


Миний бие аймгийн Засаг даргын хүндтэй бөгөөд хариуцлагатай энэ албанд
томилогдож, 2021-2024оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө батлуулан хэрэгжүүлж байна. 

Баянхонгор аймгаа хөгжүүлэх тэргүүлэх салбарууд Хөдөө аж ахуй, Аялал жуулчлал,
Уул уурхай, Байгаль орчны салбар байх болно. Хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэл 
хөгжүүлж, эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, засаглалыг сайжруулж,
 байгаль орчны тэнцвэртэй байдлыг хангах, иргэдийн аюулгүй амьдрах нөхцөлийг 
бүрдүүлэхэд үйл ажиллагааны хөтөлбөр чиглэж буй.

Түүнчлэн аймгийнхаа бахархал, үнэт зүйлээ түгээн дэлгэрүүлж, иргэдээ соён
 гэгээрүүлэх,  эрдэм мэдлэгтэй, эрүүл чийрэг, нийгмийн идэвхтэй дундаж давхаргыг 
нэмэгдүүлэхийг зорьж байна.  
Үүний тулд төрийн албаа цэгцэлж, чадавхжууля. Төрийн албаны шинэчлэлийг
хийж, сахилга батыг чангаруулж, авлигал, ашиг сонирхлыг арилгана. Иргэдэд 
талцах хуваагдал биш хэрүүл тэмцэл биш, ажлын байр, эдийн засгийн бодит өсөлт, 
бидний хамтын ажиллагаа чухал.  “Авлигагүй-шударга төр Ажилтай-орлоготой иргэн
 Архигүй-эрүүл өрх”-тэй Баянхонгорын төлөө  хамтарч ажиллахаар зорилтоо 
тодорхойлсон.

Хот тохижилтыг үйлдвэрлэл болгоё. Ажлын байр нэмэгдүүлэх замаар нийгмийн бусад 
асуудлаа шийднэ. Аймгийн өөрийн орлогыг нэмэгдүүлье. Улсын төсвөөс авах татаас 
биш өөрөө орлого олдог, өөрийгөө санхүүжүүлдэг байх нь чухал байна. Төсөв харж, 
тендер царайчилсан байдлаас бид гарах ёстой. Тиймээс аймаг, сум гэлтгүй хүн бүр,
 дор бүрнээ хичээн ажиллая.

ЗАСАГ ДАРГА                      Д.МӨНХСАЙХАН



     Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь Монгол Улсыг хөгжүүлэх 5 

жилийн үндсэн чиглэл болон Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг орон нутагт 

хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төлөвлөлтийн баримт бичиг юм. 2021-2024 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг Аймгийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл болон Засгийн газрын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан зорилт, арга хэмжээг орон нутагт  үр дүнтэй 

хэрэгжүүлэх, тухайн орон нутгийн хүн, нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, байгаль орчны 

тэнцвэртэй байдал, засаглалыг сайжруулахад чиглэсэн улсын, бүсийн болон орон 

нутгийн хөгжлийн зорилтуудтай уялдуулах,  бүс нутгийн хүрээнд засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгжүүдийн хоорондын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог бэхжүүлж, 

харилцан уялдаатай хөгжих боломжийг хангасан байх хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтэд  

нийцүүлэн боловсруулсан.

     Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Ковид-19” 

халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын 

хүрээнд 4  арга хэмжээ, “Хүний хөгжил” бодлогын хүрээнд  47 арга хэмжээ, “Эдийн 

засгийн бодлого”-ын хүрээнд  68 арга хэмжээ, “Засаглалын бодлого”-ын  хүрээнд 22  

арга хэмжээ, “Ногоон хөгжлийн бодлого”-ын хүрээнд 22, бүгд 163  арга хэмжээ 

төлөвлөн хэрэгжүүлэхээр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны 2020 

оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 2/7 тогтоолоор  баталсныг эмхэтгэл болгон хүргүүлж 

байна. 
    Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 
орон нутгийн Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, нутгийн Өөрөө удирдах ёсны болон 

Өмнөтгөл

ХӨТӨЛБӨР  БОЛОВСРУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ
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НЭГ. “КОВИД-19” 

ХАЛДВАРТ ЦАР

ТАХЛААС 

ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН 

ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 

ХҮНДРЭЛИЙГ 

ДАВАН ТУУЛАХ 

БОДЛОГО



 
 

Нэг. “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг,

нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого  
 

1.1. “Ковид-19” халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлнэ.  

 1.1.1. Аймгийн нутаг дэвсгэрт коронавирусийн халдварын цар 

тахалтай тэмцэх, хүн амыг “Ковид-19” вирусийн халдвараас урьдчилан 

сэргийлэх, салбар дундын зохицуулалт , гамшгаас хамгаалах алба, 

мэргэжлийн ангиудын үйл ажиллагааны бэлэн байдлыг хангана. 

 1.1.2. Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон үед эрүүл 

мэндийн салбарт шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хамгаалах   

хэрэгсэл, оношлуур, халдваргүйжүүлэх бодис, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн  

хангалтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж, хомсдол үүсэхээс   сэргийлэх арга  

хэмжээг зохион байгуулж, зохих нөөцийг бүрдүүлнэ.  

 1.1.3. Цахим орчин, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан, 

иргэдэд коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эрүүл 

мэндийн мэдээлэл, зөвлөгөө, зөвлөмжийг хүргэх, сэрэмжлүүлэг мэдээллээр 

хангах ажлыг эрчимжүүлэн зохион байгуулна. 

 1.1.4. “Ковид-19” вирусийн халдварын үеийн орон нутгийн 

эрсдэлийн үнэлгээг салбар дундын оролцоотой хийж, үр дүнг шийдвэр 

гаргах үйл ажиллагаанд ашиглах, эрсдэлийг бууруулах цогц арга хэмжээг 

хэрэгжүүлнэ. 
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ХОЁР. ХҮНИЙ

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО



ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ  

2.1. Аймгийн нийт хүн амын дундаж  наслалтыг нэмэгдүүлнэ. 

2.1.1. Нотолгоонд суурилсан оношилгоо эмчилгээний уламжлалт 

болон орчин үеийн анагаах ухааны дэвшилтэт техник технологийг 

нэвтрүүлж, иргэдэд орон нутагтаа нарийн мэргэжлийн оношилгоо, 

үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлнэ.  

2.1.2 Эрэгтэйчүүдэд чиглэсэн эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, тэдний эрүүл мэнддээ тавих анхаарлыг 

нэмэгдүүлж, ажиллах боловсон хүчнийг бэлтгэн, төрөлжсөн үйлчилгээ 

үзүүлэх орчныг бүрдүүлж, “Эрүүл чийрэг эр хүн” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.  

2.1.3. Иргэдийн дунд зонхилон тохиолдох халдварт болон 

халдварт бус өвчлөлийг бууруулж, нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний 

тогтолцоог бэхжүүлэх замаар иргэдийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх 

үзлэг, оношилгоо шинжилгээнд хамрагдалтыг нэмэгдүүлж, сэргийлж болох 

нас баралтын түвшнийг бууруулж, “Хавдрын эсрэг”, “Элэг бүтэн Монгол”, 

“Харшлаас сэргийлэх”, “Халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх” арга 

хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ.   

2.1.4. Нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлж эх, хүүхдийн эндэгдэл, үр хөндөлтийг бууруулах зорилгоор “Эх, 

хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.  

2.1.5. Анхан шатлалд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний  

чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэн иргэдийн чирэгдлийг багасгана. 

2.1.6 Гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн оновчтой арга 

хэлбэрийг нэвтрүүлж, эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний 

хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.  

2.1.7 Эрүүл мэндийн ажилтны ур чадварыг сайжруулж, ёс зүй, 

харилцаа хандлагыг дээшлүүлж, нийгмийн хамгааллыг дэмжинэ.   
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2.1.8 Бүх шатны эмнэлэг , эрүүл мэндийн байгууллагын барилга 

байгууламж, дэд бүтцийг сайжруулан, стандарт, чанарын шаардлага 

хангасан тэгш, хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг хүргэнэ.  

2.1.9 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдалд хяналт 

тавьж, сумдын эмийн эргэлтийн сангуудын үйл ажиллагааг сайжруулж, 

үнийн нэгдсэн бодлогыг бий болгоно.  

2.1.10. Эрүүл мэндийн үйлчилгээг цахимжуулах (Үзлэгийн цаг 

захиалга, эмчийн үзлэг , өвчтөний цахим карт, лабораторийн хариуг 

цахимаар авах үйл ажиллагаа) 

Идэвхтэй амьдрал - Чийрэг иргэн 

2.2. Эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг сурталчлах, эрүүл 

аж төрөх ёс, нийтийн биеийн тамирыг дэмжих үйл ажиллагааг орон нутгийн 

түвшинд дэмжин хөгжүүлнэ.  

2.2.1 Спорт цогцолбор бүхий усан бассейныг ашиглалтад оруулж, 

үйл ажиллагааг тогтмолжуулна.  

2.2.2 Иргэдэд эрүүл зөв хооллолт, сэтгэцийн эрүүл мэндийг 

дэмжих, хөдөлгөөний хомсдолоос сэргийлэх, бие бялдраа хөгжүүлэх 

спорт, спортын дасгал хөдөлгөөн, иог , бүжиг хийх зэрэг эрүүл, зөв 

амьдралын хэв маягийг хэвшүүлж, эерэг хандлагатай болгох нөлөөллийн 

үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжин, төр, хувийн хэвшил, иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлж, “Эрүүл, идэвхтэй амьдрал” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.  

2.2.3 Аймаг, сум, багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа спорт 

заалнуудыг ашиглалтыг сайжруулж, нийтийн биеийн тамир, дасгал 

хөдөлгөөнийг хөгжүүлж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.  

Боловсролын чанар-Хөгжлийн тулгуур 

2.3. Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмшүүлж, боловсролын 

чанарын үнэлгээг дээшлүүлж, хүүхдэд ээлтэй, эрүүл, аюулгүй орчныг 

бүрдүүлнэ.  
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2.3.1. Боловсролын чанарын үнэлгээг дээшлүүлж, суралцагчийн 

хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан бүтээлч багшийг бий болгож, 

“Чадварлаг багш” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

2.3.2 Тусгай хэрэгцээт боловсролын анги, бүлгийн хүртээмжийг 

нэмэгдүүлж, багшлах боловсон хүчнийг бэлтгэн, хүүхэд бүрийг боловсролд 

тэгш хамруулах боломжийг бүрдүүлнэ.  

2.3.3 Сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлж, 

сургалтын орчныг хүүхэд бүрд ээлтэй болгож, багш нарын ур чадварыг 

нэмэгдүүлнэ.  

2.3.4  Сургууль, цэцэрлэгийн барилга, байгууламжийн чанар, 

аюулгүй байдалд хяналт тавьж, барилгын стандарт, норм нормативыг 

мөрдүүлж, эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлнэ.   

2.3.5. Сургуулийн дотуур байр, гал тогоо, спорт болон урлагийн 

заалны хүртээмжийг нэмэгдүүлж, сургууль бүрд “Үдийн хоол” олгох 

боломжийг бүрдүүлнэ.  

2.3.6 Насан туршийн боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлж, цахим 

сургалтыг хөгжүүлж, иргэдийн тасралтгүй боловсролыг дээшлүүлнэ.  

2.3.7 Орон нутагт эрэлт хэрэгцээтэй мэргэжлийн боловсон 

хүчнийг үе шаттайгаар сургаж, Политехникийн коллежид төмөр замын 

чиглэлээр мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэж, ажлын байраар хангана.  

2.3.8 Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын үйл 

ажиллагааг цахимаар зохион байгуулах боломжоор хангах, сургуулийн 

орчны нэвтрэлт бүртгэлийн системийг шинээр нэвтрүүлнэ. 

Шинжлэх ухаан, технологи, инновац 

2.4 Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их сургуулийн хамтарсан 

"Судалгааны баг" байгуулж, судалгааны ажлын нийгэм, эдийн засгийн үр 

ашгийг нэмэгдүүлж, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг дэмжиж, шинэ 

мэдлэг , патентыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлнэ. 
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хэрэгжүүлнэ. 

 
2.4.1. Аймгийн харьяат эрдэмтэн, докторуудтай хамтран бүс 

нутгийн хөгжлийг дэмжинэ. 

2.4.2. Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Худалдаа 

үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийн үйл ажиллагааг сайжруулна. 

2.4.3. Политехникийн коллежийг түшиглэсэн Бизнес инкубаторын 

үйлчилгээг өргөжүүлнэ. 

2.4.4. "Бизнесээ эхэл-Бизнесээ хөгжүүл" сургалтыг үе шаттайгаар 

зохион байгуулж, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжинэ. 

2.4.5. Шинэ мэдлэг, патент гаргасан эрдэм шинжилгээний 

байгууллага, хувийн хэвшлийн судалгааг гарган бүртгэлжүүлж, урамшуулна. 

Халамжаас-хөдөлмөрт 

2.5. Хүүхэд залуучуудын программ болон техник сэтгэлгээг 

хөгжүүлэх боломж бүрдүүлэх лаборатори байгуулна. 

2.5.1. Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, иргэдийн 

амьдралаа авч явах дадал, хэвшлийг дээшлүүлэх чиглэлээр олон талт арга 

хэмжээг зохион байгуулна.  

2.5.2. Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээнд хамрагдагсдаас 

зохион байгуулалттай ажлын байраар хангах үйлчилгээгээр дамжуулан 

тогтвортой ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. 

2.5.3. Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг даатгалын 

үйлчилгээнд хамруулж, нийгмийн баталгааг хангана. 

2.5.4 Нийгмийн халамжийн бодлогын хүрээнд амьжиргааны 

баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой, өрх толгойлсон эцэг , эхчүүд, 

40-өөс дээш насныхан, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ.   

2.5.5 Иргэдийн санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх замаар 

хуримтлалтай болгох арга зүйд сургаж, аливаа эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх чадвартай болгон “Хуримтлалтай хүүхэд” арга хэмжээг 

 

  

 
Эрүүл иргэн-Ирээдүйн үнэт зүйл  
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Соёлтой иргэн-Нийгмийг түүчээлнэ 

2.6. Соёлын салбарын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр дамжуулан 

иргэдийг соён гэгээрүүлж, биет болон биет бус өвийн хадгалалт 

хамгаалалтыг сайжруулж, өсвөр үе залуучуудад сурталчлан таниулах, 

соёлын салбарын хүний нөөцийг чадавхжуулна.  

2.6.1 Түүх соёлын дурсгал, биет болон биет бус өвийн хадгалалт, 

хамгаалалтыг сайжруулан, хүүхэд, залуучуудад түгээн дэлгэрүүлэн 

сурталчилна.   

2.6.2 Соёл урлагийн салбарыг мэргэжлийн боловсон хүчнээр 

хангаж, тэдний ур чадвар, ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулна.  

2.6.3 Соёлын салбарын бүтэц, тогтолцоог боловсронгуй болгож, 

иргэдийг соён гэгээрүүлж, хандлагыг өөрчлөх замаар хувь хүний, гэр 

бүлийн, байгууллагын соёлын дархлааг нэмэгдүүлж,  “Бүх нийтийн соёлын 

боловсрол” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.   

2.6.4 Соёл, урлагийн байгууллагуудын барилга, байгууламж, 

тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг сайжруулж, соёлын төвүүдийн үйл 

ажиллагааг өргөжүүлж, иргэн бүрд хүрч үйлчлэх нөхцөл боломжийг 

бүрдүүлнэ.  

2.6.5 Иргэн бүрийн ном унших дадал, хэвшлийг нэмэгдүүлж, 

сумдын номын сангийн үйлчилгээг өргөжүүлж, үйл ажиллагааг сайжруулна.  

2.6.6 Аймгийн түүхийн музейн барилгыг ашиглалтад оруулж, 

үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэн биет болон биет бус өвийн 

мэдээллийн сангийн баяжилтыг сайжруулна. 

2.7. Хүүхэд, залуучуудын эх оронч үзэл, үндэсний бахархлыг 

төлөвшүүлж, Монгол ахуй, ёс заншил, өв уламжлал, хэл бичгийн хэрэглээг 

нэмэгдүүлнэ.   

2.7.1.Хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийг сайжруулж, монгол өв соёл, 

 

 
Эрүүл иргэн-Ирээдүйн үнэт зүйл 
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сайжруулна.

 
2.7.2. Хүүхэд, залуучуудын Монгол хэл бичгийн чадварыг 

дээшлүүлж, “Цахим соёл” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

 Хонгорын иргэн-Хонгорын баялаг 

2.8. Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангаж, гэр бүлийн гишүүдэд 

ээлтэй бодлого хэрэгжүүлж, хүний хөгжил, хамгааллыг сайжруулна. 

2.8.1. Гэр бүлийн боловсролыг бүх насны хүмүүст амьдралын 

мөчлөг , насны онцлогт тохирсон байдлаар олгоно. 

2.8.2. Хуримын ордныг ашиглалтад оруулж, гэр бүлд чиглэсэн 

үйлчилгээний төрлийг өргөжүүлж, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг 

сайжруулна.  

2.8.3 Залуучуудын сэтгэл зүй, хөгжил, эрүүл мэнд, боловсрол, 

хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн оролцоог дэмжсэн хөтөлбөрт арга хэмжээг 

хэрэгжүүлнэ.  

2.8.4.  Жендер ба хөгжил хандлагыг төлөвшүүлнэ.  

2.8.5. Өвгөнжаргалант зусланг орчин үеийн хүүхдийн зуслангийн 

жишигт нийцүүлж, сум бүрд хөдөлмөр зуслан байгуулж, хүүхдийг монгол 

ахуйд сургана.  

2.8.6. Хүүхдийн эрхийг дээдлэн “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, аливаа хэлбэрийн хүчирхийлэл, дарамтад өртсөн 

иргэнийг хамгаалах нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байрны үйл 

ажиллагааг өргөжүүлнэ.  

2.8.7. Угийн бичиг хөтлөх уламжлалыг сэргээж, өрх бүр угийн 

бичиг хөтөлж, хүүхэд, залуучуудад түгээн дэлгэрүүлсэн байна.  

2.8.8. Сайн дурын үйл ажиллагааг дэмжин ажиллана. Сайн дурын 

үйл ажиллагаа эрхлэх иргэд, ААН-үүдийг хооронд нь холбох, үнэлэх 

системийг  

зан заншлаа дээдэлсэн, бүтээлч, оюунлаг иргэн болгож, эцэг , эхийн үүрэг 

оролцоо, хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ.  
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ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН 

БОДЛОГО



 
   

 
 3.1. Төсвийг орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан 

төлөвлөж иргэдийн амьжиргааны түвшнийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн санхүү, 

төсвийн таатай орчин бүрдүүлэх, санхүүгийн оновчтой удирдлагаар 

хангана. 

3.1.1 Татвар төлөгчдийн бүртгэл мэдээллийн зөрүүг арилган 

бүртгэлд хамрагдаагүй татвар төлөгчдийг бүрэн хамруулна.  

3.1.2. Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит санхүүгийн нэгдсэн 

шалгалтыг сумдад зохион байгуулна. 

3.1.3 Хуримтлалтай  хонгорчууд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

3.1.4. Тунгалаг санхүү хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлнэ.  

3.1.5 Бүртгэлээр тавих хяналтыг нэмэгдүүлэх, өмч хөрөнгийн 

ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулна.   

3.2. Аймгийн эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, тамир 

тэнхээг сайжруулна.  

3.2.1. Эдийн засгийн зөвлөгөөн зохион байгуулж, зөвлөл 

байгуулж ажиллана 

3.2.2. Төсөл хөтөлбөрүүдийг судалж гадаад харилцааг 

идэвхжүүлж оновчтой хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч 

ажиллана. 

Хариуцлагатай уул уурхай-Эдийн засгийн үндэс 

    3.3. Орон нутагт уул уурхайн 

ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-үүдийн үйл ажиллагааг дэмжин 

эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх; 

3.3.1. Орон нутагт уул уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагаа 

явуулж буй ААН-үүдтэй байгуулах гэрээнд төр, иргэдийн оролцоог хангаж 

ажиллах; 

3.3.2. "Хариуцлагатай уул уурхай-Эдийн засгийн үндэс" сургалтыг 

уул уурхай бүхий сумдын иргэдэд зохион байгуулах; 

Гурав. Эдийн засгийн бодлого
 

Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг тооцож, 
эдийн засгийг тогтвортой байлгахад анхаарна. 
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3.3.3. “Баялагийн сан” байгуулж, олон нийтийн хяналтад  

байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх, нийгмийн шинжтэй төсөл хөтөлбөрийг 

иргэдийн оролцоотойгоор хийж хэрэгжүүлнэ. 

3.3.4. Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж, хууль, тогтоомжийн 

дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг бичил уурхай эрхлэгчдийг  дэмжиж 

ажиллана. 

3.3.5. Эвдэрсэн газрын тооллого, судалгаан дээр үндэслэн 

төлөвлөгөө гаргаж батлуулна. 

Эрүүл хөрс - Эрүүл хүнс  

3.4.  ХАА-н үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж шаардлагатай 

мэргэжилтнүүдийг сургаж мэргэшүүлнэ. 

3.4.1. ХАА-ийн үйлдвэрлэлийн цогцолборын ажлыг эхлүүлж, 

ажиллах боловсон хүчнийг сургаж бэлтгэнэ.  

3.4.2. Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөрийг орон 

нутагт үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ. 

3.5. Аймгийн жижиг дунд болон хөнгөн үйлдвэрийн салбарын 

тэргүүлэх чиглэлийг оновчтой тодорхойлж, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг 

нэмэгдүүлнэ.  

3.5.1. Үйлдвэржилтийн бодлогоор тодорхойлогдсон аймгийн 

тэргүүлэх чиглэлийн салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийнэ.  

3.5.2. “Бизнес инкубатор”-ийн бодлогыг эрчимжүүлж, гарааны 

бизнесийг дэмжиж бойжуулна.  

3.5.3. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл байгуулна.  

3.5.4. Хүн амын хүнсний хэрэгцээний нөөцийн махыг хувийн 

хэвшлүүдээр бэлдүүлж дэмжлэг олгоно.  

3.6. Малын чанар, ашиг шимийг сайжруулна. 

3.6.1. Орон нутгийн онцлогт тохирсон үүлдэр, омгийн малаар мал 

сүргийг төрөлжүүлэн өсгөх, малчдын Хөдөө аж ахуйн салбарын мэдлэг , 

  

 
Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг тооцож, 

эдийн засгийг тогтвортой байлгахад анхаарна. 

17
___________________o0o___________________ 



 
боловсролыг нэмэгдүүлэх, сургалт , сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлыг 

зохион байгуулна.  

3.6.2. Сумдын үржлийн хээлтүүлэгчийг мэргэжлийн ААН-үүдэд 

төвлөрүүлнэ. 

3.6.3. Аймаг , сумдын аюулгүй нөөцийн өвс тэжээлийг зохих 

түвшинд бэлтгэх, аймгийн аюулгүйн нөөцийн агуулахтай болно. 

3.6.4. Малын шилэн сонголтын ажлыг үе шаттайгаар зохион 

байгуулна. 

3.7. Мал эмнэлгийн чанар хүртээмжийг сайжруулж, эрүүл бүс 

статусаа бататгана. 

3.7.1. Малын халдварт, гоц халдварт, шимэгчтэх өвчинтэй 

тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, мал сүргийг эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлж эрүүл бүс статусаа бататгана. 

3.7.2. Малын шилжилт хөдөлгөөн болон малын гаралтай 

бүтээгдэхүүнд тавих хяналт шинжилгээг сайжруулна. 

3.7.3. Мал эмнэлгийн бэлэн байдлыг хангах, шаардлагатай эм 

бэлдмэлийн нөөц бүрдүүлнэ. 

3.7.4. Малын паразит болон бусад өвчлөлөөс сэргийлэх угаалга, 

ариутгалын зориулалттай автомашин, зөөврийн тоног төхөөрөмж авна. 

3.7.5. Мал эмнэлгийн лабораторийн барилгыг ашиглалтад 

оруулна.  

3.8. Бэлчээр ашиглалтыг зөв зохион байгуулж, шаардлагатай 

цэгүүдэд уст цэг шинээр бий болгох, бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх 

ажлыг сайжруулна. 

3.8.1. Аймгийн бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах 

үлгэрчилсэн журмыг хэрэгжүүлж, сумдад малчдын бүлэг , нөхөрлөлийг 

түшиглэн МАА-г эрсдэлээс хамгаалах хамтын сан байгуулна. 

3.8.2. Бэлчээрийг өнжөөж, чөлөөлөн нийт бэлчээрийн 10-аас 

доошгүй хувийг нөөц бэлчээрээр авна. 
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3.8.3. Худаг уст цэг гаргах, шаардлагатай цэгүүдэд уст цэгийн 

хайгуул хийнэ. 

3.8.4. Аймгийн хэмжээнд дэвшилтэт аргаар бэлчээрийн хортон 

мэрэгчтэй тэмцэнэ. 

3.9. Газар тариалангийн салбарын үйл ажиллагааг дэмжиж 

тариалалт,  ургац хураалтын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

3.9.1. Аймгийн хэмжээний услалтын системүүдээс бага зардлаар 

боломжит үр ашиг өгөх услалтын системийг шинэчлэн засварлаж 

тэжээлийн ургамал тариалах, төмс, хүнсний ногооны тариалалт, ургац 

хураалтыг нэмэгдүүлнэ. 

3.9.2. Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ төслийн хүрээнд 

хийгдсэн ажлын үр дүнг тооцох, цаашид Хувийн хэвшил, төсөл 

хөтөлбөрүүдтэй хамтарч хэрэгжүүлэх, өрхийн тариалалтыг нэмэгдүүлнэ. 

3.9.3. Стандартын шаардлага хангасан 1000 тн-ы төмс, хүнсний 

ногоо, махны зоорьтой болно. 

3.9.4. Газар тариалан эрхлэгчдийг дэмжих, шаардлагатай тоног 

төхөөрөмжөөр хангах зээлийн бодлогоор дэмжих, дундын үйлчилгээний 

нэгж байгуулна. 

3.9.5. Хүнсний нарийн ногооны хангамжийг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор өвөл, зуны хүлэмжийн парк аж ахуй бий болгох, агро парк 

байгуулах ажлыг эхлүүлж зураг төсвийг хийлгэнэ.  

3.10. Хөдөө аж ахуйн салбарын ажилтан мэргэжилтнүүдийн 

тогтвортой байдлыг хангана. 

 3.10.1. Хөдөө аж ахуйн тасаг , Мал эмнэлгийн тасгийн 

мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх, сургах, дадлагажуулах үйл ажиллагааг тогтмол 

зохион байгуулж бүрэн орон тоогоор ажиллуулна. 

 3.10.2. Мал эмнэлгийн ААН-үүдийн үйлчилгээнд хяналт тавьж 

чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

  

Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг тооцож, 
эдийн засгийг тогтвортой байлгахад анхаарна. 
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 3.11. Нутгийн дурсгалт газруудыг түшиглэн  аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх, нутгийн иргэдийг орлоготой болгох эдийн засгийн үр өгөөжийг 

нэмэгдүүлнэ.  

 3.11.1. Эвент арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулна. 

 3.11.2. Аялал жуулчлалын видео контент нэвтрүүлэг бэлтгэнэ. 

 3.11.3. Төрийн болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газруудад  

жуулчдад зориулан отоглох цэг байгуулан тохижуулна. 

 3.11.4. Бууцагаан суманд жуулчдын түр буудаллах цэг 

байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

3.11.5. Орон нутгийн түүхэн дурсгалт, үзэсгэлэнт газруудыг 

түшиглэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, нэг жуулчнаас олох орлогыг 

нэмэгдүүлнэ. 

3.11.6. Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийг 

хамгаалах Орон нутгийн өмчит компани байгуулах, тусгай хамгаалалттай 

газруудыг тохижуулах, сэргээн засварлана.  

Ээлтэй төлөвлөлт - Эрсдэлгүй амьдрал  

3.12. Аймгийн автозамын аюулгүй байдлыг хангаж, авто тээврийн 

үйл ажиллагааг  зохистой түвшинд хангаж ажиллана. 

3.12.1. Аймгийн төв доторх шаардлагатай газруудад хатуу 

хучилттай авто зам барих, шинэчлэх, явган хүний зам, унадаг дугуйн зам 

барих, шинэчлэх, нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зогсоол, зам барих, 

шинэчилнэ. 

3.12.2. Аймгийн төв доторх хатуу хучилттай автозамын 

нөхөөсний ажил хийнэ. 

3.12.3. Аймгийн төв доторх асфальтан хучилттай авто замын 

тэмдэг тэмдэглэгээний засвар шинэчлэлт хийнэ. /босоо, хэвтээ тэмдэг 

тэмдэглэгээ, гэрэл, гэрлэн дохио/ 

3.12.4. Шинэ суурьшлын бүсийн 8.5 км хатуу хучилттай 

автозамын барилгын ажлын зураг төсвийг хийлгэх, ажлыг гүйцэтгэнэ.  

 
  

Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг тооцож, 
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3.12.5. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 

хурд сааруулагч хийх, Заг сумын Загийн гол, Эрдэнэцогт чиглэлийн Түйн 

гол, Баян-Овоо сумын Хоолтын гарам, Бөмбөгөр сумын Өлзийтийн гол, 

Богд сумын Түйн голд төмөр бетонон гүүр барина.  

3.12.6. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 

сайжруулж инновац, дэвшилтэт техник технологи, дижитал шилжилтийг 

нэвтрүүлж ухаалаг тээврийн нэгдсэн тогтолцоог хангуулж иргэдийг аюулгүй, 

ая тухтай зорчих нөхцөлийг хангана. 

3.12.7. Аймгийн Нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, 

нислэгийн тоог нэмэгдүүлэх, нисэх буудлын үйл ажиллагааг олон улсын 

стандартад хүргэнэ. 

  3.13. Аймгийн дэд бүтцийн менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, 

иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ. 

3.13.1. Төвлөрсөн хот сум, суурин газарт дулааны эх үүсвэр 

шинээр барих, өргөтгөх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж дулаан 

хангамжийн чанар хүртээмж, ард иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөлийг 

сайжруулна.  

3.13.2. Өлзийт, Баян-Овоо, Эрдэнэцогт сумдыг дагуул сум болгон 

хөгжүүлж, хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг сааруулна. 

3.13.3. Зарим сумын төвийг бүсчилсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө 

оруулалтын хөтөлбөрт хамруулж, сумдад "Сумын хөгжил" арга хэмжээг 

хэрэгжүүлнэ. 

3.13.4. Олон улсын стандартад нийцсэн унадаг дугуйн зам барьж, 

иргэдэд ая тухтай зорчих боломжийг нэмэгдүүлнэ. 

3.13.5. "Хонгор-1000" хорооллын инженерийн шугам сүлжээнд 

төрийн болон хувийн хэвшлийн барилга байгууламжуудыг холбоно. 

3.13.6. Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын шугам 

сүлжээний хүчин чадлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж ашиглалтын дэвшилтэт 

  

Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг тооцож, 
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Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг тооцож, 
эдийн засгийг тогтвортой байлгахад анхаарна. 

 
техник, технологи нэвтрүүлж ухаалаг автоматжуулалтын 

системи  й  г   нэмэгдүүлнэ. 

3.13.7. Хот суурины үерийн далан суваг, борооны болон хөрсний 

ус зайлуулах шугам сүлжээний ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.  

3.13.8. Аймгийн ашиглалтын шаардлага хангахааргүй болсон 

хуучин барилгуудыг буулгаж, шинээр төлөвлөх, өнгө үзэмжийг сайжруулах, 

гадна орчны тохижилт хийх, инженерийн шугамыг шинэчлэх, оршин 

суугчдын ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж үйлчилгээг СӨХ-д 

шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 

3.13.9. Аймаг, сумдын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 

аймгийн хэмжээнд 1000-аас доошгүй айл өрхийг орон сууцаар хангана. 

3.13.10. Аймаг , сумын төвүүдийн 380/04кВ-ын шугамын 

өргөтгөлийг  хэрэгцээ шаардлагын дагуу нэмэгдүүлж гудамж талбайн 

гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх, аймгийн төвд 35/10кВ-ын дэд станц шинээр 

байгуулан албан байгууллага, айл өрхүүдийг шөнийн тарифт , ухаалаг 

тоолуурт шилжүүлнэ.  

3.13.11. Сумын төвүүдийг цэвэрлэх байгууламжтай болох 

асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ.  

3.13.12. Аймгийн төвийн 2 дугаар хэлхээ, Залуус хороолол, Шинэ 

суурьшлын бүсийн инженерийн шугам сүлжээний ажлыг үе шаттайгаар 

шийдвэрлэнэ.  

3.13.13. Үүрэн телефонуудын сүлжээний хамрах хүрээг өргөтгөж 

аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гар утсаар ярих боломжийг 

нэмэгдүүлнэ.  

3.13.14. Төрийн байгууллагын интернэтийн урсгал, тэдгээрийн 

хоорондын суваг , сувагчлалыг одоо байгаагаас 2 дахин нэмэгдүүлнэ. 

3.13.15. Үндэсний дата төвийг түшиглэн аймгийн хэмжээний “Дата 

төв”-ийг байгуулна. 

 

 
3.13.16. Аймгийн суурьшлын бүсүүдийг хамарсан утасгүй 

сүлжээний дэд бүтэц байгуулна. 
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Засаглалын бодлого 

 
             Төрийн албыг түргэн шуурхай болгож, иргэдийг төрийн нэгдсэн 

бодлого,  удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, 

хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа, зардлыг 

хэмнэнэ. 

              4.1. Төрийн албанд ёс зүй, чадахуйн зарчмыг төлөвшүүлж, үйл 

ажиллагааны чанар хүртээмж, ил тод байдлыг сайжруулна.   

              4.1.1. Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санг 

цалингийн нэгдсэн системтэй холбож, орон тоо, төрийн албаны стандартын 

хэрэгжилт , хяналтыг сайжруулж, байгууллагуудын хүний нөөцийн бодлого 

үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, арга зүйгээр хангана. 

             4.1.2. Аймгийн хэмжээнд шаардлагатай байгаа мэргэжилтэй 

боловсон хүчний нөөцийн судалгааг хийнэ. 

             4.1.3. Аймгийн хэмжээнд шаардлагатай боловсон хүчний 

судалгаанд үндэслэсэн "Төрийн мэргэшсэн албан хаагч" 2022-2026 онд дэд 

хөтөлбөрийг боловсруулж, батална. 

               4.1.4. Аймгийн хэмжээнд төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах 

2021 оны нэгдсэн төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлнэ. 

              4.2. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлагыг 

сайжруулна. 

               4.2.1. Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг үнэлэхдээ ажлын 

гүйцэтгэл, үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг шалгуур 

болгож, ёс зүйн зөрчил гаргасан төрийн алба хаагчид хүлээлгэх 

хариуцлагыг чангатгана.  

               4.3. Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт , удирдлагаар 

хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх 

нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ

ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО
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              4.3.1. Төрийн байгууллагуудын мэдээллийн технологийн хэрэгцээг 

үнэлж орон тооны ажилтантай болох эсхүл мэргэжлийн байгууллагаар 

гэрээлэн гүйцэтгүүлэх замаар хэрэгцээ шаардлагыг хангана. 

              4.3.2 Е-Mongolia хөтөлбөрийн хүрээнд “Төрийн үйлчилгээний 

нэгдсэн төв”–ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, төрийн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мэдээлэл, харилцаа холбооны дэвшилтэт технологи, дэд 

бүтэц, инновац нэвтрүүлэх замаар төрийн цахим үйлчилгээг нэмэгдүүлж, 

бүтээмж, үр ашгийг дээшлүүлнэ. 

             4.3.3 “Төрийн байгууллагын цахим хэрэглээний журам”-ыг 

боловсруулж төрийн байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлын 

тогтолцоог бэхжүүлэх, бүх нийтийн харилцаа холбоо, мэдээллийн 

технологийн суурь мэдлэг , ур чадварыг дээшлүүлнэ. 

             4.3.4 Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны мэдээллийн нийтэд 

ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, иргэд, олон нийтийн хяналт , оролцоог хангах 

системийг нэвтрүүлнэ. (Жишээ нь:  Бүх төрлийн тусгай зөвшөөрөл, лиценз  

            олголт гэх мэт)

  

            4.4. Иргэдийн аюулгүй байдлын түвшнийг нэмэгдүүлнэ. 
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            4.3.5 Төрийн байгууллагуудын цахим хяналт, мэдээлэл нэгтгэлийн  

системийг хөгжүүлж аймгийн болон байгууллагын удирдлагуудыг өдөр 

тутмын нэн шаардлагатай мэдээллээр хангана. 

           4.3.6 Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, хяналт, удирдлагын нэгдсэн 

систем ашиглалтыг сайжруулж, тоон гарын үсэг нэвтрүүлэн цаасгүй технологи руу 

бүрэн шилжинэ.  

             4.3.6 Бүс нутгийн аялал жуулчлал, бизнесийг дэмжих технологийн 

шийдлүүдийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 

             4.3.7 Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд бүх 

нийтийн хандлагыг төлөвшүүлнэ.  

Аюулгүй нийгэм-Амар тайван орчин 

            . 



 

 
             4.4.1.Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг 

тогтоох замаар түүнээс урьдчилан сэргийлэх, гаралтыг бууруулна. 

            4.4.1.1.Согтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг зөрчлийн тоог 

бууруулах, хяналтын системийг сайжруулна. 

4.4.1.2. Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдэж буй гэмт 

хэрэг , зөрчлийн тоог бууруулна. 

4.4.1.3.Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн тоог 

бууруулна.  

4.4.1.4.Малын хулгайн гэмт хэргийн тоог бууруулна. 

4.4.1.5.Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ. 

4.4.1.6.Дэвшилтэт технологи бүхий гэрэлтүүлэг , камержуулалтын 

нэгдсэн системийг Баянхонгор сум болон сумдын төвийн нийтийн 

эзэмшлийн бүсүүдэд нэвтрүүлж Цагдаагийн газарт нэгдсэн удирдлагаар 

хянана. 

4.5. Иргэдийн Эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлнэ. 

4.5.1. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг тасралтгүй дээшлүүлэх 

тогтолцоог бэхжүүлж, иргэдэд эрх зүйн харилцаанд бие даан оролцох 

чадварыг боломжит хэлбэрээр нэмэгдүүлнэ. 

4.6. Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг төгөлдөржүүлэн, 

мэргэжилтэй боловсон хүчнээр хангаж, архивын баримтын хадгалалт 

хамгаалалт аюулгүй байдлыг сайжруулна.  

  

Засаглалын бодлого 
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ТАВ. НОГООН 

ХӨГЖЛИЙН 

БОДЛОГО



Тав. Ногоон хөгжлийн бодлого
 

           5.1. Байгаль орчныг хамгаалах, байгальд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс 

урьдчилан сэргийлэх, байгаль орчны бодлогыг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. 

           5.1.1. Улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 

сүлжээг өргөтгөнө. 

5.1.2. Цэнгэг усны нөөц, урсац бүрэлдэх эхүүдийг судалж 

хамгаалах, урсцыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.  
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5.1.3. Хөрсний үржил шим, чийгийг хамгаалж, газрын доройтол, 

хөрсний бохирдол, цөлжилтөөс сэргийлэн эвдрэлд орсон, доройтсон газрыг 

нөхөн сэргээнэ. 

5.1.4. Иргэдийн 20%-д ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн 

боловсрол олгоно. 

5.1.5.“Хамгаалах-ашиглах” зарчмаар нутгийн иргэдийн оролцоонд 

тулгуурлан байгаль орчныг хамгаална. 

5.1.6. Газрын доройтол, цөлжилтийг сааруулах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ. 

5.1.7. Мэргэжлийн байгууллагаар аймгийн ойн менежментийн 

төлөвлөгөө боловсруулж батлуулна. 

5.1.8. Орон нутаг өөрийн нөөц боломжоор 1 сая мод тарьж, ойн 

талбайн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

5.1.9. Түйн голын ай савыг бургасжуулж, урсцыг нэмэгдүүлнэ.  

5.2. Байгаль орчны хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлан 

таниулж стандарт хэм хэмжээг мөрдүүлэх, байгаль хамгаалалд иргэдийн 

оролцоог хангана. 

5.2.1. Булгийн эхийг хамгаалах, ундаргыг сэргээх, төв байгуулах 

ажлыг малчид, малчдын бүлэг , нөхөрлөлийн хамтаар хийж хэрэгжүүлнэ. 

5.2.2. Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх 

үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийн хэрэгжилтийг сайжруулах, усны 

бохирдол, хомсдолыг бууруулж ажиллана. 

 
  

Ногоон хөгжлийн бодлого



5.2.3. Баацагаан сумын Бөөнцагаан нуурыг улсын тусгай 

хамгаалалтад авхуулах ажлыг   дээд шатны байгууллагуудад уламжилж,  

Бөөнцагаан нуурын  менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулна. 

5.2.4. Газрын байгалийн тогтоц, нуга, голын татамд хур тунадас, 

хайлсан цас, мөсний усыг хуримтлуулах хөв цөөрөм, Байдраг голыг 

түшиглэн олон зориулалтаар ашиглах усан сан байгуулна. 

 
  

Ногоон хөгжлийн бодлого 

 
5.2.5. Зэрлэг амьтдыг хамгаалах өвс тэжээлийн хомсдолоос 

урьдчилан сэргийлэх, амьдрах орчныг сайжруулах чиглэлээр зэрлэг амьтны 

байршил бүхий газруудад биотехникийн арга хэмжээ авна. 

           5.2.6. Усны нөөц, гидрогеологийн зураглал хийж, усны нөөц баялгийн 

мэдээллийн сан бүрдүүлэн усны нөөцөд тохирсон хэрэглээг хэвшүүлнэ. 

 5.2.7 Хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ундны усаар хангана.  

 5.2.8. Хүлэмжийн хийн ялгарлыг 10 хувиар бууруулна. 

5.2.9. Ус, цаг уурын ажиглалтын болон орчны хяналт-

шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлж, цаг агаарын аюулт үзэгдлийг урьдчилан 

мэдээлэх, сэрэмжлүүлэх чадавхыг бэхжүүлж байгалийн гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулна. 

5.2.10. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж 

хэрэгжүүлэх, хог хаягдлын дахин боловсруулалтын үйлдвэрлэлийг дэмжиж 

хөгжүүлнэ.  

5.2.11. Орон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн уур амьсгалын 

өөрчлөлтөд тэсвэртэй ус хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн үйлчилгээ 

төслийг хэрэгжүүлнэ. 

5.3.  Агаар, хөрс, усны бохирдлыг бууруулна.    

5.3.1.  Баянхонгор сумын гэр хорооллыг цэвэр усны болон 

дулааны шугамд шат дараатайгаар холбох 
5.3.2.  Баянхонгор сумын төв дундах шороон замыг асфальтан 

хучилттай хар зам болгож тоосжилтыг багасгах 
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УТАСНЫ
ЖАГСААЛТ

-Төр захиргааны болон үйлчилгээний 
 байгууллага 

-Сумдын төр захиргааны байгууллагууд

-Бусад



АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН 
ХААГЧДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

№
Хэлтэс, 

нэгж
Албан тушаал Нэр

Суурин 
утас

Утас

1 2 3 4 5 6
1

У
д

и
р
д

л
а
га

 Засаг дарга Д.Мөнхсайхан 70442262 99114622
2 Засаг даргын орлогч Б.Батсуурь 70442572 88117865
3 Засаг даргын орлогч Г.Энхбаяр 70444406 88111709

4
Засаг даргын Тамгын газрын 
дарга 

 

Д.Энхжаргал 70442273 89110118

5

Т
ө
р
и

й
н

 з
а

хи
р
га

а
н
ы

 у
д

и
р
д

л
а

гы
н

 х
э
л

тэ
с

Төрийн захиргааны удирдлагын 
хэлтсийн дарга 

 

П.Отгонбаяр

 

70443486 88062336

6
Төрийн албаны салбар 
зөвлөлийн нарийн бичгийн 
дарга

 

Б.Нямдулам

  

89018500

7
Өргөдөл

 

гомдол, дотоод ажил 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

Б.Наранцэцэг

 

70442034

96505588

8
Хүний нөөц сургалт 
сурталчилгаа хариуцсан 
мэргэжилтэн

 

Д.Отгонжаргал

 

88443314

9
Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, 
бодлогын зөвлөгөө хариуцсан 
мэргэжилтэн 

 

М.Янжмаа

 

99046481

10
Гадаад харилцааны асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

 

С.Лхамхорол

 

89880408

11 Засаг даргын туслах 

 

Т .Нандинцэцэг

 

70442262 99628069

12
Төрийн үйлчилгээний төвийн 
менежер 

 Б.Мөнхзаяа
 

70440001 86400505

13
Мэдээлэл технологи, тоног 
төхөөрөмж, дотоод сүлжээ 
хариуцсан ажилтан 

 

Г.Ганчулуун
  

91946161

14 Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

 

Н.Наранцэцэг

 
70442884

93111168

15 Бичээч 

 

Ц.Цэвэлмаа

 

94026886
16 Архивч

 

Б.Доржханд

 

86443812

17
Хэвлэл, олон нийттэй харилцах 
ажилтан 

 

Д.Дэлгэрсайхан

 

70444434

94161155

18
Хэвлэл, олон нийттэй харилцах 
ажилтан

 

Б.Батгэрэл

 

80112688

19 Зураглаач 

 

Ш.Эрдэнэзул

 

88445554

20

Х
уу

л
ь
, 
э
р

х
 з

үй
н

 х
э
л

тэ
с

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга 

 

Д.Сарангарав

 

70442562 88083504

21
Хууль тогтоомжийн системчлэл 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

 

Д.Отгонтөгс

 

70444082

80043003

22
Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа 
хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Лхамдулам 95119700

23
Үндэсний хөтөлбөр, дотоод 
ажил хариуцсан мэргэжилтэн 

С.Сэржготов 89545469

24 Төрийн архивын тасгийн дарга В.Эрдэнэчимэг 70444019 88285929

25
Сан хөмрөг ,  тоо бүртгэл 
хариуцсан фондч

Б.Оюунтуяа
80440072

26
Лавлагаа мэдээллийн ажлын 
хэсэг хариуцсан ахлах архивч

Т .Ууганцэцэг 88080438
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 байгууллагуудын утасны жагсаалт



30
Тусгай шилжүүлэг хариуцсан 
төсвийн ахлах мэргэжилтэн

Б.Саруул 88041599

31
Орон нутаг хариуцсан төсвийн 
мэргэжилтэн

Б.Бат-Ирээдүй 88089334

32 Орлогын мэргэжилтэн Б.Жамъяндорж 90115445

33
Дотоод хяналт хариуцсан 
мэргэжилтэн

С.Цэвээнсүрэн

70442217

99441515

34
Төрийн сангийн төлбөр тооцоо 
хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Должинсүрэн 88056694

35
Төрийн сангийн төлбөр тооцоо 
хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Чулуунчимэг 99946426

36

Н
и

й
гм

и
й

н
 б

о
д

л
о
гы

н
 х

э
л

тэ
с

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн 
дарга 

 

Б.Наранбаяр

 

70442934 88885069

37
Хүний хөгжил, хүүхэд гэр бүл, 
залуучууд, жендерийн асуудал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

В.Наранчимэг

 

70442151 89988544

38
Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал, 
халамж, нийгмийн даатгалын 
асуудал хариуцан мэргэжилтэн

 

Б.Молор-Эрдэнэ

 

88940022

39
Боловсролын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

 

Т .Ганболд

 

99447354

40
Соёл, урлаг , спортын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

 

Д.Монголжийбуу

 

88524491

41
Эрүүл мэндийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

 

М.Дүгэрмаа

 

99016948

42

Х
ө

р
ө
н

гө
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р
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л
а
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ө
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о
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л
о
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тө

л
ө
в

л
ө
л

ти
й

н
 х

э
л

тэ
с

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн 
дарга 

 Т .Хишигбаатар

 
70442786 89447788

43
Хөдөө аж ахуйн бодлого 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

Т .Саранчимэг  

70443385

80851144

44
Эдийн засаг , хөрөнгө 
оруулалтын бодлого, төлөвлөлт 
хариуцсан мэргэжилтэн 

 

Д.Туяадэлгэр

 

89118323

45
Хүнс, худалдаа, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний бодлого 
хариуцсан мэргэжилтэн

 

Б.Биндэръяа

 

88096942

46
Дэд бүтэц, барилга, орон 
сууцны бодлого хариуцсан 
мэргэжилтэн

Т .Норовринчин

 

88070880

47

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлал, газрын харилцаа, уул 
уурхайн бодлого хариуцсан 
мэргэжилтэн

Э.Сэмбэсүрэн 88092417

48
Зам тээврийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн А. Дорж 95444332

  

 

 
 

 
 

 

27

С
а
н

хү
ү
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тө
р

и
й
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са
н

ги
й

н
 х

э
л

тэ
с Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтсийн дарга 
С.Байгальмаа 70442405 99062244

28
Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн ерөнхий нягтлан 
бодогч

Ц.Самбууням 70443515 99071420

29
Нягтлан бодох бүртгэлийн 
мэргэжилтэн

Ш.Гэрэлсүх 70442451 89285828
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54
Цэргийн 

штаб

Тоо бүртгэл хариуцсан офицер Г.Болдбаатар

70443213

89071064
55 Дайчилгааны офицер Т .Мөнхбат 88579889

56
Орон нутгийн хамгаалалт, 
сургалт хариуцсан офицер

Г.Бат-Өлзий 90090987

57

Н
и

й
тл

э
г 

үй
л

ч
и

л
гэ

э
н

и
й

 а
л

б
а

Засаг даргын Тамгын газрын
Ерөнхий нягтлан бодогч 

С.Гэрэлмаа
70442913

99447815

58
Засаг даргын Тамгын газрын 
Тооцооны нягтлан бодогч

Б.Ичинхорлоо 88110819

59
Нийтлэг үйлчилгээний албаны 
дарга 

Ц.Түвшинжаргал

70442616

88050507

60
Засаг даргын Тамгын газрын 
Нярав 

 

Г.Энхбаясгалан

 

88515554

61
Засаг даргын Тамгын газрын 
Цахилгаанчин 

 

Д.Түмэн-Өлзий

 

88175335

62
Засаг даргын Тамгын газрын 
жолооч 

 

Ш.Энэбиш

 

86631661

63
Засаг даргын Тамгын газрын 
жолооч 

 

Ж.Ганбаатар

 

89850037

64
Засаг даргын Тамгын газрын 
жолооч 

 

Б.Баатарбилэг

 

88225840

65
Засаг даргын Тамгын газрын 
жолооч 

 

Т .Мөнхбаатар

 
 

88444100

66
Засаг даргын Тамгын газрын 
жолооч 

 

М. Үнэнбат

 

88404068

67
Засаг даргын Тамгын газрын 
жолооч 

 

А.Цэрэнбямба

 

80220289

68
Засаг даргын Тамгын газрын 
харуул 

 
Б.Хадбаатар

 

80304484

69
Засаг даргын Тамгын газрын 
харуул  Т .Мандалноров

 
89669818

70
Засаг даргын Тамгын газрын 
харуул 

 
М.Шийрэв

 
95393944

71
Засаг даргын Тамгын газрын 
үйлчилгээний ажилтан 

П.Дэлгэрмаа 88962188
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Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, 
дотоод аудитын хэлтсийн дарга 

 

Л.Мандал

 

70444412 89895514

50

Төрийн захиргааны удирдлага, 
хууль, эрх зүйн салбарын 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

Б.Батбаяр

70444415

99067176

51

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод 
аудит хариуцсан мэргэжилтэн

С.Эрдэнэмөнх 89896858

52
Нийгмийн бодлогын салбарын 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн

М.Должинсүрэн
80001560

53 Цэргийн штабын дарга Г.Нэмэхбаяр 70442964 99765646

 

  

Төр захиргааны болон үйлчилгээний 
 байгууллагуудын утасны жагсаалт



88 Цахим сангийн гэрээт ажилтан Л.Дашнямаа 91015110
89 Цахим сангийн гэрээт ажилтан М.Тайванжаргал 98083311
90 Цахим сангийн гэрээт ажилтан

 

Б.Тулга

  

89443151
91 Цахим сангийн гэрээт ажилтан

 

С.Сарангэрэл

  

88099311
92 Цахим сангийн гэрээт ажилтан

 

Б.Эрдэнэмөрөн

  

90444429
93 Архивын харуул

 

Л.Бүрнээ

  

89996323
94 Архивын тасаг үйлчлэгч

 

С.Нандин-Эрдэнэ

  

89709800
95 Архивын харуул

 
Ц.Бат-Уяат

  
88085599

96 Архивын харуул
 

М.Бямбагэрэл
  

99126421
97 Архивын харуул Б.Баянсүрэн   88255091
98

Х
үм

үү
н

л
э
ги

й
н

 о
р

д
о

н

Хүмүүнлэгийн ордон
 

Н.Наранцацрал
  

88585894
99 Хүмүүнлэгийн ордон

 
Г.Баяртогтох

  
86204259

100 Хүмүүнлэгийн ордон

 

Э.Мөнхбат

  

86388086
101 Хүмүүнлэгийн ордон

 

Л.Түвшинжаргал

  

80555030
102 Хүмүүнлэгийн ордон Т .Лхагважав 89350032
103 Хүмүүнлэгийн ордон Э.Болормаа
104 ЗХӨҮЗТӨВ гэрээт Л.Батзориг 88511198

 
 72

Засаг даргын Тамгын газрын 
үйлчилгээний ажилтан 

 

Д.Бямбатөгс

 

89290694

73
Засаг даргын Тамгын газрын 
үйлчилгээний ажилтан 

 

Ц.Сайнбаяр

 

88446402

74
Засаг даргын Тамгын газрын 
үйлчилгээний ажилтан 

 

Л.Энхцэцэг

 

89296294

75
Засаг даргын Тамгын газрын 
үйлчилгээний ажилтан 

 

Б.Мөнхжаргал

 
 

89860369

76
Засаг даргын Тамгын газрын 
үйлчилгээний ажилтан 

 

Э.Онцбаяр

 

99444433

77
Засаг даргын Тамгын газрын 
үйлчилгээний ажилтан 

 

Д.Энхтуяа

 
 

88987046

78
Засаг даргын Тамгын газрын 
үйлчилгээний ажилтан 

 

А. Оюунчимэг

 
 

88390709

79
Засаг даргын Тамгын газрын 
үйлчилгээний ажилтан

З.Цэрэндулам

 

88444327

80 Мужаан, засварчин У .Анхбаяр 80830339

81

Т
ө
р
и

й
н

а
р

хи
в
ы

н
 

та
са

г

Иж бүрэн нягтлан шалгалт 
хариуцсан гэрээт архивч

Э.Баттулга 88009767

82
Хэвлэл, сургалт, дотоод ажил 
хариуцсан гэрээт архивч

Э.Батцэцэг 88660238

83 Архивын тасаг Э.Отгонбаяр 88023063
84 Архивын тасаг М.Цэвэлмаа 88849037
85 Цахим сангийн гэрээт ажилтан Б.Ууганцэцэг 99039269
86 Цахим сангийн гэрээт ажилтан Б.Даваажаргал 88746799
87 Цахим сангийн гэрээт ажилтан Э.Саруул 88663448

  

Төр захиргааны болон үйлчилгээний 
 байгууллагуудын утасны жагсаалт



  

Төр захиргааны болон үйлчилгээний 
 байгууллагуудын утасны жагсаалт

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

№ Байгууллага Албан тушаал Овог нэр Суурин утас Гар утас

1 ИТХТ-ийн дарга Э.Энхбат 70440002 88117540, 99113957
2 ИТХ-ын Тэргүүлэгч Б.Батбаяр 91117478
3 ИТХ-ын Тэргүүлэгч Ч.Отгонбаатар 99077081
4 ИТХ-ын Тэргүүлэгч Ж.Ганхүлэг 91116788
5 ИТХ-ын Тэргүүлэгч Б.Нацагдорж 95445505
6 ИТХ-ын Тэргүүлэгч А.Батаа 94008552
7 ИТХ-ын Тэргүүлэгч Д.Сайнжаргал 991192660
8 ИТХ-ын Тэргүүлэгч Т .Хишигбаатар 89447788
9 ИТХ-ын Тэргүүлэгч Д.Батболд 88041603, 99156953

10 ИТХ-ын Тэргүүлэгч Т .Эрдэнэбат 95112459, 89995971
11 ИТХ-ын Тэргүүлэгч О.Батаа 99845854
12 ИТХ-ын Төлөөлөгч Т .Бямбадорж 93111148
13 ИТХ-ын Төлөөлөгч Л.Ганхүү 99999871
15 ИТХ-ын Төлөөлөгч Б.Наранбаяр 91020505, 89400505
16 ИТХ-ын Төлөөлөгч Ж.Дашцэрэн 99442277
17 ИТХ-ын Төлөөлөгч Д.Ёндондаш 89987027
18 ИТХ-ын Төлөөлөгч Д.Ууганцэцэг 99880097, 80270097
19 ИТХ-ын Төлөөлөгч Ж.Дулмаа 99284112, 88024112
20 ИТХ-ын Төлөөлөгч Д.Батжаргал 88116918
21 ИТХ-ын Төлөөлөгч Д.Мөнхжаргал 88889358, 88089358
22 ИТХ-ын Төлөөлөгч Б.Батсуурь 88117865
23 ИТХ-ын Төлөөлөгч Э.Батзаяа 88111272
24 ИТХ-ын Төлөөлөгч Т .Баярмагнай 90004400
25 ИТХ-ын Төлөөлөгч Т .Бат-Очир 99440995
26 ИТХ-ын Төлөөлөгч М.Мөнхбат 99442055
27 ИТХ-ын Төлөөлөгч Б.Мөнхсайхан 99153739
28 ИТХ-ын Төлөөлөгч О.Мөнхбат 99132613
29 ИТХ-ын Төлөөлөгч Ж.Хүрэлбаатар 99058822
30 ИТХ-ын Төлөөлөгч Ж.Хосбаяр 88366866
# ИТХ-ын Төлөөлөгч П.Дашзэвэг 99269626
# ИТХ-ын Төлөөлөгч Д.Өлзийбаяр 89097566
# ИТХ-ын Төлөөлөгч Х.Нарантунгалаг 99277203
# ИТХ-ын Төлөөлөгч Б.Энхтүвшин 88118702
# ИТХ-ын Төлөөлөгч Ц.Отгонбаяр 99034882, 88117936

ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчид

ИТХ-ын Төлөөлөгчид

# ИТХ-ын Төлөөлөгч Б.Гантулга 99043922
# ИТХ-ын Төлөөлөгч Г .Энхбаяр 88111709
# ИТХ-ын Төлөөлөгч Д.Батбаяр 99077405, 88757405
# ИТХ-ын Төлөөлөгч М.Батбаяр 88087115, 95117115
# ИТХ-ын Төлөөлөгч Ш.Сэдэд 89115513
# ИТХ-ын Төлөөлөгч Н.Жаргалсайхан 88119859
# ИТХ-ын Төлөөлөгч Ц.Төмөрбаатар 88205556, 99605656
# ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга Т .Норов 70442378 88112072
# ГХУСАЗЗ дарга Ж.Наранбаатар 88115695
# Хэлтсийн дарга Б.Нармандах 89892425
# Ахлах мэргэжилтэн Д.Юндэнбазар 96446969
# Мэргэжилтэн Г .Ариунбаяр 88112933
# ХЭЗХШХэлтсийн дарга Ц.Мөнхзул 99037020
# Мэргэжилтэн Б.Тэгшбаяр 99018567
# Ахлах мэргэжилтэн Ц.Байгальмаа - 99445065
# Бичиг хэргийн ажилтан Ц.Бадамгарав 70444072 88079818
# Даргын туслах У .Адъяасанчир 70444071 88202059
# Ажилтан Ж.Алтанзул 70444073 88300146

ИТХ-ын ажлын алба

70442601

70442171



АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

# Лавлагаа үйлчилгээ 70444019
# Хэвлэлтийн үйлчилгээ 70443019
# Жижүүр 70442019
# ХОХБТХ дарга Т .Хишигбаатар 70442786 89447788
# ахлах мэргэжилтэн Т .Саранчимэг 99009326
# мэргэжилтэн А.Дорж 95444332
# мэргэжилтэн О.Эрдэнэ-Оюун 99052300
# мэргэжилтэн Б.Биндэръяа 88096942
# мэргэжилтэн Т .Норовринчин 88070880
# мэргэжилтэн Б.Намуун 88212277
# НБХ дарга Д.Энхжаргал 70442934 89110118
# ахлах мэргэжилтэн В.Наранчимэг 99029812, 89988544
# мэргэжилтэн Д.Чулуунцэцэг 99134094, 89008336
# мэргэжилтэн Н.Одончимэг 95226996, 88057166
# мэргэжилтэн М.Дүгэрмаа 99016948
# мэргэжилтэн Б.Оюунбаатар 99038954
# ХШҮАХ дарга Г .Төртогтох 70444412 88115183
# ахлах мэргэжилтэн Б.Батбаяр 99067176
# мэргэжилтэн С.Эрдэнэмөнх 89896858
# мэргэжилтэн П.Отгонбаяр 88062336

70444415

ХОХБТХЭЛТЭС

НИЙГМИЙН 

БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС
70442151

70443385

ХШҮАХЭЛТЭС

№ Байгууллага Албан тушаал Овог нэр Суурин утас Гар утас

1 Засаг дарга Д.Мөнхсайхан 70442501 99114622
2 Засаг даргын орлогч Б.Батсуурь 70442572 88117865
3 Засаг даргын зөвлөх Г .Энхбаяр 70444406 88111709
4 Тамгын газрын дарга М.Өнөржаргал 70442273 99060268  89910268
5 Засаг даргын туслах С.Бүжинлхам 70443206 88133518
6 70442262
7 ТЗУХ дарга Ж.Алтанцэцэг 70443486 91118413  88696982
8 ахлах мэргэжилтэн Б.Наранцэцэг 96505588
9 мэргэжилтэн М.Янжмаа 99046481
# мэргэжилтэн Д.Отгонжаргал 88443314
# мэргэжилтэн С.Лхамхорол 89880408
# бичиг хэргийн эрхлэгч Н.Наранцэцэг 93111168
# бичиг хэргийн ажилтан Ц.Цэвэлмаа 70442884 94026886
# бичиг хэргийн ажилтан Б.Доржханд 86443812
# Сүлжээний ажилтан Г .Ганчулуун 91946161
# ТҮНТөв менежер Б.Мөнхзаяа 70440001 86400505

#
Төрийн албаны салбар 

зөвлөлийн нарийн бичгийн 

дарга 

Б.Нямдулам 70442913 89018500

# СТСХ дарга С.Байгалмаа 70442405 99062244
# ТЕЗ ерөнхий нягтлан бодогчЦ.Самбууням 70443515 99071420
# мэргэжилтэн Ш.Гэрэлсүх 99447144 89285828
# ахлах мэргэжилтэн Б.Саруул 88041599
# мэргэжилтэн Б.Бат-Ирээдүй 88089334
# мэргэжилтэн Б.Жамъяндорж 99445445
# мэргэжилтэн Г .Должинсүрэн 88056694
# мэргэжилтэн С.Цэвээнсүрэн 99441515
# мэргэжилтэн Б.Чулуунцэцэг 99946426
# ХЭЗХ дарга Д.Сарангарав 70442562 88083504
# ахлах мэргэжилтэн Д.Отгонтөгс 80043003
# мэргэжилтэн М.Гансум 89997921
# мэргэжилтэн Ж.Лхамдулам 95119700
# Дарга В.Эрдэнэчимэг 70442119 88285929
# Архивч Б.Оюунтуяа 89070004
# Архивч Т .Ууганцэцэг 88080438

70444082

АЗДТГазар

АРХИВЫН ТАСАГ

ТЗУХЭЛТЭС

СТСХЭЛТЭС

70442034

70442451

70442217

ХЭЗХЭЛТЭС

  

Төр захиргааны болон үйлчилгээний 
 байгууллагуудын утасны жагсаалт



ЦШ дарга Г .Нэмэхбаяр 70442964 88700762
Тоо бүртгэлийн офицер Т .Мөнхбат 88579889
Дайчилгааны офицер Г .Болдбаатар 89071064
Сургалтын офицер Г .Бат-Өлзий 90090987, 89081107
Сэтгүүлч Д.Дэлгэрсайхан 94161155
Сэтгүүлч Б.Батгэрэл 80112688
Зураглаач Ш.Эрдэнэзул 88445554
Үйлчилгээний албаны дарга Ц.Нямсүрэн 70442801 96446060 88072366
Ахлах нягтлан бодогч Э.Амарбаясгалан 99216188
Тооцооны нягтлан бодогч Б.Ичинхорлоо 88486297
нярав З.Мягмардаш 89527401
цахилгаанчин Д.Түмэн-Өлзий 88175335
жолооч Ш.Энэбиш 86631661
жолооч А.Цэрэнбямба 80220289
жолооч Ж.Ганбаатар 89850037
жолооч Т .Мөнхбаатар 88444100
жолооч М.Үнэнбат 88404068
жолооч Г .Энхбаясгалан 88515554
жолооч Б.Баатарбилэг 88225840
харуул У .Анхбаяр 80830339

70443213

70442913

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН 

АЛБА

ЦЭРГИЙН ШТАБ

70444434

харуул Б.Хадбаатар 80304484
харуул М.Шийрэв 95393944
харуул Т .Мандалноров 89669618
харуул Д.Бямбатөгс 89290694
үйлчлэгч П.Дэлгэрмаа 88962188
үйлчлэгч Д.Наранчимэг 89091659
үйлчлэгч Л.Энхцэцэг 89556294
үйлчлэгч З.Цэрэндулам 88444327
үйлчлэгч Э.Онцбаяр 99444433
үйлчлэгч Б.Мөнхжаргал 89860369
үйлчлэгч Д.Энхтуяа 89987046
үйлчлэгч А.Оюунчимэг 88390709

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

ТАСАГ

70442616

Аудитор, бичиг хэрэг О.Отгонбаяр 70444469 99061732

Байгууллага Албан тушаал Овог нэр Суурин утас Гар утас

Дарга тэргүүлэх аудитор Б.Мөнхбат 70442584 99007576
Аудитын Менежер А.Цээням 70442424 99442140
Ахлах аудитор Б.Должмаа 88110538
Ахлах аудитор Б.Азбаяр 99061429
Ахлах аудитор М.Алтантуяа 80112188, 99069861
Аудитор Б.Цэрэнчимэд 88117644
Аудитор Ж.Өсөхбаяр 99890393
Аудитор Н.Бүнчинсүрэн 99049866
Аудитор П.Амаржаргал 88106992
Аудитор Б.Нарангэрэл 99009293
Нярав бичиг хэрэг Б.Пагамдулам 88728296
Жолооч Д.Энхтөр 88946808

Байгууллага Албан тушаал Овог нэр Суурин утас Гар утас

Даргын үүргийг түр орлон 

гүйцэтгэгч  
Д.Даваажаргал 70444429 99086246

Улсын ахлах байцаагч Д.Мөнхханд 70444479 88305885
Улсын ахлах байцаагч Л.Жаргалцэцэг 70444458 99449904
Улсын ахлах байцаагч Н.Батчимэг 70444469 88761199

Улсын байцаагч Б.Бат-Эрдэнэ 70444479 88053878

ТӨРИЙН АУДИТЫН 

ГАЗАР

ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН АЛБА

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ 

АУДИТЫН АЛБА

  

Төр захиргааны болон үйлчилгээний 
 байгууллагуудын утасны жагсаалт



Орлогын эдийн засагч, 

татварын улсын байцаагч
Д.Оюун-Эрдэнэ 88011034

ААН хариуцсан татварын 

улсын байцаагч
Ч.Шийрэв-Арилдий 88994466

Бүртгэл хариуцсан 

татварын улсын байцаагч 
Д.Даваасамба 88045433

Өлзийт сумын ТУБ Г .Эрдэнэсан 99830839

Жинст сумын ТУБ Г .Оюунсүрэн 91118063
Богд сумын ТУБ Б.Цэвэлмаа 90823030
Баянговь сумын ТУБ Ц.Буянжаргал 99725293
Баянлиг сумын ТУБ Ш.Жаргалмаа 99775650
Шинэжинст сумын ТУБ Г .Мандах 88013593
Баян-Өндөр сумын Э.Болормаа 88085270
Баянцагаан сумын ТУБ Ц.Энхзаяа 99446755
Баацагаан сумын ТУБ А.Бүжинлхам 89998665
Бөмбөгөр сумын ТУБ Ц.Мөнхжаргал 88303553
Бууцагаан сумын ТУБ Л.Нэргүй 98141881
Хүрээмарал сумын хураагч А.Дэлгэрмаа 92051616
Баянбулаг сумын ТУБ М.Жаргалмаа 88747488
Гурванбулаг сумын хураагч Б.Шүрсайхан 88040700
Заг сумын ТУБ Я.Дашлхагва 80441040
Жаргалант сумын ТУБ Ш.Ичинхорлоо 88445256
Галуут сумын ТУБ М.Мандах 88036743
Баян-Овоо сумын ТУБ Б.Бадамцэцэг 88002053
Эрдэнэцогт сумын хураагч Д.Уртнасан 88856155

Сумдын татварын 

улсын  байцаагч

Байгууллага Албан тушаал Овог нэр Суурин утас Гар утас
Хэлтсийн дарга С.Рэнцэндагва 70443000 88117536
Захиргааны тасгийн дарга Д.Мөнх-Эрдэнэ 70443008 88051428
Нягтлан бодогч, татварын 

улсын байцаагч 
Д.Бат-Орших 70443001 88301035

Хүний нөөцийн 

мэргэжилтэн, татварын 
Н.Батдорж 70443006 91111884

Сүлжээний инженер Ц.Лодонсамбуу 99444604
Архив, бичиг хэргийн М.Оюунбат 86606363
Жолооч Ч.Цэдэвсүрэн 88014395
Жижүүр 70443007
Тасгийн дарга Б.Өсөхбаяр 99067587
Хяналт шалгалтын 

татварын улсын байцаагч
Н.Байгалмаа 88050039

Хяналт шалгалтын 

татварын улсын байцаагч
М.Манлайбаяр 96449595

Хяналт шалгалтын 

татварын улсын байцаагч
Д.Лхагва 88292990

Тасгийн дарга Ж.Эрдэнэбилэг 88994546
ААН хариуцсан татварын 

улсын байцаагч
Р.Оюунмаа 99445314

АТБӨЯХАТ-хариуцсан 

татварын улсын байцаагч 
Б.Янжинбадам 88782060

НӨАТУС хариуцсан 

татварын улсын байцаагч
А.Бат-Эрдэнэ 88113051

ААН хариуцсан татварын 

улсын байцаагч
Д.Алтанцэцэг 99991488

Хувь хүн хариуцсан хураагч
Ө.Мөнх-Учрал 96128195

Хувь хүн хариуцсан 

хураагч
А.Сэдэд 89444439

Тасгийн дарга Т .Энхмандах 88115128
ААН хариуцсан татварын 

улсын байцаагч
Ж.Баярмаа 89022911

ААН хариуцсан татварын 

улсын байцаагч
Н.Энхсувд 88342134

ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС 

Бичил татвар төлөгчтэй 

харилцах тасаг 

70443002
Татварын хяналт 

шалгалтын тасаг 

Жижиг татвар төлөгчтэй 

харилцах тасаг 

Захиргаа хуулийн тасаг

70441288

70443005

  

Төр захиргааны болон үйлчилгээний 
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НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Жинст сум О.Баасанбат 86822010

Шаргалжуут тосгон О.Жавзандорж 88280054

Галуут сум Л.Одончимэг 88208449

Бөмбөгөр сум Э.Эрдэнэбилэг 88059749

Баянбулаг сум Т .Төрбат 88818892

Баян-Овоо сум Ц.Энхжаргал 88555478

Хяналт шалгалт хариуцсан  

байцаагч 
А.Мөрөнгоо 70442808 88024144

Бичиг хэрэг , хүний нөөц, 

дотоод асуудал хариуцсан 
Д.Цогзолмаа 88201964, 99956119

Сайн дурын даатгал 

хариуцсан байцаагч 
Р.Бодьсайхан 70442553 95440808

Сургалт сурталчилгаа, 

мэдээлэл технологийн 

мэргэжилтэн 

А.Уламбаяр 89694959

ХАБ, хөрөнгө хариуцсан 
ажилтан У .Өлзийбаяр 70442553 80848984

Төлөвлөлт , нэрийн дансны 
мэргэжилтэн, үйл 
ажиллагааны нягтлан 
бодогч 

Д.Ганцэцэг 70442806 88445885

Тэтгэвэр хариуцсан 
байцаагч С.Даваажав 88398943

Тэтгэвэр хариуцсан Ц.Ганганчимэг 88001495
Тэтгэмж хариуцсан Ч.Алтанцэцэг 70442807 80230010
Орлого, шимтгэл Д.Ариунбуян 70442553 88124281
Сангийн нягтлан бодогч Б.Бат-Эрдэнэ 70442806 86313223
ЭМД-ын  орлого, шимтгэл  Д.Энхжаргал 70442553 99048875

Архивын ажилтан Б.Наранцэцэг 89525959

Жолооч Б.Мөнхжаргал 86818111
Үйлчлэгч Д.Долгормаа 88014997
Харуул хамгаалалтын Я.Ганболд 70444475 88148084
Харуул хамгаалалтын С.Дуламсүрэн 70444475 89536171
Өлзийт сум Ч.Золзаяа 99078099

Бууцагаан сум Ж.Доржгочоо 88222335

Баацагаан сум Л.Дашмаа 91448969

Баянцагаан сум А.Хангал-Эрдэнэ 88687399, 99957325

Хүрээмарал сум Б.Гүнсмаа 88140190

Жаргалант сум Ж.Туяа 88957273

Эрдэнэцогт сум Ш.Булгантамир 88783350

Баянлиг сум Ж.Лхагва 99968894, 88398894

Баянговь сум Б.Идэртүвшин 99772909, 88444746

Заг сум Д.Дэлгэрцэцэг 88444184

Гурванбулаг сум Х.Мядагбадам 88575796

Шинэжинст сум Ц.Цэрэндэжид 88600501

Богд сум Б.Номинчулуун 88542303

Баян-Өндөр сум Г .Зориг 88735263

НД-ын байцаагч 

Байгууллага Албан тушаал Овог нэр Суурин утас Гар утас

Хэлтсийн дарга Д.Мөнхбат 70442162 88114387
Үйлчилгээний тасгийн дарга  Б.Азжаргал 70442807 88111081
Магадлагч их эмч, 

тэтгэмжийн хяналтын 
Т .Цэрэннадмид 88018383, 99448383

Санхүү бүртгэлийн  

тасгийн дарга, ахлах 
С.Хонгорзул 70442806 99072994

Орлого, шимтгэл 
хариуцсан байцаагч 

Н.Догмидсанги 70442553 89991586

Хяналт шалгалт , дотоод 
аудитын тасгийн дарга П.Болормаа 70442808 88590906
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Байгууллага Албан тушаал Овог нэр Суурин утас Гар утас
Дарга М.Майжаргал 7044-2453 99049114
Нягтлан бодогч Б.Мөнхзул 70442736 99122005 88058276
Нярав Б.Баярсайхан

 

95376868
Жижүүр

 

70442464

 

Тамгын хэлтсийн дарга Б.Төрболд 7044-2949 92030333
Нягтлан бодогч Ч.Бодьбямба

 

88013257   91115742
Нярав Ч.Нарандаваа 7044-2887 9888-7921 92030321
Дарга Р.Мэндбаяр 7044-2000 99995007
Нягтлан бодогч Н.Надмид

 

99448020   
Нярав Д.Мөнх-Эрдэнэ

 

88028090
Жижүүр 7044-2158

 

Дарга М.Хосбаяр 7044-2441 99442363
Нягтлан бодогч Д.Баярмаа 88554594  91115834
Нярав Г .Батбаатар 94048811
Дарга Б.Оюутболд 70194101 8811-7542
Ерөнхий нягтлан бодогч О.Сувд-Эрдэнэ 70194108 8900-8867
Тооцооны нягтлан бодогч Б.Даваацэрэн 88043716
Нярав Б.Дэнсмаа 89153615
Жижүүр 7044102
Дарга Д.Ууганбаяр 7044-2499 94118844
Ерөнхий нягтлан бодогч Н.Доржсүрэн 88337823
Тооцооны нягтлан бодогч Б.Энхбаатар 88048698
Нярав У .Мөнх-Эрдэнэ 88992775

70444150
ШШГА 

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУД

Шүүхийн тамгын газар

Прокурор

Тагнуулын хэлтэс

Стандарт хэмжилзүйн 
төв

Цагдаагийн газар 

Байгууллага Албан тушаал Овог нэр Суурин утас Гар утас

Дарга Х.Ганзориг 70442081 99444466, 88072566
Ахлах мэргэжилтэн Х.Оюунчимэг 99442288, 89022894
Мэргэжилтэн Ч.Лхамдийдэрмаа 99447887
Мэргэжилтэн Ч.Эрдэнэбат 89769292, 99449292
Мэргэжилтэн Х.Дуламсүрэн 80664422
Нягтлан бодогч Г .Ганчимэг 88268424
Судлаач Ё.Март 80708018
Судлаач Б.Дэлгэрдалай 88565684, 99777150
Судлаач С.Анхзаяа 86790701

Байгууллага Албан тушаал Овог нэр Суурин утас Гар утас

Дарга Ц.Идэрмөнх 70444141 89892438
Ахлах мэргэжилтэн Л.Доржханд 70442556 99093683 86448008
Ахлах Мэргэжилтэн Б.Цэрэнлхагва 70443224 88112527
Нягтлан бодогч Л.Дуламсүрэн 88060573
Мэргэжилтэн С.Рэнцэнбямба 88295091
Мэргэжилтэн Н.Энх-Амгалан 88288585
Архив бичиг хэрэг/нярав А.Дорждулам 99694733
Мэргэжилтэн Р.Янжмаа 99017060
Мэргэжилтэн Э.Долгорсүрэн 88448333
Мэргэжилтэн Ч.Үйтүмэн 88648433
Харуул Д.Энхбаатар 80373787
Жолооч Б.Жаргал 94997616 89983338

ОНӨГАЗАР

70442556

70443224

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР

70442403
СТАТИСТИКИЙН 

ХЭЛТЭС
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