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Аймгийн ИТХ-ын 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн
ээлжит II хурадлааны . . . дүгээр тогтоолын хавсралт
БУЛГАН АЙМГИЙГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ
ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
НЭГ. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ
Зорилго 1. Орон нутгийн онцлог, хүн амын амьдралын хэв маяг, хэрэгцээ
шаардлагад тохирсон боловсрол, соёл, спорт, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж,
хамгааллын үйлчилгээний чанар хүртээмж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж,
нийгмийн салбарын үйлчилгээний орчин нөхцөлийг сайжруулна.
Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн:
Боловсрол.
Зорилт 1.1. Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж,
боловсролыг хувь хүний хөгжил, төлөвшил, гэр бүлийн амьдралын баталгаа, орон
нутгийн хөгжлийн суурь болгон насан туршдаа суралцах тогтолцоог бэхжүүлэх
1.1.1. Суралцагчийг бие даан, бүтээлчээр суралцахуйд суралцах боломж олгох,
тэдний авьяас, ур чадварыг хөгжүүлэх, хүмүүжил, төлөвшил, үндэсний өв уламжлал,
зан заншил, эх оронч сэтгэлгээ, амьдрах ухаанд суралцсан байна.
1.1.2. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын аймгийн дундаж оноо улсын дундаж онооноос 5аас доошгүй хувиар нэмэгдсэн байна.
1.1.3. Цахим сургалтын платформыг хөгжүүлж, цахим агуулга, цахим хичээл
боловсруулан бүх насны иргэдийн "Насан туршийн боловсрол"-ыг дэмжих боломж
бүрдэнэ.
1.1.4. Боловсролын салбарын хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжиж, тэднийг урамшуулж,
харилцан туршлага солилцох боломж олгон, нийгмийн асуудал нь үе шаттай
шийдвэрлэгдсэн байна.
1.1.5. Багш, сурагчдын сурч, хөгжих орчин сайжирч, боловсролын байгууллагуудад
шаардлагатай хөрөнгө оруулалт үе шаттайгаар хийгдэн боловсролын үйлчилгээний
чанар, хүртээмж нэмэгдэн, "Хүүхдэд ээлтэй" сургалтын орчин нөхцөл бүрдэнэ.
Эрүүл мэнд.
Зорилт 1.2. Эрүүл дадал хэвшилтэй, идэвхтэй амьдралын хэв маягтай иргэн
төлөвшүүлж, эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүртээмж, үр дүнтэй тогтолцоог
бэхжүүлэх
1.2.1. Эрүүл мэндийн салбар орчин үеийн стандартад нийцсэн барилга байгууламж,
техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдан эмчилгээ, оношлогооны шинэ технологи
нэвтэрч, үйлчилгээний нэр төрөл олширсон байна.
1.2.2. Хүн амын эрүүл мэндийн мэдлэг боловсрол дээшилж, нийгмийн эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээг бэхжүүлэх замаар халдварт болон халдварт бус өвчний эрт
илрүүлэх үзлэг, оношлогоо шинжилгээнд иргэдийг бүрэн хамруулсан байна.
1.2.3. Эрүүл мэндийн байгууллагууд шаардлагатай хүний нөөцөөр бүрэн хангагдаж,
тэднийг чадавхжуулах, өндөр хөгжилтэй оронд сурах боломж бүрдэн, нийгмийн
баталгаа хангагдана.
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Соёл, урлаг.
Зорилт 1.3. Соёл, урлагийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг өргөжүүлж,
үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ, үндэсний өв уламжлалыг
залгамжлан, орчин үеийн соёл урлагийн чиг хандлагыг хослуулан хөгжүүлэх
1.3.1. Үндэсний болон анхдагч түмний бахархал, монгол өв соёлыг хойч үедээ
өвлүүлэн, угийн бичгээ хөтөлдөг үндэсний уламжлалыг сэргээн, үндэсний болон орчин
үеийн соёл, урлаг хослон хөгжинө.
1.3.2. Стандарт шаардлагад нийцсэн барилга байгууламжийн тоог нэмэгдэж,
салбарын материаллаг бааз бэхжин соёл, урлагийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа
өргөжсөн байна.
1.3.3. Орон нутгийн соёлын байгууллагууд, иргэн, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн
байгууллагын оролцоонд суурилан соёлын өвийг хамгаалалтад авч, соёлын биет болон
биет бус өвийн оршин тогтнох чадавх бэхжиж, цахим соёлын сан бүрдэнэ.
1.3.4. Соёл урлагийн салбарын хүний нөөцийг бодлогоор бэлдэж, мэдлэг мэргэжлийг
дээшлүүлэн, тогтвор суурьшилтай ажиллуулж, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэсэн
байна.
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Нийтийн биеийн тамир, спорт.
Зорилт 1.4. Нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг,
амьдралын салшгүй хэсэг болгож, үндэсний болон өвөл, зуны спортуудыг дэмжиж,
Булган аймгийн баг, тамирчдын өрсөлдөх чадвар, амжилтыг нэмэгдүүлэх
1.4.1. Хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдрах зан
төлөвт насан туршийн дадал олгох зорилго бүхий биеийн тамир, спортын хүртээмжтэй
үйлчилгээ үзүүлэх, нийтийн биеийн тамир хөгжиж, төрийн болон төрийн бус
байгууллага, хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан нээлттэй, уян хатан тогтолцоо
аймгийн хэмжээнд бүрдсэн байна.
1.4.2. Үндэсний спорт болон уламжлалт тоглоом наадгай, олимпийн төрлийн
спортуудыг бодлогоор дэмжиж, улс, олон улс, тив дэлхийн хэмжээний тэмцээн
уралдаанд гаргах амжилтыг ахиулах, аймгийн өсвөрийн шигшээ баг байгуулагдана.
1.4.3. Иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын стандарт талбайн хүртээмж нэмэгдэж,
материаллаг бааз бэхжинэ.
Хөдөлмөр эрхлэлт.
Зорилго 1.5. Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, орон нутгийн онцлогт тохирсон
гарааны бизнесийг дэмжин, шинээр бий болгосон ажлын байрыг тогтвортой хадгалж,
өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх
1.5.1. Аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг үндэслэн орон нутгийн хэрэгцээ,
шаардлагад нийцсэн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн дэд хөтөлбөр хэрэгжиж, ажил
эрхлэлтийн бүртгэл судалгаа мэдээллийн хүртээмж нэмэгдэнэ.
1.5.2. Төр, Ажил олгогч эздийн холбоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн 3 талт хамтын
ажиллагааг сайжирч, сумдын салбар зөвлөлүүд чадавхжина.
1.5.3. Өрхийн үйлдвэрлэл болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэх сонирхол, боломжтой
иргэд, гарааны бизнесийг дэмжих, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, ажлын
байранд зуучлах замаар 5000-аас доошгүй ажлын байр бий болгосон байна.
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Нийгмийн хамгаалал.
Зорилго 1.6. Нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд үзүүлэх халамж хамгааллын
үйлчилгээг гэр бүлд төвлөрүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настны болон
хүүхдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах, хүйсийн тэгш байдлыг нийгмийн бүх салбарт
хангах, тэдний нийгмийн идэвх оролцоог дэмжсэн хөгжлийн төвүүдийг бий болгож, үйл
ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх
1.6.1. Аймгийн хэмжээнд гэр бүл, хүүхэд залуучууд, ахмад настан, хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг дээдэлсэн, нийгмийн бүх бүлгийн оролцоог хангасан
хүний хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт хангагдсан байна.
1.6.2. Орон нутгийн түвшин дэх нийгмийн бүх харилцаанд жендэрийн тэгш байдал
хангагдсан байна.
1.6.3. Хөдөөгийн малчин иргэдэд чиглэсэн хандлагаа өөрчлөх “Нөлөөллийн аян”
зохион байгуулагдсан байна.
1.6.4. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хангах, ахмад, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэд, залуучуудын байгууллагуудыг дэмжих, хамтын ажиллагааг
сайжруулах замаар ахмад залуу үеийн залгамж холбоог дээшлүүлэх, Төрийн бус
байгууллагуудын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлсэн байна.
ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСАГ
Зорилго 2. Эдийн засгийн тогтвортой өсөлт иргэн бүрдээ хүрсэн, дотоодын
нийт бүтээгдэхүүн жилд дунджаар 10 хувиар өсч, дундаж давхарга нэмэгдэж,
ядуурал буурсан, хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн аймаг болно.
Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн:
Чинээлэг Булган.
Зорилт 2.1. Аймгийн төсөв, санхүүг ил тод, үр ашигтай байлгаж, орон нутгийн
худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлэх
2.1.1 Эдийн засаг жил бүр тогтвортой өсч, ажил эрхлэлт нэмэгдэнэ.
2.1.2 Бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлж, иргэдийн худалдан авах чадвар өснө.
2.1.3 Хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, төр, хувийн хэвшлийн түншлэл хөгжинө.
2.1.4 Төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан дотоодын үйлдвэрлэлийг
тогтвортой нэмэгдүүлсэн байна.
Өрсөлдөх чадвартай брэнд бүтээгдэхүүн.
Зорилт 2.2. Эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэн, экспортод чиглэсэн
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх
2.2.1 Хариуцлагатай уул уурхай хөгжсөн байна.
2.2.2 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшин нэмэгдэж, малын
гаралтай бүтээгдэхүүний экспорт өснө.
2.2.3 Үндэсний онцлог бүхий аялал жуулчлал хөгжиж, дотоодын аялал жуулчлалын
зах зээлд өрсөлдөх чадвар дээшилнэ.
2.2.4 Эдийн засгийн хөгжлийг дэмжсэн эрчим хүч, инженерийн дэд бүтэц хөгжинө.
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2.2.1 Бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг бодолгоор дэмжиж, бэлтгэн нийлүүлэлт,
борлуулалтын тогтолцоог кластерын зарчмаар хөгжүүлсэн байна.
Тогтвортой хөдөө аж ахуй.
Зорилт 2.3. Хөдөө аж ахуйг байгальд ээлтэй, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан
зохицсон, эрсдэл даах чадвар бүхий тогтвортой үйлдвэрлэлтэй, эдийн засгийн
тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлэх
2.3.1.Хөдөө аж ахуйн салбарын хүний нөөц чадавхжиж, хөдөлмөрийн үнэлэмж
нэмэгдэн, залгамж халааг бэлтгэж, хөгжүүлсэн байна.
2.3.2.Малын чанар, ашиг шим сайжирч, генийн санг хамгаалах, биотехнологийн
ололтыг нэвтрүүлсэн байна.
2.3.3.Байгаль экологи, бэлчээрийн даацтай уялдуулж, малын тоо, төрөл, бүтцийн
дээд хязгаарыг тогтоох, бэлчээрийг хамгаалах, хадлан тэжээл, усны хангамжийн
хүрэлцээг нэмэгдүүлж, мал аж ахуйн эрсдэл буурна.
2.3.4.Мал, амьтны өвчний гаралт, тархалтыг бууруулж, бүс нутгийн түвшинд халдварт
өвчнөөр тайван байдал баталгаажина.
2.3.5.Тариалангийн нийт эргэлтийн талбайн ашиглалт сайжирч, голлох нэр төрлийн
таримлаар дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангаж, бусад ашигт таримлын
үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ.
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Гурав. НОГООН ХӨГЖИЛ
Зорилго 3. Хүрээлэн байгаа орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах,
байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, дэвшилтэт ногоон
технологи нэвтрүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох бодлого
хэрэгжүүлж, хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангана.
Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн:
Байгаль, орчин.
Зорилт 3.1. Байгаль орчныг хамгаалах, нөөцийг зохистой ашиглах талаар
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бодлого хэрэгжүүлж, байгаль орчны тогтвортой байдлыг
ханган үр өгөөжийг нь өнөө болон ирээдүй хойч үе хүртэх нөхцөлийг бүрдүүлэх
3.1.1. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөж, нийт газар нутгийн 20-оос
доошгүй хувийг тусгай хамгаалалтад авсан байна.
3.1.2. Хөрсний үржил шим, чийгийг хамгаалж, газрын доройтол, хөрсний бохирдол,
цөлжилтөөс сэргийлэн, эвдрэлд орсон газрыг нөхөн сэргээсэн байна.
3.1.3. Нэн ховор, ховор, зэрлэг амьтдыг хамгаалах, нутагшуулан үржүүлэх, агнуурын
ан амьтдын сүргийн бүтэц, тоо толгойг зохистой хэмжээнд барина.
3.1.4. Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн болон зам, барилгын ажилд
ашигласан орд газар, карьеруудын нөхөн сэргээлт хийгдэнэ.
3.1.5. Ойн сангийн талбайн хэмжээ нэмэгдэнэ.
3.1.6. Усны хуримтлал, ус хангамж нэмэгдэж, усны нөөцийг бохирдол, хомсдолоос
хамгаалах, зохистой ашиглах нэгдсэн менежмент хэрэгжсэн байна.
3.1.7. Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлснээр
эдийн засгийн хүртээмж нэмэгдэнэ.
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3.1.1. Байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдаж, байгаль хамгаалалд
иргэдийн оролцоо нэмэгдсэн байна.
Ногоон технологи.
Зорилт 3.2. Байгальд ээлтэй, нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай цэвэр технологи
нэвтрүүлэх
3.2.1. Ус, цаг уурын ажиглалтын болон орчны хяналт-шинжилгээний сүлжээ өргөжиж,
цаг агаарын аюулт үзэгдлийг урьдчилан мэдээлэх, сэрэмжлүүлэх чадавх
бэхжиж, байгалийн гамшгийн эрсдэл буурна.
3.2.2. Хог хаягдлын менежмент боловсронгуй болж, хог хаягдлын дахин
боловсруулалтын хэмжээ нэмэгдэнэ.
3.2.3. Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудыг эко
шийдэл бүхий ариун цэврийн байгууламж, инженерийн хангамжтай болсон
байна.
3.2.4. Зарим багийн төв болон суурин газрууд сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй
болсон байна.
3.2.5. Үндэсний хэмжээний мега төслүүдийг эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, хамтран
ажилласан байна.
ДӨРӨВ. ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ.

Зорилго 4.2. Хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, эдийн засгийн үр ашигтай,
аюулгүй, ая тухтай тээврийн үйлчилгээг хөгжүүлж, авто замын чанар, хүртээмжийг
сайжруулах
4.2.1. Авто замын салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, улсын чанартай хатуу
хучилттай авто замыг 98.9 км-ээр, орон нутгийн чанартай хатуу хучилттай авто замыг
68.0 км-ээр уртасгаж, зарим суманд холимог хийцийн гүүр барьж, авто зогсоолын
талбайн хүчин чадал 2000 м2-аар нэмэгдэнэ.
4.2.2. Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжирч, Булган
суманд нийтийн тээврийн болон сурагчдын автобусны үйлчилгээ тотмолжино.
4.2.3. Ерөнхий зориулалтын нислэгт зориулж, сонгогдсон сумдад нисэх буудлын
талбай байгуулж, бага оврын агаарын хөлөг хөөрч, буух нөхцөл бүрдэн, аймгийн төв
Улаанбаатар чиглэлд бага оврын агаарын хөлгийн нислэг бий болсон байна.
ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО
Зорилго 5. Захиргааны оновчтой бүтэц, зохион байгуулалт бүхий төрийн
албыг төлөвшүүлж, цахим технологид тулгуурласан иргэн төвтэй төрийн
үйлчилгээнд шилжиж, төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэн, чадварлаг төрийн албыг бэхжүүлнэ.

Зорилго 4. Дэд бүтцийг нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн эрэлт хэрэгцээ,
шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлнэ.

Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн:

Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн:

Ухаалаг засаглал
Зорилт 5.1. Төрийн захиргааны байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг
үүрэг, эрх мэдлийн зааг, ялгааг оновчтой тодорхойлж, иргэдээ сонсдог, хувийн
хэвшилтэйгээ хамтарч ажилладаг тогтолцоог бий болгох

Хот байгуулалт.
Зорилт 4.1. Хот байгуулалт, инженерийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг
эрчимжүүлж, орон сууцны шинэ хороолол байгуулж, иргэдийн аюулгүй, тав тухтай
амьдрах орчинг бүрдүүлэх
4.1.1. Аймгийн газар зохион байгуулалтыг хөгжлийн хэтийн зорилт, хот төлөвлөлттэй
уялдуулан зохион байгуулж, газар олголтын үйл ажиллагаа, ашиглалтын байдал ил тод
болсон байна.
4.1.2. Сумдад нэгдсэн халаалт, халуун хүйтэн ус, бохирын шугам сүлжээг шинээр
барих, өргөтгөх ажлыг үргэлжүүлж, аймгийн төвийн хэрэглэгчдийг хэрэглээний халуун
устай болгох ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн байна.
4.1.3. Орон нутгийн түүхий эд, байгалийн баялагт тулгуурласан барилгын материалын
үйлдвэр, туршилт, сорилын лаборатори байгуулж, хөгжүүлсэн байна.
4.1.4. Булган хотыг шинэчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу эрчимтэй хөгжүүлж,
оршин суугчдын сэтгэлд нийцсэн бүтээн байгуулалт хийгдэж, иргэдийн тохилог
амьдрах нөхцөл бүрдэнэ.
4.1.5. Сумын төв болон шинэ суурьшлын бүсүүдийн эрчим хүч, мэдээлэл холбооны
асуудлыг шат дараатайгаар шийдвэрлэж, хангамж муутай, доголдолтой газруудад
шинэчлэл хийгдэнэ.
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5.1.1. Цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, удирдлагаар хангаж, төрийн
үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөл бүрдэж, иргэдийн цаг
хугацаа, зардлыг хэмнэсэн байна.
5.1.2. Нийгмийн зөвшилцөлд үндэслэсэн түншлэлийн хүрээнд шийдвэр гаргах бүх
шатанд төр, иргэний нийгмийн байгууллага, мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил
зөвлөлдөх, санал авах, гаргасан шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавихад оролцдог
оновчтой нөхцөл бүрдэнэ.
5.1.3. Нийгэм, эдийн засгийн үр дүнтэй гадаад харилцаа хөгжинө.
Чадварлаг, ёс зүйтэй төрийн алба
Зорилт 5.2. Чадахуйн зарчимд суурилсан мэргэшсэн, тогтвортой төрийн албыг
бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлэх
5.2.1. Чадахуйн зарчимд суурилсан, мэргэшсэн, ёс зүйтэй төрийн алба төлөвшсөн
байна.
5.2.2. Төрийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүрэг оновчтой болж, ажил үүргийн
давхцал арилан шинэчлэл хийгдсэн байна.
5.2.3. Төрийн албан хаагч тогтвортой ажиллах нөхцөл бүрдэж, төрийн албаны шатлан
дэвшүүлэх тогтолцоо боловсронгуй болно.
5.2.4. Төрийн албан хаагч цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран тасралтгүй сурч
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5.2.1. Төрийн үйлчилгээний чанарын стандарт бий болж, төрийн үйлчилгээнд иргэд,
олон нийт хяналт тавих нөхцөл бүрдэж, иргэдийн итгэлийг хүлээсэн үйлчилгээний соёл
төлөвшинө.
5.2.2. Орон нутагт томилогдон ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын нийгмийн
асуудал сайжирна.
ЗУРГАА. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ
6. Батлан хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөө, нийгмийн
дэг журам, иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдлыг хангана.
Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн:
Амар тайван байдал
Зорилт 6.1. Батлан хамгаалах бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлж, орон нутгийн
хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлэх, дайчилгааны төлөвлөгөөний хэрэгжих нөхцөлийг
хангах, хүүхэд залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх
6.1.1. Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдаж, төрийн цэргийн
албан хаагчдын бие бүрэлдэхүүний алба хаах, ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудал
сайжирсан байна.
6.1.2. Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөний дагуу тайван цагт орон нутгийн
хамгаалалтын бэлтгэл хангагдаж, бие бүрэлдэхүүний сургалт, дадлагыг зохион
байгуулж, орон нутгийн хамгаалалтын нөөц бүрдсэн байна.
6.1.3. Аймгийн дайчилгааны төлөвлөгөө шинэчлэгдэн, хэрэгжих нөхцөлийг бүрдүүлж,
дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтын чанар сайжирна. Цэргийн
бэлтгэл үүрэгтний сургалтын төв байгуулагдана.
6.1.4. Хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлж, эх орон, тусгаар тогтнолоороо
бахархан тээгч болгосон байна.
Хууль сахиулах салбарын хөгжил
Зорилт 6.2. Хууль сахиулах салбарын бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, ажиллах
нөхцөлийг дээшлүүлж, мэргэшсэн чадварлаг хүний нөөцийг бэлтгэн өрсөлдөх
чадварыг хөгжүүлэх
6.2.1 Хууль сахиулах салбарын хүний нөөцийн чадавх, ажиллах орчин, материаллаг
бааз бэхэжсэн байна.
6.2.2 “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлсэн байна.
6.2.3 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох чиглэлээрх
иргэдийн оролцоо хангагдана.
6.2.4 Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам сахиулах шууд чиг үүрэг бүхий
Цагдаагийн газар болон криминалистик, шүүх эмнэлэг болон тусгай шинжилгээний
хүчин чадал бэхжиж, ашиглах тоног төхөөрөмж шинэчлэгдэн сайжирна.
6.2.5 Төрийн болон албаны нууц задарч, үрэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх, авлига,
албан тушаал, төрийн болон албаны нууцтай холбоотой гэмт хэрэг, зөрчилгүй
ажилласан байна.
6.2.6 Төрийн санах ой архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтын нөхцөл сайжирч,
үе шаттай цахим хэлбэрт шилжинэ.
ДОЛОО. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ
Зорилго 7. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, аялал жуулчлалын салбарыг
бүс нутгийн түвшинд тогтвортой хөгжүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.

142

Хөдөөгийн хөгжил.
Зорилт 7.1. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөөц ашиглалт, эдийн засгийн
эргэлтийг эрчимжүүлж, тооноос чанар, бүтээмжид шилжүүлэх
7.1.1.
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний зорилтот зах зээл, бэлтгэн нийлүүлэлтийн
тогтолцоо, тээвэр, борлуулалтын ложистикийн сүлжээтэй болж, эдийн засгийн үр өгөөж
сайжирна.
7.1.2.Мал, амьтны өвчний гаралт, тархалт буурч, бүс нутгийн түвшинд халдварт өвчнөөр
тайван байдал баталгаажина.
7.1.3.Булган, Бүрэгхангай суманд малын тэжээлийн үйлдвэр байгуулж, түүхий эдийн
нөөцөөр хангагдсан байна.
7.1.4. Хутаг-Өндөр, Булган суманд тус бүр 500 тн-ын багтаамжтай механикжсан зоорь
барьж, төмс, хүнсний ногооны борлуулалтын тогтвортой байдал хангагдана.
7.1.5.Баянннур сумын “Бор булан”-гийн хадлангийн талбайг хашиж хамгаалан, бэлтгэсэн
өвс тэжээлийг урд бүсийн сумдад нийлүүлнэ.
7.1.6.Баяннуур, Бүрэгхангай, Дашинчилэн, Рашаант, Гурванбулаг, Сайхан, Хишиг-Өндөр,
Могод сумдын нутагт үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг ээлж дараатайгаар жил бүр
хийж, бэлчээрийг хамгаалах арга хэмжээг авсан байна.
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7.1.7.Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, технологийн төвийг хөгжүүлж, хөдөө аж ахуйн
бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлнэ.
7.1.8.Булган, Орхон суманд бетон зуурмагийн үйлдвэр байгуулж, барилга үйлдвэрлэлийн
өртгийг зохистой түвшинд барина.
7.1.9.“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ, уул уурхайн болон аж ахуйн томоохон байгууллагуудын
захиалгат ажлыг орон нутгийн жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдээр гүйцэтгүүлж, тэдний орлогыг
нэмэгдүүлнэ.
7.1.10. Авто зам, замын байгууламжийг өргөтгөж, Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр-ОрхонБулган чиглэлийн 133.7 км, Орхон аймаг-Хялганат чиглэлийн 53 км авто замыг
үргэлжлүүлэн барьж, ашиглалтад оруулсан байна.
7.1.11. Ойн нөөц бүхий сум болон нүүрсний уурхайг түшиглэсэн шахмал, сайжруулсан
түлшний үйлдвэр байгуулагдаж, орон нутаг төдийгүй хөрш зэргэлдээ зарим аймаг, сумдын
түлшний хэрэгцээг хангаж, ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн байна.
Аялал жуулчлал:
Зорилт 7.2. Бүс нутгийн байгалийн баялаг, өвөрмөц тогтоц, газарзүйн байршил, түүх
соёлын дурсгал зэрэг жуулчдын татах байдалд тулгуурлан аялал жуулчлалыг бүсчлэн
хөгжүүлж, эдийн засгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
7.2.1. Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, чанар, стандартыг сайжруулснаар
өрсөлдөх чадвар дээшилж, жуулчдын тоо 2 дахин нэмэгдэнэ.
7.2.2. Баян-Агт, Сайхан, Могод, Хутаг-Өндөр сумын нутгийг хамарсан эрүүл мэнд, рашаан
сувиллын аялал жуулчлалыг байгалийн үзэсгэлэнт тогтоц, адуун соёл, айраг брэндтэй
хослуулан нутгийн иргэдийн оролцоотой хөгжүүлсэн байна.
7.2.3. Түүх, археологийн үнэт дурсгалт газрууд болон Хөгнө-Тарнын байгалийн цогцолбор
газарт түр буудаллах цэг байгуулагдаж, орон нутгийн иргэдийг түшиглэсэн аялал жуулчлал
хөгжсөн байна.
7.2.4. Эг-Сэлэнгэ, Эг-Тарвагатайн бэлчир, Зэд-Хантай бүтээлийн нурууны дархан цаазат
газарт спорт загасчлал, усан аялал зэрэг тусгай сонирхлын адал явдалт аялал хөгжинө.
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