БҮС, ОРОН НУТГИЙН
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

ЗАСАГЛАЛЫН
БОДЛОГО
НОГООН ХӨГЖЛИЙН
БОДЛОГО
ЭДИЙН ЗАСГИЙН
БОДЛОГО

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ

БУЛГАН АЙМГИЙН

₮

ШИНЭ ХӨГЖЛИЙН ЗАМ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

₮

2020

2024

БУЛГАН АЙМГИЙГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ ДУНД
ХУГАЦААНЫ
БОДЛОГЫН
БАРИМТ БИЧГҮҮД

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ШИНЭ ХӨГЖЛИЙН ЗАМ

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР:

Агуулга
1. Товчилсон үгийн тайлбар
2. Өмнөтгөл
3. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020-2024 онд
баримтлан ажиллах чиглэл
4. Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэн ажиллах “Шинэ
хөгжлийн зам” үйл ажиллагааны хөтөлбөр

1
2-3
4-5

5. НЭГ. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
Эрүүл мэнд
Боловсрол
Биеийн тамир, спорт
Соёл, урлаг
Хөдөлмөр эрхлэлт
Нийгмийн хамгаалал, халамж

18
22 - 27
28 - 37
38 - 41
42 - 47
48 - 53
54 - 57

6. ХОЁР.ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО
Эдийн засгийн тогтвортой хөгжил
Хөдөө аж ахуй
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

58
62 - 65
66 - 75
76 - 81

7. ГУРАВ.НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
Байгаль орчин
Аялал жуулчлал
Уул уурхай
Дэд бүтцийн төлөвлөлт, төв суурингийн хөгжил

82
86 - 91
92 - 95
96 - 99
100 - 105

8. ДӨРӨВ.ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО
“Цахим Монгол” төрийн шуурхай үйлчилгээ
Мэргэшсэн, ёс зүйтэй төрийн алба-хүнд сурталгүй төрийн үйлчилгээ
Хууль, эрх зүй, батлан хамгаалах

106
110 - 113
114 - 119
120 - 125

9. ТАВ.БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

126 - 133

10. Булган аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл

134 - 148

14 - 17

ЗДМХ – Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр
УТ – Улсын төсөв
ОНТ – Орон нутгийн төсөв
ИТХ – Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
АЗДТГ – Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
СЗДТГ – Сумын Засаг даргын Тамгын газар
ЭМЯ – Эрүүл Мэндийн Яам
ЭМГ – Эрүүл мэндийн газар
НЭ – Нэгдсэн эмнэлэг
ЭМТ – Эрүүл мэндийн төв
ЕБС – Ерөнхий боловсролын сургууль
БСУГ – Боловсрол, соёл урлагийн газар
ИДС – Их дээд сургууль
СӨБ – Сургуулийн өмнөх боловсрол
НТБТ – Насан туршийн боловсролын төв
БТСГ – Биеийн тамир, спортын газар
ХЖТ – Хөгжимт жүжгийн театр
СУБ – Соёл урлагийн байгууллага
СУГ – Соёл урлагийн газар
ГБХЗХГ – Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
ХХҮГ – Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар
ҮЭХ – Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо
АОЭХ – Ажил олгогч эздийн холбоо
ХАҮТ – Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим
АЭХ –Аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоо
АЗХ –Аймгийн залуучуудын холбоо
АХБИХ – Аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо
ААХ – Аймгийн ахмадын холбоо
МСҮТ – Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв
ААН – Аж ахуй нэгж
НДХ – Нийгмийн даатгалын хэлтэс
ИНБ – Иргэний нийгмийн байгууллага
СХ – Статистикийн хэлтэс
ҮХГ – Үндэсний хөгжлийн газар
ОҮИТБСДЗ –Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлага дэд зөвлөл
ТХ – Татварын хэлтэс
СТСХ – Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс
СХАА – Санхүү хяналт аудитын алба
МЭГ- Мал эмнэлгийн газар
МЭЕГ – Мал эмнэлгийн ерөнхий газар
ОНӨААТҮГ – Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар
ХХААГ – Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
МЭҮН – Мал эмнэлэг үржлийн нэгж
СХЗХ – Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс
ОУБ – Олон улсын байгууллага
ГХБХБГ – Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар
ААНБ – Аж ахуй нэгж байгууллага
БОАЖГ – Байгаль орчин, аялал жуучлалын газар
МХГ – Мэргэжлийн хяналтын газар
ОБГ – Онцгой байдлын газар
СГЗ – Сав газрын захиргаа
СДОА – Сум дундын ойн анги
ТХГНЗ – Тусгай хамгаалалтай газар нутгийн захиргаа
УЦУОШТ – Ус цаг уур орчин шинжилгээний төв
АЖХ – Аялал жуучлалын холбоо
МХ – Мэргэжлийн холбоод
ЦГ – Цагдаагийн газар
БХБЯ – Барилга хот байгуулалтын яам
ЗТХЯ – Зам тээврийн хөгжлийн яам
ИНЕГ – Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
ХЭЗХ – Хууль эрх зүйн хэлтэс
ГХУСАЗСЗ – Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл
ШШГА – Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
ЦЕГ – Цагдаагийн ерөнхий газар
АТ – Архивын тасаг
ШША – Шүүхийн шинжилгээний алба
УБХ – Улсын бүртгэлийн хэлтэс
ОБЕГ – Онцгой байдлын ерөнхий газар
ТӨҮГ – Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
ХХК – Хариуцлагатай хувьцаат компани
ЗТХТ – Зам тээвэр хөгжлийн төв
ЭБЦТС – Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
ТӨХК – Төрийн өмчит хувьцаат компани

ШИНЭ ХӨГЖЛИЙН ЗАМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 2020-2024

БУЛГАН АЙМГИЙН

1

2020-2024

БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ӨМНӨТГӨЛ

Өөдөө дэвжих сэтгэлдээ цогтой, өнөд орших сүлдэндээ нартай, өргөө гэрийн тулгандаа галтай
анхдагч, алдартны өлгий Булганчууд Та бүхэндээ чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлж, эрүүл энх, аз жаргал,
амжилт бүтээл, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.
Бидний төрж өссөн, ажиллаж амьдарч байгаа Булган нутгийн хөгжил дэвшлийг 2020-2024 онд
залуурдах аймгийн Засаг даргын “Шинэ хөгжлийн зам” үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө боловсруулан, аймгийн
ИТХ-аар батлуулаад байна.
Бид Засгийн газраас батласан бодлого, шийдвэрүүдтэй уялдуулж, орон нутагт үйл ажиллагаа
явуулж буй хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагууд, иргэд, олон нийтийн саналд тулгуурлан хүн,
эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг хангах, бүс, орон нутгийг хөгжүүлэх, өмнөх бодлогын залгамж чанарыг
хадгалахад онцгойлон анхаарч энэхүү хөтөлбөрөө боловсрууллаа.
“Шинэ хөгжлийн зам” үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс онцлоход:
Экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалсан, эрүүл, аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлсэн, олон тулгуурт
эдийн засагтай, иргэдийн амьжиргааны түвшин өндөр, үндэсний хэмжээнд өрсөлдөх чадвар бүхий
тэргүүлэгч аймгийн нэг болно.
“Чинээлэг малчин” дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, малын чанар, ашиг шимийг сайжруулах
ажлыг эрчимжүүлж, дотоодод мал, махны худалдааг нэмэгдүүлэн экспортод гаргаж, малчдын орлогыг
өсгөнө.

Атрын IV аяныг орон нутагт хэрэгжүүлж, хөрсний үржил шимийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үр сортын
болон техник, технологийн шинэчлэлийг эрчимжүүлнэ.
Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах
зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, экспортын бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлж, ажлын байр бий болгоно.
Жижиг, дунд үйлдвэрлэлд санхүүжилтийн олон эх үүсвэрээс дэмжлэг үзүүлнэ.
Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, стандартыг сайжруулан баталгаажуулж,
өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ.
Булган хотын ерөнхий төлөвлөгөөг /ногоон хот төлөвлөлт/ шинэчлэн боловсруулж, зарим сум,
багийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хийнэ.
“Сайн хашаа", "Гудамж" төслүүдийн төлөвлөлтийг боловсруулж, бүтээн байгуулалтыг үе
шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.
Чадахуйн зарчимд суурилсан мэргэшсэн, тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээний
үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлнэ.
Уламжлалт харилцаат Оросын Холбооны Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс болон өндөр хөгжилтэй Япон,
Бүгд Найрамдах Солонгос Улс, Америкийн Нэгдсэн Улс, Бүгд Найрамдах Турк Улс, Бүгд Найрамдах
Беларусь, Чех зэрэг улстай эдийн засгийн үр ашиг бүхий гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ.
Иргэдийн сумандаа сайхан амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж, бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжин, дэд бүтцийг
хөгжүүлж, иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.
Төрөлх нутгаа хөгжүүлэхэд болохгүй, бүтэхгүйг хойш тавьж, хүндрэл бэрхшээлийг шийдмэг
зоригтой, эрч хүчтэй, илүү хурдтай хамтдаа даван туулцгаая.
Айл бүрийн ахуй амьдрал дээшилж, төр улсаараа элбэг дэлбэг, түмэн олноороо тэнүүн жаргалтай
байхын өлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.

Бидний төрөлх Булган нутаг минь цэцэглэн хөгжих болтугай.
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Аймгийн ИТХ-ын 2020 оны II хуралдааны
03 дугаар тогтоолын хавсралт
АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН
2020-2024 ОНД БАРИМТЛАН АЖИЛЛАХ ЧИГЛЭЛ

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020-2024 ОНД БАРИМТЛАН АЖИЛЛАХ ЧИГЛЭЛ

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн өнөөгийн байдал
2019 оны жилийн эцсийн статистик мэдээгээр манай аймгийн нийт хүн ам
60974 байна. Үүнээс 36050 буюу 59,1 хувь нь 35 хүртэлх насны хүүхэд, залуучууд
байна. Аймаг нийт 18481 өрхтэй. Дундаж наслалт 73,56 байна.
Аймгийн ДНБ 2019 оны дүнгээр 361,2 тэрбум төгрөг болж, 1 хүнд 5,9 сая
төгрөгийн ДНБ оногдож байна.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 61,8 хувь, ажилгүйдлийн түвшин 5,7 хувь
байна.
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжид 12147 иргэн хамрагдаж байна.
Хүний хөгжлийн индекс 0,677 байгаа бөгөөд энэ нь улсын дунджаас 0,07
пунктээр доогуур байна.
Хүний хөгжлийн индексийг тодорхойлогч үзүүлэлтүүд:

Улсын
дундаж

Хангайн
бүсийн
дундаж

Булган
аймаг

Улс,
аймгийн
зөрүү

Хүний хөгжлийн индекс
Хүн амын дундаж наслалтын
индекс
Боловсролын индекс

0,744
0,776

0,680
0,784

0,677
0,824

-0,07
+ 0,05

0,726

0,599

0,577

- 0,15

Нэг хүнд ногдох орлогын индекс

0,732

0.697

0,650

- 0,09
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Жендерийн хөгжлийн индекс улсын дундаж 1,041, аймгийн дундаж 1,068
буюу улсын дунджаас 0,03 пунктээр дээгүүр байна. /Энэ индекс нь 1-ээс дээш бол
эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн индекс дээгүүр байна гэж үздэг/
Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс Аймгуудын
өрсөлдөх чадварын үнэлгээг тооцсон байдлаар манай аймаг 37,35 оноо буюу
хамгийн бага үнэлгээ авсан байна.
Өрсөлдөх чадварыг бүтцээр нь харвал:
Эдийн засгийн тамир тэнхээ – 22 оноо
Засаглалын үр ашиг – 40 оноо
Бизнесийн үр ашиг – 22 оноо
Дэд бүтэц – 46 оноо
Дээрх үзүүлэлтүүд нь аймгийн хөгжлийн ерөнхий төрхийг тодорхойлж байна.
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ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 2020-2024 ОНД БАРИМТЛАН АЖИЛЛАХ
ЧИГЛЭЛ
Эрхэм зорилго: Олон тулгуурт хөгжлийн загварыг хэрэгжүүлж эдийн
засгийн бие даасан байдлыг хангах, ногоон хөгжлийг дэмжсэн, иргэнээ
дээдэлсэн аймаг болохыг зорино.

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020-2024 ОНД БАРИМТЛАН АЖИЛЛАХ ЧИГЛЭЛ

Зорилт 1. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх талаар аймгийн
ИТХ-д хуулиар олгогдсон чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллана.
1.1 Аймгийн 5 жилийн /2021-2025 он/ хөгжлийн төлөвлөгөөг батлан
хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавьж ажиллах
1.2 Аймгийн хөгжлийн ирээдүйтэй уялдуулан шинжлэх ухааны
байгууллагуудтай хамтран хүний нөөц, хөгжлийн бодлого
боловсруулах
1.3 Хөгжлийн төлөвлөгөө болон аймгийн эдийн засаг, нийгмийн тулгамдсан
асуудлыг шийдвэрлэхдээ ногоон хөгжил, аялал, жуулчлал,
нийгмийн хариуцлагатай уул уурхайг хөгжлийн бодлогын тулгуур
болгох
1.4 Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын эрэмбэ дараалал, үр өгөөжид
хяналт тавих
1.5 Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах
1.6 Аймгийн ИТХ-ын гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж,
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, мэдээлэх ажлыг тогтмолжуулах
1.7 Орон нутгийн өмчийн ашиглалт, эзэмшилт, хамгаалалт захиран
зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллах
1.8 Аймгийн болон сумдын хилийн цэсийн маргаантай асуудлыг судлан
шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах
1.9 Булган аймгийн онцлогийг илэрхийлсэн төрөл бүрийн нийтийг
хамарсан сурталчилгааны ажлыг дэмжих
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Зорилт 2. Ил тод байдлыг хангаж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
2.1 Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчид жилд 2-оос доошгүй удаа тойргийнхоо
иргэдэд үйл ажиллагааныхаа тайланг танилцуулах.
2.2 Аймаг, сумын Хурлын үйл ажиллагааг сурталчлах ажлыг нийт сум, багт
зохион байгуулах
2.3 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах
2.4 Аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг иргэдийн оролцоотой бүрдүүлэх
зорилгоор “Иргэдийн индэр” арга хэмжээг зохион байгуулах
2.5 Хүний эрхийг хангах, аливаа хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх
ажлыг зохион байгуулах
2.6 Хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн цогц бодлогыг
боловсруулан баталж хэрэгжүүлэх ажлыг төрийн болон ТББ-уудтай
хамтран зохион байгуулах
2.7 Нийтийн сонсголын тухай хуулийн холбогдох заалтуудын хэрэгжилтийг
хангах
2.8 Анхдугаар Үндсэн хууль батлагдсаны 100 жилийн ойг угтаж 1992 онд
батлагдсан шинэ Үндсэн хуулийн үзэл санааг сурталчлах ажлыг
зохион байгуулах
2.9 Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж буй ажлын үе шат бүрт иргэдийн
оролцоотой хяналт тавьж хэвшүүлэн хөрөнгө оруулалт, бүтээн
байгуулалтын ажлын үр өгөөжийг тооцох
2.10 Аймаг, сумын ИТХ төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог
сайжруулах
2.11 Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангуулах,
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай, Шилэн
дансны тухай хуулиудын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах
2.12 Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран аймаг, сумын
“Иргэний танхим”-аар дамжуулан иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг
дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах
2.13 ТББ-уудтай хамтран ажиллах, аймаг, орон нутгийн хөгжил, иргэдийн
оролцоог хангах талаар тэднээс гаргасан санал, санаачлагыг
дэмжиж ажиллах
2.14 Хурлын үйл ажиллагааг сурталчлах ажлыг олон хэлбэрээр зохион
байгуулах
2.15 Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлтэй хамтран ажиллаж үйл
ажиллагаагаа сурталчлах

10

ШИНЭ ХӨГЖЛИЙН ЗАМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 2020-2024

БУЛГАН АЙМГИЙН

11

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020-2024 ОНД БАРИМТЛАН АЖИЛЛАХ ЧИГЛЭЛ

Зорилт 3. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг хөгжүүлнэ.
3.1 Хурлын үйл ажиллагаанд мөрдөж буй дүрэм, журмуудыг боловсронгуй
болгох
3.2 Хороодын ажлыг тогтмолжуулах
3.3 Аймаг, сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдөд зориулсан сургалтыг үе шаттай
зохион байгуулах
3.4 Аймаг, сумын Хурлын байгууллагын шилдэг арга барил,туршлагыг
судлах, дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулах
3.5 Нутгийн удирдлагын арга зүйн танхим байгуулж ажиллуулах, сайн
туршлагын сантай болох
3.6 Гадаад улс орны Засаг захиргааны нэгжийн төлөөллийн
байгууллагатай харилцаа холбоо тогтоох
3.7Аймаг, сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны ажилтнуудын
сургалтын хөтөлбөр боловсруулан мөрдөх
3.8 Аймаг, сумын ИТХ-ын ажлыг цахимжуулах, ажлын албаны материаллаг
бааз, ажиллах нөхцлийг ээлж дараатай шинэчлэх хөтөлбөр
боловсруулан хэрэгжүүлэх
3.9 Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага үүссэний 30 жилийн ойг угтаж
төлөвлөгөө гарган ажил зохион байгуулах
Энэхүү чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлыг аймгийн ИТХ-ын жил бүрийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган биелэлтийг тооцож ажиллана.
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