н төрлийн 1088 ширхэг 

мод сөөгийг тариалж ногоон 

байгууламжийн тоог нэмэгдүүлэв. 
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7.1.3. Нөхөн 

сэргээлт 2024 

ажлын хүрээнд 

Эвдэрсэн газрын 

судалгаа хийх 

  Сумын нийт нутаг 

дэвсгэрийн эвдэрсэн 

газрын судалгааг хийж 

УТХГН-ын хүүхний хар 

хороотод 1 га газарт 

техникийн нөхөн 

сэргээлтийг хийж, мөн 

мэдээллийн санг 

бүрдүүлсэн байна. 

 2021 оны хагас жилд Сумын засаг 

даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 

10 ны өдрийн А/31 тоот  

захирамжаар Тус сумын эвдэрсэн 

газрын байршил, талбайн хэмжээг 

тодорхой үнэн зөв гаргаж хяналтыг 

шалгалтыг ажлын хэсэг хийсэн үүнд 

нийт 5-н багийн нутаг дэвсгэрийн 

хэмжээнд 8,58 га газрын 

бүртэглжүүлэн мэдээллийн сан 

шинэчилсэн. 

90% 
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7.1.4. Орчны 

бохирдлыг 

бууруулах 

  Хуучин хогийн орчмыг 

цэвэрлэж шинэ хогийн 

цэгийг ашиглалтад 

оруулна. 

 Хуучин хогийн орчим 2- га газарт 

тарахсан хур хог хаягдлыг 

цэвэрлэх, хуучин хогийн цэгийг 

дарж булшилах, шинэ хогийн цэгийг 

ашиглалтад оруулах ажлыг Баянлиг 

сумын иргэн С.Ганбаатартай гэрээ 

байгуулан 2021 оны 9-10 дугаар  

саруудад хийж гүйцэтгэсэн. Нийт 

200 гаруй т/н хог хягдлыг цэвэрлэн 

ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийн 

дарж булшилсан болно 

100% 

90 7.1.5. Ишигний эвэр 

хайрханы тохижилт 

  Орчныг тохижуулсан  Ишигний эвэр хайрханы тохижилт 

хийх ажлыг тус сумын иргэн 

70% 



хийх байна П.Энхбаттай гэрээ байгуулан 

бэлтгэл ажлыг бүрэн хангасан газар 

дээр нь суйрлуулах ажил улирлын 

чанартайгаар хойшлогдсон болно. 

Арцангийн амны рашааны 

тохижуулах ажил 50% тай 

тохижилтын ажил хүлээгдэж байгаа. 
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7.1.6. Орон нутаг 

судлалын танхим 

хийх 

  Тусгайлан нэг өрөөг 

тохижуулах 

10000000 Орон нутаг судлалын танхим 

байгуулах ажлын хүрээнд тоног 

төхөөрөмжийг суурьлуулж тухайн 

өрөөг тохижуулсан. 

90% 
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7.1.7. ТХГН-т зэрлэг 

ан амьтны амьдрах 

орчинг сайжруулах 

зорилгоор 

биотехникийн арга 

хэмжээ авах 

  Зэрлэг ан амьтдын 

амьдрах орчин сайжирч 

хамгаалагдна. 

 Зэрлэг амьтдад биотехникийн арга 

хэмжээ авах, мал амьтны халдварт 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

талаар авч хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ авах тухай Байгаль Орчин 

аялал жуулчлалын сайдын 06 

албан даалгавар, Баянхонгор 

аймгийн Байгаль Орчин аялал 

жуулчлалын газрын даргын 441 

албан тоот, мөн 2021 оны 03 дугаар 

сарын 25 ны А/116 албан тоотын  

хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 

тайлан маягтын дагуу, 

биотехникийн арга хэмжээ авах, 

ажлыг тус сумд нийт 3 удаа  зохион 

байгуулан ажиллаа. 110 боодол 

өвс, 100кг хужир тавьж өгсөн болно. 

100% 

93 
7.1.8. Усны сан 

бүхий газрын 

хамгаалалтын бүс, 

  Тэмдэгжүүлэлт хийх 

газруудыг бүрэн 

 Усан сан бүхий газрын 

хамгаалалтын бүсийг 2021 оны 05 

дугаар сарын 27 ны Сумын 

100% 



ус хангамжийн эх 

үүсвэрийн эрүүл 

ахуйн бүсийн 

дэглэмийн 

хэрэгжилтийг 

сайжруулах, усны 

бохирдлыг . 

хамруулсан байна. Иргэдийн Төлөөлөгчдын Хурлын 

тэргүүлэгчдын хурлын тогтоол №13 

тогтоолоор гаргаж тогтоолын 

хэрэгжилтийг ханган  усны аюулгүй 

байдлын төлөвлөгөөг батлуулсан. 

Голын ай  сав дагуух орчны 

цэвэрлэгээг 5,10 дугаар саруудад 

хийн тэмдэгжүүлэлтийн самбар 

байршуулсан. 

94 

8.1. Хууль эрх 

зүй, дэд бүтэц 

8.1.1.  Ард иргэд 

албан хаагчдад 

Хууль тогтоомжийг 

сурталчлах, 

хэрэгжүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах, 

сургалт явуулах 

  Мэдлэг мэдээлэл 

сайжирна 

 Засаг даргын тамгын газрын албан 

хаагчид 7 хоног бүрийн пүрэв гаригт 

өглөөний 08:30 цагт тогтмол явуулж 

мэдээ мэдээлэл хийж албан 

хаагчид холбогпох хуулиудаар 

сургалтууд явагдаж, 10:00 цагаас 

төрийн албаны зөвлөлийн 

сургалтад хамрагдаж хэвшсэн. Мөн 

бүх байгууллагууд хамрагдаж 

байна. Багийн хурлуудаар албан 

хаагчид салбарын хуулиудаараа 

гарын авлага бэлтгэн тарааж хууль 

журмыг суртчилан малын татвар, 

малчны бүлэг байгуулах талаар 

санал асуулага авсан. 

90% 
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8.1.2. Хууль 

тогтоомжийн 

лавлагааны сан 

бүрдүүлж, хуулийн 

нэмэлт өөрчлөлтийг 

тухай бүр хийх 

  Иргэдийн мэдлэг 

дээшлэнэ 

 Сумын хэмжээнд100 гаруй иргэд, 

төрийн албаг хаагчдыг хамруулан 

сургалт зохион байгуулж,эрх зүйн 

зөвлөгөө хууль тогтоомжийн 

сурталчилгааг Баянговь сумын 

мэдээ мэдээлэл зарын групп,  

Баянговь сум тамгын газар  цахим 

хуудас болон мэдээллийн 

100% 



самбараар сурталчлан, 

хялбаршуулсан гарын авлага 

бэлтгэж иргэд, төрийн 

байгууллагуудад түгээн ажилласан 

96 

8.1.3. Сумын 

хэмжээнд хяналтын 

камерийн тоог 

нэмэгдүүлж, 

хяналтыг 

цагдаагийн хэсэгт 

төвлөрүүлэх 

  Сумын хэмжээнд гэмт 

хэрэг илрүүлэлт болон 

гэмт хэрэг зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх 

ажилд үр дүн гарна. 
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8.1.4. Сумын 

хэмжээнд малчдын 

бүлгийг байгуулж, 

ажиллах 

  Сумд мал хулгайлах 

гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлнэ. 

 Сумын хэмжээнд баг тус бүрд 

малчдын бүлэг зохион байгуулах 

талаар ИТХ-н тогтоол гаргуулан баг 

тус бүрд малчдын бүлэг байгуулан, 

хавтас нээж материалжуулан 

ажиллаж байна. 

90% 
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8.1.5. Сумын 

хэмжээнд замын 

тэмдэг, хурд 

сааруулагч-ны тоог 

нэмэгдүүлэх 

  Зам тээврийн осол 

гэмтлээс урьдчилан 

сэргийлнэ. 

 Замын тэмдэг тэмдэглэгээ 

хаягжуулах ажлын хүрээнд Гудамж, 

зам талбайн хаягжуулах ажил 

сумын ИТХ-ын 2016 оны тогтоолыг 

үндэслэн 2019 онд газар дээр 

байрлуулах ажил хийгдсэн. Хаягийн 

мэдээллийн системийн нэгдсэн 

санд 2021 нэгж талбарын 409, 

барилга байгууламжын 157, гудамж 

зам талбайн 38 хаяг оруулж 

байршуулан тулгалтын ажлыг хийж 

гүйцэтгэсэн. Хурд сааруулагч хийх 

ажлын хугацаа болоогүй 

70% 
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8.1.6. Цагдаагийн 

хэсэг автомашинаар 

хангах 

  Албан хаагчдын 

ажиллах нөхцөл 

сайжирч гэмт хэрэг, 

зөрчлийн илрүүлэлт 

сайжирна. 

5 сая 

төгрөг 

ЭМТ-н ашиглаж байсан 19-02 БНХ 

УАЗ авто машины цагдаагийн 

хэсэгт шилжүүлэн өгч, засвар 

үйлчилгээнд 5 сая төгрөг 

шийдвэрлэж засвар үйлчилгээг 

хийсэн. 

100% 

100 

8.1.7. Жаргалтай 

амьдрал төвийн үйл 

ажиллагаанд 

иргэдийг хамруулах, 

Архигүй Баянхонгор 

дэд хөтөлбөрийг 

үргэлжлүүлэх 

  Архидан согтуурал 

багассан байна. Архины 

хамааралтай.....иргэнийг 

архинаас гаргасан 

байна 

200000 

төгрөг 

Баянговь сумын ГХЗУСАЗСЗ, 

Хамтарсан багаас Баянхонгор 

аймгийн Жаргалтай амьдрал төвтэй 

хамтран 2021 оны 08 дугаар сарын 

22-ны өдрөөс 2021 оны 08 дугаар 

сарын 26-ны өдөр хүртэл 5 хоног 

“Хэлтгий булаг 1 дүгээр багийн 

төвийн байранд явагдсан 

“Донтолтын тусламж үйлчилгээ”-ний 

эмчилгээ хиигдсэн тус эмчилгээнд 

нийт 21 иргэн хамрагдсанаас 13 

иргэн байрлаж эмчлүүлсэн, 8 иргэн 

гадуур эмчлүүлсэн, 2 иргэн дахин 

хамрагдсан, 2 иргэн нууцлалын 

гэрээтэй эмчлүүлсэн. Одоогоор 23 

иргэн бүгд архинаас татгалзаж 

сумын төвийн тохижилт 

үйлчилгээний ажилд баг  болж 

ажиллан өрхийн орлогоо 

нэмэгдүүлсэн. 

100% 
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8.1.8. Архи, тамхи 

сэтгэцэд нөлөөт 

бодисын 

хамаарлаас гарч, 

эрүүл амьдралын 

хэв маягийг 

  Холбогдох арга 

хэмжээний хэрэгжилт 

архинд донтох эмгэгийн 

эмчилгээний үр дүн 

үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл 

ханамжийн хувиар үр 

200000 

төгрөг 

Баянговь сумын ГХЗУСАЗСЗ, 

Хамтарсан багаас Баянхонгор 

аймгийн Жаргалтай амьдрал төвтэй 

хамтран 2021 оны 08 дугаар сарын 

22-ны өдрөөс 2021 оны 08 дугаар 

сарын 26-ны өдөр хүртэл 5 хоног 

100% 



сонгосон иргэнийг 

нийгэмшүүлэх, 

сурталчлах, дэмжих 

арга хэмжээ авах. 

дүнг тооцно. “Хэлтгий булаг 1 дүгээр багийн 

төвийн байранд явагдсан 

“Донтолтын тусламж үйлчилгээ”-ний 

эмчилгээ хиигдсэн тус эмчилгээнд 

нийт 21 иргэн хамрагдсанаас 13 

иргэн байрлаж эмчлүүлсэн, 8 иргэн 

гадуур эмчлүүлсэн, 2 иргэн дахин 

хамрагдсан, 2 иргэн нууцлалын 

гэрээтэй эмчлүүлсэн. Одоогоор 23 

иргэн бүгд архинаас татгалзаж 

сумын төвийн тохижилт 

үйлчилгээний ажилд баг  болж 

ажиллан өрхийн орлогоо 

нэмэгдүүлсэн. 
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8.1.9. Сүүлийн 

жилүүдэд зун, 

зуншлага тааруу 

бороо хур тунадас 

ороогүй улмаас 

газрын гарч 

бэлчээрийн гарц 

муу ган зудтай 

байгаа учир  хур 

тунадас 

нэмэгдүүлэх газрын 

генератартай болох 

  Хур тунадас ихээр 

нэмэгдэж газрын гарц 

сайжирна. 

 хэрэгжээгүй 

0% 
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8.1.10. Цаг агаарт 

зориудаар нөлөөлж 

хур тунадас 

нэмэгдүүлэх 

  Гангийн эрсдэлээс 

сэргийлнэ. 

 Аймгийн цаг уурын газраас цаг 

агаар зориудаар нөлөөлөх хур 

тунадас нэмэгдүүлэх ажиллагааг 

явуулсан. 

50% 
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8.1.11. АТП 1,2,3-р 

дэд станцуудыг 

хаалт хашилттай 

болгох 

  Ард иргэдийг галын 

болон тог цахилгааны 

аюулаас хамгаалах 

 ОНХС-аас хөрөнгө оруулалт хүсэн 

боловч санхүүжилт олгогдоогүй 

болно. 
0% 

105 

8.1.12. Цахилгаан 

хэрэглэгч аж ахуй 

нэгж төсөв айл 

өрхүүдийн хэмжих 

хэрэгсэл /тоолуур/ 

баталгаажуулалтыг 

хийх 

  Цахилгаан хэрэглэгчид 

нь баталгаагүй хэмжих 

хэрэгсэл хэрэглэхээс 

урьдчилан сэргийлэх 

 "Ковид-19" халдварт өвчний улмаас 

тоолуурын баталгаажуулалтыг 

хийгдээгүй болно. 

0% 
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8.1.13. Хэргэлэгчид 

үйлчлэх төв, бүх 

үйлчилгээ цахим 

болсонтой 

холбогдуулан бүх 

цахилгаан 

хэрэглэгчдийн 

гэрээг шинэчлэх 

  Гэрээг шинэчилснээр 

бүх цахилгаан 

хэрэглэгчид мессежээр 

мэдээлэл бүрэн авах 

боломж бүрдэнэ 

 "Ковид-19" халдварт өвчний улмаас  

цахилгаан хэрэглэгчдийн гэрээг 

шинэчлэл хийгдээгүй болно. 

0% 
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8.1.14. АТП 1 дэд 

станцаас шинээр 

ашиглалтад орсон 

төсвийн 

байгууллагуудруу 

0,4 агаарын 

шугамын өргөтгөл 

хийх 

  0,4 шугам татсанаар 

цэцэрлэг, тамгын газар 

соёлын төв, хүчдэлийн 

уналтгүй болно, тог 

цахилгааны гэмтэл 

гарах асуудлууд 

багасна. 

 АТП 1 дэд станцаас шинээр 

ашиглалтад орсон төсвийн 

байгууллагуудруу 0,4 агаарын 

шугамын өргөтгөл хийх ажил 

санхүүжилт олдоогүй нь улмаас 

хойшлогдсон болно. 

0% 
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8.1.15. Хэрэглэгчид 

үйлчлэх төв 

болсонтой 

  Ажиллах орчин ая 

тухтай, өнгө үзэмж 

 Ажиллах орчин нөхцөл, ая тухайтай 

байлгах үүднээс өөрийн хөрөнгөөр 

цэцгийн тавиур, цэцэгжүүлэлт, 

90% 



холбогдуулан 

өрөөгөө тохижуулах 

сайжирна хогийн сав зэрэг ажлыг хийж 

гүйцтгэсэн. 
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8.1.16. Хэрэглэгчид 

үйлчлэх төвийн хаяг 

галын булан тоног 

төхөөрөмжтэй болох 

  Ажлын бүтээмж 

сайжирна 

 Хөрөнгө санхүүгийн улмаас 

хэрэгжих хугацаа хойшлогдсон. 
0% 

9. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО 
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9.1. /Хөдөлмөр 

эрхлэлт-халамж/ 

9.1.1. Орон нутгийн 

өмчийн улсын үзлэг 

тооллогод 

амжилттай орлдцох 

  Орон нутгийн өмчит 

байгууллагуудын өмч 

хөрөнгөнд үзлэг 

тооллого хийлгэх 

 Улсын үзлэг тооллого болоогүй 

0% 
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9.1.2. Орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн 

хөрөнгийн  

төлөвлөлтийн 

үндэслэлийг 

сайжруулж, иргэд 

олон нийтийн 

оролцоог хангах, 

хяналтыг 

сайжруулах 

  2020 онд хийсэн ажлын 

тайлан, 2021  онд хийх 

ажлын төлөвлөгөө 

цахимаар байршуулах, 

тайлан төлөвлөгөөг 

малчдад хүргүүлэх  

Орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн зарцуулалтын 

талаарх иргэдийн 

мэдээллийн түвшинг 

нэмэгдүүлж ажиллана. 

орон 

нутгийг 

хөгжүүлэх 

сан 131 сая 

төгрө 

Батлагдсан төсөвт 17 ажлаас 12 

ажил хийгдэж орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн зарцуулалтын 

талаар Баянхонгор аймгийн болон 

Баянговь сумын цахим грүпд 

мэдээлэл тавьж иргэдийг 

мэдээллээр ханган ажилласан. 

90% 
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9.1.3. Сум хөгжүүлэх 

сангаас зээл олгох, 

зээлийн эргэн 

төлөлтийг 

сайжруулах 

  Зээлийг журмын дагуу 

олгосон байх, зээлийн 

эргэн төлөлт сайжирсан 

байна 

 34 зээлдэгчийн 78,9 сая төгрөгний 

авлагатайгаас байсанаас 2021 онд 

12 зээлдэгчийн 29,7 сая төгрөгийн 

эргэн төлөлтийн төвлүүлэн 

ажиллаа. Энэ онд сум хөгжүүлэх 

сангаас зээл олгоогүй. 

70% 
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9.1.4. ХАӨМС-ийн 

алдааг багийн Засаг 

дарга нартай 

хамтран засаж, 

залруулах 

  Шинээр шилжиж ирсэн, 

явсан, төрсөн 

хүүхдүүдийг тухай бүрт 

нь бүртгэж, системд 

оруулах. 

 ХАӨМС-ийн программ дээр 

өөрчлөлт болон алдааг тухай бүр 

засварлан ажиллаж байна. 100% 
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9.1.5. Бүртгэлээр 

тавих хяналтыг 

нэмэгдүүлэх, Өмч 

хөрөнгийн ашиглалт 

хамгаалалтыг 

сайжруулж, 

коджуулах, 

зурагжуулах 

  Өмч хөрөнгийг бүрэн 

коджуулж хөрөнгийн 

картыг бүрэн 

зурагжуулсан байна. 

 Өмч хөрөнгийг бүрэн бүртгэж, 

коджуулах ажлыг тайлант онд бүрэн 

хийсэн. 

100% 
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9.1.6. Худалдан 

авах ажиллагааг 

цахимаар зохион 

байгуулах 

  Харьцуулалт, нээлттэй 

тендерийг цахимаар 100 

хувь зохион байгуулсан 

байна. 

 6 тендерийг цахим хэлбэрээр 

амжилттай зохион байгуулж, 

бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон 

шалгаруулж ажилласан. 

100% 
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9.1.7. Төсвийн 

байгууллагууд 

болон сангуудын  

шилэн дансны 

мэдээллийг хуулийн 

хугацаанд 

байршуулах, түүнд 

хяналт тавьж 

ажиллана. 

  Хуулийн хугацаанд 

мэдээллийг үнэн зөв 

100 хувь оруулсан 

байна. 

 Төсөвт 6 байгууллагын шилэн 

дансны мэдээллийг хуулийн 

хугацаанд байршуулан ажилласан. 

100% 
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9.1.8.  Малчдыг 

цахим системд 

болон И- баримтад 

  Цахим системд 

бүртгүүлснээр татварын 

системийг ашиглаж 

сурах, татварын тайлан 

 Нийт 450 гаруй малчныг цахим 

системд бүртгэсэн. Мөн ибаримтад 

40 малчныг шинээр бүртгэх болон 

ибаримтын нууц үгийн сэргээж 

100% 



бүртгэх гаргах болон татварын 

талаар мэдээ 

мэдээллийг түргэн 

шуурхай авах, хуулиар 

ногдсон албан татвараа 

цахимаар төлөх зэрэг 

боломжууд бүрдэнэ 

өгсөн. 
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9.1.9. Аймгийн авто 

тээврийн газар 

болон сумын 

Цагдаагийн хэсэг, 

иргэний бүртгэлийн 

улсын бүртгэгч 

нартай хамтран 

хөрөнгийн татвар 

төлөгчийн бүртгэл 

мэдээллийн зөрүүг 

арилган бүртгэлд 

хамрагдаагүй 

татвар төлөгчдийг 

хамруулах 

  Хөрөнгийн татвар 

төлөгчдийн бүртгэл 

мэдээллийн зөрүү бүрэн 

арилсан байна 

 Аймгийн авто тээврийн газарт 

бүртгэлтэй нийт 759 тэээврийн 

хэрэгслийн бүртгэл судалгаан дээр 

үндэслэн сумын цагдаагийн хэсэг 

болон багийн дарга нартай хамтран 

тээврийн хэрэгслийн судалгаан 

дээр ажиллагааг явуулж байна. 

Нийт бүртгэлтэй судалгаанд 

ажиллагаа явуулж тээврийн 

хэрэгсэл эзэмшигч нартай нэг 

бүрчлэн холбогдож өөрт бүртгэлтэй 

байгаа тээврийн тулгалтыг  хийж 

байна. 250 гаруй татвар төлөгчтэй 

утсаар болон өөрийн ажлын 

байранд  бүртгэл мэдээллийн 

зөрүүг арилган бүртгэлд 

хамрагдаагүй татвар төлөгчдийг 

татварт хамруулан орлогыг 

бүрдүүлэн ажиллаж байна. 

100% 
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9.1.10. Улс, орон 

нутгийн төсвийн 

орлогыг татварын 

нэр төрөл бүрээр 

жигд ханган 

биелүүлэх, сум орон 

  Хуулиар батлагдаж, 

хуваарилагдсан Улс, 

орон нутгийн татварын 

орлогын төлөвлөгөөг 

100 хувь жигд ханган 

биелүүлж, татварын 

 2021 онд улс, орон нутгийн 

татварын нийт орлогын төлөвлөгөө 

214020,0мянган төгрөг 

төвлөрүүлэхээс 258055,6мянган 

төгрөгийг татвар төлөгчдөөс татан 

төвлөрүүлж төсвийн тэнцлийг 121 

100% 



нөхцөл боломжид 

тулгуурлан орлого 

нэмэгдүүлэх 

боломжийг 

эрэлхийлж 

татварын бааз 

суурийг нэмэгдүүлэх 

орлого нэмэгдэж 

татварын бааз өргөжсөн 

байна. 

хувиар буюу 44,1 сая төгрөгөөр 

давуулан  биелүүлсэн. Үүнээс УТО-

т 5820,0мянган төгрөг 

төвлөрүүлэхээс 5847,1мянган 

төгрөг биелэлт 100 хувь, ОНО-т 

196260,0мянган төгрөг 

төвлөрүүлэхээс 252168,9мянган 

төгрөг биелэлт 128 хувь, СТО-т 

57800,0 мянган төгрөг 

төвлөрүүлэхээс 86052,6мянган 

төгрөг төвлөрүүлж биелэлт 109 

хувиар буюу 28,2сая төгрөгөөр 

давуулан биелүүлсэн.  Нэмэлт 

орлогын эх үүсвэрээр Засгийн 

газраас 2020 онд малчдад олгосон 

ноолуурын урамшууллаас ХХОАТ-

ын хуулийн дагуу албан татварыг 

ногдуулж, татвар төлөгчдөд 

мэдээлэл, зөвлөгөө заавар өгснөөр 

нийт 331 татвар төлөгчөөс 

20242,6мянган төгрөгийн орлогыг 

хурааж сумын төсөвт төвлөрүүлсэн. 
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9.1.11. ТЕГ-аас 2021 

оныг “Татвар 

төлөгчдийн 

боловсролыг 

нэмэгдүүлэх” жил 

болгон зарласантай 

холбогдуулан 

Татварын хууль 

тогтоомжийг олон 

нийтэд сурталчлан 

таниулж 

  Шинэчлэн батлагдсан 

татварын хууль 

тогтоомжийг 

сурталчланн ажиллах, 

Татварын хууль 

тогтоомжоор бэлтгэсэн 

гарын авлага 

материалыг иргэдэд 

тараах, Бүртгэлтэй 

татвар төлөгчдөд 

Татварын хууль 

 Татварын хууль тогтоомжийг иргэд 

олон нийтэд суртачлан таниулах 

ажлыг сошиалаар болон танхим, 

татвар төлөгчийн ажлын байранд 

зэргээр тогтмол хүргэн ажиллаж 

байна.  Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй 

хамтран зохион байгуулсан 

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГА”-ны 

өдөрлөгөөр нийт 100 гаруй татвар 

иргэнд татварын үйлчилгээг хүргэн 

ажилласан. Мөн багуудын ИНХ-д 

100% 



хэрэгжүүлэх, 

хэрэгжилтэд хяналт 

тавих 

тогтоомжийн сургалтыг 

танхимын болон онлайн 

хэлбэрээр зохион 

байгуулах 

оролцож 350 гаруй иргэдэд шинээр 

батлагдсан хуулиудыг суртачлан 

таниулж, мэдээлэл зөвлөгөө заавар 

өгч ажилласан. 

10. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО 
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10.1. Төрийн 

албанд ёс зүй, 

чадахуйн зарчмыг 

төлөвшүүлж, үйл 

ажиллагааны 

чанар хүртээмж, 

ил тод байдлыг 

сайжруулна. 

10.1.1. Төрийн 

албан хаагчийн үйл 

ажиллагааг 

үнэлэхдээ ажлын 

гүйцэтгэл , 

үйлчлүүлэгчийн 

үнэлгээ, ёс зүй , 

сахилга зөрчил 

гаргасан төрийн 

алба хаагчид 

хүлээлгэх 

хариуцлагыг 

чангатгана 

  Төрийн албан хаагчийн 

ажлын гүйцэтгэлийн 

үнэлгээ /сумын дундаж 

үзүүлэлт гаргана/ 

Төрийн албан хаагчдын 

ёс зүйн зөрчлийн 

үзүүлэлтийн тоо Төрийн 

албан хаагчдын 

сахилгын шийтгэлийн 

тоо 

 Албан хаагч ажилчдын ажлын үр 

дүн, ёс зүй харилцаа хандлагыг  

улирал бүр удирдлагын багаар 

дүгнэдэг. Ёс зүйн алдаа зөрчил 

гаргасан албан хаагч 

байхгүй.Төрийн албан хаагчдын ёс 

зүй, сахилга хариуцлагыг 

дээшлүүлэх талаар 3 удаа сургалт 

зохион байгуулсан. Мөн төрийн 

албан хаагчдад гарын авлага 

брошур мэдээлэл тараасан. 

90% 
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10.1.2. И-Монголиа 

системээр 

дамжуулан тоон 

гарын үсэг ашиглан 

иргэдэд лавлагаа 

үйлчилгээг түргэн 

шуурхай хүргэж 

ажиллах 

  Иргэдийн заавал аймаг 

орж авах лавлагаа 

үйлчилгээгээ сум орон 

нутгаасаа бүрэн авдаг 

болсон байх 

 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн 

систем и-монголиа системээр 

дамжуулан  жилийн эцсийн 

байдлаар 1 дүгээр шатлал буюу 81 

төрлийн лавлагаа үйлчилгээнээс 

нийт 212 лавлагааг олгоод байна. 

Мөн 405 иргэнд и-монголиа 

үйлчилгээний талаар мэдээлэл 

зөвөлгөө өгч гар утсаараа 

дамжуулан хялбар аргаар лавлагаа 

үйлчилгээг хэрхэн авах талаар 

заавар зөвлөмж өгч ажилласан. 

100% 
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10.1.3. Арьс 

нэхийний иж бүрэн 

тоног төхөөрөмжийг 

100 % ашиглуулах , 

байнга ажиллуулах 

хүнийг сонгон 

шалгаруулж 

ажиллуулах 

  Малын түүхий эдийг 

дахин боловсруулж зах 

зээлийн үнийг 

нэмэгдүүлэх 

 сонгон шалгаруулалт ковид-19 

өвчины улмаас явагдаагүй 

0% 
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10.1.4. Архивын 

хадгалалт 

хамгаалалтыг 

сайжруулж 2018 

оны байнга 

хадгалах баримтыг 

цахим болон цаасан 

хэлбэрээр 

хүлээлэгэн өгөх 

  Архивын баримтыг 

бүрэн хайрцаглаж, 

зориулалтын 

нягтруулсан шүүгээнд 

хадгалах 

 Цахим архив-Баянхонгор” дэд 

хөтөлбөрийн хүрээнд Төрийн 

архивын үндсэн санд 2018 оны 

байнга хадгалах 131 (нэг зуун гучин 

нэг) хадгаламжийн нэгжийн 1568 

(нэг мянга таван зуун жаран 

найман) хуудас баримтыг цахим 

хувь үүсгэн агуулга, газар зүйн нэр, 

хүний нэр, байгууллагын нэр гэсэн 

өгөгдлийн дагуу шивж jpg 

өргөтгөлөөс pdf  өргөтгөлд 

хөрвүүлж Төрийн архивын ORG-

AMS программд холбон цахим 

хэлбэрээр, нүүр ашиглалтын 

хуудас, дотоод товъёг, баталгааны 

хуудас, бичин үдэж хавтаслан 

цаасаар бэлтгэж Төрийн архивын 

тасгийн санд 4 хөмрөгт 4 хувь 

дансын хамт нөхөн бүрдүүлэлтийг 

хийж, Архивын тасгийн дарга 

В.Эрдэнэчимэг, ажилтан 

Э.Баттулга, нараар хянуулан 

хүлээлгэн өгсөн. 

100% 
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10.1.5. Иргэдээс 

төрийн байгууллага, 

албан тушаалтанд 

гаргасан өргөдөл 

,гомдол,мэдээлэл, 

санал хүсэлтийг 

холбогдох хууль 

журмын дагуу 

хүлээн авч 

холбогдох албан 

тушаалтанд 

шилжүүлж 

шийдвэрлэх хяналт 

тавих 

  Иргэдийн өргөдөл 

гомдол бүрэн 

шийдвэрлэгдсэн байна 

 Сумын хэмжээнд нийт 60 өргөдөл 

хүлээж авсанаас 57 өргөдлийг 

хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэж, 

дараа онд хэрэгжих 3 өргөдлийг 

холбогдох шатанд хүргүүлсэн. 

90% 
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10.1.6. Гал унтраах 

зориулалттай 

автомашины дулаан 

граштай болох 

  Ард иргэдийн амь нас, 

эд хөрөнгийг гал 

түймрийн аюулаас 

хамгаалах урьдчилан 

сэргийлэх 

ОНХ 

сангаас 10 

сая төгрөг 

Гал унтраах зориулалттай 

автомашины дулаан грашыг ОНХ 

сангаас 10 сая төгрөгний хөрөнгө 

оруулалтаар Эрэн хайх аврах 

бүлгийн хамт олон барьж тухайн 

ондоо багтаан ашиглалтанд 

оруулсан. 

100% 
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10.1.7. Сумын 

төвийн явган хүний 

зам тавих нийтийн 

эзэмшлийн талбай 

тохижуулах 

  Залуучууд чөлөөт цагаа 

зөв боловсон 

өнгөрүүлэх талбай 

байгуулагдана 

 Хугацаа болоогүй 

0% 
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10.1.8 . Спорт 

цогцолборын зураг 

төсөвийг хийлгэх 

  Иргэдэд нийтийн биеийн 

тамир, спортоор 

хичээллэх үйлчилгээг 

ард иргэдэд 

хүртээмжтэй хүргэх 

 Хугацаа болоогүй 

0% 



орчин нөхцөл бүрдүүлж, 

спортын олон төрлийг 

хөгжүүлж цаашдаа 

хүүхэд залуучуудын 

спортод амжилт гаргах 

нөхцөл бүрдэнэ. 
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10.1.9. Сумын 

хэмжээнд 

шаардлагатай 

байгаа мэргэжилтэй 

боловсон хүчний 

хүний нөөцийн 

судалгааг хийнэ 

  Суурь түвшинг 

тодорхойлсон байна 

 Хөтөлбөр батлагдаагүй, сумын 

хэмжээний болвсон хүчний 

судалгаа гарсан, Судалгаанд нэн 

тэргүүнд мал зүйч малын эмч, дуу 

хөгжмийн багш, эрэгтэй 

технологийн багш, их эмч, дутмаг 

гэж гарч эхний ээлжинд бодлогоор 

мал зүйч, агорноомчийг ХААИС 

гэрээ хийж сургаж байна. Аймгийн 

Засаг дарга төлбөрийн 50%-ийг 

хариуцан сургаж байна. 

90% 
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10.1.10. Отрын бүс 

нутагт “ Нарангийн 

хар нуруу”-нд усан 

сан байгуулах 

  Бэлчээрийн даац , 

сумын хилийн зааг нутаг 

 Тухайн газарт усны хайгуулалт 

хийхэд ус гараагүй. 
0% 
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10.1.11. 1, 3 дугаар 

багууд халаалттай 

болох 

  Ая тухтай таатай орчин 

бүрдэнэ. 

 Хэлтгий булаг 1-р багийн төвийг 

халаалттай болох үүднээс 3 ширхэг 

тээн байршуулан ажилласан. 

90% 
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10.1.12. 3 дугаар 

багийг   ЖИ-ийн 

сүлжээтэй болгох 

  Ард иргэд хугацаа 

алдахгүйгээр мэдээлэл 

авах 

 Сумын ОНХС-ийн 18 сая төгрөгийн 

санхүүжилтээр СИ-ЭМ-ЭН-ЖИ  

ХХК-р гүйцэтгүүлэн хүлээн авсан. 

/Залаа 3-р баг/ 

100% 

133 10.1.13. Шинээр мал   Мал эмнэлэгийн  "Цагаан ямаат" хоршоотой хамртан 100% 



эмнэлэгийн 

барилага барих 

барилага байгуулж үйл 

ажиллагаа жигдэрсэн 

байна 

шинээр мал эмнэлгийн барилга 

барих ажлыг зохион байгуулж. 

ашиглалтанд орууллан ажиллаж 

байна. 
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10.1.14. Шагайчдыг 

дэмжин бэлтгэл 

хийх боломж 

бүрдүүлэн байраар 

хангах 

  Байраар ханган бэлтгэл 

сургуулиалт сайжран 

амжилт гаргах 

 Эрэн хайх аврах бүлгийн байранд 

шагайчдыг бэлтгэл хийлгэх 

зориулалтаар байраар хангаж 

өгсөн. 

70% 
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10.1. Төрийн 

албанд ёс зүй, 

чадахуйн зарчмыг 

төлөвшүүлж, үйл 

ажиллагааны 

чанар хүртээмж, 

ил тод байдлыг 

сайжруулна. 

10.1.15. Гүүрний 

засвар хийх 

  Үер ухаад аваад явсан 

газрыг тэгшлэн далан 

барих 

ОНХС 10 

сая 

Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн 10 

сая төгрөгний санхүүжилтээр гүүний 

үер ухаад эвдэрсэн газрыг тэгшлэх, 

гүүрний стандартыг сайжруулах 

засварын үйл ажиллагаа хийгдсэн. 
100% 

 


