БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ
“ШИНЭ БУЛГАН” ХҰТҰЛБҰРИЙН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ
/2014 оны жилийн эцсийн байдлаар/
2014.11.24.
Булган аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны хєтєлбєрийн ђндсэн зорилго нь
Шинэчлэлийн Засгийн газрын ђйл ажиллагааны хєтєлбєр, аймгийн иргэдийн
тєлєєлєгчдийн хурлын бодлого чиглэлийг хэрэгжђђлж, ардчилал, хђний эрх, эрх
чєлєє, орон нутгийнхаа хєгжлийн тєлєє нийгэм, эдийн засгийн бђхий л салбарт
хийхш шинэчлэлийн ђзэл санаанд нэгдэн ажилтай орлоготой, эрдэм боловсролтой,
эрђђл чийрэг, эрх чєлєєтэй, аюулгђй орчинтой “Шинэ Булган”-ыг бђтээн байгуулахад
оршино.
НЭГ. АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ БУЛГАНЧУУД
“ХёНИЙ ХѓГЖИЛ”-ийг дэмжиж, бизнест ээлтэй орчныг бђрдђђлэн эдийн
засгийг солонгоруулж олон тулгуурт єєрийгєє тэтгэх чадвар бђхий эдийн засгийн
тогтвортой салбаруудыг хєгжђђлж, дэд бђтцийн хєгжлийг тђргэтгэн хєдєлмєрийн
зах зээлийг хангаж тєр, ТББ, хувийн хэвшлийн тђншлэлийг нэмэгдђђлнэ.
Зорилт 1.1.Хђн амын ђндсэн хэрэгцээг хангахуйц, єєрийгєє тэтгэх чадвар
бђхий эдийн засгийг бђрдђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Хђн амын амьжиргааны тђвшин дээшилж, нэг хђнд ногдох
дотоодын нийт бђтээгдэхђђнийг 6,4 сая тєгрєгт хђргэнэ.
Аймгийн цогц бодлогийн 5 салбар хђрээний 15 зорилгийн 49 арга хэмжээг жил
бђр хэрэгжђђлэн ажиллаж байна. Эдгээр нийт арга хэмжээг биелђђлж ажиллахын
тулд нийт 463 зорилтыг хэрэгжђђлдэг ба 2014 онд єссєн дђнгээр 50 хувь, тухайн
онд хийсэн ажлын дђн 88.0 хувиар биелсэн байна. Энэ оны хэрэгжилтийн ђр дђнг
тооцохоор ажиллаж байна.
Аймгийн дотоодын нийт бђтээгдэхђђн 2014 оны урьдчилсан гђйцэтгэлээр
286.2 тэрбум тєгрєгт хђрч ємнєх оноос 115.8 хувиар єссєн байна. Нэг хђнд ногдох
дотоодын нийт бђтээгдэхђђний хэмжээ 4.8 сая тєгрєг болж ємнєх оноос 0.7 сая
тєгрєг буюу 117 хувиар єссєн байна.
/Тухайн жил 95.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 48.75хувь/
Хөдөө аж ахуйн салбарт:
Хºäºº àæ àõóéн ñàëáàðûí бђтээгдэхђђний єрсєлдєх ÷àäàâõèéã íýìýãä¿¿ëж,
иргэдийг ýêîëîãèéí öýâýð ýð¿¿ë õ¿íñээр хангана.
Зорилт 1.2. Ãàçàð òàðèàëàíãèéí ¿éëäâýðëýëд дэвшилтэт шинэ техник
технологийг нэвтрђђлж, óñàëãààòàé талбайг нэмэгдђђлэн, ýðãýëòèéí òàëáàéн
ашиглалтыг сайжруулах замаар òîãòâîðòîé àæëûí áàéð áèé áîëãîно.
Хђрэх ђр дђн: Аж ахуйн нэгж, иргэдийн эзэмшилд байгаа эргэлтийн талбайг
100 хувь ашиглаж, нэгжийн ургацын хэмжээг нэмэгдђђлэн, дотоодын хэрэгцээг
ãóðèë, òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî, тэжээлийн ургамлаар 100 õóâü, жимс жимсгэнээр 10
хувь хангана.
Аймгийн хэмжээнд аж ахуйн нэгж иргэдийн эзэмшилд 81.8 мянган га талбай
байдаг. ёђний 66 мянган га талбайг эргэлтэнд оруулж нийт талбайн 81.5 хувийг
ашиглаж байна. 2004-2012 онд 76,0 га услалтын системийг засварлан, нийт ђр
тарианы 502 га, жимс жимсгэний 140 га талбай бђхий 7 системийг шинээр барьж
байгуулсан. Одоогоор 263 га-д ђр тариа, 372 га-д жимс жимсгэнэ, 642 га-д тємс, 324
га-д хђнсний ногоо, нийт 1600 га-д усалгаатай тариалагдсан байна.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
Зорилт 1.3. Ìàë ђржлийн ажил ђйлчилгээг сайжруулж, тєв суурингийн
ойролцоо эрчимжсэн аж ахуйнуудыг байгуулж, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах
замаар малын тоон єсєлтийг тогтворжуулж, салбарын ¿éëäâýðëýëèéã íýìýãä¿¿ëíý.
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Хђрэх ђр дђн: ѓндєр ашиг шимтэй малын нийт сђрэгт эзлэх тоо хэмжээ 15
хувьд хђрч, нэг малаас авах ашиг шимийн ђзђђлэлт 10 хувь нэмэгдэнэ.
“Сэлэнгэ” ђђлдрийн ђхрийг сонгон ђржђђлэх бђс нутгийг тогтоож, “Иííîâàöûí
òºñєë хэрэгжђђлж байна. Бог малын хээлтђђлэгчийг мэргэжлийн байгууллага,
мэргэжилтний хяналт ђйлчилгээний дор тусгайлан хариуцан маллаж ђржлийн ажлыг
шинжлэх ухааны ђндэслэлтэй хєтлєн явуулах зорилгоор аймгийн Засаг даргын
А/263 дугаар захирамжийг гарган Могод, Гурванбулаг, Бђрэгхангай, Дашинчилэн
сумдыг сонгон авч зєвлємж чиглэлийг хђргђђлж, зохион байгуулж байгаа ажилтай
танилцаж, сумдын засаг дарга, МЭёТ-ын мэргэжилтнђђдтэй уулзаж мэргэжил арга
зђйн зєвлєгєє єгч, санал солилцов. Эдгээр сумд 2015 оны орон нутгийн хєгжлийн
сан болон малчдад олгож буй урамшууллын орлогооос тєвлєрч буй хєрєнгєєс
санхђђжилтийг тусгахаар тєлєвлєєд байна. Сэлэнгэ, Бугат, Хангал, Булган, Хутагѓндєр, Рашаант, Баян-Агт, Могод, Тэшиг сумдад сђђний ђнээний фермерийн 11,
махны ђхрийн фермерийн 3, хонины аж ахуйн чиглэлээр 1, гахайн 2, загас
ђржђђлэх чиглэлээр 1, шувууны аж ахуйн чиглэлээр 1, нийт 19 иргэн, аж ахуй
нэгжийн тєсєлд 634.8 тєгрєгийн зээлийн дэмжлэгийг жижиг дунд ђйлдвэрийг
дэмжих сангаас олгов.
/Тухайн жил 90 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 40 хувь/
Зорилт 1.4. Ìàë эмнэлгийн ђйл ажиллагааг òåõíîëîãèò õóãàöààíä íü
÷àíàðòàé õèéæ, õàëäâàðт євчнийг тандан, шуурхай оношилж, ïàðàçèтòах ºâ÷íèé
ãàðàëòûã бууруулах, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýíä õàìðóóëах
ажлыг зохион байгуулж, ìàëыã ýð¿¿ëæ¿¿ëíý.
Хђрэх ђр дђн: Малын халдварт євчний гаралтыг 5 хувь, паразиттах євчний
гаралтыг 3 хувь бууруулна.
Малаас хђнд халдварладаг бруцеллѐз, сђрьеэ, лейкоз євчнєєс урьдчилан
сэргийлэх аймгийн хєтєлбєр бодлого гарган хэрэгжђђлж байна.
Халдварт євчнийг шуурхай оношлох, тандалт хийх замаар илрђђлж, мал
амьтны халдварт болон паразиттах євчнєєс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг
технологит хугацаанд нь хийлээ. Мал амьтныг халдварт євчнєєс урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээнд 693.3 мянган толгой мал хамрагдахаас 638.3 мянган
толгой мал хамрагдаж тєлєвлєгєєний биелэлт 92.1 хувьтай байна. 2014 онд нийт
сумдын 41500 малын дээжийг лаборторийн шинжилгээнд хамруулахаас одоогоор
40336 мянган мал дээж хамрагдаж 97,1 хувийн гђйцэтгэлтэй байна
/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
Зорилт 1.5. Хîðøîî, íºõºðëºë, ìàë÷äûí á¿ëэгт тулгуурлан хєдєє аж ахуйн
тђђхий эд бэлтгэх, бђтээгдэхђђнд анхан шатны тордолт, ангилалт хийх, борлуулах
сђлжээ бђхий Хєдєє аж ахуйн биржийг сумдад бий болгоно.
Хђрэх ђр дђн: Хоршоо хєгжђђлэх нийгмийн хэмжээний хєтєлбєр хангагдана.
Малчдад зориулсан “Хоршооны сургалт”-ыг 20 хоногийн хугацаатай бђх
суманд зохион байгуулж, судалгаа, санал асуулга авлаа. Орхон, Булган,
Дашинчилэн сумдын малчдын зєвлєлгєєнд оролцож, хоршооны зохион
байгуулалтын зарчим, хоршооны хууль, малчдын хоршоо байгуулах хэрэгцээ
шаардлага, ач холбогдлын талаар сургалт явуулж, мэдээлэл єгєв. Сумдын
итгэмжлэгдсэн тєлєєлєгчєєр 50 гаруй хђмђђс соногдон тђђхий эд нийлђђлэх гэрээг
Улаанбаатар, Дархан, Орхон аймгуудын ђйлдвэрђђдтэй байгуулан арьс шир, ноос
ноолуур зэрэг тђђхий эдээ нийлђђлэн ажиллаж байна. Сумдын итгэмжлэгдсэн
тєлєєлєгч нар, хоршоод, малчдад зориулсан сургалтыг зохион байгуулж, семинар
єгч тђђнд 150 гаруй хђн хамрагдав. Оны байдлаар 110 хоршоод татварын хэлтэст
бђртгэлтэй байгаа нь ємнєх онтой харьцуулахад 37.0 хувиар єссєн байна.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний салбарт:
Орон нутгийн тђђхий эд, нєєцєд тђшиглэсэн дэвшилтэт технологи бђхий
нэмђђ єртєг шингээсэн жижиг, дунд ђйлдвэрлэлийг тђлхђђ хєгжђђлж, бђтээгдэхђђний
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єрсєлдєх чадварыг дээшлђђлэх, худалдааны салбарын єсєлтийг дэмжиж, ажлын
байрыг бий болгоно.
Зорилт 1.6. Жижиг, дунд ђйлдвэрлэл эрхлэлтийг хєрєнгє санхђђ, зээлийн
бодлогоор дэмжинэ.
Хђрэх ђр дђн: Хєнгєлттэй зээлд хамрагдсан ђйлдвэрлэл, ђйлчилгээ
эрхлэгчдийн тоо єсч, шинээр жижиг, дунд ђйлдвэрлэл ђйлчилгээ бий болж,
иргэдийн хєдєлмєр эрхлэлт нэмэгдэнэ.
2014 оны 11 сарын байдлаар аймгийн “Жижиг дунд ђйлдвэрийг дэмжих сан”аас нийт 88 бизнес тєсєл 2.5 тэрбум тєгрєг, Хєдєлмєрийн яамны ЖДёДС- аас 3
тєсєл 376.0 сая тєгрєг, “Сум хєгжђђлэх сан”- гаас 2011-2014 оны эхний хагас жилийн
байдлаар нийт 931 тєсєлд 5.0 тэрбум тєгрєгний зээл олгож тєсєл хэрэгжиж байна.
Арьс ширний урамшуулалд 7 сумын 326 малчин єрхийн 5121 арьс ширэнд
21,6 сая тєгрєгийн урамшуулал, давхардсан тоогоор 110 хоршооны 4656 малчин
єрхийн 1.209.366 тн хонины ноос, 773 кг тэмээний ноос нийт 1.210.139 тн ноосонд
урамшуулал олгохоор материалыг нэгтгэж Мал хамгаалах санд хђргђђллээ.
Аймгийн 7 гурилын ђйлдвэр, цехђђд ђйлдвэрийн ђндсэн тђђхий эд 12063,62 тн
улаан буудай нєєцєлж, ђндэсний томоохон гурилын ђйлдвэрђђдэд 7151.31 тн
улаанбуудай нийлђђлж, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан 730.2 тн улаанбуудай
нєєцлєн авч, газар тариалан эрхлэгчид улаанбуудайн урамшууллын материалаа
бђрдђђлж байна.
“Гурилын ђнэ тогтворжуулах” хєтєлбєрт хамрагдахаар 5 аж ахуйн нэгж
саналаа єгснєєс Сэлэнгэ сумын ИНТОСЭ, Дашинчилэн сумын Муку ХХК-ууд 200 сая
тєгрєгийн зээл авч буудай нєєцлєж авлаа.
Аймгийн хэмжээнд “Заан хђж” сургалтын тєв, Зах зээл ба бэлчээрийн
удирдлагын менежмент тєслђђд бизнесийн зєвлєх ђйлчилгээг ђзђђлж байна.
Аймгийн 14 мэргэжлийн холбоод нь салбарт ажиллагсадынхаа мэдлэг, ур чадварыг
дээшлђђлэх сургалт, арга хэмжээг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион
байгуулж байна.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Өссөн дүнгээр 64,0 хувь/
Зорилт 1.7. ёйлдвэрлэл, худалдаа ђйлчилгээний салбарыг тєрєлжђђлэн
хєгжђђлж, худалдаа, нийтийн хоолны газруудын эрђђл ахуйн орчин нєхцлийг
сайжруулж, шударга єрсєлдєєнийг бий болгож, хєдєлмєр эрхлэлтийг дэмжинэ.
Хђрэх ђр дђн: ёйлдвэрлэл, худалдаа ђйлчилгээний газрууд тєрєлжин хєгжиж
ђйлчилгээний орчин нєхцєл сайжирна.
“Булган аймгийн ђйлдвэрлэл ђйлчилгээг хєгжђђлэх бодлого”- ийг боловсруулж
аймгийн ИТХ-ийн 2014 оны 66-р тогтоолоор батлуулж, тэргђђн ээлжинд дэмжин
хєгжђђлэх жижиг, дунд ђйлдвэрлэлийн тэргђђлэх чиглэлийг тогтож, хєгжђђлэхэд
шийдвэр гаргах ђђрэг бђхий “Салбар дундын зєвлєлдєх зєвлєл, ТЭЗё боловсруулах
ажлын хэсэг”- ийг аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилуулж, ажлын хэсгийн
чиг ђђрэг, боловсруулах ТЭЗё- ийн чиглэлийг батлуулав. Хутаг- ѓндєр суманд
жишиг сумын ђйлдвэр технологийн парк байгуулахаар ТЭЗё-ийг Монголын
ложистокийн холбоотой хамтран боловсрууллаа.
Хялганат тосгон ђйлдвэр технологийн парк байгуулахаар газрын байршлыг
сонгож, ђйлдвэрлэлийн бђсэд байрлах ђйлдвэр аж ахуйн нэгж, иргэдийг зохион
байгуулалтад оруулж, “Хялганат энержи” ХХК “Цэвэршђђлсэн модон хавтан”-гийн
ђйлдвэрийн Тайвань тоног тєхєєрємж суурьлуулж байна.
Хувийн хэвшлийн хєрєнгє оруулалтаар Сэлэнгэ суманд “Сэлэнгэ ахай гђн”
ХХК, Хялганат тосгонд “Баруун тайга” ХХК, Хишиг- ѓндєр суманд “Тайж манлай“
ХХК- ууд орчин ђеийн шийдэл бђхий ђйлчилгээний газрууд ашиглалтад орууллаа.
“Булган Мээж” ХХК нь халуун усны газартаа капитал засвар хийж халуун усны
ђйлчилгээний стандартын шаардлагад нийцсэн ажил ђйлчилгээг иргэддээ ђзђђлж
байна. ”Булган Анар” ХХК-нь ђйл ажиллагаагаа єргєжђђлж караоке вип єрєє, ђсчин,
гоо сайханы салон, сауны ђйлчилгээ нээлээ.
Баяннуур, Бугат, Бђрэгхангай, Гурванбулаг, Орхон, Сайхан, Хангал, Тэшиг
сумд орон нутгийн ємчийн барилга обектийг засаж тохижуулан жижиг бизнес, ахуйн
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ђйлчилгээ эрхлэгчдэд хєнгєлттэй ђнээр тђрээслэж 60 гаруй иргэнийг тогтвортой
ажлын байртай болгож ђйл ажиллагаа нь хэвийн явж байна.
Дашинчилэн, Могод сумд хувийн хэвшлийн хєрєнгєєр Ахуйн ђйлчилгээний
тєв барьж, Хялганат тосгон Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын менежмент
тєслєєр орон нутгийн ємчит барилга обьектийн 1 давхарт засвар хийлгэж ахуйн
ђйлчилгээний тєв бий болгохоор тєслийн нэгжтэй тохирч зураг тєсвийг хийлгэж,
Хутаг- ѓндєр сум энэ онд шинээр ашиглалтад орсон Халуун усны дэргэд 2 єрєєнд
ахуйн ђйлчилгээний шинэ цэг гаргахаар ажиллаж байна.
Булган сумын 5 дугаар багт “Байгаль хамгаалах сан”-гаас “Сити ОО”, гутал
засвартай барьж ашиглалтад єглєє. Баян- Агт сум “Орон нутгийн хєгжлийн сан”-аас
хєрєнгє гаргаж “Бђтээлч” иргэдийн бђл ахуйн ђйлчилгээний цэгийн байрыг засаж
байна.
Ахуйн ђйлчилгээг дэмжиж сум хєхгжђђлэх сан, жижиг дунд ђйлдвэрийг дэмжих
сангаас нийт 48 тєсєлд 728.1 сая тєгрєгийн хєнгєлттэй зээлээр дэмжлэг ђзђђлж ђйл
ажиллагаа нь амжилттай явж 46 байнгын ажлын байр шинээр бий болж 26 ажлын
байр хадгалагдан ђлдсэн байна. Аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хєтєлбєрийг ахуй
ђйлчилгээний чиглэлээр дэмжин Хангал, Орхон, Булган сумын 13 иргэнд 13,0 сая
тєгрєгийн санхђђгийн дэмжлэг олголоо. Баяннуур, Орхон, Тэшиг, Сайхан, Хангал,
Баян- агт сумдад 136.8 сая тєгрєгийн тоног тєхєєрємж нийлђђлэх нээлттэй тендер
зарлаад байна.
Ахуй ђйлчилгээний салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх сургалтад 98
иргэн хамруулж, ёндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хєтєлбєрийн хђрээнд ажил
олгогчийн захиалгаар 41 иргэн ажлын байраар хангагдлаа.
Барилгын материалын ђйлдвэрлэлийг дэмжих дэд хєтєлбєрийг аймгийн ИТХын тэргђђлэгчдийн 54 тоот тогтоолоор батлуулж, аймгийн хэмжээнд барилгын
материалын тђђхий эд олборлох нєєц газрын судалгааг гаргалаа. Булган сумын
барилгын материалын ђйлдвэрлэлийн бђсэд Îðõîí àéìãèéí “Áèëã¿¿íæèí” ÕÕÊ - ны
òîîñãî, ÿâãàí çàìûí õàâòàí, áàðèëãûí õàíûí áåòîí õèéöèéí ¿éëäâýð áàéãóóëàõ
тєсєлд 1.4 ãà ãàçàð, Óëààíáààòàð õîòûí “ÎÌÄÀ” ÕÕÊ áåòîí çóóðìàãèéí ¿éëäâýð,
÷óëóó áóòëàí àíãèëàõ ¿éëäâýð, õ¿ðìýí ãóëäìàéí ¿éëäâýð áàéãóóëàõ òºñºëд 1 ãà
ãàçðûã òóñ òóñ îëãîж “Билгђђнжин” ХХК нь тоног тєхєєрємжєє суурьлуулж
ђйлдвэрийн ђйл ажиллагааг эхлђђлж, Булган сумын “Нђнжигт єргєє” ХХК нь хђрмэн
чулуун блок ђйлдвэрлэж эхэллээ. Орхон сумын Сээрийн ђйлдвэрлэлийн бђсэд
“ѓрнєлт дђгнэн хоршоо”- керамик тоосгоны ђйлдвэрийн тоног тєхєєрємжийг
суурьлуулж тоосго ђйлдвэрлэж эхэллээ. Хàéðãàí áîëîí õ¿ðìýí áëîê, âàêóì öîíõ,
ìîäîí ìàòåðèàë ђйлдвэрлэлийн ÷èãëýëýýð аймгийн хэмжээнд 67 æèæèã öåõ ¿éë
àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. Булган сум сум хєгжђђлэх сан, жижиг дунд ђйлдвэрийг
дэмжих сангаас барилгын дђђргэлтийн болон даац, єнгєлгєєний тоосго ђйлдвэрлэх
5 тєсєлд 150.0 сая тєгрєгийн дэмжлэг ђзђђлсэн байна.
“Булганыхан” нутгийн зєвлєлийн уулзалт, “Тєр иргэний нийгмийн
байгууллагын тђншлэл -2014 форум”- ын
“Ажилтай орлогтой Булганчууд”,
“Бизнесийн салбарын салбар” хуралдаануудыг мэргэжлийн холбоодтой хамтран
зохион байгуулж, тєр, иргэний нийгмийн зєвлєл байгууллаа. “Тєслийн удирдлагын
орчин ђеийн чиг хандлага” “Компаны засаглалыг хєгжђђлэх”, “Хђнсний аюулгђй
байдлын тогтолцоо, хђнсний байцаагч, ђйлдвэрлэгчдийн хамтын ђђрэг, оролцоо”
сургалтыг зохион байгууллаа. Хоол ђйлдвэрлэлийн салбарт ажиллагсадын
мэргэжлийн мэдлэг ур чадварыг дээшлђђлэх зорилгоор “Хоол ђйлдвэрлэл
ђйлчилгээнд зохистой дадал нэврђђлэх нь сэдэвт сургалтыг тєрєлжђђлэн зохион
байгуулж, 2014 оны аймгийн “Аварга тогооч, зєєгч, нарийн боовчин” шалгаруулах ур
чадварын уралдааныг амжилттай зохион байгууллаа. Аймгийн ёсчин гоо
сайханчдын холбоо нь 2014 оны шилдэг ђсчин, гоо сайханч шалгаруулах ажил
мэргэжлийн ур чадварын тэмцээнээ амжилттай зохион байгуулж салбарт
ажиллагсадынхаа ур чадварыг нь тодорхойлж ђйл ажиллагаандаа дђгнэлт хийлээ.
Улаанбаатар
хотод
зохион
байгуулагдаж
буй
Монгол-Орос-Хятадын
ХАёТанхимуудын 10 дахь удаагийн Нэгдсэн Чуулга уулзалтад аймгийн ХАёТ
оролцлоо.
/Тухайн жил 82,5 хувь/
4

/Ұссұн дүнгээр 46,0 хувь/
Зорилт 1.8. ёйлдвэрийн аргаар боловсруулсан хђнсний бђтээгдэхђђний
хангамжийг нэмэгдђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: ёйлдвэрийн аргаар боловсруулсан хђнсний гол нэрийн
бђтээгдэхђђний хангамж нэмэгдэж, хђнсний баталгаат байдал сайжирна.
“Баяндаш хайрхан” ХХК -нь “Мал мах бэлтгэлийн нэгдсэн тєв” 80 тн-ий
хєргђђртэй агуулахыг ашиглалтад оруулж аймгийн 2014, 2015 оны нєєцийн махыг
ђйлдвэрийн аргаар бэлтгэн нийлђђлэх ажлыг гђйцэтгэж байна. Иргэд
хєдєлмєрєєрєє хоршон нийлж єлєн боловсруулах цех ашиглалтад орууллаа.
“Буман сђхэс” ХХК сум хєгжђђлэх сангаас 10.0 сая тєгрєгийн зээл авч хиамны цех
тогтвортой ђйл ажиллагаа явуулж байна. Булган сумын 4 багт улсын тєсвийн 100.0
сая тєгрєгний хєрєнгєєр мал нядалгааны цэг, 3 тн-ы багтаамжтай гђн хєлдєєлтийн
агуулах барих барилгын ажил, тоног тєхєєрємж суурльлуулах ажил хийгдлээ. Дэд
бђтцийг нь шийдвэрлэхээр 70.0 сая тєгрєгийн тєсєв боловсрууллаа.
“Энэ онд аймгийн тєвд “Хустай бекери”, “Бємбєєлэй”, “Нандин” нарийн
боовны цех шинээр байгуулагдаж, “Арвайн эхлэл” ХХК нь “Сум хєгжђђлэх сан”-аас
20.0 сая тєгрєгийн хєнгєлттэй зээл авч зориулалтын ђйлдвэрийн байртай болж,
Цагаан далай сан”-ийн дэргэдэх “Ногоон єгєєж бђл” сђђ боловсруулах цех шинээр
байгуулан ажиллуулж байна. “ѓрмєгтэй” ХХК нь жижиг дунд ђйлдвэрийг дэмжих
сангаас 40.0 сая тєгрєгийн зээл авч гурилын ђйлдвэрийн засвар тоног
тєхєєрємжийн шинэчлэлийг хийсэн бєгєєд 2015 оноос гурил ђйлдвэрлэх
тєлєвлєгєєтэй байна. “Орхон мандал” ХХК нь “Гурилын ђнэ тогтворжуулах”
хєтєлбєрт дахин хамрагдахаар хђсэлтээ ёХААЯ- д уламжилж, Òýøèã ñóìûí “Øèíý
àìæèëò” ÕÕÊ íü ЖДёДС- аас øèíýýð ãóðиë, тэжээлийн ¿éëäâýð áàйгуулахаар зээл
авлаа. ёХААЯ- аас хєнгєлттэй ђнээр 2 тэжээлийн ђйлдвэр олгосны 1- ийг аймгийн
нєєцийн газарт єгч, нєгєє нь Дашинчилэн сумын “Муку” ХХК - ий хђсэлтийн дагуу
єгєхєєр ёХААЯ-д хђсэлтийг уламжиллаа. Ýíý æèë 168 ãà-ä õºõ òàðèà, 233.3 ãà-ä
õàëòàð àðâàé, 56 ãà-ä áîã áóäàà òàðèàëñàí íü ºíãºðñºí îíòîé õàðüöóóëàõàä õºõ
òàðèà 99 ãà-ààð áóóð÷, õàëòàð àðâàé 33 ãà-ààð, áîã áóäàà 35 ãà-ààð íýìýãäлээ.
"Сайхан харзтай" ХХК-ийн Бог будааны ђйлдвэрлэлийг дэмжиж 40.0 сая тєгрєгний
дэмжлэг ђзђђлсэний ђр дђнд бог будаа тариалалтыг 17 га-р нэмэгдђђллээ. Õàíãàë,
Õóòàã-ªíäºð, Ñýëýíãý ñóìä ÑÕÑ-ààñ õàëòàð àðâàé, áîã áóäààíû òàðèàëàëò,
боловсруулах ¿éëäâýðëýëийг дэмжиж 35.0 ñàÿ òºãðºãèéí çýýë îëãîñîíоор
тариалалтыг нэмэгдђђлэхэд бодитой дэмжлэг боллоо. Аймгийн хэмжээнд сђђ
боловсруулах 1 томоохон ђйлдвэр, 7 жижиг
цех ажиллаж байна. Сђђний
ђйлдвэрлэл хангамжийг сайжруулахаар “Сум хєгжђђлэх сан”- аас эрчимжсэн
фермерийн ђйл ажиллагааг дэмжиж нийт 66 тєсєлд 401.4 сая тєгрєгний
хєнгєлєлттэй зээл олгож дэмжин ажиллаж байна. Жижиг дунд ђйлдвэрийг дэмжих
сангаас Булган, Дашинчилэн, Орхон, Рашаант сумдад сђђний чиглэлийн эрчимжсэн
фермерийн аж ахуй эрхлэх 4 тєсєлд 120.0 сая тєгрєгийн зээл олгож тєсєл хэрэгжиж
байна. “Сум хєгжђђлэх сан”-гаас хђнсний ногоо, жимс жимсгэнэ боловсруулах
чиглэлийн 124 тєсєлд 499.0 сая тєгрєгийн хєнгєлттэй зээлийн дэмжлэг ђзђђллээ.
/Тухайн жил 93 хувь/
/Өссөн дүнгээр 42,0 хувь/
Зорилт 1.9. Аж ахуйн нэгжийг зах зээлийн хэрэглээгээр дэмжих, борлуулалт
ашиг орлогыг нэмэгдђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Иргэдэд ђндэсний болон орон нутгийн ђйлдвэрлэгчдийн бараа
бђтээгдэхђђнийг хэрэглэх сэтгэл зђй тєлєвшиж, аж ахуй нэгжийн ђйл
ажиллагаанд дэмжлэг ђзђђлсэн байна.
“Õàíãàéí á¿ñèéí ò¿íøëýë Õºâñãºë - 2014” ђзэсгэлэн худалдаанд 6 сумын 30
гаруй иргэн, хоршоо, àæ àõóéí íýãæèéã зохион байгуулж амжилттай оролцуулж
туршлага судлууллаа. “Чанар ба цагаан сар” ђзэсгэлэн худалдаанд 10 сумын 61
иргэн ААН-ђђд 190 нэрийн 42,6 сая тєгрєгийн бђтээгдэхђђнээр оролцож, Дэлхийн
стандартын єдрєєр “ёйлдвэрлэлээ дэмжие” ђзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж 15
аж ахуйн нэгж иргэн 65 нэрийн бђтээгдэхђђнээр оролцож Булган сумын иргэдэд
хямд ђнэтэй хђнсний бђтээгдэхђђнээр ђйлчиллээ. “Аварга тогооч, зєєгч бармен,
нарийн боовчин” шалгаруулах ур чадварын уралдаан, хоол, нарийн боовны
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ђзэсгэлэн, Намрын ногоон єдрђђд нэгдсэн арга хэмжээ, “Баялаг бђтээгчид - 2014”
ђзэсгэлэн худалдаа зохион байгууллаа. Аймгийн ХАёТ- ын гишђђн аж ахуйн
нэгжђђд, Зах зээл бэлчээрийн удирдлагын менежмент тєслийн гишђђн бђл”- ийн
тєлєєллђђд ОХУ-ын Манжуур хотод зохион байгуулагдсан олон улсын ђзэсгэлэн
яармагт оролцож туршлага судаллаа. Хялганат, Тэшиг, Хишиг - ѓндєр, Хутагѓндєр сумдуудад “Хєдєлмєрийн яармаг” ђзэсгэлэн худалдааг амжилттай зохион
байгууллаа. “Тєслийн удирдлагын хєгжлийн хђрээлэн”, Эдийн засгийн бодлого
єрсєлдєх чадварын судалгааны тєв” зэрэг ТББ- тай хамтран дэлхийд хђлээн
зєвшєєрєгдсєн аргачлалын дагуу єрсєлдєх чадвар болон тєслийн удирдлагын
менежментийг хєгжђђлэх чиглэлээр сургалт мэдээлэл, судалгааны ажлуудыг хийж
байна.
/Тухайн жил 100,0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
Зорилт 1.10. Бђтээгдэхђђн, ђйлчилгээний чанар, хэрэглээний аюулгђй
байдлыг дээшлђђлэх, хэрэглэгчийг чанартай аюулгђй бђтээгдэхђђнээр хангахад
стандартчилал хэмжилзђй, тохирлын ђнэлгээгээр дэмжлэг ђзђђлэх ажлыг
сайжруулна.
Хђрэх ђр дђн: Стандартчилал тохирлын ђнэлгээ, Хэмжлийн нэгдмэл
байдлыг хангах хуулийн хэрэгжилт сайжирна.
Стандартчилал хэмжилзђйн хэлтэс нь ђйл ажиллагаандаа “Чанарын удирдлагын
тогтолцоо ISO 9001-2010“ олон улсын стандартыг нэвтрђђлж
байгууллагын
Чанарын удирдлагын тогтолцооны БАТЛАМЖ авлаа. Òºðèéí 28 байгууллагын
удирдах ажилтан менежерђђд, Татварын хэлстийн хамт олонд ×àíàðûí óäèðäëàãûí
òîãòîëöîî ISO:9001 ñòàíäàðòààð ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëлàа. Хєдєлмєрийн аюулгђй
ажиллагаа, ажлын байрны нєхцєлийн стандартуудаар эмхтгэл бэлтгэж 35
байгууллагад хђргђђлж, “Стандарт ижил тэгш ұрсұлдұх боломжийг бий болгож
байна“ уриаг сурталчилан таниулах арга хэмжээг хэрэгжђђлж байна. Холбогдох
стандарт, дђрэм журмын дагуу тохирлын ђнэлгээг явуулж стандартын шаардлага
хангасан 13 иргэн, аж ахуйн нэгжийн 45 нэрийн бђтээгдэхђђн, 190 гаруй иргэн, аж
ахуйн нэгжийн 10 нэрийн 202 ђйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээ олгож ажил
ђйлчилгээг нь баталгаажууллаа. Стандартын салбар сангаар 500 гаруй иргэн, аж
ахуйн нэгж, албан байгууллагуудад ђйлчилгээ ђзђђллээ.
Барилгын материалын туршилт сорилын лаборатори байгуулж, хэрэглэгдэх
шахагч машин 1 ш, ком шђршђђр 1ш, конусын суулт тодорхойлогч 1 ш, бетон
сорьцын хэв 2 ширхэгийг аваад байна. Çóðàã òºñºë ýðäýì øèíæèëãýýíèé
èíñòèòóòààñ çîõèîí áàéãóóëñàí áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ëàáîðàíò íàðûã áýëòãýõ
ñóðãàëòàíä мэргэжилтийг õàìðуулëàà.
/Тухайн жил 80.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 40.5 хувь/
Аялал жуулчлалын салбарыг эдийн засгийн биеэ даасан тэргүүлэх
салбарын нэг болгон хөгжүүлнэ.
Зорилт 1.11. Аялал жуулчлалын менежментийг сайжруулж, аялал
жуулчлалыг эрчимтэй хєгжђђлэх арга замыг судлан тогтоож, жуулчдын сонирхол,
хэрэгцээг хангахуйц арга барилыг нэвтрђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Булган нутагт ирэх жуулчдын тоо нэмэгдэж, ногоон эдийн
засгийн хєгжилд бодитой ахиц гарна.
Байгаль хамгаалах сангаас 40,0 сая тєгрєгийг экотуризмыг хєгжђђлэх
зорилгоор тєлєвлєж, аймгийн аялал жуулчлалын бодлогыг батлуулан хэрэгжђђлж
байна. Аялал жуулчлалын салбарын удирдах ажилтнуудын зєвлєгєєнийг анх удаа
зохион байгуулж, аймгийн аялал жуулчлалын холбоо тєрийн бус байгууллагыг
байгууллаа.
Эвент арга хэмжээг тогтмолжуулах, тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг
хєгжђђлэх зорилгоор Сайхан сумандах “Айрагны баяр”, Хутаг-ѓндєр сумандах
“Хангинахын шугуйн шагайн тойром”-ыг зохион байгуулж тус арга хэмжээнђђд
гадаад дотоодын жуулчдыг хамрууллаа.
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Усан аялалын нєєц тодорхойлох, маршрут тогтоох судалгааны ажлыг аялал
жуулчлалын багш судлаачдын нийгэмлэгээр гђйцэтгђђлж цаашид усан аялалыг
хєгжђђлэх техник эдийн засгийн ђндэслэлийг боловсруулан гаргалаа.
/Тухайн жил 90 хувь /
/Ұссұн дүнгээр 43,3 хувь /
Зорилт 1.12. Байгалийн ђзэсгэлэнт болон тђђх, соѐлын дурсгалт газар,
рашаан сувилал, дэд бђтэц зэрэг давуу талаа тђшиглэн аялал жуулчлалын маршрут
гаргаж, салбарын ђйлчилгээний чанар стандартыг сайжруулж, ажлын байрыг
нэмэгдђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн:
-Байгальдаа ээлтэй, аяллын тав тухтай орчин бђрдэнэ.
-Аялал жуулчлалын брэнд бђтээгдэхђђнийг бий болгоно.
“Хулжийн рашаан”, “Хануй”, “Цагаан гол” , “Их булаг”, “Хунт” зэрэг
рашаануудыг тђшиглэсэн аялалын 5-н чиглэл, Байгалийн ђзэсгэлэнт газар, ТСёХДЗийг холбосон 5 чиглэлийн маршрутыг гаргаж хєтєлбєрт орууллаа.
Мєн Хануй, Цагаан голын ай савд ђйл ажиллагаа явуулж буй амралтын газар
рашаан сувилалын ђйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ ђнэлгээ хийж нийт 40 газар
олгогдсон хуулийн этгээдээс 7 аж ахуйн нэгж 33 иргэнд газар олгогдон ђйл
ажиллагаа явагдаж байгаатай танилцаж цаашид байгальд ээлтэй рашаан
сувилалыг тогтвортой хєгжђђлэх стратеги боловсруулах тодорхой саналуудыг
боловсруулахаар ажиллаж байна. Мєн аялал жуулчлалын веб сайт, танилцуулга
каталоги гаргах, газрын зургийг шинэчлђђлэх ажлыг эхлђђлээд байна.
/Тухайн жил 86,6 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 40 хувь/
Зорилт 1.13. ѓвлийн аялал жуулчлалыг хєгжђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Аялал жуулчлалын салбарын улирлын хамаарлыг багасгана.
ѓвлийн аялал жуулчлалыг хєгжђђлэх зорилгоор Бугат суманд сум хєгжђђлэх
сангаас 10 сая тєгрєгийн тєсєвт єртєгтэй зам талбай, амрагчддад зориулсан
байрыг бариад байна. Мєн аялал жуулчлалын улирлын хамаарлыг багасгах
зорилгоор Орхон суманд “Ханнамсан” ХХКомпани НАМСАН, “Оросын булаг” зэрэг
амралтын газар тогтмол ђйл ажллагаа явуулж байна. Сэлэнгэ суманд “Мєсний
баяр”, Бугат суманд “Цасны баяр” ѕын арга хэмжээнђђдийг уламжлалт соѐлын арга
хэмжээнђђдтэй уялдуулан уламжлал болгон зохион байгуулахаар ажиллаж байна.
Хутаг-ѓндєр, Бугат, Бђрэгхангай, Орхон, Могод, Хишиг-ѓндєр, Хангал, Хялганат
зэрэг євлийн аялал жуулчлалыг хєгжђђлэх бодлогыг хэрэгжђђлэх тєлєвлєгєє гарган
мєсний шагайн тэмцээнийг зохион байгуулсан.
/Тухайн жил 80.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 37,5 хувь/
Дэд бүтцийн салбарт:
Хот байгуулалт, дэд бүтцийн салбарын хөгжлийг эрчимжүүлж эрүүл
аюулгүй тав тухтай амьдрах орчинг бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ.
Зорилт 1.14. Улсын болон орон нутгийн чанартай авто замын сђлжээг
сайжруулж, “Мянганы зам”-ын хэвтээ тэнхлэгийн замын ажлыг дуусгаж, аймаг,
сумдын нийтийн тээврийн ђйлчилгээг сайжруулна.
Хђрэх ђр дђн: Аймгийн авто замын урт нэмэгдэж, авто зам, замын
байгууламжийн нєхцєл, нийтийн тээврийн ђйлчилгээ сайжирч, замын хєдєлгєєний
аюулгђй байдал дээшилнэ.
Улсын тєсвийн хєрєнгєєр Уньт-Хутаг-ѓндєр-Намнан чиглэлийн 88 км, орон
нутгийн тєсвийн хєрєнгєєр Булган сумын гэр хороололд 4,9 км нийт 92,9 км хатуу
хучилттай авто зам шинээр барьж, нийтийн эзэмшлийн 5 газарт автомашины
зогсоол шинээр байгуулж, замын хєдєлгєєнийг нээв.
Шуудан ђйлчилгээний газраас Дашинчилэн, Бугат, Гурванбулаг сумдад
шуудан, зорчигч тээврийн ђйлчилгээний шинэ чиглэл нээж, ђйл ажиллагаагаа
явуулж байна. ёђний ђр дђнд аймгийн тєвтэй Дашинчилэн, Бђрэгхангай, Орхон,
Хишиг-ѓндєр, Могод, Гурванбулаг, Сайхан, Баян-Агт, Хутаг-ѓндєр, Тэшиг 10 сумд
зорчигч, шуудан тээврийн ђйлчилгээгээр холбогдоод байна.
/Тухайн жил 74,7 хувь/
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/Ұссұн дүнгээр 54,0 хувь/
Зорилт 1.15. “Сумын тєвийн шинэчлэл” хєтєлбєр хэрэгжђђлж эхэлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Иргэдийн ая, тухтай амьдрах орчин, нєхцєл сайжирна.
13 сумын хєгжлийн ерєнхий тєлєвлєгєє хийгдэж байна.
“Сумын тєвийн шинэчлэл” тєсєлд манай аймгийн Хутаг-ѓндєр сум
хамрагдаж, Улаанбаатар хотын “Эрхэт наран” ХХК-тай гэрээ байгуулан гђйцэтгђђлж
байна. Тєслийн хђрээнд 4310 дулаан, цэвэр усны шугам, 2180 бохирын шугам
болон бохирын систем, халаалтын барилгын засвар, сумын тєвийн тохижилтын
ажлууд хийгдэж байна.
“Хєдєєгийн ус хангамж, ариун цэврийн байгууламж”-МОН/13/302 тєслєєр
Бђрэгхангай, Тэшиг суманд дулаан, цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын шугам
сђлжээ, усан сан. насос станц, бохир ус цэвэрлэх байгууламж, нийгмийн
ђйлчилгээний барилгуудын дотор сантехникийн угсралтын ажил хийгдэж байна.
“Сумдын тєвлєрсєн дулаан хангамж” тєслєєр Могод сумын халаалтын зуух,
гадна дулааны шугам сђлжээг шинэчлэн сольсон. ёђний ђр дђнд шинээр 2 сумыг
нэгдсэн халаалтад шилжђђллээ.
/Тухайн жил 70 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
Зорилт 1.16. Аймгийн тєв, сум суурин
газрын
хот байгуулалтын
тєлєвлєлтийг иргэдийн оролцоотой хийж, х¿í àìûí ºñºëò, õýðýãöýýòýé óÿëäóóëàí,
1000 айлын орон сууц хєтєлбєрийн хђрээнд амины болон нийтийн орон сууцны
шинэ хороолол барих, тђђнтэй холбоотой дэд бђтцийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.
Хђрэх ђр дђн: Амины болон нийтийн орон сууцны шинэ хорооллыг байгуулж,
орон сууцны хангамж, нєхцєл сайжирна.
Монгол улсын Засгийн газраас хэрэгжђђлж буй “Аймаг бђрт 1000 айлы орон
сууц” хєтєлбєрийн хђрээнд Булган суманд нийтдээ 422 айлын орон сууц, орон
сууцны цогцолбор барих ажлыг эхлђђлж, Цагдаагийн газрын ажилчдын 30 айлын
орон сууц ашиглалтад орлоо.
Тэшиг, Хишиг-ѓндєр суманд 8 айл, Рашаант, Хутаг-ѓндєр суманд 12 айлын
орон сууц барих ажил эхлээд байна. Сайхан сум 8 айлын орон сууц барих ажлын
зураг тєсвийг хийлгэсэн.
Баян-Агт сум 10 айл, Орхон суманд 28 айл, Сэлэнгэ сум 4 айлын амины сууц
барьсан.
/Тухайн жил 97,5 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 52.8 хувь/
Зорилт 1.17. Инженерийн шугам сђлжээний системийг єргєтгєж, дулаан,
цахилгааны найдвартай эх ђђсвэрђђдийг шинээр бий болгоно.
Хђрэх ђр дђн: Инженерийн шугам сђлжээний хђчин чадал хангамж сайжирч,
найдвартай ажиллагааны тђвшин дээшилнэ.
Õ¿¿õýäçàëóó÷óóäûí ñî¸ë àìðàëòûí öýöýðëýãò õ¿ðýýëýí, Áóëãàí ñóìûí 6-ð
áàãèéí “Ä” õýñãèéí àìиíû îðîí ñóóöíû õîðîîëоë, Ø¿¿õèéí õàëààëòûí òîãîîíîîñ
Áóëãàí áóóäàë õ¿ðòýëõ инженерийн шугам сђлжээ, “Õàñ” áàíêíààñ “Õààí” áàíê
õ¿ðòëýõ àðèóòãàõ òàòóóðãûí øóãàì, халаалтын 4 дђгээр зуухнаас 3 дугаар багийн
А,Б хэсгийн айл єрх, халаалтын 3 дугаар зуухнаас 1,2 дугаар багийн А хэсэг, 6
дугаар багийн А хэсгийн айл єрхийг дулаан, цэвэр, хэрэглээний халуун усны
шугаманд холбох, халаалтын 6 дугаар зуухнаас 8 дугаар автобааз, гурилын
ђйлдвэрийн контор хђртэлх дулаан, цэвэр, хэрэглээний халуун усны шугамын
єргєтгєл шинэчлэлтийн ажил хийж, ашиглалтад єглєє.
Булган сумын Тєв цэнгэлдэх хђрээлэнгийн урд талд шинээр баригдах “Шинэ
хотхон”, 6 äóãààð áàã “ÍÈÊ-Петровис” ØÒÑ-ûí óðä
630 кВа-ийн 2 ширхэг
трансформатор бђхий хаалттай 2 дэд станц барьсан. Орхон сумын нэгдсэн
халаалтын систем барих ажлыг хувийн хэвшлийн хєрєнгє оруулалтаар
гђйцэтгђђлж, сумын тєвийн бђх байгууллагууд холбогдсон.
“Сумдын тєвлєрсєн дулаан хангамж” тєслєєр Могод сумын халаалтын зуух,
гадна дулааны шугам сђлжээг шинэчлэн сольж, эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийг
холбосон.
Мєн улсын тєсвийн хєрєнгє оруулалтаар Хялганат тосгоны нэгдсэн
халаалтын системийг барих ажил хийгдэж байна.
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/Тухайн жил 76,3 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 56,3 хувь/
Зорилт 1.18. Орон нутагт мэдээлэл холбооны ђндсэн сђлжээг єргєтгєж шинж
техник технологи нэвтрђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Холбоо мэдээллийн сђлжээний чанар хђртээмж дээшилнэ.
Шилэн кабельд холбогдоогђй Могод, Тэшиг, Баян-Агт, Сэлэнгэ, Хангал,
Бђрэгхангай зэрэг 6 сумдад 325 км шилэн кабель татаж, ашиглалтад оруулснаар
аймгийн бђх сумд шилэн кабелийн сђлжээнд холбогдож, єндєр хурдны интернетэд
холбогдох нєхцлийг бђрдђђлсэн.
Хєдєєгийн сумдыг интернетжђђлэх ТН-03/12 тєслєєр Баян-Агт, Могод, Тэшиг,
Бђрэгхангай, Сэлэнгэ, Хангал сумдын ЗДТГ, эмнэлэг зэрэг байгуулагуудад шилэн
кабель татаж, тоног тєхєєрємж суурилуулан интернетэд холбож, 6 сарын хугацаанд
ђнэ тєлбєргђй ђйлчилгээ ђзђђлж байна.
Тэшиг суманд 64/32 багтаамжтай MSAN, Дашинчилэн, Сэлэнгэ суманд 48
багтаамжтай DSIAM, Баяннуур суманд 24 багтаамжтай DSIAM станц суурилуулан,
Хялганат тосгонд MICOM интернетийн ђйлчилгээ оруулсан. Эдгээр ажлуудад нийт
87,3 сая тєгрєгийн хєрєнгє оруулалт хийсэн байна. Эдгээр ажлын ђр дђнд аймгийн
хэмжээнд 151 байгуулага, аж ахуйн нэгж, 449 айл єрх, бђгд 600 интернетийн
байнгын хэрэглэгч болоод байна.
/Тухайн жил 82.5 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 75 хувь/
Нийгмийн халамж, хамгааллын салбарт:
Хєдєлмєр эрхлэлтийг дэмжин ажил идэвхитэй хайж байгаа хєдєлмєрийн
насны иргэнээ ажлын байраар хангана.
Зорилт 1.19. “Хєдєлмєр эрхлэлтийг дэмжих аймгийн хєтєлбєр”-ийг
хэрэгжђђлж, нийт 6000-аас доошгђй ажлын байрыг бий болгож, мэргэжилгђй 2000аас доошгђй иргэдийг сургалтанд хамруулан тэдгээрийн 60-аас доошгђй хувийг
ажлын байраар хангана.
Хђрэх ђр дђн: Ажилгђйдлийн тђвшин 2012 оныхоос буурсан байна.
“Ажлын байр бий болгох аймгийн хєтєлбєр”-ийг шинээр батлан хэрэгжђђлж
иргэдийг томоохон тєсєл хєтєлбєрђђдэд хамруулах, мэрэгжлийн чиг баримжаа
олгох зэрэг арга хэмжээний ђр дђнд улирлын ажлын байр 709, байнгын ажлын байр
938 нийт 1647 шинэ ажлын байр бий болсон нь ємнєх оны мєн ђеийхтэй
харьцуулахад 458 шинэ ажлын байраар буюу 72,1 хувиар єссєн дђнтэй байна.
Ажилгђйдлийн тђвшин 2014 онд 18,6 хувьтай байна.
/Тухайн жил 95.0 хувь /
/Ұссұн дүнгээр 50,0 хувь/
Зорилт 1.20. “Хєдєлмєрийн бирж” байгуулж, “Хєдєлмєрийн нэг цэгийн
ђйлчилгээ”-г бий болгоно.
Хђрэхђрдђн:Хєдєлмєр эрхлэлт, ажлын байртай холбоотой мэдээллийн
нэгдсэн сђлжээ бий болно.
Иргэдэд хєдєлмєр эрхлэлтийн ђйлчилгээг тђргэн шуурхай хђргэх зорилгоор
Нэг цонхны ба цахим мэдээллийн самбар, Е-биржийн ђйл ажиллагааг сумдад
нэвтрђђлснээр Хєдєлмєр эрхлэлтийн мэдээллийн санд идэвхтэй ажил хайгч 762
иргэн, ажил олгогч 429 ажилд зуучлагдсан 731 иргэн бђртгэлтэй байгаа бєгєєд
идэвхитэй ажил хайгчаар 119 иргэнийг бђртгэлээ. Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох
зєвлєгєєг 774 иргэнд єгч 4,2 сая тєгрєгийг зарцуулан “Ажлын хєтєч”, “ѓєрчлєлтийг
єєрєєсєє“ сэдэвт сургалтуудыг зохион байгуулж мэргэжлийн чиг баримжаа олголоо.
Нэг цонхны ђйлчилгээгээр энэ онд нийт 127 хђнд зєвлєгєє, мэдээллийг єгч
ажиллалаа.
/Тухайн жил 100.0 хувь /
/Ұссұн дүнгээр 50.0 хувь/
Зорилт 1.21. Хєдєлмєрийн зах зээлийн эрэлт нийлђђлэлттэй уялдуулан
элсэгчдийг ажил олгогчийн захиалгаар МСёТ-д элсђђлж, тєгсєгчдийн 70,0 аас
доошгђй хувийг ажлын байраар хангана.
Хђрэхђрдђн: МСёТ-ийн тєгсєгчдийн 70,0-аас доошгђй хувийг ажлын байраар
хангасан байна.
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2014-2015 оны хичээлийн жилд МСёТ-ђђдэд ажил олгогчийн захиалгаар
элсэлт авч 18 чиглэлээр 304 мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэн тєгсгєж тєгсєгчдийн 80
гаруй хувийг ажлын байраар хангалаа.
“ёндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хєтєлбєр”-ийн хђрээнд Булган аймагт
ђйл ажиллагаа явуулдаг 31 аж ахуй нэгж, байгууллагын захиалгаар МСёТ-ђђдэд
Барилга, ђйлдвэр ђйлчилгээ, ХАА-н чиглэлээр 10 мэргэжлээр нийт 171 иргэнийг
сурган мэргэжилтэй болгосон ба ажил олгогч байгууллагуудтай хамтран ажиллах
дєрвєлсєн гэрээ хийсний дагуу тєгсєгчдийг захиалга єгсєн ажлын байранд нь шууд
зуучлан 170 иргэнийг буюу 99 хувийг байнгын ажлын байртай болголоо.
/Тухайн жил 100 хувь /
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
Зорилт 1.22. Нийгмийн тђншлэлийн гурван талт хэлэлцээр, “Хєдєлмєрийн
аюулгђй ажиллагаа, эрђђл ахуйн хєтєлбєр”-ийг хэрэгжђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Нийгмийн тђншлэлийн 3 талт гэрээний тєлєвлєгєєний
биелэлт 90,0-ээс дээш хувьтай байна. ёйлдвэрлэлийн осол буурсан байна.
2013-2014 оны “Хєдєлмєр нийгмийн тђншлэлийн гурван талт хэлэлцээр”-ийг
аймаг, суманд байгуулан хєдєлмєрийн аюулгђй байдал эрђђл ахуйн хууль
тогтоомжийг хэрэгжилтийг хангах зорилгоор ємчийн бђх хэлбэрийн 349 аж ахуйн
нэгж байгууллагыг хамруулсан ђзлэгийг аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа.
Аймгийн хєдєлмєр нийгмийн тђншлэлийн гурван талт гэрээний биелэлт
жилийн эцсийн байдлаар ,,,,, хувьтай хэрэгжлээ.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
Зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн нийгмийн халамжийн бодлогыг
хэрэгжүүлнэ.
Зорилт 1.23. Нийгмийн халамж, даатгалын ђйлчилгээг єргєжђђлж, єрхийн
амьжиргааны тђвшинг тодорхойлох судалгаа хийж, 800-аас доошгђй єрхийн
амьжиргааг дээшлђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Амьжиргааны баталгаажих тђвшингээс доогуур орлоготой
єрхийн нийт єрхєд эзлэх хувь буурна.
2014 онд аймгийн хэмжээнд 338 єрхийн амьжиргааг сайжруулахаар єрхийн
хєгжлийн тєлєвлєгєє боловсруулан хэрэгжђђлж “Дэлхийн зєн” олон улсын
байгууллагатай хамтран “Хєгжлийн хєтєч” аяныг зарлан байшинжуулах хєтєлбєр,
Хєдєлмєрт бэлтгэх хєтєлбєр, Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт зэрэг
томоохон тєсєл хєтєлбєрт хамруулан ажилласаны ђр дђнд 94,7 хувь буюу 283
єрхийн амьжиргаа дээшилсэн дђнтэй байна.
ООТА-ын судалгааны дђнгээр аймгийн хэмжээнд ядуурлын тђвшин 20,3
хувьтай байна.
/Тухайн жил 100 хувь /
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
Зорилт 1.24. Ахмадаа халамжилж, хђђхэд, эмэгтэйчђђд, залуучууд,
Хєгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хєгжлийг хангаж, “Хђђхдэд ээлтэй орон нутаг”-ийг
хєгжђђлж, жендерийн эрх тэгш байдлыг хангана.
Хђрэхђрдђн : Хђнамынєсєлт 2,0 хувьдхђрнэ
2014 онд “Жендэрийн тэгш байдлыг хангах аймгийн хєтєлбєр”, “Хђђхэд
хамгааллыг сайжруулах аймгийн хєтєлбєр”-ийг
батлан хэрэгжђђлж, Хђђхэд
залуучуудын парк,
Хђђхдийн Жаргалант зуслангийн ерєнхий тєлєвлєгєєг
боловсруулан тохижилтын ажлыг ђе шаттайгаар хэрэгжђђлж 2,5 тэр бум тєгрєгийн
хєрєнгє оруулалтыг хийлээ. Аймгийн хђн амын єсєлт ємнєх оны мєн ђетэй
харьцуулахад 0,9 хувиар єссєн байна.
/Тухайн жил 93.0 хувь /
/Ұссұн дүнгээр 54,3 хувь/
Төсөв санхүүгийн чиглэлээр:
Аймгийн тєсєв, санхђђгийн чадавхийг нэмэгдђђлж, орон нутгийн хєгжлийг
дэмжинэ.
Зорилт 1.25. Татварын бааз суурийг єргєтгєх, татвар ногдуулах, хураах ђйл
ажиллагааг шинэ шатанд хђргэн тєсвийн орлогыг нэмэгдђђлнэ.
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Хђрэх ђр дђн: Тєсвийн орлогын тєлєвлєгєє биелж, орлого нэмэгдсэн байна.
ёл хєдлєх хєрєнгийн албан татварын хуулийн дагуу аймгийн хэмжээнд ђл
хєдлєх хєрєнгийн албан татварын хувь хэмжээг орон нутгийн онцлогт тохируулан
тогтоох ажлыг зохион байгуулж ИТХ-ынтэргђђлэгчдийн 2013.01.09-ний єдрийн 04
дђгээр тогтоол батлуулан аймгийн хэмжээнд мєрдєн ажиллаж байна.Татвар ногдох
хєрєнгийг нэмэгдђђлэх зорилгоор ђл хєдлєх эд хєрєнгийн тооллогыг Аймгийн Засаг
даргын захирамжийн дагуу зохион байгуулж, нийт 136,0 тэрбум тєгрєгийн ђнэлгээ
бђхий 11193 ђл хєдлєх хєрєнгийг тооллогод хамруулсан. Булган аймгийн ђндсэн
иргэн нь орон нутгийн дугаар бђхий тээврийн хэрэгсэл эзэмших ба гадны дугаар
бђхий тээврийн хэрэгслийн дугаарыг солиулах талаар ђђрэг болгосон Аймгийн Засаг
даргын захирамжийг гарган 639 тээврийн хэрэгслийн дугаарыг орон нутгийн
дугаараар солиод байна. Хєтєлбєр хэрэгжиж байгаа энэ хугацаанд татвар тєлєгч
ажа хуйн нэгж, байгууллага 165 татвар тєлєгчєєр буюу 15.2 хувиар, татвар тєлєгч
иргэдийн тоо 8915 татвар тєлєгчєєр буюу 73.4 хувиар нэмэгдээд байна.
"Татварын албаны мэдээллийн систем"-ийн цогц программ хийгдэж байгаа бєгєєд
сумдын байцаагч нарыг дээрхи нэгдсэн сђлжээнд холбосоноор графикт тайлан
мэдээг цаг хугацаанд нь шалган хђлээн авч, мэдээллийн сангийн ђзђђлэлтђђдийг
баяжуулж шаардлагатай мэдээллээр ханган ажиллах бололцоотой болно.
/Тухайн жил 87.5 хувь /
/Ұссұн дүнгээр 43.1 хувь/
Зорилт 1.26.Орон нутгийн тєсвийн эх ђђсвэрийг хєгжлийн бодлого, зорилго
зорилттой уялдуулан хамгийн оновчой, ђр ашигтай хуваарилж хэрэгжђђлэх, тєсвийн
ил тод, тунгалаг байдлыг хангана.
Хђрэх ђр дђн:Тєсвийн ђр ашиг ашиг дээшилж, тєсєв ил тод болсон байна.
Аймгийн ОНХСангийн хєрєнгєєр 2014 онд хэрэгжих тєсєл арга хэмжээний
саналыг сумдад нээлттэй хэлэлцђђлэн санал авч аймгийн ЗДЗ, ИТХ-д хэлэлцђђлэн
батлууллаа. 2014 оны батлагдсан тєсєв, хурлын тогтоол, сар бђрийн тєсвийн
гђйцэтгэлийн мэдээ, 2013 оны тєсвийн гђйцэтгэлийн тайлан, санхђђгийн нэгдсэн
тайлан, 2013 оны тєсвийн нэгдсэн тайланд єгсєн аудитын дђгнэлт зэргийг аймгийн
www.bulgan.gov.mn вэб сайт, “Булганы мэдээ” сонин, “Шинэ Булган” мэдээллийн
эмхэтгэлд байршуулан иргэд олон нийтэд хђргэн ажиллаж байна. Худалдан авах
ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор аймгийн Засаг даргаар батлагдсан
тухайн жилийн тєлєвлєгєє, тђђнд ђндэслэсэн гђйцэтгэлийн мэдээ тайлан, нээлттэй
тендер шалгаруулалтын журмаар болон хуульд заасан бусад аргаар зохион
байгуулагдаж байгаа тендерийн зарыг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны
цахим
хуудас
www.e-procurement.mn,
Булган
аймгийн
цахим
хуудас
www.bulgan.gov.mn хаягаар нийтлэхийн зэрэгцээ Монголын єдєр тутмын сонин
хэвлэлђђдэд тухай бђр нь тогтмол хэвлэн мэдээлж байна. Сангийн сайдын 2013 оны
01 сарын 11-ний єдрийн 01 тоот тушаалаар батлагдсан “Цахим тендер
шалгаруулалт зохион байгуулах”, 2013 оны 04 сарын 19-ний єдрийн 84 дђгээр
тушаалаар батлагдсан “Цахим тендер шалгаруулалтын урилга, ђр дђнг нийтлэх”
журмын дагуу цахим тендерийн єрєєг бђрэн камержуулж тоноглон худалдан авах
ажиллагааны тухайн жилд батлагдсан тєсєл арга хэмжээнээс 2 тендерийг цахим
худалдан авах ажиллагааны журмаар амжилттай зохион байгуулсан.
/Тухайн жил 96.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 57.0 хувь/
Зорилт 1.27. Нягтлан бодох бvртгэл, аудит, дотоод хяналтын тогтолцоог
олон улсын жишигт нийцђђлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагын бvртгэл хєтлєлт, тайлан
гаргалтыг сайжруулах замаар тєсвийн орлогын бvрдvvлэлт, зарлагын хэмнэлтэнд
эерэг нєлєє vзvvлэх, бvх шатны удирдлагад санхђђ, эдийн засгийн оновчтой
шийдвэр гаргахад арга зvй, зохион байгуулалтын туслалцаа vзvvлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Нягтлан бодох бђртгэлээр тавих хяналт сайжирсан байна.
Нягтлан бодох бђртгэлийн тухай хуулийн дагуу аж ахуйн нэгжийн 2013 оны
жилийн эцсийн санхђђгийн тайлангийн 72,3 хувь буюу 602 байгууллагаас хђлээн авч
“И-Баланс” программд нэгтгэн илгээсэн. “Тєсвийн хэмнэлтийн горимд шилжђђлэх
зарим арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 147 тоот
тогтоол, “Тєсвийн хэмнэлтийн горимд шилжих тухай” Сангийн сайдын 2014 оны 122
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тоот тушаалыг орон нутагт хэрэгжђђлэх ажлын хђрээнд аймгийн Засаг даргын 04
тоот албан даалгаврыг хэрэгжђђлэх арга хэмжээний жагсаалтын хамт гаргаж сум,
тєсвийн байгууллагын удирдлагад хђргђђлэн хагас, бђтэн жилээр хэрэгжилтийг
тооцон ажиллаж байна. 2013 оны тєсєв санхђђгийн ђйл ажиллагаанд хяналт
шалгалт хийх, зєвлєн туслах ажлаар бђх сумдад ажиллаж Тєсвийн тухай хууль
болон тђђнд нийцђђлэн гаргасан журмын хэрэгжилтийг шалган, газар дээр нь
зєвлєгєє єгч ажиллаж ђр дђнг тооцон Сангийн яаманд хууль, журмын єєрчлєлт
бусад саналыг хђргђђлэн ажиллалаа.
/Тухайн жил 94.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 42.0 хувь/
Зорилт 1.28. Санхђђгийн зах зээлийг хєгжђђлэх бодлого боловсруулах,
хэрэгжђђлэхэд бђх талын зєвлєгєє, дэмжлэг ђзђђлэх, бодлогын удирдамжаар
хангана.
Хђрэх ђр дђн: Санхђђгийн зах зээлийг хєгжђђлэх бодлогын удирдамжаар
хангаж ажилласан байна.
Тус аймагт “Монгол даатгал”, “Номин” даатгал, “Практикал” даатгал, “Миг”
даатгал, “Ард” даатгал, “Бодь” даатгал, “Тэнгэр” даатгал, “ХААН” даатгал, “Соѐмбо”
даатгалын салбарууд нь гэнэтийн осол, эд хєрєнгє, тээврийн хэрэгсэл, жолоочийн
хариуцлагын даатгал зэрэг тєрлђђдээр даатгалын ђйлчилгээг ђзђђлж байна. Албан
журмын даатгагчдын холбооны орон нутаг хариуцсан менежерийг томилуулж ажлыг
жигдрђђлснээр єнєєдрийн байдлаар 2 орон тоотойгоор, 1 тусгай зориулалтын
дуудлагын машинтай ђйл ажиллагаа явуулж байна. Албан журмын даатгалын 13
тохиолдолд 5,5 сая тєгрєгийн нєхєн олговор олголоо. Булган брокерын пђђст 13557
данс эзэмшигч байгаа бєгєєд ђђний 1089 нь “Тавантолгой” ХК-ны хувьцаа эзэмшигч
байна. Энэ онд 50 ХК-ны 120 хувьцааг борлууллаа. Хувьцааны ногдол ашгийн
мэдээлэл тархалтын судалгаа, ђнэт цаасны арилжааны мэдээлэл хангалтгђй байна.
“Хас” банкны Булган салбартай хамтран Хутаг-ѓндєр суманд “Ханнамнан хєгжил”
ХЗХ, Гурванбулаг суманд “Хєгнєхан хєгжил” ХЗХ, Дашинчилэн суманд “Цогтын
хишиг” ХЗХ ђйл ажиллагаа явуулж байгаа ба гишђђдийн тоо єсч зээлийн багцын
чанар сайжран ђйл ажиллагаа тогтмолжоод байна. Санхђђгийн зохицуулах
хорооноос ирђђлсэн Хадгаламж зээлийн хоршооны ђйл ажиллагааны зохистой
харьцааны шалгуур ђзђђлэлтийн дђнг ХЗХ-д хђргђђлж, ђр дђнд дђгнэлт хийж
ажиллах чиглэл єгч ажиллалаа.
/Тухайн жил 85.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 42.5 хувь/
Зорилт 1.29. Статистикийн ђйл ажиллагааны хараат бус бие даасан байдлыг
бэхжђђлж, албан ѐсны статистикийн мэдээ мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй
болгож, ђнэн бодит шуурхай, ил тод байдлыг хангана.
Хђрэх ђр дђн: Статистикийн хараат бус, бие даасан байдал хангагдаж,
мэдээллийн тђгээлт, хђртээмжийг нэмэгдђђлсэн байна.
“Монгол улсын статистикийн салбарыг 2011-2015 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”
ийг аймгийн ИТХТэрггүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн 2013 оны 06-р сарын 77 тоот тогтоолоор
батлуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд Статистикийн хэвлэмэл
бүтээгдэхүүний чанар, загвар, өнгө үзэмжийг сайжруулан, захиргааны мэдээллийн
хамрагдалтыг нэмэгдүүлж 47 төрлийн мэдээлэлийг цуглуулан үр дүнг боловсруулан
тархаан ажиллаж байна. Мөн хөтөлбөрийг нийт ажилтнуудад хариуцуулан хэрэгжилтийг
улирал тутам тооцон ажиллаж байна.
Хүн ам өрхийн мэдээллийн санг улсын бүртгэлд суурилсан онлайн хувилбарт
шилжүүлэх ажил шат дараатай хийгдэж байна. 6 сарын 13-26 ны хооронд төлөвлөгөөний
дагуу 76 багийн Засаг дарга, 17 Төрийн сангийн төлөөлөгч нарт “Хүн ам өрхийн мэдээллийн
сан”-г онлайн орчинд ажиллуулах сургалтыг бүсчилэн зохион байгуулсан. Сургалтын ирц
100 хувь оролцож, сургалтын чанар хангалттай түвшинд явагдсан. Мөн багийн Засаг дарга
нарыг дадлагажуулах зорилгоор 9-р сар хүртэл туршилтын программыг ажиллуулж байгаад
10-р сараас эхлэн ХАӨМС-ын программыг албан ѐсоор ажиллуулж эхлээд байна.
ХАӨМСангийн онлайн программд 2014 оны 03 дугаар улирлын байдлаар манай аймгийн
54522 мэдээлэл алдаагүй орсон бөгөөд УБЕГ-ын мэдээллийн сантай овог, нэр, регистр
зөрсөн 4153 хүний мэдээллийг засварлах ажлыг 10 сарын 12-ноос 10 сарын 29 хугацаанд
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зохион байгуулж 11 сарын 03-ны байдлаар ХАӨМСанд 59574 хүний мэдээллийг алдаагүй
үнэн зөв оруулаад байна.
Цахим хэрэглээг хэвшүүлэх, мэдээллийн түргэн шуурхай байдлыг хангахад анхаарч
хэрэглэгчийн цахим хаягийг бүртгэн, аймгийн нийгэм эдийн засгийн мэдээллийг цахимаар
давхардсан тоогоор 772 хэрэглэгчидэд тархаан ажиллаж байна. Мөн 1212.mn,
bulgan@nso.mn хуудасыг сурталчилах “Булганы мэдээ” сонинд 16 сумын нийгэм эдийн
засгийн үзүүлэлтүүдээр “Статистикийн толинд” танилцуулгыг бэлтгэн, “Шинэ Булган” сонинд
үнийн мэдээ болон цаг үеийн мэдээлэл бэлтгэн хэрэглэгчдэд тархаан ажиллаж байна.

/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 48.3 хувь/
ХОЁР. ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ БУЛГАНЧУУД
Нийгмийн эрђђл мэнд давамгайлсан эмнэлгийн тусламж ђйлчилгээг
чанартай, хђртээмжтэй хђргэх замаар хђн амын эрђђл мэндийг сайжруулж, хєрєнгє
оруулалтыг нэмэгдђђлнэ.
Зорилт 2.30. Нэгдсэн эмнэлгийг орчин ђеийн оношлогооны тєв болгож,
шаардлагатай тоног тєхєєрємжєєр хангаж, телемедицины ёндэсний сђлжээнд
холбоно.
Хђрэхђрдђн: Нэгдсэн эмнэлгийн хоног болоогђй нас баралтыг 20,0-оос
доошгђй хувиар бууруулсан байна.
Эрђђл мэндийн салбарын шинэчлэлийн бодлогыг эрчимжђђлэн Нэгдсэн
эмнэлгийг орчин ђеийн оношлогоо, эмчилгээний тєв болгох бђтэц, зохион
байгуулалтыг бий болгож, 479.8 сая тєгрєгийн хєрєнгє оруулалтыг хийлээ. Нэгдсэн
эмнэлэгт хийгдэх засвар ђйлчилгээ, хєрєнгє оруулалт нэмэгдсэнээр стандартын
хангалт єнгєрсєн оноос 5.2 хувиар нэмэгдэж 90.6 хувьд хђрч, аймгийн хэмжээнд
эмнэлгийн тусламж ђйлчилгээнд чанарын ахиц гарлаа. Телемедицины ђндэсний
сђлжээнд холбоход шаардлагатай 18.6 сая тєгрєгийн тоног тєхєєрємжєєр ханган,
86 удаагийн хуралд давхардсан тоогоор 1851 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнђђдийг
хамрууллаа.
/Тухайн жил 98.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 59.5 хувь/
Зорилт 2.31. Сум, єрхийн ЭМТ-ийг боловсон хђчин, оношлогоо-эмчилгээний
нэн шаардлагатай тоног тєхєєрємжєєр хангах ажлыг ђе шаттайгаар хийнэ.
Хђрэхђрдђн: СДЭ, сум, єрхийнэрђђлмэндийнтєвђђдийнстандартхангалтыг
93.0 хувьдхђргэнэ.
“Сумын эрђђл мэндийн тєвийг хєгжђђлэх дунд хугацааны стратеги /20142016/”, “аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг хєгжђђлэх дунд хугацааны стратеги /2014-2016/”
бодлогын томоохон баримт бичгийг боловсруулан хэрэгжђђлж, ñóì, єрхийн Эрђђл
мэндийн тєв, сум дундын эмнэлгийг 17 нэр тєрлийн нийт 65.6 сая тєгрєгийн
т¿ðãýâ÷èëñýí îíîøëóóðаар, 38.8 сая тєгрєгийн тоног тєхєєрємжєєр, аймгийн
Нэгдсэн эмнэлгийг 45.0 сая тєгрєгийн задлан шинжилгээний тоног тєхєєрємжєєр
хангалаа. Сум, єрхийн Эрђђл мэндийн тєвийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний хангалт
96 хувьтай байна.
/Тухайн жил 92.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 46 хувь/
Зорилт 2.32. Эх, нялхасын эндэгдэл, сђрьеэ, бруцеллѐз, халдварт шар,
БЗДХѓ-ийг тууштай бууруулж, хувийн эрђђл мэндийн байгууллагын єрсєлдєєнийг
бий болгож, ђйл ажиллагааг дэмжин бђх шатанд эмчилгээ оношлогоог
чанаржуулна.
Хђрэх ђр дђн: Эхийн эндэгдэлгђй ажиллаж, нялхасын эндэгдэл, сђрьеэ,
бруцеллѐз, халдварт шар, БЗДХѓ-ийг улсын дундажаас бууруулна.
“Эх хђђхдийн эрђђл мэндийг дэмжихэд салбар хоорондын хамтын ажиллагааг
сайжруулах нь” жилийн ажлыг эрчимжђђлэн 341 жирэмсэн эмэгтэйчђђд, 350 гаруй
нярайд эрђђл мэндийн тусламж ђйлчилгээг ђзђђлэн, хєх, умайн хђзђђний ємєнгийн
эрт илрђђлгийн ђзлэг, “Охид” арга хэмжээнд 3976 охид, эмэгтэйчђђдийг хамрууллаа.
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Эхний 10 сарын байдлаар нийт 852 эх тєрж, эхийн эндэгдэл гараагђй,
перинаталь эндэгдэл 1000 амьд тєрєлтєнд 9.3 байгаа нь улсын дунджаас 5,1
промилээр доогуур байна.
Аймгийн хэмжээнд халдварт євчний 329 тохиолдол бђртгэгдэж єнгєрсєн оны
тђвшнээс 26,6 промилээр буурч, ђђний дотроос халдварт шар євчний тохиолдол 6.0
гарч 10000 хђн амд 5.5 промилээр буурлаа.
/Тухайн жил 85 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 45 хувь/
2.33. Донорын хұдұлгұұн ұрнүүлж, цусны аюулгүй байдал, зохистой
хэрэглээг бий болгоно./2013-2016/
Хђрэх ђр дђн: Цусны аюулгђй байдал, зохистой хэрэглээ тєлєвшиж, хђн
амын 1,0 хувь нь донор болсон байна.
Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Цусны салбар банкны цус, цусан бђтээгдэхђђнийг
хадгалах, чанар аюулгђй байдал, нєєцийг бђрдђђлэх, доноруудад ээлтэй орчин бий
болгох зорилгоор орон нутгийн хєгжлийн сангаас 6.0 сая тєгрєгийн тоног
тєхєєрємжєєр хангаж,
“Хђндэт Донор шалгаруулж, шагнах аймгийн журам”,
“Донорын эгнээг єргєжђђлэгч Хђндэт байгууллага” шалгаруулах журмыг
боловсрууллаа.
Цус, цусан бђтээгдэхђђний хангамжийг сайжруулах аюулгђй байдлыг хангах
аймгийн хєтєлбєрийг хэрэгжилтийг эрчимжђђлэн бђсчилэн сургалт зохион байгуулж
сумдын 55 эмч, мэргэжилтнийг хамрууллаа.
/Тухайн жил 95 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 48,75 хувь/
2.34. Эмийн чанар аюулгүй байдлыг хангаж, иргэдэд чанарын ұндұр
шаардлага хангасан эмээр үйлчилнэ.
Хђрэх ђр дђн: Эрђђл мэндийн тусламж, ђйлчилгээнд аюулгђй, чанарын
баталгаатай, эм биобэлдмэл, уламжлалт эмээр хангагдаж, эмийн зохистой
хэрэглээний талаар олон нийтийн мэдлэг дээшилнэ.
Аймгийн хэмжээнд зайлшгђй шаардлагатай эмийн хангамж 11 сарын
байдлаар 89.0 хувьд, эмийн эргэлтийн сангуудын стандартын хангалт 89.5 хувьд
хђрлээ. Эрђђл мэндийн даатгалын сангаас 2014 онд хєнгєлєлттэй эмэнд нийт 174.4
сая тєгрєгийг тєсєвлєснєєс эхний 10 сарын байдлаар санхђђжилтийн гђйцэтгэл
135,4 сая тєгрєг буюу 77.6 хувьтай болж єнгєрсєн оны мєн ђеэс 12.6 хувиар
нэмэгдлээ.
/Тухайн жил 80 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 41,25 хувь/
2.35. Эмч, мэргэжилтнүүдийн мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг,
боловсролыг дээшлүүлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Эмч, мэргэжилтнђђдийн 30-аас доошгђй хувь мэргэжлийн
зэрэгтэй болно.
Аймгийн хэмжээнд сум, єрхийн Эрђђл мэндийн тєвийн эмч, эмнэлгийн
мэргэжилтний хангалт 96 хувьд хђрч, эмнэлгийн мэргэжилтнђђдийн хєгжлийн
тєлєвлєгєєг 5 жилээр боловсруулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
2014 онд тєрийн санхђђжилтээр 17 тєрлийн мэргэжлээр 53 эмнэлгийн
мэргэжилтнийг мэргэшђђлэх болон, мэргэжил дээшлђђлэх сургалтанд хамруулж, 33
эмнэлгийн мэргэжилтнийг давтан мэргэжил дээшђђлэх сургалтанд, Эрђђл мэндийн
яам болон бусад байгууллагуудаас зохион байгуулсан 33 тєрлийн сургалтанд
давхардсан тоогоор 315 эмч, мэргэжилтэнг тус тус хамрууллаа.
/Тухайн жил 96.7 хувь/
/ұссұн дүн 49.2 хувь/
2.36. Эрүүл мэндийн салбарт шаардлагатай шинэ барилгыг барьж, их
засвар хийх ажлыг үе шаттайгаар хийнэ.
Хђрэх ђр дђн: Эрђђл мэндийн байгууллагуудын ажиллах орчин стандартын
тђвшинд хђрсэн байна
2014 онд аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн дэргэд 2.144.3 сая тєгрєгийн тєсєвт
єртєг бђхий 50 ортой тєрєх, эмэгтэйчђђдийн эмнэлгийг шинээр барьж ашиглалтанд
орууллаа. Хутаг-ѓндєр сумын сум дундын эмнэлгийн 879.4 сая тєгрєгийн тєсєвт
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єртєг бђхий барилгын ажил 95 хувьтай явагдаж байна. Булган сумын “Цоожэд”
єрхийн эрђђл мэндийн тєвийн єргєтгєлийн барилгыг 85.0 сая тєгрєгийн хєрєнгє
оруулалтаар шинээр барьлаа.
Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн сантехникийн 100.0 сая тєгрєгийн их засвар,
Рашаант сумын эрђђл мэндийн тєвийн барилгын дээврийн 112.0 сая тєгрєгийн их
засварыг тус тус гђйцэтгэлээ.
/Тухайн жил 78.0 хувь/
/ұссұн дүн 48.0 хувь/
2.37. Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар тұрұұс баримтлах бодлого, хууль
тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутагт эрчимжүүлэн, эрүүл мэндийг дэмжигч
орчин бүрдүүлэн, эрүүл зан үйлийг тұлұвшүүлэх
Хђрэх ђр дђн: Эрђђл мэндийг дэмжигч байгууллагын тоог 45 болгон
нэмэгдђђлнэ.
Нийгмийн эрђђл мэндийн талаар тєрєєс баримтлах бодлого, халдварт болон
халдварт бус євчинтэй тэмцэх стратеги, хђн амд эрђђл зан ђйлийг тєлєвшђђлэх
стратегийг хэрэгжђђлэн, аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Нэрэмжит сар”-ын
аяныг зохион байгуулж, эрђђл мэндийг дэмжигч аж ахуйн нэгж, албан байгууллага,
єрх, гэр бђлийг шалгаруулах болзолт уралдаануудыг зарлан ажиллаж байна.
Аймгийн хэмжээнд Эрђђл мэндийг дэмжигч байгууллагын аймгийн болзлыг хангасан
24 байгууллага, улсын болзлыг хангасан 1 байгууллага ажиллаж байна. Хђн амын
дунд заавал эзэмшвэл зохих 21 дадал “Эрђђл мэндийн довтолгоо” ђйл ажиллагааг
хэрэгжђђлэн 70 гаруй удаагийн сургалтанд 45 байгууллагын 6372 албан хаагч,
иргэдийг, эрђђл мэндийн боловсрол олгох явуулын сургалтыг 16 суманд зохион
байгуулж 17549 иргэнийг хамрууллаа.
/Тухайн жил 91.7 хувь/
/ұссұн дүн 44.9 хувь/
2.38. Цана, тэшүүр, гарбұмбұг, буудлага, жуд-до, үндэсний спортыг түлхүү
хұгжүүлж ұсвұр үеийн шигшээ баг хичээллүүлэн, шинэ спортыг хұгжүүлнэ.
Хђрэхђрдђн: Тив, дэлхий, олон улсад амжилт гаргах тамирчид тєрєн гарах
алдартай тамирчдын хойч ђеийг бэлтгэх, аймагт хєгжсєн онцлог спортын
тєрлђђдийг олон нийтийн хђртээл болгох
Уран уурагч, бугуйлч, эмнэг сургагчдын УАШТэмцээнèéã ñïîðòûí 3 òºðëººð
çîõèîí áàéãóóëàí 18 àéìãèéí 100 ãàðóé òàìèð÷èä îðîëöëîî. “Морьтон монгол”
гиннессийн дээд амжилтанд бђртгђђлэх 11125 ìîðüòîí ìîíãîë÷óóäûí èõ æàãñààë,
4249 ìîðüäûí óðàëäààíä Áóëãàí àéìãààñ 697 ìîðü æàãñàæ 564 ìîðü óðàëдуулж
оролцоо.
ёндэсний спортын их наадамд аймгаас тєлєєлєн оролцох тамирчдын
бэлтгэлийг хангуулж оролцуулснаар уран уургач бугуйлчийн тєрєлд Алтан медаль,
ёндэсний бєхийн сумын цолтонгууд тэргђђн байр, аймгийн цолтонгууд 2-р байр,
Улсын цолтонгууд 3-р байр тус тус эзлэн аймгийн дђнгээр бєхчђђд улсад тэргђђлсэн
амжилтыг ђзђђллээ.
Ахмад волейболчдын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн, Монгол улсын
гавьяат дасгалжуулагч Ш.Эрдэнэ-Очирын нэрэмжит жу-до бєхийн Хангайн бђсийн
аварга шалгаруулах тэмцээнђђдийг зохион байгуулж нийт 12.5 сая тєгрєгийг
аймгийн тєсвєєс зарцууллаа.
Улс, олон улс, тивийн аварга, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнђђдэд тус
аймгийн тамирчид алтан медаль-75, мєнгєн медаль-49, хђрэл медаль-52, олон
улсын тэмцээнээс алтан медаль-2, мєнгєн медаль-2, хђрэл медаль-1, тивийн аварга
шалгаруулах тэмцээнээс 2 хђрэл, Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс алтан
медаль 2-г хђртэж Улс, олон улс, тив, дэлхийн болон ёндэсний спортын наадамд
амжилт гаргасан тамирчдад 18,0 сая тєгрєгийг олгоод áàéíà
Самбо бєхийн дэлхийн болон Ази тивийн аварга, ОУ-ын хэмжээний мастер
Б.Ариун-Эрдэнийн нэрэмжит самбо бєхийн олон улсын хотуудын нээлттэй тэмцээн
зохион байгуулан ОХУ-ын Буриад, ѓМѓЗО-ны Хєх хот, Шилийн гол аймаг болон 8
аймаг Улаанбаатар хотын 6 дђђргийн 375 тамирчид оролцлоо.
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Монгол улсын гавьяат дасгалжуулагч Ш.Эрдэнэ-Очирын нэрэмжит жу-до
бєхийн Хангайн бђсийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулан 6 аймгийн
300 шахам тамирчид оролцлоо.
/Тухайн жил 96.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 46,5 хувь/
2.39.Шатар” хұтұлбұрийг хэрэгжүүлнэ
Хђрэх ђр дђн: Шатрын спортын амжилт ахисан байна.
Шатар аймгийн дэд хєтєлбєрийг хэрэгжђђлснээр бђх сумдад шатрын клуб,
танхимууд хичээллэж 2014 оны байдлаар шатрын спортоор сонирхон хичээллэх
хђђхдийн тоо 7000-д хђрсэн нь нийт суралцагчдын 73 хувийг эзлэж байна.
ѓсвєр ђе, Насанд хђрэгчид, Ахмад, багийн аймгийн аварга шалгаруулах
тэмцээн, бусад нэрэмжит тэмцээнђђдийг 26-г зохион байгуулж 6800 тамирчин
давхардсан тоогоор оролцсон байна.
Шатрын Улс, бђсийн чанартай уралдаан тэмцээнђђдэд 71 тамирчид оролцож
Алтан медаль 3, Мєнгєн медаль 4, хђрэл медаль 1 амжилт ђзђђлж Булган сумын 1р 12 жилийн 7б ангийн сурагч Наранбаатарын Номин-Эрдэнэ Тайвань улсын Тайчун
хотод болсон Ази тивийн сурагчдын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож хђрэл
медаль Цомын эзэн болж, Булган аймгаас тєрєн гарсан 3 дахь удаагийн
Фидемастер боллоо.
500 хђђхдийн шатрын тэмцээнийг 5 насны ангилалтайгаар зохион байгуулж,
Булган сумын 1-р сургууль тэргђђн байр, ЭѓЦС 2-р байр, Хишиг-ѓндєр сум 3-р байр
эзэллээ.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 49,3 хувь/
2.40.Сум бүр /ЕБС/-т ногоон байгууламж бүхий чийрэгжүүлэлт, биеийн
тамир, спортын болон хұл бұмбұг /мұсұн гулгуур/-ийн талбай, гүйлт, дугуйн
зам байгуулна.
Хђрэх ђр дђн: Сумдын хђђхэд залуучууд, ард иргэдийн чєлєєт цагийг зєв
боловсон єнгєрєєх, дасгал хєдєлгєєн хийх зориулалтын талбайтай болж иргэд
єєрсдийн санаачлагаар идэвхитэй дасгал хєдєлгєєнийг хийж хэвшинэ.
Хутаг-ѓндєр, Могод, Бђрэгхангай, Орхон сумдад алхалт, гђйлтийн талбай,
ногоон байгууламж бђхий хђрээлэнг 100-120 сая тєгрєгийн хєрєнгє оруулалтаар
шийдвэрлэж байгуулсан ба Хишиг-ѓндєр, Булган зэрэг сумдуудад дээрхи ажлууд
эхлээд байна. Хєтєлбєр хэрэгжиж байх хугацаанд бђх сумдад чийрэгжђђлэлтийн
кабинет, гадаа задгай биеийн тамир чийрэгжђђлэлтийн талбай байгуулагдан ђйл
ажиллагаа явуулж байгаагаас гадна хђђхдийн тоглоомын талбайг сумд болгон
байгуулсан байна.
/Тухайн жил 85.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 43,7 хувь/
2.41.Усан бассейн байгуулж, бүх нийтийн биеийн тамирыг хұгжүүлж
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд, “Чийрэгжүүлэх фитнесс тұв”-тэй болох,
спортын холбоод, хамтлагуудын үйл ажиллагааг дэмжих, амжилт гаргасан
тамирчид, дасгалжуулагчдыг урамшуулна.
Хђрэх ђр дђн: 16-аас дээш насны хђн амын 60.0 хувь нь нийтийн биеийн
тамираар хичээллэдэг болно.
Нийтийн биеийн тамираар хичээллэгсдийн тоог нэмэгдђђлэхээр аймгийн
хэмжээнд Байгууллага, аж ахуйн нэгжђђдэд ажилчдынхаа чєлєєт цагийг зєв
боловсон єнгєрђђлэх, эрђђл мэндэд нь анхааран амралтын єрєє, ширээний теннис,
чийрэгжђђлэлтийн танхим зэрэг 18,
аймгийн хэмжээнд нийт 50 гаруй
чийрэгжђђлэлтийн танхим ђйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Нийтийн биеийн тамирыг хєгжђђлэх зорилгоор Бие бялдар хєгжил
чийрэгжилтийн сорил судалгааны ажлыг зохион байгуулж аймгийн хэмжээнд 3-64
насны 51833 хђнээс 15890 хђний мэдээллийг улсын цахим санд бђртгэснээр нийт
хђн амын 31% -ийг бђртгэснээр улсад 3-р байр эзэлж Монгол улсын Ерєнхийлєгчийн
єргємжлєлийг хђртлээ. Амжилт гаргасан тамирчдыг урамшуулах ажлын хђрээнд
тàìèð÷äàä ìºíãºí óðàìøóóëàë îëãîõ àñóóäëûã ÈÒÕурлын 49 тогтоолоор
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áàòëóóëàí õýðýãæ¿¿ëæ 2013-2014 онд нийт 18,0 сая тєгрєгийг амжилт гаргасан
тамирчдад олгоод áàéíà.
/Тухайн жил 96,6 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 59,5 хувь/
ГУРАВ. ЭРДЭМ БОЛОВСРОЛТОЙ БУЛГАНЧУУД
Боловсрол, шинжлэх ухаан:
3.42. Ерұнхий боловсролын
сургалтад олон улсын стандартыг
хэрэгжүүлж, хүүхэд, сурагч, багш нэг бүрийг хұгжүүлж, СҰБ, бага, суурь
боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Хамран сургалтыг СѓБ-д 81.5, багад 92.0, суурь боловсролд
88.0 хувьд, Ерєнхий шалгалтын дундаж оноо 500-д хђрч, насанд хђрээгђй хђђхдийн
ђйлдэх гэмт хэрэг зєрчил буурсан байна.
2014 онд СѓБ-ын хамран сургалт 84.2 хувь буюу 1,9 хувиар, бага
боловсролын хамран сургалт 88.7 буюу 1,6 хувь, суурь боловсролын хамран
сургалт 84,5 хувь буюу 0,5 хувиар тус єслєє. Элсэлтийн Ерєнхий шалгалтын дундаж
оноо 499.4 хувьд хђрч ємнєх оныхоос 8,3 хувиар єслєє.
2013-2014 оны хичээлийн жилд ерєнхий боловсролын 22 сургууль, 25
цэцэрлэгт зєвлєн туслах ажлыг зохион байгууллаа. Гадаад хэлний сургалтыг
сайжруулах тєлєвлєгєєний хэрэгжилтийг аймгийн ИТХ-ын Тэргђђлэгчдээр
хэлэлцђђллээ.
“Хђђхэд нэг бђрийн хєгжилд бидний оролцоо аян”-ыг зохион
байгуулж, эцэг, эх, иргэд олон нийт, сургууль, цэцэрлэгийн болон эцэг, эхийн
зєвлєлийн гишђђдийг єргєнєєр хамрууллаа.
Аймгийн Тєрєлжсєн олимпиадыг анх удаа тєвлєрсєн хэлбэрээр зохион
байгуулж, 14 хичээлийн 46 тєрлєєр зохион байгуулж 800 гаруй багш, суралцагчийг
хамрууллаа. 2013-2014 оны хичээлийн жилд ерєнхий боловсролын бђх сургууль,
цэцэрлэгт зєвлєн туслах ажлыг зохион байгууллаа.
“Хамтдаа хєгжье” хєтєлбєрийн хђрээнд “Шилдэг заах аргын нэгдэл”, “Бђтээлч
багш” уралдаан зарлан тэргђђн байранд Булган сумын 1-р сургууль, ЭѓЦС, Хутагѓндєр сумын сургуулийн бага ангийн заах аргын нэгдлђђдэд компьютер, техник
хэрэгсэл, бђтээлч багшаар шалгарсан 3 багшид болон ангид нь тус бђр 1 сая
тєгрєгийн нийт 7 сая тєгрєгийн шагнал олголоо
“Авьяас” хєтєлбєрийг хэрэгжђђлж сургууль бђр єєр єєрийн онцлогтой олон
тєрлийн ажлыг зохион байгуулан зарим ажлыг дэмжиж ЕБС-ууд нийт 57.687.600
тєгрєг зарцуулсан байна.
“Авьяас” хєтєлбєрийн ђйл ажиллагааны тайланг бђтээлийн болон урлагийн
гэсэн 2 тєрлєєр суралцагчдын сурсан, мэдсэн, бђтээсэн бђтээлђђдийг эцэг эх, олон
нийтэд нээлттэй сурталчилах ажлыг зохион байгууллаа.
Монгол улсын Ерєнхий сайдын ивээл дор зохион байгуулсан “Залуу
зохион бђтээгч-2014” улсын уралдаанд Булган сумын “Эрдмийн єргєє” цогцолбор
сургуулийн 10 дугаар ангийн сурагч Р.Авирмэд ахлагчтай баг, хамт олны
бђтээлээрээ улсад 2 дугаар байр, Орхон сумын сургуулийн сурагч Ц.Баасанцогт
ахлагчтай баг, хамт олны бђтээл Улсын уралдааны шилдэг 16 бђтээлд тус тус
шалгарлаа.
/Тухайн жил 90.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 49,2 хувь/
3.43. Хұгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд нийгэм-хамт олонд түшиглэн
сургуулийн ұмнұх болон бага, суурь боловсрол эзэмшүүлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Цэцэрлэгт сурч байгаа ХБХ-дийн тоо 10.0 хувиар, сургуульд
сурч байгаа ХБХ-ийн тоо 5.0 хувиар нэмэгдэж, хєгжлийн бэрхшээлтэй хђђхэд
суралцах орчин бђрдсэн байна.
Цэцэрлэгт хамрагдах боломжтой Хєгжлийн бэршээлтэй хђђхдийн 80 гаруй
хувь нь цэцэрлэгт хамрагдаж байна. 2013-2014 оны хичээлийн жилд цэцэрлэгт
хамрагдаж буй ХБХ-ийн тоо 1 хувиар єсч , сургуульд сурч буй хєгжлийн
бэрхшээлтэй хђђхдийн тоо 6 хувиар буурсан байна. 2014 онд сургууль, цэцэрлэг нэг
бђрээс 1 хђнийг хєгжлийн бэрхшээлтэй хђђхэдтэй ажиллах арга зђй сургалтанд нийт
46 хђнийг хамруулж сургагч багшаар бэлтгэлээ. 2014-2015 оны хичээлийн жилд
ЕБС-д 194, СѓБ-д 49 хєгжлийн бэрхшээлтэй хђђхэд суралцаж байна.
17

/Тухайн жил 90 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
3.44.“Үдийн цай” хұтұлбұрийн хэрэгжилтэнд мэргэжлийн байгууллага,
эцэг эхийн хяналтыг тогтмолжуулж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлнэ.
Хђрэх ђр дђн: “ёдийн цай” хєтєлбєр хэрэгжиж, хђнсний аюулгђй байдлын
эрсдэл гараагђй байх
2013 онд Åрєнхий боловсролûí 19 ñóðãóóëüä “ёäèéí öàé” õºòºëáºð
õýðýãæђђлж 388.1 ñàÿ тєгрєгийг зарцууллаа. ёдийн цайг ñóðãóóëèéí ãàë òîãîîãîîð
17 ñóðãóóëü, 2 сургууль àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãàòàé ãýðýý áàéãóóëàí õýðýãæ¿¿ëæ
5 õîíîãèéí 3-5 ºäºðò íü õàëóóí õîîë ºã÷ õýâøлээ. 2014 онд “ёдийн цай”
хєтєлбєрийг хэрэгжђђлж 4406 хђђхэд хамрагдаж 394.7 сая тєгрєг зарцуулсан
байна
“ёдийн цай” хєтєлбєрийн хэрэгжилтэнд мэргэжлийн байгууллага, эцэг эхийн
хяналтыг тогтмолжуулж, ажилласнаар , хђнсний аюулгђй байдлын эрсдэл гараагђй
байна.
/Тухайн жил 90 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 45,2 хувь/
3.45. Сургууль, цэцэрлэгийн гадаад, дотоод орчны бие засах газар,
ариун цэврийн ұрұұг стандартын шаардлагад нийцүүлэн сайжруулж, Эрүүл
мэндийг дэмжигч сургууль, цэцэрлэг болох хұдұлгұұн ұрнүүлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Нэг угаалтуур, нэг суултуурт ноогдох хђђхдийн тоо 2012 оны
ђзђђлэлтээс 15-аар буурсан байна.
Цэцэрлэгийн
суултуур 78-аар нэмэгдлээ. Эрђђл мэндийн олимпиадыг
ерєнхий боловсролын сургуулиудад зохион байгуулж, дђгнэлээ.
2014 онд Могод, Бђрэгхангай сумд нэгдсэн халаалт, цэвэр бохир усны
системтэй болсноор сургууль цэцэрлэгђђд нь дотроо ариун цэврийн єрєєтэй болох
боломж бђрдлээ..
Эрђђл мэндийн газартай хамтран СѓБ, ЕБС-д эрђђл мэндийн хичээл заадаг
багш нарт зориулсан чадавхижуулах сургалт зохион байгууллаа. ЕБС-ын сурагчдын
дунд “Эрђђл мэндийн зохион бичлэг”-ийн уралдааныг зохион байгуулж дђгнэлээ.
2014 онд Байгал орчныг дэмжих сангийн хєрєнгєєр Баяннуур, Хишиг-ѓндєр сумын
сургуулийн худагт ус цэвэршђђлэх тєхєєрємж суурилуулах ажлыг хийлээ. Хутагѓндєр сумын сургууль гђний худагтай болсон.
Могод, Бђрэгхангай сумд нэгдсэн халаалт, цэвэр бохир усны системтэй
болсноор усны хангамжийн асуудал шийдэгдлээ
/Тухайн жил 93.3 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 45,8 хувь/
3.46. Сум бүр “Гэгээрэл тұв”-ийг ажиллуулан албан бус боловсролыг
насан туршийн боловсролын хэлбэрт шилжүүлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Бичиг ђсгийн боловсрол олгох сургалтанд 160, дђйцсэн
хєтєлбєрийн сургалтанд 1500, амьдрах ухааны сургалтанд 6000 хђн суралцсан
байна.
Бичиг ђсгийн боловсрол олгох сургалтанд нийт 641 хђн хамрагдаж, Бага
боловсролд 121, дђйцсэн хєтєлбєрийн сургалтанд 520 хђн суралцлаа.
Дђйцсэн хєтєлбєрийн сургалтанд хамрагдах суралцагчдын тоог шинэчлэн
гаргаж 2013-2014 оны хичээлийн жилд насан туршийн боловсролын сургалтанд 343
хђн суралцснаас 73 иргэн суурь боловсролын гэрчилгээ, 82 иргэн бђрэн дунд
боловсролын ђнэмлэх авлаа.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
3.47.“Боловсролын байгууллагын менежментийн мэдээллийн систем”ийг байгуулан сургууль, цэцэрлэгийг интернэтэд бүрэн холбож, мэдээллийн
технологийг сургалтанд ашиглаж, боловсролын салбарын хұрұнгұ
оруулалтыг нэмэгдүүлэх
Хђрэх ђр дђн: Цэцэрлэгийн ор 650, дотуур байрны ор 225, хичээлийн байрны
суудал 1220-иор нэмэгдэж, бђх сургууль, дотуур байр интернэтэд холбогдсон
байна.
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Булган суманд 640 суудалтай хичээлийн байр, 150 суудалтай цэцэрлэгийн
барилга баригдаж байна, Булган сумын 1-р сургуулийн 640 суудалтай хичээлийн
байр, Сэлэнгэ, Бђрэгхангай, Булган сумын 3-р цэцэрлэгийн єргєтгєл, Рашаант,
Дашинчилэн сумын дотуур байрны барилгын зураг тєсвийг хийлгэлээ.
“Мэдээлэл харилцааны чадамжийг дээшлђђлэх ђндэсний тєв”-тэй хамтран
бђх сургууль, цэцэрлэгийг цахим хуудастай болголоо.
“Боловсролын удирдлага, мэдээллийн ђндэсний систем”
нэвтрђђлэх
сургалтад сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарыг хамрууллаа. 2014 онд
Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар хийх, тоног тєхєєрємж авах ажилд
аймгийн орон нутгийн хєгжлийн сангаас 192,6 сая, БШУ-ны Сайдын багцаас 723,2
сая, улсын тєсвийн хєрєнгє оруулалтаар 1,2 тэр бум, нийт 8 арга хэмжээнд 2,115,8
сая тєгрєгийн хєрєнгє оруулалтын ажлыг хийлээ.
/Тухайн жил 94,2 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 46,4 хувь/
3.48. Сургуулийн захиргаа, сургууль, цэцэрлэгийн зұвлұл, эцэг эхийн
зұвлұлийн хамтын ажиллагааг хұгжүүлж, дүрэм, журам зұвлұмжийг
хэрэгжүүлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Сургууль, цэцэрлэг хєгжђђлэх сангийн зарцуулалтанд олон
нийтийн тавих хяналт сайжирч, эцэг эх, сургуулийн хамтын ажиллагаа
сайжирна.
Сургууль цэцэрлэг хєгжђђлэх сангийн зарцуулалтанд эцэг эх, иргэдийн хяналт
тавин ажиллаж байна. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар тус аймагт ђйл
ажиллагаа явуулж буй тєрийн ємчийн бђх сургууль, цэцэрлэгийн зєвлєлийг
шинэчлэн байгуулж, ажиллах чиглэл, зєвлєлийн ђйл ажиллагааны ђлгэрчилсэн
дђрэм, сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагыг дђгнэх аргачлал, зєвлємжийг хђргђђлэн
ажиллаж байна.
“Хђђхэд нэг бђрийн хєгжилд” бидний оролцоо сэдэвт аян зарлаж, уг аяны
хђрээнд бђх ЕБС, цэцэрлэгийн эцэг, эхийн зєвлєлийг шинэчлэн байгуулж
ажиллуулаа. Сургуулийн захиргаа, сургууль, цэцэрлэгийн зєвлєл, эцэг эхийн
зєвлєлийн хамтран ажиллах зєвлємжийг албан бичгээр сумдад хђргђђлэн ажиллаж
байна.
/Тухайн жил 85.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 40 хувь/
3.49. Дотуур байрны орчин нұхцлийг сайжруулж, халуун устай болгоно.
Хђрэх ђр дђн: Бђх дотуур байр халуун устай болж, хичээл давтах танхим,
номын сантай болсон байна.
Ерєнхий боловсролын Сургуулийн дотуур байрны 27 хувь нь халуун устай,
бђх дотуур байр хичээл давтах танхимтай, номын сантай, Сэлэнгэ, Рашаант сумын
дотуур байр “Цахим” номын сантай боллоо. Бугат сумын сургуулийн халуун усны
барилгын зураг тєсвийг хийлгэснээр , бђх дотуур байр нэг загварын халуун усны
зураг тєсєвтэй боллоо.
/Тухайн жил 0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 43.3 хувь/
3.50. Биеийн тамир, спорт заалыг тоног тұхұұрұмжұұр хангаж, биеийн
тамирын гаднах талбайг тохижуулна.
Хђрэх ђр дђн: Биеийн тамир, спортын нэн шаардлагатай тоног
тєхєєрємжєєр хангагдаж, гаднах талбайг шинэчлэн сайжруулсан байна.
Ерєнхий боловсролын 5 сургууль спортын тоног тєхєєрємжєєр хангагдаж, 4
сургууль гадна биеийн тамирын талбайгаа тохижууллаа.
Бугат, Сайхан сумын сургуулиуд дотоод нєєц бололцоонд тулгуурлан биеийн
тамирын гадна талбайг тохижууллаа.
Хутаг-ѓндєр, Баян-Агт, Бђрэгхангай, Орхон сумд гадна биеийн тамирын
талбайгаа шинэчлэн тохижуулж ашиглалтад орууллаа. Хутаг-ѓндєр сумын сургууль
сум хєгжђђлэх сангийн хєрєнгєєр гадна талбайдаа хєл бємбєг, сагсан бємбєгийн
талбайг шинээр хийж, чийрэгжђђлэлтийн тоног тєхєєрємж суурилуулан,
гэрэлтђђлэгтэй болгосноос гадна “Жигђђр гранд” компанитай хамтран ажиллаж
спорт зааландаа иж бђрэн засвар, шинэчлэлийн ажил хийлээ.
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2014 онд Могод сумын сургууль гадна биеийн тамирын талбайгаа шинээр
байгууллаа.
/Тухайн жил 85.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 37,5 хувь/
3.51. Газар хұдлұлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч,
Газар хұдлұлтийн станцыг геофизикийн цогц орчин үеийн багаж техник
хэрэгслээр хангана.
Хђрэх ђр дђн: Мэдээлэл бђрдђђлэлт, дамжуулалтыг 95,0-д хђргэнэ.
Газар хєдлєлтийн станцыг геофизикийн цогц орчин ђеийн багаж техник
хэрэгслээр хангаж, мэдээлэл бђрдђђлэлт дамжуулалт 95,0 хувьд хђрлээ. 2014 онд
Хђчтэй газар хєдлєлтийн ђед “Амжиж анхааруулах систем” Дашинчилэнд суманд 1
станц , Могод суманд 3 станц, нийт 4 станц ашиглалтад орлоо.
2014 онд Хђчтэй газар хєдлєлтєєс “Амжиж анхааруулах систем /ААС/ Могод
суманд 3 станц, Дашинчилэн суманд 1 станц нийт 4 станц байгуулан ашиглалтанд
орж Одон орон геофизик судалгааны тєв хђлээн авлаа.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
3.52. Соѐл урлагийг 2012-2021 онд хөгжүүлэх Мастер төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлнэ.
Хђрэх ђр дђн: ёндэсний єв соѐлоо дээдлэн уламжилж тђђнд тулгуурласан
соѐлын аялал жуулчлал, бђтээлч аж ђйлдвэрийг хєгжђђлж соѐл урлагийн салбарыг
аймгийн хєгжлийн ђндсэн ђзђђлэлт болгож хєгжђђлнэ.
Соѐлын салбарын ажилтан уран бђтээлчдийг чадавхижуулах сургалтыг 9 удаа
зохион байгуулж 302 хђн хамруулснаар урьд онтой харьцуулбал сургалтын тоо 2
дахин нэмэгдэж соѐлын байгууллагын ажиллагсдын дундах мэргэжилтэй ажилтны
эзлэх хувь 82 хувьд хђрсэн байна. 2014 оны оны 10 сарыг “Соѐлын сар” болгон
зарлаж соѐлын салбарын уран бђтээлч, ажилчидтай хамтран соѐл, урлагийг иргэдэд
сурталчилах зорилгоор “Соѐлын гудамж” фестивалыг зохион байгууллаа.
“Морин хуур” аймгийн дэд хєтєлбєрийг хэрэгжђђлэхээр 59.0 сая тєгрєгийг
тєлєвлєж 23 сургагч багшийг 2 удаагийн сургалтанд хамруулж єнєєгийн байдлаар
467 хђђхэд, 201 насанд хђрэгчдийг морин хуурын сургалтанд хамруулж байна.
ёндэсний их баяр наадмын нээлтийн арга хэмжээнд 333 морин хуурчдыг
аймгийн баяр наадмын нээлтийн арга хэмжээнд оролцуулж, Монгол улсын анхны
алдарт гавьяат хєгжимчин Д.Тђдэв хуурчийн нэрэмжит “Булганхангайн эгшиглэн”
єсвєрийн морин хуурчдын анхдугаар уралдааныг зохион байгуулж 15 сумын 171
хђђхэд оролцлоо.
/Тухайн жил 97,2 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 45,4 хувь/
3.53. Соѐлын төв, номын сангуудыг интернетэд холбож “Мэдээллийн
төв” болгоно.
Хђрэх ђр дђн: Сумын номын сангийн байнгын уншигчидыг 20.0 хувьд хђргэх,
нђђдлийн сангаар ђйлчлђђлэгчдийг 30.0 хувьд хђргэх
Аймгийн хэмжээнд нийт соѐлын салбарын байгууллагын 95.0 хувь интернэтэд
холбогдож , Могод, Хангал, Хялганат, Хутаг-ѓндєр, Хишиг-ѓндєр, Гурванбулаг
сумын соѐлын тєв номын сангуудыг интернетед холбон мэдээллийн тєв болгон
ажиллуулж байна.
Монгол улсын Ерєнхийлєгч зарлигийг хэрэгжђђлж “Номын баяр”, оны шилдэг
“Оюунлаг хђђхэд” шалгаруулах уралдаант, цэнгээнт, танин мэдэхђйн “Алтан хонх”
тэмцээнийг зохион байгуулж ном унших хєдєлгєєн єрнђђлэн 24803 хђн номын
сангаар ђйлчлђђлж, Нђђдлийн номын сангийн ђйлчилгээнд аймгийн хэмжээнд нийт
давхардсан тоогоор 6887 хђнд 3342 номоор ђйлчилђђлсэн байна.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 9,1 хувь/
3.54.Соѐлын байгууллагуудыг орчин үеийн техник хэрэгслэлээр
хангах, материаллаг баазыг сайжруулна.
Хђрэх ђр дђн: Соѐл урлагийн ђйлчилгээний чанар, хђртээмж дээшилнэ.
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Мэргэжлийн урлагийн байгууллага, сумдын соѐлын тєвђђдийг техник
хэрэгслэлээр хангах, материаллаг баазыг сайжруулахаар нийт 129.3 сая, аймгийн
ХЖТ-т 278 сая, Рашаант сумын соѐлын тєвийг 150 сая тєгрєгний их засварын
ажлыг хийж гђйцэтгђђллээ
Бђрэгхангай сумын соѐлын тєвийн барилгын их засварыг 190,0 сая тєгрєг,
Рашаант сумын соѐлын тєвийн барилгын засварт 150,0 сая тєгрєг, Дашинчилэн
сумын соѐлын тєвийн засварт 10 сая тєгрєгийг шийдђђлж гђйцэтгэгчийг сонгон
шалгаруулж засварын ажлыг хийж дуусгалаа.
/Тухайн жил 95 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 55 хувь/
ДҰРҰВ. АЮУЛГҮЙ ОРЧИНТОЙ БУЛГАНЧУУД
Байгаль орчин, байгалийн нұұцийнхұұ харьцангуй давуу байдалд
тулгуурлан нұұц баялгийг нь зохистой ашиглахад зохицсон аж ахуйн
уламжлалт болон орчин үеийн нийтлэг хэвшлийг хослуулан хұгжүүлэх замаар
байгалийн баялгийг нұхұн сэргээж, тұрх байдлыг нь хамгаалж, “НОГООН
ХҰГЖИЛ ХҰТҰЛБҰР”-ийг хэрэгжүүлж, иргэний эрүүл, аюулгүй орчинд
амьдрах нұхцлийг бүрдүүлнэ.
Зорилт: 4.55.Байгалийн нєєц, тђђний нєхєн сэргэх чадвар, хувьсал,
єєрчлєлтийн чиг хандлага, нийгмийн дэвшлийг тђргэтгэх шаардлагатай уялдуулан
дасан зохицох, íººö áàÿëãèéã çîõèñòîé àøèãëàõ,õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ, îð÷íû
áîõèðäëûã àðèëãàõ ¿éë àæèëëàãààã õýðýãæ¿¿ëíý.
Хђрэх ђр дђн: Орчны бохирдлын хэмжээ эрс буурч, хортой нєхцєл арилна.
Байгалийн нєєц, баялгийг хамгаалах, нєхєн сэргээх арга хэмжээний
хєрєнгийн асуудлыг орон нутагтаа шийдвэрлэж, жил бђр тєлєвлєн хэрэгжђђлж
байна.“Ногоон хєгжил” хєтєлбєр боловсруулан ИТХ-аар батлуулж,Булган сумын 800
айл єрхєд бђрэн шаталттай утаа бага гаргадаг зуухыг нийлђђлж, айл єрх, нийтийн
эзэмшлийн талбайд хог хаягдлыг тєрєлжђђлэн хийх 2018 ш хогийн савыг
байршуулав.
/Тухайн жил 96,7хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
Зорилт: 4.56 Ойн нєєцийн менежментийг сайжруулж, мод бэлтгэл,
боловсруулалтын дэвшилтэт арга, технологийг нэвтрђђлж, барилгын модон
материал, тђлээг орлох чадвартай шинэ бђтээгдэхђђн бий болгох, орчиндоо
зохицсон сайн чанарын ђр, суулгацыг тарималжуулах, ойг тђймэр, хєнєєлт
шавьжнаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах техник, зохион байгуулалтыг
боловсронгуй болгоно.
Хђрэх ђр дђн: Зохистой хэрэглээ бђхий ойн нєєцийн менежмент сайжирна.
Ой хамгаалах 173 нєхєрлєлтэй болж, ємнєх оноос 3 дахин нэмэгдђђлсний
дээр
ойн менежтентийн тєлєвлєгєєтэй боллоо.Ойжуулалтыг1132,6 га-д,
Ойнхортнысудалгааныажлыг455193га-д, тэмцлийн ажлыг 70750 га-д хийлээ. Тєв
суурин газруудад 227934 ширхэг мод, бут тарьж, ногоон байгууламжийг 2 дахин
нэмэгдђђллээ.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50хувь/
Зорилт: 4.57. “Цєлжилттэй тэмцэх” аймгийн дэд хєтєлбєрийг хэрэгжђђлж,
бýë÷ýýðийг сэлгэж ашиглах, õîðòîí ìýðýã÷èäòýé òýìöýõ, óñæóóëàõ, òàëõëàãäñàí
òàëáàéã íºõºí ñýðãýýõ, îëîí íàñò óðãàìëûí ¿ð òàðèàëàх зэргээр байгаль аясаараа
нєхєн сэргэх нєхцлийг бђрдђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн:
“Цєлжилттэй тэмцэх хєтєлбєр”,“Ногоон хєгжлийн
хєтєлбєр”-ийн хэрэгжилт хангагдаж, бэлчээрийн менежмент сайжирна.
Уул уурхайн элэгдэж эвдэрсэн газрын нєхєн сэргээлтийн ажлыг орон
нутагтаа шийдвэрлэх эхлэлийг тавьж, Дашинчилэн, Орхон суманд 12,6 га талбайн
нєхєн сэргээлт хийсний дээр бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй тэмцэх, бэлчээрийг
сэлгэн єнжєєх, ашиглалтыг сайжруулах цогц арга хэмжээг авч хэрэгжђђллээ.
Тєв суурин газрын ногоон байгууламжийн хэмжээ 2 дахин нэмэгдэж “Ногоон
хэрэм”-ийн туслах зурвасын ажлыг 75,5 га талбайд хийж гђйцэтгэлээ.
/Тухайн жил 67.1 хувь/
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/Ұссұн дүнгээр 42.1хувь/
Зорилт: 4.58. Усны нєєцийн чанарын стандартыг хангах, усыг зохистой
ашиглах, хамгаалах оновчтой арга, технологийг судалж нэвтрђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Аймгийн хэмжээнд усны нєєцийг тогтвортой барих нєхцлийг
хангаж, иргэд эрђђл ахуйн шаардлага хангахуйц ундны усаар хангагдана.
Усны шинэчилсэн тооллого судалгаатай болж,усны нөөцийг хэмнэх, хаягдал
усыг эргүүлэн ашиглах бодлого хэрэгжүүлж байна. Ундны болон бэлчээрийн усан
хангамж сайжирч, аймгийн төвийн нэгдсэн усан сан, 10 сумын 21худагт ус
цэнгэгжүүлэх, зөөлрүүлэх тоног төхөөрөмжийгсуурилуулж, иргэдийг эрүүл ахуйн
шаардлагад нийцсэн усаар хангах ажил эрчимжлээ
/Тухайн жил 70 хувь/
/Өссөн дүнгээр 40хувь/
Зорилт: 4.59.Байгалийн ургамал, зэрлэг амьтдын удмын санг хамгаалж,
боломжтойг нь нєхєн сэргээх замаар ђр єгєєжийг нь дээшлђђлж, хђн ам, аж ахуйн
хэрэгцээнд зохистой ашиглах боломжийг бђрдђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Биологийн тєрєл зђйлийн хадгалалт, хамгаалалтын
оновчтой механизм бђрдэнэ.
Амьтан, ургамлын тооллого, зохион байгуулалтыг мэргэжлийн
байгууллагаар гђйцэтгђђлж, менежментийн тєлєвлєгєєний дагуу тэдгээрийн
зохистой ашиглах, хамгаалах, єсгєн ђржђђлэх ажлыг
шинжлэн ухааны
ђндэслэлтэй зохион байгуулах нєхцлийг бђрдђђллээ.
/Тухайн жил 93.3 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
Зорилт 4.60.Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сђлжээг єргєжђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Тђђх соѐлын дурсгалт зђйлс, байгалийн ђзэсгэлэнт болон
цогцолбор газрууд, ховор амьтан, ургамлын єсєж, ђржих таатай нєхцлийг
бђрдђђлж, газар нутаг хамгаалагдана.
Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын менежментийн тєлєвлєгєєг
боловсруулж баталуулж, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сђлжээг єргєжђђлж,
шинээр хамгаалалтад авах газар нутгийн судалгааг шинэчлэн гаргав. Аймгийн
хэмжээнд нийт газар нутгийн 17.3%-ийг улсын болон орон нутгийн тусгай
хамгаалалтанд авсан. Мєн хамгаалалтын захиргаадын ажлын байр, ажилчдын
хувцас, хэрэгсэл, тоног тєхєєрємжєєр хангагдлаа.
/Тухайн жил 96,7 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 43,3 хувь/
Зорилт 4.61. Öàã óóðûí óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ìýäýýëëийн шуурхай байдал,
чанар хђртээмжийг нэмэгдђђлж, ¿éë àæèëëàãààã ñàéæðóóëíà.
Хђрэх ђр дђн: Цаг агаарын болон орчны мэдээ мэдээллийг чанарын єндєр
тђвшинд тђргэн шуурхай боловсруулж, тђгээх нєхцєл бђрдэнэ.
Цаг уурын мэдээ, мэдээллийг цаг хугацаанд боловсруулж, хэрэглэгчдэд
шуурхай тђгээх нєхцєл бђрдсэн.Цаг агаарын тєлєв байдал, хєдєє аж ахуйн
ђйлдвэрлэлд хэрхэн нєлєєлєх талаар мэдээлэл боловсруулж байгаагийн
зэрэгцээсумдтай єдєр бђр мэдээ солилцож, мэдээ, мэдээллийн чанар, таарцын
байдалд тогтмол хяналт хяналт тавьж ажиллалаа.
/Тухайн жил 80 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 65 хувь/
Зорилт 4.62. Газрын нєєцийг шинжлэх ухааны ђндэслэлтэй зєв зохистой
ашиглах, хот суурины эдэлбэр газруудын харьцааг шаардлагын хэмжээнд
зохицуулж, иргэдийн оролцоотой газар зохион байгуулалтын тєлєвлєлт хийж,
хэрэгжђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Хот суурины эдэлбэр газруудын зохистой харьцаа бий болж,
газар ашиглах, эзэмших ємчлєх бодлогыг иргэдийн оролцоотойгоор хуулийн
хђрээнд хэрэгжђђлнэ.
Газар зохион байгуулалтын бодлого, тєлєвлєл хийх ажлыг иргэдийн
оролцоотойгоор хэрэгжђђлж хэвшђђлэв. ёђний дђнд газартай холбоотой маргаан
багасч, хууль бусаар газар ашиглах байдал эрч багаслаа.
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Аймгийн 2014, 2015 оны газар зохион байгуулалтын тєлєвлєгєєг иргэдээс
ирђђлсэн саналтай уялдуулан боловсрууллаа.
/Тухайн жил 93,3 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 70хувь/
Зорилт 4.63. Хђнсний аюулгђй байдал хангах нєхцлийг бђрдђђлэх
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2013 оны 01/232 “Нийтээрээ эрсдлээс
сэргийлье” аян зохион байгуулах тухай, аймгийн Мэргэжлийн газрын даргын
баталсан 01/234 тоот удирдамжинд заагдсаны дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт
шалгалт хийв. Зөрчил дутагдлыг арилгуулах, сургалт сурталчилгааг өргөн хүрээнд
хийснээр баярын өдрүүдэд хоол хүнстэй холбоотой өвчлөл, гомдол гараагүй байна.
2014 оны 02 дугаар улирлын байдлаар лабораторийн хүчин чадлыг
сайжруулах явуулын лабораторийн зориулалтаар нийт 27 төрлийн 70523.2 мянган
төгрөгийн багаж тоног төхөөрөмж, мөн улсын байцаагчдын хяналт шалгалтын
тандалтын багаж 4815,4 мянган төгрөгийн багаж тоног төхөөрөмжийг хөрөнгө
оруулалтаар бэлтгээд байна.
Аймгийн Засаг даргын “Шинэ Булган” 2013-2016 оны мөрийн хөтөлбөрийн
“Аюулгүй орчинтой Булганчууд” зорилтын 63-т хүнсний аюулгүй байдлыг хангах
нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор сумдад хүнсний аюулгүй байдлын орон тооны бус
зөвлөл байгуулан 2013 оны 03 дугаар сарын 01-нээс эхлэн ажиллаж байна.
Хүнсний аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагчдыг 12 удаагийн
сургалтанд хамруулан мэдлэг, чадварыг нь ахиулсан. Байцаагчдад шаардлагатай
багаж хэрэгсэл дутагдалтай байгаа.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Өссөн дүнгээр 44.4 хувь/
Орон нутгийн хамгаалалтанд тулгуурласан батлан хамгаалах нэгдмэл
тогтолцоог бүрдүүлж, аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй
байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж, гадаад харилцааг хұгжүүлнэ.
Зорилт 4.64.Батлан хамгаалах бодлого зорилт, цэргийн шинэчлэлийн
бодлогыг сурталчилна.
Хђрэх ђр дђн: Áàòëàí õàìãààëàõ багц хууль орон нутагт хэрэгжих нєхцєл
бђрдэнэ
Цэргийн шинэчилсэн тоо бђртгэлийн ажлыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын
хђрээнд сумын Засаг дарга нарыг тоо бђртгэлийг явуулах, тайлан мэдээ ирђђлэх
чиглэлийг тусгасан зєвлємж, гарын авлага, сурталчилгааны материалаар бђрэн
хангаж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон томоохон ААНБ-ууд ђйлчилгээний
газруудад сурталчилгааг эрчимтэй явуулсанаар иргэдийн оролцоо сайжирсан.
"Монгол цэргийн єдєр" єнєє цагийн Зэвсэгт хђчин ђђсч байгуулагдсаны ойг аймгийн
Засаг даргын батлан хамгаалахын Сайдтай байгуулсан гэрээний дагуу тусгай
тєлєвлєгєєгєєр тэмдэглэн єнгєрђђлж байна.
Батлан хамгаалахын Сайдтай аймгийн Засаг дарга байгуулсан гэрээний дагуу
“Аймгийн стратегийн ђнэлгээг” шаардлагатай судалгааны дагуу гаргаж БХЯ-нд
хђргђђлж байна.
2014 онд Аймгийн удирдлагууд ИТХ, АЗДТГ-ын ажилтан албан хаагчдыг ЗХны 186-р анги байгууллагын єдєр тутмын ђйл ажиллагаа тус ангийн ђндсэн чиглэл
хугацаат цэргийн албан хаагчдын байрлах орчин, хичээл сургалтын байдал, Зэвсэгт
хђчинд хэрэглэгдж байгаа бђх зэвсэглэл, техник хэрэгсэлђђдийг
танилцууллаа.
2014 онд 16 сумын Засаг дарга нарт цэргийн штабын тусгай хєтєлбєрєєр Батлан
хамгаалах хууль тогтоомжийн талаар 3 хоногийн сургалт зохион байгуулсан.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 72,2 хувь/
Зорилт 4.65.Тєрийн цэргийн бодлогын хђрээнд Батлан хамгаалах ђйл
ажиллагааг орон нутагт хэрэгжђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Иргэн, албан тушаалтан, аж ахуйн нэгж албан байгууллагууд
хуулиар хђлээсэн ђђргээ биелђђлнэ
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Áóëãàí àéìàãò жил бђр öýðãèéí øèíý÷èëñýí òîî á¿ðòãýëèéí àæëûã ЗХЖШ-ын
даргын 2003 оны 1022 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цэргийн тоо бђртгэлийг
зохион байгуулах журам”-ыг ђндэслэн ÿâóóëæ, ä¿íã íýãòãýж ЗХЖШ-т хђргђђлсэн.
Жил бђр аймгийн тєвд ђйл ажиллагаа явуулж буй тєрийн болон тєрийн бус
байгууллага, аж ахуйн нэгжђђдээс цэргийн насны эрчђђдийн судалгааг гаргуулан
авч, тэдгээрийг цэргийн шинэчилсэн бђртгэлд хамрагдсан эсэх, цэргийн алба хаасан
байдалд шалган туслах ажлыг зохион байгуулж илэрсэн дутагдлыг арилгуулах
хугацаатай ђђрэг єгч ажиллалаа.
Энхийг сахиулах ажиллагааны зорилго, ач холбогдолыг сурталчлах ажлыг
зохион байгууллаа. “Монгол цэрэг-дэлхийн цэрэг” сэдэвт сурталчилгааны ажлыг
ЕБС, Хєдєє аж ахуйн болон Боловсролын яамны харьяа Мэргэжил сургалт
ђйлдвэрлэлийн тєвђђдийн
оюутан сурагч, багш ажилчдыг хамруулан зохион
байгууллаа.
“Монгол цэрэг-дэлхийн цэрэг” сэдэвт Зэвсэгт хђчний ђйл ажиллагаа, Энхийг
сахиулах ажиллагааны зорилго, ач холбогдолыг
сурталчлах ажлыг
зохион
байгууллаа.
“Цэргийн албыг сайн дурын ђндсэн дээр гэрээгээр хаах журам”-ын дагуу
цэргийн жинхэнэ алба хаах хугацаа дуусч бэлтгэлээр халагдсан иргэдийг Гэрээт
цэрэг-Ажлын байр тєлєвлєгєєний дагуу гэрээт цэргийн албанд сайн дурын ђндсэн
дээр элсђђлэх ажлыг зохион байгуулан явуулж Çýâñýãò õ¿÷íèé áîëîí Õèëèéí
öýðãèéí àíãèóäàä
èðãýíèéã ãýðýýò öýðãèéí àëáàíä ñîíãîí øàëãàðóóëàëòààð
òýíö¿¿ëýí анги байгууллагуудад албыг нь ђргэлжлђђлэн хаалгаж байна.
Öýðýã òàòëàãààñ ñàíààòàéãààð çàéëñõèéñýí íýð á¿õèéí 35 èðãýíèéã àéìãèéí
Çàñàã äàðãûí çàõèðàìæààð òóñ á¿ðèéã íü 50 ìÿíãàí òºãðºãººð òîðãîæ àðãà õýìæýý
àâëàà. Ээлжит цэрэг татлагаар эрђђл мэндээр тэнцээгђй эрђђлжђђлэх боломжтой
цýðãèéí íàñíû çàëóó÷óóäûã àëáàäàí ýì÷èëãýýíä îðóóëàõ ажлыг ÝÌÃ-òàé õàìòðàí
çîõèîí байгуулж байна.
Цэргийн дђйцђђлэх албыг биеэр хааж байгаа иргэд тухайн орон нутгийн
бђтээн байгуулалтын ажилд идвэхтэй оролцож, хђн малын гоц халдварт євчний ђед
хорио цээрийн дэглэмийг сахиулахад дэмжлэг ђзђђлэх, хђмђђнлэгийн ђйл
ажиллагаанд туслалцаа ђзђђлэх зэрэг ажилуудад идэвхитэй оролцож байгуулсан
гэрээний дагуу алба хаалгаж байна.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50хувь/
Зорилт 4.66. Иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Тєрийн цэргийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжђђлсэнээр иргэнцэргийн харилцааны харилцан ойлголцол гђнзгийрнэ.
2014 онд Халх голын дайны ялалтын 75 жил, БНМАУ-ын гарамгай баатар
Л.Дандарын мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулсан арга хэмжээг зохион
байгууллаа.
Халхын голын ялалтын 75 жилийн ойг тохиолдуулан Булган аймгийн
Дашинчилэн сумын харьяат ахмад дайчин Х.Шаравдоржид Монгол улсын
ерєнхийлєгчийн зарилгаар цэргийн гавьяаны улаан тугийн одон, ЗГ-аас олгосон 2,0
сая тєргєгийг аймгийн Засаг дарга биечлэн гардуулж хђндэтгэл ђзђђллээ.
Монгол-АНУ-ын хамтарсан “Хааны-эрэлд” хээрийн сургуулийн хђрээнд Булган
сумын Улсын тэргђђний 4-р цэцэрлэгийн дээврийг шинэчлэн засварлах, олон улсын
цэргийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын багийг Булган, Хялганат зэрэг сумдад
ажиллуулж, аймгийн нийт иргэдийг ђнэ тєлбєргђй ђзлэгт хамруулж, эм бэлдмэл
тараан хђмђђнлэгийн ажлыг зохион байгууллаа. Эмнэлгийн ђзлэгээр давхардсан
тоогоор 3000 орчим иргэд хамрагдлаа.
2014 оны Хаврын тэргђђн сарын сар шинийн баярыг тохиолдуулан аймгийн
ЗДТГ, цэргийн штабын ахмадуудыг хђлээн авч хђндэтгэл ђзђђлж, Булган аймгаас
хугацаат цэргийн албыг нэр тєртэй, ђлгэр жишээ хааж байгаа нэр бђхий 10 цэргийн
албан хаагчдын ар гэрт нь сар шинийн тавгын идээг гардуулан хђндэтгэл ђзђђллээ.
/Тухайн жил 100 хувь/
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/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
Зорилт 4.67. Аймгийн дайчилгааны тєлєвлєгєєний хэрэгжих нєхцлийг
бђрдђђлнэ
Хђрэх ђр дђн: Аймгийн дайчилгааны тєлєвлєгєєний хэрэгжих нєхцєл
бђрдэнэ.
ЗХЖШ-аас ирђђлсэн Зэвсэгт хђчний анги байгууллагуудыг бие бђрэлдэхђђн
техникээр нєхєн хангах аймаг, сумдын дайчилгааны тєлєвлєгєєг дайчилгааны
даалгавар бђхий ЗХ-ний ангитай хамтран жилд 2 удаа тодотгол хийж, холбогдох
мэдээ тайланг БХЯ, ЗХЖШ-ын холбогдох газар, хэлтэсђђдэд хђргђђлэв. Удирдлагын
болон цугларах, шилжђђлэх байруудыг тєхєєрємжлєх багаж хэрэгсэлђђдийг дэс
дараатай бђрдђђлж байна. Äàé÷èëãààíû äààëãàâàð á¿õèé öýðãèéí àíãè áàéãóóëëàãà
äýýð хагас жилээр òóñ öýðãèéí øòàá äýýð жилийн эцсээр äàé÷èëãààíû
äààëãàâàðààð òàòàí íèéë¿¿ëýõ áèå á¿ðýëäýõ¿¿í, òåõíèêèéí òîäîòãîëûã áè÷èã
áàðèìòààð òîäîòãîæ, ìàòåðèàëûã õîëáîãäîõ äýýä áàéãóóëëàãóóäàä õ¿ðã¿¿ëж байна..
Ìºí 2 äóãààð óëèðàëä àéìãèéí хойд á¿ñèéí 8 сумдад îðîí íóòãèéí òîäîòãîëûã мєн
4-р улиралд урд бђсийн 8 суманд тодотголыг зохион байгуулж байна.
“Дайчилгааны тухай” Монгол улсын хууль, Батлан хамгаалахын Сайдтай,
аймгийн Засаг даргын байгуулсан гэрээ, 2014 онд 1-р зэргийн бэлтгэл ђђрэгтэн 40
хђн шинээр мэргэжил эзэмшђђлэх, 2-р зэргийн бэлтгэл ђђрэгтэн 60 хђнд цэргийн
анхан шатны бэлтгэл сургалтыг дайчилгааны даалгавар бђхий ЗХ-ний 186-р ангийн
“Сургалтын
тєв”-д тєвлєрђђлэн зохион байгуулан явуулж øààðäëàãàòàé
êîìàíäóóäàä îíîãäóóëàí äàíñàëëàà.
Ñóðãàëòûã öýðãèéí øòàáûí àæèëòíóóä óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëæ ÇÕ-íèé 186-ð
àíãèéí çýâñýã, техник, áàãàæ õýðýãñýë ¿ç¿¿ëýí òàíèóëàõ ìàòåðèàëûã ò¿øèãëýí òóñ
àíãèéí ìýðãýæëèéí áàãø, îôèöåðóóäààð õè÷ýýë çààëãàж, сургалт явуулсан тухай
илтгэх хуудсыг БХЯ, ЗХЖШ-ын холбогдох газар хэлтсђђдэд хђргђђлэв.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
Зорилт: 4.68. ёндэсний аюулгђй байдлыг хангах тусгайлсан чиг ђђрэг бђхий
байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, харилцан итгэлцлийг гђнзгийрђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Тус байгууллагуудын хамтран ажиллах чадавхи дээшилнэ
Булган аймгийн нутаг дэвсгэрт ђйл ажиллагаа явуулж буй ёАБХ тусгайлсан
чиг ђђрэг бђхий байгууллагуудын дунд "Марш тактик-тусгай бэлтгэл"-ийн аварга
тасаг шалгаруулах тэмцээнийг явуулж уламжлал болгоод байна.
2014 онд Булган суманд ОБГазар зохион байгуулж Тэмцээнд ЗХ-ний 234-р
анги, ХЦ-ийн 0286-р анги, Цагдаагийн хэлтэс, ШШГЕГ харьяа хорих 439-р анги,
Онцгой байдлын газрын нийт 5 баг байнга оролцож байна.
Энэ ђеэр ёАБХ тусгайлсан чиг ђђрэг бђхий байгууллагуудын бие бђрэлдэхђђн
єєрсдийн анги байгууллагын ђйл ажиллагаа, онцлогийн талаар ард иргэдэд товч
танилцуулга хийж, анги байгууллагаа сурталчилах ажил тогтмолжлоо.
ёАБХ тусгайлсан чиг ђђрэг бђхий байгууллагууд харилцан ажиллагааны
тєлєвлєгєєтэй хамтран ажиллаж байна.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
Зорилт: 4.69.Хђђхэд залуучуудад цэрэг, эх оронч хђмђђжил олгоно.
Хђрэх ђр дђн:Àðä èðãýä áîëîí õ¿¿õýä çàëóó÷óóäûí äóíä öýðýã, ýõ îðîí ÷ ¿çýë
òºëºâøèæ, öýðãèéí àëáà õààõ õ¿ñýë ñîíèðõîë íýìýãäýíý.
Бичиг ђсэгт тайлагдаагђй цэргийн насны залуучуудыг бичиг ђсэгт тайлах бага
боловсролтой иргэдийн боловсролын тђвшинг дээшлђђлэх талаар боловсрлын
газартай хамтран ажиллаж байна. 2014 оны 1,2-р ээлжийн цэрэг татлагаар эрђђл
мэндээр тэнцээгђй, эрђђлжђђлэх эмчлэгдэх боломжтой цýðãèéí íàñíû 6 çàëóóã
àëáàäàí ýì÷èëãýýíä îðóóëàõ ажлыг ÝÌÃ-òàé õàìòðàí çîõèîí байгуулж, хугацаат
цэргийн албанд тэнцђђлэн алба хаалгаж байна.
2014 онд БХИС-ийн Ерєнхий зориулалтын дээд сургуульд 5, Ахлагчийн
сургуульд 9 хђђхдийг элсђђлэн суралцуулж байна. Цэргийн штаб, БГ-тай хамтран
МСё Тєвђђд болон ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчидтай Батлан хамгаалах бодлого
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зорилт, Зэвсэгт хђчний ђйл ажиллагаа, єнєєгийн хєгжил, энхийг сахиулах
ажиллагааны талаарх танилцуулга хийн сонирхолтой бичлэг баримтад кино ђзђђлж
сурагчдад эх оронч ђзэл, хђмђђжлийн талаар уулзалт ярилцлага, АХА тэмцээн
зохион байгуулж 18 нас хђрсэн хђђхдђђдэд Цэргийн ђђрэгтний ђнэмлэх гардууллаа.
Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
Зорилт 4.70.Улсын хил хамгаалалтанд дэмжлэг ђзђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн:Улсын хилийн халдашгђй дархан байдал хангагдаж, тус бђс
нутгийн ард иргэдийн аюулгђй, тайван амьдрах орчин бий болно.
Хил хамгаалах ерєнхий газрын харьяа Хилийн цэргийн 0286-р ангийн
удирдлагуудын тодорхойлолтыг ђндэслэн тэргђђний хилчин офицер-2, ахлагч-2,
энгийн ажилчин-2 хђнийг аймгийн Засаг даргын жуух бичиг, 50000 тєгрєгєєр шагнаж
урамшуулсан. Монгол Улсын хилийн дагуу орших Булган аймгийн Сэлэнгэ, Тэшиг
сумдад цэргийн дђйцђђлэх албыг биеэр хааж буй 10 гаруй иргэдтэй Цэргийн штаб,
хил хамгаалах байгууллага гурвалсан гэрээ байгуулан улсын хил хамгаалалтанд
туслах хђчний гишђђний ђђргийг гђйцэтгђђлж байна. Цэргийн алба хаасан 4
иргэнийг ХЦ-ийн 0243-р ангид, 6 иргэнийг 0286-р ангид гэрээт хилчиний албанд
элсђђлэн анги байгууллагуудад албыг нь ђргэлжлђђлэн хаалгаж байна.
Хилийн албаны ђйл ажиллагааг орон нутгаас дэмжиж хамтран
ажилласнаар хилийн болон хил орчмийн дэглэмжийн зєрчилгђй тайван байна.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50хувь/
Зорилт 4.71 Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, тђђний хор хєнєєлийг
арилгах ажлыг сайжруулж, гамшгаас хамгаалах чадавхийгдээшлђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Гамшиг ослоос хамгаалах чадавхи сайжирна
Àéìãèéí õýìæýýíä ãàìøãààñ õàìãààëàõ ÷àäàâõèéã ñàéæðóóëàõûí òóëä
àéìãèéí Çàñàã äàðãààñ áàðèìòëàí õýðýãæ¿¿ëýõ Булган аймгийн 2014-2024 онд 2 ђе
шаттай “Гамшгаас хамгаалах дэд хєтєлбєр”, “Гамшгаас хамгаалах дэд хєтєлбєрийг
хэрэгжђђлэх ђйл ажиллагаааны тєлєвлєгєє”-г áîëîâñðóóëàí 03-ð ñàðä àéìãèéí
Çàñàã äàðãûí çºâëºëèéí õóðàëä õýëýëö¿¿ëýí àéìãèéí ÈÒÕ-ûí Òýðã¿¿ëýã÷äèéí
õóðàëäààíààð áàòëóóëàí õýðýãæ¿¿ëæ ýõëýýä áàéíà.
Èðãýäèéã ÷àäàâõèæóóëàõ ÷èãëýëýýð:
Îëîí íèéòýä òóëãóóðëàñàí ãàìøãèéí ýðñäýëèéã áóóðóóëàõ ¿íäýñíèé äýä
õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä Óëààíáààòàð õîòîä çîõèîí áàéãóóëàãäñàí “Ãîâèéí áààâãàé”
ñýäýâò Ãàçàð õºäëºëò, àíõíû òóñëàìæèéí ñóðãàëòàíä òóñ ãàçðààñ 3 àëáà õààã÷
õàìðàãäàí ¿íäýñíèé ñóðãàã÷ áàãøààð áýëòãýæ 10 äóãààð ñàðä 16 ñóìàíä ÄÇÎÓÁ-òàé
õàìòðàí Ãàçàð õºäëºëò, àíõíû òóñëàìæèéí ñóðãàëòûã 900 ãàðóé èðãýäýä, Засгийн
газрын 2011 оны 339 дђгээр тогтоолын 5.1 дэх заалтыг хэрэгжђђлэх зорилгоор
аймгийн хэмжээнд сумд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид зарлан мэдээллийн нэгдсэн
дохиогоор ажиллуулахаар аймгийн Засаг даргын А\132 тоот захирамж, авах арга
хэмжээний талаар аймгийн Засаг даргын 2014 оны 01\326, 327 тоот албан бичиг,
заавар зєвлємжийн хамт 16 сум, 1 тосгон, 76 байгууллага, аж ахуйн нэгжђђдэд
хђргђђлэн, алба хаагчдыг хуваарилан биелэлтийг нь хангуулан МСё-ийн тєвд газар
хєдлєлтийн ђед авах арга хэмжээний хамтарсан дадлага сургууль зохион
байгуулахаар зохион байгуулалтын ажлуудыг хийж 2014 оны 03-р сарын 27-ны
єдрийн 16 цагт аймгийн хэмжээнд зарлан мэдээллийн дуут дохиогооор ажиллуулж
250 байгууллага, аж ахуй нэгж, 25 автомашин, 8000 гаруй хђн оролцож ¿ç¿¿ëýõ
ñóðãóóëèéã Мýðãýæèë, ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òєвд Цàãäààãèéí ãàçàð, Нýãäñýí
ýìíëýãýòýé хамтран òóñ òóñ çîõèîí áàéãóóëæ õàìðóóëñàíààð áîëçîøã¿é ãàçàð
õºäëºëòèéí àþóëûí ¿åä îðîí íóòãèéí ãàìøãààñ õàìãààëàõ ÷àäàâõè ñàéæèðñàí.
Онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх
ангиллын сургалтын хєтєлбєрийг батлан хђргђђлсэний дагуу сумдын орон тооны
бус штаб, мэргэжлийн анги, иргэд, оюутан сурагчдын ангиллаар 04-р сарын 16-наас
2 ажлын хэсгийг 16 сумдад ажиллуулж мэргэжлийн анги болон иргэдэд, íèéò 96
цагийн сургалтûã 1710 õ¿íä зохион байгуулсан áàéíà.
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Äэлхийн зєн ОУБ-тай “Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдлийг
бууруулах” хєтєлбєрийн сургалтыг аймгийн бђх сумдад хийхээр тєлєвлєн Булган
сумын 1, 6-р багийн 57 хђнд газар хєдлєлтийн чиглэлээр сургалт хийгдлээ.Ãàìøèã
îñëîîñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ÷èãëýëýýð Äýëõèéí çºí ÎÓÁ-ûí ÁÕÍÕÕ, ÁÍÕÕ, Õ¿¿õýä,
ãýð á¿ëèéí õºãæëèéí õýëòýñòýé õàìòðàí àæèëëàõ òºëºâëºãºº ãàðãàí áàòëóóëæ,
Äýëõèéí Çºíãèéí áàéðàíä õ¿¿õýä, ºñâºð ¿åèéíõýíèéã àþóëã¿é àìüäðàõ óõààíä
ñóðãàõ çîðèëãîîð “Àþóëã¿é àìüäðàõ òºâ”-èéã áàéãóóëàí óã òºâèéí ¿éë àæèëëàãààíû
òºëºâëºãººã ãàðãàí áàòëóóëж сар бђр ажил зохион байгуулж байна.
Óäèðäàõ á¿ðýëäýõ¿¿íèéã ÷àäàâõèæóóëàõ ÷èãëýëýýð
2014 оны 02-р сард аймгийн Засаг даргын захирамжаар аймгийн гамшгаас
хамгаалах 12 албадыг нэмэгдђђлж 14 алба, сумдад 32 албыг шинээр, сумдын
мэргэжлийн ангиудыг шинэ дђрэмд нийцђђлэн шинэчлэн байгуулж, 04-ð ñàðä ñóìûí
17 гамшгаас хамгаалах тєлєвлєгєєг шинэчилэн тодотгоæ 01, 02 äóãààð ñàðä ñóìûí
Çàñàã äàðãà, ÈÒÕ-ûí äàðãà, Òàìãûí ãàçðûí äàðãà íàðò 2014 îíä õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë
àæèëëàãààíû òàëààð ñóðãàëò, òàíèëöóóëãà õ¿ðã¿¿ëñýí.
10-ð ñàðûí 27-29-íû ºäºð Áóãàò ñóìàíä Ý¿¿ë ìýíäèéí ãàçàð, ¯éëäâýð õºäºº
àæ àõóéí Ìàë ýìíýëãèéí õýëòýñòýé õàìòðàí “Áîëçîøã¿é ãàìøãèéí ¿åä íóòãèéí
óäèðäëàãûí ¿éë àæèëëàãàà”
ñýäâýýð ãàìøãààñ õàìãààëàõ ñóðãóóëèéã çîõèîí
áàéãóóëæ ýíý ¿åýð 66 õ¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿íòýé Ìýðãýæëèéí àíãèéã ãàçàð õºäëºëòèéí
¿åèéí àâðàõ àæèëëàãààíû äàäëàãà ñóðãóóëü, óäèðäàõ á¿ðýëäýõ¿¿íä ãàçàð õºäëºëò
ñýäâýýð öàãèéí áàéäàë ºã÷ àæèëëóóëëàà. 11-ð ñàðûí 04-06-íû ºäð¿¿äýä ìºí Õàíãàë
ñóìàíä “Гамшиг ослын ђед сумын гамшгаас хамгаалах штабын ђйл ажиллагаа”
сэдвээр гамшгаас хамгаалах сургуулийг
çîõèîí áàéãóóëж сургуулийн єдрђђдэд
сумыг єндєржђђлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжђђлэн ажиллаа.
Àâðàõ, àæèëëàãààíû òåõíèê, áàãàæ çýâñýãëýìæèéí ÷àäàâõè
13 суманд объектын болон ой, хээрийн гал тђймрийг унтраах зориулалттай
мотопомп, хоолой хошуу авахаар хєрєнгийг шийдвэрлэн 13 суманд мотопомп иж
бђрдлийн хамт, гал унтраах багаж зэвсэглэмжýýð õàíãàæ, îðîí íóòãààñ ººðñäººð íü
äóëààí áàéð, óñíû ñàâûã áýëòã¿¿ëýõ àæèë çîõèîí áàéãóóëñàí. ДЗОУБ-аас 12 ñàÿ
òºãðºãíèé хєрєнгийн дэмжлэг ђзђђлж 10 суманд обьектийн галын гар багаж,
хєдєлмєр хамгааллын хувцасыг єгч 04-ð ñàðä ÎÁÃ-ààñ ñóìäàä àæèëëàæ бэлэн
байдлыг хангууллаа.
Зарлан мэдээллийн дуут дохиог сумдад суурьлуулахаар 2014 оны аймаг,
сумын Засаг даргын ђр дђнгийн гэрээнд тусган хэрэгжђђлж байна. 11-р сарын
байдлаар Баяннуур, Гурванбулаг, Дашинчилэн, Орхон, Булган, Бугат, Хутаг-ѓндєр,
Хангал çýðýã 9 сум áóþó 50 õóâü íü суурьлуулаад байна.
Ìºí òус аймагт ажилласан Солонгосын компанид энэ чиглэлээр хандаж тус
аймгийн тєвд газар хєдлєлийн аюулыг амжиж мэдээлэх системийг суурилуулж єгєх
боломж байгаа талаар тохиролцîí 08-ð ñàðä 162 ñàÿ òºãðºãíèé ºðòºãòýé çàðëàí
ìýäýýëëèéí òîíîã òºõººðºìæ ºãºãäëºº.
Îíöãîé áàéäëûí ãàçàðò 30 øèðõýã ¿¿ðãèéí óñ ø¿ðøèã÷èéã ÎÁÅÃ-ààñ õàíãàëàà.
Õºòºëáºðèéí õýðýãæèëò 2014 îíä ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãººíèé äàãóó ýíý
æèë 99 õóâüòàé, ºññºí ä¿íãýýð 52 õóâüòàé õýðýãæ¿¿ëëýý.
/Тухайн жил 98.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 58 хувь/
Зорилт 4.72 Гадаад харилцааг эдийн засагжуулах, хил залгаа, уламжлалт
харилцаатай болон шинээр хєрш орнуудтай харилцаа тогтоож найрсаг харилцааг
ђргэлжлђђлж, харилцан ашигтай тђншлэлийг бататган бэхжђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Уламжлалт харилцаа єргєжиж, гадаад харилцаа эдийн
засагжиж, нутгийн зєвлєлђђдийн хамтын ажиллагаа єргєжсєн байна
Уламжлалт харилцаатай хамтын ажиллагаагаа єргєжђђлэн ОХУ, АНУ,
Вьетнам, Япон, БНСУ, БНХАУ, Энэтхэг улсуудтай тєрийн захиргаа, нийгэм, эдийн
засаг, бизнес, ђйлдвэрлэл, ђйлчилгээ, хєдєє аж ахуйн салбарт хамтран ажиллалаа.
Улаанбаатар хот дахь нутгийн зєвлєлийн уулзалтыг зохион байгуулснаар
нутгийн зєвлєлийн ђйл ажиллагаа эрчимжсэн.
Цаашид Монгол услын ђндэсний аюулгђй байдлын ђзэл баримтлал, гадаад
бодлогын ђзэл баримтлалын хђрээнд Япон, Солонгос, БНХАУ-тай байгуулсан
27

хамтын ажиллагааны санамж бичиг, гэрээ хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг эрчимжђђлэн,
сум, агентлаг, аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллах уялдаа холбоог
сайжруулах, гадаад орнуудад суугаа элчин сайдаар болон бусад сувгаар
дамжуулан улс орнуудтай харилцаа тогтоох боломжуудыг судлан хэрэгжђђлэхээр
зорилт тавин ажиллаж байна.
Мєн аймгийн ИТХ-ын тэргђђлэгчдийн 134-р тотгоолоор батлагдсан “Булган
аймагт аялал жуулчлал хєгжђђлэх дэд хєтєлбєр”-т гадаад улс орнуудтай хамтын
ажиллагааг хєгжђђлэх зорилтыг тусгаад байна.
/Тухайн жил 85 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 41,75 хувь/
Хууль дээдлэн, гэмт хэргийн гаралтыг бууруулан хүн бүр эрх тэгш,
аюулгүй амар тайван орчинд амьдрах нұхцұл, боломжийг бүрдүүлж
ажиллана.
Зорилт: 4.73 Хууль зђйн ђйлчилгээний чанар хђртээмжийг нэмэгдђђлнэ
Хђрэх ђр дђн: Иргэдэд хууль зђйн тусламж ђйлчилгээг авах боломж
нэмэгдэн, хђний эрхийн шаардлага стандарт хангагдана.
Тєлбєрийн чадваргђй яллагдагчид ђнэ тєлбєргђй ємгєєлєгчийн ђйлчилгээ
ђзђђлэх, иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад хууль зђйн зєвлєгєє єгєх ажил тогтмол
хийгдэж байгаа бєгєєд аймгийн тєвєєс алслагдсан сум, багт ажиллаж, амьдарч
байгаа иргэдийн эрх зђйн мэдлэгийг дээшлђђлэх зорилгоор “Иргэдийн эрх зђйн
боловсрол” хєтєлбєрийг батлуулан хэрэгжђђлж байна.Хєтєлбєрєєр сум бђрт эрх
зђйн мэргэжилтэй “Иргэдийн эрх зђйн хєтєч” ажиллах шаардлагатай байгаа тул
мэргэжлийн боловсон хђчнээс шалтгаалан удаашралтай байна.
Цагдан хорих, баривчлах болон албадан саатуулах байрны нєхцєлийг хђний
эрхийн стандартад нийцђђлэх зорилгоор улсын болон олон улсын тєсєл
хєтєлбєрийн байгууллагын дэмжлэгээр ђе шаттай хєрєнгє оруулалтыг шийдвэрлэж
ажилласнаар хђний эрхийн сатандартад нийцсэн цагдан хорих байртай болсон.
Баривчлах болон албадан саатуулах байрны нєхцлийг сайжруулах ажлыг
байгууллагын нєєц бололцоогоор тогтмол хангаж байна.
/Тухайн жил 70 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 47,8 хувь/
Зорилт: 4.74. Хууль хяналтын байгууллагуудын ђйл ажиллагаанд дэмжлэг
ђзђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Хуулийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчид ажиллах
нєхцєлєєр бђрэн хангагдана.
Шђђхийн шийдвэр гђйцэтгэх албаны конторын барилга, Цагдаагийн албан
хаагчдын 30 айлын орон сууцны барилгууд ашиглалтанд орж, дараагийн ээлжинд
Тєрийн албан хаагчдын 30 айлын орон сууц, ШШГА-ны 24 айлын орон сууцны
барилгууд баригдаж эхлээд байна. Сумдад ажиллаж буй хэсгийн тєлєєлєгч, цагдаа
нарыг унаажуулах, ар гэрийг ажлын байраар хангах, Цагдаагийн газрын алба
хаагчдыг зєєврийн компьютер, дагалдах техник хэрэгсэлтэй болоход дэмжих ажил
ђе шаттай хийгдэж, хэсгийн тєлєєлєгч нарын гэр бђлийн 90 хувь нь ажлын байраар
хангагдаад байна.Тєрийн архивын байрыг стандартад нийцђђлж засварлах ажил
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар шинэ конторын барилгадаа шилжиж орохоор
шийдвэрлэгдэхтэй холбоотойгоор удаашралтай байна.
Цагдаагийн алба хаагчдын 2 давхар орон сууцны гадна пасад сантехникийн
засварын ажлыг хийсэн бєгєєд уг орон сууцны их засварын ажил, Улсын бђртгэлийн
хэлтсийн конторын шинэ барилга барих ажлын газар олголт, зураг тєсєв хийх зэрэг
ажлуудыг бэлэн болгож хєрєнгийн асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.
/Тухайн жил 76,6 хувь /
/Ұссұн дүнгээр 61,6 хувь/
Зорилт: 4.75 “Архигүй Булган” хєтєлбєрийг хэрэгжђђлж, аюулгђй амгалан
орчин бђрдђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Гэмт хэрэг, зєрчил буурч, амар тайван орчин бђрдэнэ
“Архигђй Булган” хєтєлбєрийн 2014 оны тєлєвлєгєєг аймгийн Засаг даргын
зєвлєлийн хурлаар 3 удаа хэлэлцђђлснээр 2014 оны тєлєвлєгєєг батлаж, 25 сая
тєгрєгний тєсєв батлан, тодорхой ажлууд хийгдэж байгаагаас гадна Архи,
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согтууруулах ундаа худалдах тђђгээр ђйлчлэх, тамхи худалдан борлуулах тусгай
зєвшєєрєл эзэмшигчдийн ђйл ажиллагаанд Аттестатчилал хийх зорилгор Аймгийн
Засаг даргын 2014 оны А/370 дугаар захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг тусгай
зєвшєєрєлтэй цэгђђдэд аттестатчлал хийж, аймгийн Засаг даргын зєвлєлийн
хуралдаанд оруулахад бэлэн болоод байна.
Хєтєлбєрийн хђрээнд албадан болон сайн дурын эмчилгээний хєтєлбєрђђд
хэрэгжиж нийт 50 гаруй хђн хамрагдаж, сум, байгууллагуудад сургалт зохион
байгуулаад байна.
“Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах” дэд хєтєлбєрийг аймгийн Засаг даргын
захирамжаар батлуулан ажиллаж байна.
/Тухайн жил 90.0 хувь /
/Ұссұн дүнгээр 47,5 хувь
Зорилт: 4.76 Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, шударга єрсєлдєєнийг
дэмжих арга хэмжээг тєрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцоотой хэрэгжђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн:Аймгийн хэмжээнд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тогтолцоо
бђрдэж, шударга бус єрсєлдєєнд тавих хяналтыг бђрдђђлсэн байна.
Аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/86 дугаар захирамжаар “Хэрэглэгчийн эрх
ашгийг хамгаалах” дэд хєтєлбєрийг баталж, 2014 онд 1 сая тєгрєгний санхђђжилт
олгов. Шударга єрсєлдєєн хэрэглэгчийн тєлєє газраас ирђђлэн удирдамжийн дагуу
жолооны сургалтын тєвђђдийн аттестатчлал явуулсан. Сургалтын тєвђђдийн ђйл
ажиллагаа, сургалтын машин техникийн стандартын шаардлага аюулгђй
ажиллагааны асуудлаар зєвлємж єгсєн. Хэрэглэгчдийн санал бодол, гомдлыг
хђлээн авах 70343411 дугаарыг нээн ажиллуулж байна.
/Тухайн жил 80 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 42.5 хувь/
Зорилт 4.77 Нийгмийн дэг журмыг хангахад орчин ђеийн тоног тєхєєрємж
нэвтрђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Нийгмийн дэг журам хангах орчин ђеийн стандарт хангасан
техник хэрэгслээр хангагдсан байна.
Аймгийн тєвийн 36 цэгт 86 камерийг байрлуулàх ажлыг 583,0 сая тєгрєгєєр,
томоохон голуудын гђђрэн гарцуудыг байгаль хамгаалах сангийн 350,4 сая
тєгрєгєєр, Зоон давааны Зам тээвэрийн хяналтын тєвийг 144 сая тєгрєгєєр барин
ашиглалтанд хђлээж аваад байна.
Булган сумын тєв, Рашаант сумын сум дундын цагдаагийн тасагт хєдєлгєєнт
эргђђлийн бђрэн тоноглогдсон 4 ширхэг шинэ автомашиныг орон нутгийн хєгжлийн
сангийн 66,0 сая тєгрєгєєг шийдвэрлэн ашиглаж байна.
/Тухайн жил 90 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 90 хувь/
Зорилт 4.78 ёндсэн хуулиар заасан иргэний ђђргийн хэрэгжилтийг хангуулна.
Хђрэх ђр дђн: Иргэний ђђргийн хэрэгжилт сайжирснаар иргэдийн эрх
хангагдана.
Уг ажлын хђрээнд сумдад болон хэлтэс агентлагуудад тогтмол сургалт хийж
байна. Энэ оны 1 дђгээр улиралд Аймгийн Хуулийн байгууллагууд /Сум дундын 4
дђгээр шђђх, Прокурорын газар, Цагдаагийн газар, Шђђхийн шинжилгээний алба,
Улсын бђртгэлийн хэлтэс/ 16 сум, 1 тосгонд ђйл ажиллагааны тайлангаа тавих ђеэр
иргэний ђндсэн болон журамт ђђргийн талаарх сургалтыг хийсэн.
Мєн шууд ардчиллыг хєгжђђлэх зорилгоор аймаг, сум бђрт Иргэний танхим
байгуулан, аймгийн Засаг даргын дэргэд Олон нийт, иргэдтэй харилцах албыг
байгуулан иргэний танхим хариуцсан ажилтанг томилон ажиллаж байна.
/Тухайн жил 86,6 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 46,6 хувь/
ТАВ. ЭРХ ЧҰЛҰҰТЭЙ, АРДЧИЛСАН ЗАСАГЛАЛТАЙ БУЛГАНЧУУД
Ил тод нээлттэй тунгалаг, хариуцлагатай, хяналттай, хүнд сурталгүй,
авлигаас ангид тұрийн үйлчилгээг тұлұвшүүлнэ.
Зорилт: 5.79. Тєрийн ђйлчилгээг “Нэг цонх”-ны зарчимд шилжђђлнэ
Хђрэх ђр дђн: Тєрийн ђйлчилгээг нэг цэгээс хєнгєн шуурхай чирэгдэлгђй
хђргэнэ
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Баяннуур, Бугат, Гурванбулаг, Хутагѕѓндєр Дашинчилэн, Тэшиг, Бђрэгхангай,
Рашаант, Могод, Орхон, Сэлэнгэ сумд “Нэг цонх, нэг цэгийн зарчим”-д шилжиж, 7
тєрлийн ђйлчилгээг иргэдэд ђзђђлж байна.
Мєн ихэнх сумд “Угтах ђйлчилгээ”,“Нђђдлийн Тамгын газар”, “Мэдээллийн
богц” зэрэг ђйлчилгээг иргэдэд хђргэн, сургалт сурталчилгааг зохион байгуулж,
мэдээлэл єгч, иргэдийн санал хђсэлтийг хђлээн авч нутгийн удирдлагын бодлого,
шийдвэрт тусгуулах арга хэмжээ авч ажилладаг нь хэвшил болсон.
Булган сумын “Нэг цонх”-оор ђйлчлђђлсэн хђний тоог ємнєх жилийн 3 дугаар
улирлын мєн ђетэй харьцуулахад 6,3 хувиар єссєн байна.
/Тухайн жил 95.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 48.0 хувь/
Зорилт: 5.80.Тєрийн албаны хђний нєєцийг хєгжђђлж, байгууллагын
чадавхийг дээшлђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн. Тєрийн албан хаагчдын мэдлэг ур чадвар
хариуцлага ,
ажиллах нєхцєл сайжирснаар тєрийн байгууллагын ђйл ажиллагааны ђр нєлєє
дээшилнэ
Тєрийн албаны удирдах болон гђйцэтгэх албан хаагчдад чадваржуулах
сургалтыг шат дараатайгаар зохион байгуулснаар мэдлэг ур чадвар сайжирч тєрийн
албаны ђйл ажиллагааны ђр дђн сайжирч байна.
Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар зэрэг тєрийн байгууллагууд албан
хаагчдын орон сууцнуудыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулж эхлээд байгаа нь
тєрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах ажлын томоохон ђзђђлэлт болж
байна.
Сэлэнгэ суманд сумын тєрийн албан хаагчдын нэгдсэн зєвлєгєєнийг анх удаа
зохион байгуулж сумын тєрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах
хєтєлбєрийг батласан нь шинэлэг ажил болсон байна.
Багийн засаг даргын ђйл ажиллагаанд дэмжлэг ђзђђлж ажилласнаар ажиллах
нєхцєл боломж болон мэдлэг чадвар дээшилж хууль эрх зђйн хђрээнд иргэдэд
анхан шатны мэдээлэл хђргэх ажил дээшиллээ. Мєн сумдын ЗДТГ-ын байруудыг
шинэчлэхтэй холбоотой судалгаа хийснээр нєхцєл байдлын дђгнэлтэнд хђрч
ажиллаж байна.
/Тухайн жил 97.5 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 48.75 хувь/
Зорилт 5.81. Тєрийн ажил ђйлчилгээний чанар ђр дђнг иргэдийн оролцоотой
ђнэлэх тогтолцоог бђрдђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Тєрийн байгууллагуудын ђйл ажиллагааны ђр дђнг ђнэлэх
журмыг єєрчилсєнєєр иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоог
хангасан ђр дђнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, ђнэлгээний тогтолцоо бђрдсэн
байна.
Аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/477 дугаар захирамжаар “Орон нутгийн
захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ ђнэлгээний журам”-ыг батлан мєрдєж
ажиллаж байна. Нутгийн захиргааны байгууллагын ђйл ажиллагааны хэрэглэгчийн
ђнэлгээг иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоотой ђнэлђђлэх бодлого
баримталж, 2014 оны ђйл ажиллагааны тайлангийн хэрэглэгчийн ђнэлгээг аймгийн
залуучуудын холбоогоор гђйцэтгђђлж байна.
Нутгийн захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ ђнэлгээний журам,
аймгийн Засаг даргын “Шинэ Булган” хєтєлбєрийг хэрэгжилтийг тооцож мэдээлэх
талаар тусгайлсан гарын авлага бэлтгэн суманд хђргђђллээ. Хяналт шинжилгээ
ђнэлгээний хугацаатай мэдээ, тайлангуудыг цахим хэлбэрээр авч хэвшиж
мэдээллийн хугацааг цахимаар ирђђлсэн байдлаар бђртгэн албажуулж байна.
Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын ђйл ажиллагааны тайланд хяналт
шинжилгээ ђнэлгээ хийсэн дђнг олон нийтээр хэлэлцђђлэг зохион байгуулж
иргэдийн саналыг авлаа. Хэрэглэгчийн ђнэлгээний асуулгыг аймгийн цахим хаягт
байршуулан санал авч байна. Тєрийн байгууллагын ђйл ажиллагааг иргэдийн
ђнэлгээ, бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн ђр дђнгээр ђнэлэх тогтолцоо бђрдэж,
орон нутгийн нийгэм эдийн засгийн байдал, засаглалын ђр єгєєжєєр ђнэлэх
зарчимд шилжиж байна.
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/Тухайн жил 95.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 47,9 хувь/
Зорилт: 5.82. Авлига ашиг сонирхлын зєрчлєєс урьдчилан сэргийлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Нийтийн албан хаагчдын дунд авлига, ашиг сонирхлын
зєрчлийн эрсдэл буурна.
Аймгийн хэмжээнд бђх шатны тєрийн байгууллагууд Авлигатай тэмцэх,
шударга ѐсыг хангах арга хэмжээний тєлєвлєгєєтэй ажиллаж байна. Жил бђрийн 2
дугаар сард албан тушаалтнуудаас хувийн ашиг сонирхол, хєрєнгє орлогын
мэдђђлгийг бичгээр болон цахим хэлбэрээр гаргуулан авч, нэгтгэн Авилгатай тэмцэх
газар хуулийн хугацаанд хђргђђлж байна.
Сум, байгууллагын 40 эрх бђхий албан тушаалтнуудыг Авлигатай тэмцэх
газраас зохион байгуулсан бђсийн суралтанд хамруулж, ХАСХОМ бђрдђђлэлтийн
ђйл ажиллагааны талаар арга зђйн зєвлємж єглєє.
Авлигын эсрэг хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын
зєрчлєєс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг аймгийн Засаг даргын
зєвлєлийн хурлаар хэлэлцэж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээний тухай
А/439 дугаар захирамж гарган сум, байгууллагын дарга нарт ђђрэг єглєє.
/Тухайн жил 100 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50 хувь/
Зорилт 5.83. Мэдээллийн эрэлт хэрэгцээг хангахуйц єрсєлдєєнт хэвлэл
мэдээллийн салбарыг хєгжђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн. Мэдээллийн ил тод байдал, хђртээмж сайжирна.
Тєрийн байгууллагын ђйл ажиллагаанд, цахим ђйлчилгээг єргєн ашиглах
замаар болон улс, аймаг, орон нутгийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслђђдээр тєр
захиргааны байгууллагын ђйл ажиллагааны талаарх цаг ђеийн мэдээ мэдээллийг
тђгээн, тєрийн ђйлчилгээг иргэдэд шуурхай нээлттэй хђргэж байна.
/Тухайн жил 90.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 42.0 хувь/
Зорилт: 5.84. Цахим засаглал хєтєлбєрийг хэрэгжђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн. Тєрийн байгууллагын ђйл ажиллагааны ил тод нээлттэй
байдал хангагдаж, иргэд ђнэн зєв, цаг ђеийн мэдээлэл олж авах боломж нэмэгдэнэ.
Òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé “Ò¯Ö” ìàøèí, хєдєлмєрийн “Е бирж àøèãëàëòàä îðñíîîð
èðãýä ìýäýýëëèéг
õóðäàí øóóðõàé àâàõ áîëîìæîîð õàíãàãäсанаас гадна
Цагдаагийн газар, Булган, Бугат, Орхон сумд болон ихэнх сумдын багийн хэсгийн
ахлагч нар мобигетэр буюу мессежээр мэдээ, мэдээлийг иргэддээ цаг алдалгђй
шуурхай хђргэж байна.
Тђђнчлэн байгууллагууд єєрсдийн цахим www.bulgan.gov.mnвеб хуудсыг
шинэчлэн ажиллаж байгаагаас гадна. Аймгийн Шђђхийн www.bulgan.court.gov.mn,
Прокурорын
газрын
www.bulganpro.mn,
Цагдаагийн
газрын
www.bulgan.police.gov.mn, Улсын бђртгэлийн хэлтэс www.burtgel.mn хаягтай болж,
байгууллагынхаа ђйл ажиллагааг иргэдэд цахим хэлбэрээр тогтмол хђргэж байна.
Мєн байгууллага, сумд єєрсдийн “Fase” хуудастай болж, мэдээ мэдээллээ
байршуулж байна. Сэлэнгэ, Дашинчилэн, ёХААГ, БОГ, Баян-Агт, Бугат, Баяннуур,
Булган, Орхон, сумд шинээр сумын вэб сайттай болсон.
/Тухайн жил 95.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 47.5 хувь/
Аймаг сумын хурал, захиргааны байгууллагын шийдвэр гаргах үйл явц,
тұрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийн ил тод байдал, түүнд иргэд тэгш
оролцох боломжийг хангаж тунгалагжуулна.
Зорилт: 5.85. Шууд ардчиллыг бэхжђђлж,иргэддээ нээлттэй, иргэдийн
оролцоотой асуудлаа, шийддэг байх эрх зђйн орчинг бий болгож, сумын дђрэмтэй
болгоно.
Хђрэх ђр дђн. Орон нутгийн засаглал дахь иргэдийн оролцоо нэмэгдэнэ
Орон нутгийн аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд иргэдийн оролцоог хангах
аргуудыг нэвтрђђлж хэвшђђлэн, шийдвэр гаргахын ємнє иргэний танхимаар
дамжуулан хэлэлцђђлэх, хэрэгжилтийн ђр дђнд ђнэлгээ єгєх, хяналт тавих
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ажиллагаанд иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудыг оролцуулах бодлого
барьж, ђйл ажиллагааг хэрэгжђђлэн, ђр дђнд хђргэн ажиллаж байна.
/Тухайн жил 90.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 43.8 хувь/
Зорилт: 5.86. Аймаг сумын хурал, захиргааны байгууллага болон иргэний
нийгмийн байгууллагын ђр ашигтай тђншлэлийг хєгжђђлнэ.
Хђрэх ђр дђн: Орон нутгийн хєгжлийн талаарх асуудлыг шийдвэрлэхэд
иргэд,ИНБ-ын идэвх оролцоо нэмэгдэнэ
Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулсан “Тєр, иргэний нийгмийн байгууллагын
тђншлэл-2014” форумаас тєр, иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын ђйл
ажиллагаа, тђншлэлийн талаарх шийдвэрийн тєсєл, зєвлємж, хамтран ажиллах
хєтєлбєр, тєлєвлєгєє,Тєрийн зарим чиг ђђргийг тєрийн бус байгууллагуудаар
гђйцэтгђђлж болох ажлын ђлгэрчилсэн жагсаалтыг гарган, тђншлэлийн хђрээнд
хамтран ажиллаж байна.
/Тухайн жил 100.0 хувь/
/Ұссұн дүнгээр 50.0хувь/

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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