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1 1.1.1.1. “Эмч дэд хөтөлбөр”-ийг батлуулан  хэрэгжүүлэх НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал, ажлын хэсэг

2
1.1.1.2. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтээр өдрийн,

гэрийн, хөнгөвчлөх эмчилгээг нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах 

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

3 1.1.2.1. Сургуулиудын гаднах биеийн тамирын талбайг иж бүрнээр тохижуулах
НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал,БТСГ-ын дарга 

Н.Зулбаатар

4

1.1.4.1. Биеийн тамир спортын “Эрдэнэт цэнгэлдэх” хүрээлэнгийн байрзүйн зураг, геологи,

ерөнхий төлөвлөгөөг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэн Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгч хурлаар

батлуулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал,БТСГ-ын дарга 

Н.Зулбаатар, ГХБХБГ-ын ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн 

Г.Буянхүү 

5 1.1.5.1. Монгол Улсын заан цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх барилдааныг зохион байгуулах
НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БТСГ-ын дарга 

Н.Зулбаатар

6
1.1.5.1. Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийн спортын төрлийг олшруулж,

материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БТСГ-ын дарга 

Н.Зулбаатар

7 1.1.6.1. Явган аялалын замын зурвасыг тогтоож батлуулах
НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал,    БТСГ-ын 

дарга Н.Зулбаатар, ГХБХБГ-н мэргэжилтэн Г.Батгэрэл 

8

1.1.7.1. Оюутны спортын IV их наадмын анхан шатны тэмцээнийг зохион байгуулах, шигшээ

тэмцээнд амжилттай оролцох, нийтийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээг өргөнөөр зохион

байгуулж, бүх насны иргэдийг хамруулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал,    БТСГ-ын 

дарга Н.Зулбаатар

9 1.1.9.1. “Нийгмийн эрүүл мэндийн төв”-ийг байгуулж, дэмжлэг үзүүлэх  
НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

10

1.1.9.2. Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалын “Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх”

нэгдсэн зарчмын хүрээнд “Эрүүл мэндийн тогтолцооны дунд хугацааны стратеги”-ийг

боловсруулан хэрэгжүүлэх 

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

11 1.1.9.3.Халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалтын судалгаа хийх, үр дүнг тооцох
НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал  ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин 

12

1.1.9.4.Засгийн газрын “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд зорилтот бүлгүүдэд элэгний

хорт хавдар, В,С вирусийн халдварыг эрт илрүүлж, өвчлөлийг бууруулах, эмчлэх ажлыг зохион

байгуулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин Медипас төвийн захирал 

Н.Эрдэнэчулуун

13
1.1.9.5.Зорилтот бүлгийн хүн амд ДОХ/ХДХВ/БЗДХ-ыг эрт илрүүлэх, оношлох, эмчлэх ажлыг

эрчимжүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин  БОЭТ-ийн дарга Б.Батсүх 

14 1.1.9.6.Хорт хавдартай иргэдийн эмийн зардалд дэмжлэг үзүүлэх НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал

15
1.1.9.7.Нийгмийн халамж нэн шаардлагатай бүлгийн жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүдийг нэмэлт

аминдэмд хамруулах ажлыг зохион байгуулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

16
1.1.9.8.Нөхөн үржихүйн насны өртөмтгий бүлгийн эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт

хамруулан эмчлэн эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

17

1.1.9.9.Ерөнхий боловсролын сургууль, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв болон их, дээд

сургуулиудыг их эмчтэй болгох асуудлыг холбогдох дээд шатны байгууллагуудтай хамтран

шийдвэрлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал  Б.Өлзийжаргал, 

ЭМГ-ын дарга М.Баттүвшин Н.Бат-Амгалан 

18
1.1.9.10.Сүрьеэгийн эрт илрүүлэлт, оношилгоо эмчилгээг сайжруулан, тандалт судалгааг зохион

байгуулах, сүрьеэгийн халдварыг түргэн хугацаанд оношлох шинэ технологийг нэвтрүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

19
1.1.9.11.Хүүхдийн амны хөндийн өвчнийг оношлох, эмчлэх ажпыг цогцолбор сургуулиудын

шүдний кабинет ажиллуулахад дэмжпэг үзүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин Б.Өлзийжаргал,  БСУГ-ын дарга Ж.Бат-

Амгалан 

20
1.1.9.12.“Цусаа бэлэглэж, бусдыгаа аваръя” аяныг зохион байгуулж, Цус, цусан бүтээгдэхүүний

хангалтыг нэмэгдүүлэх 

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

21 1.1.9.13.Баг бүрд анхны тусламжийн нөхөрлөл байгуулан сургалтанд хамруулж дадлагажуулах НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал 

22
1.1.9.14.Гамшиг осол, олон улсын хөл хориот, гоц халдварт өвчний үед шаардагдах орон

нутгийн нөөцийг бүрдүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

23 1.1.10.1.Өрхийн эрүүл мэндийн цогц төв-II  ашиглалтанд оруулж, үйл ажиллагааг нь жигдрүүлэх
НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

24
1.1.10.2.Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн лабораторийн чадавхийг сайжруулах,

шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

25 1.1.10.3. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

№ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хугацаа /сараар

Хариуцах албан тушаалтан Биелэлт

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ



26 1.1.11.1.Суурь өвчтэй хүүхдүүдийг чийрэгжүүлэх, улирлын чанартай гэр сувилал ажиллуулах
НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

27

1.1.11.2. Сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн бууруулах, хэвтэн эмчлэх үйл явцыг багасгах зорилгоор

сэтгэцийн архаг өвчтэй иргэдэд нийгэм хамт олныг түшиглэн сэтгэц, нийгмийн нөхөн сэргээх

өдрийн эмчилгээ,  үйлчилгээг үзүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

28

1.1.12.1.Оношлогооны урвалж, зайлшгүй шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэлээр хангах,

гэрээгээр хангагдаж байгаа эмийн чанар, хүртээмж хэрэглээнд хяналт тавих, худалдаанд

байгаа эмийн үнийг иргэдэд нээлттэй болгох 

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

29
1.1.13.1.Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийг шаардлагатай орчин үеийн техник, тоног

төхөөрөмжөөр үе шаттай хангах 

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

30 1.1.13.1. Бүсийн оношилгоо эмчилгээний  төвийн гэмтлийн тасгийн дотор засварын ажил 
НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал, БОЭТ-ийн дарга 

С.Батсүх

31
1.1.14.1. Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв дээр төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэжлийн

сургалт эрхлэх албыг байгуулахад дэмжлэг үзүүлж үйл ажиллагааг эхлүүлэх  

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

32 1.1.14.2. Хувийн хэвшлийн “Медипас төв” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин Медипас төвийн захирал 

Н.Эрдэнэчулуун

33 1.1.15.1.Эмнэлэгийн яаралтай түргэн тусламжийн төв байгуулах
НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

34
1.1.16.1.Эрэгтэйчүүдийн кабинетыг бүтэц, стандартын дагуу ажиллуулах хүрээнд хүний нөөцийг

бэлтгэх, кабинетийн тохижилт хийх

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

35 1.1.16.2. Хүүхдийн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилгыг үргэлжлүүлэн барих
НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

36 1.1.16.3. “Цахим эрүүл мэнд”  төслийг хэрэгжүүлэх
НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

37
1.1.16.4. Нярайн тасгийг өргөтгөн зохион байгуулах, нэн шаардлагатай багаж тоног

төхөөрөмжөөр хангах 

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

38

1.1.17.1.Иргэн бүрийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах ажилд бүх шатны

төрийн болон аж ахуй нэгж байгууллагын оролцоог сайжруулан, үүрэг хариуцлага, үр дүнг

тооцон ажиллах

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

39
1.1.17.2.”Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих” бүх нийтийн аян өрнүүлэн, “Эрүүл мэндийг

дэмжигч байгууллага”-ыг нэмэгдүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин

40
1.2.1.1. Хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн боловсролын талаарх олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг

дээшлүүлэх, зан үйлийг өөрчлөх сургалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулах 
НБХ-ийн дарга А.Бумансор, ХГЗХХ-ийн А.Наранболд

41

1.2.1.2. Аймгийн төрийн болон төрийн өмчит байгууллагуудын ажилтнуудад хүүхдийн эрх

хамгаалал, гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт, хэлэлцүүлэг, уралдаан тэмцээнийг зохион

байгуулах

 НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал,  БСУГ-ын 

дарга Ж.Бат-Амгалан

42
1.2.1.3. Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн үйл ажиллагааг чадваржуулах сургалт, мэргэжил

арга зүйгээр хангах 
НБХ-ийн дарга А.Бумансор, ХГЗХХ-ийн А.Наранболд

43

1.2.1.4. Хүүхдийн ордныг түшиглэн хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн бүх төрлийн ажлыг зохион

байгуулж, Хүүхдийн үндэсний дуу бүжгийн чуулгын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, шинэ уран

бүтээл туурвих

 НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал,  БСУГ-ын 

дарга Ж.Бат-Амгалан

44
1.2.2.1. Хүүхдийн өөрийн удирдлагын сайн дурын байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжин

хөгжүүлэх
НБХ-ийн дарга А.Бумансор, ХГЗХХ-ийн А.Наранболд

45
1.2.2.2. Аймаг, сум, багийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулан

тогтмолжуулах
НБХ-ийн дарга А.Бумансор, ХГЗХХ-ийн А.Наранболд

46
1.2.3.1. Хүүхдийн эрхийн зөрчлийг бууруулах, хүчирхийллээс хамгаалахад холбогдох

байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах
НБХ-ийн дарга А.Бумансор, ХГЗХХ-ийн А.Наранболд

47
1.2.3.2. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын эсрэг хүчирхийллийг бууруулах чиглэлээр эцэг эх, олон

нийтэд зориулсан нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
НБХ-ийн дарга А.Бумансор, ХГЗХХ-ийн А.Наранболд

48 1.2.3.3 Хууль зүйн хорооны гишүүдийг чадавхжуулж,үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулах НБХ-ийн дарга А.Бумансор, ХГЗХХ-ийн А.Наранболд

49
1.2.4.1 Залуучуудын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг анхан шатны байгууллагуудыг арга

зүйгээр хангах, уялдаа холбоог нь сайжруулах
НБХ-ийн дарга А.Бумансор, ХГЗХХ-ийн А.Наранболд

50 1.2.4.2.Залуучуудын хөгжлийн төвийг түшиглэн зорилтот бүлгийн залуучуудыг чадавхижуулах НБХ-ийн дарга А.Бумансор, ХГЗХХ-ийн А.Наранболд

51 1.2.4.3.Өсвөр үе, залуучуудад нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол олгох НБХ-ийн дарга А.Бумансор, ХГЗХХ-ийн А.Наранболд

52
1.2.5.1.Зорилтот бүлгийн гэр бүл болон хүүхэд хамгааллын нөлөөллийн аян, ажил үйлчилгээг

нэмэгдүүлж  сайжруулах
НБХ-ийн дарга А.Бумансор, ХГЗХХ-ийн А.Наранболд



53 1.2.5.2. Эцэг эх болон өсвөр үеийнхэнд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт зохион байгуулах НБХ-ийн дарга А.Бумансор, ХГЗХХ-ийн А.Наранболд

54 1.2.5.3. Өрх толгойлсон эцэг, эхийн дунд нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах НБХ-ийн дарга А.Бумансор, ХГЗХХ-ийн А.Наранболд

55 1.2.5.4. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төвийг байгуулан ажиллуулах  НБХ-ийн дарга А.Бумансор, ХГЗХХ-ийн А.Наранболд

56 1.2.5.5. “Айл” зорилтот төсөл хэрэгжүүлэх НБХ-ийн дарга А.Бумансор, ХГЗХХ-ийн А.Наранболд

57
2.1.1 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилга, хотхон, хороолол барих төсөл

хэрэгжүүлэгчидтэй гэрээ байгуулан хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн С.Нансалмаа, ГХБХБГ-ын 

мэргэжилтэн Д.Баярзол

58

2.2.1.Аймгийн хэмжээний 70 ба түүнээс дээш насны ахмад настан, байгууллага нь татан

буугдсан, шилжиж ирсэн, ажил хөдөлмөр эрхлэж байгаагүйн улмаас харьяалах байгууллагагүй

ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх

НБХ-ийн дарга А.Бумансор 

59
2.2.2. Ахмад настныг түлшний хөнгөлөлтөнд хамруулах, протез, ортопед тусгай хэрэгсэл болон

рашаан, сувиллын зардлын хөнгөлөлт, тусламж үзүүлэх
НБХ-ийн дарга А.Бумансор 

60 2.2.3. Анхдагч илгээлтийн эздийн “Анхдагч” дэд хөтөлбөрийг боловсруулах НБХ-ийн дарга А.Бумансор 

61 2.2.4. Ахмад настныг дэмжих “Ач санах” дэд хөтөлбөрийг боловсруулах НБХ-ийн дарга А.Бумансор 

62
2.3.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хувиараа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэхэд нь

дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор жижиг зээлд хамруулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

63
2.3.2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг түлшний хөнгөлөлтөнд хамруулах, протез, ортопед тусгай

хэрэгсэл болон рашаан, сувиллын зардлын хөнгөлөлт, тусламж үзүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

64
2.3.3.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучуудын сэргээн засалт, хөгжлийн төвийн үйл

ажилллагааг дэмжих
НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, Б.Бямбацэцэг

65
2.3.4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэгдсэн дэд бүтэц, стандартын суурь судалгаа хийж, аж

ахуйн нэгж байгууллагуудад хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулна

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

66
2.4.1. Нийгмийн даатгалын сангаас эрх үүсээгүй ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй

иргэд, одой иргэн, тэжээгчээ алдсан хүүхдийг нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт бүрэн хамруулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

67
2.4.2. Бүтэн өнчин, хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд болон байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн

бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настныг асарч байгаа иргэдийг дэмжиж, асаргааны тэтгэмж олгох

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

68
2.4.3. Гэнэтийн аюул ослын улмаас гэр оронгүй болсон иргэд, бүтэн өнчин болон тэнэмэл

амьдралтай  иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

69

2.4.4.Байнгын асаргаа шаардлагатай хүүхэд, иргэн, ихэр хүүхэд төрүүлсэн өрх-иргэн, олон

хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг эх, алдарт эхийн одонтой, жирэмсэн нярай, хөхүүл хүүхэдтэй

эхчүүдийг амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжид хамруулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

70
2.4.5.Салбар дундын мэдээллийн сангийн I,II түвшинд байгаа өрх, иргэнийг хүнс хоол тэжээл

хөтөлбөрт хамруулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

71
2.4.6.Орон гэргүй тэнэмэл иргэдийг нийгэмшүүлэх, сайн дурын ажил, зөвлөгөө мэдээллийн

ажлыг зохион байгуулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

72
2.4.7.Зорилтот бүлгийн иргэдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж,

нийгмийн цогц үйлчилгээг хүргэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

73
2.4.8.Өрх иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох

төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

74
2.4.9. Сургалт зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх, сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах, түр

байрлуулан асрамжлах, гэрийн асрамж, халамжийн,  өдрийн үйлчилгээ үзүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

75
2.7.1. Нийгмийн түншлэгч талуудын хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ арга хэмжээг

сурталчлах өдөрлөг, яармаг, сургалт семинаруудыг зохион байгуулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

76
2.7.2. Хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөл болон Хөдөлмөрийн маргааныг шуурхай

зохицуулах салбар хорооны үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХЭЗХ-ийн 

мэргэжилтэн Л.Түмэннаст, ХХҮАХ-ийн дарга 

Х.Эрдэнэбат 

77

2.7.3. Хөдөлмөрийн харилцааны үзлэг шалгалт хийх, сарын аян зохион байгуулах, цалин

хөлсний зохистой тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж байгууллага,

иргэдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

78
2.7.4. Тэргүүний шилдэг 5 хүртэл аж ахуйн нэгж байгууллагыг шалгаруулах, туршлагыг түгээн

дэлгэрүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХҮАХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат, ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн 

М.Батцэнгэл

79
2.7.5. Мэргэжлийн боловсролын байгууллагуудын орон нутгийн салбар зөвлөлийн үйл

ажиллагааг эхлүүлж,  тогтмолжуулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

80

2.8.1. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгох санхүүжилтийг шуурхай хийж өдрийн стационари,

гэрийн, хөнгөвчлөх эмчилгээг нэвтрүүлэн, иргэдийг нэг цэгээс эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

авах нөхцөлийг бүрдүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн А.Өнөржаргал ЭМГ-ын дарга 

М.Баттүвшин



81

2.8.2. Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ гэрээр асарч байгаа ажил хөдөлмөр

эрхэлдэггүй асран хамгаалагчдыг Орон нутгийн төсвөөс эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын сайн

дурын даатгалд хамруулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ЭМНДХ-ийн 

дарга Б.Анар

82

2.8.3. Нийт хүн амыг түүний дотор оюутан, залуучууд, малчин, тариаланчид, ногоочид, жижиг

бизнес эрхлэгчдийг эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд хамруулах

ажлыг зохион байгуулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ЭМНДХ-ийн 

дарга Б.Анар

83
2.8.4. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн хяналтыг

төлөвлөгөөтэйгээр хийж, зөрчил дутагдлыг арилгах ажил зохион байгуулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ЭМНДХ-ийн 

дарга Б.Анар

84

3.1.1. Эрдэнэт үйлдвэрлэл технологийн паркийг хөгжүүлэхэд импортыг орлох экспортын

баримжаатай өндөр технологид суурилсан үйлдвэрлэлүүдийн чиглэл, тавих шаардлагыг

нарийвчлан тогтоож төслийн даалгаврын үлгэрчилсэн загвар гарган хэрэгжүүлэх

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн М.Батцэнгэл

85
3.2.1.Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг бүртгэлжүүлэн, нэгдсэн мэдээллийн санг баяжуулж

хэрэглээнд бүрэн нэвтрүүлэх

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн М.Батцэнгэл

86
3.2.2.Монгол улсын Үйлдвэржилтийн зургийн дагуу орон нутагт хөгжүүлэх жижиг, дунд

үйлдвэрлэлийн тэргүүлэх чиглэлийг боловсруулах

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн М.Батцэнгэл

87
3.2.3. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бараа, бүтээгдэхүүнийг сурталчлан таниулах,

борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор  өдөрлөг, үзэсгэлэн яармаг  зохион байгуулах

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн М.Батцэнгэл, 

ХХААҮГ-ын мэрэгжилтэн Ц.Ганхуяг

88
3.2.4.Дотоодын болон гадаад орнуудад зохион байгуулагдаж байгаа үзэсгэлэн яармаг, бизнес

форумд орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн дэмжин оролцуулах

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн М.Батцэнгэл

89
3.3.1. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний төсөл, хөтөлбөрүүдэд зорилтот бүлгийн

иргэдийг хамруулан байнгын болон түр ажлын байраар хангаж орлогоор дэмжих

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

90
3.3.2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид болон тэдгээрийн эцэг эхчүүдэд

“Мэргэжил хэрхэн сонгох, ажлын байранд бэлтгэгдэх талаар сургалт, арга зүйн зөвлөгөөг өгнө

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

91
3.3.3.Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эмэгтэйчүүд, ажилгүй иргэдийг хөдөлмөрт бэлтгэж байнгын

болон түр ажлын байранд зуучлах 

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

92
3.3.4.Амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой ажиллагсадтай аж ахуйн нэгж, байгууллагын

судалгаа гаргах,  хамтарсан ажил зохион байгуулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

93

3.4.1. Жижиг, дунд үйлдвэр болон өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор хөнгөлөлттэй зээл

олгох журмыг шинэчлэн, зээлийн хэмжээ, хугацааг нэмэгдүүлж хөнгөлөлтэй зээл олголтын үр

өгөөжийг сайжруулах

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн М.Батцэнгэл

94
3.4.2. Жижиг худалдаа эрхлэгчдэд зориулсан стандартын худалдааны цэгүүдийг бий болгон

ажлын байрыг нэмэгдүүлэх

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн М.Батцэнгэл

95
3.4.3. Жижиг, өрхийн үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэгчдийн санал санаачлагыг дэмжин хэлэлцүүлэг 

хийж, аж ахуй эрхлэх ур чадварыг эзэмшүүлэх, чадавхижуулах сургалт зохион байгуулах

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн М.Батцэнгэл, 

ХХААҮГ-ын дарга Ж.Бат-Өлзий

96
3.4.4. Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжлийн оролцооны үнэлгээ хөтөлбөрийн хүрээнд Нэмүү

өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийг хэрэгжүүлэх

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн М.Батцэнгэл

97

3.4.5. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санг төвлөрүүлж “Эрдэнэтчүүд эрдэнэтчүүддээ хайртай”

орон нутгийн онцлогт нийцсэн хөтөлбөр боловсруулан, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга

хэмжээнд зарцуулах 

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

98
3.4.6. Хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийн судалгааг гаргах, хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ,

дэмжих арга хэмжээ хамруулан ажлын байртай болгох бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, ХХАҮХ-ийн 

дарга Х.Эрдэнэбат 

99
3.5.1. Бизнес хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжин жижиг, бизнес эрхлэгчдэд зориулсан

зөвлөх үйлчилгээг нэмэгдүүлэх

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн М.Батцэнгэл

100
3.5.2.Бизнес хөгжлийн төвийн ажлын байрыг өргөжүүлж, инкубаторт хамрагдагсдын тоог

нэмэгдүүлэх

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн М.Батцэнгэл

101 4.1.1. Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркыг байгуулах ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн С.Даваадорж

102
4.2.1. “Эко аялал-орон нутаг судлал интеграци” болон аялал, экскурс, замын хөдөлгөөний

хичээлүүдийг зохион байгуулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

103
4.2.2. Насан туршийн боловсрол төвийг түшиглэн ардын өв уламжлал, зан заншил, амьдрах

ухааны сургалтыг явуулах 

НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан



104
4.4.1.Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар, үйлчилгээний ажлыг судалгаанд суурилан үе

шаттай хэрэгжүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

105
4.4.2. Эрдэнэ багт 640 хүүхдийн сургууль, Баянбулаг багт 150 хүүхдийн хүчин чадал бүхий

хүүхдийн цэцэрлэгийг үргэлжлүүлэн барих
 БСУГ-ын дарга Ж.Бат-Амгалан

106 4.4.3. 20 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барьж ашиглалтанд оруулах  БСУГ-ын дарга Ж.Бат-Амгалан

107
4.4.4. Даваат багт 100 хүүхдийн цэцэрлэг 180 хүүхдийн бага сургууль бүхий цогцолборын

барилгыг барьж дуусгах, биеийн тамирын талбайг тохижуулах
 БСУГ-ын дарга Ж.Бат-Амгалан

108 4.4.5.Согоот багт барих  хүүхдийн цэцэрлэгийг барьж эхлүүлэх  БСУГ-ын дарга Ж.Бат-Амгалан

109
4.4.6. Рашаант, Цагаанчулуут, Уртын гол багийн дунд 280 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг

барьж эхлүүлэх
 БСУГ-ын дарга Ж.Бат-Амгалан

110
4.4.7. Сургуулийн урлаг, спорт, мэдээлэл зүйн танхимыг тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг

зохион байгуулах 
 БСУГ-ын дарга Ж.Бат-Амгалан

111
4.4.8. Номын төв, сургууль, цэцэрлэг, соёл мэдээллийн төвүүдийн номын сангийн фондыг

нэмэгдүүлэх
 БСУГ-ын дарга Ж.Бат-Амгалан

112
4.4.9. Төрийн болон хувийн хэвшлийн цэцэрлэгүүдэд яслийн бүлэг нээх нөхцөл, боломжийг

судлах 

НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

113 4.4.10. Цэцэрлэгүүдийг  тоглоом наадгайгаар хангах ажлыг зохион байгуулах
НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

114 4.4.11. Хувийн хэвшлийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжин ажиллах
НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

115 4.4.12.Цэцэрлэгүүдийг  камержуулах ажлыг үргэлжлүүлэх
НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

116
4.5.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх, багшлах

боловсон хүчний мэргэжил дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

117 4.6.1. ЕБС-ийн “Багш хөгжлийн төв”-ийн орчин нөхцлийг сайжруулж, үйл ажиллагааг сайжруулах  БСУГ-ын дарга Ж.Бат-Амгалан

118 4.6.2. СӨББ, ЕБС-ийн багш нарыг сургалтад хамруулж, мэргэжлийг тасралтгүй дээшлүүлэх  БСУГ-ын дарга Ж.Бат-Амгалан

119
4.6.3. Боловсрол, эрүүл мэнд, спорт, урлагийн салбарын ажиллагсдын мэргэжил дээшлүүлэхэд

дэмжлэг үзүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

120
4.6.4. Олон улсын болон улсын олимпиадад байр эзэлж онцгой амжилт гаргасан багш, сурагчдыг

урамшуулах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

121 4.6.5. Орос хэлний хичээлийн улсын олимпиадыг орон нутагтаа зохион байгуулах
НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

122 4.6.6. ”Багш” дэд хөтөлбөр боловсруулж батлуулах 
НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

123

4.7.1. Бүх шатны боловсролын болон эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудын уялдаа

холбоог бий болгон, сургалтын чанарыг дээшлүүлэх, оюутан залуучуудын бүтээлч байдлыг

нэмэгдүүлэх

НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

124
4.8.1. Орон нутгийн мэргэжлийн холбоод, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хэрэгцээт мэргэжлийн

ажиллагсдын судалгаа хийсний үндсэн дээр МСҮТ-ийн элсэлтийг авах

НБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэбулган, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

125

4.9.1. Соёл, урлагийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн болон төрийн бус

байгууллагуудтай “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл”-ийг дэмжих, соёл эдийн засгийг хөгжүүлэх

талаар хамтран ажиллах 

НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

126 4.9.2. Соёлын төвийг  “Олон талт үйлчилгээ хөгжлийн төв”  болгох ажлыг хэрэгжүүлэх
НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

127 4.9.3.  Соёлын өв хамгаалах, хадгалах цогц  арга хэмжээ 
НБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Өлзийжаргал, БСУГ-ын дарга 

Ж.Бат-Амгалан

128
4.9.5. Соёл, урлагийн байгууллагын засвар үйлчилгээ, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийг үе

шаттай хэрэгжүүлж эхлэх
 БСУГ-ын дарга Ж.Бат-Амгалан

129
5.1.1.1.Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах цогц бодлого хэрэгжүүлэх 2017 оны

төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэх

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

130
5.1.1.2.Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжиж байгаа үндэсний хөтөлбөрүүд болон бодлогын

баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

131

5.1.1.3. Хүнсний тухай, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай, Органик хүнсний

тухай хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах, салбарын ажилтан, ажиллагсдыг чадавхижуулах,

мэргэшүүлэх, чиглэлээр зорилтот сургалтууд зохион байгуулах

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

132
5.1.1.4. “Цагаан сар-2017” хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үзэсгэлэн худалдаа зохион

байгуулах

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий
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5.1.2.1. Хүнсний зах, худалдааны төв, үйлчилгээний газруудын нийгмийн хариуцлагыг

өндөржүүлэх, стандартын сав баглаа, боодлын зохистой худалдаа, хэрэглээний талаар хуулийн

этгээд болон иргэдэд зөвлөмж, уриалга гаргах, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах, хэрэглээ

хэвшүүлсэн байх 

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

134
5.1.4.1. Ус дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны II үе шатны төлөвлөгөөний

хэрэгжилтийг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хангуулах

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

135
5.1.4.2. Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалж, тохижуулах ажлыг тухайн газар оршин суугч иргэд,

нөхөрлөлтэй хамтран зохион байгуулах

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

136
5.1.4.3. Хангал голын усны иж бүрэн судалгааны ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх,

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

137
5.1.4.4. Хүн амын унд ахуйн хэрэглээний гүний усыг ариун цэвэр, стандартын шинжилгээнд

хамруулж, дүгнэлт гаргуулах

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

138
5.1.4.5. Газрын доорхи усны нөөц тогтоогдсон орд, усны сан бүхий газруудын хэмжилт, судалгаа

хийж хамгаалалтын бүсийг АИТХ-аар батлуулан тэмдэгжүүлэх

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

139 5.1.5.1. Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх
ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

140
5.1.6.1.“Алтан намар-2017” орон нутгийн шинэ ургацын ногооны үзэсгэлэн худалдааг зохион

байгуулах, улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулах

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

141
5.1.6.2. Газар тариалангийн цаг үеийн ажлаар газар тариалангийн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл

ажиллагаатай танилцан мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллах

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

142
5.1.6.3. Тариалангийн талбайг бүртгэлжүүлэх, тариаланчдыг баталгааны тэмдэгтэй болгох,

гарал үүслийн гэрчилгээг хэрэглэж хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

143 5.1.7.1. Мал сүргийн чанар, үүлдэр угсаа, үржлийн ажил үйлчилгээг сайжруулах, дэмжлэг үзүүлэх
ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

144
5.1.7.2. Шилмэл үүлдэр, омог хэвшлийн өсвөр хээлтүүлэгч малыг чиглэлтэй өсгөн бойжуулах,

хээлтүүлэгч малын чанарыг сайжруулах

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

145
5.1.7.4. Аймаг, сумын бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээг холбогдох мэргэжлийн

байгууллагатай хамтран хийж дүгнэлт гаргуулах

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

146
5.1.8.1. Малчдад төрийн үйлчилгээ хүргэх, мал сүргийг өвөлжүүлж, хаваржуулах хөрш

зэргэлдээ аймаг сумдтай бэлчээр хадлангийн талбайн зохицуулалт хийж хамтран ажиллах

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

147
5.1.8.2. Мал аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэлийг бүрэн хангуулах, аймаг, сумын өвс,

тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлэх

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

148
5.1.9.1. Аймгийн МЭАЦЛ-ийн тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, материаллаг

баазыг бэхжүүлэх

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

149
5.1.10.1.Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд төлөвлөгөөний дагуу мал сүргийг

бүрэн хамруулж халдварт өвчин гарах нөхцлийг хязгаарлах

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

150
5.1.10.2. Архаг халдварт өвчнүүд болон үхэр, хонь, ямаа, тэмээний бруцеллёз зэрэг архаг

халдварт өвчнүүдээс мал сүргийг эрүүлжүүлэх

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ө.Нурбек, ХХААҮГ-ын 

дарга Ж.Бат-Өлзий

151
5.2.1.1. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд байгаль орчинд ээлтэй техник, технологийг нэвтрүүлсэн

үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагыг бодлогоор дэмжих

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

152
5.2.1.2. Шинээр баригдах үйлдвэр, үйлчилгээ, барилга байгууламжинд Байгаль орчны

нөлөөллийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

153

5.2.1.3. Химийн бодис ашиглаж үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын

2017 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулж, хэрэгжилтэнд нь

хяналт тавих

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

154
5.2.2.1. Эрдэнэт хотын агаарын бохирдолтыг бууруулах мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 2017

оны ажлын төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлэх

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

155 5.2.2.2. Гэр хорооллын иргэдийг сайжруулсан “Нако” түлшээр хангах
БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

156 5.2.2.3. Аймгийн хэмжээнд хөрс бохирдуулж буй эх үүсвэрүүдийн судалгааг хийх
БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

157

5.2.3.1 МОН2301 төслөөр баригдсан цэвэр, бохир усны төв шугамаас салбар шугамыг барьж,

гэр хорооллын гудамж руу оруулж айл өрхийг холбох ажлын хүрээнд иргэдийг Азийн хөгжлийн

Банкны төслийн зээлд хамруулах болон  бусад хөрөнгийн  эх үүсвэрийг дэмжих

ХЗА-ны дарга Б.Батжаргал, ХББЗА-ны дарга 

Б.Мөнхдалай, ГХБХБГ-ын Д.Цолмон

158 5.2.3.2. “Баян-Өндөр эко” хорооллын төслийн гэрээг дүгнэн, арга хэмжэээ авах
ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, С. Нансалмаа, 

Д.Цолмон

159
5.2.3.3. Гэр хорооллын айл өрхийн орон байрны нөхцөл сайжруулах, инженерийн шугам

сүлжээнд холбогдсон айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагыг нэмэгдүүлэх

ХЗА-ны дарга Б.Батжаргал, ХББЗА-ны дарга 

Б.Мөнхдалай



160

5.2.5.1. Аймгийн хэмжээнд хатуу хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж,

хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах иргэд, аж ахуйн нэгжийн санал,

санаачлагыг бодлогоор дэмжих

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

161 5.2.5.2 Хот тохижуулах газрын парк шинэчлэлтийг үргэлжлүүлэх ХТГ-ын дарга Б.Оюунбаяр

162
5.2.6.1. Эрдэнэт хотын хэмжээнд барих шаардлагатай байгаа ус зайлуулах байгууламж /үерийн

далан,  замын ус зайлуулах байгууламж/-ийг   үе шаттайгаар барьж эхлэх 

ХЗА-ны дарга Б.Батжаргал, ХББЗА-ны дарга 

Б.Мөнхдалай

163 5.2.6.2. Говил багийн үерийн хамгаалалтын далангийн ажлыг эхлүүлэх
ХЗА-ны дарга Б.Батжаргал, ХББЗА-ны дарга 

Б.Мөнхдалай

164
5.2.7.1. Жаргалант суманд 14 га талбайд ойжуулалт ойн нөхөн сэргээлтийн ажлыг мэргэжлийн

байгууллагаар гүйцэтгүүлэх

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

165 5.2.7.2. Ойн хортон шавжийн судалгаа, тэмцлийн ажлыг зохион байгуулах
БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

166
5.2.7.3. Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг холбогдох байгууллагуутай

хамтран зохион байгуулах

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

167
5.2.7.4. Бүх нийтээр мод тарих хавар, намрын ажлыг зохион байгуулах, шинээр мод тарьсан

иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагыг  шалгаруулж урамшуулах

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

168
5.2.8.1. Томоохон үйлдвэр, ААН-үүдийн үйлдвэрлэлийн технологиос гарах хаягдлыг иж бүрэн

судалж, сөрөг нөлөөллийг бууруулах

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

169
5.2.8.2. Цагаан тоос хөтөлбөрийг шинэчлэн батлуулж, хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттай зохион

байгуулах

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

170
5.2.8.3. Ногоон хөгжлийн бодлогын бичиг баримтыг бүх салбарын хүрээнд боловсруулж, сургалт

сурталчилгааг зохион байгуулах

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

171 5.2.9.1. Жилд 1-2 гудамжны тохижилтыг сайжруулж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх 
БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

172 5.2.9.2. Өвлийн хүлэмжинд цэцгийн үрсэлгээ бэлтгэх үр
БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

173
5.2.10.1. Түүхийн дурсгалт газруудын геодезийн хэмжилт хийж газрын мэдээллийн санд

бүртгэжүүлэх, тохижуулах

ГХБХБГ-ын дарга Д.Цолмон,  ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн  Г.Болдбаатар

174
5.2.10.2. Жаргалант сумын Дулаан уул багийн архелогийн малтлагыг үргэлжлүүлэх, архелогийн

малтлагыг сэргээн засварлах

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

175
6.1.1. Орон нутгийн геодезийн өндөрийн сүлжээний хэмжилтийг мэргэжлийн байгууллагаар

хийлгэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар баталгаажуулах

ГХБХБГ-ын дарга Д.Цолмон,  ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн  Г.Болдбаатар

176
6.1.2. Эрдэнэт хотын Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд 2040 он хүртэл тодотгол хийлгэх саналыг

шийдвэр гаргах түвшний байгууллагад уламжилж  хөрөнгийн эх үүсвэрийг хайх

ГХБХБГ-ын дарга Д.Цолмон,  ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн  Г.Болдбаатар

177
6.1.3. Жаргалант суманд дэд бүтцийг шийдвэрлэсэн суурьшлын бүсийг бий болгох газрын газар

зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг аймаг, сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулах

ГХБХБГ-ын дарга Д.Цолмон,  ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн  Г.Болдбаатар

178
6.1.4. Орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах боломжтой газруудын судалгаа хийж Аймгийн

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулах

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар, ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн 

Г.Буянхүү

179

6.2.1 “Явган зам” хөтөлбөр боловсруулан Нийтийн эзмшлийн газар болон гэр хорооллын явган

хүний замыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зорчих стандартад нийцүүлэн шинэчлэх, барих ажлыг

үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн  С.Нансалмаа, ГХБХБГ-ын 

мэргэжилтэн Г.Буянхүү

180
6.3.1. Баянцагаан, Эрдэнэ, Яргуйт, Даваат, Булаг, Говил багт төлөвлөгөөний дагуу барих авто

замын зураг төслийг боловсруулж  эхлэх

ХББЗА-ны дарга Б.Мөнхдалай, ГХБХБГ-ын дарга 

Д.Цолмон

181
6.3.2. Авто машин болон явган хүн зорчиход хүндрэлтэй зарим гудамж талбайд хайрга дэвсэж,

сайжруулсан болон хатуу хучилттай зам тавих

ХЗА-ны дарга Б.Батжаргал, ХББЗА-ны дарга 

Б.Мөнхдалай

182 6.4.1. Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл барих ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн Р.Галбаатар

183
6.5.1. Шинээр барих болон барьж байгаа орон сууцны хорооллуудыг барилгажуулахад

шаардлагатай инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийг үргэлжлүүлэн барих  

ХББЗА-ны дарга Б.Мөнхдалай, ГХБХБГ-ын дарга 

Д.Цолмон

184
6.5.2. Орон нутгийн өмчлөлтэй инженерийн шугам сүлжээг шинэчлэх ажлыг үе шаттайгаар

үргэлжлүүлэн  гүйцэтгэх

ХЗА-ны дарга Б.Батжаргал, ХББЗА-ны дарга 

Б.Мөнхдалай

185 6.5.6. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглэгчдийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах судалгаа хийх ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал

186
6.5.4. Гэр хорооллын цахилгаан хангамжийн хүчдэлийн уналтыг бууруулах, шинээр үүсэж байгаа

суурьшлийн бүсэд ЦДАШ, дэд станц барих 

ХЗА-ны дарга Б.Батжаргал, ХББЗА-ны дарга 

Б.Мөнхдалай

187
6.5.5. 2017-2018 оны хотын өвөлжилтийн бэлэн байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөө

боловсруулан, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

ХЗА-ны дарга Б.Батжаргал, ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн 

Ө.Нурбек

188
6.5.6. Шинээр баригдаж байгаа 1А, 2А, болон гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээг барьж

байгуулах

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн С.Нансалмаа, ГХБХБГ-ын 

мэргэжилтэн Р.Галбаатар

189
6.5.7. Дулааны цахилгаан станцаас 9-р цэг хүртэлх дулааны шугамыг (ф700 мм-ийн 3,5 км)

өргөтгөх ажлыг судлан холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ГХБХБГ-ын дарга 

Д.Цолмон



190  6.6.1.Жаргалант сумын гадна инженерийн шугам сүлжээний засвар шинэчлэлт
ХЗА-ны дарга Б.Батжаргал, ХББЗА-ны дарга 

Б.Мөнхдалай, сумын Засаг дарга Б.Зоригтбаяр

191
6.7.1. Гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг үе шаттайгаар шинэчлэн, шаардлагатай гудамжнуудад

шинээр барих 

ХЗА-ны дарга Б.Батжаргал, ХББЗА-ны дарга 

Б.Мөнхдалай

192
6.7.2. Яргуйт, Даваат, Уртын гол багуудад хот байгуулалтын баримт бичиг болох хэсэгчилсэн

ерөнхий төлөвлөгөөг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэн Аймгийн ИТХ-аар батлуулах 

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн  С.Нансалмаа, ГХБХБГ-ын 

мэргэжилтэн Г.Буянхүү

193 6.9.1. Худалдааны гудамжийг авто замтай холбох
ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, Б.Мөнхдалай, 

Х.Нанжид

194
6.9.2. Эрдэнэт хотод авто зам барих болон шинэчлэлт, их засварын ажлыг Эрдэнэт-авто зам

хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, Б.Мөнхдалай, 

Х.Нанжид

195 6.9.3 Авто замын засвар арчлалт, нөхөөс тэмдэг тэмдэглэлээ хийх
ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, Б.Мөнхдалай, 

Х.Нанжид

196 6.10.1. Орон сууцны хороололд далд гараж барих ажлыг дэмжин ажиллах, судалгаа тооцоо хийх
ХББЗА-ны дарга Б.Мөнхдалай, ГХБХБГ-ын 

мэргэжилтэн Г.Буянхүү, Д.Болдбаяр

197
6.11.1 Аймгийн автозамын тээвэрт баримтлах бодлогын баримт бичгийг батлуулж, хэрэгжүүлэх

журмыг боловсруулан мөрдүүлэх

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, С.Эрдэнэцогт, 

Т.Бадамсэрээжид

198 6.11.2  Нийтийн тээврийн үйлчилгээг алслагдсан багийн чиглэлд шинээр нээх
ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, С.Эрдэнэцогт, 

Т.Бадамсэрээжид

199 6.11.3. Стандартын шаардлагад нийцсэн автобусны буудал, сүүдрэвч барьж байгуулах  
ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, С.Эрдэнэцогт, 

Т.Бадамсэрээжид

200
6.12.1. Орчин үеийн жишигт нийцсэн “Автовокзал”-ыг хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар

барьж эхлүүлэх

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, С.Эрдэнэцогт, 

Т.Бадамсэрээжид

201
7.1.1 Аялал жуулчлалын цогцолборууд /Хөх монгол, Их шүтээн/, үйлдвэрийн бүсүүдийг

хамруулан аялалын маршрут гарган баталгаажуулах  

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

202 7.2.1. Иргэдийн амралтын гол бүсүүдийг тохижуулан, явган аялалын замыг барих

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар, БТСГ-ын дарга 

Н.Зулбаатар

203
7.4.1. Олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар оролцох,

сурталчлах

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

204
7.4.2. Стандартын шаардлага хангасан томоохон зочид буудлуудад зэрэглэл олгох ажлыг үе

шаттайгаар зохион байгуулах

БОАЖГ-ын дарга С.Жаргалсайхан ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Г.Болдбаатар

205

8.1.1.”Үндэсний үйлдвэрлэл хөтөлбөр”-ийг “Эрдэнэт”үйлдвэр ХХК-ийн хаалт хөгжлийн

менежментийн бодлоготой уялдуулан орон нутгийн дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх,

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ны хамтын ажиллагааны гэрээнд тусган ажиллах    

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн М.Батцэнгэл

206
8.1.2. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон аж ахуй, нэгж байгууллагуудад

нийгмийн хариуцлагын талаар холбогдох стандартын дагуу үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах 

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн М.Батцэнгэл

207
8.1.3. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх, байгаль орчинд ээлтэй ногоон

технологийг нэвтрүүлэх

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн М.Батцэнгэл

208
8.2.1 Гадаадын болон хамтарсан хөрөнгө оруулалттай үйлдвэрийн төсөл хэрэгжүүлэх, санал

санаачлагыг дэмжих 
ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, Ж.Сандуйжав

209
8.2.2. “Эрдэнэтэд үйлдвэрлэв” худалдааны төвийн үйл ажиллагааг жигдрүүлж, үйлдвэрлэл

худалдааны нэгдсэн төв болгох

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн М.Батцэнгэл

210 8.2.3. “Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн М.Батцэнгэл

211

8.4.1. ”Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК болон бусад төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, байгууллагуудад

нийлүүлэх боломжтой бараа бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээний судалгааг гарган тэдгээрийн

онцлог, чанар, стандартын шаардлагын асуудлаар дотоодын үйлдвэрлэгчидтэй санал солилцох,

хамтарч ажиллах

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн М.Батцэнгэл

212

8.4.2. Худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр зөвлөлдөх

уулзалт, хэлэлцүүлэг, сургалт зохион байгуулах, туршлага судлах, үр дүнг олон нийтэд

сурталчлах, таниулах ажлыг зохион байгуулах

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал,  ОӨГ-ын дарга 

Л.Оюунгэрэл

213
8.5.1. Улсын салбарын дотоод аудитын дунд хугацааны төлөвлөгөөг үе шаттай хэрэгжүүлж

аймгийн Дотоод аудитын нэгжийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх

СТСХ-ийн дарга Н.Бямбацэцэг, СХАА-ны дарга 

Ц.Алтанхуяг

214
8.5.2. Шилэн дансны тухай хууль, журмын хэрэгжилтийг хангуулах, дотоод аудитыг гүйцэтгэх,

түүний мөрөөр арга хэмжээ авах

СТСХ-ийн дарга Н.Бямбацэцэг, СХАА-ны дарга 

Ц.Алтанхуяг

215
8.5.3.Төсвийн сахилга батыг дээшлүүлэх, төсвийг үр ашигтай хэмнэлттэй байдлыг хангах

сургалт, сурталчилгаа хийх, дотоод аудитыг хэрэгжүүлэх

СТСХ-ийн дарга Н.Бямбацэцэг, СХАА-ны дарга 

Ц.Алтанхуяг

216
8.6.1. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын саналыг иргэдээс

авах ажлыг боловсронгуй, үр дүнтэй болгож оновчтой хувилбарыг бий болгох

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн С.Даваадорж



217

8.6.2. Хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудын чанар, баталгаат хугацааг мөрдөж, ашиглалт,

хамгаалалт, өмчлөлийн асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэн эзэнжүүлэх, хариуцлагыг

дээшлүүлэх

ОНӨГ-ын дарга Л.Оюунгэрэл, ХББЗА-ны дарга 

Б.Мөнхдалай

218
8.7.1. Эрдэнэт хотын стратегийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэнд мониторинг хийж, үр

дүнг тооцох

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн С.Даваадорж

219
8.7.2. Орхон аймгийг хөгжүүлэх цогц бодлого 2021 хүртэлх баримт баримт бичгийн хэрэгжилтэнд

мониторинг хийж, үр дүнг тооцож шинэчлэн боловсруулах

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн С.Даваадорж

220
8.7.3. Аймгийн эдийн засаг, төсөв санхүүгийн хүндрэлийг давах арга хэмжээний тухай

төлөвлөгөө боловсруулж ажиллах

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, Бямбасүрэн 

СДаваадорж

221 8.7.4. Орхон аймгийн хөгжлийн түвшиний үнэлгээ хийх
ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн С.Даваадорж

222
8.8.1. Барилгын материалын сорил шинжилгээний лабораторийн матераллаг бааз, нөхцлийг

сайжруулах

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн С.Нансалмаа, ГХБХБГ-ын 

мэргэжилтэн Б.Одбаатар

223
8.8.2. Хангайн бүсийн сургалтын төвийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх мэргэжилтэй ажилчдын дунд

Бүсийн ажил мэргэжлийн ур чадварын тэмцээнийг зохион байгуулах

ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал,ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн  С.Нансалмаа

224 9.1.1.1. Төрийн үйлчилгээг үе шаттайгаар цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг эхлүүлэх
ТЗУХ-ийн дарга Ш.Ганболд,  ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн 

Ж. Идэрбаяр

225

9.1.1.2. Аймгийн хэмжээний өргөдөл, гомдлын цахим системийн ашиглалтыг сайжруулан төрийн 

иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх дундаж хугацааг өнөөгийн түвшнээс

бууруулах

ТЗУХ-ийн дарга Ш.Ганболд, ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн 

Б.Цэрэннадмид

226 9.1.1.3. Аймгийн хэмжээнд төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах 
ТЗУХ-ийн дарга Ш.Ганболд, ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн 

Б.Цэрэннадмид

227
9.1.2.1. Төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлон, үе шаттайгаар сургаж

мэргэшүүлэх, төрийн байгууллага бүрийг суралцагч байгууллага болгон хөгжүүлэх

ТЗУХ-ийн дарга Ш.Ганболд,   ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн 

Ч.Баянжаргал

228 9.1.2.2. Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах
ТЗУХ-ийн дарга Ш.Ганболд,   ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн 

Ч.Баянжаргал

229
9.1.2.3. Төрийн албаны сул орон тоог нөхөхдөө ил тод байдлыг ханган сонгон шалгаруулах

зарчмыг баримтлах

ТЗУХ-ийн дарга Ш.Ганболд,   ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн 

Ч.Баянжаргал

230

9.1.3.1. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага аж ахуйн нэгжүүд,

мэргэжлийн холбоодод дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах асуудлыг гэрээний үндсэн дээр

зохион байгуулах

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ц.Ганбаяр

231 9.1.4.1. “Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, хэрэгжүүлж эхлэх ТЗУХ-ийн дарга Ш.Ганболд, С.Ганцогтт, Б. Зоригтбаяр

232
9.1.5.1. Иргэдийн санал, хүсэлтийг авч төрийн бодлого, үйл ажиллагаанд тусган хэрэгжүүлэх

талаар олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

ТЗУХ-ийн дарга Ш.Ганболд, ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн 

Б.Цэрэннадмид

233
9.1.6.1. Төрийн үйлчилгээний талаар хэрэглэгчийн үнэлгээг авах системийг нэвтрүүлэх, бэлтгэл

ажлыг хангах

ТЗУХ-ийн дарга Ш.Ганболд, ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн 

Б.Цэрэннадмид

234 9.1.8.1. Сумдын ЗДТГ-ын бүтцийг шинэчилж батлуулан мөрдөж ажиллах
ТЗУХ-ийн дарга Ш.Ганболд,   ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн 

Ч.Оюунбилэг

235

9.1.10.1. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаатай хотуудтай хамтран ажиллахын зэрэгцээ

шинээр гадаадын хот, мужтай хамтын ажиллагаатай болох ажлын бэлтгэлийг хангах, зохион

байгуулах

ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ж.Сандуйжав, ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтэн Ц.Ганбаяр

236 9.1.12.1. Малчин баг байгуулах асуудлыг судлах
ТЗУХ-ийн дарга Ш.Ганболд,   ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн 

Ч.Оюунбилэг

237
9.2.2.1. Нэг цонхны үйлчилгээний төвд иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэх нөхцлийг

бүрдүүлэх

ХЭЗХ-ийн мэргэжилтэн Л.Түмэннаст, УБХ-ийн дарга 

Д.Мөнхболд 

238
9.2.3.1. Иргэний бүртгэлийн болон хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архивыг цахимжуулах ажлыг

зохион байгуулах 

ХЭЗХ-ийн мэргэжилтэн Л.Түмэннаст, УБХ-ийн дарга 

Д.Мөнхболд 

239
9.2.3.2. Хүн ам өрхийн мэдээллийн алдаагүй санг бүрдүүлж, үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг гаргаж

тархаах
СХ-ийн дарга Д.Эрдэнэчимэг

240
9.2.3.3. Статистик нэгжийн бизнес регистрийн санг 2016 оны аж ахуйн нэгж, байгууллагын

тооллогын мэдээллээр баяжуулан хөрвөлт хийж санг шинэчлэн байгуулах
СХ-ийн дарга Д.Эрдэнэчимэг

241
9.2.5.1. Шинэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, мансууруулах төрлийн ургамлыг

устгах ажлыг зохион байгуулах 

ХЭЗХ-ийн мэргэжилтэн Ч.Энхболд, ЦГ-ын дарга 

Д.Энхбаяр 

242
9.2.6.2. Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд шаардлагатай бэлэн бус торгуулийн системийг

нэвтрүүлэх

ХЭЗХ-ийн мэргэжилтэн Ч.Энхболд, ЦГ-ын дарга 

Д.Энхбаяр 

243
9.2.7.1. Олон нийтийн цагдаагийн ажилтнуудын материаллаг баазыг нэмэгдүүлж, гэмт хэргээс

урьдчилан сэргийлэх,  ахуйн гэмт хэргийг бууруулах

ХЭЗХ-ийн мэргэжилтэн Ч.Энхболд, ЦГ-ын дарга 

Д.Энхбаяр 

244
9.2.7.2. Гэмт хэрэг зөрчлийн талаар иргэд байгууллагаас төлбөртэй мэдээлэл авах журмыг

тогтоож, шийдвэрлэх

ХЭЗХ-ийн мэргэжилтэн Ч.Энхболд, ЦГ-ын дарга 

Д.Энхбаяр 

245
9.2.7.3. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэний нийгмийн байгууллага, иргэдийн

оролцоог нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

ХЭЗХ-ийн мэргэжилтэн Ч.Энхболд, ЦГ-ын дарга 

Д.Энхбаяр 



246
9.2.7.4. Гэрч хохирогчийг хамгаалах чиглэлээр хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион

байгуулах

ХЭЗХ-ийн мэргэжилтэн Ч.Энхболд, ЦГ-ын дарга 

Д.Энхбаяр 

247
9.2.8.1. Аймгийн төвийн гудамж, талбайн камержуулалтын засвар ашиглалтыг сайжруулах,

Камерийн хяналтын нэгдсэн төвийг өргөтгөх, шилжүүлэх   ажлыг зохион байгуулах   
ХЭЗХ-ийн дарга Б.Ганзориг, ЦГ-ынД.Энхбаяр

248
9.2.9.1. Шүүхийн шинжилгээний чанар, үр дүнг сайжруулах, стандартад нийцсэн орчин үеийн

техник  тоног төхөөрөмжөөр хангах
ХЭЗХ-ийн мэргэжилтэн Л.Түмэннаст Д.Авидхүү 

249

9.2.10.1. Төрийн архивын сан хөмрөгийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор

архивын тасгийг зориулалтын байр, дохиолол, агааржуулалтын систем, тоног төхөөрөмжөөр

хангах, нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

ХЭЗХ-ийн дарга Б.Ганзориг, Архивын тасгын дарга 

М.Мөнхбаяр 
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9.2.10.2 Архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж буй удирдлагын баримтыг цахим хэлбэрт

шилжүүлэх  ажлыг зохион байгуулах

ХЭЗХ-ийн дарга Б.Ганзориг, Архивын тасгын дарга 

М.Мөнхбаяр 

251 9.3.1.1.Орон нутгийн хамгаалалтыг зохион байгуулах, удирдлага, зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх
ЦШ-ын дарга Г.Батсуурь, ЦШ-н мэргэжилтэн 

Б.Болдбаатар

252
9.3.1.2. Цэргийн албыг иргэний төлөвшил, эх оронч үзэл, хүмүүжлийн үндэс байх бодлогыг

хэрэгжүүлж, иргэдэд эх орноо хамгаалахад оролцох, цэргийн боловсрол, бэлтгэл эзэмшүүлэх 
ЦШ-ын дарга Г.Батсуурь

253 9.3.1.3. “Оюутан цэрэг”-т цэргийн мэргэжил олгох сургалтыг зохион байгуулж явуулах
ЦШ-ын дарга Г.Батсуурь, ЦШ-н мэргэжилтэн 

Б.Болдбаатар

254
9.3.1.4. Цэргийн жинхэнэ албаны 2016 оны ээлжийн цэрэг татлагаар эрүүл мэндээр тэнцээгүй

иргэдийг эрүүлжүүлэх талаар удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах
ЦШ-ын дарга Г.Батсуурь,  ЦШ-н мэргэжилтэн Л.Болд

255
9.3.1.5. Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтын материааллаг баазыг

сайжруулах 

ЦШ-ын дарга Г.Батсуурь, ЦШ-н мэргэжилтэн 

Б.Оюунтүлхүүр

256

9.3.2.1. Баян-Өндөр сумын алслагдсан багуудын айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гал

түймэр, гамшиг, ослын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Эрэн хайх аврах, гал унтраах ангийн

материаллаг баазыг бэхжүүлэх.

ТЗУХ-ийн дарга Ш.Ганболд, ОБГ-ын дарга 

О.Ганбаатар, 




