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АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 

 2017.12.04                                          Алтай хот 
   

д/д 

Үндэслэл, 
тайлбар  

/Урт болон дунд 
хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр /сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин,үр дүн Үндсэн Хамтрагч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нэг. НИЙГМИЙН БОДЛОГО 

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

1 1.1.1 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.1 
3.1.6 дахь заалт 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.1, 
1.1.4, 1.1.5 дахь 

заалт 

 “Элэг бүтэн Алтайчууд”, “Нөхөн 
үржихүйн эрүүл мэнд”, “Эрүүл 
мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх”,     
“Эрүүл хүүхэд–Алтайн ирээдүй”  
хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

Хөтөлбөрийн 
тухайн оны 

хэрэгжилтийн хувь 
90-ээс доошгүй  

ОНХС-ХХАХЗ 
 

ЭМГ 
АЗДТГ, 

НЭ, 
ЭМБ-ууд 

2 1.1.2 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.1 
3.1.6 дахь заалт 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.1, 
1.1.4, 1.1.5 дахь 

заалт 

“Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх”, 
аймгийн дэд хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлж 
эхэлнэ. 

- 
Хөтөлбөр 

хэрэгжиж эхэлсэн 
байна. 

ОНХС-ХХАХЗ 
 

ЭМГ 
АЗДТГ, 

НЭ, 
ЭМБ-ууд 

3 1.1.3 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.2 
дахь заалт 

АЗДҮАХ-ийн 1.1.1 
дэх заалт 

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

Хамралтын хувь 

Бүх сумд хүрч, 
тухайн сумын хүн 

амын 30-аас 
доошгүй хувийг 

хамруулна. 

ОНХС-ХХАХЗ, 
Төсөл хөтөлбөр 

ЭМГ 
 

АЗДТГ, 
СЗДТГ, 

ЭМБ-ууд 

4 1.1.4 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.15 
дахь заалт 

АЗДҮАХ-ийн 
1.1.10 дахь заалт 

50 ортой төрөхийн эмнэлгийг 
ашиглалтад оруулна. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Ашиглалтад орж 
үйл ажиллагаа 
эхэлсэн байна. 

УТ 
 

ЭМГ 
 

АЗДТГ, 
НЭ 

5 1.1.5 ЗГҮАХ-ийн 3.1.15 Цээл сумын эрүүл мэндийн төвийн - Ашиглалтад орж УТ ЭМГ АЗДТГ, 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 

 

2 
 

дахь заалт 
АЗДҮАХ-ийн 

1.1.10 дахь заалт 

барилгыг ашиглалтад оруулна. үйл ажиллагаа 
эхэлсэн байна. 

  СЗДТГ 
Цээл сумын 

ЭМТ 

6 1.1.6 
АЗДҮАХ-ийн 

1.1.10 дахь заалт 

“Марал-Алтай” өрхийн эрүүл мэндийн 
төв, /Багийн үйлчилгээний нэгдсэн 
цогц төв/-ийн шинэ барилгыг 
ашиглалтад оруулна. 

- 
Ашиглалтад орж 
үйл ажиллагаа 
эхэлсэн байна. 

ОНТ 
 

ЭМГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ, 
ӨЭМТ 

7 1.1.7 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.15 
дахь заалт 

АЗДҮАХ-ийн 
1.1.10 дахь заалт 

Цогт, Дарви сумын Эрүүл мэндийн 
төвийн шинэ барилгын ажлыг 
эхлүүлнэ. 

Барилгын ажлын 
гүйцэтгэл /хувь/ 

40-өөс доошгүй УТ ЭМГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ, 
СЭМТ 

8 1.1.8 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.15 
дахь заалт 

АЗДҮАХ-ийн 
1.1.10 дахь заалт 

Халиун сумын эрүүл мэндийн төв, 
ЗООНОЗ өвчин судлалын төвийн 
шинэ барилгыг барих хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ. 

- 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдэгдсэн 
байна. 

УТ ЭМГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ, 
СЭМТ 

9 1.1.9 
АЗДҮАХ-ийн 

1.1.10 дахь заалт 

Алтай, Бигэр сумдын  эрүүл мэндийн 
төвийн барилгын их засвар, өргөтгөл 
барих хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлнэ. 

- 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдэгдсэн 
байна. 

УТ  ЭМГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ, 
СЭМТ 

10 1.1.10 
АЗДҮАХ-ийн 

1.1.10 дахь заалт 

Нэгдсэн эмнэлгийн барилгад  
сантехникийн их засвар хийж, 
тасгуудыг газардуулгатай болгон, 
орчны тохижилтыг сайжруулна. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- УТ  
ЭМГ 

 
АЗДТГ, 

НЭ 

11 1.1.11 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.10 
дахь заалт 

АЗДҮАХ-ийн 
1.1.11 дэх заалт 

Нэгдсэн эмнэлгийн тасгуудыг ханын 
хүчилтөрөгчийн системд холбоно. 

Ханын 
хүчилтөрөгчтэй 
болсон тасгийн 

тоо 

7 УТ 
ЭМГ 

 

АЗДТГ, 
НЭ 

 

12 1.1.12 

ЗГҮАХ-ийн 3.1.10 
дахь заалт 

АЗДҮАХ-ийн 
1.1.11 дэх заалт 

Хөдөөгийн эрүүл мэндийн 
байгууллагуудыг  оношилгооны 
хөдөлгөөнт технологиор хангана. 
 

Эрүүл мэндийн 
төвийн тоо 

3 ОНХС-ХХАХЗ   
ЭМГ 

 

АЗДТГ, 
СЗДТГ, 
СЭМТ 

13 1.1.13 
ЗГҮАХ-ийн 1.1.3 

дахь заалт 

Төгрөг сумын сум дундын эмнэлгийг 
шүдний кабинетыг тоног 
төхөөрөмжөөр хангана. 

Тоног төхөөрөмж-
өөр хангагдсан 
кабинетын тоо 

1 ОНТ  
ЭМГ 

 

АЗДТГ, 
Төгрөг 

сумын ЗДТГ 

14 1.1.14 
ЗГҮАХ-ийн 3.1.4 

дэх заалт 
Алтай, Төгрөг, Шарга сумдын ЭМТ, 
Нэгдсэн эмнэлэгт автомашины парк 

Автомашины тоо 6 
УТ, 

ХХО 
ЭМГ 

 
АЗДТГ 
СЗДТГ 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 

 

3 
 

АЗДҮАХ-ийн 
1.1.12 дахь заалт 

шинэчлэлт хийнэ. НЭ 
СЭМТ 

15 1.1.15 
АЗДҮАХ-ийн 

1.1.12 дахь заалт 
Багийн эмчийн унааг /мотоцикл/ ээлж 
дараатайгаар шинэчилнэ. 

Мотоциклын тоо 11 
УТ, 

ХХО 
ЭМГ 

 

АЗДТГ, 
СЗДТГ, 
СЭМТ 

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

16 1.2.1 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.3 

дахь заалт 

“Багшийн хөгжил”, “Оюунлаг-Алтай”, 
“Сургалтын чанарыг ахиулах” 
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

Хөтөлбөрийн 
тухайн оны 

хэрэгжилтийн хувь 
90-ээс доошгүй  

УТ, ОНХС-
ХХАХЗ, Төсөл 

хөтөлбөр 
БСУГ АЗДТГ 

17 1.2.2 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.2 

дахь заалт 

Тайшир, Эрдэнэ сумын цэцэрлэгийн 
барилгыг ашиглалтад оруулж, 
Есөнбулаг сумын Харзат баг,  Халиун, 
Цогт сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
шинэ барилгын ажлыг эхлүүлнэ. 

Ашиглалтад орох 
цэцэрлэгийн тоо 

2 

УТ БСУГ АЗДТГ 
Баригдаж эхлэх 
цэцэрлэгийн тоо 

2 

18 1.2.3 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.2 

дахь заалт 

Дарив сумын сургуулийн барилгын 
өргөтгөлийг ашиглалтад оруулж, 
Дэлгэр, Чандмань сумын сургуулийн 
барилгын өргөтгөлийн ажлыг 
эхлүүлнэ. 

Баригдаж эхлэх 
сургуулийн тоо 

3 УТ БСУГ 
АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 
СЗДТГ 

19 1.2.4 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.2 

дахь заалт 

Азийн хөгжлийн банкны 
санхүүжилтээр Хантайшир-Эрдэм 
цогцолбор сургуулийн барилгын 
өргөтгөлийн ажлыг эхлүүлнэ. 

- 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдэгдсэн 
байна. 

Төсөл хөтөлбөр БСУГ 
АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 
СЗДТГ 

20 1.2.5 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.2 

дахь заалт 

Есөнбулаг сумын 960 хүүхдийн 
хичээлийн байр, АШУҮИС-ийн салбар 
сургуулийн барилгыг ашиглалтад 
оруулна. 

Ашиглалтад орсон 
барилгын тоо 

2 УТ БСУГ 
АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 
СЗДТГ 

21 1.2.6 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.8 

дахь заалт 

Тонхил сумын сургуулийн гал тогооны 
барилгыг шинээр барьж ашиглалтад 
оруулна. 

Шинээр баригдах 
гал тогооны 

барилгын тоо 
1 УТ БСУГ 

АЗДТГ, 
ГХБХБГ, 
СЗДТГ 

22 1.2.7 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.8 

дахь заалт 

Есөнбулаг сумын 1 дүгээр сургууль, 
Баянтоорой тосгоны сургуульд спорт 
заал барих хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлнэ. 

- 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдэгдсэн 
байна. 

УТ БСУГ 
АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 
СЗДТГ 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 

 

4 
 

23 1.2.8 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.8 

дахь заалт 

Чандмань сумын сургуулийн 100 
хүүхдийн дотуур байрны барилгыг 
барьж ашиглалтад оруулна. 

Барилгын ажлын 
гүйцэтгэл /хувь/ 

100 УТ БСУГ 
АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 
СЗДТГ 

24 1.2.9 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.8 

дахь заалт 

Алтай, Жаргалан, Бигэр, Бугат, Цогт, 
Шарга сумдын сургуулийн дотуур 
байрыг их засварт оруулна. 

Их засвар хийгдэх 
дотуур байрны 

тоо 
5 

УТ, Төсөл 
хөтөлбөр 

БСУГ 
АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 
СЗДТГ 

25 1.2.10 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.8 

дахь заалт 

Халиун, Тайшир сумдын сургуулийн 
дотуур байрыг их засварт оруулах 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж 
ажлыг эхлүүлнэ. 

- 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдэгдсэн 
байна. 

УТ БСУГ 
АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 
СЗДТГ 

26 1.2.11 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.8 

дахь заалт 

Тонхил сумын Алтансоѐмбо, Халиун 
сумын Олонбулаг багийн бага 
сургууль, Жаргалан, Төгрөг, Цогт 
сумын сургуулийн барилгыг засварт 
оруулна. 

Засвар хийгдэх 
сургуулийн тоо 

4-оос доошгүй УТ БСУГ 
АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 
СЗДТГ 

27 1.2.12 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.8 

дахь заалт 
Бугат, Дэлгэр сумдын сургуулийн гал 
тогооны барилгыг их засварт оруулна. 

Их засвар хийгдэх 
гал тогооны 

барилгын тоо 
2 УТ БСУГ 

АЗДТГ, 
ГХБХБГ, 
СЗДТГ 

28 1.2.13 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.9 

дахь заалт 

Есөнбулаг сумын 6, Цогт сумын 
Баянтоорой тосгон, Хөхморьт, Бугат 
сумын цэцэрлэгийн барилгуудыг 
засварт оруулж, 4 дүгээр цэцэрлэгийн 
өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад 
оруулна. 

Засвар хийгдсэн 
цэцэрлэгийн тоо 

5-аас доошгүй УТ БСУГ 
АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 
СЗДТГ 

29 1.2.14 
АЗДҮАХ-ийн 1.4.3 

дахь заалт 

Сумдын цэцэрлэг, сургууль, дотуур 
байрны цэвэр усан хангамж, ариун 
цэврийн байгууламжийг орчин үеийн 
стандартад нийцүүлэн үе шаттайгаар 
шийдвэрлэнэ. 

Хамрагдах сумын 
тоо 

3-аас доошгүй 
Төсөл 

хөтөлбөр, ХХО 
БСУГ 

АЗДТГ, 
СЗДТГ 

30 1.2.15 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.6 

дахь заалт 

Баян-Уул, Дарив, Дэлгэр, Тайшир, 
Шарга, Цээл сумдын сургуулийг 
химийн лаборатори, урвалж бодисоор 
хангана. 

Хамрагдсан 
сургууль, 

цэцэрлэгийн тоо 
6 

УТ, Төсөл 
хөтөлбөр 

БСУГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

31 1.2.16 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.6 

дахь заалт 

Сургууль, цэцэрлэгийг биеийн 
тамирын багц хэрэглэгдэхүүнээр 
хангана. 

Хамрагдсан 
сургууль, 

цэцэрлэгийн тоо 
15-аас доошгүй 

УТ, Төсөл 
хөтөлбөр 

БСУГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

32 1.2.17 АЗДҮАХ-ийн 1.2.1 Цэцэрлэгүүдийг эрүүл ахуйн Хамрагдсан 15-аас доошгүй УТ, ОНХС, БСУГ АЗДТГ, 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 

 

5 
 

дахь заалт шаардлага хангасан тоглоом 
наадгайгаар ээлж дараатайгаар 
хангана. 

цэцэрлэгийн тоо Төсөл хөтөлбөр СЗДТГ 

33 1.2.18 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.2 

дахь заалт 

Сургуулийн бүтэц, хэв шинж, тойргийг 
шинэчлэн зохион байгуулж,  Тайшир 
сумын сургуульд түшиглэсэн жишиг 
сургалтын орчин бүрдүүлэх асуудлыг 
судлан шийдвэрлэнэ. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- УТ БСУГ 
АЗДТГ, МХГ, 

СЗДТГ 

34 1.2.19 
АЗДҮАХ-ийн 1.4.3 

дахь заалт 

Үндэсний өв уламжлал, ѐс заншлаас 
суралцах орчныг цэцэрлэгүүдэд 
бүрдүүлнэ. 

Цэцэрлэгийн тоо 29 
УТ, Төсөл 
хөтөлбөр  

БСУГ 
ГБХЗХГ, 
СЗДТГ 

Зорилт 1.3. Соѐл урлагийн салбарын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, Алтай нутгийн  онцлогийг илэрхийлсэн соѐлын үйлдвэрлэл, үйлчилгээг бий 
болгоно. 

35 1.3.1 
АЗДҮАХ-ийн 1.3.3 

дахь заалт 

Баян-Уул, Тонхил сумдын соѐлын 
төвийн барилгыг шинээр барих 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлнэ. 

- 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдэгдсэн 
байна. 

УТ БСУГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

36 1.3.2 

ЗГҮАХ-ийн 3.2.49 
дэх заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.3.3 
дахь заалт 

Хөхморьт, Алтай, Цогт, Цээл, 
Чандмань сумдын соѐлын төвийн 
барилгад их засвар хийх хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ. 

- 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдэгдсэн 
байна. 

УТ БСУГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

37 1.3.3 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.6 

дахь заалт 
Сургууль, цэцэрлэгүүдэд дуу 
хөгжмийн кабинет байгуулна. 

Хамрагдсан 
сургууль, 

цэцэрлэгийн тоо 
10-аас доошгүй 

УТ, Төсөл 
хөтөлбөр 

БСУГ 
АЗДТГ, 

ГХБХБГ, 
СЗДТГ 

38 1.3.4 
АЗДҮАХ-ийн 1.3.3 

дахь заалт 

Аймгийн орон нутгийг судлах музейн 
барилгыг зураг төслийг дуусгаж,  
хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлнэ. 

- 

Зураг төсөл 
хийгдэж, 

хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдэгдсэн 
байна. 

УТ БСУГ 
АЗДТГ, 
ГХБХБГ 

39 1.3.5 
АЗДҮАХ-ийн 1.3.3 

дахь заалт 

Алтай хотод нийтийн номын сангийн 
барилгыг шинээр барих ажлыг 
эхлүүлнэ. 

Барилгын ажлын 
гүйцэтгэл /хувь/ 

50-аас доошгүй УТ БСУГ 
АЗДТГ, 
ГХБХБГ 

40 1.3.6 
АЗДҮАХ-ийн 1.3.1 

дэх заалт 

Ээж хайрхан уул, Эрээн нуур, Шаргын 
хүрхрээ, Гэгээн нуурын цогцолбор 
зэрэг байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий 
газруудад соѐл, спортын аялал 

Зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

1 
ОНХС-ХХАХЗ, 

ХХО 
БСУГ 

 
АЗДТГ, 
БОАЖГ 

 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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жуулчлалыг хөгжүүлнэ.  

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

41 1.4.1 
АЗДҮАХ-ийн 1.4.1 

дэх заалт 

Хүүхэд, залуучуудын ордны сургалт, 
дугуйлангийн танхимыг тохижуулан, 
дугуйланд хамрагдагсдын тоог 
нэмэгдүүлнэ.  

Тохижуулсан 
танхимын тоо 

6 
 
 

УТ, 
ОНХС, 

Төсөл хөтөлбөр 

 
 

 
ГБХЗХГ 

 

АЗДТГ, 
Төсөл 
хөтөл-
бөрийн 

байгуул-
лага 

 

Хамрагдсан 
хүүхдийн тоо 

500-аас доошгүй 

42 1.4.2 
АЗДҮАХ-ийн 1.4.1 

дэх заалт 
 “Угийн бичиг” хөтлөлтийг аймгийн  
хэмжээнд өрнүүлнэ.   

Угийн бичиг 
хөтөлсөн өрхийн 

тоо 

 
1500-аас доошгүй 

 
УТ, 

ОНХС, 
Төсөл хөтөлбөр 

 
 

ГБХЗХГ 
БСУГ, НТБТ 

43 1.4.3 
АЗДҮАХ-ийн  1.4.5 

дахь заалт 

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

Гүйцэтгүүлсэн 
ажлын тоо 

 
10-аас доошгүй 

ОНТ, 
Төсөл хөтөлбөр 

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. 

44 1.5.1 
АЗДҮАХ-ийн 1.5.2, 
1.5.3 дахь заалт 

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

Байнгын ажлын 
байр 

120-оос доошгүй 
ХЭДС, ОНХС ХХҮГ 

АЗДТГ, 
ГБХЗХГ, 
БОАЖГ, 
ХХААГ 

Түр ажлын байр 100-аас доошгүй 

45 1.5.2 
АЗДҮАХ-ийн  1.5.3 

дахь заалт 

Ахмадын амралт сувиллын 
үйлчилгээг сайжруулж, амрагчдын 
тоог нэмэгдүүлнэ.  

Сувилалд амраасан 
ахмадын тоо 

 
400-аас доошгүй  ОНТ, ХС ХХҮГ СЗДТГ 

46 1.5.3 
АЗДҮАХ-ийн  1.5.3 

дахь заалт 

Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг 
сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн 
хүрээнд орлого багатай өрхийн 
амьжиргааг дээшлүүлнэ. 

Амьжиргаа 
дээшилсэн өрхийн 

тоо 
100-аас доошгүй - ХХҮГ СЗДТГ 

47 1.5.4 
АЗДҮАХ-ийн  1.5.3 

дахь заалт 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
нийгмийн идэвх оролцоо, ажлын 
байрыг нэмэгдүүлж, амьжиргааг нь 
дээшлүүлэх “Бид оролцъѐ-Хамтдаа 
хөгжье” хөтөлбөрийг аймгийн ИТХТ-
ээр батлуулж хэрэгжүүлнэ. 

Хамрагдсан 
иргэдийн тоо 

500-аас доошгүй  - ХХҮГ СЗДТГ 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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48 1.5.5 
АЗДҮАХ-ийн 1.5.9 

дэх заалт 

Малчид, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын 
сайн дурын даатгалд хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлнэ. 

Хамрагдалтын хувь 

Өмнөх оны 
гүйцэтгэлээс 5-

аас доошгүй 
хувиар нэмэгдсэн 

байна. 

УТ ЭМНДХ СЗДТГ 

49 1.5.6 
АЗДҮАХ-ийн 1.5.9 

дэх заалт 

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн  
хуримтлагдсан авлагын хэмжээг 
бууруулна. 

Барагдуулалтын 
хувь 

50-аас доошгүй УТ ЭМНДХ -  

50 1.5.7 
АЗДҮАХ-ийн 1.5.9 

дэх заалт 

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

Хамрагдалтын 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. 

51 1.6.1 

ЗГҮАХ-ийн  3.2.52 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 1.6.1 
дэх заалт 

Нийтийн биеийн тамир, спортын  23 
арга хэмжээг зохион байгуулна. 
/Явган аялал, дугуйн аялал,  
марафон гүйлт, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн дунд пара 
тэмцээн, софт теннис, талбайн 
теннис, бадминтон, мөсний 
тэмцээнүүд, гэх мэт/ 

Хамрагдалтын 
хувь 

Нийт хүн амын 10 
хувь 

ОНХС-ХХАХЗ БТСГ СЗДТГ, ААН 

52 1.6.2 
АЗДҮАХ-ийн 1.6.3 

дахь заалт 

Үндэсний спортын их наадмыг зохион 
байгуулж, өв соѐлыг хөгжүүлэх, өвлөн 
уламжлах бодлого, тогтолцооны 
шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ.  

Тэмцээний тоо, 
спортын төрөл 

1 тэмцээн спортын 
8 төрөл 

УТ, ХХО 
БТСГ 

 

СЗДТГ, 
ААН, 

Мэргэжлийн 
холбоод 

 

53 1.6.3 
АЗДҮАХ-ийн 1.6.4 

дэх заалт 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 
өсвөрийн шигшээ багийг спортын 4 
төрлөөр байгуулан, сургалтыг 
сайжруулж амжилтыг ахиулна. 

Спортын төрлийн 
тоо 

4 ОНХС, ХХО БТСГ АЗДТГ 

54 1.6.4 
АЗДҮАХ-ийн 1.6.4 

дэх заалт 

Таеквондогийн өсвөр үеийн улсын 
аварга шалгаруулах тэмцээнийг 
зохион байгуулна. 

Тэмцээний тоо 1 
ОНХС-ХХАХЗ, 

ХХО 
БТСГ 

АЗДТГ, 
Монголын 
Таеквон-
догийн 
Холбоо 

 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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55 1.6.5 
АЗДҮАХ-ийн 1.2.5 

дэх заалт 

Баруун бүсийн багийн аварга 
шалгаруулах шатрын тэмцээн зохион 
байгуулна. 

Тэмцээний тоо 1 
ОНХС-ХХАХЗ, 

ХХО 
БТСГ АЗДТГ 

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. 

56 2.1.1 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.1 

дэх заалт 

 Төсвийн төлөвлөлтийг боловсронгуй 
болгох замаар төсвийн үр ашгийг 
нэмэгдүүлнэ. 

Орлогын 
төлөвлөгөөний 

биелэлтийн хувь, 
төсвийн зарцуулалт 

Жил бүр орлогын 
төлөвлөгөө 100 % 
биелж, өр авлага 
үүсээгүй байна. 

- АЗДТГ 

Татварын 
хэлтэс 

БСУГ, ЭМГ, 
Төсвийн 

байгууллага, 
    СЗДТГ 

57 2.1.2 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.1 

дэх заалт 

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

Батлагдсан төсөвт 
эзлэх хувь 

Нийт төсвийн 0,1 
хувийн төсвийн 

хэмнэлт бий 
болсон байна. 

- АЗДТГ 

Төсвийн 
байгууллага,      

СЗДТГ 

58 2.1.3 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.2 

дахь заалт 

“Орон нутгийн төсвийн орлогын 
бүрдүүлэлтийг нэмэгдүүлэх 
хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг 
хангуулан ажиллана. 

Хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөний 
биелэлтийн хувь 

100 - 
Татварын 

хэлтэс 

АЗДТГ 

59 2.1.4 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.2 

дахь заалт 

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

Орлогын гүйцэтгэл 
Төсвийн орлого 1 
хувь өссөн байна. 

- 
Татварын 

хэлтэс 

АЗДТГ 

60 2.1.5 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.1 

дэх заалт 

Аймгийн хэмжээнд шилэн дансны 
тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулан ажиллана. 

Хэрэгжилтийн хувь 95-аас доошгүй  - 

СХАА 

 

АЗДТГ 

61 2.1.6 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.1 

дэх заалт 

Бургастайн боомтыг хөгжүүлж, гадаад 
худалдааг хөнгөвчлөн, гаалийн 
бүрдүүлэлтийн тоог нэмэгдүүлнэ. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Импортын 
барааны гаалийн 
бүрдүүлэлт жилд 

1 дахин, 
экспортын 

барааных 1% 
нэмэгдсэн байна. 

УТ 
Гаалийн 

хороо 

 
 
АЗДТГ 

62 2.1.7 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.4, 
2.1.5 дахь заалт 

 

Өмч эзэмшилт, ашиглалтын гэрээг 
шинэчлэн байгуулж, үр дүнг тооцож 
ажиллана.  

Гэрээ дүгнэсэн 
байгууллагын тоо 

163 - ОНӨГ 
Төрийн 

байгуул-
лагууд 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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63 2.1.8 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.4, 
2.1.5 дахь заалт 

 

Орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх 
хөрөнгийн дахин үнэлгээг хийж, 
тайлан балансад бүртгүүлнэ. 

Байгууллагын тоо 130-аас доошгүй - ОНӨГ 
  ГХБХБГ 

64 2.1.9 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.4, 
2.1.5 дахь заалт 

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
улсын үзлэг тооллогоор илэрсэн 
зөрчлийг арилгуулна. 

Хэрэгжилтйин хувь 100 - ОНӨГ 

Орон нутгийн 
өмчит 
байгууллагууд 

65 2.1.10 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.4, 
2.1.5 дахь заалт 

 

Илүүдэлтэй, ашиглалтгүй байгаа 
хөрөнгийн асуудлыг судлан 
шийдвэрлүүлнэ. 

Байгууллагын тоо 80-аас доошгүй - ОНӨГ 

Орон нутгийн 
өмчит 
байгууллагууд 

66 2.1.11 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.4  

дэх заалт 
 

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот 
үйлдвэрийн газруудын жилийн 
үйлдвэрлэл, санхүү, зорилтот 
түвшингийн төлөвлөгөө боловсруулж 
батлуулан, биелэлтийг тооцно.  

Байгууллагын тоо 4 - ОНӨГ 

ОНӨААТҮГ-
ууд, ТУЗ 

67 2.1.12 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.4  

дэх заалт 
 

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот 
үйлдвэрийн газруудын алдагдлыг 1,5 
хувиар бууруулна. 

Байгууллагын тоо 4 - ОНӨГ 
ОНӨААТҮГ-
ууд, ТУЗ 

68 2.1.13 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.5  

дахь заалт 
 

Цахим мэдээллийн сангийн 
бүрдүүлэлт, хөрөнгийн хөдлөл 
өөрчлөлтийг бүрэн хийлгэсэн байна. 

Цахим мэдээллийн 
санд оруулсан 

байгууллагын тоо 
163 - ОНӨГ 

- 

69 2.1.14 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.6. 
2.1.7 дахь заалт 

 

 Төрийн цахим худалдан авах 
ажиллагааг бүрэн нэвтрүүлнэ.  

Хэрэгжилтийн хувь 100 - ОНӨГ 
АЗДТГ 

70 2.1.15 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.6. 
2.1.7 дахь заалт 

 

Худалдан авах ажиллагаанд 
хяналтаар ажиллаж буй хөндлөнгийн 
төлөөллийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

Сургалтад 
хамрагдах иргэдийн 

тоо 
10-аас доошгүй - ОНӨГ 

- 

71 2.1.16 

ЗГҮАХ-ийн 1.5 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 2.1.7 
дахь заалт 

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл 
арга хэмжээний ил тод байдлыг 
хангана. 

Цахим худалдан 
авах ажиллагаа 

нэвтрүүлэх сумын 
тоо 

3-аас доошгүй - ОНӨГ 

- 

72 2.1.17 
АЗДҮАХ-ийн 2.1.6. 
2.1.7 дахь заалт 

 

Тендерт оролцогчдод хуулийн 
хүрээнд дотоодын давуу эрх олгож, 
үндэсний үйлдвэрлэл болон орон 
нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийг  дэмжих 
бодлого баримтална. 

Дотоодын давуу эрх 
олгосон аж ахуйн 

нэгжийн тоо 
10-аас доошгүй - ОНӨГ 

- 

Зорилт  2.2. Орон нутгийн түүхий эд, нөөцөд түшиглэсэн дэвшилтэт технологи бүхий жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг түлхүү хөгжүүлж, бүтээгдэхүүний  өрсөлдөх 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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чадварыг дээшлүүлж, худалдаа, үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлнэ. 

73 2.2.1 
АЗДҮАХ-ийн 2.2.1 

дэх заалт 

“Нэг сум-нэг үйлдвэр” хөтөлбөрийг 
боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлж 
эхэлнэ. 

- 
Хөтөлбөр 

хэрэгжиж эхэлсэн 
байна. 

ОНХС-ХХАХЗ ХХААГ  
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

74 2.2.2 
АЗДҮАХ-ийн 2.2.4 

дэх заалт 

Хүнсний худалдаа үйлчилгээний 
төвтэй болох ажлыг судална. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
УТ, ОНХС,  

Төсөл 
хөтөлбөр, ХХО 

АЗДТГ 
ХХААГ,  

МХГ, 
СХЗХ 

75 2.2.3 
АЗДҮАХ-ийн 2.2.1 

дэх заалт 
Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг 
санхүү, зээлийн бодлогоор дэмжинэ. 

Иргэн, аж ахуйн 
нэгжийн тоо 

50-аас доошгүй 
ЖДҮХС, 

СХС 
ХХААГ 

АЗДТГ, 
СЗДТГ  

76 2.2.4 
АЗДҮАХ-ийн 2.2.1 

дэх заалт 

Сум хөгжүүлэх сан, жижиг дунд 
үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан болон 
аймгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 
сангийн зээлийн эргэн төлөлтийг 
сайжруулж, үр дүнд хяналт тавьж 
ажиллана. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- - ХХААГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ, 
СХАА 

77 2.2.5 
АЗДҮАХ-ийн 2.2.1 

дэх заалт 

Чацаргана, улаан хальст сармис, 
суль, цульхир,  арвайн 
бүтээгдэхүүний  үйлдвэрлэлийг 
дэмжинэ. 

 
Дэмжлэг авсан 
үйлдвэрийн тоо 

 
2-оос доошгүй 

 

ЖДҮХС, 
СХС, 
ХХО, 
Төсөл 

хөтөлбөр 

ХХААГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

78 2.2.6 
АЗДҮАХ-ийн 

2.3.10 дахь заалт 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бизнес 
эрхлэгчдийн аймгийн зөвлөгөөн 
зохион байгуулна. 

- 
Зөвлөгөөн зохион 

байгуулсан 
байна. 

ОНХС-ХХАХЗ ХХААГ 

АЗДТГ, 
СХЗХ, 

Мэргэжлийн 
холбоод 

79 2.2.7 
АЗДҮАХ-ийн 2.2.3 

дахь заалт 

Хоршоолох хөдөлгөөнийг 
идэвхжүүлж, аймгийн тэргүүний 
хоршоо шалгаруулах  болзол гаргаж 
дүгнэнэ. 

- 
Загвар хоршооны 

тоо нэмэгдэнэ. 

ОНХС-ХХАХЗ, 
Төсөл 

хөтөлбөр 
 

ХХААГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

80 2.2.8 
АЗДҮАХ-ийн 2.2.3 

дахь заалт 

Орон нутгийн үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг 
сурталчлах, борлуулалтыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор  үзэсгэлэн 
худалдаа зохион байгуулна. 

Зохион байгуулсан 
үзэсгэлэн 

худалдааны тоо 
2-оос доошгүй 

ОНХС-ХХАХЗ, 
ХХО, Төсөл 

хөтөлбөр 
ХХААГ АЗДТГ 

81 2.2.9 
АЗДҮАХ-ийн 2.2.2 

дахь заалт 
Мах, сүүний анхдугаар аяны 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллана. 

Тухайн оны 
хэрэгжилтийн хувь 

100 ОНХС-ХХАХЗ ХХААГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

82 2.2.10 
АЗДҮАХ-ийн 2.2.2 

дахь заалт 
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах 
үйлдвэр байгуулах хувийн хэвшлийг 

Байгуулагдсан 
үйлдвэрийн тоо 

1-ээс доошгүй ХХО ХХААГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 

 

11 
 

дэмжинэ. 

83 2.2.11 
АЗДҮАХ 2.2.4 дэх 

заалт 

Баруун бүсийн аварга шалгаруулах 
тогооч нарын тэмцээнийг зохион 
байгуулж, нийтийн хоолны чанар 
хүртээмж, үйлчилгээний соѐлыг  
сайжруулна. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- ОНТ ХХААГ 

АЗДТГ, 
Тогооч 
нарын 

холбоо, 
СЗДТГ 

84 2.2.12 
АЗДҮАХ-ийн 2.2.4 

дэх заалт 
Үндэсний тохирлын  тэмдэгтэй 
бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлнэ. 

Бүтээгдэхүүний тоо 1-ээс 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. 

85 2.3.1 
АЗДҮАХ-ийн 

2.3.10 дахь заалт 

Хөдөө аж ахуйн мэргэжилтнүүдийн 
аймгийн зөвлөгөөн, онол практикийн 
бага хурал зохион байгуулна. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 

ОНХС-ХХАХЗ, 
Төсөл 

хөтөлбөр 
 

ХХААГ 
 

АЗДТГ  

86 2.3.2 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.2, 
2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 

дахь заалт 

Говь-Алтай үүлдрийн хонь, Дэлгэрийн 
улаан хэвшлийн ямаа, Хөвчийн улаан 
ямаа, Махны чиглэлийн хонь, Сэлэнгэ 
үүлдрийн үхэр, Төхөм тунгалагийн 
үүлдрийн тэмээний цөм сүрэг бүхий 
малын үржлийн анхан шатны 
үйлчилгээний нэгж байгуулан 
ажиллах санал санаачилгыг бүх 
талаар дэмжинэ. 

 
 
 

Дэмжлэгт 
хамрагдсан иргэн, 
аж ахуйн нэгжийн 

тоо 

4-өөс доошгүй 

 
 
 
 

МХС 
 

ХХААГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

87 2.3.3 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.1 

дэх заалт 

Үхэр сүргийн ашиг шимийг 
нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд мах, 
сүүний өндөр ашиг шимтэй Сэлэнгэ 
үүлдрийн  хээлтүүлэгчийн тоо толгойг 
нэмэгдүүлнэ. 

Хээлтүүлэгчийн тоо 80-аас доошгүй 
МХС 

 
ХХААГ   

АЗДТГ, 
СЗДТГ 

88 2.3.4 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.1 

дахь заалт 

 
Үржлийн шилмэл малын үзэсгэлэн, 
дуудлага худалдаа зохион байгуулна. 
 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
ОНХС, Төсөл 

хөтөлбөр 
 

ХХААГ   
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

89 2.3.5 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.2 

дахь заалт 

Цөм сүргийн мал, бог малын 
хээлтүүлэгчийг ээмэглэн бүртгэл 
мэдээллийн сан сүлжээнд  
хамруулна. 

Малын тоо 
10000-аас 
доошгүй 

УТ,  ОНХС-
ХХАХЗ 

ХХААГ  СЗДТГ 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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90 2.3.6 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.2 

дахь заалт 

Малтай өрх бүрийг арьс шир, ноосны 
урамшуулалд хамруулна. 

Хамрагдах өрхийн 
тоо 

Нийт малтай 
өрхийн 80-аас 
доошгүй хувь 

УТ ХХААГ 
 

СЗДТГ 

91 2.3.7 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.2 

дахь заалт 

Эрчимжсэн мал аж ахуй, туслах аж 
ахуй эрхлэх иргэн, аж ахуйн нэгжийн  
санаачилгыг дэмжиж хөнгөлөлттэй 
зээл, төсөл хөтөлбөрт хамруулна. 

Дэмжлэгт 
хамрагдсан иргэн, 
аж ахуйн нэгжийн 

тоо 

5-аас доошгүй 

ЖДҮДС,  СХС, 
Төсөл, 

хөтөлбөр 
 

ХХААГ 
 

СЗДТГ 
 

92 2.3.8 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.2 

дахь заалт 

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд 
тогтвортой  ажиллаж байгаа цөөн 
малтай болон залуу малчин өрхийг  
малжуулах ажлыг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

Малжуулсан өрхийн 
тоо 

250-аас доошгүй  
МХС, ХЭДС 
ХХО, Төсөл 

хөтөлбөр 
ХХААГ 

ХХҮХ, 
СЗДТГ 

93 2.3.9 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.3 

дахь заалт 

Бэлчээрийн усан хангамжийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор инженерийн 
хийцтэй болон энгийн уурхайн худаг 
шинээр гаргана.  

Худгийн тоо 

Инженерийн 
хийцтэй худаг 5-

аас доошгүй, 
энгийн уурхайн 

худаг 18-аас 
доошгүй 

ОНХС, 
СОНХС, ХХО  

ХХААГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

 
94 

2.3.10 
АЗДҮАХ-ийн 

2.3.11 дахь заалт 

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

Талбайн хэмжээ /га/ 
15000-аас 
доошгүй 

УТ  ХХААГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

 
95 

2.3.11 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.4 

дахь заалт 

Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото 
мониторингийн аргаар үнэлж, үр дүнг 
малчдад хүргэнэ. 

Цэгийн тоо 300-аас доошгүй ОНХС, Төсөл 
хөтөлбөр 

 

ГХБХБГ 
 

АЗДТГ,  
СЗДТГ 

 
Хэвлүүлэх 

товхимлын тоо 
3000-аас доошгүй  

96 2.3.12 АЗДҮАХ 2.3.18 
Сум бүр аюулгүйн нөөцийн өвс 
тэжээлийн нөхөн бүрдүүлэлт хийнэ. 

Өвс тэжээл (тн) 
Өвс 50–аас, 

тэжээл 30-аас 
доошгүй 

- 
 

ХХААГ СЗДТГ 

97 2.3.13 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.6 

дахь заалт 

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

Хамрагдалтын хувь 
 

100 

 
УТ  

 

 
ХХААГ 

СЗДТГ, 
МЭҮН 

98 2.3.14 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.6 

дахь заалт 

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

Малын тоо 5000-аас доошгүй 
 

ОНХС 
ХХААГ 

СЗДТГ, 
МЭҮН 

99 2.3.15 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.6 

дахь заалт 

Мал сүргийн вакцинжуулалтын 
дархлаажуулалтыг лабораторийн 
түүвэр шинжилгээгээр тогтооно.  

Хамрагдсан малын 
тоо 

 

4000-аас доошгүй 
 

ОНХС  
ХХААГ 

СЗДТГ, 
МЭҮН 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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100 2.3.16 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.6 

дахь заалт 

Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх 
ажлын үр дүнд хяналт тавьж 
ажиллана. 

Хяналтад 
хамрагдах сумын 

тоо 

 
4  

 
ОНХС 

 
ХХААГ СЗДТГ 

101 2.3.17 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.6 

дахь заалт 

Халдварт, паразиттах өвчний голомт 
судалгаанд үндэслэн малыг 
эрүүлжүүлнэ.  

Малын тоо 
2,5 саяас 
доошгүй 

 
ОНХС 

 
ХХААГ 

СЗДТГ, 
МЭҮН 

102 2.3.18 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.6 

дахь заалт 

Сумдын мал эмнэлэг үржлийн тасгийг 
хөргүүр, хүйтэн хэлхээний тоног 
төхөөрөмжөөр хангана. 

Сумын тоо 4 
Төсөл 

хөтөлбөр 
 

ХХААГ 
СЗДТГ, 
МЭҮН 

103 2.3.19 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.6 

дахь заалт 

Сумдын мал эмнэлэг, үржлийн 
үйлчилгээний нэгжүүдийг мал 
эмнэлгийн үйлчилгээний зориулалтын 
зөөврийн хашаагаар хангана. 

Мал, эмнэлэг 
үржлийн нэгжийн 

тоо 
15 

СОНХС, Төсөл 
хөтөлбөр, ХХО 

ХХААГ 
СЗДТГ, 
МЭҮН 

104 2.3.20 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.9 

дэх заалт 

Бугат, Бигэр, Цогт сумдад өвс хадлан 
бэлтгэх техникийн хангамжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

Хангагдсан 
техникийн тоо 

2-оос  доошгүй 
трактор 

ХХО 
 

ХХААГ 
 

АЗДТГ, 
СЗДТГ 

105 2.3.21 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.9 

дэх заалт 
 

Бигэр сумын Мянгай, Шарга сумын 
14-тийн услалтын системийг сэргээн 
засварлах ажлын зураг төсвийг 
боловсруулж, хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлнэ.  

 
 

Зураг төсвийн тоо 

 
2-оос доошгүй 

 
УТ, ОНХС 

 

 
 

ХХААГ АЗДТГ 

106 2.3.22 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.9 

дэх заалт 
 

Тэжээлийн болон төмс, хүнсний 
ногооны  үрийн аж ахуй эрхлэх 
хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааг 
дэмжинэ. 

Үрийн аж ахуй 
эрхлэх аж ахуйн 

нэгжийн тоо 

2-оос доошгүй ЖДҮДС, ХХО ХХААГ 
 АЗДТГ 

 

107 

 

2.3.23 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.7 

дэх заалт 
 

“Төмс” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 
тариалах талбай болон хураан авах 
ургацын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

Хураан авах 
ургацын хэмжээ /тн/  

1200-аас доошгүй ОНХС-ХХАХЗ, 
СОНХС 

ХХААГ 
 АЗДТГ, 

СЗДТГ 

108 

 

2.3.24 
АЗДҮАХ 2.3.9 дэх 

заалт 
 

“Хүлэмж” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 
хүнсний ногооны ургацын хэмжээг 
нэмэгдүүлнэ. 

Байнгын 
ашиглалттай 

хүлэмжийн талбайн 
хэмжээ (м.кв) 

1000-аас доошгүй   
ОНХС-ХХАХЗ, 

Төсөл 
хөтөлбөр ХХААГ 

 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

Хураан авах 
ургацын хэмжээ 

50 тн-оос 
доошгүй 

109 2.3.25 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.8 

дахь заалт 
Жимс жимсгэнэ үндэсний 
хөтөлбөрийн хүрээнд жимсний 

Хүлэмжийн тоо 
 

1 
  

ОНХС-ХХАХЗ, 
Төсөл 

ХХААГ СДОА 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 

 

14 
 

 суулгац бойжуулах, цэцгийн үрслэг 
хийх загвар хүлэмж байгуулна. 

 хөтөлбөр 

110 2.3.26 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.8 

дахь заалт 
 

Жимс жимсгэний тариалан 
эрхлэгчдийг хөнгөлөлттэй зээл, төсөл 
хөтөлбөрт хамруулна. 

Хамрагдсан иргэн 
аж ахуйн нэгжийн 

тоо 

2-оос доошгүй 
ЖДҮДС, Төсөл 

хөтөлбөр 

 
ХХААГ 

 
СЗДТГ 

111 2.3.27 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.7 

дахь заалт 

Газар тариалан болон хадлан тэжээл 
бэлтгэх иргэн, аж ахуйн нэгжийн 
санаачилгыг дэмжинэ. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
ОНХС-ХХАХЗ, 

СОНХС, 
ХХО 

 
ХХААГ 

 
СЗДТГ 

112 2.3.28 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.8 

дахь заалт 
 

Шинээр хармаг тариалах, Гуулинд 
тариалсан эмийн ургамлыг эмийн 
үйлдвэрт нийлүүлэх, экспортод гаргах 
санал санаачилгыг дэмжинэ.  

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
ОНХС-ХХАХЗ, 

СОНХС, 
ХХО 

 
ХХААГ 

 
СЗДТГ 

113 2.3.29 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.9 

дэх заалт 
Сумдын төмс, хүнсний ногооны 
зоорийн ашиглалтыг сайжруулна. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
- ХХААГ 

 
СЗДТГ, 
ОНӨГ 

114 2.3.30 
АЗДҮАХ-ийн 2.3.7 

дахь заалт 

“Хөдөө аж ахуйн маркетинг” төсөл 
болон жижиг дунд үйлдвэрийг 
хөгжүүлэх сангийн зээлийн эх 
үүсвэрээр байгуулагдсан тэжээлийн 
үйлдвэрүүдийн ашиглалтыг 
сайжруулж, тэжээл үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлнэ. 

Үйлдвэрлэх 
тэжээлийн хэмжээ 

/тн/ 
50-аас доошгүй СОНХС 

ХХААГ 
 

Цогт, Цээл, 
Бугат, 

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

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. 

115 3.1.1 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.2 

дахь заалт 

Алтай хотын үерийн ус зайлуулах               
хамгаалалтын далан, сувгийг 
шинэчлэн засварлах ажлыг 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. 

Үерийн 
байгууламжийн тоо 

2- оос доошгүй УТ, ОНХС ГХБХБГ 

АЗДТГ, 
Есөнбулаг 

сумын ЗДТГ 
 

116 3.1.2 

МУ-ын 2018 оны 
төсвийн тухай 

хуулийн IV.2.1.2 
дахь заалт 

Мэргэжлийн хяналтын газрын 
лабораторийн барилгыг барьж 
ашиглалтад оруулна. 

- 
Ашиглалтад 
орсон байна. 

УТ ГХБХБГ АЗДТГ, МХГ 

117 3.1.3 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.3 

дахь заалт 

Алтай, Бугат, Баян-Уул, Бигэр, 
Тонхил, Төгрөг, Дэлгэр, Цээл, Шарга 
сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулах ажлыг дуусгана.  

Сумын тоо 9 СОНХС ГХБХБГ 
 
СЗДТГ 
 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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118 3.1.4 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.3 

дахь заалт 

Дэлгэр сумд хэрэгжиж буй “Сумын 
төвийн шинэчлэл” төслийг 
үргэлжлүүлнэ. 

Гүйцэтгэлийн хувь 80-аас доошгүй 
УТ 

 
ГХБХБГ 

АЗДТГ, 
СЗДТГ 

119 3.1.5 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.3 

дахь заалт 

Сумдын төвийн төвлөрсөн дулаан 
хангамжийн шугам сүлжээ, дулааны 
эх үүсвэрийн барилга угсралтын 
ажлыг эхлүүлнэ. 

Барилга угсралтын 
ажил эхэлсэн сумын 

тоо 
2-оос доошгүй 

Концессын 
гэрээ, УТ, 

Төсөл 
хөтөлбөр, ХХО 

АЗДТГ 
ГХБХБГ, 
СЗДТГ 

120 3.1.6 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.2 

дахь заалт 

Алтай хотын Батсуурь, Жанчив 
баатрын гудамжийг тохижуулж, 
гэрэлтүүлгийг шинэчилнэ. 

- 
Тохижилтын 

ажил хийгдсэн 
байна. 

ОНХС АЗДТГ 
ГХБХБГ, 
СЗДТГ 

121 3.1.7 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.2 

дахь заалт 

Алтай хотын нийтийн орон 
сууцнуудын барилгад засвар хийнэ. 
 

Засвар хийгдэх 
барилгын тоо 

2-оос доошгүй ОНТ, ХХО АЗДТГ 
ГХБХБГ, 

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

122 3.1.8 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.2 

дахь заалт 

Есөнбулаг сумын Оргил, Түмэн, 
Индэрт багт тоглоомын талбай 
байгуулна. 

Шинээр 
байгуулагдах 

тоглоомын талбайн 
тоо 

3 ОНТ АЗДТГ 
ГХБХБГ, 

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

123 3.1.9 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.2 

дахь заалт 

Есөнбулаг сумын Жаргалант багт 
цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлыг 
эхлүүлнэ. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- ОНТ АЗДТГ 
ГХБХБГ, 

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

124 3.1.10 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.2 

дахь заалт 
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн /стадион/-г 
хэсэгчилэн их засварт оруулна. 

- 
Засвар хийгдсэн 

байна. 
ОНХС АЗДТГ 

ГХБХБГ, 
Есөнбулаг 

сумын ЗДТГ 

125 3.1.11 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.3 

дахь заалт 
Сумдын төвд жишиг гудамж бий 
болгож, тохижуулна. 

Сумын тоо 15 ОНХС АЗДТГ 
ГХБХБГ, 
СЗДТГ 

126 3.1.12 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.3 

дахь заалт 
Дэлгэр сумын төвд хүүхдийн 
тоглоомын талбай байгуулна. 

Шинээр 
байгуулагдах 

тоглоомын талбайн 
тоо 

1 ОНТ АЗДТГ 
ГХБХБГ, 
Дэлгэр 

сумын ЗДТГ 

127 
 

3.1.13 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.4 

дэх заалт 

Соѐл, амралтын хүрээлэнгийн 
барилга угсралт, тохижилтын ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- УТ ГХБХБГ 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

128 
 

3.1.14 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.4 

дэх заалт 

Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн зураг 
төсөл боловсруулах ажлыг дуусгаж, 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлнэ. 

- Зураг төсөл 
хийгдсэн байна. 

УТ, ОНТ, Төсөл 
хөтөлбөр, ХХО 

ГХБХБГ 
 
АЗДТГ 
 

129 3.1.15 АЗДҮАХ-ийн 3.1.5 Тоосго, хөнгөн блок зэрэг ханын Стандартын 2 ХХО, Төсөл   



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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дахь заалт материалын үйлдвэрүүдийн 
технологийг шинэчлэх, 
бүтээгдэхүүнийг стандартын 
шаардлагад нийцүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

шаардлага хангасан 
бүтээгдэхүүний тоо 

 

хөтөлбөр  
ГХБХБГ 
 

 
 
АЗДТГ 
 
 

130 3.1.16 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.5 

дахь заалт 

Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын барилгыг 
засварт оруулж, барилгын 
материалын сорилт, шинжилгээний 
лабораторийн үйл ажиллагааг 
эхлүүлнэ. 

- 

Барилгын 
материалд 
шинжилгээ 

хийдэг болсон 
байна. 

УТ ГХБХБГ АЗДТГ 

131 3.1.17 
ЗГҮАХ-ийн 6.5.4, 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.9 

дэх заалт 

“Тайшир-Алтай” төслийг хэрэгжүүлэх 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж, 
барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. 

- 
Төсөл хэрэгжиж 
эхэлсэн байна. 

УТ, 
Төсөл 

хөтөлбөр 
ГХБХБГ АЗДТГ 

132 3.1.18 
ЗГҮАХ-ийн 4.2.5, 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.9 

дэх заалт 

Сумын төвийн ундны усны худагт ус 
зөөлрүүлэх цэнгэгжүүлэх 
төхөөрөмжийг суурилуулна. 

Сумын тоо 2-оос доошгүй УТ ГХБХБГ 
АЗДТГ, МХГ, 
СЗДТГ 

133 3.1.19 
ЗГҮАХ-ийн 4.2.5, 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.9 

дэх заалт 

“Гэгээн нуур цэвэр ус” ОНӨААТҮГ-ын 
хэрэгжүүлж буй хүн амыг эрүүл ахуйн 
шаардлагад нийцсэн усаар хангах 
үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, 
хяналт тавьж ажиллана. 

- 
Хэвийн үйл 
ажиллагаа 
хангагдана. 

ОНТ 
 

АЗДТГ, 
“Гэгээн 

нуур 
цэвэр ус” 
ОНӨААТҮГ   

МХГ, 
Есөнбулаг 

сумын ЗДТГ 

134 3.1.20 

ЗГҮАХ-ийн 4.2.5 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.1.9 
дэх заалт 

“Гэгээн нуур цэвэр ус” ОНӨААТҮГ-ын 
цэвэр ус зөөвөрлөх автомашины парк 
шинэчлэлт хийж, хэвийн үйл 
ажиллагаа хангана. 

Автомашины тоо 1 ОНХС  АЗДТГ 
“Гэгээн нуур 

цэвэр ус” 
ОНӨААТҮГ 

135 3.1.21 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.6 

дахь заалт 

Газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөө боловсруулахад иргэдээс 
санал авах хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

Иргэдийн оролцоо 
/хувь/ 

10-аас доошгүй - ГХБХБГ  
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

 

136 3.1.22 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.6 

дахь заалт 

Газар өмчлүүлэх, ашиглуулах, 
эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг ил тод, 
нээлттэй болгоно. 

- Мэдээллийг олон 
нийтэд хүргэсэн 

байна. 

- ГХБХБГ АЗДТГ, 
СЗДТГ 

137 3.1.23 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.6 

дахь заалт 

Иргэдийн газар өмчлөх эрхийн 
баталгаажуулалтыг нэмэгдүүлнэ. 

Баталгаажуулалтын 
хувь 

11.5 хувьд 
хүргэнэ. 

- ГХБХБГ АЗДТГ, 
СЗДТГ 

 

138 3.1.24 МУТХҮБ-ын Сумдын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн Төлөвлөгөөтэй 2 СОНХС ГХБХБГ ГЗБГЗЗГ, 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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2.1.5.6 дахь заалт  төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг 
эхлүүлнэ. 

болсон сумын тоо СЗДТГ 

139 3.1.25 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.1 

дэх заалт 

Алтай хотын Солонго хорооллын 
дулааны эх үүсвэрийн барилга 
угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. 

- 
Барилга 

угсралтын ажил 
эхэлсэн байна. 

УТ ГХБХБГ АЗДТГ 

140 3.1.26 
АЗДҮАХ-ийн 3.1.1 

дэх заалт 

Сутайн хорооны хувийн орон сууцны 
айл өрхийг төвлөрсөн дулаан 
хангамжийн системд холбоно. 

Айл өрхийн тоо 40-өөс доошгүй ХХО ГХБХБГ 

АЗДТГ, 
ЭХЗЗ, 

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

141 3.1.27 
ЗГҮАХ-ийн 3.4.3 

дахь заалт  

“Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд орон нутгийн 
өмчийн түрээсийн орон сууцны сан 
бүрдүүлнэ. 

Түрээсийн орон 
сууцны тоо 

2-оос доошгүй 
АОНХС, 

ОНТ 
ГХБХБГ, 

ОНӨГ 

АЗДТГ, 
Есөнбулаг 

сумын ЗДТГ 

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

142 3.2.1 
ЗГҮАХ-ийн 2.111, 
АЗДҮАХ-ийн 3.2.1 

дэх заалт 

Алтай-Баянхонгор /Дэлгэр сум-
Байдрагийн гүүр/ чиглэлийн 126,7 км 
хатуу хучилттай авто замын барилга 
угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- УТ АЗДТГ 
ГХБХБГ, 

МХГ, 
БОАЖГ 

143 3.2.2 
АЗДҮАХ-ийн 3.2.2 
дахь заалт 3.2.3 

Таяннуур - Бургастай чиглэлийн хатуу 
хучилттай авто замын ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

Шинээр хатуу 
хучилттай болсон 

авто замын урт 

50 км-ээс 
доошгүй 

ХХО АЗДТГ 
ГХБХБГ, 

МХГ, 
БОАЖГ 

144 3.2.3 
АЗДҮАХ-ийн 3.2.3 

дахь заалт 

Алтай хотын хатуу хучилттай авто 
замын засвар, арчлалтыг ажлыг 
хийнэ. 

Авто замын урт 4 км –ээс доошгүй ОНЗС    АЗДТГ 

МХГ, 
ГХБХБГ,  

“ГА-АЗЗА” 
ТӨХК 

145 3.2.4 
АЗДҮАХ-ийн 3.2.3 

дахь заалт 

Алтай хотын гэр хорооллын зарим 
замыг хатуу хучилттай болгоно. 
 

Авто замын урт 2,0 км ОНТ АЗДТГ 
ГХБХБГ, 

МХГ, 
БОАЖГ 

146 3.2.5 
АЗДҮАХ-ийн 3.2.3 

дахь заалт 

Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц төслийн 
хүрээнд Алтай хотын хатуу хучилттай 
авто зам, уулзваруудыг өргөтгөх, 
шинээр хатуу хучилттай авто зам 
барих зураг төслийг боловсруулж, 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлнэ. 

- 

Зураг төсөв 
боловсруулагдаж 

хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдвэрлэгдсэн 
байна. 

Төсөл 
хөтөлбөр 

АЗДТГ ГХБХБГ  

147 3.2.6 АЗДҮАХ-ийн 3.2.3 Дөтийн давааны авто замд засвар Үйл ажиллагааны - ОНЗС, СОНХС АЗДТГ, “ГА-АЗЗА” 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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дахь заалт арчлалт хийнэ. хэрэгжилтээр СЗДТГ ТӨХК 

148 3.2.7 

ЗГҮАХ-ийн 2.111 
дэх заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.2.4 
дэх заалт 

Сумын төвийн авто замын сүлжээг 
сайжруулж, тэмдэг тэмдэглэгээ, 
гэрэлтүүлэг, дугуйн болон явган зам 
хийх ажлыг эхлүүлнэ. 

Авто замын 
байгууламж 

хийгдсэн сум, 
суурин газрын тоо 

6-аас доошгүй СОНХС СЗДТГ  - 

149 3.2.8 
АЗДҮАХ-ийн 3.2.6 

дахь заалт 
Алсын сумдад хүргэх шуудангийн 
үйлчилгээний үйлчилгээг сайжруулна.  

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- - ШҮГ 
АТТ,  

АЗДТГ  

150 3.2.9 
АЗДҮАХ-ийн 3.2.6 

дахь заалт 

Орон нутгийн болон хот хоорондын 
ачаа, зорчигч тээврийн эргэлтийг 
сайжруулан, нэгдсэн авто вокзал 
байгуулах ажлыг судална.  

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
УТ, 

 ОНТ 
АТТ 

АЗДТГ, 
ГХБХБГ 

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

151 3.3.1 

ЗГҮАХ-ийн 2.106 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.3.5 
дахь заалт 

Аймгийн төвд шинээр баригдах 
дулааны станц, шугам сүлжээ 
шинэчлэх ажлын хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ. 

- 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдэгдсэн 
байна. 

УТ, Төсөл 
хөтөлбөр 

АЗДТГ 
ГХБХБГ, 

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

152 3.3.2 
АЗДҮАХ-ийн 3.3.1 

дахь заалт 

Тайширын усан цахилгаан станцтай 
хоршин ажиллах нар салхи хосолсон 
цахилгаан станцын ТЭЗҮ-г 
мэргэжлийн байгууллагатай хамтран 
боловсруулна.  

- 
ТЭЗҮ 

боловсруулагд-
сан байна. 

УТ, Төсөл 
хөтөлбөр 

"АУЭХС" 
ТӨХК 

АЗДТГ 

153 3.3.3 

ЗГҮАХ-ийн 2.105 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.3.2 
дахь заалт 

Тайшир-Есөнбулаг сумын чиглэлийн 
35 кВ-ын ЦДАШ-ыг 110 кВ болгон 
өргөтгөх ажлын хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ. 

- 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдэгдсэн 
байна. 

УТ 
 

“АУЭХС” 
ТӨХК 

АЗДТГ 

154 3.3.4 

ЗГҮАХ-ийн 2.105 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.3.4 
дэх заалт 

Цогт-Баянтоорой чиглэлд 15 кВ-ын 
ЦДАШ татах, Бигэр-Цогт сумын 
ЦДАШ-ыг 35 кВ болгон өргөтгөж, дэд 
станцын хамт барих ТЭЗҮ, зураг 
төсвийг мэргэжлийн байгууллагатай 
хамран боловсруулж, барилга 
угсралтын хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлнэ.  

- 

ТЭЗҮ, зураг төсөв 
хийгдэж, 

хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдэгдсэн 
байна. 

УТ 
“АУЭХС” 

ТӨХК 
АЗДТГ 

155 3.3.5 
АЗДҮАХ-ийн 3.3.4 

дэх заалт 

Тонхил сумын Алтансоѐмбо багт 30 
кВт-ын нарны цахилгаан станц барьж 
ашиглалтад оруулна. 

 
 
- 

Цахилгаан 
хангамж 

шийдэгдсэн 

УТ, 
ОНТ 

“АУЭХС” 
ТӨХК 

АЗДТГ, 
СЗДТГ 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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байна.   

156 3.3.6 

ЗГҮАХ-ийн 2.102.5 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.3.5 
дэх заалт 

Дарви, Алтай, Бигэр, Эрдэнэ, Цогт, 
Чандмань, Жаргалан, Баян-Уул  
сумын төв доторх 0.4 кВ-ын 
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 
дэд станцыг шинэчлэх ажлыг судалж 
шийдвэрлэнэ. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр  

- УТ, СОНХС 
“АУЭХС” 

ТӨХК 
АЗДТГ, 
СЗДТГ 

157 3.3.7 

ЗГҮАХ-ийн 2.105 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.3.2 
дахь заалт 

Аймгийн төвийн гэр хорооллын шинэ 
суурьшлын бүсийн цахилгаан эрчим 
хүчний асуудлыг шийдвэрлэнэ.  

 Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
УТ, ОНХС, 

СОНХС 
 

“АУЭХС” 
ТӨХК 

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

158 3.3.8 

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

дэх заалт 

Алтай сумын цахилгаан хангамжийн 
хэвийн тасралтгүй, найдвартай 
байдлыг хангана. 

- 

Цахилгаан 
хангамжийн 

хэвийн 
тасралтгүй 

байдал 
хангагдсан байна. 

УТ, ОНТ 
 

“АУЭХС” 
ТӨХК 

АЗДТГ, 
Алтай 

сумын ЗДТГ 

159 3.3.9 
АЗДҮАХ-ийн 3.3.7 

дахь заалт 

Алтай хотын гэр хорооллын айл 
өрхийг 2 тарифт цахилгааны 
тоолуураар хангана. 

Тоолуур суурилуул-
сан өрхийн тоо 

1100-аас доошгүй   ОНХС 
“АУЭХС” 

ТӨХК  

АЗДТГ, 
ЭХЗХ, 

Есөнбулаг 
сумын ЗДТГ 

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

160 3.4.1 

ЗГҮАХ-ийн 3.2.33 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.4.1 
дэх заалт 

Алтай, Тонхил, Дэлгэр сумдыг өндөр 
хурдны шилэн кабельд холбох ажлыг 
судалж шийдвэрлэнэ.  

Сумын тоо 2-оос доошгүй БНҮҮСан 

“Мэдээлэл 
холбооны 
сүлжээ” 
ТӨХК 

АЗДТГ, 
СЗДТГ 

161 3.4.2 

ЗГҮАХ-ийн 3.2.33 
дахь заалт, 

АЗДҮАХ-ийн 3.4.1 
дэх заалт 

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

Интернет кафе 
байгуулсан сумын 

тоо 
3-оос доошгүй ХХО СЗДТГ 

“Мэдээлэл 
холбооны 

сүлжээ” ТӨХК 

162 3.4.3 
АЗДҮАХ-ийн 3.4.2 

дахь заалт 

Хөдөөгийн иргэдийг хөдөлгөөнт 
холбооны боломжоор хангах арга 
хэмжээ авна.   

Суурилуулах 
антенны тоо 

2 СОНХС, ХХО 
АЗДТГ 

 
СЗДТГ 

Дөрөв. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БОДЛОГО 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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Зорилт 4.1. Цөлжилтийн үр дагаврыг бууруулж, байгаль орчны бохирдол, доройтлыг хязгаарлан, хүний амьдрах  орчны чанарыг сайжруулна. 

163 4.1.1 
АЗДҮАХ-ийн 4.1.1 

дэх заалт  

Аймгийн цөлжилтийн иж бүрэн 
судалгааг мэргэжлийн байгууллага 
болох Геоэкологийн хүрээлэнгээр 
хийлгэнэ. 

- Цөлжилтийн 
судалгаа хийгдэж, 
хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний 
төлөвлөгөөтэй 
болсон байна. 

 
БХНСАХЗ, 

Төсөл 
хөтөлбөр  

 
БОАЖГ 

    
АЗДТГ 

164 4.1.2 
АЗДҮАХ-ийн 4.1.2 

дахь заалт 
 

“Ногоон-Алтай” хөтөлбөрийн хүрээнд 
Алтай хотын Жаргалант толгойгоос 
шинэ нисэх буудлын чиглэлд мод 
тарьж ургуулна. 

Модны тоо 4500-аас доошгүй ОНХС-ХХАХЗ, 
Төсөл 

хөтөлбөр 

БОАЖГ    АЗДТГ 

165 4.1.3 
АЗДҮАХ-ийн 4.1.2 

дахь заалт 
 

Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний 
газрын дэргэд ногоон байгууламжийн 
арчилгаа хариуцсан нэгж байгуулна. 

- Нэгжийн үйл 
ажиллагаа 

тогтмолжсон 
байна. 

- Есөнбулаг 
сумын 
ЗДТГ 

   АЗДТГ 

166 4.1.4 
АЗДҮАХ-ийн 4.1.2 

дахь заалт 
 

Ойн зурвас байгуулж, таримал ойг 
нэмэгдүүлнэ. 

Ойжуулсан талбайн 
хэмжээ \га\ 

3-аас доошгүй ОНХС-ХХАХЗ БОАЖГ     АЗДТГ 

167 4.1.5 
АЗДҮАХ-ийн 4.1.3 

дахь заалт 

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

Шинжилгээнд 
хамрагдсан сумын 
тоо 

7-оос доошгүй ОНХС-ХХАХЗ,  
Төсөл 

хөтөлбөр 

БОАЖГ  
СЗДТГ, 

ХГЦНСГЗ 

168 4.1.6 
АЗДҮАХ-ийн 4.1.3 

заалт 
 

Есөнбулаг сумын Баянхайрхан багийн 
нутагт байрлах  хөвийг сэргээн 
засварлах хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлж, ажлыг эхлүүлнэ. 

- Хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

шийдвэрлэгдсэн 
байна. 

 
УТ, ХХО 

 

 
БОАЖГ 

 

АЗДТГ, 
Есөнбулаг 

сумын ЗДТГ, 
Нутгийн 
зөвлөл 

169 4.1.7 
АЗДҮАХ-ийн 4.1.3 

заалт 
 

Алтай хотын ногоон байгууламжийн 
усалгааны системийг нэмэгдүүлнэ. 

Усалгааны 
системийн тоо 

2-оос доошгүй ОНХС-ХХАХЗ, 
ХХО 

 
БОАЖГ 

 

АЗДТГ, 
Есөнбулаг 

сумын ЗДТГ, 
Нутгийн 
зөвлөл 

170 4.1.8 
АЗДҮАХ-ийн 4.2.2 

дахь заалт 
Монгол тарваганы судалгаа, 
тооллогын ажлыг дуусгана. 

- Нөөцийн үнэлгээ 
хийгдсэн байна. 

БХНСАХЗ 
 

БОАЖГ    АЗДТГ 

171 4.1.9 
АЗДҮАХ-ийн 4.2.2 

дахь заалт 

Гэгээн нуурын загасны нөөцийг 
тогтоох, ашиглалт явуулах 
судалгааны ажлыг хийнэ. 

- Судалгааны ажил 
хийгдсэн байна. 

БХНСАХЗ 
 

БОАЖГ    АЗДТГ 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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172 4.1.10 

“Ус” үндэсний 
хөтөлбөрийн 1.3, 
Байгаль орчны 

мастер 
төлөвлөгөө 4.1.5 

Усны сан бүхий газрын онцгой болон 
энгийн хамгаалалтын бүс, ус 
хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн 
бүсийн хилийн заагийг тогтооно. 

Хамрагдах сумын 
тоо 

18 БХНСАХЗ 
 
 

БОАЖГ    АЗДТГ 

173 4.1.11 
“Ус” үндэсний 

хөтөлбөрийн 1.3 
дахь заалт 

Алтай хотод болон сумдын төвд 
үйлдвэрийн болон ахуйн 
зориулалтаар гаргасан худгийн 
судалгааг гарган, тоолууржуулж орон 
нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын 
хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- - БОАЖГ    АЗДТГ 

174 4.1.12 
АЗДҮАХ-ийн 4.2.3 

дахь заалт 
 

Хантайширын нурууны орон нутгийн 
тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
хамгааллын менежментийг 
сайжруулна. 

- Хамгааллын 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
боловсруулан 

батлуулсан 
байна. 

 
- 

 
БОАЖГ 

  АЗДТГ 

175 4.1.13 
АЗДҮАХ-ийн 4.1.4 

дэх заалт 
 

Хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч 
ажиллуулах журам батлуулна. 

- Журам 
батлагдаж, 

хэрэгжиж эхэлсэн 
байна. 

 
- 
 

 
БОАЖГ 

   СЗДТГ 

176 4.1.14 
АЗДҮАХ-ийн 4.1.4 

дэх заалт 
 

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

Автомашины хүчин 
чадал /тн/ 

50-аас доошгүй 

ОНХС, СОНХС АЗДТГ БОАЖГ 

177 4.1.15 
АЗДҮАХ-ийн 4.1.4 

дэх заалт 
 

“Хоггүй цэвэр Алтай” хөтөлбөрийн 
хүрээнд бохирдлын судалгаа хийх иж 
бүрэн автомат багажтай болгоно. 

- 80 төрлийн 
химийн элемент 

тодорхойлох 
багажтай болсон 

байна.  

Төсөл 
хөтөлбөр, ХХО 

 
БОАЖГ 

   АЗДТГ 

178 4.1.16 
АЗДҮАХ-ийн 4.1.4 

дэх заалт 
 

“Хоггүй цэвэр Алтай” хөтөлбөрийн 
хүрээнд Алтай хотын гэр хорооллын 
айл өрхийг зориулалтын, нэг 
загварын хогийн савтай болгох ажлыг 
үргэлжлүүлнэ.    

Хогийн савны тоо 150-аас доошгүй 
ОНХС 

 
БОАЖГ 

АЗДТГ, 
СЗДТГ 

Зорилт 4.2. Аялал жуулчлалын салбарыг эдийн засгийн үр өгөөжтэй, байгальд ээлтэй байдлаар хөгжүүлнэ. 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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179 4.2.1 
АЗДҮАХ-ийн 4.3.1 

дэх заалт 

Аймгийн байгалийн үзэсгэлэнт 
газрууд, түүх соѐлын дурсгал, 
уламжлалт зан заншлын талаар 
богино хэмжээний баримтат кино 
хийлгэнэ. 

Киноны үргэлжлэх 
хугацаа 

30 минутаас 
доошгүй 

 
 ОНХС-ХХАХЗ, 

ХХО 
 

 
БОАЖГ 

АЗДТГ 
 

180 4.2.2 
АЗДҮАХ-ийн 4.3.1 

дэх заалт 
 

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

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
ОНХС-ХХАХЗ, 

Төсөл 
хөтөлбөр 

БОАЖГ 

ГИДЦГ-ын 
“А” хэсгийн 

хамгаалалт-
ын захиргаа 

Зорилт 4.3. Хариуцлагатай уул уурхайг бий болгон бичил уурхайг дэмжиж, эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг иргэдийн нөхөрлөлийн оролцоотойгоор хийж 
гүйцэтгүүлнэ. 

181 4.3.1 

Байгаль орчны 
мастер 

төлөвлөгөөний 
3.3.3 дахь заалт 

Хууль бусаар ашигт малтмал 
олборлогчдын үйл ажиллагааны 
улмаас эвдрэлд орж орхигдсон 
газруудад  нөхөн сэргээлтийг үе 
шаттайгаар хийлгэж эхэлнэ. 

Нөхөн сэргээлт 
хийгдэх талбайн 

хэмжээ 

10 га-аас доошгүй Төсөл 
хөтөлбөр, ХХО 

БОАЖГ 
 

АЗДТГ 
 

182 4.3.2 
АЗДҮАХ-ийн 4.4.1 

дэх заалт 

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

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- - 

БОАЖГ 
 

АЗДТГ 
 

183 4.3.3 
АЗДҮАХ-ийн 4.4.2 

дахь заалт 

Уул уурхай эрхлэгчдийн аймгийн 
зөвлөгөөн зохион байгуулна. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- ОНХС-ХХАХЗ 
АЗДТГ 

 
БОАЖГ, 

МХГ 
 

184 4.3.4 
АЗДҮАХ-ийн 4.4.2 

дахь заалт 

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

Гэрээний тоо 
2-оос  

доошгүй 
- АЗДТГ 

БОАЖГ, 
МХГ, СЗДТГ 

185 4.3.5 
АЗДҮАХ-ийн 4.4.2 

дахь заалт 

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

- 
Хуулийн 

хэрэгжилт 
хангагдана. 

- 

БОАЖГ 
 

АЗДТГ, МХГ, 
СЗДТГ 

 

ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО 



д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
хөтөлбөр, 

бодлогын баримт 
бичигт туссан 

байдал/ 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
/сая.төг/ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хэмжих нэгж 
2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 
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Зорилт 5.1. Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй, шуурхай хүргэнэ. 

186 5.1.1 
АЗДҮАХ-ийн 5.1.4 

дэх заалт 

Төрийн албаны “Боловсон хүчний 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, төрийн 
албан хаагчдыг давтан сургалтад 
хамруулж чадавхжуулна. 

Төрийн албан 
хаагчийн тоо 

100-аас доошгүй УТ, ОНХС ТАСЗ 

АЗДТГ, 
Төрийн 

байгуул-
лагууд 

187 5.1.2 
АЗДҮАХ-ийн 5.1.5 

дахь заалт 

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

Шийдвэрлэлтийн 
хувь 

100 - АЗДТГ 

СЗДТГ, 
Төрийн 

байгуул-
лагууд 

188 5.1.3 
АЗДҮАХ-ийн 5.1.6 

дахь заалт 

Засгийн газрын шийдвэрийн 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийнэ.   

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- - АЗДТГ - 

189 5.1.4 
АЗДҮАХ-ийн 5.1.6. 

дахь заалт 

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

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- - АЗДТГ - 

190 

 

5.1.5 
АЗДҮАХ-ийн 5.1.6 

дахь заалт 

Төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийнэ. 

Хамрагдах 
байгууллагын тоо 

10-аас доошгүй - АЗДТГ - 

191 5.1.6 
АЗДҮАХ-ийн 5.1.6 

дахь заалт 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
чиглэлээр сумдад ажиллана. 

Хамрагдах сумын 
тоо 

5-аас доошгүй 
ОНТ 

 
АЗДТГ СЗДТГ 

192 5.1.7 
АЗДҮАХ-ийн 5.1.6 

дахь заалт 

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

Хамрагдах 
байгууллагын тоо 

10-аас доошгүй 
ОНТ 

 
АЗДТГ ТББНЗ 

193 5.1.8 
АЗДҮАХ-ийн 5.1.1 

дэх заалт 

Эрдэнэ  сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын барилга угсралтын ажлыг 
эхлүүлнэ. 

Барилгын ажлын 
гүйцэтгэл 

50-аас доошгүй УТ АЗДТГ 
ОНӨГ, 

ГХБХБГ 

194 5.1.9 
АЗДҮАХ-ийн 5.1.1 

дэх заалт 

Баян-Уул, Цогт, Шарга, Цээл, Алтай  
сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
барилгыг шинээр барих хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- УТ АЗДТГ 

ГХБХБГ 

195 5.1.10 
АЗДҮАХ-ийн 5.1.1 

дэх заалт 
Жаргалан, Төгрөг, Чандмань сумын 
Засаг даргын Тамгын газар, 

Засвар хийгдэх 
барилгын тоо 

2-оос доошгүй 
УТ, СОНХС, 

Төсөл 
СЗДТГ 

АЗДТГ, 
ОНӨГ, 

http://www.70481111.mn/


д/д 

Үндэслэл, тайлбар 
/Урт болон дунд 

хугацааны 
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Бодлогын зорилт, арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хөрөнгийн 
хэмжээ, эх 

үүсвэр 
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Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 
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2018 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн Үндсэн Хамтрагч 

 

24 
 

Баянтоорой тосгоны Захирагчийн 
албаны байрыг засварт оруулах 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлнэ. 

хөтөлбөр ГХБХБГ 

196 5.1.11 
АЗДҮАХ-ийн 5.1.2 

дэх заалт 

Жаргалан, Баян-Уул, Бигэр, Бугат, 
Дэлгэр, Чандмань, Шарга, Тонхил  
сумын ЗДТГ-ын автомашины парк 
шинэчлэлт хийх хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ. 

Автомашины тоо 2-оос доошгүй 
 УТ, Төсөл 
хөтөлбөр 

СЗДТГ  

АЗДТГ, 
ОНӨГ, 
СЗДТГ 

197 5.1.12 
АЗДҮАХ-ийн 5.1.2 

дэх заалт 
Багийн Засаг дарга нарыг 
унаажуулна. 

Унаажуулах багийн 
Засаг даргын тоо 

43  
 

ОНТ 
АЗДТГ 

ОНӨГ, 
СЗДТГ 

198 5.1.13 
АЗДҮАХ-ийн 5.1.3 

дэх заалт 

Баруун бүсийн улсын тэргүүний сумд 
нэр дэвшүүлэх сумыг урьдчилан 
шалгаруулж,  дэмжлэг үзүүлнэ. 

Сумын тоо 
1 ОНТ АЗДТГ 

СЗДТГ 

Зорилт 5.2  Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ил тод, авлига хүнд сурталгүй хүргэж, хуулийг дээдэлж, хүний эрх, эрх чөлөөг хангаж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын үр 
нөлөөг дээшлүүлнэ. 

199 5.2.1 
АЗДҮАХ-ийн 5.2.5 

дахь заалт 

Хууль тогтоомжийг иргэд олон нийтэд 
цаг алдалгүй хүргэж сурталчилах 
мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг үр 
дүнтэй зохион байгуулна. 

- 
Иргэдийн хуулийн 
мэдлэг сайжирна 

. 

 
Төсөл 

хөтөлбөр АЗДТГ 

Цагдаагийн 
газар , 

Мэргэжлийн 
хяналтын 

газар 

200 5.2.2 
АЗДҮАХ-ийн 

5.2.12 дахь заалт 

Аймаг, сумдад хэрэглэгчийн эрхийг 
хамгаалах төрийн бус байгууллагын 
зөвлөл, Хүний эрхийг хамгаалах 
зөвлөлийн үйл ажиллагааг арга зүйн 
удирдлагаар ханган ажиллана.   

- 

Хүний эрх, 
Хэрэглэгчийн эрх, 
ашиг хангагдана 

 

- 

АЗДТГ СЗДТГ 

201 5.2.3 
АЗДҮАХ-ийн 5.3.4 

дэх заалт 

Архигүй–Алтайчууд хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангуулна. 

Тухайн оны 
хэрэгжилтийн хувь 

90-ээс доошгүй  
ОНХС-ХХАХЗ, 

ХХО 
АЗДТГ 

АЗДТГ, 
ГХУСАЗСЗ 

202 5.2.4 
АЗДҮАХ-ийн 5.3.2 

дахь заалт 

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

- Гэмт хэргийн 
илрүүлэлтэд ахиц 

гарна. 

 
ОНТ, Төсөл 

хөтөлбөр 
ШША АЗДТГ 

203 5.2.5 
АЗДҮАХ-ийн 5.3.2 

дэх заалт 
Цагдаагийн кабоны байрыг 
засварлана. 

Засвар хийгдэх 
кабоны тоо 

2-оос доошгүй 
/Алтай, Дэлгэр/ 

УТ, 
ОНТ 

ЦГ АЗДТГ 

204 5.2.6 
АЗДҮАХ-ийн 5.3.1 

дэх заалт 
Алтай хотын телекамерын хяналтын 
системийг сайжруулж, хяналтын 

Телекамерын тоо 15-аас доошгүй 
 

УТ, ОНТ 
ЦГ 

АЗДТГ, 
ГХУСАЗСЗ 
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камерын тоог нэмэгдүүлнэ. 

205 5.2.7 
АЗДҮАХ-ийн 5.3.5 

дэх заалт 

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

Нөхөрлөл, бүлгийн 
тоо 

20-оос доошгүй 

ОНТ 

ЦГ 
АЗДТГ, 

ГХУСАЗСЗ, 
Сумын ЗДТГ 

206 5.2.8 
АЗДҮАХ-ийн 5.3.5 

дэх заалт 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх аймгийн дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Хөтөлбөрийн 
тухайн оны 

хэрэгжилтийн хувь 
90-ээс доошгүй  

ОНХС-ХХАХЗ 
ЦГ 

АЗДТГ, 
ГХУСАЗСЗ, 
Сумын ЗДТГ 

207 5.2.9 
АЗДҮАХ-ийн 5.3.3 

дэх заалт 

Зам тээврийн гэмт хэрэг, ослоос 
урьдчилан сэргийлэх, хот хоорондын 
зорчигч тээврийн замд хяналтын цэг 
/пост/-ийг шинээр барих хөрөнгийн 
асуудлыг шийдвэрлэнэ. 

_ 

Хөрөнгийн 
асуудлыг 

шийдвэрлэсэн 
байна. 

 
 

УТ, ОНТ ЦГ АЗДТГ 

208 5.2.10 
АЗДҮАХ-ийн 5.3.2  

дахь заалт 
Мэргэжлийн хяналтын газрыг 
автомашинтай болгоно. 

_ 
Авто машинтай 
болсон байна 

ОНТ 
АЗДТГ МХГ  

209 5.2.11 
АЗДҮАХ-ийн 5.3.2  

дэх заалт 

 
 
 
Цагдаагийн байгууллагыг орчин үеийн 
тусгай хэрэгслээр хангах ажлыг 
хэрэгжүүлнэ.  

Хангагдах 
хэрэгслийн тоо 
/бэлэн бус 
торгуулийн багаж, 
дахин дамжуулах 
станц, гар станц, 
GPS төхөөрөмж, 
нисдэг камер / 

5-аас доошгүй 

 
 

 
УТ 

       ЦГ АЗДТГ 

Зорилт 5.3. Батлан хамгаалах бодлого цэрэг эх оронч сэтгэлгээг бий болгоход иргэд, байгууллагын идэвхтэй оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

210 5.3.1 
АЗДҮАХ-ийн 5.4.1 

дэх заалт 

Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн 
сургалтыг зохион байгуулна. 

- Дàé÷èëãààíû  
áýëýí áàéäàë 
õàíãàãäàíà. 

- 
Öýðãèéí 

øòàá 

- 

211 5.3.2 
АЗДҮАХ-ийн 5.4.3 

дахь заалт 

Цэргийн өмнөх насны залуучуудын 
бие бялдрыг хөгжүүлэх, ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ 
цэрэг эх оронч үзэл төлөвшүүлнэ.  

Эрүүлжсэн цэргийн 
хувь 

5-аас доошгүй 
- 

Öýðãèéí 
øòàá 

- 

Зорилт 5.4. Онцгой байдлын газрын техник хэрэгслийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн, олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийг бууруулна. 

212 5.4.1 
АЗДҮАХ 5.4.4 дэх 

заалт 
 

 Аймгийн хэмжээнд команд штабын 
сургууль, Засаг даргын нэрэмжит 
бэлэн байдлын үзлэгийг зохион 
байгуулна.  

Сургууль, үзлэгийн 
тоо 

10-аас доошгүй ГС ОБГ 

АЗДТГ 
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213 5.4.2 
АЗДҮАХ 5.4.4 дэх 

заалт 
 

 Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг зохион 
байгуулна.  

Урьдчилан 
сэргийлэх ажлын 

тоо 
4 

Төсөл 
хөтөлбөр 

ОБГ 

- 

214 5.4.3 
АЗДҮАХ 5.4.4 дэх 

заалт 
 

Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагаанд 
шаардлагатай завь, усны гүний 
шумбалтын хувцас, багаж хэрэгслээр 
хангана. 

Техник хэрэгслийн 
тоо 

Завь-1, иж бүрэн 
хувцас-3 

УТ, ГС ОБГ 

АЗДТГ 

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

215 5.5.1 
АЗДҮАХ-ийн 5.5.1 

дэх заалт 

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

Айлчлалын тоо 2-оос доошгүй - АЗДТГ 

- 

216 5.5.2 
АЗДҮАХ-ийн 5.5.1 

дахь заалт 
Алтай хотод Ганьсу мужийн нэрэмжит 
гудамжийг бий болгож тохижуулна. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- ГХО АЗДТГ 

ГХБХБГ, 
Есөнбулаг 

сумын ЗДТГ, 
БОАЖГ 

217 5.5.3 
АЗДҮАХ-ийн 5.5.1 

дэх заалт 

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

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Гэрээ 
шинэчлэгдэж 
бодит ажлууд 

хийгдэнэ. 

- АЗДТГ 

- 

218 5.5.4 
АЗДҮАХ-ийн 5.5.1 

дахь заалт 

Алтай сумыг БНХАУ-ын Хами 
аймгийн И-ҮҮ сумтай, Бугат сумыг 
Бар хөл сумтай шефийн холбоо 
тогтоолгож харилцааг өргөжүүлнэ. 

- 
Хил орчмын бүс 

нутгийн харилцаа 
өргөжнө. 

- АЗДТГ 

- 

219 5.5.5 
АЗДҮАХ-ийн 5.5.3 

дахь заалт 
Япон улсын хот, мужтай харилцаа 
тогтоох асуудлыг судална.  

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Гадаад харилцаа 
өргөжнө. 

- АЗДТГ 
- 

220 5.5.6 
АЗДҮАХ-ийн 5.5.3 

дахь заалт 
Бургастай боомтод ариутгалын  хөл 
ванн байгуулна. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

- 
ОНХС-ХХАХЗ, 

ХХО 
МХГ 

АЗДТГ, МХГ, 
“Алтайн 

хүдэр” ХХК 

221 5.5.7 
АЗДҮАХ-ийн 5.5.4 

дэх заалт 

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

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

-. - 
АЗДТГ 

 

- 
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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ 
 

АЗДТГ-Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 
ОНХС-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   
БХНСАХЗ-Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал 
ЖДҮДС – Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сан   
СХС – Сум хөгжүүлэх сан 
СДОА-Сум дундын ойн анги 
ХХО- Хувийн хөрөнгө оруулалт 
ГХО- Гадаадын хөрөнгө оруулалт 
ГС- Гамшгийн сан 
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, соѐл урлагийн газар 
 МХГ-Мэргэжлийн хяналтын газар 
 МУТХҮБ-Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 
 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 
 НТБТ-Насан туршийн боловсролын төв 
 НЭ-Нэгдсэн эмнэлэг 
 АХЦБ-Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 

 ГБХЗХГ-Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 
 ЭМГ-Эрүүл мэндийн газар 
 ЭХЗХ-Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл 
           БТСГ-Биеийн  тамир, спортын газар 

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 
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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