
 
 

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
20 . . . оны . . . дугаар сарын . . . -ний өдрийн 

. . . дугаар тогтоолын хавсралт 
 

АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 
2016.12.05.                          Алтай хот 

 

д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар  
/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт 

бичигт туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 
эх үүсвэр 
/сая.төг/ 

 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Үндсэн Хамтрагч 

 1 2 3 4 5   

Нэг. НИЙГМИЙН БОДЛОГО 

Зорилт 1.1. Нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чанартай, тэгш, хүртээмжтэй үзүүлнэ.   

1 1.1.1 

“Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх”, “Элэг 
бүтэн Алтайчууд”, “Нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэнд”, “Эрүүл мэндийн тогтолцоог 
бэхжүүлэх”,     “Эрүүл хүүхэд – Алтайн 
ирээдүй” аймгийн дэд хөтөлбөрийг тус 
тус батлуулан, хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.1, 
3.1.6 дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.1, 
1.1.4, 1.1.5 дахь 

заалт 

- 
Хөтөлбөр 

хэрэгжиж эхэлсэн 
байна. 

ОНХС-
ХХАХЗ, 

 
ЭМГ 

АЗДТГ, 
НЭ, ЭМБ-

ууд 

2 1.1.2 

Сумдын хүн амд явуулын амбулаториор 
үндсэн болон нарийн мэргэжлийн 
тусламж, үйлчилгээг үзүүлж, хүнд 
хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн групп сунгалтыг орон нутагт нь 
хийнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.2 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.1 
дэх заалт 

Хамралтын 
хувь 

Бүх сумд хүрч, 
тухайн сумын хүн 

амын 30-аас 
доошгүй хувийг 

хамруулна. 

ОНХС-
ХХАХЗ, 
Төсөл 

хөтөлбөр 

ЭМГ 
 

АЗДТГ 
СЗДТГ 

СӨТ-ны  
ЭМТ-үүд 

3 1.1.3 

Баян–Уул сумын сум дундын эмнэлгийн 
шүдний кабинетыг тоног төхөөрөмжөөр 
хангана. 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.8 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.3 
дахь заалт 

 
- 

Сумын хүүхдийн 
шүдний өвчлөл 
буурсан байна. 

ОНХС 20.0, 
Төсөл 

хөтөлбөр 

ЭМГ 
 

АЗДТГ 
 

4 1.1.4 
Хөдөө сумдаас Нэгдсэн эмнэлэгт төрсөн 
эх, нярайн гэртээ буцах  замын зардлыг 
шийдвэрлэнэ.   

АЗДҮАХ-ийн 1.1.6 
дахь заалт 

Сумаас ирж 
төрсөн эхийн 

тоо 
 

Зардлыг бүрэн 
шийдвэрлэсэн 

байна. 
 

ОНТ 
13.0 

ЭМГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

 

5 1.1.5 

Тонхил сумын Алтансоёмбо, Бугат 
сумын Тахийн талын эрүүл мэндийн 
болон яаралтай түргэн тусламжийн 
үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэх 
асуудлыг судална. 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.6 
дахь заалт 

- 
Судалгаа 

хийгдсэн байна. 
- ЭМГ 

АЗДТГ, 
Есөнбулаг 

Тонхил, 
Бугат 

СЗДТГ, ЭМТ 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 

 

2 

 

6 1.1.6 
Алтай сумын сум дундын эмнэлэгт 
эрчимт эмчилгээний тасаг нээн 
ажиллуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.6 
дахь заалт 

- 
Тасаг нээгдсэн 

байна. 

СОНХС, 
Төсөл 

хөтөлбөр 
ЭМГ СЗДТГ 

7 1.1.7 
Ахмадад ээлтэй эрүүл мэндийн 
байгууллага шалгаруулна. 
 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.8 
дахь заалт 

Байгуул-
лагын тоо 

3-аас доошгүй УТ ЭМГ 
НЭ, СӨТ-ны 

ЭМТ 

8 1.1.8 
Ахмадуудыг урьдчилан сэргийлэх 
эмчийн үзлэгт хамруулна. 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.8 
дахь заалт 

Хамрагдалты
н хувь 

90-ээс доошгүй УТ ЭМГ ХХҮГ, НЭ 

9 1.1.9 
Гадаадад эмнэлгийн мэргэжилтнийг 
туршлага судлуулж чадавхжуулна. 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.21 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.9 
дэх заалт 

Хамрагдсан 
мэргэжилт-

ний тоо 
5-аас доошгүй 

УТ, ОНХС-
ХХАХЗ, 
Төсөл 

хөтөлбөр 
 

ЭМГ АЗДТГ 

10 1.1.10 
50 ортой төрөхийн эмнэлгийг 
ашиглалтад оруулна. 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.15 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.10 
дахь заалт 

- 
Ашиглалтад орж 
үйл ажиллагаа 
эхэлсэн байна. 

УТ 
 

ЭМГ 
 

АЗДТГ, 
НЭ 

11 1.1.11 
Цээл сумын эрүүл мэндийн төвийн 
барилгыг ашиглалтад оруулна.  

ЗГҮАХ-ийн 3.1.15 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.10 
дахь заалт 

- 
Ашиглалтад орж 
үйл ажиллагаа 
эхэлсэн байна. 

УТ 
 

ЭМГ 
 

АЗДТГ, 
СЗДТГ, 

Цээл сумын 
ЭМТ 

12 1.1.12 
Бигэр, Цогт сумдын эрүүл мэндийн 
төвийн эхийн амрах байрыг засварлаж 
тохижуулна. 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.15 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.10 
дахь заалт 

Засвар 
хийсэн  эхийн 
амрах байрны 

тоо 

2 

СОНХС, 
Төсөл 

хөтөлбөр 
 

ЭМГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ, 

ЭМТ-үүд 

13 1.1.13 

“Марал-Алтай” өрхийн эрүүл мэндийн 
төв /багийн үйлчилгээний нэгдсэн цогц 
төв/-ийн шинэ барилгын ажлыг 
эхлүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.10 
дахь заалт 

- 
Барилгын ажил 
эхэлсэн байна. 

АОНХС 
70.5 

ЭМГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

14 1.1.14 
Нэгдсэн эмнэлгийн хог хаягдлын 
байгууламжийн  цэвэр ус, дулааны 
асуудлыг шийдвэрлэнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.15 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.10 
дахь заалт 

- 
Халдвар гарахгүй 

байх нөхцөл 
бүрдэнэ. 

ОНХС 
35.0 

ЭМГ 
АЗДТГ, 

НЭ 

15 1.1.15 
Эрүүл мэндийн төвүүдийг тоног 
төхөөрөмжөөр хангана. 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.4 
дэх заалт, АЗДҮАХ-

ийн 1.1.11 дэх 
заалт 

Хангагдсан 
байгуул-

лагын тоо 
19 

УТ, 
Төсөл 

хөтөлбөр 

ЭМГ 
 

АЗДТГ 
 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 
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2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 

 

3 

 

16 1.1.16 

Нэгдсэн эмнэлгийг яаралтай 
тусламжийн тоног төхөөрөмжөөр 
хангана. 
 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.10 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.11 
дэх заалт 

 

Тоног 
төхөөрөмж-
ийн төрөл 

4 төрөл 
Төсөл 

хөтөлбөр 
 

ЭМГ 
 

АЗДТГ, 
НЭ, 

ДЗМОУБ 

17 1.1.17 
Нэгдсэн эмнэлгийн тасгуудыг ханын 
хүчилтөрөгчийн системд холбоно. 

 
ЗГҮАХ-ийн 3.1.10 

дахь заалт, 
АЗДҮАХ-ийн 1.1.11 

дэх заалт 
 

Ханын 
хүчилтөрөгч-
тэй болсон 
тасгийн тоо 

 
2 

ОНТ, Төсөл 
хөтөлбөр 

 

ЭМГ 
 

АЗДТГ, 
НЭ, 

ДЗМОУБ 

18 1.1.18 

Хөхморьт, Баян-Уул сум болон Нэгдсэн 
эмнэлэг, өрхийн 3 эрүүл мэндийн төвийн 
автомашины парк шинэчлэл хийнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.4 
дэх заалт, АЗДҮАХ-

ийн 1.1.12 дахь 
заалт 

Автомашины 
тоо 

6 
УТ, 

ХХО 
 

ЭМГ 

АЗДТГ, 
СЗДТГ, 

ЭМТ-үүд 
 

19 1.1.19 
Багийн эмчийн унааг /мотоцикл/ ээлж 
дараатайгаар шинэчилнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.12 
дахь заалт 

Мотоциклын 
тоо 

10-аас доошгүй 
УТ, 

ХХО 
ЭМГ 

 

СЗДТГ, 
ЭМТ-үүд 

 

Зорилт 1.2. Боловсролын хамран сургалт, сургалтын чанарыг нэмэгдүүлж, хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэн, боловсролын үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй 
хүргэнэ.  

20 1.2.1 

 
“Багшийн хөгжил”, “Оюунлаг Алтайчууд”  
хөтөлбөр боловсруулан батлуулж, 
хэрэгжүүлж эхэлнэ.  

ЗГҮАХ-ийн 3.2.9, 
3.2.13, 3.2.15 дахь 
заалт, АЗДҮАХ-ийн 

1.2.3, 1.2.5 дахь 
заалт 

- 

Хөтөлбөрүүд 
батлагдан 

хэрэгжиж эхэлсэн 
байна. 

ОНХС-
ХХАХЗ 

БСУГ АЗДТГ 

21 1.2.2 

“Сургалтын чанарыг сайжруулах” 
аймгийн дэд  хөтөлбөрийг  боловсронгуй 
болгож, хэрэгжүүлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 3.2.9, 
3.2.15 дахь заалт, 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.4 

дэх заалт 

- 

Шинэчилсэн 
хөтөлбөр 

хэрэгжиж эхэлсэн 
байна. 

ОНХС-
ХХАХЗ 

БСУГ АЗДТГ 

22 1.2.3 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн бүтэц, 
хэв шинжийг  шинэчлэн зохион 
байгуулж, Тайшир сумын сургуульд 
түшиглэсэн жишиг сургалтын орчин 
бүрдүүлэх асуудлыг судлан 
шийдвэрлэнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 3.2 дахь 
заалт, АЗДҮАХ-ийн 

1.2.2 дахь заалт 
- 

Хэв шинжийг 
шинэчилсэн 

байна. 
- БСУГ АЗДТГ 

23 1.2.4 

 Аймаг, бүс, улсын хэмжээнд багш 
нарын туршлага судлах багш солилцоо, 
уулзалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 1.2.3 
дахь заалт 

Хамрагдсан 
багшийн тоо 

50-аас доошгүй 
УТ, ОНТ, 
ОНХС-
ХХАХЗ 

БСУГ АЗДТГ 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 
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дүн Үндсэн Хамтрагч 

 

4 

 

24 1.2.5 

Аймгаас төрсөн алдартнуудын нэрэмжит 
олимпиадыг  зохион байгуулна.  

ЗГҮАХ-ийн 3.2.15 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.2.4 
дэх заалт 

Нэрэмжит 
олимпиадын 

тоо 
3-аас доошгүй ХХО БСУГ АЗДТГ 

25 1.2.6 

Олон улс, улсын чанартай уралдаан, 
тэмцээн, олимпиадад амжилттай 
оролцсон багш, хүүхдийг урамшуулна.  

ЗГҮАХ-ийн 3.2.15 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.2.7 
дахь заалт 

Хамрагдсан 
багш, 

хүүхдийн тоо 
Хэрэгжилтээр 

ОНХС-
ХХАХЗ, ХХО 

БСУГ АЗДТГ 

26 1.2.7 

Багш, сурагчдын дунд “Оюуны их 
наадам”-ыг уламжлал болгон зохион 
байгуулна. 

ЗГҮАХ-ийн 3.2.28 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.2.5 
дахь заалт 

Хамрагдсан 
багш, 

хүүхдийн тоо 
300-аас доошгүй 

ОНХС-
ХХАХЗ,    

ОНТ 
 

БСУГ АЗДТГ 

27 1.2.8 

Шатрын сургуулийн үйл ажиллагааг 
чанаржуулж, “Хүүхэд бүрийг шатарчин 
болгоё”  хөдөлгөөн өрнүүлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 3.2.13 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.2.5 
дахь заалт 

 

Хамрагдсан 
хүүхдийн тоо 

3000-аас доошгүй 

ОНХС-
ХХАХЗ,    

ОНТ 
 

БСУГ АЗДТГ 

28 1.2.9 

Алтай хотод АШУҮИС-ийн салбар 
сургууль, Есөнбулаг сумд 960 хүүхдийн 
суудалтай  сургуулийн барилгыг 
үргэлжлүүлж, Дэлгэр сумын 540 
хүүхдийн сургуулийн барилгын ажлыг 
эхлүүлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 3.2.3 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.2.8 
дахь заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

 
- 
 

УТ БСУГ 
АЗДТГ, 
ГХБХБГ 

29 1.2.10 

Баян-Уул сумын 640 хүүхдийн 
сургуулийн шинэ барилга, Бугат, Алтай 
сумдын сургуулийн өргөтгөлийг 
ашиглалтад оруулж,  Дарив сумын 
сургууль, Хантайшир-Эрдэм цогцолбор 
сургуулийг өргөтгөх асуудлыг судлан 
шийдвэрлэнэ.  

ЗГҮАХ-ийн 3.2.3 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.2.8 
дахь заалт 

Ашиглалтад 
орсон 

барилгын тоо 
4 

УТ 
 

БСУГ 
АЗДТГ, 
ГХБХБГ 

30 1.2.11 

Тонхил, Цээл сумын сургуулийн гал 
тогооны шинэ барилгыг эхлүүлж,  
Халиун сумын сургуулийн гал тогооны 
барилгыг их засварт оруулна. 

АЗДҮАХ-ийн 1.2.8 
дахь заалт 

Шинээр 
баригдах, 

засварлах гал 
тогооны тоо 

3 ОНТ БСУГ 
АЗДТГ, 
ГХБХБГ 

31 1.2.12 

Чандмань сумын дотуур байрыг шинээр 
барих зураг төсвийг хийж, хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг  шийдвэрлүүлнэ.  

АЗДҮАХ-ийн 1.2.8 
дахь заалт 

- 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг  

шийдвэрлүүлсэн 
байна. 

ОНТ БСУГ 
АЗДТГ, 
ГХБХБГ 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 
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32 1.2.13 

Есөнбулаг сумын 1-р сургуулийн спорт 
заалны барилгыг ашиглалтад оруулна.  

АЗДҮАХ-ийн 1.2.8 
дахь заалт 

- 
Ашиглалтад 
орсон байна. 

 

ОНХС 
120,0 

БСУГ 
АЗДТГ, 
ГХБХБГ 

33 1.2.14 

Бугат сумын сургуулийн спорт заалны 
барилгыг их засварт оруулж,  
Баянтоорой тосгоны спорт заал шинээр 
барих асуудлыг судлан шийдвэрлэнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 1.2.8 
дахь заалт 

- 
Зураг төсөв 

хийгдэж, засвар 
хийгдсэн байна. 

ОНТ БСУГ 
АЗДТГ, 
ГХБХБГ 

34 1.2.15 

Алтай, Жаргалан, Бугат, Цогт, Шарга, 
Халиун, Есөнбулаг сумын сургууль 
дундын 3-р дотуур байрыг  их засварт 
оруулна. 

ЗГҮАХ-ийн 3.2.6 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.2.8 
дахь заалт 

Их засвар 
хийгдэх 
дотуур 

байрны тоо 

7 
УТ, ОНТ, 

Төсөл 
хөтөлбөр 

БСУГ 
АЗДТГ, 
ГХБХБГ 

35 1.2.16 
Алтай чуулгын хуучин барилгыг  
засварлаж, “Багш хөгжлийн ордон” 
байгуулна. 

ЗГҮАХ-ийн 3.2 дахь 
заалт, АЗДҮАХ-ийн 

1.2.8 дахь заалт 
- 

Ордон 
байгуулагдсан 

байна. 

УТ, ОНТ, 
Төсөл 

хөтөлбөр, 
ХХО 

БСУГ 
АЗДТГ, 
ГХБХБГ 

36 1.2.17 

Алтай, Эрдэнэ сумын сургуулийн 
халаалтын систем, Тайшир, Шарга 
сумын сургуулийн дээврийг  их засварт 
оруулна.  

АЗДҮАХ-ийн 1.2.8 
дахь заалт 

Хэсэгчилсэн 
засвар 
хийгдэх 

сургуулийн 
тоо 

 
4 

 
ОНТ 

БСУГ 
АЗДТГ, 
ГХБХБГ 

37 1.2.18 

Тайширын 75 хүүхдийн цэцэрлэгийг 
ашиглалтад оруулж, Есөнбулаг  сумын 
320 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг 
эхлүүлж, Цээл сумын цэцэрлэгийн  
болон Шарга сумын цэцэрлэгийн 
өргөтгөлийн барилгын зураг төсвийг 
боловсруулна.  

ЗГҮАХ-ийн 3.2.3 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.2.9 
дэх заалт 

Шинээр 
баригдах 

цэцэрлэгийн 
тоо 

2 
УТ, ОНТ, 

ХХО 
БСУГ 

АЗДТГ, 
ГХБХБГ 

38 1.2.19 

Хөхморьт сум, Есөнбулаг сумын VI  
цэцэрлэгийн халаалтын систем,  Бугат 
сумын цэцэрлэгийн дээврийг засварт 
оруулж, Есөнбулаг сумын IV, Халиун 
сумын цэцэрлэгийн барилгыг их засварт 
оруулна. 

АЗДҮАХ-ийн 1.2.9 
дэх заалт 

Хэсэгчилсэн 
засвар 
хийгдэх 

цэцэрлэгийн 
тоо 

 
4 
 

АОНХС, 
ОНТ, 

СОНХС 
 
 

БСУГ 
АЗДТГ, 
ГХБХБГ 

Зорилт 1.3. Соёл урлагийн салбарын хүний нөөц, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, Алтай нутгийн  онцлогийг илэрхийлсэн соёлын үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээг бий болгоно. 

39 1.3.1 

Ч.Лодойдамбын мэндэлсний 100 
жилийн ойг тэмдэглэж, “Болор цом” 
яруу найргийн улсын наадмыг аймагтаа 
зохион байгуулна. 

ЗГҮАХ-ийн 3.3.3 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.3.2 
дахь заалт 

- 
Ой тэмдэглэж, 
наадам зохион 

байгуулагдсан байна. 

ОНХС-
ХХАХЗ, 

ОНТ,  
ХХО 

 
БСУГ 

АЗДТГ, 
МЗЭС 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 
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40 1.3.2 
 Урлаачдын бүтээлийн үзэсгэлэнг 
зохион байгуулж, дэмжинэ. 

АЗДҮАХ-ийн 1.3.2 
дахь заалт 

Урлаачдын 
тоо 

50-аас доошгүй 
ОНХС-
ХХАХЗ, 

ХХО 
БСУГ АЗДТГ 

41 1.3.3 

Хөхморьт, Алтай сумын соёлын төвийн 
барилгад их засвар хийх  зураг төсвийг 
боловсруулж, Халиун, Тонхил сумын 
соёлын төвийг шинээр барих хөрөнгийн 
эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 3.2.49 
дэх заалт, АЗДҮАХ-
ийн 1.3.3 дахь заалт 

Зураг төсөв 
хийгдсэн 

барилгын тоо 
2 ОНТ БСУГ 

АЗДТГ, 
ГХБХБГ 

42 1.3.4 
Алтай хотод кино театрын барилгыг 
шинээр ашиглалтад оруулна.   

АЗДҮАХ-ийн 1.3.3 
дахь заалт 

- 
Ашиглалтад орсон 

байна. 
ХХО ГХБХБГ БСУГ 

Зорилт: 1.4.  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил хамгааллын үйл ажиллагаа явуулах орчинг бүрдүүлнэ. 

43 1.4.1 

“Гэр бүлийн үнэ цэнэ”, “Хүүхдэд ээлтэй 
Алтай”,  “Алтайн баялаг залуус”, 
Жендерийн тэгш байдлыг хангах”  
аймгийн хөтөлбөрийг батлуулан, 
хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 

дэх заалт 
- 

Хөтөлбөрүүд 
батлагдаж, 

хэрэгжиж эхэлсэн 
байна. 

ОНХС-
ХХАХЗ, 

 
ГБХЗХГ АЗДТГ 

44 1.4.2 
“Хүүхэд залуучуудын ордон”-г 
ашиглалтад оруулж, үйл ажиллагаа 
явуулах орчинг бүрдүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 1.4.1 
дэх заалт 

Ашиглалтад 
орсон байна. 

Үйл ажиллагаа 
явуулж эхэлсэн 

байна. 
УТ ГБХЗХГ АЗДТГ 

45 1.4.3 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 
хохирогчдыг хамгаалах “Нэг цэгийн 
үйлчилгээний төв”-ийг хэвийн үйл 
ажиллагаатай болгоно.  

АЗДҮАХ-ийн 1.4.1 
дэх заалт 

- 
Хохирогч үйлчилгээ 

авах нөхцөл 
бүрдсэн байна. 

Төсөл 
хөтөлбөр 

ГБХЗХГ 
ЦГ, ЭМГ, 
ХХҮГ,НЭ 

46 1.4.4 
Өрх, гэр бүлийн судалгааг гаргаж,  
мэдээллийн сан бүрдүүлнэ.   

АЗДҮАХ-ийн 1.4.1 
дэх заалт 

- 
Мэдээллийн сантай 

болсон байна. 
- ГБХЗХГ 

АЗДТГ, 
СЗДТГ, СХ, 
УБХ, ХХҮГ 

47 1.4.5 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөгсдөд 
хариу үйлчилгээг хамтарсан багаар 
хүргэж,  эрсдэлт нөхцөлд байгаа гэр 
бүлийг хамгаална.  

АЗДҮАХ-ийн 1.4.1 
дэх заалт 

Үйлчлүүлэгч-
ийн 

сэтгэл ханамж 
60 хувьд хүргэнэ. УТ ГБХЗХГ 

ЦГ, 
ЭМГ 

48 1.4.6 

Олон нийтэд гэр бүлийн боловсрол 
олгох, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулна.  

АЗДҮАХ-ийн 1.4.1 
дэх заалт 

Хамрагдсан 
иргэдийн тоо 

10000-аас доошгүй УТ ГБХЗХГ СЗДТГ 

49 1.4.7 
Залуучуудын хандлагыг өөрчлөх 
нөлөөллийн сургалтыг зохион 
байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 1.4.2 
дахь заалт 

Хамрагдсан 
иргэдийн тоо 

3500-аас доошгүй 
УТ, 

Төсөл 
хөтөлбөр 

ГБХЗХГ 
СЗДТГ 
ХХҮГ 

50 1.4.8 
 
Залуучууд нэгдэж клуб, зөвлөл 
байгуулахыг дэмжиж, бүтээлч 

АЗДҮАХ-ийн 1.4.2 
дахь заалт 

Бүтээлч 
ажлын  тоо 

5-аас доошгүй 
УТ, 

ОНХС-
ХХАХЗ, 

ГБХЗХГ СЗДТГ 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 
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санаачилгыг урамшуулна.    Төсөл 
хөтөлбөр 

51 1.4.9 

Хүүхдийн зуслангийн менежментийг 
сайжруулж, ая тухтай орчныг 
бүрдүүлэн, амрагчдын тоог 
нэмэгдүүлнэ.  

АЗДҮАХ-ийн  1.4.3 
дахь заалт 

Амрагчдын 
тоо 

 
500-аас доошгүй 

УТ, Төсөл 
хөтөлбөр 

 
ГБХЗХГ 

БСУГ,            
СЗДТГ 

52 1.4.10 
Үндэсний өв уламжлал, ёс заншлаас 
суралцах орчныг цэцэрлэгүүдэд 
бүрдүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 1.4.3 
дахь заалт 

Цэцэрлэгийн 
тоо 

28 СОНХС ГБХЗХГ 
БСУГ, 
СЗДТГ 

53 1.4.11 

Цэцэрлэг сургуулийн орчинг 
гэрэлтүүлэг, налуу зам, гарц, гэрлэн 
дохио, камер, хурд сааруулагчтай 
болгож хүүхдийг эрсдэлээс хамгаалсан 
орчныг бүрдүүлнэ.  

АЗДҮАХ-ийн 1.4.3 
дахь заалт 

Орчин 
бүрдүүлсэн 

байгуул-
лагын тоо 

10-аас доошгүй СОНХС ГБХЗХГ 

БСУГ, 
ЦГ, 

ГХБХБГ,  
СЗДТГ 

54 1.4.12 

Бүтэн өнчин хүүхдүүдийг мөнгөн 
хуримтлалтай болгох ажлыг аймгийн 
Засаг даргын ивээл дор зохион 
байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 1.4.3 
дахь заалт 

Хуримтлал-
тай болсон 

хүүхдийн тоо 
/хувь/ 

100 
 

ОНТ 
 

ГБХЗХГ АЗДТГ 

55 1.4.13 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй  хүүхдийг 
нийгэмшүүлэх, суралцах, хөгжих төвийн 
орчинг сайжруулж, үйл ажиллагааг 
жигдрүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн  1.4.3 
дахь заалт 

Төвөөр 
үйлчлүүлсэн 
хүүхдийн тоо 

15-аас доошгүй 
ОНХС-
ХХАХЗ 

ГБХЗХГ 
АЗДТГ, 
ХХҮГ 

56 1.4.14 

“Алтайн алтан өв”  өв соёл, хүүхдийн 
урлагийн их наадмыг  18 сум, 2 тосгоны 
сургууль, цэцэрлэгүүдийг хамруулан 4 
бүсэд, нийт хүүхдийн 15 хувийг 
хамруулж зохион байгуулна.  

АЗДҮАХ-ийн 1.4.3 
дахь заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
ОНХС-
ХХАХЗ 

ГБХЗХГ 
БСУГ,  
СЗДТГ 

57 1.4.15 
“Хүүхэд бүр ардын болон орчин үеийн 
урлагт суралцацгаая”   аянг өрнүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн  1.4.3 
дахь заалт 

Хамрагдсан 
хүүхдийн тоо 

15000-аас доошгүй УТ ГБХЗХГ 
БСУГ,  
СЗДТГ 

58 1.4.16 

Эмэгтэйчүүдийн үүсгэл санаачилгын 
байгууллагуудын ажлыг уялдуулан, 
хамтын ажиллагааг дэмжинэ. 

АЗДҮАХ-ийн  1.4.4 
дэх заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Хамтын ажиллагаа 
бэхэжсэн байна. 

ОНХС-
ХХАХЗ, 
Төсөл 

хөтөлбөр 

АЗДТГ 
ГБХЗХГ, 

АЭХ 

59 1.4.17 

Эрэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хамгаалан, 
тэдний хөгжлийг дэмжинэ.  АЗДҮАХ-ийн 1.4.4 

дэх заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Эрчүүдийн холбоо 
байгуулагдан 

нөлөөллийн ажлууд 
хийгдсэн байна. 

ОНХС-
ХХАХЗ, 
Төсөл 

хөтөлбөр 

АЗДТГ - 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 
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60 1.4.18 

 
Иргэний нийгмийн байгууллагуудыг 
дэмжиж, төрийн зарим ажил, 
үйлчилгээг төрийн бус байгууллагаар 
гүйцэтгүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн  1.4.5 
дахь заалт 

Ажлын тоо 
хэмжээ 

 
10-аас доошгүй 

 
ОНТ 
15,0, 

Төсөл 
хөтөлбөр 

 

АЗДТГ ТББНЗ 

61 1.4.19 

 Төр, иргэний нийгэм, хувийн хэвшил 
хамтран ажиллах үйл ажиллагааны 
нэгдсэн төлөвлөгөөг гарган үр дүнг 
тооцно.  

АЗДҮАХ-ийн  1.4.5 
дахь заалт 

Төлөвлөгөө-
ний 

биелэлтийн 
хувь 

90-ээс доошгүй - АЗДТГ ТББНЗ 

Зорилт 1.5. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн мэргэжилтэй ажилтны тоог нэмэгдүүлэн, жижиг дунд үйлвэрлэлийг дэмжиж, хүн амын орлогыг 
дээшлүүлэн, иргэдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулна. 

62 1.5.1 

"Алтайн баялаг-Залуус", Бүтээлч-
Алтайчууд” хөтөлбөр, “Ногоон ажлын 
байр”, “Алтайн-Малчин” төслийн 
хүрээнд ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 1.5.2, 
1.5.3 дахь заалт 

Байнгын 
ажлын байр 

120-оос доошгүй 
ХЭДС, 
ОНХС 

ХХҮГ 

АЗДТГ, 
ГБХЗХГ, 
БОАЖГ, 
ХХААГ 

Түр ажлын 
байр 

100-аас доошгүй 

63 1.5.2 
Залуучуудын хандлагыг өөрчлөх, 
нөлөөллийн сургалтуудыг зохион 
байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 1.5.1 
дэх заалт 

Хамрагдах 
хүний тоо 

50-аас доошгүй 
ХЭДС 

0,6 
ХХҮГ ГБХЗХГ 

64 1.5.3 
Гарааны бизнесийг дэмжих, шинэ 
бизнес санааг хөгжүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн  1.5.1 
дэх заалт 

Дэмжигдсэн 
төслийн тоо 

2-аас доошгүй 
ХЭДС 
12.0 
СХС 

ХХҮГ СЗДТГ 

65 1.5.4 
Залуучуудыг байнгын  ажлын байраар 
хангасан ажил олгогчийг дэмжинэ. 

АЗДҮАХ-ийн  1.5.1 
дэх заалт 

Ажил 
олгогчийн тоо 

2-аас доошгүй 
ХЭДС 

5,8 
ХХҮГ СЗДТГ 

66 1.5.5 
Орон нутгийн бүтээн байгуулалтад 
залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлж, түр 
ажлын байраар хангана. 

АЗДҮАХ-ийн  1.5.1 
дэх заалт 

Түр ажлын 
байрны тоо 

50-аас  доошгүй 
ХЭДС 
12,0 

ХХҮГ СЗДТГ 

67 1.5.6 
Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн салбарын 
ажиллах хүчнийг бэлтгэж, давтан 
сургана.  

АЗДҮАХ-ийн 1.5.2 
дахь заалт 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

40-өөс доошгүй 
ХЭДС 

5,9 
 

ХХҮГ СЗДТГ 

68 1.5.7 

 Өрхийн болон  жижиг дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийг тоног төхөөрөмжийн 
лизинг, жижиг зээл, бусад санхүүгийн 
дэмжлэгт хамруулна. 

АЗДҮАХ-ийн  1.5.2 
дахь заалт 

Хүний тоо 60-аас доошгүй 
ХЭДС 
90,0 
СХС 

ХХҮГ СЗДТГ 

69 1.5.8 
Мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан 
иргэдийг бизнес инкубацийн 
үйлчилгээнд хамруулна. 

АЗДҮАХ-ийн 1.5.2 
дахь заалт 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

15-аас доошгүй 
ХЭДС 

7,2 
ХХҮГ СЗДТГ 

70 1.5.9 "Төмс" хөтөлбөрийг  орон нутгийн АЗДҮАХ-ийн  1.5.2 Сургалтад 30-аас доошгүй ХЭДС ХХҮГ СЗДТГ 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 
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хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлж,  төмс, хүнсний ногоо тариалах, 
хүлэмжний сургалтуудыг  зохион 
байгуулна. 

дахь заалт хамрагдсан 
хүний тоо 

3,2 
ОНХС 

71 1.5.10 
Алтай хот, сумын төвүүдийн ногоон 
байгууламжийн усалгаа, арчилгааны 
ажилд оролцох иргэдийг дэмжинэ.  

АЗДҮАХ-ийн  1.5.3 
дахь заалт 

Хүний тоо 40-өөс доошгүй 
ХЭДС 

9,6 
ХХҮГ СЗДТГ 

72 1.5.11 
Залуу малчдыг малжуулах, мал маллах 
арга ухаанд сургана. 

АЗДҮАХ-ийн 1.5.4 
дэх заалт 

Хүний  тоо 50 –аас доошгүй 
ХЭДС 

5,3 
ХХҮГ СЗДТГ 

73 1.5.12 

Малчдыг  мах, махан бүтээгдэхүүн, 
арьс шир боловсруулах, ноос угаах,  
эсгий эдлэл хийх зэрэг ур чадвар олгох 
сургалтад хамруулна. 

АЗДҮАХ-ийн  1.5.4 
дэх заалт 

Хүний тоо 50 –аас доошгүй 
ХЭДС 

5,3 
ХХҮГ СЗДТГ 

74 1.5.13 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
сонирхол, хэрэгцээнд нь үндэслэн 
мэргэжил олгох сургалтад хамруулан, 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 1.5.5 
дахь заалт 

Хүний тоо 10-аас доошүй 
ХЭДС 

1,4 
ХХҮГ СЗДТГ 

75 1.5.14 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн асран 
хамгаалагчдыг нөхөн сэргээх 
эмчилгээний арга барилд сургах,  
сургалт сурталчилгааг өргөжүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн  1.5.5 
дахь заалт 

Хүний тоо 10-аас доошгүй УТ ХХҮГ СЗДТГ 

76 1.5.15 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг  ажилд 
зуучилж, байнгын ажлын байраар 
хангасан аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 1.5.5 
дахь заалт 

Ажил 
олгогчийн тоо 

2-оос доошгүй 
ХЭДС 

5,8 
ХХҮГ СЗДТГ 

77 1.5.16 
Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 
төвийг  Политехникийн коллеж болгон 
өргөжүүлэх асуудлыг судална.  

АЗДҮАХ-ийн 1.5.4 
дэх заалт 

- 
Судалгаа хийгдсэн 

байна 
- ХХҮГ АЗДТГ, МСҮТ 

78 1.5.17 
Өрхийн амьжиргааны түвшинг 
тодорхойлох судалгааг шинэ 
аргачлалаар зохион байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 1.5.6 
дахь заалт 

Өрхийн тоо 

Өрхийн мэдээллийн 
нэгдсэн сангаас 
зорилтот бүлгийг 

тодорхойлно. 

Төсөл 
хөтөлбөр 

ХХҮГ СЗДТГ 

79 1.5.18 

Хөдөлмөрийн чадвар алдалтаа 50-69 
хувь алдсан, хөдөлмөр эрхэлдэггүй 40-
өөс дээш насны иргэдийг хөдөлмөр 
эрхлүүлж,  орлогын эх үүсвэртэй 
болгоно. 

АЗДҮАХ-ийн  1.5.6 
дахь заалт 

Төсөлд 
хамрагдсан 
хүний тоо 

Хөдөлмөр эрхлэлт 
орлогын эх үүсвэр 
нэмэгдсэн байна. 

ОНТ, 
Төсөл 

хөтөлбөр 
ХХҮГ 

СЗДТГ, 
ХБИХ 

80 1.5.19 Ахмадын амралтын үйлчилгээг АЗДҮАХ-ийн 1.5.7 Амрагчдын 300-гаас доошгүй  ОНТ ХХҮГ ЭМГ 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 
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бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
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сайжруулж, амрагчдын тоог 
нэмэгдүүлнэ.  

дахь заалт тоо 

81 1.5.20 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг  
нийгэмшүүлж, хөнгөлөлт, тусламж,  
сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулна.  

АЗДҮАХ-ийн  1.5.7 
дахь заалт 

Хамрагдсан 
хүний тоо 

500-аас доошгүй  ОНТ ХХҮГ СЗДТГ 

82 1.5.21 
 Ахмад настны хөгжил, хамгааллыг 
сайжруулахад зориулж байгууллага 
бүрийг “Ахмадын сан”-тай болгоно.  

АЗДҮАХ-ийн  1.5.7 
дахь заалт 

Сантай 
болсон 

байгуул-
лагын тоо 

30-аас доошгүй 
УТ, ОНТ 

 
ХХҮГ 

СЗДТГ, 
Албан 

байгуул-
лагууд 

83 1.5.22 

Сонгогдсон өрхийн гишүүдэд “Өрхийн 
хөгжлийн гурвалжин”-гийн үзүүлэлтээр 
сургалт зохион байгуулж, өрхийн суурь 
үнэлгээг хийнэ. 

АЗДҮАХ-ийн  1.5.8 
дахь заалт 

Өрхийн тоо Сонгогдсон 309 өрх - ХХҮГ СЗДТГ 

84 1.5.23 

Нийгмийн даатгалын талаар сургалт, 
сурталчилгааг тогтмолжуулж, сайн 
дурын даатгалд хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 1.5.9 
дэх заалт 

Хамрагдалт-
ын хувь 

Өмнөх оны 
гүйцэтгэлээс 5-аас 

доошгүй хувиар 
нэмэгдсэн байна. 

УТ ЭМНДХ - 

85 1.5.24 
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн  
хуримтлагдсан авлагын хэмжээг 
бууруулна. 

АЗДҮАХ-ийн 1.5.9 
дэх заалт 

Барагдуулал-
тын хувь 

50-аас доошгүй УТ ЭМНДХ - 

86 1.5.25 

Татварт бүртгэлтэй  үйл ажиллагаа 
идэвхтэй явуулдаг ажил олгогчдын 
нийгмийн даатгалын хамралтыг 
нэмэгдүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 1.5.9 
дэх заалт 

Хамрагдалт-
ын хувь 

85-аас доошгүй УТ ЭМНДХ 
Татварын 

хэлтэс 

Зорилт 1.6. Хүн амын биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцөлийг сайжруулан, эрүүл чийрэг амьдрах дадал хэвшилтэй болгоно. 

87 1.6.1 

Нийтийн биеийн тамир, спортын явган 
аялал, дугуйн аялал,  марафон гүйлт, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд 
пара тэмцээн, софт теннис, талбайн 
теннис, бадминтон, мөсний тэмцээнийг 
тус тус зохион байгуулна. 

ЗГҮАХ 3.2.52 дахь 
заалт, АЗДҮАХ-ийн 

1.6.1 дэх заалт 

23 арга 
хэмжээ 

Нийт хүн амын 30%-
ийг хамруулна. 

ОНХС-
ХХАХЗ,  
Спортыг 
дэмжих 

сан 

БТСГ 

БСУГ, 
 СЗДТГ, 
Албан 

байгууллага, 
ААН, баг  

хороо  

88 1.6.2 

Ажлын байранд болон сурагчдын 
хичээлийн завсарлагааны дасгал 
хөдөлгөөнийг тогтмолжуулж, 
хэвшүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 1.6.1 
дэх заалт  

Байгуул-
лагын тоо 

20-оос доошгүй - БТСГ 

БСУГ. 
Албан 

байгууллага, 
ААН 

89 1.6.3 
Хүн амын бие бялдрын түвшин тогтоох 
сорилд нийт хүн амыг хамруулж, 
сургалт, мэдээллээр иргэдийг хангана. 

АЗДҮАХ-ийн 1.6.2 
дахь заалт 

Хамрагдалт-
ын хувь 

10-аас доошгүй 
ОНХС-
ХХАХЗ  

БТСГ 
 

БСУГ, 
СЗДТГ 

90 1.6.4 Үндэсний спортын их наадмыг зохион АЗДҮАХ-ийн 1.6.3 Спортын 8  УТ БТСГ АЗДТГ, 
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Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 
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байгуулна. дахь заалт төрөл СЗДТГ 

91 1.6.5 
Аймгийн аварга шалгаруулах өсвөр 
үеийн тэмцээнийг сумдад бүсчилж 
зохион байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 1.6.4 
дэх заалт 

Зохион 
байгуулаг-дах 

бүсийн тоо 
4 - БТСГ 

БСУГ, 
СЗДТГ 

92 1.6.6 
Аймгийн хүүхдийн спортын “Бага-
Олимп” зохион байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 1.6.3 
дахь заалт 

Оролцсон 
хүүхдийн тоо 

Спортын 10 төрлөөр 
1600 хүүхэд 

- БТСГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

93 1.6.7 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 
өсвөрийн шигшээ багуудыг  олон улс, 
улс, бүсийн тэмцээнүүдэд дэмжиж 
оролцуулна. 
 

АЗДҮАХ-ийн 1.6.4 
дэх заалт 

Улсад эзлэх 
байр 

15 дугаар байрт 
шалгарсан байна. 

ОНХС-
ХХАХЗ     

БТСГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

94 1.6.8 
Жүдо бөхийн бүсийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг аймагтаа 
зохион байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 1.6.4 
дэх заалт 

 
- 

Тэмцээн зохион 
байгуулагдсан байна. 

- БТСГ АЗДТГ 

95 1.6.9 
Софт теннис, хөлбөмбөг, ханан 
авиралтын спортоор хичээллэгсдийг 
дэмжиж, хөгжүүлнэ.  

АЗДҮАХ-ийн 1.6.4 
дэх заалт 

Хичээллэг-
сэдийн тоо 

Төрөл тус бүрт 50-
аас доошгүй 

- БТСГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

96 1.6.10 
“А”, “Б” заалны гэрэлтүүлгийг 
шинэчилж, бэлтгэл сургуулилт хийх 
орчинг сайжруулна. 

АЗДҮАХ-ийн 1.6.5 
дахь заалт 

 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

 

Засвар хийгдсэн 
байна. 

Төсөл 
хөтөлбөр 

БТСГ АЗДТГ 

97 1.6.11 
“Хантайшир” бөхийн дэвжээний харьяа 
үндэсний бөхийн цогцолбор сургууль 
барих ажлыг эхлүүлнэ.  

АЗДҮАХ-ийн1.6.5 
дахь заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

 

- ХХО БТСГ 

АЗДТГ, 
“Хантайшир”       

бөхийн дэвжээ,  
Нутгийн 
зөвлөл 

 

Хоёр. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО 

Зорилт 2.1. Эдийн засгийн бие даасан байдлыг хангахад чиглэгдсэн төсөв санхүүгийн бодлого хэрэгжүүлж, төсвийг хэмнэж, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. 

98 2.1.1. 

Татварын суурийг өргөжүүлэн, татварт 
хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлж 
орон нутгийн төсвийн орлогыг 
нэмэгдүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.1 
дэх заалт 

Хувь хэмжээ 1 хувь өссөн байна. - АЗДТГ 
Татварын 

хэлтэс 

99 2.1.2. 
Төсвийн төлөвлөлтийг боловсронгуй 
болгох замаар төсвийн үр ашгийг 
нэмэгдүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.1 
дэх заалт 

Хувь хэмжээ 
 

Орлогын төлөвлөгөө 
100 хувь биелсэн 

байна. 
- 

АЗДТГ 

Татварын 
хэлтэс 

БСУГ, ЭМГ, 
Төсвийн 

байгууллага, 
Өр, авлага 
үүсээгүй 

Батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу 

- 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 
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байна. үр ашигтай 
зарцуулсан байна. 

 СЗДТГ 

100 2.1.3 

Төсвийн сахилга батыг сайжруулж, үр 
ашиггүй зардлыг танах, хэмнэлтийн 
горимд шилжүүлэх бодлого 
баримтална. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.1 
дэх заалт 

Батлагдсан 
төсөвт эзлэх 

хувь 

Нийт төсвийн 0,1 
хувийн төсвийн 

хэмнэлт бий болсон 
байна. 

- АЗДТГ 
Төсвийн 

байгууллага, 
сумдын ЗДТГ 

101 2.1.4 
Аймгийн хэмжээнд шилэн дансны тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангуулан 
ажиллана. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.1 
дэх заалт 

Хэрэгжилт-
ийн хувь 

90-ээс доошгүй - СХАА СТСХ 

102 2.1.5 

ОНХС, хөтөлбөр  хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний зардлын санхүүжилтийн үр 
ашгийг дээшлүүлэн төсвийн ил тод 
нээлттэй байдлыг хангана. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.1 
дэх заалт 

Үр ашигт 
зарцуулалт 

Төсвийн 
зарцуулалтын ил тод 
байдал хангагдана. 

- СХАА 
СТСХ, 

ХОХБТХ, 
СЗДТГ 

103 2.1.6 
Бургастай боомтыг хөгжүүлж, гадаад 
худалдааг хөнгөвчлөн, гаалийн 
бүрдүүлэлтийн тоог нэмэгдүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.2 
дахь заалт 

Гаалийн 
бүрдүүлэл-

тийн тоо 

Импортын барааны 
гаалийн бүрдүүлэлт 
1 дахин, экспортын 

барааных 1% 
нэмэгдсэн байна. 

- 
Гаалийн 

хороо 
СТСХ 

104 2.1.7 
“Орон нутгийн төсвийн орлогын 
бүрдүүлэлтийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр” 
боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.2 
дахь заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Хөтөлбөр хэрэгжиж 
эхэлсэн байна. 

 
Татварын 

хэлтэс 
СТСХ 

105 2.1.8 

Татварын бүх төрлийн үйлчилгээг жигд 
хүртээмжтэй хүргэж, хэрэглэгчийн 
үйлчилгээний менежментэд тулгуурлан 
татвар төлөгчдийг төлөвшүүлэх, тэдний 
мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх 
сургалт, сурталчилгааг зохион 
байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.2 
дахь заалт 

Сургалтад 
хамрагдсан 
татвар 
төлөгчдийн 
тоо 

Аж ахуйн нэгж 
байгууллагын 25 
хувь, татвар төлөгч 
иргэдийн 10 хувь, 
сургуулийн ахлах 
ангийн сурагчдыг 100 
хувь  

- 

 
 
 
 
Татварын 
хэлтэс 

 
 
 
- 

106 2.1.9 

 
Хөрөнгийн болон үйл ажиллагааны 
татвар төлөгчдийн тоог нэмэгдүүлж, 
татварт бүрэн хамруулна. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.2 
дахь заалт 

Татварт 
хамрагдах 
татвар 
төлөгчдийн 
тоо 

Татвар төлөгчдийн 
тоог 3-аас доошгүй 
хувиар нэмэгдүүлэн, 
татварт 90-ээс дээш 
хувиар хамруулна. 

- 

Татварын 
хэлтэс 

УБХ 

107 2.1.10 

Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх 
татварын орлогыг  нэмэгдүүлэн, 
төсвийн орлогын төлөвлөгөөг жигд 
ханган биелүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.2 
дахь заалт 

Улс, аймаг, 
сумын 
төсвийн 
орлогын 
төлөвлөгөө 
/23 төрлийн/-

Бүх шатны  төсвийн 
орлогын төлөвлөгөөг 
100-аас дээш хувиар 
биелүүлсэн байна. 
Төлөвлөгөөг 9-өөс 
доошгүй сард жигд 

- 

Татварын 
хэлтэс 

БОАЖГ, 
ГХБХБГ, 
СТСХ, ЦГ 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 
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ний биелэлт ханган биелүүлсэн 
байна. 

108 2.1.11 

Төрөөс бизнес эрхлэгчдэд олгож 
байгаа тусгай зөвшөөрлийн тоог 
бууруулж, давхардсан хяналт, шалгалт, 
хүнд суртлыг арилгана. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.3 
дахь заалт 

Хяналт, 
шалгалт, хүнд 

суртлыг 
бууруулсан 

байна. 

Бизнесийн таатай 
орчин бүрдсэн 

байна. - 

АЗДТГ 

- 

109 2.1.12 

Гэрээний үүргээ удаа дараа 
биелүүлээгүй гүйцэтгэгчийг дахин 
тендерт оролцуулах эрхийг хязгаарлах 
арга хэмжээ авна. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.7 
дахь заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Хөрөнгө оруулалтын 
чанар хүртээмж 

нэмэгдэнэ. 
- 

 
АЗДТГ 

 

 
ГХБХБГ, МХГ 

110 2.1.13 

Өмч эзэмшилт, ашиглалтын гэрээг 
шинэчлэн байгуулж, хяналт тавина. АЗДҮАХ-ийн 2.1.4 

дэх заалт 

Гэрээ 
байгуулсан 

байгуул-
лагын тоо 

165 - ОНӨГ 
Төрийн 

байгуул-
лагууд 

111 2.1.14 

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот 
үйлдвэрийн газрын удирдлага 
менежментийг  сайжруулж, ашигтай 
ажиллуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.4 
дэх заалт 

Байгуул-
лагын тоо 

5 - ОНӨГ 
АИТХ, 
АЗДТГ 

112 2.1.15 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
удирдлагын цахим мэдээллийн сангийн 
бүрдүүлэлт, хөрөнгийн хөдлөл 
өөрчлөлтийг хөтлөн хэрэгжүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.5 
дахь заалт 

Цахим 
мэдээллийн 

санд 
оруулсан 

байгууллагын 
тоо 

Орон нутгийн өмчит   
165 байгууллага,18 
сум, 2 тосгоны орон 

нутгийн хөгжлийн сан  

- ОНӨГ АЗДТГ 

113 2.1.16 

Цахим худалдан авах ажиллагааны 
нэгдсэн системийг нэвтрүүлж,  бараа 
ажил үйлчилгээний  худалдан авалтыг 
цахимаар зохион байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.6 
дахь заалт 

 
Хэрэгжилт-

ийн хувь 
 50 - ОНӨГ АЗДТГ 

114 2.1.17 

Худалдан авах ажиллагааг нэгдсэн 
цахим системд шилжүүлэх сургалт, 
худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр 
мэргэшүүлэх А-3 сургалтыг зохион 
байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.7 
дахь заалт 

Сургалтын 
тоо 

4 - 
 

ОНӨГ 
- 

115 2.1.18 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
зарцуулалтыг үр дүнтэй, иргэдэд 
нээлттэй ил тод болгох, хөрөнгө 
оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, 
ашиглалтад тавих хяналтыг 

ЗГҮАХ-ийн 1.5 дахь 
заалт, АЗДҮАХ-ийн 

2.1.7 дахь заалт 
- 

Хөрөнгө оруулалтын 
үр өгөөж сайжирна. 

- ОНӨГ  
АЗДТГ, 

ГХБХБГ,  
СЗДТГ 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 
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сайжруулах аяныг зохион байгуулна.  

Зорилт  2.2. Орон нутгийн түүхий эд, нөөцөд түшиглэсэн дэвшилтэт технологи бүхий жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг түлхүү хөгжүүлж, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх 
чадварыг дээшлүүлж, худалдаа, үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлнэ. 

116 2.2.1 

“Нэг сум – Нэг үйлдвэр” аймгийн 
хөтөлбөрийг батлуулан хэрэгжүүлж 
эхэлнэ.  

ЗГҮАХ-ийн  
2.48 дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.2.1 
дэх заалт 

- 
Хөтөлбөр 

хэрэгжиж эхэлсэн 
байна. 

- ХХААГ  
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

 

117 2.2.2 

Үйлдвэржилтийн газрын зураглалыг 
гаргаж, малын гаралтай түүхий эдийг 
боловсруулах болон будаг, шохой, 
цемент болон барилгын материалын  
үйлдвэр байгуулах ТЭЗҮ, бизнесийн 
төсөл боловсруулна. 

ЗГҮАХ-ийн 
2.48 дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.2.1 
дэх заалт  

Бизнесийн 
төслийн тоо 

3-аас доошгүй 

АОНХС 
15,0 

Төсөл 
хөтөлбөр 

ХХААГ  
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

 

118 2.2.3 
Үйлдвэржилтийг дэмжих зээлийн 
эргэлтийн сангийн үйл ажиллагааг 
сайжруулна.  

АЗДҮАХ-ийн 2.2.1 
дэх заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
- 
 

ХХААГ  
 

АЗДТГ 
 

119 2.2.4 
Жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ 
эрхлэгчдийг  санхүү, зээлийн бодлогоор 
дэмжинэ. 

АЗДҮАХ-ийн 2.2.1 
дэх заалт 

Аж ахуйн 
нэгжийн тоо 

20-оос доошгүй 
ЖДҮХС, 

СХС 
ХХААГ 

 

АЗДТГ, 
СЗДТГ 

 

120 2.2.5 
Мах боловсруулах үйлдвэрийн үйл 
ажиллагааг дэмжин, экспортыг 
нэмэгдүүлнэ.  

АЗДҮАХ-ийн 2.2.2 
дахь заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

-  - 
ХХААГ 

 
АЗДТГ 

 

121 2.2.6 
Сумдад мал нядалгааны цех байгуулах 
хувийн хэвшлийн санаачлагыг 
дэмжинэ. 

АЗДҮАХ-ийн 2.2.2 
дахь заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- - ХХАГ АЗДТГ 

122 2.2.7 

“Алтай  түншлэл - 2017” үзэсгэлэн 
худалдааг  зохион  байгуулж, улс, 
бүсийн болон олон улсын  чанартай  
үзэсгэлэн худалдаанд үйлдвэр 
эрхлэгчдийг оролцуулна. 

ЗГҮАХ-ийн 2.56 
дахь заалт,  

АЗДҮАХ-ийн 2.2.3 
дахь заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 

ОНТ, 
ЖДҮХС, 
Төсөл 

хөтөлбөр 

ХХААГ 

АЗДТГ, 
ХХҮГ, 
СХЗХ 
МХГ, 

СЗДТГ 

123 2.2.8 

Бигэр, Дэлгэр, Жаргалан, Тайшир, 
Бугат, Шарга, Чандмань сумдад “Хөдөө 
аж ахуйн нэвтрүүлэх үйлчилгээг 
хөгжүүлэх, хоршооны хөгжлийг дэмжих” 
төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 2.48 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.2.3 
дахь заалт  

 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
Төсөл 

хөтөлбөр 
 

ХХААГ 
“Каритас 
Монгол” 

ТББ  

124 2.2.9 

Хоршоодын гишүүд, удирдлагуудыг 
чадавхжуулах сургалтыг зохион 
байгуулна. 

ЗГҮАХ-ийн 2.48 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.2.3 
дахь заалт  

Сургалтад 
хамрагдсан 
хүний тоо 

50-аас доошгүй - ХХААГ 
АЗДТГ, 
ХААХХ  



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 
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125 2.2.10 
“Ахуйн үйлчилгээ-2017” аяныг зохион 
байгуулна.  

ЗГҮАХ-ийн 2.48 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.2.4 
дэх заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
ОНХС-
ХХАХЗ 

ХХААГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ,   
ҮҮХХ 

126 2.2.11 

Нийтийн хоолны салбарын 
үйлчилгээний чанар хүртээмж, 
үйлчилгээний соёлыг сайжруулна. 
 

ЗГҮАХ-ийн 2.23 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.2.4 
дэх заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
ОНХС-
ХХАХЗ 

ХХААГ  
АЗДТГ, 

ХХҮГ, АТХ 

126 2.2.12 
Худалдаа үйлчилгээний нэгдсэн төв  
барих зураг төсвийг боловсруулна. 

ЗГҮАХ-ийн 2.23 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.2.4 
дэх заалт 

- 
Зураг төсвийг 

боловсруулсан 
байна. 

ОНХС ГХБХБГ 
АЗДТГ, 
ХХААГ,  

МХГ 

127 2.2.13 
Үндэсний тохирлын  тэмдэгтэй 
бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлнэ.  

АЗДҮАХ-ийн 2.2.4 
дэх заалт 

Бүтээгдэх-
үүний тоо 

Нэгээс доошгүй 
- 
 

СХЗХ СЗДТГ 

Зорилт 2.3. Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого, “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, мал аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэл, 
нэгжээс авах ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ. 

128 2.3.1 
Хөдөө аж ахуйн мэргэжилтэй боловсон 
хүчний судалгаа хийнэ.  

ЗГҮАХ-ийн 2.28 
дахь заалт 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.10 
дахь заалт   

- 
Судалгаа хийгдсэн 

байна. 
- ХХААГ 

БСУГ, 
СЗДТГ 

129 2.3.2 
Хөдөө аж ахуйн салбарын ажилтныг 
туршлага судлах сургалтад хамруулна.  

ЗГҮАХ-ийн 2.28 
дахь заалт 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.10 
дахь заалт   

Хамрагдах 
хүний тоо 

20-оос доошгүй 
УТ, Төсөл 
хөтөлбөр 

ХХААГ 
 

СЗДТГ 
 

130 2.3.3 

Үхэр сүргийг мах, сүүний өндөр ашиг 
шимтэй Сэлэнгэ үүлдрийн 
хээлтүүлэгчээр сайжруулна. 

ЗГҮАХ-ийн 2.33 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.1 
дэх заалт   

Сайжирсан 
тугалын тоо 

2000-аас доошгүй 
Малжуулах 

сан  
85.0 

ХХААГ СЗДТГ Өсвөр 
хээлтүүлэг-

чийн тоо 
50-аас доошгүй 

131 2.3.4 

Хойт бүсийн сумдын хонин сүргийг 
Говь-Алтай үүлдрээр, урд бүсийн 
сумдын хонин сүргийг махны чиглэлийн 
хээлтүүлэгчээр сайжруулна. 

ЗГҮАХ-ийн 2.33, 
2.35 дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.1 
дэх заалт   

Бойжуулсан 
өсвөр 

хээлтүүлэг-
чийн тоо 

Говь-Алтай үүлдэр 
100, махны чиглэл 

30-аас доошгүй 
толгой 

 
ХХО 

 
ХХААГ СЗДТГ 

132 2.3.5 

Төхөм тунгалагийн хүрэн үүлдрийн 
тэмээний удмын санг хамгаалж, бүс 
нутагтаа сайжруулагчаар ашиглана. 

ЗГҮАХ-ийн 2.33, 
2.35 дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.1 
дэх заалт   

Тэмээний тоо  
5 хувиар 

нэмэгдүүлнэ 
ХХО ХХААГ СЗДТГ 

133 2.3.6 
Алтайн улаан үүлдрийн ямааны Д 
хэвшил Дэлгэрийн улаан ямааны 

ЗГҮАХ-ийн 2.33, 
2.35 дахь заалт, 

Ямааны тоо  
10 хувиар 

нэмэгдүүлнэ. 
ХХО ХХААГ СЗДТГ 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 
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тоо,ямаан сүргийн үүлдэрлэг байдал, 
ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.1 
дэх заалт   

134 2.3.7 

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 
дэвшилтэт техник, технологи нэвтүүлэх 
сургалтыг аж ахуй эрхлэгчдэд  зохион 
байгуулна.    

ЗГҮАХ-ийн 2.27 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.2 
дахь заалт   

Хүний тоо 18-аас доошгүй 
Төсөл 

хөтөлбөр  
ХХААГ СЗДТГ 

135 2.3.8 
Цөөн малтай болон залуу малчин 
өрхийг дэмжиж, малжуулах аянг 
үргэлжлүүлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 2.26, 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.2 

дахь заалт   

Малжуулсан 
өрхийн тоо  

250-аас доошгүй 

Малжуулах 
сан, ХХО, 

төсөл 
хөтөлбөр 

ХХААГ 
АЗДТГ, 
ХХҮГ, 
СЗДТГ 

 
136 

 
2.3.9 

Малтай өрхийг арьс шир, ноосны  
урамшуулалд  хамруулах ажлыг зохион 
байгуулна.  

ЗГҮАХ-ийн 2.28, 
2.29 дэх заалт,  

АЗДҮАХ-ийн 2.3.2 
дахь заалт   

Малтай 
өрхийн тоо 

80-аас доошгүй 
хувь  

УТ ХХААГ СЗДТГ 

137 2.3.10 

 
Бэлчээрийн усан хангамжийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор уст цэгийн 
хайгуул хийлгэж, инженерийн хийцтэй 
болон энгийн уурхайн худаг шинээр 
гаргана.  

Төрөөс малчдын 
талаар баримтлах 

бодлого 3.2.7 
ЗГҮАХ-ийн 2.35, 
2.36 дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.3 
дахь заалт                      

Тогтоосон  уст 
цэгийн тоо  

90 

AОНХС 
165.0  

ХХААГ 
 

АЗДТГ, 
БОАЖГ, 
ГХБХБГ, 
СЗДТГ 

Инженерийн 
хийцтэй 

худгийн тоо 
5-аас доошгүй 

Энгийн 
уурхайн 

худгийн тоо  
18-аас доошгүй 

СОНХС 
 

138 2.3.11 

Бэлчээрт тархсан хортон мэрэгчдийн 
тархалтын тодотгох судалгааг хийлгэж   
малчдын оролцоотой  тэмцэх ажлыг 
зохион байгуулна. 

ЗГҮАХ-ийн 2.35, 
2.36 дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.3 
дахь заалт                      

 

Талбайн 
хэмжээ / 

мян.га-гаар/ 
15-20  

УТ, 
СОНХС 

ХХААГ 
 БОАЖГ, 
СЗДТГ 

139 2.3.12 
Нөөц бэлчээрийг ашиглах журмыг 
шинээр боловсруулж, хэрэгжүүлж 
эхэлнэ.   

ЗГҮАХ-ийн 2.36 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.4 
дэх заалт                      

 

- 
Журам хэрэгжиж 
эхэлсэн байна. 

Төсөл 
хөтөлбөр  

ХХААГ 

ГХБХБГ, 
СЗДТГ, 
ДБХС,  

Ногоон алт 
төсөл  

140 
 

2.3.13 
Бэлчээр ашиглах уламжлалт эрхийг 
баталгаажуулах, “Бэлчээр ашиглуулах 
гэрээ” байгуулж эхэлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 2.36 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.4 
дэх заалт                      

 

Гэрээ 
байгуулах 
малчдын 

бүлгийн тоо 

15-аас доошгүй - ГХБХБГ 
ХХААГ, 
СЗДТГ 

141 2.3.14 Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото ЗГҮАХ-ийн 2.36 Мониторинг 300-аас доошгүй Төсөл ГХБХБГ СЗДТГ, 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 
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мониторингийн аргаар үнэлж,  үр дүнг 
малчдад хүргэнэ. 

дахь заалт, 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.4 

дэх заалт                      

хийсэн цэгийн 
тоо 

хөтөлбөр 
 

АБАХ 

Хэвлүүлэх 
товхимолын 

тоо 
1000 ширхэг 

142 2.3.15 

Бэлчээр ашиглалтын зураг, бэлчээрийн 
газрын экологийн чадавхын зургийг 
Envi 4.7, ArcGis 10.3 программыг 
ашиглан боловсруулна. 

ЗГҮАХ-ийн 2.36 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.4 
дэх заалт                      

Зураг хийгдэх 
сумын тоо 

18 сум, 74 БАХ 
Улсын 
төсөв 

ГХБХБГ 
СЗДТГ, 
АБАХ 

143 2.3.16 
Аймгийн тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг 
хадгалах агуулах барина. 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.5 
дахь заалт                      

 

Хүчин чадал 
/багтаамж/  

80  тонн-оос  
доошгүй 

АОНХС 
40,0 

ХХААГ АЗДТГ  

144 2.3.17 
Аймгийн аюулгүйн нөөцийн өвс, 
тэжээлийн нөхөн бүрдүүлэлт хийнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.5 
дахь заалт                      

 

Өвс, тэжээл  
/тн-оор/ 

Өвс 200–аас, 
тэжээл 50-аас 

доошгүй 

Гамшгийн 
сан 

  

ХХААГ 
 

АЗДТГ 
ОБГ 

145 2.3.18 
Сум бүр аюулгүйн нөөцийн өвс 
тэжээлийн нөхөн бүрдүүлэлт хийнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.5 
дахь заалт                      

 

Өвс, тэжээл  
/тн-оор/ 

Өвс 50-аас,  
тэжээл 30-аас 

доошгүй  
СОНХС ХХААГ СЗДТГ 

146 2.3.19 

Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх вакцинжуулалтад тухайн оны 
ишиг, хурга, тугалыг хамруулна. 

ЗГҮАХ-ийн 2.32 
дахь заалт,  

АЗДҮАХ-ийн 2.3.6 
дахь заалт                      

Тухайн 
жилийн төл 
малын тоо 

 

950000-аас 
доошгүй  

 
УТ 

ХХААГ СЗДТГ 

147 2.3.20 
Адууны ям, үхрийн сүрьеэ, лейкоз, 
шүлхий өвчний тандах шинжилгээ 
хийнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.6 
дахь заалт Малын тоо 5000-аас доошгүй 

АОНХС 
370,5 сая 

ХХААГ СЗДТГ 

148 2.3.21 
Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх 
ажлын үр дүнд хяналт тавьж ажиллана. 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.6 
дахь заалт     

Хяналтад 
хамрагдах 
сумын тоо 

4 ХХААГ СЗДТГ 

149 2.3.22 

Халдварт, паразиттах өвчний голомт 
судалгаанд үндэслэн малыг 
эрүүлжүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.6 
дахь заалт     

Вакцинжуула
лтад 

хамрагдах 
малын тоо 

 

2,5 саяас доошгүй   ХХААГ СЗДТГ 

150 2.3.23 

Тонхил, Дарив, Дэлгэр, Бигэр сумдын 
мал эмнэлэг үржлийн тасгийг хүйтэн 
хэлхээний тоног төхөөрөмжөөр 
хангана. 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.6 
дахь заалт Хөргүүрийн 

тоо 
4  

СОНХС 
 

ХХААГ СЗДТГ 

151 2.3.24 
Мал сүргийн дархлаажуулалт, эмчлэн 
сэргийлэх ажлыг лабораторийн түүвэр 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.6 
дахь заалт 

Хамрагдах 
малын тоо 

4000-аас доошгүй  -  ХХААГ СЗДТГ 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 
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шинжилгээгээр тогтооно.  

 
152 

2.3.25 

"Газар тариалангийн тогтвортой 
хөгжил" хөтөлбөр боловсруулан 
батлуулж,  тариалан эрхлэгчдийг үр 
бордоо, ургамал хамгаалалын 
бодисоор хангаж усалгаатай газар 
тариалангийн үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 2.39, 
2.41, 2.42 дахь 

заалт, АЗДҮАХ-ийн 
2.3.7 дахь заалт 

Тариалах 
талбай 

1400 га 

ТЭДС 
20,0 

 
ХХААГ СЗДТГ Хураан авах 

ургац  
/тн-оор/ 

3000-аас доошгүй  

153 2.3.26 

Гуулин, Цээл, Хөхморьт, Баян-Уул, 
Төгрөг сумдад 3 улирлын хүлэмж 
байгуулан, үрээр хангаж  аж ахуй 
эрхлэгчдийг технологийн сургалтад 
хамруулна.  

ЗГҮАХ-ийн  2.44 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.7 
дахь заалт  

Хүлэмжийн 
тоо 

 

85 м/кв бүхий 5 
хүлэмж 

СОНХС 
 

ХХААГ 

СЗДТГ, 
“Каритас 
монгол” 

ТББ 
Хураан авах  

ургацын 
хэмжээ 

1,5 тонноос 
доошгүй  

154 2.3.27 

Шарга,  Бигэр, Халиун сумдад шинээр 
дуслын усалгааны системийг ашиглаж 
хүнсний ногоо тариалж, га-ийн дундаж 
ургацыг нэмэгдүүлнэ.  

ЗГҮАХ-ийн  2.45 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.7 
дахь заалт 

Услах 
талбайн 
хэмжээ  
/га-гаар/ 

2-оос доошгүй 

СОНХС 
 

ХХААГ СЗДТГ 
Хураан авах 

ургац   
/тн-оор/ 

40 

155 2.3.28 

  
 
Халиун сумд шинээр төмс хүнсний 
ногоо хадгалах зоорь барина.  

ЗГҮАХ-ийн  2.46 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.3.9 
дахь заалт 

Багтаамж 
/тн-оор/ 

100-аас доошгүй  
Төсөл 

хөтөлбөр 
ХХААГ 

СЗДТГ, 
ХАА-н 

маркетинг 
төсөл, 

“Каритас 
монгол” 

ТББ 

156 2.3.29 

Услалтын системийг засварлах орон 
нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот 
үйлдвэрийн газрыг байгуулах 
боломжийг судална.   

АЗДҮАХ-ийн 2.3.7 
дахь заалт 

- 
ТЭЗҮ хийгдсэн 

байна. 
- ХХААГ СЗДТГ 

Гурав. ДЭД БҮТЦИЙН БОДЛОГО 

Зорилт 3.1. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангасан хот, суурин газрыг төлөвлөж, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндийн шаардлагад 
нийцсэн барилгын үйлдвэрлэлийг дэмжиж, хүртээмжтэй орон сууцаар хангах бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

157 3.1.1 

Алтай хотод баригдаж буй 1000 айлын 
орон сууцны хорооллын цэвэр ус, 
дулааны шугам сүлжээг ашиглалтад 
оруулж, дулааны эх үүсвэрийг 

ЗГҮАХ-ийн 2.106 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.1.1 
дэх заалт 

- 
Дулааны эх үүсвэр 
шийдвэрлэгдсэн 

байна. 
ХХО ГХБХБГ 

АЗДТГ, 
“Ундарга-

Алтай” 
ОНӨААТҮГ 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 
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шийдвэрлэнэ. 

158 3.1.2 

1000 айлын орон сууцны хорооллын 
эхний ээлжийн 120 айлын орон сууцны 
барилга угсралтын ажлыг гүйцээн 
ашиглалтад оруулна. 

ЗГҮАХ-ийн 2.81, 
2.90 дэх заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.1.1 
дэх заалт  

Ашиглалтад  
орсон орон 
сууц /айл 

өрхийн тоо/ 

120  УТ ГХБХБГ 
АЗДТГ, 
ТОСК 

159 3.1.3 

“Хямд өртөгтэй орон сууц” үндэсний 
хөтөлбөрийн хүрээнд Алтай хотод 
амины болон нийтийн орон сууц барих 
хувийн хэвшлийн санаачилгыг 
дэмжинэ.  

ЗГҮАХ-ийн 2.81, 
2.90 дэх заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.1.1 
дэх заалт 

Орон сууцны 
тоо /айл 

өрхийн тоо/ 
100-аас доошгүй - ГХБХБГ 

АЗДТГ, 
МХГ, 

СЗДТГ 
 

160 3.1.4 

Алтай хотын Баянхайрхан, Индэрт, 
Харзат, Түмэн багуудын зарим гэр 
хорооллыг дахин төлөвлөх ажлыг 
эхлүүлнэ.  

ЗГҮАХ-ийн 2.89 дэх 
заалт,  АЗДҮАХ-ийн 

3.1.1 дэх заалт 
- 

Хэсэгчилсэн 
төлөвлөлтийн 

зураг төсөв 
хийгдсэн байна. 

АОНХС ГХБХБГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

161 3.1.5 

Жинст багийн нутаг дэвсгэрт барихаар 
төлөвлөгдсөн 182 айлын орон сууцны 
барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ.  

ЗГҮАХ-ийн 2.81 дэх 
заалт, АЗДҮАХ-ийн 

3.1.1 дэх заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдвэрлэгдсэн 
байна. 

УТ ГХБХБГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

162 3.1.6 

Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газрын оффис бүхий 
барилгын материалын сорил, 
шинжилгээний лабораторийн барилгын 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 2.91 дэх 
заалт, АЗДҮАХ-ийн 

3.1.5 дахь заалт 
- 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдвэрлэгдсэн 
байна. 

УТ ГХБХБГ АЗДТГ 

163 3.1.7 

Барилгын материалын лабораторийн 
үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.  

ЗГҮАХ-ийн 2.91 дэх 
заалт, АЗДҮАХ-ийн 

3.1.5 дахь заалт 
- 

Барилгын 
материалд 

шинжилгээ хийдэг 
болсон байна. 

ОНТ ГХБХБГ АЗДТГ 

164 3.1.8 

Алтай, Бугат, Баян-Уул, Бигэр, Тонхил, 
Төгрөг сумын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг 
дуусгаж, Дарив, Тайшир, Эрдэнэ сумын 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 
боловсруулах ажлыг эхлүүлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 2.93 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.1.3 
дахь заалт 

Хөгжлийн 
ерөнхий 

төлөвлөгөө 
хийгдсэн 

сумын тоо 

6-аас доошгүй СОНХС ГХБХБГ СЗДТГ 

165 3.1.9 

Дэлгэр сумд хэрэгжиж буй “Сумын 
төвийн шинэчлэл” төслийн барилга 
угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 2.107 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.1.3 
дахь заалт  

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- УТ ГХБХБГ 
АЗДТГ, 
Дэлгэр 

сумын ЗДТГ 

166 3.1.10 Алтай хотын үерийн усны хамгаалалт, АЗДҮАХ-ийн 3.1.2 Үйл - УТ, Төсөл ГХБХБГ АЗДТГ, 
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байгууламжийг шинэчлэх ажлыг 
судална.  

дахь заалт  ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

хөтөлбөр Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

167 3.1.11 

Баян-Уул, Бигэр, Бугат сумдын төвийг 
төвлөрсөн дулаан хангамж, цэвэр усны 
шугам сүлжээтэй болгох ажлыг 
эхлүүлнэ.  

ЗГҮАХ-ийн 2.107 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.1.3 
дахь заалт  

- 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдвэрлэгдсэн 
байна. 

Төсөл 
хөтөлбөр, 

ХХО 
ГХБХБГ 

АЗДТГ, 
СЗДТГ 

168 3.1.12 
Соёл, амралтын хүрээлэнгийн барилга 
угсралт, тохижилтын ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 3.1.4 
дэх заалт 

- 
Тохижилтын 

ажлууд хийгдсэн 
байна. 

УТ ГХБХБГ 
АЗДТГ, 

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

169 3.1.13 
Алтай хотын төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнгийн зураг, төсвийг 
боловсруулна. 

АЗДҮАХ-ийн 3.1.4 
дэх заалт 

- 
Зураг төсөв 

хийгдсэн байна. 
ОНХС ГХБХБГ 

АЗДТГ, 
Есөнбулаг 

сумын ЗДТГ 

170 3.1.14 

“Эрүүл Ус” ОНӨААТҮГ-ын хэрэгжүүлж 
буй хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлагад 
нийцсэн усаар хангах үйл ажиллагаанд 
хяналт тавьж, хэвийн ажиллагааг 
хангана. 

ЗГҮАХ-ийн 4.2.5 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.1.9 
дэх заалт 

- 
Хэвийн үйл 
ажиллагаа 

жигдэрсэн байна. 

ОНХС 
192,1 

“Эрүүл Ус” 
ОНӨААТҮГ 

АЗДТГ, 
Есөнбулаг 

сумын ЗДТГ 

171 3.1.15 

“Тайшир-Алтай” төслийг хэрэгжүүлэх 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлнэ.  

ЗГҮАХ-ийн 4.2.5 
дахь заалт,  

АЗДҮАХ-ийн 3.1.9 
дэх заалт  

- 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдвэрлэгдсэн 
байна. 

- ГХБХБГ 
 

АЗДТГ 
 

172 3.1.16 
Алтай хотын 5, 6, 7, 20 дугаар 
чиглэлийн ариутгах татуургын төв 
шугамыг шинэчилнэ.  

АЗДҮАХ-ийн 3.1.8 
дахь заалт 

Шугамын урт - 
АОНХС 

38,5 
ГХБХБГ 

 “Ундарга-
Алтай” 

ОНӨААТҮГ 

173 3.1.17 

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө 
боловсруулах ажилд иргэдийн 
оролцоог нэмэгдүүлж, өмчлүүлэх, 
ашиглуулах, эзэмшүүлэх үйл 
ажиллагааг ил тод, нээлттэй болгоно.  

ЗГҮАХ-ийн 2.84 дэх 
заалт,  АЗДҮАХ-ийн 

3.1.6 дахь заалт  

Иргэдийн 
оролцоо 

нэмэгдсэн 
байна. 

Үйл ажиллагаа ил 
тод, нээлттэй 
болсон байна. 

- ГХБХБГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

174 3.1.18 

Иргэдэд газар өмчлөл, түүний 
ашиглалт, эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулах талаар мэдлэг олгож, газар 
өмчлөх эрхийг баталгаажуулна. 

ЗГҮАХ-ийн 2.84 дэх 
заалт, АЗДҮАХ-ийн 

3.1.6 дахь заалт  

Газар 
өмчилсөн 

иргэдийн хувь 
11.1 хувьд хүргэнэ - ГХБХБГ 

АЗДТГ,  
СЗДТГ 

175 3.1.19 
Алтай хотын хаалгыг шинээр барьж 
ашиглалтад оруулна. 

АЗДҮАХ-ийн 3.1.2 
дахь заалт 

- 
Ашиглалтад орсон 

байна. 

АОНХС 
100,0 
ХХО 

ГХБХБГ 
АЗДТГ,  

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

176 3.1.20 
Шүтээний өндөрлөг цогцолборыг их 
засварт оруулж, төв талбай, улсын 
чанартай авто замын дагуу Алтай хот 

АЗДҮАХ-ийн 3.1.2 
дахь заалт 

- 
Тохижилт, их 

засварын ажил 
хийгдсэн байна. 

АОНХС, 
СОНХС 

ГХБХБГ 
АЗДТГ,  

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 
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доторх аюулгүйн тойргийн орчинг 
тохижуулна.  

177 3.1.21 
Алтай хотын гэр хорооллын гудамжны 
гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлнэ.  

АЗДҮАХ-ийн 3.1.2 
дахь заалт 

Цамхагт 
гэрэлтүүлгийн 

тоо 
10-аас доошгүй 

АОНХС, 
СОНХС 

ГХБХБГ 
АЗДТГ,  

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

Зорилт 3.2. Авто замын сүлжээг сайжруулж, Алтай хотын хатуу хучилттай авто замд өргөтгөл шинэчлэлт, засвар арчлалт хийнэ.  

178 3.2.1 

Алтай - Ховдын Дарви чиглэлийн хатуу 
хучилттай авто замын барилгын ажлыг  
гүйцээж, ашиглалтад оруулна. 

ЗГҮАХ-ийн 2.111 
дэх заалт, АЗДҮАХ-
ийн 3.2.1 дэх заалт 

Хатуу 
хучилттай 

авто замын 
урт 

265 км УТ ГХБХБГ 
АЗДТГ, 

МХГ 

179 3.2.2 

Алтай хотын хатуу хучилттай авто 
замын засвар, шинэчлэлтийн ажлыг 
хийж, аюулгүй зорчих нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 2.111 
дэх заалт, АЗДҮАХ-
ийн 3.2.3 дахь заалт 

Засвар 
шинэчлэлт 
хийгдсэн 

замын урт 

2 км-ээс доошгүй 
ОНЗС, 
СОНХС 

ГХБХБГ 
АЗДТГ, 

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

180 3.2.3 
Алтай хотын гэр хорооллын зарим 
замыг хатуу хучилтай болгох зураг 
төсвийг боловсруулна. 

ЗГҮАХ-ийн 2.111 
дэх заалт, АЗДҮАХ-
ийн 3.2.3 дахь заалт 

- 
Зураг төсөв 

хийгдсэн байна. 
АОНХС 

24,0 
ГХБХБГ 

АЗДТГ, 
Есөнбулаг 

сумын ЗДТГ 

181 3.2.4 

Онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай 
зурвас, үерийн далангийн ажлыг 
үргэлжлүүлэн гүйцээж, ашиглалтад 
оруулна. 

ЗГҮАХ-ийн 2.118, 
2.120 дахь заалт, 
АЗДҮАХ-ийн 3.2.5 

дахь заалт 

- 
Ашиглалтад орсон 

байна. 
УТ 

“Алтай” 
нисэх 

буудал 

АЗДТГ, 
ГХБХБГ 

182 3.2.5 

Сумын төвийн авто замын сүлжээг 
сайжруулж, тэмдэг тэмдэглэгээ, 
гэрэлтүүлэг, дугуйн болон явган зам 
хийх ажлын зураг төсвийг 
боловсруулна. 

ЗГҮАХ-ийн 2.111 
дэх заалт, АЗДҮАХ-
ийн 3.2.4 дэх заалт 

- 
Зураг төсөв 

хийгдсэн байна. 
СОНХС ГХБХБГ СЗДТГ 

183 3.2.6 

Тайшир сумаас Алтай хот чиглэлийн 
улсын чанартай авто замыг 
сайжруулсан хайрган хучилттай 
болгож, Алтай сумаас Хонхор заг 
хүртэлх замд засвар арчлалт хийнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 3.2.3 
дахь заалт 

Авто замын 
урт 

70-аас доошгүй УТ, ХХО 
“АЗЗА” 
ТӨХК 

АЗДТГ, 
СЗДТГ 

184 3.2.7 

Аймаг, сум хоорондын зорчигч тээвэр, 
шуудангийн үйлчилгээний техник, 
технологи, маршрут, үнэ тарифыг 
шинэчлэн тогтоож, алсын сумдад 
хүргэх үйлчилгээг эхлүүлнэ.   

АЗДҮАХ-ийн 3.2.6 
дахь заалт 

 
 
- 

Маршрут үнэ 
тариф 

шинэчлэгдэн 
батлагдсан байна. 

- АЗДТГ 
АТТ,  
ШҮГ 

185 3.2.8 
Алтай хотын нийтийн тээвэр болон 
такси үйлчилгээний стандартыг 
мөрдүүлнэ.  

АЗДҮАХ-ийн 3.2.6 
дахь заалт 

- 
Стандарт 

хангагдсан байна. 
- 

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

АТТ, МХГ, 
СХЗХ 
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Зорилт 3.3. Аймгийн төв болон сумдад бий болох шинэ суурьшлын бүсэд эрчим хүчний эх үүсвэрийг үе шаттайгаар шийдвэрлэж, шинэчлэх ажлыг хийнэ.  

186 3.3.1 

Аймгийн төвд шинээр 35 мВт хүчин 
чадалтай дулааны станц, шугам сүлжээ 
шинээр барих, өргөтгөх ажлын 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлж, 
барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ.  

ЗГҮАХ-ийн 2.106 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.3.5 
дахь заалт 

- 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдвэрлэгдэж 
барилга угсралтын 

ажил эхэлсэн 
байна. 

УТ, Төсөл 
хөтөлбөр 

ГХБХБГ 
АЗДТГ, 

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

187 3.3.2 

Тайшир-Есөнбулаг сумын чиглэлийн 35 
кВ-ын ЦДАШ-ыг 110 кВ болгон өргөтгөх 
ажлын хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлж, барилга угсралтын 
ажлыг эхлүүлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 2.105 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.3.2 
дахь заалт 

- 
Барилга 

угсралтын ажлыг 
эхэлсэн байна. 

УТ 
“АУЭХС” 

ТӨХК 
АЗДТГ 

188 3.3.3 

Тайширын усан цахилгаан станцтай 
хоршин ажиллах нар, салхины 
цахилгаан станцыг барих ажлыг 
судална. 

ЗГҮАХ-ийн 2.105 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.3.1 
дэх заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- - 
“АУЭХС” 

ТӨХК 
АЗДТГ 

189 3.3.4 

Аймгийн төв болон сумдад бий болох 
шинэ суурьшлын бүсэд цахилгаан эрчим 
хүчний асуудлыг үе шаттайгаар 
шийдвэрлэж, эрчим хүчний хангамж 
дутагдалтай газруудад шинэчлэл хийнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 2.105 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.3.2 
дахь заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- УТ 
“АУЭХС” 

ТӨХК 
СЗДТГ 

190 3.3.5 

Алтай сумын нарны цахилгаан станцын 
эрчим хүчний эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, 
цахилгаан хангамжийн хэвийн, 
тасралтгүй байдлыг хангана. 

ЗГҮАХ-ийн 2.105, 
2.107 дахь заалт, 
АЗДҮАХ-ийн 3.3.4 

дэх заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
УТ, 

СОНХС 
“АУЭХС” 

ТӨХК 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

191 3.3.6 

Алтай хотын аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад дулааны тоолуур 
суурилуулах ажлыг эхлүүлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 2.9 дэх 
заалт, АЗДҮАХ-ийн 

3.3.5 дахь заалт 

Тоолуур 
суурилуул-сан 

байгуул-
лагын тоо 

2-оос доошгүй  УТ, ОНТ  

Эрчим 
хүчний 

зохицуулах 
зөвлөл 

АЗДТГ, 
ГХБХБГ, 

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

Зорилт 3.4. Хэрэглэгчдэд сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийн гурвалсан болон шилэн кабелийн үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлнэ. 

192 3.4.1 

Алтай, Тонхил, Дэлгэр, Чандмань, 
Эрдэнэ сумдыг өндөр хурдны шилэн 
кабельд холбох ажлыг судалж, 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ. 

ЗГҮАХ-ийн 3.2.33 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.4.1 
дэх заалт 

Сумын тоо 2-оос доошгүй - 

“Мэдээлэл 
холбооны 
сүлжээ” 
ТӨХК 

АЗДТГ, 
СЗДТГ 

193 3.4.2 

Интернетийн сүлжээнд холбогдсон 
сумдад интернет кафе байгуулах хувийн 
хэвшлийн санаачилгыг дэмжинэ. 

ЗГҮАХ-ийн 3.2.33 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.4.1 
дэх заалт 

Интернет 
кафе 

байгуулсан 
сумын тоо 

2-оос доошгүй ХХО 

“Мэдээлэл 
холбооны 
сүлжээ” 
ТӨХК 

АЗДТГ, 
СЗДТГ 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 
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194 3.4.3 

Алтай хотын нийтийн эзэмшлийн 
талбай, гэр хороололд утасгүй интернет 
буюу Wi-Fi орчин бүрдүүлнэ.  

ЗГҮАХ-ийн 2.97 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.4.2 
дахь заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
АОНХС, 

ХХО 

“Мэдээлэл 
холбооны 
сүлжээ” 
ТӨХК 

АЗДТГ, 
СЗДТГ 

195 3.4.4 

Алтай, Бугат, Цээл, Хөхморьт, Баян-Уул  
сумдын хөдөөгийн иргэдийг хөдөлгөөнт 
холбооны боломжоор хангах арга 
хэмжээ авна.   

АЗДҮАХ-ийн 3.4.2 
дахь заалт 

Суурилуулах 
антенны тоо 

2 
СОНХС, 

ХХО 

“Мэдээлэл 
холбооны 
сүлжээ” 
ТӨХК 

АЗДТГ 
СЗДТГ 

Дөрөв. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БОДЛОГО 

Зорилт 4.1. Цөлжилтийн үр дагаврыг бууруулж, байгаль орчны бохирдол, доройтлыг хязгаарлан, хүний амьдрах  орчны чанарыг сайжруулна. 

196 4.1.1 
Хөхморьт сумыг цөлжилттэй тэмцэх 
загвар сумаар сонгож, зөв зохистой 
менежментийг хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 4.1.1 
дэх заалт 

- 
Загвар сум болгох  
ажлыг эхлүүлнэ.  

ОНТ,  
Төсөл 

хөтөлбөр 
БОАЖГ 

АЗДТГ, 
СЗДТГ 

197 4.1.2 

Боломжит арга технологи, байгальд 
ээлтэй практик нэвтрүүлж, 
дэлгэрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад “Ногоон гэрчилгээ” 
олгоно. 

АЗДҮАХ-ийн 4.1.1 
дэх заалт 

- 
Ногоон гэрчилгээ 

олгох журам 
батлагдсан байна.  

ОНТ,  
Төсөл 

хөтөлбөр 
БОАЖГ 

АЗДТГ, 
СЗДТГ 

198 4.1.3 

Бигэр сум, Дэлгэр сумын Гуулин, Цогт 
сумын Баянтоорой тосгон дахь мод 
үржүүлгийн газрын талбайг 
нэмэгдүүлж, тарьц, суулгац бэлтгэн 
нийлүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 4.1.2 
дахь заалт 

Тарьц 
суулгацын тоо 

10000-аас доошгүй 
ОНТ 

 
СДОА БОАЖГ 

199 4.1.4 
“Ногоон Алтай” аймгийн хөтөлбөр 
боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 4.1.2 
дахь заалт 

- 
Хөтөлбөр хэрэгжиж 

эхэлсэн байна.  
- БОАЖГ 

ХХҮГ, 
ГХБХБГ, 

СДОА 

200 4.1.5 
Алтай хотын хаалганаас Баарангийн 
даваа хүртэл улсын чанартай зам дагуу 
мод тарьж, ногоон зурвас байгуулна.  

АЗДҮАХ-ийн 4.1.2 
дахь заалт 

Тарьсан 
модны тоо 

12000-аас доошгүй 

ХЭДС 
117,6 
ОНХС 
90,0 

БОАЖГ 
ХХҮГ, 
СЗДТГ 

201 4.1.6 

Сумдад ойн зурвас байгуулж, таримал 
ойг нэмэгдүүлнэ. 

ЗГҮАХ-ын хөтөлбөр 
4.2.7 дахь заалт, 
АЗДҮАХ-ийн 4.1.2 

дахь заалт  

Шинээр 
ойжуулсан 
талбай /га/ 

3-аас доошгүй 

УТ, 
 БХНСЗ 

10,0 
 

БОАЖГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ, 
СДОА 

202 4.1.7 

Есөнбулаг сумд хур бороо, үерийн ус 
болон газрын гүний ус хуримтлуулж, 
ногоон байгууламжийг  услах 
зориулалттай хөв  байгуулна. 

ЗГҮАХ-ын хөтөлбөр 
4.2.2 дахь заалт, 

,АЗДҮАХ-ийн 4.1.3 
дахь заалт 

Хөвийн тоо 

 
 
               1 

АОНХС 
3050 

БХНСЗ 
35.0 

БОАЖГ 
 

АЗДТГ,  
ГХБХБГ, 

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 
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СОНХС 
20,0  

 

203 4.1.8 

Ус хангамжийн эх үүсвэрүүдийг тогтмол 
шинжилгээнд хамруулж, хүн амыг 
стандартын шаардлагад нийцсэн усаар 
хангана.  

ЗГҮАХ-ын хөтөлбөр 
4.2.5 дахь заалт, 
АЗДҮАХ-ийн 4.1.3 

дахь заалт 
 

Хамрагдах  
сумын тоо 

 
Цогт, Цээл, Алтай 

Эрдэнэ, Бугат, 
Халиун сум 

ОНТ, 
төсөл 

хөтөлбөр  
БОАЖГ 

СЗДТГ, Сав 
газрын 

захиргаад 

204 4.1.9 
“Хоггүй цэвэр Алтай” аймгийн 
хөтөлбөрийг батлуулан, хэрэгжүүлж 
эхэлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 4.1.4 
дэх заалт 

 
- 

Хөтөлбөр хэрэгжиж 
эхэлсэн байна. - БОАЖГ 

СЗДТГ, 
МХГ 

205 4.1.10 
Алтай хотын гэр хорооллын айл өрхийг 
зориулалтын, нэг загварын хогийн 
савтай болгох ажлыг эхлүүлнэ.    

АЗДҮАХ-ийн 4.1.4 
дэх заалт 

 

Хогийн савны 
тоо 

 
500-аас доошгүй 

АОНХС 
75,0 

СОНХС 
БОАЖГ 

АЗДТГ, 
СЗДТГ, 

МХГ 

206 4.1.11 
Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний 
газрын хог тээврийн автомашины парк 
шинэчлэлт хийнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 4.1.4 
дэх заалт 

 

Автомашины 
хүчин чадал  

25 тонноос доошгүй АОНХС 
60,0 

СОНХС 
АЗДТГ СЗДТГ 

207 4.1.12 
Хог хаягдал дахин боловсруулах 
үйлдвэр байгуулах хувийн хэвшлийг 
дэмжинэ.   

АЗДҮАХ-ийн 4.1.4 
дэх заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- - 
 

БОАЖГ 
СЗДТГ, 
ГХБХБГ 

208 4.1.13 
Агаарын чанарыг хянах автомат 
багажтай болох асуудлыг судалж 
шийдвэрлэнэ.  

АЗДҮАХ-ийн 4.1.4 
дэх заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

 
- 

Төсөл 
хөтөлбөр 

 
УЦУОШГ 

АЗДТГ, 
БОАЖГ  

Зорилт 4.2. Тусгай хамгаалалттай газар нутагт түшиглэн биологийн олон янз байдлын судалгаа шинжилгээний ажлыг эрчимжүүлж, тэдгээрийг хамгаалж, нөхөн 
сэргээнэ.  

209 4.2.1 
 
“Говийн гайхамшигт-6” хөтөлбөрийг 
батлуулан, хэрэгжүүлж эхэлнэ.  

АЗДҮАХ-ийн 4.2.1 
дахь заалт 

- 
Хөтөлбөр хэрэгжиж 

эхэлсэн байна 

ОНТ, 
төсөл 

хөтөлбөр 

БОАЖГ 
 

ТХГНХЗ 

210 4.2.2 
Монгол бөхөнгийн өвчлөл, амьдрах 
орчны судалгаа, хар сүүлт, хавтгай 
тэмээний тооллого хийнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 4.2.2 
дахь заалт 

- 
Тооллого 

хийгдсэн байна. 
Төсөл 

хөтөлбөр 
БОАЖГ ТХГНХЗ 

211 4.2.3 

Улсын болон орон нутгийн тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг 
өргөтгөнө. 

ЗГҮАХ-ын хөтөлбөр 
4.2.1 дэх заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 4.2.3 
дахь заалт 

- 

Тусгай 
хамгаалалттай газар 

нутгийн хэмжээ 
нэмэгдсэн байна. 

- БОАЖГ 
ИТХ, 

 СЗДТГ, 
ГХБХБГ 

Зорилт 4.3. Аялал жуулчлалын салбарыг эдийн засгийн үр өгөөжтэй, байгальд ээлтэй байдлаар хөгжүүлнэ. 

212 4.3.1 

“Говийн гайхамшигт-6”, “Аялал 
жуулчлалын 9 гайхамшиг”-ийг 
сурталчилсан самбар  байрлуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 4.3.1 
дэх заалт 

Самбарын 
тоо 

10-аас доошгүй 

ОНХС-
ХХАХЗ,  
Төсөл, 

хөтөлбөр  

БОАЖГ  
 

ГХБХБГ 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 
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213 4.3.2 

Аялал жуулчлалын маршрутыг  Говийн 
их дархан цаазат газрын А, Б хэсэг, 
Шарга, Хүйсийн говь зэрэг газруудад 
тогтооно. 

АЗДҮАХ-ийн 4.3.1 
дэх заалт 

- 
Маршрутыг 

тогтоосон байна. 
- 

 
БОАЖГ 

 
ГХБХБГ 

214 4.3.3 

Говийн их дархан цаазат газрын А 
хэсгийг түшиглэн ховор амьтдын 
байгалийн хүрээлэн байгуулах ажлыг 
судална. 

АЗДҮАХ-ийн 4.3.2 
дахь заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр  

- 
Төсөл, 

хөтөлбөр 
БОАЖГ  СЗДТГ 

215 4.3.4 
Орон нутгийн онцлогт тохирсон аялал 
жуулчлал хөгжүүлэх бизнес төсөл 
боловсруулна.  

АЗДҮАХ-ийн 4.3.3 
дэх заалт 

Бизнес 
төслийн тоо 

2-оос доошгүй 
Төсөл, 

хөтөлбөр 
БОАЖГ 

 
СЗДТГ 

216 4.3.5 
Аялал жууулчлалын нэгдсэн мэдээлэл 
бүхий гар утасны аппликейшн бий 
болгоно. 

АЗДҮАХ-ийн 4.3.2 
дахь заалт 

- 
Гар утасны 

аппликейшн нээгдсэн 
байна. 

Төсөл, 
хөтөлбөр 

БОАЖГ АЗДТГ 

Зорилт 4.4. Хариуцлагатай уул уурхайг бий болгон бичил уурхайг дэмжиж, эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг иргэдийн нөхөрлөлийн оролцоотойгоор хийж 
гүйцэтгүүлнэ. 

217 4.4.1 

Хууль бусаар ашигт малтмал 
олборлогчдыг нэгдсэн зохион 
байгуулалтад оруулж, бичил 
уурхайгаар ашигт малтмал олборлох 
журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулахыг 
дэмжинэ.   

АЗДҮАХ-ийн 4.4.1 
дэх заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Хууль бус үйлдэл 
буурна.  

- АЗДТГ 
БОАЖГ, 
СЗДТГ 

218 4.4.2 

Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн 
байгаль орчны менежментийн  
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж, нөхөн сэргээлтийг стандартын 
дагуу хийлгэнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 4.4.2 
дахь заалт 

- 
Хуулийн хэрэгжилт 

хангагдана. 
- БОАЖГ 

АЗДТГ, 
МХГ, 

СЗДТГ 

219 4.4.3 

Уул уурхайн хайгуулын болон 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж 
ахуйн нэгжтэй нийгмийн хариуцлагын 
гэрээ байгуулж, хамтарч ажиллана.  

АЗДҮАХ-ийн 4.4.2 
дахь заалт 

Гэрээний тоо 2-оос доошгүй - 

 
АЗДТГ 

БОАЖГ, 
МХГ, 

СЗДТГ 

220 4.4.4 
Сүхийн хоолойн Улаан шорооны орд, 
Уртын хурууны элс, Хар толгой хайрга 
чулууны ордыг эзэмшүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 4.4.2 
дэх заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- - 
 

АЗДТГ 
БОАЖГ, 

МХГ, 
СЗДТГ 

ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО 

Зорилт 5.1. Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй, шуурхай хүргэнэ.  

221 5.1.1 
Төрийн албаны “Боловсон хүчний 
хөтөлбөр”-ийг боловсруулна. 

АЗДҮАХ-ийн 5.1.4 
дэх заалт 

- 
Хөтөлбөр 

боловсруулагдсан 
байна.  

- ТАСЗ АЗДТГ 
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222 5.1.2 
Төрийн албан хаагчдыг давтан 
сургалтад хамруулж чадавхжуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 5.1.4 
дэх заалт 

Төрийн албан 
хаагчийн тоо 

100-аас доошгүй УТ, ОНТ ТАСЗ 
Төрийн 

байгуул-
лагууд 

223 5.1.3 
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 
үйл ажиллагааг жигдрүүлж,  үйлчилгээг 
шуурхай хүргэнэ.  

АЗДҮАХ-ийн 5.1.5 
дахь заалт 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Төрийн үйлчилгээг 
нэг цэгээс үзүүлнэ. 

ОНТ 
 

АЗДТГ 
Төрийн 

байгуул-
лагууд 

224 5.1.4 

www.70481111.mn цахим мэдээллийн 
системийг ашиглан иргэдийн өргөдөл, 
гомдлыг шуурхай шийдвэрлэнэ.  

АЗДҮАХ-ийн 5.1.5 
дахь заалт 

Шийдвэрлэл-тийн 
хувь 

100 - АЗДТГ 

СЗДТГ, 
Төрийн 

байгуул-
лагууд 

225 5.1.5 
Төгрөг, Хөхморьт сумын Засаг даргын 
Тамгын газрын автомашины парк 
шинэчлэлт хийнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 5.1.1  
дэх заалт 

Автомашины тоо 2 
ОНТ 
40,0 

АЗДТГ 
 

ОНӨГ,  
СЗДТГ 

226 5.1.6 
Засгийн газрын шийдвэрийн 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийнэ.   

АЗДҮАХ-ийн 5.1.6 
дахь заалт 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- - АЗДТГ - 

227 5.1.7 

Аймгийн Засаг даргын бодлого, 
шийдвэрийг боловсруулах, 
хэрэгжүүлэхэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийнэ.  

АЗДҮАХ-ийн 5.1.6. 
дахь заалт 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- - АЗДТГ - 

228 5.1.8 
Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 5.1.6 
дахь заалт 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- - АЗДТГ - 

229 5.1.9 
Төрийн байгууллага, орон нутгийн 
өмчит аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагаанд дотоод аудит хийнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 5.1.6 
дахь заалт 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- - АЗДТГ СХАА 

230 5.1.10 

Төрийн байгууллагаас иргэдэд үзүүлж 
байгаа  үйлчилгээний чанар, хүртээмж, 
гүйцэтгэлд төрийн бус байгууллагаар  
“Хэрэглэгчийн үнэлгээ” хийлгэнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 5.1.6 
дахь заалт 

Үнэлгээнд 
хамрагдах 

байгууллагын тоо 
5-аас доошгүй 

ОНТ 
 

АЗДТГ ТББНЗ 

Зорилт 5.2. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ил тод, авлига хүнд сурталгүй хүргэж, хуулийг дээдэлж, хүний эрх, эрх чөлөөг ханган, шударга өрсөлдөөнийг хянан 
зохицуулж, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаална. 

231 5.2.1 

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх ажилд төрийн болон 
төрийн бус  байгууллагын оролцоог 
нэмэгдүүлж, хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулна.  

АЗДҮАХ-ийн 5.2.1 
дэх заалт 

Төрийн албан 
хаагчийн үйл 

ажиллагаа ил тод 
нээлттэй байна. 

 
Хуулийн хэрэгжилт 

сайжирна. 

 
 
- 

 
 
 

АЗДТГ 

 
 

Төрийн 
байгуул-
лагууд 

232 5.2.2 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон АЗДҮАХ-ийн 5.2.1  Хяналтын зөвлөл    

http://www.70481111.mn/
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нийтийн хяналтын дэд зөвлөлийг 
байгуулна.  

дэх заалт  
- 

байгуулагдаж, үйл 
ажиллагаа 

тогтмолжсон 
байна. 

 
- 

АЗДТГ Аймгийн 
ГХУСАЗСЗ  

233 5.2.3 

Авлигын эсрэг дэд хөтөлбөрийг 
батлуулан, хэрэгжүүлж эхэлнэ.   АЗДҮАХ-ийн 5.2.1 

дэх заалт 

 
 
- 

Дэд хөтөлбөр 
батлагдсан байна. 

- 

 
АЗДТГ 

 

Төрийн 
байгуул-
лагууд 

234 5.2.4 

Төрийн үйлчилгээний шат дамжлагыг 
багасгах, хууль бус төлбөр хураамжийг 
хүчингүй болгох арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 5.2.1 
дэх заалт 

Зохион 
байгуулсан ажлын 

тоо 
2-оос доошгүй - 

АЗДТГ 
 

- 

235 5.2.5 

Нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд 
төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа 
үзүүлэх үйл ажиллагааг сумдад 
хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 5.2.5 
дахь заалт 

Төв байгуулагд-
сан сумын тоо 

8-аас доошгүй СОНХС 
АЗДТГ 

 
СЗДТГ 

236 5.2.6 
Хууль тогтоомжийг иргэд олон нийтэд 
сурталчлах, мэдээлэл, сурталчилгааны 
ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 5.2.5 
дахь заалт 

- 
Иргэдийн хуулийн 
мэдлэг сайжирна 

- 
АЗДТГ 

 

Төрийн 
байгуул-
лагууд 

237 5.2.7 

Хууль тогтоомж хэрэгжүүлэх ажилд 
төрийн болон төрийн бус байгууллагын  
оролцоог нэмэгдүүлж, үйл ажиллагааг 
нь уялдуулна.   

АЗДҮАХ-ийн 5.2.2 
дахь заалт 

 
Хамрагдах 

байгууллагын тоо 
30-аас доошгүй -   

АЗДТГ 
 

Төрийн 
байгуул-
лагууд 

238 5.2.8 
“Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах 
үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, 
хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаална.  

АЗДҮАХ-ийн 5.2.6 
дахь заалт 

- 
Хэрэглэгчийн эрх, 
ашиг хангагдана. 

- АЗДТГ - 

239 5.2.9 
Аймаг, сумдад хэрэглэгчийн эрхийг 
хамгаалах төрийн бус байгууллагын 
зөвлөлийг байгуулна.  

АЗДҮАХ-ийн 5.2.6 
дахь заалт 

Зөвлөлийн  тоо 19 - АЗДТГ СЗДТГ 

240 5.2.10 

Хүний эрхийг хамгаалах зөвлөлийг 
аймаг, сумдад байгуулан үйл 
ажиллагааг нь арга зүйн удирдлагаар 
ханган ажиллана. 

АЗДҮАХ-ийн 5.2.4 
дэх заалт 

- 
Хүний эрхийн 

зөвлөлтэй болно. 
- АЗДТГ СЗДТГ 

241 5.2.11 

Хүний эрхийн мэдлэг олгох сургалт, 
сурталчилгааны ажлын үр нөлөөг 
нэмэгдүүлж, “Хүний эрхийн нээлттэй 
өдөрлөг”-ийг зохион байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 5.2.4 
дэх заалт 

- 
Хүний эрхийн 

мэдлэгтэй болно. 
- АЗДТГ СЗДТГ 

242 5.2.12 
Эрэлт ихтэй ашиглагддаг хөмрөгийн 
баримтыг цахим хэбэрт шилжүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 5.2.8 
дахь заалт 

Баримтын тоо 5000-аас доошгүй - АЗДТГ 
 

- 
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243 5.2.13 
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн 
архивын цаасан баримтыг 
цахимжуулах ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 5.2.9 
дэх заалт 

- 
Цахим хэлбэрт 
шилжсэн байна. 

- УБХ 
АЗДТГ 

 

Зорилт 5.3. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журмыг хамгаалах үйл хэрэгт олон нийтийн оролцоог дэмжиж, хууль сахиулах 
байгууллагын чадавхыг бэхжүүлнэ.  

244 5.3.1 
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг нэгдсэн 
төлөвлөгөөтэй зохион байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 5.3.1 
дэх заалт 

- 
Гэмт хэргийн гаралт 

буурна. 
- ЦГ 

АЗДТГ 
ГХУСАСЗ 

245 5.3.2 

Аймгийн хэмжээнд согтуугаар 
үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлийг 
бууруулах чиглэлээр “Архигүй-
Алтайчууд” хөтөлбөрийг батлуулан, 
хэрэгжүүлж эхэлнэ.  

АЗДҮАХ-ийн 5.3.4 
дэх заалт 

- 
Хөтөлбөр хэрэгжиж 

эхэлсэн байна. 
- 
 

ЦГ 
АЗДТГ 

ГХУСАСЗ 

246 5.3.3 
Тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах хашаа 
барина. 

АЗДҮАХ-ийн 5.3.1 
дэх заалт 

- 
Зориулалтын түр 

саатуулах  хашаатай 
болно. 

ХХО ЦГ 
Есөнбулаг 

сумын ЗДТГ 

247 5.3.4 

Шүүхийн шинжилгээний албыг  
стандартын шаардлагад нийцсэн 
зориулалтын иж бүрэн лабораторитой 
болгоно. 

АЗДҮАХ-ийн 5.3.2 
дахь заалт 

-. 
Гэмт хэргийн 

илрүүлэлтэд ахиц 
гарна. 

Төсөл, 
хөтөлбөр 

ШША АЗДТГ  

248 5.3.5 

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны 
цалин, ажиллах боломжийг 
нэмэгдүүлэх асуудлыг судалж, 
шийдвэрлэнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 5.3.1 
дэх заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
 
- 
 

ЦГ АЗДТГ 

249 5.3.6 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
эрчимжүүлж, сумдад нөхөрлөл, бүлгийн 
үйл ажиллагааг идэвхижүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 5.3.5 
дахь заалт 

Нөхөрлөл, 
бүлгийн тоо 

15-аас доошгүй - ЦГ АЗДТГ 

250 5.3.7 
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх сан байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 5.3.5 
дахь заалт 

Сан 
байгуулагд-

сан сумын тоо  
10-аас доошгүй - ЦГ 

Аймаг, 
сумын 

ГХУСАЗСЗ 

251 5.3.8 

Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг эрчимжүүлж, энэ төрлийн гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх сан байгуулна.  

АЗДҮАХ-ийн 5.3.1 
дэх заалт 

Сан 
байгуулагд-

сан сумын тоо  
5-аас доошгүй - ЦГ 

Аймаг, 
сумын 

ГХУСАЗСЗ 

252 5.3.9 
Цагдаагийн газрын автомашины парк 
шинэчлэлт, шаарздлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр хангана. .  

АЗДҮАХ-ийн 5.3.2 
дахь заалт  

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
ОНТ 
26,0 

ЦГ АЗДТГ 



д/д Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Үндэслэл, тайлбар 

/Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичигт 

туссан байдал/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 

/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2017 онд хүрэх түвшин, үр 

дүн Үндсэн Хамтрагч 

 

29 

 

Зорилт 5.4. Батлан хамгаалах бодлого, орон нутгийн хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх, цэрэг эх оронч сэтгэлгээг бий болгоход иргэд, байгууллагын идэвхтэй оролцоог 
нэмэгдүүлж, олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийг бууруулна. 

253 5.4.1 

Орон нутгийн цэргийн бэлэн байдлыг 
хангаж, томилгоот бүрэлдэхүүнийг 
сургаж бэлтгэнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 5.4.1 
дэх заалт  

 
- 

Бүрэлдэхүүн 
томилогдож, үйл 

ажиллагаа 
тогтмолжсон байна. 

ОНТ АЗДТГ СЗДТГ 

254 5.4.2 
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн 
сургалтыг зохион байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 5.4.1 
дэх заалт 

 
- 

Үүрэг гүйцэтгэх 
чадамжтай болсон 

байна. 

 
УТ 

АЗДТГ СЗДТГ 

255 5.4.3 
Цэргийн өмнөх насны залуучуудын бие 
бялдрыг хөгжүүлэх, эрүүлжүүлэх цэрэг 
эх оронч үзэл төлөвшүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 5.4.3 
дахь заалт 

Эрүүлжсэн 
цэргийн хувь 

5-аас доошгүй ОНТ АЗДТГ СЗДТГ 

256 5.4.4 

Онцгой байдлын газрын гал унтраах 
депогийн барилгыг ашиглалтад оруулах 
хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 5.4.4 
дэх заалт 

- 

Хөрөнгийг эх 
үүсвэрийг  

шийдвэрлүүлсэн 
байна. 

УТ ОБГ АЗДТГ 

257 5.4.5 

Онцгой байдлын газрын техник, тоног 
төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлнэ.  

АЗДҮАХ-ийн 5.4.4 
дэх заалт 

Техник 
хэрэгслийн 

тоо 
3-аас доошгүй УТ ОБГ АЗДТГ 

258 5.4.6 

Аймгийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах 
иж бүрэн сургууль, команд штабын 
сургууль, Засаг даргын нэрэмжит бэлэн 
байдлын үзлэгийг зохион байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 5.4.4 
дэх заалт 

Сургууль, 
үзлэгийн тоо 

10-аас доошгүй 
Гамш-

гийн сан  
ОБГ АЗДТГ 

259 5.4.7 
Гал унтраах техникийн олон төрөлт 
спортын бүсийн тэмцээнийг аймагтаа 
зохион байгуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 5.4.4 
дэх заалт 

Хэрэгжилтээр 
Тэмцээн зохион 

байгуулагдсан байна. 
УТ, 

ОНТ  
ОБГ АЗДТГ 

Зорилт 5.5. Гадаад бодлогын залгамж чанар, нэгдмэл байдлыг хадгалж, орон нутгийн онцлог, давуу талд түшиглэн бүс нутгийн гадаад хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлнэ. 

260 5.5.1 

БНХАУ-ын Ганьсу, Хөхнуур мужууд 
болон ШУӨЗО-ны Хами хотын иргэд, 
хувийн хэвшил, мэргэжлийн 
байгууллага хооронд шууд хамтын 
ажиллагаа тогтооно. 

АЗДҮАХ-ийн 5.5.1 
дэх заалт 

4 удаагийн 
айлчлал 

Хамтын ажиллагаа 
өргөжнө. 

- АЗДТГ - 

261 5.5.2 

БНХАУ-ын ШУӨЗО-ны Хами хотод 
удирдлагын түвшний айлчлал хийж, 
хамтын ажиллагааны гэрээг 
шинэчилнэ. 

АЗДҮАХ-ийн 5.5.1 
дэх заалт 

Хэрэгжилтээр 
Гэрээ шинэчлэгдэж 

бодит ажлууд 
хийгдэнэ.  

- АЗДТГ - 

262 5.5.3 
БНХАУ-ын ШУӨЗО-ны Алтай аймагтай 
хамтын ажиллагааны баримт бичиг 

АЗДҮАХ-ийн 5.5.1 
дэх заалт 

- 
Хил орчмын бүс 

нутгийн харилцаа 
- АЗДТГ - 
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Хөрөнгийн 

эх үүсвэр 
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байгуулна. өргөжинө. 

263 5.5.4 

Зүүн Хойд Азийн Нутгийн Захиргаадын 
Холбооны гишүүн орнуудтай харилцааг 
өргөжүүлж, Холбооны Хэрэг эрхлэх 
газраас зохион байгуулдаг үйл 
ажиллагаанд  төлөөллийг оролцуулна. 

АЗДҮАХ-ийн 5.5.2 
дахь заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- - АЗДТГ - 

264 5.5.5 
Япон улсын хот, мужтай харилцаа 
тогтоох асуудлыг судална.  

АЗДҮАХ-ийн 5.5.2 
дахь заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Гадаад харилцаа 
өргөжнө. 

- АЗДТГ - 

265 5.5.6 
Бургастайн боомтыг байнгын 
ажиллагаанд шилжүүлэх талаар эрх 
бүхий байгууллагад хандана.  

АЗДҮАХ-ийн 5.5.3 
дахь заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

-  - 
АЗДТГ 

 
- 

266 5.5.7 
Бургастай боомтод ариутгалын хөл 
ванн байгуулах асуудлыг судална. 

АЗДҮАХ-ийн 5.5.3 
дахь заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

-  
 
- 

 
МХГ 

 
 
- 

267 5.5.8 
Гадаадын төсөл, хөтөлбөрийг орон 
нутагт хэрэгжүүлэх талаар санаачилга 
гарган ажиллана.  

АЗДҮАХ-ийн 5.5.4 
дэх заалт 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

-. - 
АЗДТГ 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

--- оОо --- 
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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ 
 

АЗДТГ-Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 
АОНХС- Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан  
СОНХС- Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан  
ХХАХЗ- Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал 

 ОНТ- Орон нутгийн төсөв  
ТЭДС- Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан 
МЭАХЗ – Мал эрүүлжүүлэх арга хэмжээний зардал   
БХНСЗ-Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал 
ЖДҮДС – Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сан   
СХС – Сум хөгжүүлэх сан 
СДОА-Сум дундын ойн анги 
ХХО- Хувийн хөрөнгө оруулалт 
ДЗМОУБ- Дэлхийн зөн монгол олон улсын байгууллага 
ЗХАНЗХ- Зүүн Хойд Азийн Нутгийн Захиргаадын Холбоо 

 АЗДҮАХ-Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
ГХЯ-Гадаад хэргийн яам  

  БНХАУ-Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс 
 ШУӨЗО-Шинжаан Уйгарын Өөртөө Засах орон 
 БОАЖГ-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 
 БСУГ-Боловсрол, соёл урлагийн газар 
 МХГ-Мэргэжлийн хяналтын газар 
 ХХҮГ-Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар  
 ГХУСАЗСЗ-Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах   
  салбар зөвлөл 
 ЭМТ-Эрүүл мэндийн төв 
 ГХБХБГ-Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 
 МСҮТ-Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв   
 МУЗГ-Монгол Улсын Засгийн газар 
 ЗГҮАХ-Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
 СӨТ-Сум, өрх тосгон 
 НЭ-Нэгдсэн эмнэлэг 
 АХЦБ-Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 
 ГБХЗХГ-Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 
 ЭМГ-Эрүүл мэндийн газар 
           БТСГ-Биеийн  тамир, спортын газар 

            МЗЭС –Монголын Зохиолчдын эвлэлийн салбар 
            ТББНЗ-Төрийн бус байгууллагын нэгдсэн зөвлөл 
            ХХААГ-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 
            ХЭДС-Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан 
            ХБИХ-Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо 
            ААН-Аж ахуйн нэгж 
            ЭМНДХ-Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс 
            СТСХ-Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 
            СХАА-Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 

     ХОХБТХ-Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс 
     ТЗУХ-Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс 
     ОНӨГ-Орон нутгийн өмчийн газар 
     СХЗХ-Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 
     АБАХ-Аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбоо 
     ОБГ-Онцгой байдлын газар 
     ТОСК-Төрийн орон сууцны корпораци 
     ОНӨААТҮГ-Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар 
     ТӨХК-Төрийн өмчит хувьцаат компани 
     АТТ-Авто тээврийн төв 
     ТХГНХЗ-Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа 
     УЦУОШГ-Ус, цаг уур орчны шинжилгээний газар 

             ОУБ-Олон улсын байгууллага 
ТАСЗ-Төрийн албаны салбар зөвлөл 
ХААХХ-Хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын холбоо 
ҮҮХХ-Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хоршоодын холбоо 
АТХ-Аймгийн Тогоочдын холбоо 
ДБХС-Дэлхийн байгаль хамгаалах сан 
БАХ-Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг 
ОНЗС-Орон нутгийн замын сан 
ШҮГ-Шуудан үйлчилгээний газар 
ЦДАШ-Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 
ТЭЗҮ-Техник эдийн засгийн үндэслэл 
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