
Сангийн статистик үзүүлэлт

2015-2018 онд нийт 
325 санал хүлээн 
авсан 

2015-2018 онд нийт 
78 төсөл 36,7 тэрбум 
₮/ 15 сая 
ам.долларын төсөл 
санхүүжүүлэв

Нийт хамтарсан 
санхүүжилт- 5,1 
тэрбум/2,1 сая 
ам.доллар

2015-2018 онд нийт 
267 ажлын байр бий 
болгосон

2015-2018 онд нийт 
240,6 мянган хүнд үр 
өгөөж өгөх төсөл 
санхүүжүүлсэн

Нийт 94 хувь хүн, 
байгууллага, аж ахуй 
нэгжтэй хамтран 
ажилласан

2015-2018 онд нийт 
472.4 сая ₮/196 мян 
ам.долларын хандив 
үзүүлэв

2016-2017 онд нийт 87 
оюутанд тэтгэлэг 
олгов

2016-2017 онд нийт 
22 бизнес эрхлэгчдэд 
зээл олгов

2015-2017 онд 3 
дахь удаа аудитад 
орсон
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Батлагдсан төсөл хөтөлбөрийг сэдэвчилсэн 
хавсралтаар харуулав- 2018 оны 1-р улирал

Нийгмийн дэд бүтэц-20

Нийгмийн суурь 
үйлчилгээ-33
Байгаль орчны 
менежмент-8
Усны менежмент-3

Уламжлалт мал аж ахуй-4

Үндэсний түүх соёл-8

Орон нутгийн бизнес 
хөгжил-2

Ханбогд сум Баян-Овоо 
сум

Даланзадгад 
сум

Манлай сум Бүх сумд Бусад сум

(сумд) 12,297,604,681 1,621,819,247 13,766,919,694 1,743,212,560 3,761,006,951 2,843,896,952
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Сангийн хөрөнгө оруулалт- (2015-2018)



FILL

3,9 тэрбум төгрөг 472,4 сая төгрөг

1,7 тэрбум төгрөг

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангахад хувь нэмэр оруулсан байдал

Нийгмийн суурь үйлчилгээ
(Боловсрол, эрүүл мэнд)-33 Хандив, тусламж

Ирээдүй хойч үеийн 
төлөө сан

Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих: 148 ажлын байр 
бий болгож 118 төсөл шалгаруулж 
70 эмэгтэйг бизнес эрхлэлтийн 
сургалтанд хамруулав
Багшийн хөгжил- ур чадвар:
Өмнөговь аймгийн 160  багшийн ур-
чадварыг дээшлүүлэх сургалт зохион 
байгуулав
Ахмадуудад үзүүлэх эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний хүртээмжийг 
дээшлүүлэх: Өмнөговь аймгийн 4400  
ахмад настанг эрүүл мэндийн үзлэгт 
хамруулав

28,1 тэрбум төгрөг

Нийгмийн дэд бүтэц-(20
төсөл)

Ханбогд сумын сургууль 
цэцэрлэгийн цогцолбор: 640
сурагч, 200 хүүхдийн сурч 
боловсрох нөхцлийг бүрдүүлэв
Нийтийн зорчигч тээврийн 
үйлчилгээ: Даланзадгад суманд 8
цахилгаан эко автобус нийлүүлж 
иргэдийн ая тух, аюулгүй байдлыг 
нэмэгдүүлэв
2 сумын уурын зуух: Манлай болон 
Ханбогд суманд шинээр уурын 
зуухны барилга барив

1,3 тэрбум төгрөг 

Байгаль орчны 
менежмент-8

Ойжуулалтын ажил: 7 га газар 5 
зүйлийн ургамал тариалсан
Ханбогд сумын хог хаягдлын 
менежмент: Ханбогд суманд 
ландфилын талбай бий болгоно
Даланзадгад сумын хог 
хаягдлын менежмент: Цогц 
барилга байгууламжийн зураг 
төсөв болон менежментийн 
төлөвлөгөөг боловсруулна
Говийн төгөл: Сэврэй суманд 5 га 
газар т услалтын систем суулгав

970,7 сая төгрөг

Үндэсний түүх соёл, 
аялал жуулчлал-8

Аялал жуулчлалын салбарын хөгжил: 
Аймгийн 195 өв соёлын дурсгалт 
газрыг сурталчилах баримтат киног 5 
хэл дээр хийж байна
Үндэсний өв соёл мэдлэг ухааныг 
хүүхэд залууст өвлүүлэх: Ханбогд 
сумын дунд сургуулийн 2606 сурагчид 
өв соёлын талаар сургалт хийв
Өв соёлын хамгаалалт: Улс аймгийн 
хэмжээний 42 дурсгалт газрыг 
хамгаалалтанд авч хаягжуулан 107 
гэрээт хамгаалагчыг үнэмлэхжүүлэн 
ажиллаж байна

• Аймаг, сумдын наадмын үйл 
ажиллагаанд хандив олгов

• Өвөлжилтийн бэлтгэлд 
зориулан 250,0 сая төгрөгийн 
хандив олгов

• Яруу найргийн тэмцээнд 
хандив олгов

• Дэмүүл арслангийн 
нэрэмжит барилдаанд  
хандив олгов

851,3 сая төгрөг

Уламжлалт мал аж ахуй, 
бэлчээрийн менежмент-4

Бэлчээр эрдэнэ: 4 суманд 14 га 
талбай хашиж малчдын бүлэг 
байгуулав
Шилмэл сүрэг: 46522 малд 
ангилалт хийж шилмэл сүрэг бий 
болгож байна

526,1 сая төгрөг
Усны 
менемент-3

Гашуунсухайт боомтын ундны 
ус цэвэршүүлэх байгууламж:
Гашуунсухайт боомтод ундны ус 
цэвэршүүлэх байгууламж барьж 
стандартад нийцсэн тоног 
төхөөрөмж суурилуулж байна 

Тэтгэлэг: Өмнөговь аймгийн 87 
оюутанд 200 гаруй сая 
төгрөгийн тэтгэлэг олгов

Бичил зээл: 692 сая төгрөгийг 
байршуулж 22 хувь хүн, аж 
ахуй нэгжид 450 гаруй сая 
төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл 
олгов
Хадгаламж: Жил бүрийн 692 сая 
төгрөгийг 10 жилийн 
хугацаатай хадгалж байгаа.

Хамтарсан санхүүжилт: 21 төсөлд 5.1 тэрбум төгрөгийн
хамтарсан санхүүжилт хийв

ХДС-ийн үзүүлэлтүүд
ГОВИЙН ОЮУ 

ХӨГЖЛИЙГ 

ДЭМЖИХ САН
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ХДС-ийн хөрөнгө оруулалт
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ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл 
мэндийг дэмжих хөтөлбөр

2.3 ТЭРБУМ ₮
972 МЯН АМ.ДОЛЛАР

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛЫН 
САЛБАРТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН

Говийн бүсийн сэргээн засах 
үйлчилгээ

1.3 ТЭРБУМ ₮
555 МЯН АМ.ДОЛЛАР

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
САЛБАРТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН

2 сумын хог хаягдлын 
менежмент, мод үржүүлэг

1.2 ТЭРБУМ ₮
540 МЯН АМ.ДОЛЛАР

ХОГ ХАЯГДАЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТ 
САЙЖРУУЛАХАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН

Ариутгал- 2016, Шилмэл сүрэг

323 САЯ ₮
134.6 МЯН АМ.ДОЛЛАР

АЙМГИЙН УЛАМЖЛАЛТ МАЛ АЖ 
АХУЙН САЛБАРТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН

Тариа, Бэлчээр эрдэнэ

524.9 САЯ ₮
218.7 МЯН АМ.ДОЛЛАР

АЙМГИЙН БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ 
САЙЖРУУЛАХАД  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН

2 сумын уурын зуух

1.3 ТЭРБУМ ₮
539.5 САЯ АМ.ДОЛЛАР

ИРГЭДИЙН АМЬДРАХ ОРЧИН НӨХЦӨЛД 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН

Сум дундын малын эрүүл 
мэндийн төв

1.4 ТЭРБУМ ₮
583 МЯН АМ.ДОЛААР

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН МАЛЫН ЭРҮҮЛ 
МЭНДЭД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН

2 эмнэлгийн барилга, 1 
эмнэлгийн зураг төслийн ажил

2.3 ТЭРБУМ ₮
966.8 МЯН АМ.ДОЛЛАР

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
САЛБАРТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН

3 цэцэрлэг, сургууль цэцэрлэгийн 
комплекс, спорт заал

13.4 ТЭРБУМ ₮
5.6 САЯ АМ.ДОЛЛАР

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛЫН 
САЛБАРТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН

Өмнөговь аймгийн музей

5.7 ТЭРБУМ ₮
2.4 САЯ АМ.ДОЛЛАР

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ӨВ СОЁЛЫГ 
ХАМГААЛАХАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН

НИЙГМИЙН ДЭД БҮТЭЦ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСЛҮҮД

Өв соёлын дурсгалт газрын 
хадгалалт хамгаалалт

321.2 САЯ ₮
133.8 МЯН АМ.ДОЛЛАР

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ӨВ СОЁЛЫГ 
ХАМГААЛАХАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН

Баримтат кино, Шар цав, Хүрдэт 
агуйн хадгалалт хамгаалалт

649.3 САЯ ₮
270.5 МЯН АМ.ДОЛЛАР

АЙМГИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРТ 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН

Гашуунсухайт боомтын ус 
цэвэршүүлэх байгууламж

123.3 САЯ ₮
51.4 МЯН АМ.ДОЛЛАР

АЙМГИЙН УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ 
САЙЖРУУЛАХАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН

Чандмань эрдэнэ

821.6 САЯ ₮
342.3 МЯН АМ.ДОЛЛАР

УСНЫ НӨӨЦ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛСАН

ӨМ ЖДБ-ийн хөгжил, ХАА 
цогцолбор хөгжүүлэх

807.9 САЯ ₮
336.7 МЯН АМ.ДОЛЛАР

АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙ БИЗНЕС 
ХӨГЖИЛД ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛСАН



ХДС-ийн онцлох хөтөлбөрүүд–/2015-2018/
НИЙГМИЙН ДЭД БҮТЭЦ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
28.1 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 21 төсөл 

Төсөл хөтөлбөрийн нэр Үр дүн Зорилтот сум Холбогдох зураг

Баян-Овоо сумын 10 ортой эмнэлэг
/1.1 тэрбум төгрөг/

• Баян-Овоо суманд 10 ортой эмнэлгийн барилга, туслах барилгын хамт 
баригдсан, чанар, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчинд хөдөөгийн 
малчид иргэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авдаг болсон 

Баян-Овоо сум

Ханбогд сумын сургууль цэцэрлэгийн 
цогцолбор
/7.3 тэрбум төгрөг/

• 640 хүүхдийн сургууль, 200 хүүхдийн цэцэрлэгийг барилга баригдаж 
байгаа, ингэснээр хүн амын төвлөрөл нэмэгдэж байгаа Ханбогд сумын 
сургууль цэцэрлэгийн хэрэгцээ хангагдана

• Бүрэн тоноглогдсон
• 91 ажлын байр бий болно

Ханбогд сум

Сум дундын малын эрүүл мэндийн төв
(ХБ, МЛ, БО)
/1.4 тэрбум төгрөг/

• Малын эрүүл мэндийн төв, 4 машины граж, 4 айлын ажилчдын сууцны 
барилга баригдсан, ингэснээр цөөнгүй ажлын байр болж Өмнөговь 
аймгийн зүүн бүсийн сумд төдийгүй хил залгаа аймгийн малчид мал 
эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээ авах бололцоотой болж

• 5 ажлын байр бий болгосон

Ханбогд сум 
болон бусад 
хил залгаа сумд

Манлай сумын уурын зуух
/929.1 сая төгрөг/

• Манлай суманд уурын зуухны барилга баригдаж дууссан, ингэснээр 
сумын төвд сургууль цэцэрлэгийн дунд байрласан байсан уурын зуухны 
бохирдол байхгүй болж сумын төвөөс зайтай шинэ уурын зуухаар 
халаалтаа хангана

• 8 ажлын байр бий болгосон

Манлай сум

Даланзадгад сумын нийтийн зорчигч 
тээврийн үйлчилгээ-(хамтарсан
санхүүжилттэй)
ХДС-ийн санхүүжилт /350 сая төгрөг/
Бусад эх үүсвэр /46 сая төгрөг/

• J-800EV-3 загварын 8 цахилгаан автобус нийлүүлж Даланзадгад сумын 
нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд явуулж байна

• 15 ажлын байр бий болгосон

Даланзадгад 
сум

Ханбогд сумын уурын зуух (хамтарсан 
санхүүжилттэй)
ХДС-ийн санхүүжилт /365.7 сая төгрөг/
Бусад эх үүсвэр /16 сая төгрөг/

• 1,8 гкал хүчин чадалтай 3 тогоо суурилуулж холбогдох барилга 
угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэн сумын иргэдийг төвийн халаалтанд 
холбосон 

• 6 ажлын байр бий болгосон

Ханбогд сум

Өмнөговь аймгийн музей
/Нийт- 6,9 тэрбум төгрөг
2018 онд- 3,5 тэрбум төгрөг/

• 4 давхар 4147,7 метр квадрат талбай бүхий музейн барилга барина
• 14 ажлын байр бий болгоно

Даланзадгад 
сум
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ХДС-ийн онцлох хөтөлбөрүүд–/2015-2018/

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТ, ХАМГААЛАЛ
/1,3 Тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 8 хөтөлбөр

Төсөл хөтөлбөрийн нэр Үр дүн Зорилтот сум Холбогдох зураг

Ханбогд сумын мод үржүүлгийн газар
/88.1 сая төгрөг/

• 5 га газарт 2400 мод тарина /сухай, хайлаас, харгана, 
хотир, хармаг, жигд, шар хуайс

• Цөлжилт багасгана
• 2 ажлын байр бий болгосон

Ханбогд сум

Оюу хүлэмж
/150 сая төгрөг/ 

• 2016-2026 хооронд Өмнөговь аймгийн иргэдэд 
хөнгөлөлттэй үнээр хүлэмж нийлүүлнэ

• Өмнөговь аймгийн иргэдэд 2016 онд 50 хүлэмж, 2017 
онд 19 хүлэмж, нийт 69 хүлэмж олгосон байгаа. 

Өмнөговь аймгийн бүх 
сумд

Манлай сумын Говийн ойн төгөл
/129.2 сая төгрөг/

• Манлай сумын ЗДТГ-аас тодорхойлсон газруудад 2889
мод тарьсан

• 15 ажлын байр бий болгосон

Манлай сум

Сэврэй сумын Говийн төгөл
/7.5 сая төгрөг/

• 1000 мод бүхий 5 га газарт цогц усалгааны систем 
суурилуулсан.

• Хэрэгжүүлэгч нөхөрлөлийн 11 иргэн төслийн үр 
шимийг хүртсэн

Сэврэй сум

Цэмцгэр Даланзадгад
/40.5 сая төгрөг/

• 3,8 тонн хог тээвэрлэх 1 машин нийлүүлсэн Даланзадгад сум

Ханбогд сумын хог хаягдлын 
менежемент
/593.4 сая төгрөг/

• Ханбогд суманд хог хаягдал булшлах газар байгуулах
Гэрээ байгуулах шатандаа байгаа

Ханбогд сум

Даланзадгад сумын хог хаягдлын 
менежмент-барилгын зураг төсөл
/187.1 сая төгрөг/

• Хог хаягдал боловсруулах байгууламжын зураг төсөл 
болон менежментийн төсөл боловсруулж байгаа

Даланзадгад сум
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ХДС-ийн онцлох хөтөлбөрүүд–/2015-2018/

Төсөл хөтөлбөрийн нэр Үр дүн Зорилтот сум Холбогдох зураг

Ханбогд сумын Эрүүл малчин
/100 сая төгрөг/

• Ханбогд сумын эмнэлэгт 21 төрлийн 31 багаж тоног 
төхөөрөмж нийлүүлж 25 эмч мэргэжилтэнд ашиглалтын 
сургалт явуулсан

• 10 ажлын байр бий болгосон

Ханбогд сум

Хүний наймааны хохирогч болон 
шилжин суурьшигчдын эрхийг 
хамгаалах-(хамтарсан санхүүжилттэй)
ХДС-ийн санхүүжилт /34.2 сая төгрөг/
Бусад эх үүсвэр /638.8 сая төгрөг/

• Зорилтот бүлгийн 1000 эмэгтэй, 100 ачааны машины 
жолооч, 500 сурагчдад ухуулга, сурталчилгааны ажил 
хийсэн

Ханбогд, Манлай, Баян-
Овоо, Цогтцэций, Замын 
Үүд

Миний гэр бүл
/47.3 сая төгрөг/

• Өмнөговь аймгийн бүх сумаас нийт 4826 хүнийг гэр бүлийн 
боловсрол сургалтанд хамруулж 142 хүнд сэтгэл зүйн 
зөвлөгөө өгсөн

• 2016 оны 2-р улиралтай 4-р улирлыг харьцуулахад гэр 
бүлийн салалт 23% -иар буурахад нөлөөлсөн

Өмнөговь аймгийн бүх 
сумд

Говийн бүсийн сэргээн засах үйлчилгээ
/164.6 сая төгрөг/

• Сэргээн засах үйлчилгээний кабинетийг БОЭТ-д бий 
болгож 2 мэргэжилтэн бэлтгэн 14 төрлийн 17 тоног 
төхөөрөмжийг Өмнөговь аймгийн БОЭТ-д хүлээлгэн өгсөн.

• 2 ажлын байр бий болгосон

Говийн бүс

Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих
/205 сая төгрөг/

• 118 төсөл шалгаруулж дэмжин хоёр зуун сая төгрөгийн 
санхүүжилт хийж, 148 ажлын байр бий болгон 70 эмэгтэйг 
бизнес эрхлэгчийн сургалтанд хамруулсан

• 148 ажлын байр бий болгосон

Өмнөговь аймгийн бүх 
сумд

Ахмадуудад үзүүлэх эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх
/76.9 сая төгрөг/

• Өмнөговь аймгийн 65 аас дээш насны 4400 ахмадад эрүүл 
мэндийн үзлэг оношлогоо хийж шаардлагатай тохиолдолд 
хяналтанд хамруулах үйлчилгээ үзүүлсэн

Өмнөговь аймгийн бүх 
сумд

Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүдийн 
эрүүл мэндийг дэмжих хамтарсан 
хөтөлбөр-(хамтарсан санхүүжилттэй)
ХДС-ийн санхүүжилт /4 тэрбум төгрөг/
Бусад эх үүсвэр /8 тэрбум төгрөг/

• Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудад чиглэсэн
эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулж орон нутгийн 
мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулж сумдын эрүүл мэндийн 
төвүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлнэ

Өмнөговь аймгийн бүх 
сумд

НИЙГМИЙН СУУРЬ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
3,9 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 33 хөтөлбөр
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ХДС-ийн онцлох хөтөлбөрүүд–/2015-2018/

Төсөл хөтөлбөрийн нэр Үр дүн Зорилтот сум Холбогдох зураг

Ариутгал-2016 (хамтарсан
санхүүжилттэй)
ХДС-ийн санхүүжилт /386.5 сая төгрөг/
Бусад эх үүсвэр /328.5 сая төгрөг/

• Өмнөговь аймгийн 15 сумын 5417 өрхийн 4987 өвөлжөө, 
хаваржааг ариутгаж малын ашиг шим болон  хүнсний 
аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэхэд  эерэгээр нөлөөлсөн.

Өмнөговь аймгийн бүх 
сумд

Шилмэл сүрэг
/138.5 сая төгрөг/

• Зорилтот сумдын нийт 46522 малд ангилалт хийж цөм 
сүрэг бий болгох ажил хийж байгаа

Сэврэй, Булган, Мандал-
Овоо, Ханбогд сумд

Бэлчээр эрдэнэ
/320 сая төгрөг/

• Зорилтот сумдын нийт 14 га бэлчээр хашиж судалгаа хийн 
аймгийн 20 мэргэжилтэнг чадавхжуулан 4 сумын 
бэлчээрийн даац тодорхойлох ажил хийж байгаа

Ханбогд, Баяндалай, 
Баян-Овоо, Цогт-Овоо 

Нутгийн иргэдэд тулгуурласан усны 
чанарын хяналт, үнэлгээ
/13.3 сая төгрөг/

• Түншлэгч сумдын 30 багш, 70 сурагч, 70 эцэг эхэд сургалт 
явуулж сумдын сургуулиудад эко клуб байгуулж усны 
чанарын шинжилгээ хийсэн

Ханбогд, Манлай, Баян-
Овоо, Даланзадгад сумд

Гашуун сухайт боомтын ундны усыг 
цэвэршүүлэх байгууламж
/112.8 сая төгрөг/

• 27 метр квадрат талбай бүхий ундны ус цэвэршүүлэх 
байгууламж барьж цогц ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж 
суурилуулж байгаа

Гашуунсухайт боомт-
Ханбогд сум

Чандмань эрдэнэ
/821.6 сая төгрөг/

• Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Цогт-Овоо сумдын 44 
худгийг сэргээн засварлана

• Зорилтот сумдад 33 шинэ худаг гаргана

Ханбогд, Баяндалай, 
Баян-Овоо, Цогт-Овоо 
сумд

Өмнөговь аймгийн жижиг дунд 
бизнесийг хөгжүүлэх хөтөлбөр 
(хамтарсан санхүүжилттэй)
ХДС-ийн санхүүжилт /4 тэрбум төгрөг/
Бусад эх үүсвэр /8 тэрбум төгрөг/

• Даланзадгад суманд жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлэх төв 
байгуулна

• Жижиг дунд бизнесийг чадавхжуулна

Даланзадгад сум

УЛАМЖЛАЛТ МАЛ АЖ АХУЙ, БЭЛЧЭЭР
/852.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 4 хөтөлбөр

УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ
3 programs worth MNT 526.1
сая төгрөгийн өртөг бүхий 3 
хөтөлбөр

ОРОН НУТГИЙН БИЗНЕС ХӨГЖИЛ
199.5 сая төгрөгийн өртөг бүхий 1 
хөтөлбөр
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ХДС-ийн онцлох хөтөлбөрүүд–/2015-2018/

Төсөл хөтөлбөрийн нэр Үр дүн Зорилтот сум Холбогдох зураг

Манлай сумын Шар цав, Хүрдэт агуйн 
соёлын өвийг аялал жуулчлалтай 
хослуулан хөгжүүлэх
/413 сая төгрөг/

• Манлай сумын Өгөөмөр багийн нутаг дэвсгэрт байрлах 4-
5 төрлийн үлэг гүрвэлийн 18000 мөрийг хадгалж 
хамгаалах, Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутагт орших 
Хүрдэт агуйн бичээсүүдийг хадгалж хамгаалах, 
танилцуулга самбар байрлуулах ажил хийсэн

Ханбогд, Манлай сумд

Манлайн музей
/36.2 сая төгрөг/

• Манлай сумын музейг тохижуулан үзмэрүүдийг 
хоргожуулан камер, дохиолол суурилуулсан.

Манлай сум

Аялал жуулчлалын салбарын хөгжил-
жуулчдыг татах сургалт, сурталчилгаа
/200 сая төгрөг/

• Өмнөговь аймгийн талаар 5 сэдвээр 8-10 цуврал 
баримтат кино хийж Орос, Япон, Хятад, Солонгос хэл уруу 
хөрвүүлж 6 сувгаар цацаж цахим хуудсанд байршуулж 
олны хүртээл болгох ажил хийж байна

Өмнөговь аймгийн бүх 
сумд

Үндэсний өв соёл, мэдлэг ухааныг хүүхэд 
залууст өвлүүлэн үлдээх сургалт
/34.2 сая төгрөг/

• Ханбогд сумын ахмадууд тус сумын 6-9-р ангийн 
давхардсан тоогоор 2606 хүүхдэд өв соёлын талаар 
сургалт явуулсан

Ханбогд сум

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын 
хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах
/80 сая төгрөг/

• Зорилтот сумдын үл хөдлөх 42 дурсгалт газрыг 
хамгаалалтанд авч хаягжуулан гэрээт хамгаалагчдыг 
үнэмлэхжүүлэх ажил хийж байгаа

Баяндалай, Булган, Баян-
Овоо, Гурвантэс, Мандал-
Овоо, Манлай, Ноён, 
Номгон, Ханбогд, Сэврэй 
сумд

Зан заншил-сургалт
/36.2 сая төгрөг/

• Ханбогд сумын бага сургууль дээр зан заншлын сургалт 
явуулах кабинет тохижуулж гадаа талбайд 650 хайлаас 
тарьсан

Ханбогд сум

Хөдөөгийн соёл-хөгжлийн түүчээ
/21.1 сая төгрөг/

• Мандал-Овоо сумын соёлын төвд 50 төрлийн хувцас, 
хэрэглэл, 23 төрлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн

Мандал-Овоо сум

Зөөлөн сандал, мэргэжлийн гэрэлтүүлэг
/150 сая төгрөг/

• Ханбогд сумын соёлын төвд 320 сандал, 63 гэрэлтүүлэг, 
тоног төхөөрөмж нийлүүлж ажилчдад 16 цагийн сургалт 
явуулсан. 

Ханбогд сум

ҮНДЭСНИЙ ТҮҮХ СОЁЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МЕНЕЖЕМЕНТ
970.7 сая төгрөгийн өртөг бүхий 8 хөтөлбөр
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№ Зардлын нэр Эхний 

үлдэгдэл

2018 оны 

баталсан
Зарцуулалт Үлдэгдэл

1 Хандив тусламж 297,783,535 243,367,000 441,412,560 99,737,975

• Төслийн санд буцааж шилжүүлсэн үлдэгдэл 250,000,000

• Баян-Овоо тэмээчдийн баяр 3,000,000

• Эгшиглэнт говь яруу найргын тэмцээн 2,130,500

• Дэмүүл арслангийн бөхийн барилдаан 20,000,000

• Ахмадын хороо байгуулагдсаны 30 жилийн ойн цуврал үйл 

ажиллагааны хандив
26,000,000

• Уламжлалтыг сэргээх, Саран хөхөө чуулгын тоглох 9,800,000

• Өмнөговь аймгийн иргэдийн онцгой байдлын нөхцөл авах арга 

хэмжээнд сургах
2,910,260

• Ханбогд хайрханы тахилга 2,500,000

• Сэврэй ЭМТ-ийн 80 жилийн ой 5,000,000

• Баян-Овоо сумын наадмын хандив 5,000,000

• Өмнөговь аймгийн наадмын хандив 15,000,000

• Манлай ЭМТ-ийн 80 жилийн ой 5,000,000

• Манлай сумын ЕБС-ийн 80 жилийн оы 5,000,000

• Мандал-Овоо сумын ЭМТ-ийн 80 жилийн ой 5,000,000

• Ханбогд сумын наадмын хандив 5,000,000

• Манлай сумын наадмын хандив 5,000,000

• Хадны дурсгалт зургаар баримтат кино хийх 16,240,800

• Өмнөговь аймгийн бөхчүүдийн тухай баримтат кино 15,000,000

• Монгол хятадын хэвлэл мэдээллийн чуулган 15,000,000

• МХҮХ-ны урлагын их наадамд оролцоход хандив 4,531,000

• Ханбогд сумын сургууль цэцэрлэгийн комплекс-хандив 8,300,000

• Манлай, Баян-Овоо, Ханбогд сумдын тэмээний баяр 16,000,000

2 Ирээдүй хойч үеийн төлөө сан 1,003,340,637 608,417,500 135,483,805 1,476,274,332

 Хадгаламж 481,024,978 243,367,000 724,391,978

 Хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэр 448,917,298 243,367,000 692,284,298

 “Говийн оюу – Оюутны тэтгэлэг” хөтөлбөр 73,398,361 121,683,500 135,483,805 59,598,056

Хандив тусламж болон ирээдүй хойч үеийн төлөө сан
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Ирээдүй хойч үеийн төлөө сангийн мэдээлэл

10

Говийн оюу – Бизнес боломж хөтөлбөрийг Хаан банкнтай хамтран
2016 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд нийт
692,284,298 төгрөгийг бичил зээлийн эх үүсвэрт байршуулсан ба
зорилтот сумдын бизнес эрхлэгч иргэдийг дэмжиж зээл олгосон.
Нийт олгосон зээлээс 113 сая төгрөгийн эргэн төлөлт хийгдсэн
байна.

Сум
Зээлийн

тоо
Олгосон зээл Багц

Даланзадгад 18 380,000,000.00 322,274,080.39

Ханбогд 9 171,000,000.00 129,762,722.80

Манлай 4 79,020,000.00 65,042,443.18

Ханхонгор 1 30,000,000.00 17,085,323.12

Нийт 32 668,020,000.00 534,164,569.49

2018 оны зээлийн эх үүсвэрийг байршуулнаар ХААН банк өөрийн
тооцооны төв, нэгжүүдээр иргэдээс зээлийн материал хүлээн авч
байна.

Зээлийн зориулалт Зээлийн тоо

Хүнсний худалдаа, дэлгүүрийн өргөтгөл 7

Гутал засвар, оёдол 2

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 6

Аялал жуулчлал 1

Авто засварын үйлчилгээ 1

Барилгын материалын үйлдвэрлэл 14

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр 1

Нийт 32

Говийн Оюу – Оюутны тэтгэлэг хөтөлбөр Говийн Оюу – Бизнес боломж хөнгөлөлттэй зээл

Сумын нэр 2016 он 2017 он 2018 он

Баяндалай 0 5 3

Баян-овоо 1 2 3

Булган 0 1 2

Гурвантэс 1 0 2

Даланзадгад 18 33 31

Мандал-овоо 0 1 1

Манлай 1 4 3

Ноён 1 1 0

Номгон 1 1 1

Сэврэй 1 1 0

Ханбогд 3 2 3

Ханхонгор 1 3 3

Хүрмэн 0 0 1

Цогт-овоо 2 2 1

Цогтцэций 0 1 1

Нийт 30 57 55

2016-2018 онд тэтгэлэг авсан оюутнуудын тоо

Эрүүл 
мэнд

Уул 
уурхай

Боловсро
л

Инженер
/Техноло

ги
Барилга ХАА

Мэдээлэ
л 

технолог
и

2016 10 1 7 5 6 1

2017 17 4 16 3 7 10 0

2018 16 3 8 3 11 11 3
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2018 онд Сангаас зорилтот сумдад олгосон санхүүжилтийн квотын тайлан мэдээ

ЗОРИЛГО

Зорилтот сумдын нийт иргэд, тухайлбал нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдийн сайн сайхан байдлыг дэмжихэд чиглэсэн тогтвортой хөгжлийн
хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулж, санхүүжилт олгох зорилготой

ТӨСӨЛ САНААЧЛАГЧ

· Тухайн сумын иргэд, төрийн бус байгууллага

Шалгуур үзүүлэлт Дэмжихгүй саналууд

• Өмнөговь аймагт хэрэгжих,
• Сумдын иргэд нийтийн хурлаар хэлэлцэж дэмжигдсэн

байх,
• Сангийн төсөл, хөтөлбөр санхүүжүүлэх чиглэлтэй

уялдсан байх,
• Иргэдийн амьжиргаанд үр өгөөж авчрах,
• Зорилтот бүлгийн хэрэгцээ шаардлагыг тусгасах байх,
• Ашгийн бус,
• Олон нийтийг хамарсан,
• Хэрэгжиж буй эсвэл хэрэгжиж дууссан төсөлтэй

давхцаагүй байх

• Шашны эсвэл улс төрийн байгууллагыг дэмжих зорилготой
• Өмнөговь аймгаас гадна хэрэгжих төсөл, хөтөлбөр
• Байгууллагын үйл ажиллагааны зардлыг хариуцах
• Хувь хүний аялал, эмчилгээний болон уралдаан тэмцээнд оролцох

зардал
• Энэхүү санхүүжилт олгох журмаас ангид урьдчилан эхлүүлсэн төсөл
• Алдагдлаа нөхөх болон яаралтай санхүүжүүлэх төсөл.
• Ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын санаачилсан төсөл,

хөтөлбөр

2018 ОНЫ КВОТЫН САНХҮҮЖИЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ

№ Сумд Квотын хэмжээ ₮
Төсөл хөтөлбөрийн

гэрээний дүн ₮
Эрсдлийн сангийн 

зарцуулалт ₮
Үлдэгдэл 

санхүүжилт ₮
Төсөл хөтөлбөрийн тоо

1 Баян-Овоо 121,683,500 89,236,500 6,084,175 26,362,825 4

2 Баяндалай 73,010,100 69,359,595 3,650,505 - 1

3 Булган 73,010,100 63,018,689 - 9,991,411 2

4 Даланзадгад 121,683,500 53,300,000 - 68,383,500 3

5 Манлай 121,683,500 121,344,335 - 339,165 6

6 Номгон 73,010,100 69,500,000 3,492,500 17,600 2

7 Сэврэй 73,010,100 73,001,500 - 8,600 9

8 Ханбогд 170,356,900 161,344,909 8,517,845 494,146 10

9 Цогт-овоо 73,010,100 44,857,744 3,594,590 24,557,766
3

/1 төсөл тендерийн шатанд/

ДҮН 900,457,900 744,963,272 25,339,615 130,155,013 40 11



Өмнөговь аймгийн жижиг дунд бизнесийг дэмжих хөтөлбөр

№ Байгууллаг
ын нэр

Нийт санхүүжилт
/төгрөгөөр/

Нийт санхүүжилт
/төгрөгөөр/

2018 2019 2020

1 ХДС 608,417,500 2,068,619,500 2,677,037,000

2 Жи Ай Зэт 730,101,000 730,101,000 486,734,000 1,946,936,000

3 Ай Эф Си 243,367,000 243,367,000 243,367,000 730,101,000

Нийт 1,581,885,500 3,772,188,500 5,354,074,000

Ерөнхий зүйл

• Говийн оюу ХДС, Жи Ай Зэт, Ай Эф Си 5,3 тэрбум төгрөгийн хамтарсан 
санхүүжилт хийж байна

• Бизнес хөгжлийн төв байгуулна
• Өмнөговь аймгийн жижиг дунд бизнесүүдийг дэмжиж чадавхжуулах сургалт 

явуулна

Санхүүжилт

ЖДҮ-г дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн механикм 

• 2019 онд 350,000 евро олгох санхүүжилтийн хуваарьтай байгаа

Чанарын 
Шаардлага/Чанарын 

баталгаажуулалт

Говийн Оюу 
ХДС

IFC

Худалдаа / Бизнес

ЭМААБО

Техникийн Сургалтууд

Зээлийн Орчин
Бизнесийн Ёс Зүй

Бизнес хөгжлийн төв

GIZ

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ
(Бизнес Хөгжлийн Төв)

2018 онд хийсэн ажил

2019 онд хийхээр төлөвлөсөн ажил

• Даланзадгад сумын бизнес хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг явуулах байр 
түрээсэлсэн.

• 2018 оны 10-12 дугаар саруудад 3 төрлийн сургалт зохион байгуулж 16 
удаагийн сургалт явуулж 42 аж ахуй нэгжийн 115 ажилчин хамрагдсан.

• Говь Фестивал 2018 үйл ажиллагааны үеэр Бизнес хөгжлийн төвийн 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар танилцуулга хийсэн

• Ханбогд, Даланзадгад, Манлай, Цогт-Цэций сумдад танилцуулга хийсэн
• 18 сургалт 7 модуль боловсруулан туршсан. 3 нэмэлт сургалтын модуль 12 

нэмэлт сургалтын хөтөлбөр боловсруулсан
• 20 хувь хүн, байгууллага сонгож сан бүрдүүлсэн.
• Сургалт явуулж 6,480,000 төгрөг цугларсан бөгөөд Бизнес инноваци хөгжлийн 

данс нээж төвлөрүүлсэн. Уг мөнгийг хэрхэн зарцуулах шийдвэрийг төслийн 
Удирдах хорооноос гаргана.

• Бизнес төлөвлөгөөг хянаж сайжруулалт хийж байна.

• Жи Ай Зэт, Аймгийн ЗДТГ, Говийн оюу ХДС-тай хамтран цаашид хийх ажлаа 
тохирч төлөвлөгөө гаргана

• Даланзадгад сумын бизнес хөгжлийн төв байгуулна.
• Суурь мэдээлэлд үндэслэн 2019 онд хяналт үнэлгээ хийнэ.
• Бүлгийн сургалт зохион байгуулна
• Гарцаарчилсан зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж эхэлнэ 
• ЖДҮ-ийг дэмжих, тэднийг чадавхжуулах сургалтуудын хөтөлбөр, модулийг 

эцэслэх
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Аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр

Ерөнхий зүйл

• Говийн оюу ХДС, НҮБ-ХАС, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, ДЭМБ, Австралийн Засгийн 
газар, Монголын Засгийн газар 12,1 тэрбум төгрөгийн хамтарсан санхүүжилт 
хийж байна

• 6 зорилтын хүрээнд Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-тай хамтран эмэгтэйчүүд, 
залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ

Санхүүжилт

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн механизм, үр дүн

Говийн Оюу 
ХДС

Австралын ЗГ, 
Монголын ЗГ

Нэгдсэн хөтөлбөр

НҮБ-Хүн 
амын сан

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ

2018 онд хийсэн ажил

№ Байгууллаг
ын нэр

Нийт санхүүжилт /₮/ 2018 2019

1 ХДС 4,268,657,180 987,741,208 448,276 Ам. 
доллар 

2 НҮБ-ХАС 2,993,414,100

3
НҮБ-ын 

Хүүхдийн 
сан

778,774,400

4 ДЭМБ 496,468,680

5
Австралийн 

ЗГ
1,216,835,000

6
Монголын 

ЗГ
2,433,670,000

Нийт 12,187,819,360

Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар сайжирна

Өвчний илрүүлэг, эмчилгээ, сайжирна

БЗДХ, Умайн хүзүүний хорт хавдрын гаралт буурна

Орон нутгийн эрүүл мэндийг салбарын чадавхи  
бэхжсэн байна

Жендерт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан 
сэргийлэх , хариу арга хэмжээ авах

Залуучууд, өсвөр насныхан чадавхижиж оролцоо 
нэмэгдэнэ

• Үр дүн 1:
• БОЭТ, ЭМГ-ын удирдлага, эх баригчид, эмэгтэйчүүдийн эмч нарын 

чадавхийг нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн чанартай үйлчилгээ 
үзүүлэх чиглэлээр бэхжүүлэх чиглэлийн сургалт зохион байгуулсан

• Аймгийн ЗДТГ-тай хамтран ажиллаж шаардлагатай тоног төхөөрөмж 
худалдан авах захиалга хийсэн

• Ханбогд суманд сургалт явуулсан. Ханбогд, Даланзадгад, Цогтцэций 
сумдын эмнэлэгт өсвөр үеийн кабинетуудыг тохижуулах

• Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс сумдад өргөжүүлж сүлжээгээр 
холбогдоход шаардлагатай тоног төхөөрөмж захиалга хийсэн

• Үр дүн 2:
• БЗДХ-тай 1120 өвчтөнийг эмчлэх эм худалдан авах захиалга хийсэн
• БЗДХ-ын урьдчилан сэргийлэх илрүүлэг үзлэгийн аргачлал 

боловсруулах ажлыг БОЭТ, ЭМГ-тай хамтран хийсэн
• Үр дүн 3:

• ЭМАШТҮ-нд мобайл технологийн хэрэглээг өргөжүүлэх нь төслийн 
санал Австралийн засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдахаар 
болж 27000 Австрали долларийн дэмжлэг авсан ба явуулын эрүүл 
мэндийн технологи, нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжинд 
зарцуулагдана

• Үр дүн 4:
• Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хэлэлцүүлгийг удирдлагын багийн дунд 

зохион байгуулсан
• БОЭТ-ийн төрөх тасгийн амбулаторын хэсгийг тохжуулах засварын 

ажил хийж байна
• Үр дүн 5:

• Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл Даланзадгад, Цогтцэций, 
Ханбогд сумдуудад байгуулагдаж анхдугаар хуралдаан зохион 
байгуулагдсан

• Үр дүн 6:
• Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөгсдөд үйлчлэх нэг цэгийн үйлчилгээг 

байгуулахаар орон нутгийн зүгээс 175 сая төгрөгийг төсөвт суулгасан

13

2019 онд хийхээр төлөвлөсөн ажил

• Өмнөговь аймгийн иргэдийн эрүүл мэндэд чиглэсэн нэн шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжүүдийг худалдах авах

• Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан mHealth аппликейшнийг нийтэд хүртээмжтэй 
болгох

• БЗДХ, эмэгтэйчүүдийн архаг өвчний шинжилгээ, оношлогоо, эмчилгээ хийх 
тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах


