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Стратегийн
зорилт
1:
Ядууст чиглэсэн
харьцангуй
чинээлэг дунд
давхаргыг
төлөвшүүлэх
эдийн засгийн
бодлого
хэрэгжүүлж,
орлогын
өсөлтийг хангах
замаар
ядуурлыг хоѐр
дахин
бууруулна.

4.1. ЯДУУРАЛ АЖИЛГҮЙДЛИЙГ БУУРУУЛАХ БОДЛОГО /2007-2015/
Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих,
ядуурлыг бууруулах, стратегийн
Орлого орлуулан тооцох аргаар хүн амын
баримт бичгийг Монгол улсын
амьжиргааны түвшинг тогтоож, ядуу буюу нэн
Мянганы хөгжлийн зорилтод
ядуу өрхөөр тодорхойлогдсон 3000 өрхөд "Хүнс
НХХ
суурилсан үндэсний хөгжлийн
тэжээлийн талон олгох" Эрүүл мэндийн эрхийн
ХХҮХ
цогц
бодлогын
тэргүүлэх
бичиг олгох" хөтөлбөрүүд хамруулж, зарим өрхөд
зорилтуудтай уялдуулан 2 жилд
"Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө" боловсруулан
нэг удаа шинэчилэн сайжруулж,
хэрэгжүүллээ.
хэрэгжилтийг нь эрчимжүүлэх
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин ажил идэвхитэй
хайж байгаа хөдөлмөрийн насны иргэнийг ажлын
байраар
хангах
зорилт
тавин
ажиллаж
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөөг 1145
иргэнд өгч, 856 иргэнийг ажлын байранд зуучилж,
Эдийн засгийн өсөлт, хөрөнгө
идэвхитэй ажил хайгчаар 805 иргэнийг бүртгэлээ.
оруулалтын арга хэмжээтэй нягт
2014 онд ХЭДС-аас 667 сая төгрөгийн
уялдуулан
ажлын байрыг
санхүүжилтээр иргэдэд жижиг зээл олгон 271
нэмэгдүүлж,
ажилгүйдлийн
ажлын байрыг шинээр бий болгосон байна.
түвшинг 3 хувиас ихгүй байлгах
Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд улирлын ажлын
байр 709, байнгын ажлын байр 1024 нийт 1733
шинэ ажлын байр бий болсон нь өмнөх оны мөн
үеийхтэй харьцуулахад 573 шинэ ажлын байраар
буюу 66.9 хувиар өссөн дүнтэй байна.
Өрх
хүн
ам
амжиргааны
ООТА-аар өрхийн амьжиргааны түвшинг тогтоох
түвшний
талаарх
үндэсний
үзлэгийн дүнг 2014 оны 3-сард аймгийн Засаг
хэмжээний
мэдээллийн
сан
даргын зөвлөл болон ИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд
байгуулна. Ажилгүй, ядуу, нэн
танилцууллаа. Судалгааны дүнгээс харахад
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Стратегийн зорилт

Бодлогын
баримт бичигт
тусгагдсан
байдал

Хэрэгжүүлэх
байгуулах

№
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ядуу иргэдэд мэргэжил ажлын
дадлага туршилга эзэмшүүлэн,
ажлын
байртай
болгох,
хөгжлийн
зээл,
тусламжид
хамруулах зэргээр амжиргааны
эх үүсвэртэй болох, орлогоо
нэмэгдүүлэхэд
нь
дэмжлэг
үзүүлэх
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Стратегийн
зорилт
1:
Жендэрийн
тэгш байдлын
үзэл
баримтлалыг
үндэсний
соѐлын
дэвшилтэт
уламжлал, хүн
төрлөхтний
соѐл
иргэншлийн
ололттой

аймгийн хэмжээнд ядуурлын түвшин 20,3 хувьтай
байна. ООТА-ын судалгааны дүнг үндэслэн нэн
ядуу болон ядуу өрхөөр тодорхойлогдсон өрхийн
амьжиргааг
дэмжих
зорилгоор ДЗОУБ-тай
хамтран “Хөгжлийн хөтөч” аяныг бүх сумдад
зарлан 1100 өрхийг байшинжуулах хөтөлбөр,
Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр, Мэргэжлийн чиг
баримжаа олгох сургалт зэрэг томоохон төсөл
хөтөлбөрт хамрууллаа. Аяны хүрээнд Баяннуур,
Рашаант, Хялганат зэрэг сумдууд идэвхи
санаачлагатай
ажиллаж
шилдэг
сумдаар
шалгаран 6 өрх дулаан байшинтай болж, 2 сумын
цэцэрлэгт хүрээлэнг 58,0 сая төгрөгийн тоголоом
хэрэгслээр хангасан байна. Байшинжуулах
төсөлд 34,2 сая төгрөгийн хөрөнгийг зарцуулж
нийт 6 өрх хамруулсан байна.
2014 оны байдлаар Ажил олгогчийг дэмжих
хөтөлбөрт 4 аж ахуй нэгж, 9 иргэн хамрагдсан
байна. Үүнд: Байгаль хамгаалах нөхөрлөл,
Татварын хэлтэс, Шунхлай групп, Төрийн банк
Ажлын
байр
шинээр
бий
зэрэг 4 аж ахуй нэгжид 9 иргэн зуучлагдан ажилд
болгосон
аж
ахуйн
нэгж,
орсон байна. Дээрхи аж ахуй нэгжүүд ажил
90
НХХ
байгууллагад эдийн засгийн
идэвхитэй хайж байгаа боловч 6 сараас дээш
урамшуулал олгох
хугацаагаар ажилгүй байсан иргэнийг ажилд авч,
12 сараас доошгүй хугацаагаар ажлын байраар
ханган
ажиллаж
15.1
сая
төгрөгийн
урамшуулалыг олгож ажиллаа.
4.2. ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ БОДЛОГО /2007-2021/
Хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн байдлыг авч
үзвэл боловсролын салбарт ажиллагчдын 72.6
хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Аймгийн ЕБС-ийн
суралцагчдын хүйсийн харьцаа сүүлийн 3
жилд
тогтвортой
байгаа
бөгөөд
эрэгтэйчүүдийн боловсрол эзэмших нөхцөл
Бүх
шатны
боловсролын
бололцоог
дэмжин
ажиллаж
боловсрол
хөгжлийн агууллагыг жендэрийн
100
эзэмшилтэд хүйсийн ялгааг арилгах зорилт
мэдрэмжтэй болгох
дэвшүүлэн ажиллаж байна.
Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí àõëàõ àíãè,
ÌÑ¯Ò-ä ýðýãòýé÷¿¿äèéí áîëîâñðîë ýçýìøèõ
ñîíèðõëûã äýìæèæ àéìãèéí ÌÑ¯Ò-ä ìóæààí,
àâòî çàñâàð, áàðèëãà÷èíû ìýðãýæèë ýçýìøèõ
àíãèéã,
Õèøèã-ªíäºð ñóìûí 11 æèëèéí

хослуулан
төлөвшүүлнэ
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Өмчийн болон хөдөлмөрийн
харилцаанд
эрэгтэй,
эмэгтэйчүүдийг
адил тэгш
оруулах соѐлыг хэвшүүлэх

НХХ

4

Удирдах
түвшинд
байдлыг
бүрдүүлэх

НХХ

шийдвэр
гаргах
жендэрийн
тэгш
хангах
нөхцлийг

ñóðãóóëüä àâòî çàñâàðûí àíãèéã òóñ òóñ íýýæ
õè÷ýýëë¿¿ëæ áàéãàà íü õºâã¿¿äèéí ñóðàõ
ñîíèðõëûã íýìýãä¿¿ëæ áàéíà. ÅÁÑ-ä 9-11-ð
àíãèä ñóðàëöàã÷äûí 49.2 õóâü íü îõèä 50.8
õóâü íü õºâã¿¿ä, ÌÑ¯Ò-ä ñóðàëàã÷äûí 54.6
õóâü íü ýìýãòýé 45.4 õóâü íü ýðýãòýé÷¿¿ä
áàéíà.
Íèéò õ¿í àìûí 50.7 õóâü íü ýðýãòýé÷¿¿ä, 49.3
õóâü íü ýìýãòýé÷¿¿ä áàéãàà áºãººä 100 ýìýãòýéä
98.3 ýðýãòýé íîãäîæ áàéíà. Íèéò õ¿í àìûí 64.4
õóâü õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àì, ¿¿íèé 31.9
õóâèéã õºäºëìºðèéí íàñíû ýìýãòýé÷¿¿ä ýçýëæ
байна. Энэ нь манай аймгийн хувьд ажил
хөдөлмөр хийх, баялаг бүтээх их нөөц байгааг
харуулж байна. Мөн хөдөлмөрийн насны хүн
амын дотор 20-39 насны хүн ам дийлэнх хувийг
эзэлж байгааг нь ид залуу хийж бүтээх чадвартай
хүн ам их байгааг харуулж байна. Хөдөлмөрийн
насны хүн амын хүйсийн харьцаа хол зөрүүгүй
хэвийн байна. Аймгийн нийт хүн амын 26.9 хувь
нь 0-14 насны хүүхдүүд, 66.2 хувь нь
хөдөлмөрийн насны залуучууд, 6.8 хувь нь
тэтгэврийн буюу 60 дээш насны хүмүүс байна.
Шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн тэгш
байдлыг
авч
үзвэл
аймгийн
ИТХ-ын
төлөөлөгчдийн 30.3 хувь, сумын ИТХ-ын дарга
нарын 31.2 хувь, аймгийн Засаг даргын тамгын
газрын хэлтсийн даргын 22.0 хувь, агентлагийн
дарга нарын 36.8 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.
Төрийн захиргааны байгууллагад ажилладаг
эмэгтэй төрийн албан хаагчдаас удирдах албан
тушаалтанд 124 нь буюу 45.5 хувь нь ажиллаж
байна. Судалгаанаас харахад улс төрийн хүрээнд
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь харьцангуй өндөр
хуульд заасан хэмжээнээс 8,7 хувиар өндөр
байна. Энэ нь сүүлийн үед улс төр, нийгмийн
харилцаанд эмэгтэйчүүдийн
идэвхи оролцоо
нэмэгдэж
байгаатай холбоотой юм. Харин
төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны
хувьд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 45,5 хувь
байгаа нь урд оны мөн үеийнхээс 1,0 хувиар
буурсан
байна.
Төрийн
үйлчилгээний
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Стратегийн
зорилт 1: Гэр
бүлийг хүний аж
төрөх
таатай
орчин болгоход
чиглэсэн
цогц
бодлого
хэрэгжүүлнэ.
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байгууллагын удирдах албан тушаалтны хүрээнд
эрүүл
мэнд,
боловсролын
салбарт
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь хуульд зааснаас 33,3
хувиар өндөр байгаа нь тухайн салбарын онцлог
бөгөөд цаашид энэ харьцааг бууруулах зорилт
тавин ажиллана.
4.3. ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ, ХҮН АМ ЗҮЙН БОДЛОГО /2007-2021/
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дэргэд
“Хүүхэд, гэр бүлд зөвлөгөө өгөх танхим”-ыг
байгуулан ажиллалаа. Мөн аймгийн Ахмадын
хорооноос "Өрх гэрийн өв уламжлал, гэр бүлийн
ѐс заншлаа дээдэлцгээе" нэрэмжит сарын аяныг
аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, ахмад өсвөр
хойч үеийнхий дунд уулзалт зөвлөгөөнийг зохион
байгууллаа. Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жилийн
ажлын хүрээнд гэр бүлийн үнэ цэнэ аяныг зохион
байгуулж аймгийн шилдэг гэр бүл шалгаруулах
ѐслол, жудаг төгөлдөр эр хүн, эмэгтэй хүний
эрдэм ухаан зэрэг нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг
зохион байгуулж, Аав хүү-Амин хэлхээ-2014,
“Охин үрээ хайрла-2014”, “Хос багана-2014” гэр
бүлийн уран бүтээлийн тоглолт гэр бүлийн үнэ
цэнэ, гэр бүлийн харилцаа сэдвээр соѐн
гэгээрүүлэх
лекц, сургалт хэлбэрээр зохион
Гэр бүлийг уламжлалт соѐл, ѐс
байгуулж Хүний хөгжлийн “Оюуны чадвар” ТББзаншлын
өвийг
хадгалан
НХХ
ын тэргүүн Г.Мөнгөнийг урьж Булган, Орхон
хөгжүүлэх орчин болгох
БСГ
сумын ИТХ, ЗДТГазар, агентлагууд, хууль
хяналтын байгууллага, ЕБС-ийн сурагчдад нийт
давхардсан тоогоор
“Гэр бүлийн аз жаргал”
лекцийг 6 удаа зохион байгуулж 1000 шахам
насанд
хүрэгчид,
300
гаруй
хүүхдүүдэд
“Харилцаа-Зорилго” сэдвүүдээр 3 удаагийн
лекцыг зохион байгууллаа.
2014 онд аймгийн хэмжээнд 338 өрхийн
Ядууралд орсон болон эмзэг
амьжиргааг сайжруулахаар өрхийн хөгжлийн
бүлэгт хамрагдаж буй гэр бүлийн
төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж томоохон
онцлогт
тохирсон
"Өрхийн
төсөл хөтөлбөрт хамруулан ажилласаны үр дүнд
хөгжлийн төлөвлөгөө"-г тэдний
НХХ
94,7 хувь буюу 320 өрхийн амьжиргаа дээшилсэн
өөрсдийн
оролцоотойгоор
БСГ
дүнтэй байна. Аймгийн хэмжээнд амьжиргааны
боловсруулж, түүнд үндэслэн
түвшний доогуур хэрэглээтэй байгаа 281 өрхийн
амжиргааг дээшлүүлэх ажлыг
1620 иргэнд
“Хүнсний эрхийн бичиг” олгон
тасралтгүй хэрэгжүүлэх
үйлчилгээ үзүүллээ.
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Бүтэн өнчин, хаягдмал, гэр
бүлээсээ
дайжсан,
хараа
хяналтгүй хүүхдийг гэр бүлд,
эсхүл гэр бүлтэй нь дүйцэхүйц
халамжийн таатай орчинд өсгөж
хүмүүжүүлэх
нөхцлийг
бүрдүүлэх

НХХ
ХГБХ
Х

4

"Гэр бүл хүүхдийн цогц хөгжил"
хөтөлбөрийг
болосвруулж
хэрэгжүүлэх

НХХ
ХГБХ
Х
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Өрх бүр угийн бичгээ хөтөлж,
удамшлын
доголдол,
оюун

НХХ
ХХҮХ

Сумдад
ажилладаг
хүүхэд
хамгааллын
хамтарсан багийн үйлчилгээнд 2014 оны
байдлаар 495 шахам хүүхэд хамруулан зөвлөгөө
дэмжлэг
үзүүлж 100 хүүхдэд урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулсан байна.
Бүх сумдын засаг дарга, багийн засаг дарга,
сургууль цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч, сум,
сургуулийн нийгмийн ажилтан, бүх сумын
хамтарсан
багийн
гишүүдэд,
“Хүүхдийн
хөдөлмөр-Хүүхдийн
эрх”
сургалтыг зохион
байгуулж 340 гаруй төрийн албан хаагч, шийдвэр
гаргагчдыг хамрууллаа. Хүүхдийн хөдөлмөр, эрх
үүрэг,
хүүхэд
хамгаалал,
хорт
зуршил,
хүчирхийлэл зэрэг 12 төрлийн сургалтыг зохион
байгуулж нийт 1500 шахам хүүхдүүд насанд
хүрэгчдийг
хамруулж,
хөдөлмөрийн
гарын
авлагыг боловсруулан 2500 ширхэг хувилж, олон
нийтэд зориулсан сурталчилгаанд ашиглаж
байна. Мөн батлагдсан “Насанд хүрээгүй
хүмүүсийг ажиллахыг хориглосон ажлын байрны
жагсаалтыг” албан ажлын хэрэгцээнд зориулан
гаргасан гарын авлагад эмхтгэж сумдын
нийгмийн
ажилтануудад
хүргүүлж
зарим
үйлчилгээний газруудад ил тод байрлуулж олон
нийтэд зөв ойлголт өгөх ажлыг зохион байгуулж
хэвшээд байна.
“Хүүхэд
хамгааллыг
бэхжүүлэх
стратеги”,
“Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг
устгах
хөтөлбөр”,
“Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
хүүхдийн оролцоог дэмжих хөтөлбөр” ийг орон
нутагт хэрэгжүүлэх зорилгоор Булган аймгийн
Хүүхэд хамгааллыг сайжруулах /2013-2016он/
хөтөлбөр,
хэрэгжүүлэх
үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө, шалгуур үзүүлэлт цогц бодлогын
баримт бичгийг боловсруулан олон шатны
хэлэлцүүлэг, хурлаар хэлэлцүүлэн аймгийн ИТХын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 120 тоот тогтоолоор
батлуулан
бүх сум, холбогдох агентлаг
байгууллагуудад хүргүүлж, хэрэгжүүлэх ажлыг
зохион байгуулж байна.
Угийн бичиг хөтлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх,
сургагч багш нарыг бэлтгэх зорилгоор төр,
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ухааны хомсдолоос хамгаалах
бодлого хэрэгжүүлэх

1
Стратегийн
зорилт 2: Хүн
амын
эмзэг
бүлгийн
хөгжлийг
дэмжих
хүний
эрхэд
суурилсан гэр
бүл
төвтэй
төрийн
цогц
бодлого
хэрэгжүүлнэ.
2

Хүн амын тодорхой бүлгийн
онцлог хэрэгцээнд тохирсон
урьдчилан сэргийлэх, хөгжүүлэх,
хамгаалах, зуучлах нийгмийн
үйлчилгээг
өргөжүүлэн
хөгжүүлэх

Өсвөр
үе
залуучуудад
ардчилсан, эх оронч үзэл,
үндэсний уламжлал, хэл соѐл,
зан заншлыг төлөвшүүлэх

төсвийн байгууллагын ажилтнууд, албан хаагчид,
багийн Засаг дарга нар, бага эмч нар, багш
сурган хүмүүжүүлэгчдэд “Угийн бичиг хөтлөх арга
зүйн гарын авлага”-ыг олшруулан тараах ажил
хийгдэж байна. Сумдын соѐлын төвийн эрхлэгч
нарт “Угийн бичиг хөтлөх аргачлал” сургалтыг
зохион байгуулж,
сургалтаар угийн бичиг
хөтлөхөд эрх зүйн орчны бүрдэл, тогтоол
шийдвэрүүд өнөөгийн байдал, Монголчуудын
удам угсаагаа дээдлэн хүндэлж ирсэн ѐс заншил,
өөрийн болон өөрөөсөө дээш 9, доош 9 үеийн
нэршил, ураг төрлийн нэршлүүд угийн бичиг
хөтлөх аргачлал зэрэг мэдээллүүдийг өглөө.
Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг
зохицуулах зөвлөлөөс иргэд олон нийтийг гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хууль эрх зүйн
мэдлэгийг дээшлүүлэх, хууль тогтоомжоор
олгогдсон эрх үүргийг сурталчилж ойлгуулах
чиглэлээр тусгайлан бүлэг болгон төлөвлөж, 17
сумын иргэдийг хамарсан сургалт хэлэлцүүлгийг
зохион байгууллаа. Тухайлбал “Хуульч лектор
төв”-ийн сургагч багш нартай хамтран 16
байгууллагын ажилтан, албан хаагчдад “Үндсэн
хууль дахь иргэний үүрэг оролцоо”, “Төрийн
байгууллагын
институт”
зэрэг
сэдвээр
сургалтуудыг зохион байгууллаа.
Малчин айлд туслах, Монголчуудын мал маллах
ухаан, монгол ѐс зан заншил, байгалийг монгол
аргаар шинжих аргад суралцах өвлөгдөн ирсэн өв
уламжлалаа мэдэж авах зорилгоор жил бүр
уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Монгол хүү
малчны хотонд-” аяныг Хүүхдийн Парламентын
хүүхдүүдтэй хамтран зохион байгуулан ажиллаа.
ХХААЖДҮГ-тай хамтран “Хүүхдэд ээлтэй Монгол
îðíûã õºãæ¿¿ëýõýä ìàë÷äûí îðóóëæ áóé ¿íýòýé
õóâü íýìýð, îðîëöîîã äýìæèí àëäàðøóóëàõ
зорилгоор “Хүүхдэд ээлтэй малчин” болзолт
уралдааныг
зарлан
шилдэг
малчдыг
øàëгаруулан урамшуулж ажиллалаа. Монгол
иргэн айл өрх бүр үндэсний дээл хувцсаараа
гоѐх, өмсөж хэвших сэдэл төрүүлэх зорилгоор
“Дээлтэй монгол” цэнгүүнийг зохион байгуулсан.
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Цэнгүүний үеэр сайхан хос дээлтэй гэр бүл, нэг
минутанд нэг сая, дөрвөн бэрх тэмцээн гэх мэт
арга хэмжээг зохион явуулж үүнд 300 гаруй хүн
хамрагдсан байна. “Орон нутгийн хөгжил өрх гэр
бүлээс эхлэнэ” уриатай “Гэр бүлийн хөгжил” аяны
хүрээнд хүүхдүүдийн дунд “Жаргалтай гэр бүл”,
“Манай гэр бүл” гар зургийн уралдаан, “Би гэр
бүлдээ үүнийг хүсдэг” эссэ бичлэгийн уралдааныг
Булган сумын цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын
сургуулийн хүүхдүүдийн дунд зохион байгууллаа.
ÕÁÕ-èéí судалгааг аймгийн хэмжээнд шинэчлэн
гаргаж судалгаанд түшиглэн ХБХ-ийг нийгмийн
үйлчилгээнд хамруулах, төсөл хөтөлбөрт зуучлах
зэрэг тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулж
байна. 2014 онд Булган аймагт нийт 240 хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхэд байгаагаас Булган суманд 67
хүүхэд байна. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхэдтэй 1 айлын амьдрах орчин нөхцөлийг
сайжруулах талаар сайн үйлсийн аяныг зохион
байгуулж
байна.
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
хүүхдүүдэд 3 удаа давхардсан тоогоор хэвтэрт
асаргаанд байгаа 16, гэрээсээ гарч үйлчилгээнд
хамрагдаж чаддаггүй хөгжлийн бэрхшээлтэй 60
хүүхдэд гэрээр очиж ахуйн эд зүйлс болон
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
витаминжуулах аянд хамруулахаас гадна тэдний
эрхийг хамгаалах, нийгмийн
санал, хэрэгцээг судалж үйлчилгээ үзүүллээ.
амьдралд идэвхитэй оролцох
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
иргэдийн
эрхийг
таатай орчныг бүрдүүлэх
хамгаалах НҮБ-ийн коневенцийг хэрэгжүүлэх
аймгийн
төлөвлөгөөг
батлан
хэрэгжүүлж,
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чадамжийн
судалгаа, хөгжлийн бэрхшээлийн төрлөөр нь
ангилсан нарийвчилсан судалгаа, хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдийн дэлгэрэнгүй судалгааг
гаргалаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний бие
даан амьдрах, нийгмийн амьдралд оролцох
оролцоог нь нэмэгдүүлэх, тэдний эрхийг бодит
болгох, хамт олонд нь түшиглэн хөгжүүлэх
зорилгоор “Эрхийг бодит болгоѐ” сарын аян
зохион байгуулж, төрийн болон төрийн бус 22
байгууллагуудыг
хамруулан,
хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдэд хүрч үйлчиллээ.
4.4. БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО /2007-2015/
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Бага насны хүүхдийг сургуулийн
өмнөх
боловсролд
бүрэн
хамрагдах боломж нөхцөлийг
бүрдүүлэх
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Бүх
шатны
боловсролын
байгууллагын
суралцагчид
болон багшийн хүйсийн харьцааг
тэнцвэртэй болгох

НХХ
БСГ

Боловсрол
нөхөн
дэмжлэг үзүүлэх

НХХ
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Стратегийн
зорилт
1:
Суралцагчидад
хүртээмжтэй,
чанартай,
хэрэгцээнд нь
нийцсэн
боловсрол
эзэмших
тэгш
боломж
бүрдүүлнэ.

олгоход
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Хөдөөгийн малчин өрхийн 0-6
насны хүүхдэд сургуулийн өмнөх
боловсрол олгох үйл ажиллагааг
нүүдлийн
аж
байдалд
нь
тохируулан зохион байгуулах

НХХ
БСГ
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6 íàñòàé õ¿¿õäèéã
á¿ðýí õàìðóóëàõ

НХХ
БСГ

ñóðãóóëüä

2014 онд Сургуулийн өмнөх боловсролын
хувилбарт сургалтаар 16 сумын 45 багт гэр
цэцэрлэг ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж
нийт 1200 хүүхэд сургалтанд хамрагдлаа.
2014 онд СӨБ-ын хамран сургалт 84.2 хувь буюу
1,9 хувиар, өслөө.
2013-2014 оны хичээлийн жилд суралцагчдын
49.4 хувь нь эмэгтэй суралцагч байна. Энэ нь 100
эрэгтэй сурагчид 97.6 эмэгтэй ноогдож байна.
Суралцагчдын хүйсийн харьцаа бага, дунд ангийн
түвшинд ялгаа бага, харин ахлах ангид хүйсийн
харьцаа алдагдаж охид давамгайлах /8.4 хувиар
их/
хандлага ажиглагдаж байна. Бага
боловсролд 100 эрэгтэй дутамд 94.9, суурь
боловсролд 90.1, бүрэн дунд боловсролд 118.3
эмэгтэй ноогдож байна. Суралцагчдын нас,
хүйсээс харахад 6-14 насны сурагчдад эрэгтэй,
15-17 насны сурагчдын эмэгтэйчүүд зонхилж
байна. 2013-2014 оны хичээлийн жилд нийт ЕБСд 1092 багш, ажиллагчид ажиллаж байна. Тэдний
51.4 хувь буюу 561 нь үндсэн багш байна. Үндсэн
багшийн 79.7 хувь буюу 447 нь эмэгтэй байна.
Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтанд хамрагдах
суралцагчдын тоог шинэчлэн гаргаж 2013-2014
оны хичээлийн жилд насан туршийн боловсролын
сургалтанд 343 хүн суралцснаас 73 иргэн суурь
боловсролын гэрчилгээ, 82 иргэн бүрэн дунд
боловсролын үнэмлэх авлаа.
2014 онд Сургуулийн өмнөх боловсролын
хувилбарт сургалтаар 16 сумын 45 багт гэр
цэцэрлэг ажиллаж нийт 1200 хүүхэд, үүнээс
нүүдлийн цэцэрлэгт 936, ээлжит бүлэгт 97,
явуулын багшийн сургалтанд 167 хүүхэд
хамрагдлаа.
2013-2014 оны хичээлийн жилд нэгдүгээр ангид
1034 хүүхэд элсэн орсон нь 2012-2013 оны
хичээлийн жилийнхээс 187 хүүхдээр буюу 22.1
хувиар өсч, нийт суралцагчдын 11.2 хувийг эзэлж
байна. Элсэгчдийн 51.5 хувь нь эмэгтэй, 48.5
хувь нь эрэгтэй сурагчид байна. Элсэгчдэд эрт
элсэлт 8.2 хувь, хожуу элсэлт 3.9 хувь тус тус
байна. 2013-2014 оны хичээлийн жилд I ангид
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Хөвгүүдийн
боловсролын
ò¿âøèíã äýýøë¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí
õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëýõ;

НХХ
БСГ
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Ерөнхий
боловсролын
ñóðãóóëèéí
äîòóóð
áàéðíû
òîõèëîã îð÷èíã á¿ðä¿¿ëæ, äîòóóð
áàéðàíä ñóóõ õ¿¿õäèéí òîîã 2.1
äàõèí íýìýãä¿¿ëýõ;

НХХ
БСГ
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Ерөнхий
ñóðãóóëèéí
“Үдийн
цай”
¿ðãýëæë¿¿ëýõ;

áîëîâñðîëûí
ñóðàëöàã÷äûí
хөтөлбөрийг

НХХ
БСГ
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2010 îí ãýõýä õ¿í àìûí áè÷èã
¿ñýã òàéëàãäàëòûí ò¿âøèíã 99.0
õóâüä õ¿ðãýõ.

НХХ
БСГ

Б¿õ íèéòèéí ìîíãîë õýë, áè÷ãèéí
áîëîâñðîëûã
òàñðàëòã¿é
äýýøë¿¿ëæ,
á¿õ
øàòíû
ñóðãóóëüä ýõ õýëýý òºãñ ýçýìøèæ
àøèãëàõ, áè÷èõ, èëòãýõ óð
÷àäâàðûã
õºãæ¿¿ëýõ
íºõöºë
áîëîìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ;

НХХ
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Стратегийн
зорилт
2.
Боловсролын
бүх
түвшний
стандарт,
сургалтын
хөтөлбөрийг
тухайн
үеийн
суралцагчийн

суралцаж байгаа нийт хүүхдийн 87.9 хувь нь
зохих насандаа элсэн орсон байна. 2013-2014
оны хичээлийн жилд нийт 1091 хүүхэд элсэн орох
тооцоо гаргасанаас 1034 нь буюу 94.8 хувь нь
Нэгдүгээр ангид элсэн орсон байна.
2013-2014 оны хичээлийн жилд ерөнхий
боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдын
52.0, дунд ангийн сурагчдын 50.0, ахлах ангийн
сурагчдын 46.0 хувь нь эрэгтэй суралцагч байна.
Ерөнхий боловсролын сургуульд бага, суурь
боловсрол эзэмшиж байгаа хөвгүүдийн эзлэх
хувь суурь онтой харьцуулахад тогтвортой, бүрэн
дунд боловсрол эзэмшиж байгаа хөвгүүдийнх 3
хувиар тус өссөн үзүүлэлттэй байна.
Нэгдүгээр
анги элсэн ороод 5 дугаар анги хүртэл суралцаж
байгаа хөвгүүдийн тоо анги ахих тутам багасах
хандлагатай байна
2013-2014 оны хичээлийн жил 1900 /ороор/ хүчин
чадалтай нийт 25 дотуур байртай байна.
“Үдийн
цай”
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх,
Дашинчилэн
сумын
сургуулийн
туршлагыг
Боловсролын удирдах ажилтнуудын сургалтын
үеэр ЕБС-ийн захирал, ,цэцэрлөгийн эрхэлгч нарт
танилцууллаа. 2013-2014 оны хичээлийн жилд
“Үдийн цай” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 4406 хүүхэд
хамрагдаж 394,7 сая төгрөг зарцуулсан байна.
2013-2014 оны хичээлийн жилд насан туршийн
боловсролын сургалтанд 343 хүн суралцснаас 73
иргэн суурь боловсролын гэрчилгээ, 82 иргэн
бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх авлаа.
2013-2014 оны хичээлийн жилд Ерөнхйи
боловсролын
сургуулийн
11,
12
жилийн
сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан Монгол
хэлний хичээлийн агуулгыг 1-11 дүгээр ангийн
9212 сурагч нийт 1968 цагт багтаан судалж
байна. Харин ахлах ангид сонгон судлах
хичээлээр монгол хэл, бичгийн хичээлийн 280
цагийн (X-XI анги) агуулгыг сонгон судлаж байна.
Ерөнхйи боловсролын сургуулийн сургалтын
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хэрэгцээ,
нийгмийн
шаардлагад
нийцүүлэн
боловсронгуй
болгоно:
7

1

2

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 1. Ñóì,
ºðõèéí
ýìíýëãèéí
àíõàí
øàòíû
òóñëàìæ õ¿ðãýõ,
øèíæèëãýý,
îíîøèëãîî,
ýì÷èëãýý,
äàðõëààæóóëàë
ò õèéõ, ø¿äíèé
ºâ÷èí ýì÷ëýõ,
áýëãèéí çàìààð
äàìæèõ
õàëäâàð, õ¿íèé
äàðõëàë
õîìñäîëûí
âèðóñ,
äàðõëàëûí
îëäìîë
õîìñäîë,
ñ¿ðüåýãýýñ
ñýðãèéëýõ, ýõ,
íÿëõñûí ýð¿¿ë
ìýíäèéã
õàìãààëàõ
÷àäàìæèéã öîãö
áàéäëààð

төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээлийн 21.9 хувийг
монгол хэл бичгийн хичээл эзлэж байна.
2015 îí õ¿ðòýëõ õóãàöààíä á¿õ
íèéòèéí àíãëè õýëíèé ñóðãàëòûí
÷àíàðûã
äýýøë¿¿ëæ,
äýýä
áîëîâñðîë ýçýìøèã÷èä àæèë,
ìýðãýæëýýðýý
øààðäëàãàòàé
Гадаад
хэлний
сургалтыг
сайжруулах
ìýäýýëëèéã
àíãëè
õýëýýð
НХХ
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг аймгийн ИТХ-ын
àøèãëàõ ÷àäâàðòàé áîëãîõ. 2021
Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүллээ.
îí ãýõýä òºðèéí çàõèðãààíû òºâ
áàéãóóëëàãûí àæèëòíóóä àëáàí
àæëàà àíãëè õýëýýð ÿâóóëàõ
÷àäàìæòàé áîëîõ;
4.5. ÝРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО /2007-2015/
Явуулын
амбулаторийн
үзлэгийг
аймгийн
хэмжээний 16 сум, алслагдсан З багт нарийн
мэргэжлийн эмч нарын баг ажиллаж, нөхөн
үржихүйн насны 2185 эмэгтэйчүүд, жирэмсэн 341
эх, 0-15 насны 355 хүүхдүүдийг
үзлэг,
шинжилгээнд хамруулснаас 70 гаруй хувь нь
ямар нэгэн эрхтэн тогтолцооны эмгэгтэй байна.
Эдгээрээс 51 жирэмсэн шинээр оношлогдож,
бамбайн булчирхай, зүрх, судас элэгний ээнэгшил
алдсан 5 эмэгтэйчүүдийг илрүүлж, эрт хугацаанд
жирэмсэлтийг таслан, жирэмсний хожуу үеийн
хордлоготой 13 жирэмсэн ээжүүдийг хүндрэлээс
Эõ,
íÿëõñûã
õàìãààëàõ
НХХ
урьдчилан
сэргийлэх
арга
хэмжээг
авч
òîãòîëöîîã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ;
ЭМГ
ажилласан. 50 ортой төрөх, эмэгтэйчүүдийн
тасгийг ашиглалтанд хүлээн авж
Эхийн
эндэгдэлгүй ажилласан. Эхний 11 сарын
байдлаар нэг хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн
16 тохиолдол бүртгэгдэж, амьд төрсөн 1000
хүүхдэд 17.2 ногдож байна. Энэ нь өмнөх оны мөн
үетэй харьцуулахад 3.6 промилээр өссөн. Нэг
хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 56,2 хувийг
нярайн эндэгдэл эзэлж байгаа бөгөөд 1000 амьд
òºðºëтөнд ногдох нярайн эндэгдэл 9.7 байна.
2014 оны эхний 11 сарын байдлаар нэг хүртлэх
насны хүүхдийн эндэгдэл улсын дундажаас 2.3
промилээр өндөр байна.
Ш¿ä ýì÷ëýõ, ýðõòýí òîãòîëöîîíû
НХХ, Аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллагууд нь Амны
ºâ÷íèé îíîøèëãîî, ýì÷èëãýýíèé
ЭМГ
хөндийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний
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õºãæ¿¿ëíý:

3

àðãà òåõíîëîãèéã ñóìûí ò¿âøèíä
íýâòð¿¿ëýõ;

Бýëãèéí
çàìààð
äàìæèõ
õàëäâàð,
õ¿íèé
äàðõëàë
õîìñäîëûí âèðóñ, äàðõëàëûí
îëäìîë
õîìñäîë,
ñ¿ðüåýòýé
òýìöýõ ÷àäâàðòàé áîëãîõ;

НХХ,
ЭМГ

хүртээмж, чанарыг сайжруулах зорилгоор “Амны
хөндийн эрүүл мэнд” Үндэсний хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэн, шүд цоорох өвчин, түүнд нөлөөлж
буй хүчин зүйлүүдийг тодорхойлж, шүд амны
хөндийн
эрүүл
мэндээ
өөрсдөө
хянаж,
сайжруулах, эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх
чиглэлээр цэцэрлэг сургуулийн 1500 гаруй
хүүхдэд, сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулан
ажиллаж
байна. Сум дундын эмнэлэгүүдэд
шүдний эмч орон тоогоор ажиллаж, иргэдэд амны
хөндийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
үзүүлэн ажиллаж байна.
Аймгийн нэгдсэн
эмнэлгийн Шүдний кабинетийн их эмч Булган
сумын цэцэрлэгүүдийн 564 хүүхдэд
урьдчилан
сэргийлэх үзлэг хийлээ. Үзлэгт хамрагдсан
хүүхдийн 70% нь амны хөндийн өвчтэй гарсан ба
ДЗОУБайгууллагатай
хамтран
цэцэрлэгийн
хүхдүүдийн амны хөндийн эрүүл мэндийг
хамгаалах, шүд цоорох өвчнөөс сэргийлэх
мэдлэг, дадалтай болоход дэмжлэг үзүүлэн
орчинг бүрдүүлэн эмчлэн эрүүлжүүлэхэд эцэг эх,
багш нарын оролцоотой арга хэмжээг авч
ажиллаж байна. “Шүдний эрүүл ахуй” сэдэвт
сургалтыг 89 жирэмсэн ээжүүд, тэдний гэр
бүлийхэнд 7 удаа зохион байгуулан, жирэмсэний
картанд тэмдэглэгээг хийн, зөв дадал хандлагыг
эзэмшүүлсэн. “Эрүүл шүд” аяны хүрээнд сум
өрхийн эрүүл мэндийн төвийн харьяа 958
хүүхдийн амны хөндийг эмчлэн эрүүлжүүлсэн.
Аймгийн хэмжээний 16 суманд сүрьеэ, БЗДХ-аас
сэргийлэх нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг
зохион байгуулж 4131 хүнийг хамруулан, 33
өвчлөлийг эрт илрүүлэн, эмчлэн эрүүлжүүлж, 160
эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг сургалтанд
хамруулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч,
мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлсэн. БЗДХ-ын гаралт
нийт халдварт өвчний 56,6%-ийг эзэлж байна.
ÁÇÄÕ-аас тэмбүү, заг хүйтэн өвчлөл буурсан
¿ç¿¿ëýëòòýé áàéõàä, òðèõîìîíèàçûí ºâ÷ëºë
өссөн байна. БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын тархалтыг
хязгаарлах нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг,
шинжилгээг, сургалт сурталчилгаатай хослуулан
зохион байгуулж хэвшүүлээд байна. МСҮТөв,
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ХАА-н МСҮТ-ийн
оюутнууд,
ЕБС-ын 1, 2
сургуулийн 10-11 ангийн сурагчдид нийт 1075
оюутан, сурагчдид, багш нарыг БЗДХ-аас
урьдчилан
сэргийлэх
үзлэг,
шинжилгээнд
хамруулж,
сургалт
сурталчилгаа
зохион
байгуулан, тараах материалаар ханган, 15 өвчлөл
илрүүлэн эмчлэн эрүүлжүүлсэн. БЗДХ, хавьтлыг
эрт илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх тандалтыг
“100 хувь бэлгэвчийн хэрэглээ”-ний хүрээнд
зохион байгуулж, халдварт өвчний мэдээ
мэдээллийг EWAR
программаар дамжуулан
хяналт тавин ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн
газраас "ХДХВ/ДОХ" өвчинтэй тэмцэх дэлхийн
өдрөөр иргэд, олон нийтэд мэдээлэл хүргэж
"Нээлттэй микрофон" үйл ажилагааг зохион
байгууллаа. Мөн таксины жолооч нарын эмийн
хайрцагт үзлэг хийж, "Зайгаа барь хамтдаа
сэргийлье"
сурталчилгааны
наалтыг
байрлууллаа. Аймгийн хэмжээнд ЕБС, МСҮТөвийн сурагч, оюутануудын дунд “Бид хамтдаа
сэргийлж чадна” уриан дор АСК тэмцээн зохион
áàéãóóëæ, дүгнэн, шагнаж урамшуулсан байна.
“Сүрьеэ” өвчний өнөөгийн байдал, цаашид авах
арга хэмжээний тухай” мэдээллийг аймгийн Засаг
даргын зөвлөл, ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар
хэлэлцүүлж, “Ажил эрчимжүүлэх тухай” аймгийн
ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 35 дугаар
тогтоолыг батлуулан орон нутгийн ИТХ, Эрүүл
мэндийн байгуулагуудад хүргүүлэн, өвчлөлийг
төгс эмчлэн, эдгэрэлтийн түвшинг нэмэгдүүлж
83,5%-д хүргэсэн. Сүрьеэгийн ойрын хавьтал
115
хүнийг
урьдчилан сэргийлэх нарийн
мэргэжлийн эмчийн үзлэгт хамруулан,
5
өвчлөлийг эрт илрүүлэн, эмчлэн, эрүүлжүүлэх
арга хэмжээг авч, 0-15 насны 8 хүүхдэд
туберкулины сорил тавьж, тандалт судалгаа
хийлээ. Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдрийг
тэмдэглэн өнгөрүүлэх, сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх сургалт сурталчилгаа, мэргэжил арга
зүйн зөвлөгөөг 24 удаа зохион байгуулж 1024
иргэд,
сурагчид,
оюутан,
эцэг
эхчүүдийг
хамруулан, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг
нэмэгдүүлэхэд анхааран ажиллаж байна.
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Стратегийн
зорилт
2.
Аймаг, дүүргийн
болон
улсын
клиникийн
нэгдсэн
эмнэлэг,
мэргэжлийн
төвүүдийн үйл
ажиллагааны
чадамжийг
хөгжүүлнэ:

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
3.
Ýð¿¿ë ìýíäèéí
áàéãóóëëàãûã
ìýðãýæëèéí
ºíäºð ìýäëýã,
óð
÷àäâàðòàé
áîëîâñîí
õ¿÷íýýð
õàíãàíà:

Мàë÷äàä
í¿¿äëèéí
ºðõèéí
ýìíýëãýýð ¿éë÷ëýõ òîãòîëöîîã
á¿ðä¿¿ëýõ;

НХХ
ЭМГ

Хîðò õàâäàðûã ýðò îíîøèëîõ,
ýì÷ëýõ
áîëîìæîîð
àéìàã,
ä¿¿ðãèéí ýìíýëãèéã õàíãàõ;

НХХ
ЭМГ

Өâ÷íèé ò¿¿õèéã öàõèì êàðòûí
òîãòîëöîîíä îðóóëàõ.

Эð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûã
¿éë÷ë¿¿ëýã÷ýý
äýýäýëñýí ¿éë
àæèëëàãààíû çàð÷èìòàé áîëãîõ;

НХХ
ЭМГ

НХХ
ЭМГ

АНЭ, Сумдын ЗДТГазар, Эрүүл мэндийн
байгууллагууд, ДЗОУБайгууллагатай хамтран,
урьдчилан сэргийлэх нарийн мэргэжлийн эмч
нарын үзлэг шинжилгээг орон нутагтаа зохион
байгуулан ажиллалаа. Хөдөөгийн 16 сум,
алслагдсан 2 багийн 2553 малчидыг ЭХО, дотор,
сүрьеэ, эмэгтэйчүүдийн
нарийн мэргэжлийн
эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан,
эрүүл мэндийн боловсрол олгох сурталчилгаа
зохион байгуулан, зөвлөгөө зөвлөмжийг өгч
ажилласан. ”Малчдад өгөх зөвлөмж” номонд
эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ
үзүүлэх
чиглэлээр
11
зөвлөмж
бэлтгэн
хүргүүлсэн.
Хавдрын тусламж үйлчилгээг сайжруулах ажлын
хүрээнд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хавдрын
тасагт “Итгэл хавдаргүй Монгол” сан болон “Үнэт
цаас” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар 14 нэр
төрлийн 14,6 сая төгрөгний шаардлагатай тоног
төхөөрөмж, эд зүйлсээр ханган ажиллаж байна.
Люксенбургийн “MEDICUS CAMPUS” төсөл,
“Телемедицин MON-003” хөтөлбөрөөр эх нярай,
зүрх судасны зайны оношлогоонд холбогдон зүрх
судасны чиглэлээр улсын хэмжээнд 165 хүнд
зөвлөгөө өгч, 23 хүний өвчний түүхийг дээд
шатлалын эмнэлэгт илгээн 19 өвчтөн эдгэрсэн
байна. Төрөх эмэгтэйчүүдийн тасаг 5 өвчтөний
түүхийг 3-р шатлалын эмнэлэгт илгээн цаг
алдалгүй
тусламж
үйлчилгээг
үзүүлэн
ажилласан.
Эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд шударга ѐс
ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж байна. Засгийн
газрын 2009 оны 143 тоот тогтоолыг хэрэгжүүлэх
ажлыг
эрчимжүүлэн,
Эрүүл
мэндийн
байгууллагуудад захидал харилцааны асуудал
хариуцсан ажилтануудыг томилон ажиллуулж
байна. Хүлээлгийн хэсгийг тохижуулан, эрүүл
мэндийн сурталчилгааны мэдээллийн самбар,
телевиз, байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод
байдлыг сурталчлах самбар, нийт төрийн
хаагчдын албан тушаал, холбоо барих утасны

84

85.5

85

90

2

Х¿íèé íººö, ìýðãýæëèéí óð
÷àäâàðûí ñóðãàëòûã îëîí óëñûí
æèøèãò õ¿ðãýõ;

НХХ
ЭМГ

дугаарыг ил тод байршуулан ажиллаж байна. Мөн
Хэрэглэгчийн үнэлгээний асуумжийг нийт 3500
гаруй иргэдээс авч, дүнг тооцон, гарсан санал,
шүүлмжийг удирдлага зохион байгуулалтын арга
хэмжээндээ тусган, иргэдэд хүргэх үйлчилгээг
боловсронгуй болгохоор үр дүнг тооцон ажиллаж
байна. Эрүүл мэндийн газрын түвшинд 183
өргөдөл, санал ирсний 168 нь бичгээр, 15 нь
70342455 дугаарын утсаар ирсэн байна. Аймгийн
Нэгдсэн эмнэлгийн түвшинд 53, анхан шатны
Эрүүл мэндийн байгууллагуудад 128 өргөдөл
ирснийг хүлээн авч, 100% шийдвэрлэн хариуг
хуулийн хугацаанд өгсөн.
Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн
хөгжүүлэх чиглэлээр Эрүүл мэндийн тухай
хуулийн 25, 31 дүгээр зүйл, Эрүүл мэндийн
сайдын 2009 оны 444, 2011 оны 116 дугаар
405/800, 360, 2013 оны 68 дугаар тушаалын
хүрээнд үйл ажиллагаагаа явууллаа. “Булган
аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг
2013-2016
онд
хөгжүүлэх
бодлого”-ыг
боловсруулан батлуулсан. 2014 онд Эрүүл
мэндийн
байгууллагын
албан
хаагчдад
“Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүй-Хариуцлага”
“Эмнэлгийн мэргэжилтний хууль эрх зүйн
мэдлэгийг дээшлүүлэх нь” сэдэвт 2 удаагийн
сургалтыг зохион байгуулж нийт 137 эмч,
эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг хамруулсан. Эрүүл
мэндийн сайд, Сангийн сайдын 2011 оны 423/249
тоот “Журам батлах, зардлын жишиг, төлбөрийн
хэмжээг тогтоох тухай” хамтарсан
тушаалыг
үндэслэл болгон 2014 онд төгсөлтийн дараах
давтан
сургалтанд
17
эмч,
эмнэлгийн
мэргэжилтнүүдийг төрийн сангийн санхүүжилтээр
суралцуулан, 2014 онд богино хугацааны 47
төрлийн сургалтанд давхардсан тоогоор 531
албан хаагчдыг хамруулж, мэдлэг чадварыг нь
дээшлүүлсэн
байна.
Мэргэжлийн
зэргийн
шалгалтанд
эмнэлгийн
мэргэжилтнүүдийн
материалыг холбогдох журмаар хүргүүлэн энэ
онд 24 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэжлийн
зэрэг хамгаалсан.
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Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 4. Õ¿í
àìûí
ºâ÷ëºë,
öàã áóñûí íàñ
áàðàëòûã
áóóðóóëæ,
äóíäàæ
íàñëàëòûã
àõèóëíà. Ýð¿¿ë
àæ òºðºõ õýâ
ìàÿã,
ýð¿¿ë
ìýíäýý
õàìãààëàõ çºâ
çàí
¿éëèéã
òºëºâø¿¿ëíý:

Х¿í
àìä
àìüäðàëûí
çºâ
çîõèñòîé õýâøèë, áèå áÿëäðàà
÷èéðýãæ¿¿ëýõ îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõ;

Х¿í àìûí äóíä ýð¿¿ë àæ òºðºõ,
óóð
àìüñãàëûí
äàðàìò,
óäàìøëûí àëèâàà äîãîëäëîîñ
ýð¿¿ë
ìýíäýý
õàìãààëàõàä
÷èãëýñýí ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãààã
ºðãºæ¿¿ëýõ;

НХХ
ЭМГ

НХХ
ЭМГ

Аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж буй биеийн
тамир, чийрэгжүүлэлтийн
2 кабинет үйл
ажиллагаа тогтмол явуулж байна. ССАЖГазрын
чийрэгжүүлэх танхим өсвөр үе, хүүхэд залуучууд
40, ахмад настан 26, төрийн болон төрийн бус
байгууллагын ажилтан, албан хаагч, иргэд нийт
350 хүн тогтмол хичээллэн, НЭ-ийн биеийн тамир
чийрэгжүүлэлтийн кабинетаар хэвтэн эмчлүүлэгч
45 хүн
үйлчлүүлж өвчинд нь тохирсон
эмчилгээний
биеийн
тамирын
дасгал
хөдөлгөөнүүдийг зааж сургаж байна. Àéìãèéí
õýìæýýíä 17 сум, 1 өрхийн эрүүл мэндийн төв,
албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийн
болон ДЗОУБ, Тогтвортой амжиргаа төслийн
хөрөнгөөр
чийрэгжүүлэлтийн
танхимаа
тохижуулан тоног төхөөрөмжөөр хангагдан
àæèë÷äûíõàà ýð¿¿ë ìýíäèéã íü áýõæ¿¿ëýí,
äàñãàë õºäºëãººíèéã òîãòìîëæóóëæ, áèå áÿëäðûã
íü õºãæ¿¿ëýõýä íýëýýä àíõààðàí àæèëëàæ áàéíà.
Дасгал хөдөлгөөн, ажлын байрны дасгалыг 69
байгууллагын
1170
албан
хаагчид
хийж
хэвшүүлэн, 39 удаагийн сургалтанд 7934 хүнийг
хамруулж, 3167 ширхэг гарын авлага материал
тараасан. Идэвхитэй хөдөлгөөнийг дэмжиж
спортын уралдаан тэмцээн 45 удаа зохион
байгуулж, нийт давхардсан тоогоор 2730 гаруй
ЕБС-ийн сурагчид, оюутан залуус, иргэдийг
хамруулсан
Сургуулийн болон сургуулийн өмнөх насны
хүүхдүүдэд гар угаах аргачлалын заах сургалтыг
27 удаа зохион байгуулж, цэцэрлэгийн 523
хүүхдүүдэд, ЕБС-ийн бага ангийн 411, дунд
ангийн 196, ахлах ангийн 149 сурагчид, нийт 1279
сурагчдад зохион байгуулсан. Дэлхийн гар угаах
өдрийг “Цэвэр гар халдваргүй ирээдүй” уриан дор
“Цогт хунтайж”-ын талбайд 2014 оны 10-р сарын
15-ны өдөр өдөрлөг зохион байгуулж, тэмдэглэн
өнгөрүүллээ. Өдөрлөгт Булган сумын хэмжээнд
үйл ажиллагаа явуулж буй 7 цэцэрлэг, Ерөнхий
боловсролын I,II-р 12 жилийн сургуулийн багш,
суралцагчид оролцсон. ЭМГ-ын сайн дурын
ажилтан К.Аяако аймгийн төвийн 7 цэцэрлэгийн
бэлтгэл болон дунд бүлгийн 420 хүүхдүүдэд гар
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угаах аргын дадал хэвшил олгох зорилгоор
цэцэрлэгийн багштай хамтран 7 хоног бүр сургалт
зохион байгуулан ажиллаж байна. Аймгийн
хэмжээний Эрүүл мэндийн байгууллагууд “Удмын
сан, ургийн бичиг” хөтлөлтийн
талаар
39
удаагийн сургалтыг танхимын болон явуулын
хэлбэрээр зохион байгуулж, 3296 хүнийг
хамруулан,
гарын
авлага
сурталчилгааны
материал 2800 ширхэгийг тарааж өгч, иргэдийн
эрүүл
мэндийн
боловсролын
түвшинг
дээшлүүлсэн. “Хүн амын удмын сан, ургийн бичиг
хөтлөлт”-ийн талаар “Аймгийн ахмад багш нарын
холбоо”-той хамтран аймаг, сумын ЗДТГазар,
албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд 25
удаагийн сургалт зохион байгуулан, 763 иргэдэд
ургийн бичиг хөтлөх арга зүйг зааж, “Ургийн бичиг
хөтлөх
дэвтэр”-ээр
хангасан.
СЭМҮТ-ийн
сэтгэцийн нарийн мэргэжлийн эмч нартай
хамтран “Сэтгэцийн эрүүл мэнд” “Хүн амын
удмын сан, ургийн бичиг хөтлөлт”-ийг судлах арга
зүйн талаар эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн,
удирдах ажилтануудад сургалт зохион байгуулж,
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 58 хүнийг хамруулж,
шаардлагатай 24 хүний IQ-г тогтоолгосон.
СЭМҮТөвийн эмч, Ахмад багш нарын холбоотой
хамтран ЕБС-ын сургуулийн сурагчдад “Ургийн
бичиг хөтлөх арга зүйн” талаар сургалт зохион
байгуулж, ургийн бичиг хөтлөх загвар, гарын
авлагаар хангасан. Эрсдэлтэй бүлгийн 28
жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг удамшилын өвчнөөс
сэргийлж, ургийн гаж хөгжлийг эрт илрүүлэхээр
дээд шатлалын эмнэлэгт шилжүүлсэн.
Хялганат, Сэлэнгэ сумын Эрүүл мэндийн төвүүд
нь зуны сувилал ажиллуулан нийт 127 ахмад
настанд эмийн бус эмчилгээ, нөхөн сэргээх
тусламж үйлчилгээг үзүүлэн эмчлэн сувилсан
байна. Сувилал нь эмийн
эмчилгээ, саам
эмчилгээ, бариа засал, зүү төөнүүр, тосон болон
сүүн бариа заслын
тусламж үйлчилгээг
үзүүлэхийн зэрэгцээ ахмад настны сэтгэл зүй,
хооллолтын талаар сургалт сурталчилгааны
ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. Рашаант,
Сэлэнгэ, Баян-агт сумын Эрүүл мэндийн төвийн

Нºõºí
ñýðãýýõ,
ñóâèëãààíû
õºãæ¿¿ëýõ;

àñàðãàà,
òºðë¿¿äèéã

НХХ
ЭМГ
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Уëàìæëàëò
àíàãààõ
óõààíû
øèëäýã àðãûã ýð¿¿ë ìýíäèéí
¿éë÷èëãýýíä íýâòð¿¿ëýõ;

НХХ
ЭМГ
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Эð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðò õóâèéí
õýâøëèéí
¿éë
àæèëëàãààã
ºðãºæ¿¿ëýõ;

НХХ
ЭМГ

“Сувилгааны нэгж”-үүд нь “Гэрийн сувилахуйн
тусламж үйлчилгээ үзүүлэх баг байгуулан,
хэвтрийн архаг хууч өвчтэй хүмүүс, хөнгөвчлөх
тусламж үйлчилгээ шаардлагатай ганц бие харах
асрах хүнгүй 26 иргэдэд ерөнхий болон
төрөлжсөн сувилахуйн тусламж үйлчилгээг
үзүүлж байна. Гэрийн сувилахуйн тусламж
үзүүлдэг цүнх болон бусад
иж бүрдлүүдийг
өөрсдийн нөөцөөр бүрдүүлэн асаргаа сувилгааг
хийж байна.
Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн УАУ-ны тасгийг нэн
шаардлагатай
тоног
төхөөрөмжөөр
хангах
зорилгоор ОН-ийн төсөвт 1 төсөл, ДЗОУБ-ын
БОНХХ-т 2 төсөл бичин хүргүүлж, хэвтэн
эмчлүүлсэн хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг 2 иргэнд
төслийн саналаа уламжилж нийт 46.6 сая
төгрөгний 14 нэр төрлийн аппарат тоног
төхөөрөмжөөр ханган ажиллалаа.
“Цанлэг” УАУ-ны хувийн хэвшлийн эмнэлэг
Бүрэгхангай суманд УАУ-ыг хөгжүүлэх зорилгоор
сумын Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран ажиллаж
гэрээ байгуулан харилцан туршилга судлан
ажиллаж байна. “Цанлэг” УАУ-ны эмнэлэг нь 22.0
сая төгрөгөөр 7 нэр төрлийн тоног төхөөрөмжөөр
хангаснаар УАУ-ны тусламж үйлчилгээний чанар
сайжирсан. Уламжлалт анагаах ухааны зүүний
цэгээр орчин үеийн анагаах ухааны витамин,
улаан гэрэл, цахилгаан төөнө, хаш чулуун ор,
цахилгаан аппаратууд, антибиотикыг хослуулан
хийснээр эмчилгээний үр дүн сайжирсан.
Аймгийн ЗД-ын А/219 дугаар захирамжаар МанОд, Цанлэг, Сожэд, Энх-Үрс хувийн хэвшлийн
эмнэлгүүдэд Эрүүл мэндийн даатгалаас 47,
төлбөртэй үйлчилгээний 20 нийт 67 ор ашиглах
эрх олгож, иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг
үзүүлж байна.
Эрүүл мэндийн чиглэлээр
мэргэжлийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай
зөвшөөрөлтэй хувийн хэвшлийн 34 байгууллага
үйл ажиллагаа явуулж
байна. 2014 онд
уламжлалт эмчилгээ, сувилахуй, эм зүйн
чиглэлээр шинээр
7 байгууллагад тусгай
зөвшөөрөл олгон иргэдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн
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Бàéãàëèéí
ãàìøèã,
íèéòèéã
õàìàðñàí ºâ÷ëºë, ãýíýòèéí àþóë
îñëûí àñóóäëûã øèéäâýðëýõ
ýðñäýëèéí
ìåíåæìåíòèéí
÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëýõ;

НХХ
ЭМГ

8

Оëîí íèéòèéí îðîëöîî, ñàëáàð
äóíäûí
õàìòûí
àæèëëàãààã
ñàéæðóóëàõ çàìààð õóâü õ¿í,
õàìò
îëîí
ýð¿¿ë
ìýíäýý
õàìãààëàõ ñàíàë, ñàíàà÷èëãûã
äýìæèí ºðí¿¿ëýõ;

НХХ
ЭМГ
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Сóì, ä¿¿ðýã, õîò ñóóðèí ãàçàð
áîëîí ãýð á¿ë, àæëûí áàéðàíä
ýð¿¿ë ìýíäèéã äýìæèõ îð÷íûã
á¿ðä¿¿ëýõ;

НХХ
ЭМГ

тусламж үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.
Сум өрхийн ЭМБ-ын дарга эрхлэгч, ахлагч нарын
гамшгийн үеийн эрсдлийн тооцох, менежментийг
сайжруулах мэдлэг олгох сургалт хийж 70 гаруй
хүн хамруулсан байна. Гэнэтийн аюул ослоос
сэргийлэх,
эрсдэлийн менежментийн чадавхи
сайжруулах сургалт, үзүүлэх сургуулийг жил бүр
аймгийн ОБГ, ҮХААГ, сумдын ЗДТГ, Эрүүл
мэндийн төв, мал эмнэлэг үржлийн тасагтай
хамтран зохион байгуулж хэвшүүлээд байна. 2014
онд Хангал, Бугат суманд “Шинэ халдварын
сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед эмнэлэг дэлгэн
ажиллах” үзүүлэх сургуулийг зохион байгуулж 33
эмч,
эмнэлгийн
мэргэжилтэн
оролцож,
халдвараас хамгаалах хувийн хувцас хэрэгсэл
өмсөх, тайлах дадлага хийж, багаж тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах арга техник эзэмшин,
халдваргүйтгэлийн бодисын нөөц бүрдүүлж,
áýëýí áàéäëûã õàíãóóëàí, ºíäºðæ¿¿ëñýí áýëýí
байдалд шилжүүлэх, хариу арга хэмжээ авах
эрсдлийн үеийн мэдлэг чадавхыг нэмэгдүүллэý.
Õèøèã-Өндөр суманд гарсан ”Хүний боом” өвчний
голомтонд халдвар эсэргүүцэх арга хэмжээг
зохион байгуулж, эрсдлийг тооцон, халдвартын
эмнэлэг дэлгэн, хэсэгчилэн хөл хорио тогтоож,
тархвар судалгааг хийж ажиллалаа.
“Эрүүл мэндийн довтолгоо” арга хэмжээний
хүрээнд Эрүүл мэндийн газар, сум, өрхийн Эрүүл
мэндийн төвүүд халдварт болон халдварт бус
өвчний 14 чиглэлээр аймгийн хэмжээнд нийт 768
удаагийн сургалтаар давхардсан тоогоор 70898
хүнд сургалт зохион байгуулсан. Иргэдийн эрүүл
мэндийн боловсролын түвшин тодорхойлох
судалгааг
сургалт
сурталчилгааг
зохион
байгуулахаас өмнө болон хойно нийт 4000 хүнээс
авч, үр дүнг тооцож ажилласан. Судалгааны үр
дүнгээр иргэдийн эрүүл мэндийн мэдлэг,
боловсрол 25.04%-иар өссөн дүнтэй байна.
“Эрүүл мэндийг дэмжигч ажлын байр”-ны тоог
нэмэгдүүлэх зорилгоор “ХБӨ-ний эрсдэлт хүчин
зүйлсээс
сэргийлэх”
сургалтуудыг
зохион
байгуулж мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаа.
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Х¿í àìûã áàòàëãààò óíäíû óñààð
õàíãàõ, ýð¿¿ë àõóéã ñàéæðóóëàõ,
õèìèéí áîëîí áóñàä ¿éëäâýð,
àõóéí
õîã
õàÿãäëûí
ìåíåæìåíòèéã
áàãòààñàí
àìüäðàëûí ýð¿¿ë îð÷èí áèé
áîëãîõ çàìààð ýð¿¿ë, àþóëã¿é
îð÷íûã á¿ðä¿¿ëýõ.

НХХ
ЭМГ

Сургалтанд нийт 36 удаа албан байгууллагууд,
ЕБС-иудад зохион байгуулж давхардсан тоогоор
31590 хүнийг хамрууллаа. Болзолт уралдаан 22,
Өдөрлөг, уулзалт хэлэлцүүлэг, нөлөөллийн ажил
18, Ажил мэргэжлийн уралдааныг 8 удаа зохион
байгуулж 494 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн аян 16
тус тус зохион байгуулан нийт давхардсан
тоогоор 75448 хүнийг хамруулсан. Салбар
дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах, ажилтан
албан хаагчдыг халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх,
эмчлэх,
эрүүлжүүлэх,
эрүүл
зан
үйлийг
төлөвшүүлэх, хандлагыг өөрчлөх чиглэлээр
хамтран ажиллах “Хамтын гэрээ” –г 54
байгууллагатай байгуулан, гэрээг хэрэгжүүлэн
ажиллаж байна. Эрүүл мэндийг дэмжигч сум, баг,
байгууллага, гэр бүл, иргэн болох хөдөлгөөн
өрнүүлэх
болзолт
уралдааныг
зарлан
хэрэгжилтийг 16 сум 40 албан байгууллагад үзэж,
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран
ажилласан байна.
Õóäàã, óñ ò¿ãýýõ öýãò 14 õîíîã á¿ð àðèóòãàë
õàëäâàðã¿éòãýë õèéæ, óñíû äýýæèéã ñàð á¿ð
øèíæèëãýýíä õàìðóóëæ ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà
õàíãàñàí óíäíû óñààð èðãýä õàíãàãäàæ áàéíà.
“Булган-Мээж” ХХК-тай хамтран 14 усан санд
угаалга, ариутгал хийж, усан сангийн 28 ажилтанд
ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх талаар сургалт
зохион байгуулан, зөвөлгөө өгч, гарын авлагаар
хангасан. Засаг даргын А/93 тоот захирамжаар
Баасан, Бямба гаригийг “Бүх нийтийн цэвэрлэгээ
хийх өдөр болгон зарласан. Àéìãèéí õýìæýýíä
булаг шандны эх үүсвэр, голын ай савыг
бохирдлоос хамгаалах, гол доторхи болон голын
эргийн 50м газрын хогийг цэвэрлэх ажилд Булган
сумын ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчид болон
Спортын дунд сургууль, МСҮТ-ийн оюутан,
сурагчид нийт 300 гаруй хүүхдүүд хамрагдсан.
Булган сумын Тохижилт үйлчилгээний газарт 34
албан байгууллага хог хаягдлаа ачуулах
захиалгаа өгч нийт 102 м3 хогийг ачиж тээвэрлэн
хогийг төвлөрсөн цэгт буулгасан. Мөн 25 төрийн
болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд
өөрсдийн тээврийн хэрэгсэл, хүн хүчээр 100 м3
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Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
1.
¯íäýñíèé
ñî¸ëûã
ýð÷èìòýé
õºãæ¿¿ëýõ
ýäèéí
çàñàã,
çîõèîí
áàéãóóëàëòûí
òààëàìæòàé
îð÷èíã
á¿ðä¿¿ëíý:

хогийг, бүх нийтийн цэвэрлэгээгээр нийт 490,8м3
хогийг ачиж зайлуулсан. Аймгийн хэмжээнд
халдваргүйтгэл, шавьжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг
нийт
89.380м2
талбайд
хийснээс
халдваргүйтгэлийг 48.830м2,
шавьжгүйтгэлийг
15.650м2, мэрэгчгүйтгэлийг 24.900м2 талбайд тус
тус хийсэн байна.
4.6. ÑОЁЛ, УРЛАГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО /2007-2021/
Мэргэжлийн урлаг, соѐлын
байгууллагуудын
2013-2017 он хүртэлх стратеги төлөвлөгөөг
шинэчлэн боловсруулж хэрэгжүүлэн ажиллаж
байна. 2014 онд аймгийн ХЖТ 83.0 хувь, аймгийн
Төв номын сан 76.0 хувь, аймгийн музей 89.0
хувь, сумдын соѐлын төв 81 хувь дундаж 82
хувьтай, байгаа нь өнгөрсөн жилийн үзүүлэлттэй
харьцуулахад 0.9 хувиар нэмэгдсэн байна.
Соѐлын байгууллагуудын стратеги төлөвлөгөөг
шинэчлэх зорилгоор “Байгууллагын стратеги
Сî¸ëûí
óäèðäëàãà,
çîõèîí
төлөвлөгөөг боловсруулах арга зүй” сургалтыг 2
áàéãóóëàëò,
ñàíõ¿¿æèëò
çàõ
удаа Удирдлагын академитай хамтран зохион
çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí ãîðèìä
байгуулсанаар
байгууллагын
стратеги
НХХ
øèëæèõ ¿éë ÿâöûã ò¿ðãýòãýæ,
төлөвлөгөөг сайжруулан шинэчилж байна. Ñî¸ë
БСГ
ñàëáàðûí
á¿õ
øàòàíä
óðëàãèéí áàéãóëëàãûí á¿õ øàòíû ýðõëýã÷,
ìýðãýæëèéí áà óäèðäëàãûí óð
ìåíåæåð¿¿äèéã óð ÷àäâàðûã íü íýìýãä¿¿ëýõ,
÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõ
чадваржуулах зорилгоор Соѐлын салбарын
удирдах ажилтануудын сургалт семинар 4 удаа,
Номын санч нарын сургалт 2 удаа, Бүжгийн багш,
Дуу хөгжмийн багш нарын сургалтыг тус тус нэг
удаа орон нутаг болон Удирдлагын академи,
СУИС, СДС хамтран зохион байгуулсан нь уран
бүтээлч, багш нарын ур чадвар дээшилсэн. Ìºí
ìýðãýæëèéí
áàãø,
àæèë÷äûã
ìýðãýæèë
äýýøë¿¿ëýõ óð ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð
ñóðãàëò áîëîí òóðøëàãà ñóäëóóëàõ àæëûã çîõèîí
áàéãóóëëàà.
Үíäýñíèé áîëîí îëîí óëñûí
õýìæýýíä
òîìîîõîí
à÷
õîëáîãäîëòîé á¿òýýë, òóóðâèë,
Хөгжлийн ñàíãóóäààñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ ýðõ ç¿éí
НХХ
àðãà
õýìæýýã
õºãæëèéí
зохицуулалт одоогоор ССАЖЯ-ààñ áàòëàãäààã¿é
БСГ
ñàíãóóäààñ òîäîðõîé õóâèàð
áàéíà
ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ
ýðõ
ç¿éí
çîõèöóóëàëòûã
áîëîâñðîíãóé
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áîëãîæ õýðýãæ¿¿ëýõ.
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Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 2. Õ¿í
àìä
ñî¸ë,
óðëàãèéí
¿éë÷èëãýýã
õ¿ðòýýìæòýé,
÷àíàðòàé
õ¿ðãýæ,
èðãýäèéí îþóíû
õýðýãöýýã
õàíãàõ òàëààð
äîðâèòîé àõèö
ãàðãàíà:

Ìîíãîë Óëñûí ¿íäýñòýí, ÿñòàí,
¿íäýñíèé öººíõèéí áîëîí õ¿í àì
ç¿éí ÿíç á¿ðèéí äàâõðàãóóäûí
îþóíû õýðýãöýýã ¿å øàòòàé
ñóäëàí òîäîðõîéëæ, òýäãýýðò
òîõèðñîí
ñî¸ë,
óðëàãèéí
¿éë÷èëãýýíèé òºðºë ¿ð àøèãòàé
àðãà õýëáýðèéã ñîíãîæ õýðýãëýõ

НХХ
БСГ

¯íäýñíèé
ìîíãîë
ºâë¿¿ëýí
õºãæ¿¿ëýõ
íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ

áè÷ãýý
îð÷èí

НХХ
БСГ

Монголчуудын
уламжлалт
ñî¸ëûí áèåò áîëîí áèåò áóñ
ºâèéã
õàäãàëàõ,
õàìãààëàõ,
ñýðãýýõ,
¿íäýñíèé
õèéãýýä
äýëõèé äàõèíû òàíèí ìýäýõ¿é,
áîëîâñðîëûí íèéòëýã õ¿ðòýýë
áîëãîí äýëãýð¿¿ëýí õºãæ¿¿ëýõ
¿éë
àæèëëàãààã
òºðèéí
áîäëîãîîð äýìæèõ

НХХ
БСГ

Үндэсний олон ястануудын зан заншлыг хадгалан
хамгаалах талаар соѐлын биет болон биет бус
өвийг өвлөн уламжлагчийг бүртгэлжүүлэн өвийг
баримтжуулан ажиллаж байна.
Үндэсний
цөөнхийн
соѐлын
өвийг
өвлөн
уламжлагч Тэшиг сумын Буриад зоны соѐлын
өвийг хадгалан хамгаалах чиглэлээр “Алтаргана”
наадамд оролцуулах бэлтгэлийг хангаж цаашид
ОХУ-ын буриад улсын Закамень аймагтай
хамтарсан
эв
модны
наадмыг
зохион
байгуулахаар “Монголын аялал жуулчлалын
цагалбар”-т оруулаад байна.
Îðõîí, Õóòàã-ªíäºð, Õèøèã-ªíäºð, Ãóðâàíáóëàã,
Булган сумын Биеийн тамир, спортын мэргэжлийн
Бүрэн
дунд
сургууль,
Эрдмийн-Өргөө
цогцолборын Монгол хэл уран зохиолын багш нар
áóñàä ìýðãýæëèéí áàãø áîëîí èðãýäýä ñóðãàëò
çîõèîí áàéãóóëæ õýâøñýí. Õÿëãàíò òîñãîíû ÅÁÑèéí áàãø íàð Ìîíãîë áè÷ãèéí çºâëºìæèéí áóëàí
àæèëëóóëàí ýöýã ýõ÷¿¿äýä ñàìáàðààð Ìîíãîë
бичгийг сурталчилж байна. Аймагт Сайхан
бичгийн уралдааныг 4 ангилалаар зохион
байгуулж,
насанд
хүрэгчдийг
оролцуулан
бүтээлийг сурталчилж үзэсгэлэн гаргаснаар
монгол бичиг сурах хүмүүс, хамт олны тоо
нэмэгдэж байна.
Иргэдэд сургалт сурталчилгаа явуулсаны үр дүнд
иргэд түүх, соѐлын дурсгал, соѐлын өвийг
хамгаалах талаар мэдээлэлтэй болсон. Монгол
Улсын Засгийн Газраас баталсан “Түүх, Соѐлын
Үл Хөдлөх Дурсгал Зүйлийг хамгаалах, сэргээн
засварлах” үндэсний хөтөлбөр БСШУЯ-ны харъяа
Соѐлын Өвийн Төвтөй хамтран УНБМС, Аймаг,
музейн БМСанг баяжуулах, аймгийн нутагт
оршдог ТСҮХДЗ-ийн хадгалалт хамгаалалт
ашиглалтын байдалд судалгаа хийж, шинээр
дурсгалыг илрүүлэх, гэрэл зурагжуулах, хяналт
шинжилгээ хийх, JPS-ийг тодорхойлох ажиллах
ажлыг эрчимжжүүлэх зорилгоор төлөвлөгөө
гарган сумдын засаг дарга, соѐлын төвийн
эрхлэгч нарт хүргэлээ. Улс, àéìàã, ñóìûí
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Үíäýñíèé
óëàìæëàëò
áîëîí
ñîíãîäîã
óðëàã,
õ¿¿õäýä
çîðèóëñàí óðëàãèéí òºðëèéã
òºðººñ
äýìæèõ
¿íäýñíèé
õºòºëáºð, òºñºë áîëîâñðóóëæ
õýðýãæ¿¿ëýõ

НХХ
БСГ

5

Сî¸ë, óðëàãèéí áàéãóóëëàãóóäûí
ìàòåðèàëëàã
áààç,
áàðèëãà
áàéãóóëàìæèéí çîðèóëàëò, ýð¿¿ë
àõóé, ãîî ç¿é, òåõíèêèéí áîëîí
¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðò òàâèãäàõ
îð÷èí
¿åèéí
õýðýãöýý
øààðäëàãûã òóñãàñàí ñòàíäàðòûã
áîëîâñðóóëæ ìºðäºõ

НХХ
БСГ

õàìãààëàëòàíä áàéãàà ò¿¿õ ñî¸ëûí äóðñãàëò
ãàçàð, Óëñûí õàìãààëòàíä áàéäàã Öîãòûí öàãààí
áàéøèí, ò¿¿íèé ãýðýëò õºøººã ×èíòîëãîéã Õàðààò
áàãèéí ìàë÷èí Ë.Ìºíõáàò, Õàðáóõûí ìóçåé Õàð
áàëãàñûã Ö.Áààñàíáàò, Àéìãèéí õàìãààëàëòàíä
áàéäàã Àðñëàíò õàä, Õàíãèäàé õàäíû ñ¿ã çóðãèéã
Лах багийí ìàë÷èí Ä.Áàäàð÷, Á.Áàòöýíãýë, Ñóìûí
õàìãààëòàíä áàéäàã Ëàõ áóþó Áóóðàë õààí óóëûã
Ö.Äîíäîî, ×óëóóò íóóð àìðàëòûí á¿ñèéã
Äàøáàëäàí íàðò õàðèóöóóëñàí áàéíà.
“Сонгодог урлаг-2” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх,
сурталчилах, танин мэдүүлэх зорилгоор Ерөнхий
боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд сургалт
зохион
байгуулан
ЭӨЦС,1-р
12
жилийн
сургуулийн ахлах ангийн 190 сурагч хамрагдлаа.
Соѐлын салбарын уран бүтээлчидтэй хамтран
Сонгодог
урлаг,
соѐл,
урлагийг
иргэдэд
сурталчилах
зорилгоор
“Соѐлын
гудамж”
анхдугаар фестивалыг зохион байгуулж сонгодог
урлагийг иргэдэд сурталчилсан. Засаг даргын
ивээл дор Булган аймгийн бүх сумдад “Хүн” гэдэг
сонгодог жүжиг 150-200 хүүхдэд“ Мандухайн паян”
хүүхдийн
жүжгээр
үйлчилсэн,
оны
өмнө
Д.Батбаярын “Гэгээ” жүжгийг тавина. Ахмадын
баяраар ХЖТ-ын хамт олон үнэ төлбөргүй
тоглолт зохион байгуулсан. Аймгийн төв номын
сан 1800 уншигчийн карт үнэ төлбөргүй нээж
цахим номоор үйлчилсэн.
Аймгийн ХЖТ, Музей, Номын сангийн шинэ
барилгын зураг төсвийг хийлгэж, номын сангийн
барилгыг барихад шаардагдах 350 сая төгрөгийг
улсын төсөвт санал хүргүүллээ. Аймгийн ХЖТ-т
278 сая төгрөгийн их засварыг
хийлээ.
Бүрэгхангай, Рашаант,
Дашинчилэн сумдын
соѐлын төвийн засварт 360 сая төгрөгийг
шийдүүлж, засварын ажлыг хийж дуусгалаа.
Баяннуур 239.4, Хангал 90.3, Гурванбулаг 119.9,
Сайхан 84.4, Хутаг-Өндөр 110.4 сая төгрөгний
барилгын засварын зургуудыг хийлгүүллээ.
Хангал сум 25 сая төгрөгөөр ѐслол хүндэтгэлийн
өргөө, Рашаант сум орон нутаг судлах танхим
байгуулахад 10 сая төгрөгний үзмэр эд өлгийн
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Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 1. Ãýð
á¿ë,
íèéãýì,
õàìò
îëîíä
òóëãóóðëàñàí
õàëàìæèéí
òîãòîëöîîã
òºëºâø¿¿ëæ,
õàëàìæèéí
¿éë÷èëãýýã îëîí
óëñûí
æèøèãò

зүйлийг баяжуулан барилгад эх засвар, ХутагӨндөр сум орон нутаг судлах танхимын байрыг
сум хөгжүүлэх сангаас 20.0 сая төгрөг шийдүүлэн
шинээр барилаа.
Сайхан сум ОНСТ-ыг засвар хийлгэхээр 100 сая
төгрөгний зураг төслийг хийлгээд байна. Орон
нутгийн хөгжлийн сангийн 33.6 сая төгрөгний
санхүүжилтээр
Гурванбулаг сум орон нутаг
судлах танхимаа заслаа. Аймгийн төв номын
сангийн өргөтгөлийн барилгын 671 сая төгрөгийг
2015 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтанд
суулгаж шийдвэрлэсэн. Сумдын соѐлын төвүүд,
ХЖТ-ыг орчин үеийн техник хэрэгслээр хангахаар
ССАЖЯ-нд санал хүргүүлсэнээр
Хөгжимт
жүжгийн театр, Бүрэгхангай, Хутаг-Өндөр, Тэшиг,
Бугат, Баяннуур, Хангал, Хялганат, Хишиг-Өндөр,
Орхон сумдад 51,470,080 сая төгрөгний дууны
тоног төхөөрөмж, Баяннуур, Хангал сумдад
Морин хуур, ятга, шанз, хуучир, ѐочин, лимбэ
зэрэг 6,9 сая төгрөгний үндэсний хөгжим, Бугат,
Орхон суманд үзэгчдийн сандал 401 ширхэг буюу
13,6 сая төгрөг, Бүрэгхангай, Хутаг-өндөр, Тэшиг,
Бугат, Баяннуур, Могод, Орхон, Хангал, Хишигөндөр, Баян-Агт, Сэлэнгэ сумдад номын сангийн
тавиур, тогтмол хэвлэлийн тавиур, катологийн
шүүгээ зэрэг 30,4 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалт,
Орон нутгийн хөгжлийн сангаас Рашаант сум 12
сая, Булган сумын соѐлын ордон 15 сая төгрөгний
тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт нийт 129.4
сая төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийгдлээ.
4.8. ÍИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН БОДЛОГО /2007-2021/
Нèéãìèéí õàëàìæèéí äýìæëýã
òóñëàëöàà
çàéëøã¿é
øààðäëàãàòàé ºðõ, èðãýäèéí
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн
õýðýãöýý, ñîíãîëòîä ò¿øèãëýñýí
үйлчилгээний орлого нэмэгдүүлэх 35 төсөлд 35,0
õàëàìæèéí
îëîí
òàëò
сая төгрөг, сэргээн засах үйлчилгээг Булган,
¿éë÷èëãýýã
áèé
áîëãîæ,
НХХ Дашинчилэн, Хутаг-Өндөр, Рашаант, Тэшиг,
¿éë÷èëãýýã
õóâèéí
õýâøèë,
Гурванбулаг, Баян-Агт, Бүрэгхангай, Баяннуур
èðãýíèé
íèéãìèéí
сумдад явуулж, 235 иргэнийг хамруулж, 16,5 сая
áàéãóóëëàãóóäûí
төгрөг зарцуулжээ.
îðîëöîîòîéãîîð
õ¿ðãýõ
òîãòîëöîîã á¿ðä¿¿ëýõ;
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õ¿ðãýæ
õºãæ¿¿ëíý:
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Стратегийн
зорилт
2.
Иргэний
хөдөлмөрлөх
эрхийг
хамгаалах,
бүтээмж,
ур
чадварыг
хөгжүүлэх
үндсэн
дээр
цалин хөлсийг
нэмэгдүүлэх,
бизнесийн
орчин,
ажлын

Хºäººãèéí õ¿í àìä çîðèóëñàí
íèéãìèéí ÿâóóëûí ¿éë÷èëãýýã
õºãæ¿¿ëýõ.

НХХ

Хºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí ýðýëò,
íèéë¿¿ëýëòèéí
ñóäàëãààã
ºðãºæ¿¿ëæ, àæèë îëãîã÷, àæèë
õàéã÷èä, ìýðãýæëèéí ñóðãàëòûí
áàéãóóëëàãóóäûí óÿëäàà õîëáîîã
ñàéæðóóëàõ;

НХХ

Хºäºëìºðèéí
äîòîîä
çàõ

НХХ

ãàäààä
çýýëèéí

áîëîí
ýðýëò

Орон нутгийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудын эх,
хүүхдэд үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний чанар,
хүртээмжийг сайжруулан, нарийн мэргэжлийн эмч
нарын зөвлөн туслах баг “Дэмжлэгт хяналт”-ийг
зохион байгуулан, аймгийн Эрүүл мэндийн газар,
“ Дэлхийн –Зөн” байгууллагын санхүүжилтийн
дэмжлэгтэйгээр
“Аймгийн
Засаг
даргын
нэрэмжит” нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийг
16 суманд зохион байгуулан 7350 иргэдийг
хамруулан, эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих
талаар эрүүл мэндийн сургалт, өдөрлөгийг зохион
байгуулан 2754 иргэдийг хамруулсан. 2014 онд
СӨБ-ын хувилбарт сургалтаар 16 сумын 45 багт
гэр цэцэрлэг ажиллаж 1200 хүүхэд, үүнээс
нүүдлийн цэцэрлэгт 936, ээлжит бүлэгт 97,
явуулын багшийн сургалтанд 167 хүүхэд
хамрагдлаа. Сумдууд жил бүрийн 6,7-р саруудад
хөдөөгийн
нүүдлийн
гэр
цэцэрлэг
дээр
төвлөрүүлэн нүүдлийн номын санг ажиллуулж
хэвшээд байна. Сумдын номын сангууд нүүдлийн
номын сангаар 1691 хүнд 2441 ширхэг ном олгож
аймгийн төв номын сан 596 хүнд 901 номоор
нүүдэл зөөврийн номын сангийн үйлчилгээг
хүргэлээ.
“MonBiblio”
номын
сангийн
автоматжуулалтын программыг бүх сумдын
номын сангуудад суулгасанаар нийт 101332 ном
оруулахаас 29188 номыг электрон католог
оруулаад байна.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын хөтөлбөрийн
хүрээнд мэргэжилгүй болон мэргэжлийн ур
чадвар доогуур иргэдийг ажил олгогчийн
захиалга, иргэдийн өөрийн хүссэн мэргэжлээр нь
сургаж ажлын байранд ажиллах, хувиараа
хөдөлмөр эрхлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж
байна. Үүний үр дүнд 490 иргэнийг хөдөлмөр
эрхлэлтийн сургалтын хөтөлбөрт хамруулаад
байна. Сургалтыг мэргэжлийн ур чадвар олгох
сургалт, явуулын сургалт зэрэг хэлбэрээр нийт 11
суманд 19 мэргэжлээр
сургалтыг зохион
байгуулан ажиллалаа.
2014 онд гадаад аиллах хүч гаргаагүй.
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байрны
тогтвортой
байдлыг
дэмжих,
нийгмийн
түншлэлийг
төлөвшүүлэхэд
чиглэсэн
хөдөлмөр
эрхлэлтийн
бодлогоор
дамжуулан
хөдөлмөрийн
зах
зээлийн
зохицуулалтыг
оновчтой,
үр
ашигтай болгож,
иргэдийн
амьдралын
түвшинг
дээшлүүлэхэд
дэмжлэг
үзүүлнэ:

õýðýãöýýíä íèéö¿¿ëýõ çàìààð
ãàäààäàä àæèëëàõ õ¿÷ ãàðãàõ
áîäëîãûã
òîäîðõîéëæ
õýðýãæ¿¿ëýõ;

Хºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë,
ýð¿¿ë àõóéí îð÷èíã ñàéæðóóëàõ,
îëîí óëñûí õýì õýìæýýíä
íèéö¿¿ëýõ çàìààð ýðõ ç¿éí
îð÷íûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ;

НХХ

Æèæèã, äóíä ¿éëäâýðèéí òóõàé
õóóëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ áîäëîãî,
àðãà
õýìæýýíèé
õ¿ðýýíä
òºðºëæñºí áèçíåñ èíêóáàòîðûã
áàéãóóëàí àæèëëóóëæ, æèæèã
çýýë, àæëûí áàéðàí äàõü áîëîí
øàâü ñóðãàëòûã ºðãºòãºõ çàìààð
õºäºëìºð
ýðõëýëòèéã
íýìýãä¿¿ëýõ;

НХХ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль
òîãòîîìæèéã õýðýãæ¿¿ëýõ, àæ àõóéí íýãæ
áàéãóóëëàãûí äýðãýäýõ îðîí òîîíû áîëîí îðîí
òîîíû áóñ õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë, ýð¿¿ë
àõóéí çºâëºëèéí àæëûã ñàéæðóóëàõ, ìýäýýëýë
ñóðòàë÷èëãàà , ¿çëýã øàëãàëò õèéõ, Õºäºëìºð
íèéãìèéí çºâøëèéí ãóðâàí òàëò õýëýëöýýðò
заасны дагуу аймгийн Засаг даргын Б/35 тоот
çàõèðàìæààð Àæèë îëãîã÷ ýçäèéí õîëáîî, ¯ÝÕ,
ÀÝÇ-èéí òºëººëëèéã îðоëöóóëàí 15 õ¿íèé
á¿ðýëäýõ¿¿íòýé àæëûí õýñãèéã áàéãóóëæ, ¿çëýã
ÿâóóëàõ àéìãèéí õýìæýýíä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ
áàéãàà ºì÷èéí á¿õ õýëáýðèéí àæ àõóéí íýãæ
áàéãóóëëàãóóä, õóâèàðàà àæ àõóé ýðõëýã÷èä, îëîí
íèéòèéí ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðóóä çýðýã 300 ãàðóé
àëáàí áàéãóóëëàãà õàìðàãäñàí áàéíà.
2014 оны 11 сарын байдлаар аймгийн “Жижиг
дунд үйлдвэрийг дэмжих сан”- аас нийт 88 бизнес
төсөл 2.5 тэрбум төгрөг, Хөдөлмөрийн яамны
ЖДҮДС- аас 3 төсөл 376.0 сая төгрөг, “Сум
хөгжүүлэх сан”- гаас 2011-2014 оны эхний хагас
жилийн байдлаар нийт 931 төсөлд 5.0 тэрбум
төгрөгний зээл олгож төслүүд хэрэгжиж байна.
Үүнд: Хүнсний үйлдвэрийн чиглэлээр 60 сая
төгрөгний 2 төсөл, Чацаргана тариалалтын 50 сая
төгрөгний 1 төсөл, Мал аж ахуй, фермерийн
чиглэлийн 149 сая төгрөгний 4 төсөл, Барилгын
материал үйлдвэрлэлийн 50 сая төгрөгний 1
төсөл, Мал мах бэлтгэлийн нэгдсэн зоорь барих
50 сая төгрөгний 1 төсөл, Худалдаа үйлчилгээний
чиглэлийн 101 сая төгрөгний 4 төсөл, Авто сэлбэг,
засвар үйлчилгээний чиглэлийн 25 сая төгрөгний
1 төсөл, Туслах аж ахуй хөгжүүлэх 15 сая
төгрөгний 1 төсөл тус тус дэмжигдсэн байна.
Дээрх төслүүд хэрэгжиснээр 78 байнгын ажлын
байр шинээр бий болно. “Хувиараа хөдөлмөр
эрхлэгч болон нөхөрлөл хоршоо байгуулах
иргэнийг дэмжих“ хөтөлбөрийн хүрээнд 33 төслийг
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Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 3. Õ¿í
àìûí
á¿ëã¿¿äèéí
çîõèñòîé
õºäºëìºð
ýðõëýëò, ò¿¿íèé
äîòîð íèéãìèéí
ýìçýã
á¿ëãèéí
õºäºëìºð
ýðõëýëòèéã
äýìæèõ
áîäëîãî,
õºòºëáºð
áîëîâñðóóëæ
õýðýãæ¿¿ëíý:

Мýðãýæëèéí
áîëîâñðîë,
ñóðãàëòûí
òàëààð
òºðººñ
áàðèìòëàõ
áîäëîãûã
òîäîðõîéëæ, õóâèéí õýâøëèéí
îðîëöîîã
äýìæèõ
çàìààð
áýëòãýãäýæ áàéãàà áîëîâñîí
õ¿÷íèé ÷àäàâõèéã õºäºëìºðèéí
çàõ
çýýëèéí
õýðýãöýý,
øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýõ

НХХ

Эìýãòýé÷¿¿ä,
àõìàä
íàñòàí,
ìàë÷èä, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé
èðãýä çýðýã õ¿í àìûí áîëîí
íèéãìèéí á¿ëã¿¿äèéí õºäºëìºð
ýðõëýëòèéí
õýðýãöýýã
òîäîðõîéëæ, äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõýä
÷èãëýñýí õºòºëáºð áîëîâñðóóëæ
õýðýãæ¿¿ëýõ;

НХХ

50,0 сая төгрөгөөр дэмжиж 50 ажлын байр бий
болгож ажиллаа. Сургалт явуулах эрх авсан
сургалтын байгууллагад 89 иргэнийг бизнес
инкубацийн сургалтанд хамруулсан. Мөн залуу
малчин өрхийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан
малчдыг 12-р сарын 10-ны дотор тус сургалтанд
хамруулахаар төлөвлөөд байна.
24 аж ахуй нэгж байгууллагатай хамтран 12
мэргэжлээр 202 иргэнийг Үндэсний мэргэжилтэй
ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд захиалгаар
мэргэжил эзэмшүүлсэн. Үүнээс 80,40% нь
мэргэжлээрээ, 19,6% нь мэргэжлийн бус ажил
эрхэлж байна. Нийт төгсөгчдийн 45,6% нь
ажилтай байртай бөгөөд хувиараа хөдөлмөр
эрхлэж буй 42,1%, 57,9% нь гэрээ байгуулсан аж
ахуй нэгж байгууллагадаа ажиллаж байна. Ажил
эрхлээгүй 44,6%, 16 иргэн буюу 9,8% нь давтан
буюу дэвшин суралцаж байна. Үндэсний
мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрийн
хүрээнд суралцсан иргэдээс179 буюу 88,6% нь
ажлын байраар хангагдсан. Үүнээс 99 буюу 55,3%
нь байнгын, 80 буюу 44,6% нь түр ажлын байранд
ажиллаж байна. Ажил эрхлээгүй 16 иргэн буюу
7,9%, 7 иргэн буюу 3,4% нь үргэжлүүлэн суралцаж
байна.
Одоогийн байдлаар 60 иргэн мэргэжлийн чиг
баримжаа олгох зөвлөгөө авч, аж ахуй эрхлэх 3
удаагийн сургалтанд нийт 89 иргэн сууж 40 иргэн
80,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авч 21
иргэн байнгын болон улирлын ажлын байртай
болсон байна. Мөн 56 иргэн тус хөтөлбөрт
бүртгэгдэж купоны үйлчилгээнд хамрагдахад
бэлэн болоод байна. Булган сумын хэмжээнд 18
ахмадыг хамруулахаар төлөвлөж ахмадуудтайгаа
гэрээ байгуулан үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд
байна. Одоогийн байдлаар Хутаг-Өндөр сумаас
сонгогдсон 3 ахмад баг болон үйл ажиллагаагаа
явуулан тус бүр 150,0 төгрөгний урамшуулал
авсан бөгөөд нийт 46 ахмадтай гэрээ байгуулан
ажиллаж байна. Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 5 сумын 5 залуу
малчдыг дэмжин тус 4,0 сая төгрөг, зөвөлгөө
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Аëáàí
áóñ
õºäºëìºð
ýðõëýã÷äèéí á¿ðòãýë, ìýäýýëýë,
çîõèîí áàéãóóëàëòûã ñàéæðóóëæ,
òºð,
èðãýíèé
íèéãìèéí
áàéãóóëëàãà,
ìýðãýæëèéí
õîëáîîäûí
îðîëöîîòîéãîîð
íèéãìèéí ¿éë÷èëãýýíä õàìðàãäàõ
áîëîìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ;

НХХ

4

Аëáàí
áóñ
õºäºëìºð
ýðõëýã÷äèéí çàõ çýýëä ºðñºëäºõ
÷àäâàðûã
äýýøë¿¿ëýõýä
÷èãëýñýí ýäèéí çàñàã, áèçíåñèéí
äýìæëýãèéã ºðãºæ¿¿ëýõ;

НХХ

мэдээлэл өгөх 25 малчинд тус бүр 300,0 мянган
төгрөгийн санхүүжилтийг олгоод байна.
Цөөн малтай болон огт малгүй иргэдийг
"Малжуулах хөтөлбөр"-ийн хүрээнд Бугат, Хангал,
Бүрэгхангай, Баян-агт, Орхон сумдын 25 иргэнийг
сонгон авч нийт 1507 толгой малыг 100.0 сая
төгрөгөөр худалдан авч малжууллаа. Хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хувиараа хөдөлмөр
эрхлэдэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 20 төсөл
дэмжигдснээс ахуйн үйлчилгээний 5, хөнгөн
үйлдвэрийн 10,
фермер аж ахуйн 1, газар
тариалангийн 2, гар урлалын 2 төсөл тус тус
дэмжигдсэн. Аймгийн хэмжээнд
сум бүрээс 1
төсөл шалгаруулан хүртээмжтэй жигд хуваарилан
хүргүүлэхээр шийдвэрлэсний дагуу Хувиараа
хөдөлмөр
эрхлэдэг
хөгжлийн
бэрхшээлтэй
иргэний шалгарсан төслөөс /нэг ажлын байр нэг
сая төгрөг/ 20 ажлын байр бий болгож, 20 сая
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж ажилласан
байна.
Аймгийн
хэмжээнд
Албан
бус
хөдөлмөр
эрхлэгчдийн улсын үзлэгийг 16 сум, 1 тосгон, 74
багт зохион байгуулж, аймгийн хэмжээнд бүртгэл
ñóäàëãààíä íèéò 2134 õ¿í õàìðàãäñàíààñ 1983
хүн мэдээлийн санд бүртгэгдэж Улсын Хөдөлмөр
халамжийн үйлчилгээний газрын вэб сайтанд
нэгтгэн ажиллалаа.
Àëáàí áóñ õºäºëìºð ýðõëýã÷äèéã Õºäºëìºð
ýðõëýëòèéã äýìæèõ ñàíãààñ îëãîæ áàéãàà æèæèã
çýýëä õàìðóóëàõ, áèçíåñ òºñºë áè÷èõ áîëîí
áèçíåñ èíêóáàöèéí ¿éë÷èëãýýíä õàìðóóëàõ çýðýã
арга хэмжээ авлаа.
“Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон нөхөрлөл
хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих“ хөтөлбөрийн
хүрээнд 33 төслийг 50,0 сая төгрөгөөр дэмжиж 50
ажлын байр бий болгож ажиллаа. Сургалт
явуулах эрх авсан сургалтын байгууллагад 89
иргэнийг
бизнес
инкубацийн
сургалтанд
хамруулсан.
“Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон нөхөрлөл
хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих” зорилгоор
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Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
1.
Òºñâèéí
òºëºâëºëòèéã
Ìîíãîë Óëñûí
Ìÿíãàíû
õºãæëèéí
çîðèëòîä
ñóóðèëñàí
¯íäýñíèé
õºãæëèéí öîãö
áîäëîãûã
õýðýãæ¿¿ëýõýä
íèéö¿¿ëýí
áîëîâñðîíãóé
áîëãîíî:

банкны хөнгөлттэй зээлэнд хамруулахаар 10-р
сарын 15-наас эхлэн 3 удаагийн төслийн сонгон
шалгаруулалт
хийж,
шаардлага
хангасан
төслүүдийг банкууд руу хүргүүлсэнээр Төрийн
банкнаас 7 төслийн 27,0 сая төгрөг, Хас банкнаас
10 төслийн 55,0 сая төгрөгийн тус тус олгож,
төсөл хөтөлбөрт хамруулснаар нийт 82 ажлын
байр бий болгоод байна.
Бүх сумдын засаг дарга, багийн засаг дарга,
сургууль цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч, сум,
Хºäºëìºð
ýðõýëæ
áóé
сургуулийн нийгмийн ажилтан, бүх сумын
õ¿¿õä¿¿äèéã
áîëîâñðîë,
хамтарсан багийн гишүүдэд “Хүүхдийн хөдөлмөрìýðãýæëèéí
ñóðãàëò,
ýð¿¿ë
Хүүхдийн эрх” сургалтыг зохион байгуулж 340
ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíä õàìðóóëàõ,
гаруй төрийн албан хаагч, шийдвэр гаргагчдыг
ýöýã, ýõ, ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿äèéã íü
НХХ хамрууллаа. Хүүхдийн хөдөлмөр, эрх үүрэг,
àæëûí áàéðààð õàíãàõ çýðãýýð
хүүхэд хамгаалал, хорт зуршил, хүчирхийлэл
çàëóó÷óóäûí àæèë ýðõëýëòòýé
зэрэг 12 төрлийн сургалтыг зохион байгуулж нийт
óÿëäóóëàí
öîãö
áàéäëààð
1500 шахам хүүхдүүд насанд хүрэгчдийг
õýðýãæ¿¿ëýõ.
хамруулж,
хөдөлмөрийн
гарын
авлагыг
боловсруулан 2500 ширхэг хувилж, олон нийтэд
зориулан сурталчиллаа.
ÒÀÂ. ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ªÑªËÒ, ÕªÃÆËÈÉÍ ÁÎÄËÎÃÎ
5.1. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО
5.1.1. ÓЛСЫН ТӨСВИЙН БОДЛОГО /2007-2021/
Тºñâèéã Ìîíãîë Óëñûí Ìÿíãàíû
õºãæëèéí çîðèëòîä ñóóðèëñàí
Жил бүрийн төсвийг Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòîä
¯íäýñíèé
õºãæëèéí
öîãö
СТС суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлоготай
áîäëîãîòîé
óÿëäóóëàí
Х
уялдуулан
боловсруулж,
холбогдох
газар
áîëîâñðóóëæ, õýðýãæ¿¿ëæ áàéõ
хүргүүлэн ажиллаж байна.
ýðõ ç¿éí çîõèöóóëàëòûã áèé
áîëãîõ;
Аймгийн 2014 оны орон нутгийн төсөв нь "Төсвийн
тухай хууль"-ийн удирдлага зарчим, төв орон
Оðîí
íóòãèéí
òºñâèéí
нутгийн төсвийн харилцааны шинэчлэлийг бүрэн
óäèðäëàãà, ñàíõ¿¿æèëòèéí ýðõ
тусгаж хэрэгжүүлснээрээ онцлог байснаас гадна
õýìæýýã
íýìýãä¿¿ëæ,
Төв болон орон нутгийн төсвийн харилцаанд
õàðèóöëàãûí
òîãòîëöîîã
СТС
санхүүгийн дэмжлэг, орлогын болон тусгай
áîëîâñðîíãóé
áîëãîí
óëñûí
Х
зориулалтын шилжүүлгийн шинэ механизм
áîëîí îðîí íóòãèéí òºñâèéí
хэрэглэх замаар орон нутгийн төсөв санхүүгийн
òºëºâëºëòèéí óÿëäàà õîëáîîã
эрх мэдлийг нэмэгдүүлж, төвлөрлийг сааруулах
ñàéæðóóëàõ;
чухал шинэчлэлтийг эхлүүлсэн. Тухайлбал Орон
нутгийн хөгжлийн дэмжих санд 9.2 тэрбум, тусгай
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Тºñâèéã
òºñâèéí
áàéãóóëëàãóóäûí
áîäèò
õýðýãöýýíä
íü
íèéö¿¿ëýí
òºëºâëºæ, ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ;

СТС
Х

4

Тºñâèéí èë òîä áàéäëûã õàíãàõ.

СТС
Х

Аæëûí áàéð øèíýýð áèé áîëãîõ,
á¿õ
íèéòèéí
áîëîâñðîëûí
ò¿âøèíã
äýýøë¿¿ëýõ,
ýõ,
õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë, õàëäâàðò
ºâ÷íèé òàðõàëòûã áóóðóóëàõàä
çîðèóëàõ
òºñâèéí
ñàíõ¿¿æèëòèéã íýìýãä¿¿ëýõ;

НХХ
ЭМГ
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Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 3. Õ¿í
àìûí
îðëîãî
áàãàòàé
ÿäóó
áîëîí
äóíäàæ
îðëîãîòîé
õýñýãò
ò¿ëõ¿¿
õàíäñàí
òºñâèéí
çàðëàãûí
áîäëîãî
õýðýãæ¿¿ëíý:

зориулалтын шилжүүлгээр 24.0 тэрбум төгрөгийн
төсөл арга хэмжээ батлагдлаа. Нийт аймгийн
төсвийн орлого 17.5 тэрбум төгрөг боллоо.
Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн
дунд хугацааны буюу 2015-2017 оны төсвийн
төслийг
хөтөлбөрт суурилсан төлөвлөлтийн
зарчимаар боловсруулж,
Сангийн яамаар
хянуулан, төсвийн тухай хуулийн дагуу аймгийн
төсвийн төслийг боловсруулж, 2015 оны төсвийг
аймгийн ИТХуралдаанаар батлуулан мөрдөн
ажиллаж байна.
Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлыг хангах
зорилтыг хэрэгжүүлж, аймгийн ИТХ-ын тогтоол,
аймаг сумын ИТХ-ын хурлаар батлагдсан төсвийн
төлөвлөгөө, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр
санхүүжих хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг
аймгийн
www.bulgan.gov.mn
вэб
сайтад
байршуулж олон нийтэд мэдээлж байна. Мөн
төсвийн
батлагдсан
төлөвлөгөө,
төсвийн
гүйцэтгэлийн хагас бүтэн жилийн тайлан, төсвийн
гүйцэтгэлд
хийсэн
аудитын
байгууллагын
дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь байгууллагын
мэдээллийн самбарт байрлуулж, шинэчлэн
ажиллаж хэвшлээ. Түүнчлэн төсвийн гүйцэтгэлийн
мэдээг сар бүр гаргаж аймгийн удирлагуудад
хүргүүлж байгаагаас гадна мэдээллийн самбарт
байрлуулах, аймгийн вэб сайтаар мэдээлж байна.
2014 онд ХЭДС-аас 667 сая төгрөгийн
санхүүжилтээр иргэдэд жижиг зээл олгон 271
ажлын байрыг шинээр бий болгосон байна.
“Эзэнтэй Монгол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн нийт
33 төсөл арга хэмжээг 101.0 сая төгрөгийн
хөрөнгөөр
хийж
гүйцэтгэн
561
иргэнийг
хамруулсан
байна.
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
иргэдийн
хөдөлмөр
эрхлэлтийг
дэмжих
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж
ахуйн
үйлчилгээ,
хүнсний үйлдвэрлэл, мал аж ахуй эрхлэх болон
газар тариалан, гар урлалын чиглэлүүдээр 25
төслийг 30,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр дэмжин
ажиллаж 30 ажлын байрыг бий болголоо.
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж
“Сумын залуус” төслийг 16 суманд хэрэгжүүлэн 68
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Нèéãìèéí
ýìçýã
á¿ëýãò
çîðèóëñàí õàëàìæ, ¿éë÷èëãýýíèé
ñàíõ¿¿æèëò
áîëîí
àõìàä
íàñòàíä
îëãîõ ñàíõ¿¿ãèéí
òóñëàìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ;

НХХ

иргэнд 13,6 сая төгрөг, “Ажлын гараа” төслийг
хэрэгжүүлэн
363 иргэнд
68,6
төгрөгийн
санхүүжилтийг тус тус олголоо. Эдгээр арга
хэмжээний үр дүнд улирлын ажлын байр 709,
байнгын ажлын байр 1024 нийт 1733 шинэ ажлын
байр бий болсон нь өмнөх оны мөн үеийхтэй
харьцуулахад 573 шинэ ажлын байраар буюу 66.9
хувиар өссөн дүнтэй байна. "Эх, нярайн эрүүл
мэнд" /2014-2016/ аймгийн стратегийг хэрэгжүүлэн
3 зорилтын хүрээнд 17 ажил хийхээр төлөвлөж
хэрэгжилт 96.8%-тай байна. ЭМЯ-аас 2014 оныг
Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жил болгон,
аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр 8 зорилтын 64
арга хэмжээг төлөвлөн ажилласан. Нэгдсэн
эмнэлгийн 50 ортой төрөх эмнэлгийг ашиглалтанд
оруулж, 74.8 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр,
Хишиг-Өндөр суманд 20.0 сая, Баян-Агт суманд
3.7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдлээ.
Халдварт
өвчинтэй
тэмцэх
аймгийн
дэд
хөтөлбөрийг батлуулан хэрэгжүүлж, халдварт
өвчний голомтонд эрт илрүүлэх хариу арга
хэмжээг авч ажилласнаар 153 тохиолдлоор
буурсан.
Аймгийн хэмжээнд амьжиргааны түвшний доогуур
хэрэглээтэй байгаа 281 өрхийн 1,620 иргэнд
нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасан
үйлчилгээний төрөл болох “Хүнсний эрхийн бичиг”
авах эрх үүссэн бөгөөд энэ онд 278 өрх хүнсний
дэмжлэг авсан байна. Ахмадын эмчилгээ,
сувилгааны цогцолбор төвийг Булган сумын
Жаргалант багт шинээр барьж байгуулахаар
төлөвлөж 1-р шатны барилгын угсралтын ажлыг
Улаанбаатар хотын “Дэлгэр ган” ХХК
401,8 сая
төгрөгийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгээд байна.
Аймгийн хэмжээнд 21 байгууллага ахмадын
сантай болж хуримлалын хөрөнгөөр сум орон
нутгийн
ахмадын
өргөөг
тохижуулах,
чиирэгжүүлэх нөхөн сэргээх танхим байгуулах
зэрэг үйл ажиллагаанд зарцуулан ажиллаж байна.
Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай болон
холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах
чиглэлээр харж хандах хүнгүй ганц бие 60 ахмад
настанд түлшний хөнгөлөлт 8400,0 мянган төгрөг,
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Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 2. Óóë
óóðõàéí ñàëáàðò
áàéãàëü îð÷íûã
õàìãààëæ,
ýêîëîãèéí
òýíöâýðò
áàéäëûã
õàäãàëíà:

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
1.
Ãàäààä
çàõ
çýýëä ºðñºëäºõ
÷àäâàðòàé
ýöñèéí
á¿òýýãäýõ¿¿íèé
¿éëäâýðëýëèéã
íýìýãä¿¿ëíý:

харъяалалгүй 110 ахмад настанд хүнтдэтгэл
үзүүлж 1100,0 мянган төгрөгийн тусламж
үйлчилгээг үзүүллээ
5.2. ÝДИЙН ЗАСГИЙН БОДИТ САЛБАРУУДЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
5.2.1. ÀЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
5.2.1.1. ÃЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, ЭРДЭС БАЯЛАГ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО / 2007-2015/
Уул уурхайн эвдэрсэн газрын техникийн нөхөн
Уóë,
óóðõàéí
àøèãëàëòàíä
сэргээлтийг 51.75 га талбайд биологийн нөхөн
ºðòñºí
òàëáàéí
íºõºí
ХБХ
сэргээлтийг 24.65 га талбайд стандартын дагуу
ñýðãýýëòèéã ñàéæðóóëàõ;
хийж гүйцэтгэлээ.
Уóðõàéí õºäºëìºðèéí àþóëã¿é
àæèëëàãàà,
ýð¿¿ë
àõóéí
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийг байгаль орчинд сөрөг
íºõöºëèéã ñàéæðóóëàõ, àøèãò
нөлөө багатай технологийг нэвтрүүлэх зорилгоор
ìàëòìàëûã
äàëä
àðãààð
ХБХ
технологийн усны 70 орчим хувийг хаягдал усыг
îëáîðëîõ,
ãàçðûí
ã¿íä
эргүүлэн ашиглах замаар хангаж байна.
áîëîâñðóóëàëò õèéõèéã äýìæèí
ºðãºæ¿¿ëýõ;
5.2.1.2. ÁОЛОВСРУУЛАХ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО /2007-2015/
“Энэ онд аймгийн төвд Хустай бекери, Бөмбөөлэй,
Нандин нарийн боовны цех шинээр байгуулагдаж,
“Арвайн эхлэл” ХХК нь “Сум хөгжүүлэх сан”-аас
20.0 сая төгрөгийн хөнгөлттэй зээл авч
зориулалтын үйлдвэрийн байртай болж, “Ногоон
өгөөж бүл” сүү боловсруулах цех шинээр
байгуулан ажиллуулж байна. “Баяндаш хайрхан”
ХХК -нь “Мал мах бэлтгэлийн нэгдсэн төв” 80 тний хөргүүртэй агуулахыг ашиглалтад оруулж
Өºðèéí
îðîíä
¿éëäâýðëýõ
аймгийн 2014, 2015 оны нөөцийн махыг
áîëîìæòîé õ¿íñíèé áîëîí ºðãºí
үйлдвэрийн аргаар бэлтгэн нийлүүлэх ажлыг
õýðýãëýýíèé
áàðààíû
гүйцэтгэж байна. Иргэд хөдөлмөрөөрөө хоршон
ХБХ
¿éëäâýðëýëèéã
õºãæ¿¿ëæ,
нийлж өлөн боловсруулах цех ажиллуулж, “Буман
èìïîðòîîñ õýò õàðààò áàéäëûã
сүхэс” ХХК СХС- аас 10.0 сая төгрөгийн зээл авч
áàãàñãàõ;
хиамны цех тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж
байна. Булган сумын 4-р багд улсын төсвийн 100.0
сая төгрөгний хөрөнгөөр мал нядалгааны цэг, 3
тн-ы багтаамжтай гүн хөлдөөлтийн агуулах барих
барилгын ажил, тоног төхөөрөмж суурльлуулах
ажил 100 хувь хийгдлээ. Дэд бүтцийг нь
шийдвэрлэхээр 70.0 сая төгрөгийн төсөв
боловсрууллаа. "Гүми Хишиг- Өндөр" ХХК -ны
"Голант бяслаг" нь чанарын өндөр төвшинд
үйлдвэрлэгдэж нийслэлийн зэрэглэл өндөртэй
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Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
1.
Æèæèã,
äóíä
¿éëäâýðëýëèéí
õºãæëèéã äýìæèõ
ýðõ ç¿éí òààòàé
îð÷èíã
á¿ðä¿¿ëíý:

ресторан, гадаадын элчин сайдын яамдад
захиалгаар нийлүүлж байна. Булган сумын
“Сувдан сорт” хоршоо, ахуйн үйлчилгээний Дахин
сэргэлт
холбооны
“Есөн
эрдэнэ”
бүлэг,
Бүрэгхангай сумын “Гоѐл чимэг” зэрэг оѐдлын
бүлгүүд тус аймгийн 15 аж ахуйн нэгж
байгууллагын захиалгат 215 ширхэг ажлын болон
дүрэмт
хувцасыг
үйлдвэрлэн
хэрэгцээнд
нийлүүлсэний
зэрэгцээ
сурагчдын
дүрэмт
хувцасны засварыг гүйцэтгэж байна. Зөөлөн
оѐдлын ажил үйлчилгээ эрхлэгчдэд “Сум
хөгжүүлэх сан”- аас 170.0 гаруй сая төгрөгийн
хөнгөлттэй зээл олгож, Аж ахуй эрхлэлтийг
дэмжих хөтөлбөрөөс 13 иргэнд 13.0 сая төгрөгийн
буцалтгүй
дэмжлэг
үзүүллээ.
Үндэсний
мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрийн
Зөөлөн оѐдол эсгүүрийн сургалтад 16 иргэнийг
хамруулж мэргэжлийн үнэмлэх олголоо. Эдгээр
оѐдолчид “Дэлгэрмөрөн”, “Чадвар” бүлгүүдийг
байгуулж захиалгат хувцас үйлдвэрлэж байна.
5.2.1.3. ÆИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БОДЛОГО /2007-2015/
"Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан"-аас иргэн
Ариунжаргалын гэрэл зургын 5.0 сая төгрөгийн
зээл, Цэрэнпагмын оѐдол төслийн 5.0 сая
төгрөгийн зээлэнд батлан даалт гаргалаа. “Зах
зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төсөл 5
жилийн хугацаатай хэрэгжиж байна. Төслийн
зорилго нь бичил үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг нэгтгэж
хоршоо, нөхөрлөл, бүл болгон зохион байгуулж,
нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч
Жèæèã,
äóíä
¿éëäâýðëýë
болгон өргөжүүлж 5,0-100,0 сая хүртлэх төгрөгийн
ýðõëýã÷äèéã çýýëèéí äààòãàëûí
ХБХ
жилийн 10,7 хувийн хүүтэй хөнгөлттэй зээлээр
¿éë÷èëãýýíä õàìðóóëàõ;
дэмжлэг үзүүлж, хоршоонд 50 хувь, компаид 60
хувь, бүлгийн зээлийн 70-80 хувьд нь батлан
даалт гаргах боломжтой юм. Булган аймаг дахь
ЗЗБУХ төслийн шугмаар 10 суманд 87 бүлэг
байгуулагдаж 876 гишүүд хамрагдаж байна.
Өнөөдрийн байдлаар аймгийн хэмжээнд 36 бүлэгт
308 сая төгрөгний зээлийн жилийн 8%-ийн
хүүтэйгээр барьцаа хөрөнгийн 80 % ийг батлан
даалтанд хамруулан ажиллаж байна.
Жèæèã,
äóíä
¿éëäâýðëýë
ХБХ 2014 онд Орхон, Бугат, Могод, Хутаг-Өндөр, Баян-
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90

Агт, Булган сум, Хялганат тосгоны 16 иргэн, 2 аж
ахуй нэгжид 20 ширхэг хадлангийн болон газар
тариалангийн зориулалттай бага оврын трактор
хөнгөлөлттэй нөхцөлд хамрагдаж авсан байна.
ҮХААЯ- аас тэжээлийн 3 үйлдвэр хөнгөлттэй
нөхцөлөөр авлаа. 1 үйлдвэрийг аймгийн Нөөцийн
газар, 1 үйлдвэрийг Дашинчилэн суманд
хуваариллаа.
"Заан хүж" ЗГБХН 9 сумын 344 иргэнд аж ахуй
Жèæèã,
äóíä
¿éëäâýðëýë,
эрхлэлтийн сургалтыг зохион байгуулж байна.
¿éë÷èëãýý
ýðõëýõ
õ¿ñýëòýé
Аймагт ХАҮТ-ын салбар байгуулагдаж гишүүн
èðãýäèéã øààðäëàãàòàé ìýäýý,
байгууллагад бизнес зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж
ìýäýýëëýýð
õàíãàõ,
òýäýíä
байна. Мөн 14 мэргэжлийн холбоод төртэй
òåõíèê,
òåõíîëîãèéí
ñîíãîëò
хамтран салбарт ажиллагсадын мэргэжлийн
õèéõýä
íü
òóñëàõ,
òºñºë
ХБХ мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт арга
áîëîâñðóóëàõ,
øàëãàðóóëàõ
хэмжээг зохион байгуулж байна. Зах зээл ба
ÿâöàä
íü
çºâëºãºº
ºãºõ,
бэлчээрийн
удирдлагын
менежмент
төсөл
¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ ¿¿ðýã á¿õèé
хэрэгжиж төсөлд хамрагдаж буй 87 бүлгийн 876
òºâ¿¿äèéã àéìàã, íèéñëýë, ñóì,
гишүүдэд бизнес зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж нэмүү
ä¿¿ðã¿¿äýä
çîõèîí
áàéãóóëæ
өртгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхээр ажиллаж
àæèëëóóëàõ;
байна.
5.2.1.4. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО /2007-2015/
Энэ онд 11 нэр төрлийн 277,2 сая төгрөний эм
биобэлдмэлийг хүлээн авч, сумдад хуваарилан
Мàëûã õàëäâàðò áîëîí øèìèã÷èò
ХБХ
олгосон. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
ºâ÷íººñ
õàìãààëàõ
ºíäºð
ХХА
арга
хэмжээнд
692,2
мян.толгой
мал
òåõíîëîãèéã íýâòð¿¿ëæ ýõëýõ;
АГ
хамрагдахаас 733,5 мянган толгой мал хамрагдаж
105,8 хувийн биелэлтэй.
Үхэр сүрэгт Сэлэнгэ үүлдрийн бухыг, адуун сүрэгт
Õýíòèé, Ñ¿õáààòàðààñ óãøèë ñàéòàé àçàðãàí
үрээг, хонин сүрэгт Áàðãà, Áàÿä, ¯çýì÷èí,
Дархадын ууцан сүүлт хуц, ямаан сүрэгт Эрчмийн
Монгол малын тэсвэрт чанарыг
õàð óõíûã үндсэн сайжруулагч болгон ашиглаж
áàòàòãàí,
öóñ
îéðòîõîîñ
үржлийн ажил явуулж байна. Бог малын
ХБХ
óðüä÷èëàí ñýðãèéëæ, áèîëîãèéí
хээлтүүлэгчийг
мэргэжлийн
байгууллага,
ХХА
áîëîìæèéã
á¿ðýí
àøèãëàæ,
мэргэжилтний хяналт үйлчилгээний дор тусгайлан
АГ
áàéãàëèéí ýðñäýë äààõ ÷àäâàðûã
хариуцан маллаж үржлийн ажлыг шинжлэх ухааны
íü áýõæ¿¿ëýõ;
үндэслэлтэй хөтлөн явуулах зорилгоор аймгийн
Засаг даргын А/263 дугаар захирамжийг гарган
Могод, Гурванбулаг, Бүрэгхангай, Дашинчилэн
сумдыг сонгон авч зөвлөмж чиглэлийг хүргүүлэв.
Аймгийн нөөцийн газар 68, ЦСҮАА 50 , малчид
ýðõëýã÷äèéã äýìæèæ, áàãà îâðûí
òîíîã òºõººðºìæèéí ëèçèíãèéí
¿éë÷èëãýýã ºðãºæ¿¿ëýõ.

1

1

2

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
2.
Æèæèã,
äóíä
¿éëäâýðëýë
ýðõëýã÷äýä
¿ç¿¿ëäýã òºðèéí
¿éë÷èëãýýã
÷èðýãäýëã¿é,
ò¿ðãýí øóóðõàé
áîëãîíî:

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 1. Á¿ñ
íóòãèéí
îíöëîãûã
õàðãàëçàí
áýë÷ýýðèéí
áîëîí
ýð÷èìæñýí ìàë
àæ
àõóéã
õîñëóóëàí
õºãæ¿¿ëæ,
õàëäâàðò ºâ÷íèé
ãàðàëò,
òàðõàëòûã
ýðñ
áóóðóóëàí ìàëûã
ýð¿¿ëæ¿¿ëæ, ìàë
àæ
àõóéí
á¿òýýãäýõ¿¿íèé
¿éëäâýðëýë,
áîëîâñðóóëàëò,

90

100

100

ýêñïîðòûã
íýìýãä¿¿ëíý:
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4

Мàëûí ÷àíàð, ¿ðæëèéí àæëûã
ñàéæðóóëàõ;

Бýë÷ýýðèéã çîõèñòîé àøèãëàõ,
ýçýìø¿¿ëýõ,
ñàéæðóóëàõ,
õàìãààëàõ,
òàëõëàãäñàí
áýë÷ýýðèéã íºõºí ñýðãýýõ çàìààð
áàãòààìæ, äààöûã íýìýãä¿¿ëýí
ìàë
àæ
àõóéí
ýðñäýëèéã

ХБХ
ХХА
АГ

ХБХ
ХХА
АГ

510 нийт 628 гаруй өсвөр хээлтүүлэгч шинээр
сонгон бойжуулав.
Сэлэнгэ үүлдрийн үхрийг үржүүлэх бүс нутаг
áîëîõ Ñýëýíãý, Õóòàã-Өндөр, Хангал сумдаас
Монголын Малзүйч үржүүлэгчийн холбооны
санхүүжилтээр 32, “Сэлэнгэ үүлдрийн үхрийг
бататган сайжруулах нь” инновацын төслийн
хөрөнгөөр 21, нийт 53 бухан бярууг сонгон тухайн
орон нутагт нь хээлтүүлэгчээр ашиглахаар өсгөн
бойжуулж байна. Сэлэнгэ суманд Сэлэнгэ
үүлдрийн 150 үнээнд герефорд үүлдрээр, Булган
суманд 15 үнээнд Симменталь, Алатау үүлдрээр,
Гурванбулаг суманд 25 үнээнд Улаан ангус
үүлдрээр нийт 190 үнээнд зохиомол хээлтүүлэг
хийв. Сэлэнгэ үүлдрийн үхэр үржүүлэх бүс нутагт
Сэлэнэг үүлдрийн үхрийн хээлтүүлэгчид ангилалт
хийх ажлыг ҮХААГ-ын 2014 оны А/48 тоот
тушаалын хүрээнд зохион байгуулав. Ангилалтанд
үржлийн 96, өсвөр 166 нийт 262 бух хамрагдав.
Үүнээс дархан ангийн 86, Торгон ангийн 81, 1-р
ангийн 53 2-р ангийн 31 бух ангилагдаж, 11 бух
заазлагдав. ҮХААЯ-тай хамтран Баталгаажсан
үүлдэр омгийн малын тооллого хийх ажлыг зохион
байгуулав. Энэ тооллогын үеэр 6981 цэвэр, 6265
эрлийз, нийт 13246 Сэлэнгэ үүлдрийн цэвэр,
эрлийз үхрийг тоолж баталгаажуулав.
Худаг шинээр гаргах тендåðèéã íýýëòòýé çàðëàí,
2014 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðûí 22-íû ºäºð òåíäåðèéã
íýýæ, 2 áàãöàä 5 àæ àõóéí íýãæèéí ¿íèéí ñàíàë
ирсэнээс “Булган-Ус” ХХК, “Таширийн хүрээ”
ХХКомпаниуд
шалгарч
гэрээ байгуулав.
Дашинчилэн-3,
Рашаант-2,
Гурванбулаг-2,
Баяннуур-1, Могод-2, Хишиг-Өндөр-1, ХутагӨндөр-1, Сайхан-2, Баян-Агт-2, Бүрэгхангай-1,
Орхон-2, Бугат-1, Хангал-2 22 худаг гаргаж,
улсыг комисс хүлээж авав. Орон нутгийн
хөрөнгөөр Бугат-3, Орхон-3, Рашаант-3 сумд 9
худгийг 140,0 сая төгрөг санхүүжилтээр гарган
ашиглалтанд оруулав. Гурванбулаг сумын 1
малчин өөрийн хөрөнгөөр /15,0 сая/ 1 худаг
гаргуулсан байна. Малчдын хүчээр 5 худаг гаргав.
¯¿íèé ¿ð ä¿íä 40 ãàðóé ìÿíãàí ãà áýë÷ýýð
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áóóðóóëàõ;
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Бýë÷ýýðèéí
ãàçðûã
àøèãëàõ,
ýçýìøèõ õàðèëöààíû ýðõ ç¿éí
çîõèöóóëàëòûã
òºãºëäºðæ¿¿ëæ,
óëàìæëàëò àðãàä òóëãóóðëàñàí
áýë÷ýýðèéí
ìåíåæìåíòèéã
áîëîâñðîíãóé
áîëãîæ,
áýë÷ýýðèéí
äààöàä
çýðëýã
àìüòíû
áýë÷ýýð,
òýæýýëèéí
õýðýãöýýã
îðóóëàí
òîîöîõ
çàð÷ìûã áàðèìòëàõ;

ХБХ
ХХА
АГ

6

Бèîòåõíîëîãèéí
îëîëòûã
íýâòð¿¿ëæ,
ìàë
¿ðæ¿¿ëãèéí
á¿òýýãäýõ¿¿íèé
¿éëäâýðëýëèéã
ºðãºæ¿¿ëýõ;

ХБХ
ХХА
АГ

7

Мàë÷äûã õºãæ¿¿ëýõ, ìàë àæ
àõóéí ¿éëäâýðëýëä øèíæëýõ
óõààíû
îëîëòûã
íýâòð¿¿ëýõ
áîëîí ìàë àæ àõóé ýðõëýõ àðãà
óõààíû ÷èãëýëýýð ìàë÷äûí äóíä
àëáàí áóñ ñóðãàëòûí íýãäñýí
òîãòîëöîîã
á¿ðä¿¿ëæ
õýðýãæ¿¿ëýõ.

ХБХ
ХХА
АГ

усжуулж, 150 гаруй өрхийн 130.0 мянган толгой
ìàëûã óñààр хангах нөхцөлийг бүрдүүллээ.
Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх
бэлчээрийн төлөв байдлийн судалгааны ажлын
тендерийг зөвлөх үйлчилгээний журмаар зарлаж,
тендерт
Газар зүйн хүрээлэн, Хөдөөгийн
хөгжлийн судалгааны төв ТББ шалгарч гэрээ
байгуулан
судалгааны
ажлыг
гүйцэтгэв.
Судалгаанд 16 сумын хөдөөгийн 52 баг
хамрагдсан. Судалгааны багийнхан бэлчээрийн
төлөв байдлын талаарх зөвлөмжийг боловсруулж,
дүн шинжилгээ хийв.
Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд Чех улсын
хөгжлийн агентлаг, Малын удмын сангийн
үндэсний төвтэй хамтран зохион байгуулсан
“Үхрийн зохиомол хээлтүүлгийн үр ашгийг
дээшлүүлэх нь” 10 хоногийн сургалтанд Булган,
Бугат сумдаас 2, МУСҮТ-өөс зохион байгуулсан
бог малын зохимол хээлтүүлгийн сургалтанд
Гурванбулаг, Орхон сумдаас 2 техникчийг тус тус
хамруулав. Мөн Булган суманд Орхон, Баянуур,
Баян-Агт,
Хутаг-Өндөр,
Булган
сумдын
техникчдийг хамруулан 3 өдрийн сургалт,
дадлагын ажлыг зохион байгуулав. 1,9 сая
төгрөгийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж, үрээр
хангав. Энэ онд 190 үнээнд Симменталь, Алатау,
Герефорд, Улаан ангус үүлдрийн үрээр зохимол
хээлтүүлэг хийлээ.
Дашинчилэн, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр сумд,
Хялганат
тосгонд
“Малчид
хоршоологчдын
аймгийн зөвлөгөөн”-ийг бүсчлэн зохион байгуулав.
Зөвлөгөөнд 500-аад төлөөлөгч оролцлоо. Хойд
бүсийн Хутаг-Өндөр суманд зохион байгуулсан
зөвлөгөөнд
ҮХАА-н
дэд
сайд
Ц.Туваан,
МААБХЗГ-ын дарга Н.Ганибал нар оролцож
малчид хоршоологчдийн асуултанд хариу өгч
зарим асуудлыг шийдвэрлэв.
Зөвлөгөөнийг аймгийн ИТХ, ЗДТГ, Цагдаагийн
газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөрийн
хэлтэс, ХАА-н биржийн ажлын алба, Үйлдвэрлэл,
Үйлчилгээний Хоршоодын Холбоо, Хөдөө аж
ахуйн
хоршоологчдын
үндэсний
холбоо,
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Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
3.
Õ¿íñíèé
¿éëäâýðëýëä
îð÷èí
¿åèéí
äýâøèëòýò
òåõíîëîãèéã
íýâòð¿¿ëæ,
á¿òýýãäýõ¿¿íèé
ºðñºëäºõ
÷àäâàðûã
ñàéæðóóëíà:

Эêîëîãèéí
öýâýð
õ¿íñíèé
á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîëîí èìïîðòûã
îðëîõ õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé
¿éëäâýðëýëèéã íýìýãä¿¿ëýõ;

ХБХ
ХХА
АГ

Оð÷èí ¿åèéí òåõíèê, òåõíîëîãòîé
õ¿íñíèé
¿éëäâýðëýëèéã
õºãæ¿¿ëýí õ¿í àìûã òýæýýëëýã,
÷àíàðòàé, àþóëã¿é õ¿íñýýð æèãä,
õ¿ðòýýìæòýé õàíãàæ, ãàäààä çàõ
çýýëä íèéë¿¿ëæ ýõëýõ;

ХБХ
ХХА
АГ

Монголын малчдын холбоо, “Монгол малчин”
сэтгүүл, Дэлхийн малчдын холбооны дэд
ерөнхийлөгч Н.Мааманхүү, Төрийн банк, ХААН
банк
зэрэг
төрийн
болон
төрийн
бус
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж,
малчдад
хандаж
гаргасан
“Уриалга”-ыг
боловсруулж,
түүнийг
хэрэгжүүлэх
ажлын
төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
"Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн" дэд хөтөлбөрийг
үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарт хэрэгжиж буй
төсөл хөтөлбөрүүдтэй уялдуулан хэрэгжүүлсэнээр
тодорхой үр дүнд хүрч байна. Энэ жил 168 га-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-аар нэмэгдлээ. Ургац хураалтаар
156 тн хөх тариа, 32 тн бог будаа, 116 тн халтар
арвай хураан авсан байна. ЖДҮДС-аас "Сайхан
харзтай" ХХК-ийн Бог будааны үйлдвэрлэлийг
дэмжиж 40.0 сая төгрөгний дэмжлэг үзүүлсэний үр
дүнд
бог
будаа
тариалалтыг
17
га-р
нэмэгдүүллээ. Хангал, Хутаг-ªíäºð, Ñýëýíãý ñóìä
ÑÕÑ-ààñ õàëòàð àðâàé, áîã áóäààíû òàðèàëàëò,
боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжиж 35.0 сая
төгрөгийн
зээл
олгосоноор
тариалалтыг
нэмэгдүүлэхэд бодитой дэмжлэг боллоо. Сэлэнгэ
сумын “Сайхан харзтай” ХХК-нь “Шим бог будаа”
бүтээгдэхүүндээ “Үндэсний тохирлын тэмдэг” - ийг
3 жил хэрэглэх эрхтэй үйл ажиллагаа явуулж
байна. Хангал, Сэлэнгэ сумдын төдийгүй аймгийн
“Брэнд” бүтээгдэхүүн Бог будаа бүтээгдэхүүнийг
Газар зүйн заалтаар баталгаажуулах талаар
судалгааны ажил хийгдэж байна.
2014 онд СХС- ийн 27.5 хувь, ЖДҮДС- ийн 12
хувийг
хүнсний
үйлдвэрлэл
хангамжийг
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн төсөлд зарцуулсан байна.
Аймгийн нийт хүн амын хүнсний гол нэрийн
бүтээгдэхүүний хэрэгцээ 3700 тн мах, махан
бүтээгдэхүүн, 3700 тн сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, 2100
тн гурил, 4709 тн гурилан бүтээгдэхүүн, 2997 тн
төмс, 4281 тн хүнсний ногоо, 3853 тн жимс,
жимсгэнэ шаардлагатайгаас 2014 онд үйлдвэрийн
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Тîõèðîìæòîé
á¿ñ
íóòãóóäàä
áººíèé õóäàëäààíû òºâ, áèðæ
áàéãóóëæ,
õ¿íñíèé
á¿òýýãäýõ¿¿íèé
áîðëóóëàëòûí
îíîâ÷òîé ñ¿ëæýýã áèé áîëãîõ.

ХБХ
ХХА
АГ

1

Аøèãëàãäàõã¿é
áàéãàà
áýë÷ýýðèéã õóäàã ãàðãàæ, õóðûí
óñ õóðèìòëóóëæ, áóëàã øàíäíû
óñûã íýìýãä¿¿ëæ, óñæóóëàõ;

ХБХ
ХХА
АГ

Мàë÷äûí óíäíû óñíû õ¿ðýëöýýã
íýìýãä¿¿ëæ,
÷àíàðûã
ñàéæðóóëàõ;

ХБХ
ХХА
АГ

Зàðèì ãîëûí óñíû óðñàöûí
òîõèðóóëãà õèéæ áîðîî, öàñíû
óñûã
õóðèìòëóóëàí
ãàíòàé,
õóóðàé
¿åä
óñ
õýðýãëýõ
çîðèóëàëòòàé
ãèäðîòåõíèêèéí
áàéãóóëàìæóóäûã áèé áîëãîõ.

ХБХ
ХХА
АГ

2

3

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 4. Ãàçàð
òàðèàëàíãèéí
áîëîí
áýë÷ýýðèéí óñàí
õàíãàìæèéã
ñàéæðóóëæ,
õºäººãèéí
õ¿í
àìûí
óíäíû
óñíû
õýðýãöýý,
øààðäëàãàä
òîõèðñîí
óñíû
íººöèéã
íýìýãä¿¿ëíý:

аргаар боловсруулсан мах, махан бүтээгдэхүүний
10 гаруй хувийг, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 10
орчим %, сүү бэлтгэлээр 400%, гурилыг 280%,
гурилан бүтээгдэхүүний 60%, төмсийг 200 гаруй
хувь, хүнсний ногооны 85%, жимс, жимсгэний 3%ийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангасан байна.
Аймгийн төвд баригдах Бизнесийн жишигт
нийцсэн худалдааны төвийн зураг төсвийг ”Вилл
кон” ХХК-аар гүйцэтгүүлж, газрын байршлыг
тогтож орон нутгийн төсвөөс 500.0 сая төгрөгийн
хөрөнгө
шийдвэрлээд
байна.
Стандартын
шаардлага хангасан хүнсний бүтээгдэхүүний
хэрэглээг
дэмжиж,
хүнсний
бүтээгдэхүүний
аюулгүй байдлыг хангахуйц тээвэр, агуулахын
сүлжээ, ложисток төв байгуулахаар "Шинэ Булган"
мөрийн хөтөлбөрт тусгаж газрын байршлыг
сонгож, дэд бүтцийг шийдвэрлээд байна.
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 22 худаг
шинээр гаргаж, 374,0 сая төгрөг, 38 булаг шандын
эхийг хашиж, хамгаалах тохижуулах ажлыг 152,0
сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар зохион
байгуулав.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр 19, төсөл хөтөлбөрийн
хөрөнгөөр 3, орон нутгийн хөрөнгөөр 9, малчдын
санаачлагаар 5 худаг нийт 36 худаг гаргаж, 40
гаруй мянган га бэлчээр усжуулж, 150 гаруй
ºðõèéí 130.0 ìÿíãàí òîëãîé ìàëûã óñààð õàíãàõ
нөхцөлийг бүрдүүлэв.
Булган аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор тус аймгийн 3
сумын нутаг дэвсгэрт орших Зэд, Хантай,
Бүтээлийн тэдгээрийн орчмын газрыг улсын
тусгай хамгаалалтанд оруулах саналыг тавьж
2011 оны 05-р сарын 05-ны өдрийн УИХ-ын
тогтоолоор дархан цаазат газраар бүртгэгдлээ.
Дархан цаазад газарт Эрэн, Тарвагатай, Азарга,
Зэлтэр гэсэн 4 том гол тэдгээрийн цутгал олон гол
горхиуд хамгаалалтанд орлоо. Эдгээр голууд нь
ус ихтэй Сэлэнгэ мөрөн болон түүний томоохон
цутгал Эгийн голын ус зүйн горимд тэргүүлэх
нөлөөтэй юм. 2014 онд 50 булаг шандын эхийг
хашиж,
хамгаалах
тохижуулах
ажлын
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулаж, одоогоор 26
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Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
6.
Õºðñèéã
ýâäðýëýýñ
õàìãààëàõ,
¿ðæèë
øèìèéã
õàäãàëàõ,
÷èéãèéí
óóðøèëòûã
áàãàñãàõàä
÷èãëýñýí
äýâøèëòýò
òåõíîëîãèéã
ãàçàð òàðèàëàíä
íýâòð¿¿ëíý:

булаг шанд тохижуулаад байна.
Энэ онд 32802 га-д уринш бэлтгэсний 26020 га
ХБХ
Хèìèéí àðãààð áîëîâñðóóëàõ
буюу 79,3 хувийг химийн болон цомхотгосон
ХХА
óðèíøèéí õýìæýýã íýìýãä¿¿ëýõ;
боловсруулалтаар бэлтгэсэн байна. Энэ нь өмнөх
АГ
оноос 4570 га аар нэмэгдсэн байна.
Хөрсний тэг элдэншүүлэг хийх зориулалтын
техник одоогоор Хутаг-өндөр сумын Хонгор агро
ХХК-д нэвтэрч байна. Уриншийн механик
Нîãîîí
áîðäóóðò
áîëîí
ХБХ áîëîâñðóóëàëòûí òîîã öººëºí îëîí ¿éëäýëòýé
öîìõîòãîñîí òåõíîëîãèîð óðèíø
ХХА техникээр
боловсруулалт
хийх
химийн
áýëòãýõ
àðãà
àæèëëàãààã
АГ
áîëîâñðóóëàëòòàé õîëüæ õèéõ àðãûã òàðèàëàëò
íýâòð¿¿ëýõ;
уриншинд хэрэглэж байна. Энэ онд 32820 га-д
уринш хийж, үүнээс 26000 га-д химийн аргаар
уринш хийсэн байна.
Технологийг нэвтрүүлэхтэй холбогдсон ХААН-í
Дýâøèëòýò
òåõíîëîãè
ìàøèí òåõíèêèéã õóäàëäàí àâàõàä àæ àõóéí íýãæ,
íýâòð¿¿ëýõýä
øààðäëàãàòàé
ХБХ ôåðìåð¿¿äýä óðò õóãàöààíû ëèçèíãèéí çýýëýýð
õºäºº àæ àõóéí ìàøèí, òåõíèêèéã
ХХА îëãîæ áàéíà. Ìºí òåõíèê òîíîã òºõººðºìæ,
õóäàëäàí àâàõàä àæ àõóéí íýãæ,
АГ
óðãàìàë õàìãààëëûí áîäèñ, áîðäîîã
ãààëèéí
ôåðìåð¿¿äýä òºðººñ äýìæëýã
òàòâàðã¿éãýýð îðóóëæ èðýõýä äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ
¿ç¿¿ëýõ;
áàéíà.
Тариалангийн
талбайг
малаас
хамгаалан
хашаажуулах ажил Сэлэнгэ, Тэшиг, Хишиг-Өндөр,
Тàðèàëàíãèéí òàëáàéã ñ¿ðëýí
ХБХ Дашинчилэн суманд сайн зохион байгуулагдаж
õó÷ëàãàòàé áîëãîæ õàøààëàí
ХХА нийтдээ. 13427 га үр тарианы талбайд хийгдсэн
õàìãààëàõ;
АГ
байна. Аймгийн хэмжээгээр нийт үр тарианы
13427 га, төмс хүнсний ногоо жимс жимсгэний 548
га талбайг хашаажуулсан .
Аймгийн
хэмжээгээр
119.7
мянган
га
тариалангийн талбайтай бөгөөд үүнээс 81.8
мянган га талбай эзэмшигдэж, 40.0 мянга талбай
атаршсан байна. Сэлэнгэ сумын аж ахуйн нэгж
иргэд өөрсдийн зардлаар 4000 гаруй га-д хөрсний
Хºðñíèé
¿ðæèë
øèìèéã
ХБХ агрохимийн
шинжилгээ
хийлгэсэн.
Цаашид
õàìãààëàõ òàëààðõè ýðõ ç¿éí
ХХА õºðñíèé ¿ðæèë øèìèéã õàìãààëàõ òàëààð аймгийн
îð÷èí,
õÿíàëòûí òîãòîëöîîã
АГ
газар тариалангийн бодлогод тусган,
рапсын
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ.
тариалалтыг хязгаарлах талаар аймгийн Засаг
даргын захирамж гарган хэрэгжүүлснээр өмнөх
оноос тариалалтын хэмжээ буурсан. Мөн хөрсний
үржил шимийг сайжруулах царгас, вандуй зэрэг
таримлыг тариалах эхлэл тавигдсан.
5.2.1.5. ÀЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО /2007-2015/
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Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
1.
Æóóë÷èí
òýýâýðëýõ áîëîí
æóóë÷èí õ¿ëýýí
àâàõ
õ¿÷èí
÷àäëûã
íýìýãä¿¿ëæ,
àÿëàë
æóóë÷ëàëûí ãîë
á¿ñ íóòãèéí çàì
õàðèëöàà,
õîëáîî,
ýð÷èì
õ¿÷íèé
õàíãàìæèéã
ñàéæðóóëíà:
Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 2. Àÿëàë
æóóë÷ëàëûí
òîìîîõîí
öîãöîëáîðóóäûã
áàðüæ
áàéãóóëàí,
àÿëàã÷,
æóóë÷äûí
ñîíèðõëûã
òàòñàí àÿëëûí
òºðë¿¿äèéã á¿ñ
íóòãààð
òºðºëæ¿¿ëýí
õºãæ¿¿ëíý.

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 2. Àâòî
çàìûí ñ¿ëæýýã
ºðãºæ¿¿ëíý:

Аÿëàë æóóë÷ëàëûí ãîë á¿ñ
íóòãóóäûí çàì, õàðèëöàà õîëáîî,
ýð÷èì
õ¿÷íèé
õàíãàìæèéã
ñàéæðóóëàõ
àæëûã
áóñàä
ñàëáàðûí õºãæëèéí áîäëîãî,
òºëºâëºãººòýé
óÿëäóóëàí
õýðýãæ¿¿ëýõ.

НХХ
БОГ

Уëèðëûí õàìààðëûã áàãàñãàæ,
á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé íýð
òºðëèéã îëøðóóëàõ;

НХХ
БОГ

Сàëáàðûí áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõ
÷èã ¿¿ðýã á¿õèé á¿òýö áèé áîëãîæ
àæèëëóóëàõ;

НХХ
БОГ

Мîíãîëä èðýõ æóóë÷äûí òîîã íýã
ñàÿä õ¿ðãýõ.

НХХ
БОГ

Аймгийн аялал жуулчлалын бүс нутаг болон
аяллын маршрутыг аймгийн дэд хөтөлбөрт тусган
ИТХ-ын 09дүгээр сарын 09-ны 134 тоот
тогтоолоор батлууллаа. Мөн Байгаль орчны
Ногоон хөгжил хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд эко
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар тусгалаа.
Аймгийн Усан аялалын маршрут гаргах, нөөцийн
судалгааг
мэргэжлийн
байгууллагаар
хийж
гүйцэтгүүлсэн.

Бугат суманд сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр
цанын бааз байгуллалаа. Орхон сумын "Орсын
булаг" амралтын газар, Намсан амралтын газар
улирлын хамааралгүй ажиллаж байна.
Аймгийн ССАЖГ-т аялал жуулчлалын бодлогын
асуудал хариуцсан мэргэжилтэнг ажиллуулаж
байна.
Энэ онд гадаадын 11000 гаруй, дотоодын 432000
орчим жуулчин манай аймгийг зорин ирсэн нь
өмнөх жилийнхээс гадаадын жуулчин 15.8%,
дотоодын жуулчин 10.1%-иар өссөн үзүүлэлттэй
байна.

5.3. ÄЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
5.3.1. ÇАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО /2007-2015/
Уньт-Хутаг-Өндөр-Намнан
чиглэлийн
хатуу
УИХ
хучилттай замын гүйцэтгэгчээр “Эйч Кэй Би
2001
Интернэйшнл Холдинг” ХХК, Зам тээврийн яамтай
.01.25
гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Орон нутгаас
“Мянганы зам”-ûí õýâòýý, áîñîî
өдрий
ХБХ замын ажилд шаардлагатай чулуун карьер
òýíõëýã¿¿äèéã áàðüæ äóóñãàõ;
н 09
ашиглах, трассын дагуу газар чөлөөлөх, түр
тогтоо
буудаллах ажилчдын байр, КЕМП, худаг уст цэг
лоор
байгуулах, цахилгаан эрчим хүчээр хангах зэрэг
асуудлыг шийдвэрлэсэн.

100

90

100

100

100

2014 онд 8283,1 сая төгрөгийн ажил гүйцэтгэж, 10
дугаар сарын 1-нээс замын хөдөлгөөнийг нээж, 40
км хатуу хучилттай авто замыг улсын комиссоор
хүлээн авах ажилд Зам, тээврийн сайдын
тушаалаар аймгийн ТАЗГ, ОБГ, Цагдаагийн газар,
Хутаг-Өндөр сумын удирдлага, мэргэжилтэнгүүд
оролцсон.

3

Дýä
á¿òöèéí
çàðèì
òýíõëýãèéí
äàãóóõ
õó÷èëòòàé àâòî çàìûã
äóóñãàõ;

4

Б¿ñèéí áîëîí àéìãèéí òºâ¿¿äèéã
íèéñëýëòýé
õàòóó
õó÷èëòòàé
çàìààð, äàðààãèéí øàòàíä ººð
õîîðîíä íü õîëáîõ.

1

2

6

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 3. Àâòî
çàìûí ñàëáàðò
äýâøèëòýä
òåõíèê òåõíîëîãè
íýâòð¿¿ëæ, àâòî
çàì,
çàìûí
áàéãóóëàìæèéí
÷àíàðûã
äýýøë¿¿ëæ,
àøèãëàëò,
¿éë÷èëãýýã
ñàéæðóóëíà:
Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
1.
Ìîíãîë
Óëñûí

áîñîî
õàòóó
áàðüæ

Мîíãîë îðíû áàéãàëü, öàã óóðûí
íºõöºëä òîõèðñîí àâòî çàì áàðèõ
òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëæ, òåõíèê,
òåõíîëîãèéí øèíý÷ëýë õèéõ;

Çàñãèé
í
ãàçðûí
2011
îíû
105
äóãààð
òîãòîî
лоор
Çàñãèé
í
ãàçðûí
2011
îíû
105
äóãààð
òîãòîî
лоор
Засгий
н
газрын
2011
оны
258
дугаар
тогтоо
лоор

ХБХ

Дашинчилэн-Булган чиглэлийн хатуу хучилттай
авто зам барих техник эдийн засгийн үндэслэлийг
боловсруулахдаа замын чиглэлийг Булган-ХишигӨндөр-Гурванбулаг-Рашаант
сумаар
дайран
өнгөрөхөөр өөрчилсөн. Зураг төсөв, техник эдийн
засгийн үндэслэлийг Улаанбаатар хотын “Гео
зураглал” ХХК боловсруулж, бэлэн болгосон.

100

ХБХ

2014 онд Уньт-Тариалан яиглэлийн 88 км хатуу
хучилттай авто зам барьсны үр дүнд аймгийн төв,
Дашинчилэн, Баяннуур, Хутаг-Өндөр сум, ХутагӨндөр сумын Уньт баг Улаанбаатар хоттой хатуу
хучилттай авто замаар холбогдсон.

100

ХБХ

2014 онд Булган АЗЗА ТӨХК-ийн хөрөнгө
оруулалтаар 1 автогрейдер, эксковатор, 1 индүү, 3
хово, 1 ковш авсан.

100

"Давхар гадаргуун боловсруулалт", "Авто замын
шинэ техник, технологи", "Гүүрийн үнэлгээ, засвар
ХБХ
арчлалт" сэдэвт сургалтад Булган АЗЗА ТӨХК-ийн
инженер, техникийн ажилчид оролцсон.
5.3.2. ÝРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО /2007-2015/
Засгий
Эгийн голын усан цахилгаан станц баригдахаар
Тîìîîõîí ãîë, ìºðíèé äàãóó óñàí
н
ХБХ шийдвэрлэгдэж
төсөл
хэрэгжүүлэх
нэгж
öàõèëãààí ñòàíö áàðèõ;
газрын
байгуулагдсан
Аâòî çàìûí òóðøèëò, ñîðèëò
ñóäàëãààíû àæëûã ñàéæðóóëàõ.

100

100

“Эрчим
хүчний
нэгдсэн систем”èéã
áàéãóóëæ,
ýð÷èì
õ¿÷íèé
ñàëáàðûí àøèãò
àæèëëàãààíû
ò¿âøèíã
äýýøë¿¿ëýí,
õºãæëèéí
íýí
òààòàé
îð÷èíã
áèé
áîëãîíî.
Ýð÷èì
õ¿÷íèé
ñàëáàðûã ýð÷èì
õ¿÷ ýêñïîðòîëäîã
÷àäàìæòàé
áîëãîíî:

2

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 2. Ñóì,
ñóóðèí
ãàçðûí
áîëîí ìàë÷äûí
öàõèëãààí ýð÷èì
õ¿÷íèé
õàíãàìæèéã
ñàéæðóóëíà:

2

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
1.
Ìýäýýëýë
õàðèëöààíû
òåõíîëîãèéí
ñàëáàðûí
ïðîãðàìì
õàíãàìæ,
òåõíîëîãè,
ýðõ
ç¿é,
á¿òýö,
çîõèîí
áàéãóóëàëò,
ñàíõ¿¿,
ýäèéí
çàñãèéí
áîëîí
õ¿íèé íººöèéí

хуралд
ааны
шийдв
эрээр

Засгий
н
газрын
“Буман
нарны
гэрэл” 1999.1
Аймгийн хэмжээнд
хөдөөгийн малчин өрхийн
õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä á¿õ ìàë÷èí
0.06
ХБХ 92,7 хувь буюу 6860 малчин өрх сэргээгдэх эрчим
àéë ºðõèéã íàð, ñàëõèíû ýð÷èì өдрий
õ¿÷ýýð õàíãàãäñàí.
õ¿÷íèé ýõ ¿¿ñâýðòýé áîëãîõ;
н 158
дугаар
тогтоо
лоор
5.3.4. МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО /2007-2015/

Мýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû
ãàçðûí ñóóðü ñ¿ëæýýã òîîí
òåõíîëîãò á¿ðýí øèëæ¿¿ëæ, 3Gèéí ¿åëçëýëä îðóóëæ, ãàçàð,
ñàíñðûí õîñîëñîí ºíäºð õóðäíû,
ºðãºí
çóðâàñûí
ñ¿ëæýý,
èíòåðíåòèéí äàìæëàãà ãàðö 2-ûã
áèé áîëãîõ;

ЗГ-н
2011.0
5.03
өдрий
н 145
тоот
тогтоо
л

ХБХ

2012 онд Могод, Баян-Агт, Тэшиг, Сэлэнгэ,
Хангал,
Бүрэгхангай суманд шилэн кабель
суурилагдсанаар тус аймагт Мэдээлэл, харилцаа
холбооны газрын суурь сүлжээг тоон технологид
бүрэн шилжүүлсэн.

100

100

íýí
òààòàé
îð÷èíã
á¿ðä¿¿ëíý:

3

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
2.
Ìýäýýëýë
õàðèëöààíû
òåõíîëîãèéí
îëîëòûã íèéãýì,
ýäèéí
çàñãèéí
á¿õ
ñàëáàðò
ºðãºí
íýâòð¿¿ëíý:

5

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 1. Õ¿í
àìûí íóòàãøèëò,
ñóóðüøëûí
çîõèñòîé
òîãòîëöîîã
õºãæ¿¿ëæ,
õîò,
ñóóðèíãèéí
îðøèí ñóóã÷äàä
òààòàé
îð÷èí
á¿ðä¿¿ëíý:

Мэдээлэл харилцаа холбооны газрын үндсэн
суурь сүлжээг ашиглан Харилцаа холбооны бүх
нийтийн үүргийн сангаас Орхон, Бугат, Баяннуур,
Сайхан сумдад утасгүй холбооны WIFI технологи,
Гурванбулаг, Рашаант, Сайхан, Хутаг, ХишигХБХ өндөр сумдад интернетийн суурин телефон станц,
Сэлэнгэ сумын Атар баг, Хутаг сумын Уньт баг,
Гурванбулаг сумын Бурхант ууланд үүрэн
холбооны шинэ үеийн үйлчилгээг тус тус
ашиглалтад
оруулсан.
Үүрэн
телефон
хэрэглэгчдийн тоо 35,3 мянгад хүрсэн байна.
5.3.5. ÕОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО /2007-2021/
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар он дамнан
баригдаж байсан Шүүхийн халаалтын зуухнаас
Áóëãàí áóóäàë õ¿ðòëýõ äóëààí, öýâýð, õýðýãëýýíèé
халуун усны шугам, Булган сумын 6 дугаар багийн
“Д” хэсгийн амины орон сууцны хорооллын
инженерийн шугам сүлжээ, бохир усны насосны
станцаас лагийн талбай хүртэл 4.5 км бохир усны
даралтад шугамыг шинээр барьж ашиглалтад
орууллаа.
ИТХ
АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй “Хот
2011.1
байгуулалтын салбарын МОН 2301 төсөл”-ийн
Оðîí
íóòãèéí
õîò
ñóóðèí
2.22
хүрээнд Булган сумын халаалтын 4 дүгээр
ãàçðóóäûí èíæåíåðèéí äýä á¿òýö, өдрий
зуухнаас 3 дугаар багийн А,Б хэсгийн айл өрх,
ãàçàð àøèãëàëòûã õýñýã÷èëñýí
н
ХБХ халаалтын 3 дугаар зуухнаас 1,2 дугаар багийн А
åðºíõèé òºëºâëºãººíèé äàãóó 10/07
хэсэг, 6 дугаар багийн А хэсгийн айл өрхийг
ñàéæðóóëàõ.
р
дулаан, цэвэр, хэрэглээний халуун усны шугаманд
тогтоо
холбох, халаалтын 6 дугаар зуухнаас 8 дугаар
лоор
автобааз, Гурилын үйлдвэрийн контор хүртэлх
дулаан, цэвэр, хэрэглээний халуун усны шугамын
өргөтгөл
шинэчлэлтийн
ажил
хийгдэж,
ашиглалтад өглөө.
Орон
нутгийн
хөгжлийн
сангийн
хөрөнгө
оруулалтаар Булган сумын Төв цэнгэлдэх
хүрээлэнгийн урд талд шинээр баригдах “Шинэ
хотхон”-д 630 кВа-ийн 2 ширхэг трансформатор
бүхий хаалттай дэд станц, ХААН банкны хойд
талаас Хас банкны ар тал хүртэл áîõèð óñíû
Хºäºº îðîí íóòàãò
óòàñã¿é
õîëáîîíû ñèñòåìèéã ýð÷èìòýé
õºãæ¿¿ëæ, 2015 îí ãýõýä ¿¿ðýí
òåëåôîíû øèíý ¿åèéí ¿éë÷èëãýýã
ãàçðûí ñóóðü ñ¿ëæýýã àøèãëàí
õ¿í àìûí 60 õ¿ðòýë õóâüä õ¿ðãýæ,
ãàçàð íóòãèéí 50 õ¿ðòýë õóâèéã
çºâõºí ãàçðûí ñóóðü ñ¿ëæýýíèé
òóñëàìæòàéãààð õàìðóóëàõ.

100

100

4

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 2. Îð÷èí
¿åèéí ÷àíàðûí
øààðäëàãà
á¿õèé áàðèëãà,
øèíý
íýð
òºðëèéí
áàðèëãûí
ìàòåðèàëûí
¿éëäâýðëýë,
íèéòèéí
àæ
àõóéí ñàëáàðûã
áèé
áîëãîí
õºãæ¿¿ëíý:

Оðîí íóòãèéí ò¿¿õèé ýäèéí
íººöºä ò¿øèãëýñýí áàðèëãûí
ìàòåðèàëûí
¿éëäâýðëýëèéã
ò¿ëõ¿¿ õºãæ¿¿ëýõ.

ХБХ

даралтат шугам барьж, ашиглалтад оруулсан.
Бүрэгхангай, Тэшиг суманд дулаан, цэвэр усан
хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, усан
сан. насос станц, бохир ус цэвэрлэх байгууламж,
нийгмийн үйлчилгээний барилгуудын дотор
сантехникийн угсралтын ажил хийгдэж байна
2014 îíû 04 ñàðûí 03-íû ºäðèéí 54 ä¿ãýýð
òîãòîîëîîð Áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ¿éëäâýðëýëèéã
äýìæèõ äýä õºòºëáºðèéã áàòëóóëñàí áºãººä ñóì
òóñ á¿ðä íü õºòºëáºðèéã õ¿ðã¿¿ëñýí. Òóñ
õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä Áóëãàí, Îðõîí ñóìûí íóòàã
äýâñãýð áîëîõ Äîìûí äýâñýãò 74.93 ãà ãàçàðò
áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ä¿¿ðãýã÷ ìàòåðèàëûí
¿éëäâýðëýëèéí á¿ñèéã, Áóëãàí ñóìûí 1-ð áàãò 9.7
ãà ãàçàð ìîäîí ìàòåðèàëûí ¿éëäâýðëýëèéí
á¿ñèéã, Áóãàò ñóìûí Àð çîîí äàâààíû ÷óëóóíû
êàðüåðèéã ò¿øèãëýí 28.42 ãà ãàçðûã ÷óëóó áóòëàí
àíãèëàõ ¿éëäâýð áîëîí áåòîí çóóðìàãûí
¿éëäýðëýëèéí á¿ñýýð òºëºâëºí àæèëëàæ áàéíà.
Домын дэвсэгт 2014 онд Орхон аймгийн “Билгүүн
жин” ХХКомпанид 1.4 ãà ãàçàð, Óëààíáààòàð õîòûí
“ОМДА” ХХКомпанид 1 га газар, Улаанбаатар
õîòûí" Àñãàò ýì" ÕÕÊîìïàíèä 1 ãà ãàçàð òóñ òóñ
îëãîñîí. Îðõîí àéìãèéí Áèëã¿¿í æèí ÕÕÊîìïàíè
¿éëäâýðëýëèéí
òîíîã
òºõººðºìæºº
óãñàð÷
¿éëäâýðëýëýý ÿâóóëàõàä áýëýí áîëîîä áàéíà.
2014 îíû 10 ñàðûí 24-íû 01/886 òîîò àëáàí
áè÷ãýýð õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä ¿éë àæèëëàãààã
çîõèîí áàéãóóëæ õîëáîãäîõ àðãà õýìæýýã àâ÷ 2015
îíû ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëòûí òºëºâëºãººíä
òóñãàõ òàëààð ìýäýýëýë çºâëºìæ ºã÷ àæèëëàñàí.
Булган суманд 16 иргэн, аж ахуйн нэгж даацын
болон даацын бус хайрган блок үйлдвэрлэж
байна. Улаанбаатар хотын “Асгат эм” ХХÊîìïàíè,
Îðõîí ñóìûí èðãýí Á. Øàãäàðæàâ Ìàíòèéí
øîõîéí îðäûã ò¿øèãëýí õàíûí ä¿¿ðãýëòèéí
пеноблок үйлдвэрлэхээр ажиллаж байна. Булган
сумын “Ивээлт Булган” ХХКомпани Орхон сумын
элсны ордыг ашиглан гадна ханын өнгөлгөөний
тоосго үйлдвэрлэж байна. Орхон суманд “Өрнөх
хийморь” ХХКомпани Орхон сумын Сээрийн голын
øàð øàâðûã àøèãëàí õàíûí ä¿¿ðãýëòèéí óëààí
òîîñãîíû ¿éëäâýð áàéãóóëàí ¿éë àæèëëàãàà

100

6

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 3. Õ¿í
àìûí
îðîí
ñóóöíû
õàíãàìæèéã ýðñ
ñàéæðóóëíà.
“Орон
сууц”
¿íäýñíèé
õºòºëáºð
õýðýãæ¿¿ëíý:

2

3

4

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 4. Õîò
ñóóðèíãèéí ãàçàð
àøèãëàëòûã
ñàéæðóóëæ,
ýä
õºðºíãèéí
á¿ðòãýëèéí
òîãòîëöîî, ¿éë
àæèëëàãààã
áîëîâñðîíãóé
áîëãîíî:

2021 îí ãýõýä àéë ºðõèéí
äèéëýíõè îëîíõèéã îðîí ñóóöòàé
áîëãîõ.

ЗГ-н
2002.0
4.03
өдрий
н 58-р
тогтоо
л

ХБХ

Гàçðûí ìýäýýëëèéí ¿íäýñíèé
ñèñòåìèéã
áèé
áîëãîí
ýíý
òàëààðõè
ìýäýýëëýýð
îëîí
íèéòýä
øóóðõàé ¿éë÷èëäýã
áîëãîõ;

ХБХ
ГХБ
ХБГ

Гàçðûí ìîíèòîðèíãèéí ñ¿ëæýý
áèé áîëãîæ, äîðîéòîëä îðæ
ýâäýð÷ òàëõëàãäñàí ãàçðûã íºõºí
ñýðãýýæ ñàéæðóóëàõ õºòºëáºð,
òºñë¿¿äèéã
áîëîâñðóóëàí
õýðýãæ¿¿ëýõ;

ХБХ
ГХБ
ХБГ

Үë õºäëºõ ýä õºðºíãèéã ýä
õºðºíãèéí ýðõèéí óëñûí á¿ðòãýëä
á¿ðýí
õàìðóóëæ,
ºì÷èéí

ХБХ
УБХ

ÿâóóëæ áàéíà. Áóëãàí ñóìûí "Í¿íæèãò ºðãºº"
ÕÕÊîìïàíè Õ¿ðýí áóëãèéí õ¿ðìýí ÷óëóóíû îðîäîä
ò¿øèãëýí Áóëãàí ñóìûí 5-ð áàãò õ¿ðìýí áëîê
¿éëäâýðëýæ áàéíà.
2014 онд орон сууц барих ажлыг хөхүүлэн
дэмжиж, Булган суманд 452 айлын орон сууц,
орон сууцны цогцолбор хороолол шинээр барьж
байна. Үүнээс 2014 онд Цагдаагийн хэлтсийн 30
айл, Нарлаг хотхоны 40 айл, нийт 70 айлын орон
сууц ашиглалтад орсон. Тэшиг, Хишиг-Өндөр
суманд 8 айл, Рашаант, Хутаг-Өндөр суманд 12
айлын орон сууц, барих ажил эхлээд байна. БаянАгт сум 10 айл, Орхон суманд 28 айл, Сэлэнгэ
сум 4 айлын амины сууц барьсан.
ÃÕÃÇÇÃàçàð áîëон "Топмап"ХХК хамтран Газрын
кадастрын
мэдээллийн
сангийн
засвар,
шинэчлэлийн “Land manager” болон Quantum GIS
ïðîãðàììûã ãàçðûí õàðèëöààíû ¿éë àæèëëàãààíä
íýâòð¿¿ëýõ ËÌ2 ñóðãàëòàíä ãàçðûí õàðèëöààíû 3
ìýðãýæèëòýí, Áóëãàí ñóìûí 2 ãàçðûí äààìàë
õàìðàãäñàí. Уг “Land manager” программыг газрын
õàðèëöààíû ¿éë àæèëëàãààíä íýâòð¿¿ëñíýýð
ìýäýýëëèéã îëîí íèéòýä øóóðõàé ò¿ãýýõ WebGiS
болон "Лэнд менежер" програм хангамжийг 12-ð
ñàðûí 20-íîîñ àéìãèéí òºâèéí ñóì áîëîí
ÃÕÁÕÁÃàçàðò íýâòýð¿¿ëýõýýð òºëºâëºí àæèëëàæ
áàéíà.
2014 îíä 581 ãà ãàçðûí àõóéí õîã õàÿãäëûã
цэвэрлэж, 21 га-ä ýëñíèé í¿¿ëòýýñ õàìãààëàí ìîä
òàðüæ ç¿ëýãæ¿¿ëñýí, 6.3 ãà ãàçðûí ãóó æàëãûã
òýãøëýí öýâýðëýæ íºõºí ñýðãýýñýí, 23400 ãà
ãàçðûí îéã íºõºí ñýðãýýæ õîðòîí øàâüæèéí óñòãàë
õèéæ 104.8 ãà ãàçàðò ìîä, áóò ñººã øèíýýð
òàðüñàí, Áýë÷ýýðèéí ãàçðûí 3016.023 ãà ãàçàðò
¿ëèéí öàãààíò îãîòîíî, õîðòîí ìýðãý÷èäèéí
õºíººëòòýé
òýìöýæ,
4160.98
ãà
ãàçðûã
àøèãëàëòààñ ÷ºëººëæ, òàðèàëàíãèéí 1876 ãà
ãàçàðò õîðòîí øàâüæèéí óñòãàë òóñ òóñ õèéãäñýí
áàéíà.
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивын 10968
хувийн хэргийн цаасан болон нотлох баримтыг
ангилан ялгаж цахимжууллаа. Эд хөрөнгийн

100

100

90

100

эрхийн
бүртгэлийн
үйлчилгээг
суманд
нэвтрүүлэхээр УБЕГ-аас өгсөн чиглэлийн дагуу
эхний ээлжинд сумын улсын бүртгэгч нар эд
хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэлийн
материалыг шалган заавар, зөвөлгөө өгөх, хүлээн
авч гэрчилгээг гаргуулан
489 бүртгэл сумын
бүртгэгч нараар дамжигдан хийгдсэн нь төрийн
үйлчилгээг сумын иргэдэд чирэгдэлгүй, шуурхай
хүргэлээ. Мөн Орхон, Дашинчилэн, Бүрэгхангай
сумдын иргэдийн үл хөдлөх эрхийн гэрчилгээг
2015 иргэнд газар дээр нь олгосон.
5.4. ÁҮС НУТАГ, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

á¿ðòãýëèéí
ñèñòåìèéã
áîëîâñðîíãóé áîëãîí áýõæ¿¿ëýõ.

3

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
2.
Áàðóóí, Õàíãàéí,
Òºâèéí,
Ç¿¿í,
Óëààíáààòàðûí
á¿ñèéí
ýäèéí
çàñãèéí ºñºëòèéã
õºãæëèéí õ¿÷èí
ç¿éë
áîëãîæ,
Ìÿíãàíû
õºãæëèéí
çîðèëòóóäûã
õýðýãæ¿¿ëíý.
“Хөдөөгийн
хөгжил”
¿íäýñíèé
õºòºëáºðèéã
áîëîâñðóóëæ,
õýðýãæ¿¿ëíý:

Б¿ñèéí òóëãóóð òºâ, àéìãèéí
òºâ¿¿ä, òîìîîõîí óóë óóðõàéí
¿éëäâýð¿¿äèéã
ò¿øèãëýí
ýð÷èìæñýí
ìàë
àæ
àõóé,
óñàëãààòàé
ãàçàð
òàðèàëàíä
ñóóðèëñàí ôåðìåðèéí àæ àõóéí
îíîâ÷òîé ñ¿ëæýý áèé áîëãîí
õºãæ¿¿ëýõ;

ХБХ

Манай аймагт 51 сүүний үнээний фермд 1499
үнээ, 11 махны чиглэлийн аж ахуйд 718 үхэр, 1
хонины аж ахуйд 280 хангай үүлдрийн хонь,4
тахианы аж ахуйд 2782 тахиа, 11 гахайн аж ахуйд
832 гахай, 3 зөгийн аж ахуй 36 бүлтэйгээр үйл
ажиллагаа явуулж байна. Нийт 14 суманд 81
ýð÷èìæñýí ÌÀÀ-н ферм үйл ажиллагаа явуулж
байгаагийн 63.0% нь сүүний үхэр, 13.6% нь маõíû
үхэр,1.2% нь ноосны хонь, 13.5% нь гахай, 4.9%
нь тахиа, 3.7% нь зөгийн аж ахуй байна. Энэ онд
сүүний үнээний ферм 2, махны чиглэлийн аж ахуй
1, шувууны аж ахуй 1, гахайн аж ахуй 2 тус тус
шинээр байгуулагдаж, үйл ажиллагаагаа эхлээд
байна. Эрчимжсэн аæ àõóéí õºãæëèéã äýìæèõ
òàëààð Çàñãèéí ãàçðààñ àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí àðãà
хэмжээний үр дүнд фермийн аж ахуйн нэгжийн тоо
2006 îíòîé õàðüöóóëàõàä 5,4 äàõèí ºññºí ä¿íòýé
байна.

100

ÇÓÐÃÀÀ. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÍÛ ÁÎÄËÎÃÎ /2007-2021/

3

2

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
1.
Áàéãàëü îð÷íû
áîõèðäîë,
äîðîéòëûã
õÿçãààðëàí
çîãñîîíî:
Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 2. Ãàçàð,
ãàçðûí õýâëèéí

Сýðãýýãäýõ ýð÷èì õ¿÷ àøèãëàõ
õóâü õýìæýýã íýìýãä¿¿ëæ, íàð,
ñàëõè, óñíû ýð÷èì õ¿÷íèé ýõ
¿¿ñâýðèéí äàí áîëîí õîðøñîí
õýðýãëýýã õºãæ¿¿ëýõ;

ХБХ

Аймгийн хэмжээнд
хөдөөгийн малчин өрхийн
92,7 хувь буюу 6860 малчин өрх сэргээгдэх эрчим
õ¿÷ýýð õàíãàãäñàí.

100

Мîíãîë ¿íäýñòíèé ¿åèéí ¿åä
îíöëîí õàéðëàæ, îíãîí áàéäëààð
íü õàäãàëàí ¿ëäýýõ ãàçàð íóòãèéí

ХБХ

Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны дархан цаазат
газрын хамгаалалтын захиргаа нь “Монгол орны
òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí ñ¿ëæýýã

100

áàÿëàãèéã
çîõèñòîé
àøèãëàõ íýãäñýí
áîäëîãî
õýðýãæ¿¿ëíý:

1

2

3

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 4. Îéí
íººöèéã
òîãòâîðòîé
àøèãëàæ,
îé
õàìãààëàõ,
íºõºí
ñýðãýýõ,
ýêîëîãèéí
òýíöâýðèéã
õàäãàëàõ
íºõöºëèéã
õàíãàíà:

¿íäýñíèé ºâèéí ñàíã áóé áîëãîæ,
õàìãààëàëòàíä
àâàõ,
òóñãàé
õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí
òàëààð
áàðèìòëàõ
òºðèéí
áîäëîãî,
ìåíåæìåíòèéã
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ;

Оéí
ñàíä
ñàíñðûí
ìýäýý
àøèãëàæ, çàéíààñ òàíäàí ñóäëàõ
àðãààð õàéãóóë, ñóäàëãàà õèéæ,
òàðõàëò, á¿òýö, á¿ðýëäýõ¿¿íèéã
òîãòîîí
îéí
çóðàãëàë,
îéí
òîãòâîðòîé
ìåíåæìåíòèéí
õºòºëáºð áîëîâñðóóëæ, ãàçàð
ç¿éí ìýäýýëëèéí òîãòîëöîîíä
ñóóðèëñàí îéí ìýäýýëëèéí ñàí
áàéãóóëàõ;

ХБХ
БОГ

Сòðàòåãèéí
äóíä
õóãàöààíû
çîðèëòûí õ¿ðýýíä óóð àìüñãàëûã
çººëð¿¿ëæ, öºëæèëò, õºðñíèé
ýâäðýë, ò¿éðýí, ýëñíèé í¿¿äýëòýé
òýìöýõ çîðèëãîîð îéã íºõºí
ñýðãýýõ, ãîâü, õýýðèéí á¿ñýä ìîä
òàðèàëæ
íîãîîí
çóðâàñ
áàéãóóëàõ;

ХБХ
БОГ

Оé õàìãààëàõ àæèëä äýâøèëòýò
ìåíåæìåíòèéí àðãà õýëáýðèéã
íýâòð¿¿ëæ, îéí ñàíãèéí 20
õ¿ðòýëõ õóâèéã íóòãèéí èðãýä,
íºõºðëºëä ãýðýýãýýð ýçýìø¿¿ëýí
îéã õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ,
çîõèñòîé àøèãëàõ õàðèóöëàãûí
òîãòîëöîî á¿ðä¿¿ëýõ.

ХБХ
БОГ

бэхжүүлэх
нь”
төсөлтэй
хамтран
тусгай
õàìãààëàëòòàé íóòãèéí óäèðäëàãûí ãàçðààñ
áàòàëñàí Òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí
ìåíåæìåíòèéí
òºëºâëºãººã
áîëîâñðóóëàõ
шинэчилсэн удирдамжийн дагуу хамгаалалтын
захиргааны менежмеíòèéí òºëºâëºãººã 5 á¿ëýã,
14 äýä á¿ëýãòýé áîëîâñðóóëæ ÒÕÍÓÃ–ûí äàðãààð
áàòëóóëàí õýðýãæ¿¿ëýõ àæèëäàà îðîîä áàéíà.
Аймгийн Ой зохион байгуулалтыг хийж, нэгдсэн
мэдээллийн сантай болсон. Ой хамгаалах 30
нөхөрлөлийн газарт ой зохион байгуулалт
хийлгэж, ойн менежментийн төлөвлөгөөг БОГазар
болон сум дундын ойн ангиар батлуулан үйл
ажиллагаа явуулж байна. Сум дундын Ойн ангиуд
1787.6 га талбайд тусгаарлалт хийж 14273 м3
хэрэгцээ, 77923 м3 түлшний модыг бэлтгүүлэн
иргэдийн
хэрэгцээг
хангасан.
Мөн
ойн
нөхөрлөлүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч
ажиллалаа
Аймгийн хэмжээнд
хавар, намрын тарилтаар
113280 ширхэг мод бутыг 367 аж ахуйн нэгж,
байгууллага, 6828 иргэн оролцож 1010м2 газрыг
зүлэгжүүлж, 202446.0 төг зарцуулан ногоон
байгууламжийг нэмэгдүүлээд байна. Байгаль
хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний
зардлаас 12 суманд тус бүр 10,0 сая төгрөг, 5
суманд тус бүр 20,0 сая төгрөгийг ногоон
байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор олгож сум
бүр 0,5-1 га талбайг шинээр хашин хамгаалж
ногоон
байгууламжийн
хэмжээг
2
дахин
нэмэгдүүлээд байна.
Аймгийн хэмжээнд одоогийн байдлаар ойн санг
гэрээгээр
эзэмших
173
ойн
нөхөрлөл
байгуулагдан
үйл ажиллагаа явуулж байна.
Үүнээс 96 нөхөрлөл нь менежментийн төлөвлөгөө
батлуулан
ойн
санд
цэвэрлэгээ
болон
ойжуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Ойн
нөхөрлөлүүдийн гишүүдийн хүчээр ойн сан дахь
хортонг утсгах зорилгоор 249 ширхэг гэрлэн
урхийг ойн ангиар дамжуулан тарааж 3500 га
талбайд гэрлэн урхийг байрлуулан 76 шуудай
эрвээхэйг нүх ухан булж устгалаа. Орхон, Бугат,

100

100

100

Нýí
õîâîð,
õîâîð
àìüòíû
ïîïóëÿöèéí òîãòâîðòîé áàéäàë,
õýâèéí
ºñºëòèéã
õàíãàõòàé
õîëáîãäñîí çîõèîí áàéãóóëàëòûã
øèíý÷ëýí, òýäãýýðèéã õàìãààëàõ
ýäèéí çàñàã, ýðõ ç¿éí îð÷èíã
á¿ðä¿¿ëæ,
çîðèóäûí
àðãààð
¿ðæ¿¿ëýõ, òýäãýýðèéí óäìûí ñàíã
áèé
áîëãîæ,
ãåíèéí
ñàíã
õàìãààëàõàä
áèîòåõíîëîãèéí
îëîëòûã àøèãëàæ, áèîëîãèéí
íàéäâàðòàé íººöòýé áîëîõ àðãà
çàìûã ñóäëàí áîëîâñðóóëàõ;

1

2

3

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
5.
Àìüòàí,
óðãàìëûí
àéìãèéí íººöèéí
õîìñäîëûã
õÿçãààðëàæ,
òýäãýýðèéã
áàéãàëèéí
æàìààð
íºõºí
ñýðãýõ,
òîãòâîðòîé
àøèãëàõ
íºõöºëèéã
á¿ðä¿¿ëíý:

Аí àìüòíû íººö, áàéðøèë
íóòãèéã
òîãòîîí
õàìãààëàõàä
çîðèóëàãäñàí äîòîîä, ãàäààäûí
õºðºíãèéí
ýõ
¿¿ñâýðèéã
íýìýãä¿¿ëýõ¿éö
îëîí
óëñûí
áàéãóóëëàãà, õàíäèâëàã÷ îðîí,
õóâü õ¿íèé äýìæëýãòýé óðò,
áîãèíî õóãàöààíû òºñëèéã ¿ð
àøèãòàé õýðýãæ¿¿ëýõèéã äýìæèõ;
Хîâîð, íýí õîâîð óðãàìëûí
òàðõàö íóòàã, íººöèéí ñóäàëãàà
õèéõ, óäìûí ñàíã õàìãààëàõ,
ãåíèéí ñàí áàéãóóëàõ, á¿ðòãýë,
ìýäýýëýë-õÿíàëò øèíæèëãýýíèé

ХБХ
БОГ

Булган, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ сумдын 11 нөхөрлөл
өөрийн харъяа сум дундын Ойн ангиар нийт 297,8
га–д цэвэрлэгээний талбай тусгаарлалт хийлгэн
түлээ 4564,3 м3, жижг хэрэглээ 996,9 м3 модыг
бэлтгэж өөрийн болон иргэд, сумын хэрэгцээнд
нийлүүлж ажилласан байна.
2014 онд аймгийн агнуурын нөөц бүхий 8 сумын
/Баян-Агт, Бугат, Могод, Орхон, Сэлэнгэ, Тэшиг,
Хишиг-Өндөр,
Хутаг-Өндөр/
нутаг
дэвсгэрт
нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалтын ажлыг
байгаль орчны мэргэжлийн байгууллага “Амьтан
асралт” ХХК-аар гүйцэтгүүлж сумдын байгаль
хамгаалагч нартай хамтран агнуурын бүс нутгийг
тогтоон менежментийн төлөвлөгөөг хэлэлцүүлэн
батлаж,
агнуурын
бүс
нутгийг
хариуцах
нөхөрлөлийг
сонгон
сумын
ИТХ-ын
Тэргүүлэгчдээр
батлууллаа.
Зэд-ХантайБүтээлийн нурууны дархан цаазат газрын
хамгаалалтын захиргаа нь хамгаалалтанд орсон
газар нутгийн нэн ховор баданга хүдэр, хүрэн
баавгай ховор амьтдаас халиун буга, хандгай гэх
мэт амьтдыг хамгаалж байна. Орхон аймгийн
"Эрдэнэт үйлдвэр" ХХК нь Хангал сумын "Сэлэнгэ"
амралтын бааз дахь Алтан тэгшийн аманд
Хустайн нуруунаас 2010 оноос хойш бугын илий
авчирч нутагшуулан одоо 43 толгой буга, согоо,
илий болж өсгөж байна. Мөн Хангал сумын Ёлын
аманд 50 тарвага сэргээн нутагшуулж байна.

100

ХБХ
БОГ

Байгаль хамгаалах “Монголын тул” сангаас Тэшиг,
Хутаг-Өндөр сумын Эгийн голын сав дагуух
газруудын загасны судалгааг гарган загас
агнуурын бүс нутгийн менежментийн төлөвлөгөөг
боловсруулж байна.

100

ХБХ
БОГ

”Байгалийн
ургамлыг
хамгаалах
үндэсний
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөний
төсөл”-ийн
хэлэлцүүлгийг
МХГазар, сумдын байгаль орчны хяналтын улсын
байцаагч, байгаль хамгаалагч болон байгаль

100

орчны чиглэлээр үйд ажиллагаа явуулдаг ТББуудыг оролцуулан зохион байгууллаа. Аймгийн
хэмжээнд ургаж буй нэн ховор, ховор болон
ашиглалтанд өрөмтгий ашигт ургамлын тооллого
судалгааг явуулах ажлын тендерийн зарлан
“Глобус” ХХК шалгаран
бэлтгэл ажил болон
хээрийн
судалгааны
ажлыг
дуусаж
боловсруулалтын ажлыг гүйцэтгэж аймгийн
ИТХуралт танилцуулахад бэлэн болоод байна.
Орон нутгийн хамгаалалтанд орсон
Баян-агт,
Тэшиг суманд ургадаг нэн ховор ургамал болох
“Заан хүж”, ”Шудаг өвс”, "Бүрнүүс", "Дүмбэрэй",
"Эмийн бамбай"-г идэвхтэн байгаль хамгаалагч
ажлуулан хамгаалж байна. Булган сумын "Заан
хүж" нөхөрлөл нь Баян-агт сумаас Заан хүжийг
Бугат суманд нутагшуулан ургалт нь 70%-тай
ургаж байна.
ДОЛОО. ЭРХ ЗҮЙ, ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
7.1 ÝРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛ /2007-2021/
Төрийн захиргааны байгууллагууд ил тод байдлыг
хангах
шалгуур
үзүүлэлтүүдийн
дагуу
байгууллагын эрхэм зорилго, тэргүүлэх чиглэл,
болон байгууллагын үйл ажиллагаанд дагаж
Тºðèéí ¿éë÷èëãýýã õ¿ðòýýìæòýé,
ТЗУ мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журам,
èë òîä áîëãîõ;
Х
заавар, төр засгийн бодлого шийдвэртэй
холбогдсон мэдээ мэдээллийг “мэдээлэх самбар”,
орон нутгийн телевиз, LCD, LED дэлгэц буюу
цахим мэдээллийн самбараар иргэдэд мэдээллээ
хүргэж хэвшээд байна.
Төр, иргэний нийгмийн бүх талын талын
түншлэлийг хөгжүүлж, иргэний танхимын үйл
ажиллагааг тогтмолжуулан, нээлттэй засаглалын
Тºðèéí
çàõèðãààíû
төлөвшүүлэхэд онцгойлон анхаарч ажиллаж
áàéãóóëëàãààñ ãàðãàõ ýðõ ç¿éí
байна. Уг ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын
àêòûí
áîëîâñðóóëàëòûã
ХЗХ
дэргэдэх Иргэд олон нийттэй харилцах албаны
øèíæèëãýý ñóäàëãààíû ¿íäýñòýé,
Иргэний танхимаар 2014 онд 39 хэлэлцүүлгийг
ñèñòåìòýé áîëãîõ;
зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 2000 орчим
иргэн хамрагдаж, шийдвэр гаргах түвшний
асуудалд өөрсдийн санал бодлоо тусгасан байна.
Хүний эрхийн үндэсний комиссын орон нутгийн
Х¿íèé ýð¿¿ë, àþóëã¿é îð÷èíä
ХЗХ ажилтан томилогдон ажиллаж байна. Хүнсний
àìüäðàõ ýðõèéã õàíãàõ;
аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журмын аюулгүй
òîãòîëöîî á¿ðä¿¿ëýõ, àøèãëàëòûã
çîõèöóóëàí òºëºâëºõ, ñýðãýýí
óðãóóëàõ, òàðèìàëæóóëàõ àæèë
çîõèîí áàéãóóëàõ.

1

2

3

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
1.
Òºðèéí
èíñòèòóö¿¿äèéã
÷àäàâõæóóëæ,
òºðèéí
¿éë÷èëãýýã
èë
òîä, õ¿ðòýýìæòýé
áîëãîõ ýðõ ç¿éí
çîõèöóóëàëòûã
áîëîâñðîíãóé
áîëãîíî:

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 2. Õ¿íèé
ýðõèéã

90

100

90

байдал, орчны аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр
мэргэжлийн байгууллагууд хамтарсан хяналт
шалгалт болон техникийн хяналты дэд бүтцийг
бүрдүүлэн ажиллаж байна. Хэрэглэгчийн эрхийн
зөрчлийн талаар мэдээ, мэдээлэл хүлээн авах
утас 70343411, хүний эрхийн зөрчлийн талаар
мэдээ, мэдээлэл хүлээн авах утас 70342122, хэрэг
зөрчлийн мэдээ мэдээлэл хүлээн авах утас,
хүүхдийн найз утас зэргийг ажиллуулаад байна.
Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн үнэ
төлбөргүй зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ
явуулж байна.
Хүүхдийн эрхийн асуудал эрхлэх хороо Хүүхэд гэр
бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дэргэд ажиллаж байна.
Хүүхдэд зориулсан ажил үйлчилгээний нийтлэг
хэм хэмжээг аймгийн ИТХ-аас тогтоож байна.
Хүүхдийн эрх хамаалах ажилд Хамтарсан багийн
менежментийг ашигладаг бөгөөд энэ онд
гишүүдийн сургалтын бүсчилэн зохион байгуулж,
495 хүүхдэд зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлж, 74
хүүхдийн кейс дээр ажиллаж, гэр бүлийн 8
маргаанд хүүхдийн асуудлаар дүгнэлт гаргаж
ажилласан байна.
Төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах
төлөвлөгөө гарган, аймгийн ЗД-ын нөөцөөс
хөрөнгийн дэмжлэг аван ажиллаж байна. Төрийн
байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн
хяналт үнэлгээ хийх ажлыг хамтран зохион
байгуулж, хамтарсан мэдээлэл сурталчилгааны
өдөрлөгийг Булган сумын багууд, Ерөнхий
боловсролын сургуулиудад зохион байгуулав.
төрийн бус байгууллагаар төрийн зарим чиг
үүргийг
гүйцэтгүүлэх
ажил
үйлчилгээний
жагсаалтыг энэ онд шинэчлэн гарган ажиллаж
байна.

100

ХЗХ

Төр иргэний нийгмийн түшлэлийг хөгжүүлэх
талаар чуулган зохион байгуулж, Зөвлөлдөх
зөвлөлийг байгуулан ажиллаж байна.

90

ХЗХ
ТЗУ
Х

Төр, иргэний нийгмийн бүх талын талын
түншлэлийг хөгжүүлж, иргэний танхимын үйл
ажиллагааг тогтмолжуулан, нээлттэй засаглалын

100

áàòàëãààòàé
õàíãàíà:

4

Хºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí
ýðõèéã òóñãàéëàí õàíãàõ;

ХЗХ
НХХ

5

Х¿¿õäèéí ýðõèéã õàíãàõ ýðõ ç¿éí
îð÷èíã ñàéæðóóëàõ.

ХЗХ

2

Иðãýíèé íèéãìèéí áàéãóóëëàãûí
¿éë àæèëëàãààã òóóøòàé äýìæèæ,
èðãýíèé íèéãýì, òºðèéí õàðèëöàí
ò¿íøëýëèéã õàíãàñàí àðä÷èëñàí
óäèðäëàãûí
òîãòîëöîîã
òºëºâø¿¿ëýõ;

ХЗХ

3

4

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 4. Óëñ
òºðèéí
òîãòîëöîîã
áîëîâñðîíãóé
áîëãîæ,
àðä÷èëàëûã
ã¿íçãèéð¿¿ëýí
õºãæ¿¿ëíý:

Хóóëü, øóäàðãà ¸ñ, õ¿íèé ýðõèéã
äýýäëýí õ¿íäýòãýõ óóð àìüñãàë
á¿ðýëä¿¿ëæ, èðãýíèé íèéãìèéã
õºãæ¿¿ëýí áýõæ¿¿ëýõ;
Эäèéí çàñãèéí øèíæ ÷àíàðòàé
øèéäâýð ãàðãàõ øàòàíä õóâèéí
õýâøëèéí
îðîëöîîã
õàíãàæ,

90

100

төлөвшүүлэхэд онцгойлон анхаарч ажиллаж
байна.
Уг ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх
Иргэд олон нийттэй харилцах албаны Иргэний
танхимаар 2014 онд 39 хэлэлцүүлгийг зохион
байгуулж, давхардсан тоогоор 2000 орчим иргэн
хамрагдаж, шийдвэр гаргах түвшний асуудалд
өөрсдийн санал бодлоо тусгасан байна.
7.2. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН БАЙГУУЛАЛ, ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ХӨГЖИЛ /2007-2021/
Аймаг сумын хурал, захиргааны байгууллага
болон иргэний нийгмийн байгууллагын үр ашигтай
түншлэлийг хөгжүүлэх, орон нутгийн хөгжлийн
талаарх асуудлыг шийдвэрлэхэд иргэд, иргэний
нийгмийн байгууллагуудын идэвх оролцоог
нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн хэмжээнд “Төр,
Тºðèéí çàðèì ÷èã ¿¿ðãèéã õóâèéí
иргэний нийгмийн байгууллагын түншлэл-2014”
õýâøèë, áîëîí
òºðèéí áóñ
ТЗУ форумыг зохион байгуулсан. Уг форумаас төр
áàéãóóëëàãààð
ã¿éöýòã¿¿ëýõ
Х
иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллүүдээс
÷èãëýë áàðèìòëàõ.
бүрдсэн “Аймгийн зөвлөл”-ийг
байгуулагдан,
хамтын үйл ажиллагаа, түншлэлийн
талаарх
шийдвэрийн төсөл, зөвлөмж, хамтран ажиллах
хөтөлбөр, төлөвлөгөө, Төрийн зарим чиг үүргийг
төрийн бус байгууллагуудаар гүйцэтгүүлж болох
ажлын үлгэрчилсэн жагсаалтыг гарган, хамтран
ажиллаж байна.
2014 оны байдлаар аймгийн хэмжээнд 23 жишиг
багтай болсон. Багт ажиллаж байгаа ажилтнуудыг
чадавхийг сайжруулах зорилгоор багийн ЗД, ИНХын дарга нарын сургалтыг 2 сард, багийн ЗД
Бàã, õîðîîã òºðèéí ¿éë÷èëãýýã
нарын
сургалтыг
12
сард
дахин
хийж
èðãýäýä
õ¿ðãýäýã
òºðèéí
ТЗУ
чадавхижуулан ажиллаж байна. Багийн ЗД нарыг
çàõèðãààíû õàìãèéí àíõàí øàòíû
Х
унаажуулах байгаль хамгаалагч, багийн эмч нарыг
íýãæèéíõ íü õóâüä áýõæ¿¿ëýõ;
багтаа хүрч ажиллах нөхцөл боломжийг хангах
үүднээс сум орон нутаг аймгийн төсвөөс 2015 онд
бүрэн унаажуулахаар төсөвт тусгуулан ажиллаж
байна.
Нутгийн өөрөө удирдах байгуулага хөгжлийнхөө
Нóòãèéí ººðºº óäèðäàõ ¸ñíû
асуудлыг бие даан шийдэх чадвартай болгох
áàéãóóëëàãûã íóòàã äýâñãýðèéí
ТЗУ үүднээс орон нутгийн төсвийг суманд шилжүүлж
õºãæëèéí àñóóäëûã áèå äààí
Х
сум хөгжүүлэх сангаар хийгдэх асуудлыг иргэд
øèéäâýðëýõ ÷àäâàðòàé áîëãîí
өөрсдөө шийддэг болох хууль эрх зүйн орчинг бий
õºãæ¿¿ëýõ.
болголоо. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад
õóâèéí õýâøëèéã äýìæèõ ýðõ ç¿éí
òààòàé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ;

6

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
2.
Òºðèéí
óäèðäëàãûí
øèéäâýð ãàðãàõ
¿éë ÿâöûí èë
òîä
áàéäàë,
ò¿¿íä
èðãýä
îðîëöîõ
áîëîìæèéã
õàíãàíà:

3

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 4. Çàñàã
çàõèðãàà, íóòàã
äýâñãýðèéã
ýäèéí
çàñãèéí
÷àäàìæ,
õ¿í
àìûí
íººöºä
òóëãóóðëàí
òîìñãîíî:

4

90

100

100

1

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
1.
Òºðèéí àëáàíû
ñòðàòåãèéí
òºëºâëºëò,
ã¿éöýòãýëèéí
óäèðäëàãûí
÷àäàìæèéã
õºãæ¿¿ëíý:

2

2

Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
2.
Òºðèéí àëáàíû
áîäëîãî,
ä¿í
øèíæèëãýýíèé
áîëîí
òºðèéí
àëáàí õààã÷èéí
ìàíëàéëëûí

ажиллаж
байгаа
ажилтнуудын
чадавхийг
дээшлүүлэх үүднээс багийн ЗД, ИНХ-ын дарга,
сумын ЗДТГ-ын ажилтнуудыг ээлж дараатайгаар
сургалтанд хамруулж байна. Сургалтыг хийхдээ
дотооддоо ажлын байранд сурах нөхцлийг бий
болгох үүднээс 2012-2014 онуудад групп
шалгалтуудыг
зөвлөн
туслах
хэлбэрээр,
Улаанбаатар хотод болж байгаа сургалтыг онол
мэдлэг олгох хэлбэрээр зохион байгууллаа.
7.3. ÌОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШИНЭТГЭЛИЙН БОДЛОГО /2007-2021/
Төрийн албаны удирдах албан тушаалтны
манллайллыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулж
байна. Сумын Засаг даргын тамгын газрын дарга
нарыг Удирдлагын академиас зохион байгуулсан
“Нутгийн захиргааны удирдлага, хөгжил”, “Нутгийн
захиргааны байгууллагын эрх зүйн зохицуулалт”
сэдэвт, аймгийн Засаг даргын тамгын газар,
Тºðèéí
àëáàíû,
ÿëàíãóÿà
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн
åðºíõèé ìåíåæåðèéí ñòðàòåãèéí
ТЗУ дарга нарыг “Нутгийн удирдлага манлайлал”,
òºëºâëºëòèéí
÷àäàìæèéã
Х
“Төсвийн байгууллагын бүтээмж, гүйцэтгэлийн
áýõæ¿¿ëýõ;
удирдлага” сургалтанд тус тус хамрууллаа.
Төрийн удирдах албан тушаалтны манлайллын
түвшинг 6 сум 23 байгууллагын төрийн удирдах
албан тушаалтны манллайллыг үнэлж дүгнэсэн.
Аймгийн ЗДТГ-ын удирдах албан тушаалтнуудыг
болон бодлого хариусан мэргэжилтнүүдийг
мэргэжлийн
чиглэлээр
гадаад,
дотоодын
сургалтуудад хамруулсан.
Төрийн албаны удирдах албан тушаалтны
манллайллыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулж
Тºðèéí
àëáàíû
ã¿éöýòãýëä
ТЗУ байна. Төрийн удирдах албан тушаалтны
¿íäýñëýñýí óäèðäàõ ÷àäàâõèéã
Х
манлайллын түвшинг 6 сум 23 байгууллагын
áýõæ¿¿ëýõ.
төрийн удирдах албан тушаалтны манллайллыг
үнэлж дүгнэсэн.
Төрийн албаны удирдах албан тушаалд иргэдийг
сонгохдоо нээлттэй өрсөлдөөний зарчмаар сонгон
Тºðèéí àëáàíû óäèðäàõ àëáàí
шалгаруулж байгаа бөгөөд ерөнхий менежерийн
òóøààëòàí, ÿëàíãóÿà åðºíõèé
ТЗУ орон тоог нийтэд зарлан журмын дагуу авч
ìåíåæåðèéã
íýýëòòýé
Х
ажилласан. 2014 онд 15 байгууллагын дарга,
ºðñºëäººíèé çàð÷ìààð ñîíãîí
удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтыг
øàëãàðóóëàõ.
ил тод нээлттэй өрсөлдөөний зарчмаар явуулж,
удирдах
албан
тушаалтнуудыг
сонгон
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шалгаруулалтын үр дүнд үндэслэн томиллоо.

÷àäàìæèéã øèíý
ò¿âøèíä õ¿ðãýíý:

Дîòîîä øèéäâýð íü èë òîä,
àæëûí
ã¿éöýòãýëä
÷èãëýñýí
ñóðàëöàã÷
áàéãóóëëàãûã
õºãæ¿¿ëýõ;

ТЗУ
Х

2

Тºðèéí àëáàí õààã÷ á¿ðò õ¿íèé
íººöèéí óäèðäëàãûí óð ÷àäâàðûã
ýçýìø¿¿ëýõ.

ТЗУ
Х

2

Тºðèéí
ñóóðü
¿éë÷èëãýýíèé
÷àíàð, õ¿ðòýýìæèéí òàëààðõè
íèéãìèéí àóäèòûí àðãà ç¿éã
íýâòð¿¿ëýõ;

ТЗУ
Х

Тºðèéí
æèíõýíý
áîëîí
¿éë÷èëãýýíèé àëáàí õààã÷äûã
íàìûí ãèø¿¿í÷ëýëã¿é áîëãîæ,
Òºðèéí àëáàíû çºâëºëèéí ýðõ
õýìæýýã
íýìýãä¿¿ëæ,
òºðèéí
àëáûã
òîãòâîðæóóëæ,
òºðèéí
àëáàíû áîëîâñîí õ¿÷íèé íººöèéã
á¿ðä¿¿ëäýã
ñèñòåìèéã
áèé
áîëãîæ,
òºðèéí
àëáûã

ТЗУ
Х

1
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3.
Áàéãóóëëàãûí
áîëîí
õ¿íèé
íººöèéí
õºãæëèéã
õàíãàíà:
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Ñòðàòåãèéí
çîðèëò
5.
Òºðèéí àëáàíû
îíîâ÷òîé
õýìæýýã õàíãàæ,
òºðèéí
¿éë÷èëãýýíèé
÷àíàð,
õ¿ðòýýìæèéã
äýýøë¿¿ëíý:

Засгийн газрын захиалгын дагуу удирдах ажилтны
манлайлах ур чадварыг дээшлүүлэх зорилтот
болон богино хугацааны сургалтанд агентлагийн
дарга,
ЗДТГ-ын
зарим
хэлтсийн
дарга,
ажилтнуудыг хамруулж
байна.
Удирдлагын
академитай хамтран байгууллагын дарга эрхлэгч
нарт “Төслийн удирдлага” сэдвээр сургалт зохион
байгуулж байгууллагын
хөгжлийн оновчтой
загварыг гарган хэрэгжүүлэх мэдлэг ур чадварыг
дээшлүүллээ.
Бүтээмжийн
төвтэй
хамтран
удирдах албан тушаалтнууд, байгууллагын
бүтээмж хариуцсан мэргэжилтнүүдэд чадавхи
бэхжүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа.
Төрийн албан хаагчийн мэргэшүүлэх давтан
бэлтгэх сургалтын төлөвлөгөөний дагуу ТАХ-дад
нэн
чухал
шаардалагтай
ур
чадвар
эзэмшүүлэхээр Төрийн захиргаа, хууль хяналт,
нийгмийн халамж, дэд бүтцийн чиглэлээр
Австрали, Вьетнам, ОХУ, БНХАУ, БНСУ-уудад
чадавхи бэхжүүлэх сургалтад 9 төрийн албан
хаагчийг хамруулсан. Удирдлагын академийн
бакалаврын сургалтанд 3 төрийн албан хаагч
төрийн тэтгэлэгээр суралцаж байна.
Орон нутгийн аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд
иргэдийн оролцоог хангах аргуудыг нэвтрүүлж
хэвшүүлэн, шийдвэр гаргахын өмнө иргэний
танхимаар дамжуулан хэлэлцүүлэх, хэрэгжилтийн
үр дүнд үнэлгээ өгөх, хяналт тавих ажиллагаанд
иргэд,
иргэний
нийгмийн
байгууллагуудыг
оролцуулах бодлого барин, үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэн, үр дүнд хүргэн ажиллаж байна.
Аймгийн хэмжээний төрийн болон төсөв, хувийн
хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн мэргэжлийн хүний
нөөцийн судалгааг авч нэгтгэн боловсруулалтыг
хийж байна. Энэ судалгааг 2014-2018 буюу ирэх 5
жилийн хүний нөөцийн төлөвлөлтийг хийхээр
нэгтгэн боловсруулж байна. Төрийн албаны
мэргэшлийн шалгалт өгч төрийн албан тушаалд
анх орох нөөцөд бүртгэгдсэн 28 иргэн төрийн
жинхэнэ албанд томилогдоод байна. Могод сумын
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÷àíàðæóóëàõ.
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Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 2. Ýäèéí
çàñãèéí
ýð÷èìòýé
õºãæèë, óëñ òºð,
íèéãìèéí
òîãòâîðòîé
áàéäëûã õàíãàõ,
áàéãàëü îð÷íûã
õàìãààëàõàä
÷èãëýñýí
¿íäýñíèé
àþóëã¿é
áàéäëûí
áîäëîãûã
õýðýãæ¿¿ëíý:

иргэнээс ирсэн өргөдлийн дагуу тус суманд
ажиллаж буй төрийн жинхэнэ албан хаагдын
томилгоонд хяналт шалгалт хийж төрийн жинхэнэ
албанд
томилогдоод
давхар
иргэдийн
төлөөлөгчөөр ажиллаж буй 2 албан хаагчийг
иргэдийн төлөөлөгчөөс чөлөөлүүлэх арга хэмжээг
авч ажилласан. Төрийн албаны зөвлөлийн салбар
зөвлөлөөс Сумдын Засаг даргын тамгын газрын
үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийж тамгын газрын
дарга, төрийн захиргааны асуудал хариуцсан
мэргэжилтэнд тавигдах шаардлага, хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагаа харилцан адилгүй байгаад дүгнэлт
хийж Сумын ЗДТГ-ын дарга, төрийн захиргааны
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нарын ажлын
байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг боловсруулж
өгсөн.
7.4. ¯НДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БОДЛОГО /2007-2021/

Бàéãàëèéí ãàìøãààñ óðüä÷èëàí
ñýðãèéëýõ,
íýðâýãäýãñäýä
òóñëàëöàà
¿ç¿¿ëýõ
íýãäñýí
òîãòîëöîî áèé áîëãîõ

ТЗУ
Х
ОБГ

Аймгийн хэмжээнд гамшиг ослын үед шуурхай
хариу
арга
хэмжээг
хэрэгжүүлэх
болон
нэрвэгдэгсдэд тусламж үзүүлэх мэргэжлиийн
чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх аймгийн 14 албыг 2014 оны 01-р сард
аймгийн Засаг даргын А/14тоот захирамжаар
байгуулсан. 2013 онд 16 сум, 1 тосгонд нэрвэгсдэд
эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх бүлгүүдийг
сумдын Засаг даргын захирамжаар байгуулж жил
бүр тодотгон ажиллаж байна

7.6. ÁАТЛАН ХАМГААЛАХ САЛБАРЫН БОДЛОГО /2007-2021/
“Дайчилгааны тухай” Монгол улсын хууль, Батлан
хамгаалахын Сайдтай, аймгийн Засаг даргын
байгуулсан гэрээний дагуу дайчилгааны бэлтгэл
нөөцийн бүрэлдэхүүн 1-р зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн
түрүүч байлдагч-40, 2-р зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн60 хүнийг давтан болон шинээр мэргэжил
эзэмшүүлэх сургалтыг 2014 оны 05 дугаар сарын
21-аас 6 дугаар сарын 03-ны хооронд ЗХ-ны 186-р
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Ñòðàòåãèéí
çîðèëò 1. Îðîí
íóòãèéí
õàìãààëàëòàä
òóëãóóðëàñàí
áàòëàí
õàìãààëàõ
íýãäìýë
òîãòîëöîîã
á¿ðä¿¿ëýí
áýõæ¿¿ëíý:

Зàëóó ¿åèéã ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ, ºíäºð
áîëîâñðîë, ìýäëýã, ÷àäâàð îëãîõ,
çýâñýãò õ¿÷íèé áàéíãûí áîëîí
äàé÷èëãààíû
íººö
áèå
á¿ðýëäýõ¿¿íèé
÷àíàðûã
ñàéæðóóëàõ, íèéò èðãýäèéí öýðýã,
çýâñýãò
õ¿÷íýýðýý
áàõàðõàõ
ñýòãýëãýýã òºëºâø¿¿ëýõ;

ЦШ

анги дээр зохион байгууллаа.
Засгийн газрын тогтоолын дагуу Халх голын
байлдааны ялалтын 75 жил, БНМАУ-ын гарамгай
баатар Л.Дандарын мэндэлсний 100 жилийн ойг
тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Л.Дандар
баатрын гавьяат үйлсийг мөнхжүүлэх, өсвөр үе,
залуучуудад цэрэг- эх оронч үзэл хүмүүжил бий
болгох зорилгоор Бүрэгхангай сумын ЕБС-иудын
сурагчдын дунд Гарамгай баатар сэдэвт зохион
бичлэг, гар зургийн уралдаан зохион байгуулж,
Бүрэгхангай суманд байрлах Л.Дандар баатрын
хөшөөнд цэцэг өргөх ѐслолын ажиллагаа гарамгай
баатрын мэндэлсэн өдөр 5-р сарын 28-нд ѐслол
төгөлдөр боллоо. Мөн халхын голын дайнд
оролцсон Булган аймгийн Гурванбулаг сумын
иргэн ахмад дайчин Х.Шаравдоржид МУ-ын
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар хүртээсэн Цэргийн
гавьяаны улаан тугийн одон болон 1 удаагийн
тусламжийн мөнгийг аймгийн Засаг дарга биечлэн
гардуулан хүндэтгэл үзүүлээ.
Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 140
дүгээр тогтоол, зэвсэгт хүчний жанжин штабын
даргын
албан
даалгаврын
дагуу
энхийг
сахиулагчдын баяраар
Булган, Бүрэгхангай,
Орхон, Баян-агт сумдын ерөнхий боловсролын
сургуулийн сурагч, багш ажилчдад Энхийг
сахиулах ажиллагааны зорилго, ач холбогдолыг
сурталчлах ажлыг зохион байгууллаа.
Иргэн-цэргийн харилцааг бэхжүүлэх ажлын
хүрээнд 2014 оны 6-р сард Аймгийн удирдлагууд
ИТХ, АЗДТГ-ын ажилтан албан хаагчдыг
дайчилгааны даалгавар бүхий ЗХ-ны 186-р
ангийн үйл ажиллагаатай танилцуулж хамтарсан
арга хэмжээг зохион байгуулав.
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Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт 23 бодлогын хүрээний 140 арга
хэмжээг хэрэгжүүлж ажилласны дүнд жилийн эцсээр 96.3 хувьтай биеллээ.
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Л.БАТБОЛД

