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ӨМНӨХ ҮГ
суурь нь хүний амьд явах үндсэн хэрэгцээг хангагч байгаль
дэлхий, түүн дээрх амьдралын олон хэлбэр гэдэгтэй хэн ч
маргахгүй бизээ.

Дэлхий нийтээр даяаршиж,
олон үндэстэн ястан, улс гүрнүүд
аж амьдралынхаа нийтлэг
асуудал, сорилт бэрхшээл,
гарах арга замуудын талаар
харилцан туршлагаа хуваалцаж
өөрийн
онцлогт
тохирсон
хөгжлийн чиглэл, баримтлах
зарчим болоод хэрэгжүүлэх
арга хэрэгсэл, нөөц боломжоо
тодорхойлдог болсон цаг үед
бидний төрөлх нутаг орон,
ард иргэдийн ирээдүйд чиг
баримжаа болохуйц бодлого
боловсрогдон гарч байгаа нь
таатай.
Сум орны хөгжлийн талаарх
ихэнх хүмүүсийн төсөөлөлд
тохилог дулаан сууц, засмал
зам, сайн харилцаа холбоо,
элбэг
хангалуун
амьдрал
хамгийн түрүүнд буудаг нь
нийтлэг боловч тэдгээрийг
бүгдийг нэг дор хэрхэн
цогцлоох нь олон зүйлээс
хамаарах төдийгүй энэ бүхний
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Хөгжилд хүрэхийн тулд байгаа бүхнээ юу ч үлдээлгүй хоослон
ашиглаж, дахин сэргэхээргүй болтол цөлмөсөн олон жишээ дэлхийн
улс орнуудад байдаг. Хэрэв бид хожимдохоос нь өмнө ухаарч ажил
үйлээ цаг алдалгүй эхлүүлэхгүй бол тэдний туулсан зам яг өмнө
маань байгааг та бүхэн харж мэдэрч байгаа гэдэгт найдаж байна.
Үүний ганцхан жишээ бол малын тоо хэт өссөнөөс шалтгаалсан
бэлчээрийн доройтол, хомсдол, ургац бууралт, түүний үр дүнд улам
бүр эрчимжиж буй хуурайшилт, элсний нүүлт, цөлжилт юм. Энэ
үзэгдэл зөвхөн бидний амьжиргааны гол эх үүсвэр болох мал аж
ахуйд сөргөөр нөлөөлөөд зогсохгүй, нутаг орны маань өнгө үзэмж,
үнэ цэнийг нэмэгдүүлж байдаг байгалийн экосистемийн олон
хэлбэр, түүн доторх ан амьтад, жигүүртэн шувуудын амьдрах орчныг
доройтуулж, нутгаасаа дайжиж дүрвэн, устах аюулд хүргэсээр байна.
Амьдралын материаллаг хэрэгцээнийхээ боол болсон өнөөгийн
нийгмийн хандлага, сэтгэлгээ, хэв маягаа өөрчилж, үр хойчдоо
онгон дагшин нутаг усаа өвлүүлэн үлдээх нь өвөг дээдсээс та бидэнд
өвлүүлж өгсөн бүхнийг тоо ёс, өнгө зүсээр нь дараагийн үе удамд
хүлээлгэн өгөх бидний хэнтэй ч хуваалцахгүй үүрэг хариуцлага
билээ. Тийм ч учраас хөгжил дэвшил сайн сайханд хүрэхийн
тулд хэтэрхий өндөр үнэ төлөх бус харин ухаалаг, тогтвортой арга
хэлбэрийг сонгож урагшлах нь Тогтвортой хөгжлийн үндсэн санаа
юм. Харин та бид үүнийг өөрсдийн ахуй амьдралд буулган ойлгож
өдөр тутмын хэвшил, насан туршийн дадал үйл болгож чадваас
өнгөрсөн хойно нь харамсах зүйл огтхон ч гарахгүй бөгөөд үр удам
маань бидний үйлс, ухаанаар бахархах нь лавтай.
Та бүхний гар дээр очиж байгаа энэ бүтээл алс хэтийн зам чигийг
маань зөв зааж, урагш хөтлөн хөгжилд хүргэхэд үнэтэй хувь нэмэр
оруулна гэдэгт эргэлзэхгүй байна.
Нутгийн минь уул ус, ан амьтан, хүн зон мөнхөд амар амгалан орших
болтугай.
ЦЭРЭНДОРЖИЙН МӨНХБАТ
“Хомын Талын Тахь” ТББ-ын гүйцэтгэх захирал

Эрхэм хүндэт нутгийн зон олон ахан дүүс та бүхэнд энэ өдрийн
мэндийг хүргэе.
Манай сум Монгол улсын хэмжээнд 12, Завхан аймгийн хэмжээнд
анхны удаа сумынхаа “Тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө”-г бодлогын
баримт бичгийн түвшинд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаараа
батлуулаад байна.
“Энэхүү төлөвлөгөөг батлуулахад өөрсдийн хүч хөдөлмөр,
санхүүжилтээр дэмжиж ажилласан Хомын талын тахь ТББ, Баруун
бүсийн Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн ТББ-ын хамт олонд баярлаж
талархсанаа илэрхийлье”
Сумын тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөг батлуулсанаар эдийн
засаг, нийгэм, байгаль орчны тогтвортой хөгжилд чухал хувь нэмэр
болох юм.
Цаашид сумын хөгжил дэвшил, гал голомт болсон “Тогтвортой
хөгжлийн төлөвлөгөө”-г сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны
мөрийн хөтөлбөр, сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлтэй уялдуулан зохицуулах нэн чухал үүрэг хариуцлага бидний
өмнө ирээд байна.
Иймд орон нутгийн төр, хувийн хэвшилийн албан хаагчид, иргэд
хөдөлмөрчид, олон улсын болон төрийн бус байгууллагуудын
удирдлага та бүхэнтэй төрөлх нутгийнхаа тогтвортой хөгжил
дэвшилийн төлөө хамтдаа ажиллах түүхэн цаг үед сумын удирдлагын
хүндтэй албанд үүрэг гүйцэтгэж байгаадаа баяртай байна.
Хөгжил дэвшилийн түүчээ болсон Дөрвөлжинчүүд та бүхэндээ
амжилт хүсье.

ЧИМЭД-ОЧИРЫН БАТДӨЛ
Дөрвөлжин сумын засаг дарга
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ХУРААНГУЙ
Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын “Тогтвортой хөгжлийн
төлөвлөгөө 2017-2025” бодлогын баримт бичиг нь хөгжлийн
тулгуур баримт бичиг юм. Энэхүү баримт бичигт тогтвортой
хөгжлийн үзэл баримтлалыг иш үндэс болгон өнөөгийн хүрсэн
хөгжлийн түвшинг бодитоор үнэлж, тулгамдсан асуудал, эрсдэл,
хөгжлийн гарцуудыг тодорхойлж, хөрөнгө мөнгө, цаг хугацаа
алдахгүй асуудлыг шийдвэрлэхэд онцгой анхаарахын зэрэгцээ,
хөгжлийн бодлого боловсруулах олон улсын аргазүй, туршлага,
мэдлэг мэдээллийг ашиглан, судалгаа шинжилгээний үр дүнд
суурилан, орон нутгийн иргэд, төрийн байгууллагууд, шийдвэр
гаргагчид, хувийн хэвшил, олон нийтийн санаа бодол, хүсэл
эрмэлзлэлд тулгуурлан боловсруулав.

Тус баримт бичгийг нэг
жил гаруйн хугацаанд
зөвлөх баг, захиалагч тал,
орон нутгийн удирдлага
хамт олны оролцоотойгоор
3 удаагийн олон нийтийн
хэлэлцүүлэг, зөвлөх багийн
17 удаагийн дотоод хэлэлцүүлэг, захиалагч- зөвлөх багийн 6
удаагийн зөвлөлдөх уулзалтын үр дүнд боловсруулав.

Завхан
аймгийн
Дөрвөлжин
сумын
“Тогтвортой
хөгжлийн
төлөвлөгөө
2017-2025”
бодлогын
баримт бичиг

Төлөвлөгөө нь нийт долоон бүлгээс бүрдэнэ. Нэгдүгээр бүлэгт
төлөвлөгөө боловсруулах үндэслэл, үзэл баримтлал, зарчим,
аргазүй; Хоёрдугаар бүлэгт Дөрвөлжин сумын хөгжлийн
өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээний товч; Гуравдугаар
бүлэгт Дөрвөлжин сумын хөгжилд тулгамдаж буй асуудлууд,
түүнийг даван гарах хөгжлийн эх сурвалж, боломжууд;
Дөрөвдүгээр бүлэгт Тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөний хэтийн
зорилго, хамрах хүрээ, хөгжлийн алсын хараа; Тавдугаар бүлэгт
хөгжлийн тэргүүлэх 3 чиглэл, 15 зорилт, 116 хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа; Зургаадугаар бүлэгт төлөвлөгөөний үр дүнг хэмжих
үзүүлэлтийн матрикс; Долдугаар бүлэгт тогтвортой хөгжлийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалт, хяналт
зэргийг дэлгэрэнгүй тусгасан болно.
Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын тогтвортой хөгжлийн
төлөвлөгөө нь НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 2015 оны 9-р
сарын 25-ны өдрийн 70 дугаар чуулганаар баталсан “Тогтвортой
хөгжил-2030” олон улсын хөгжлийн баримт бичиг, Монгол
Улсын Их Хурлын 2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдрийн 19
дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал-2030” үндэсний хэмжээний хөгжлийн баримт
бичиг, Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 оны 11 дүгээр сарын 26ны өдөр баталсан “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай”
хуульд нийцүүлэн боловсруулсан сумын түвшний анхдагч гурван
төлөвлөгөөний нэг юм.
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БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын байгаль орчин, нийгэмэдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа, түүнд
суурилсан “Тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө 2017-2025”
бодлогын баримт бичгийг “Баруун бүсийн тогтвортой
хөгжлийн хүрээлэн”-гийн эрдэмтэн судлаачдын баг, аймаг,
сумын төрийн захиргааны байгууллага, сумын иргэд, аж
ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагууд, мэргэжилтнүүдийн
идэвхтэй оролцоотойгоор шинжлэх ухааны аргазүй,
судалгааны баримт мэдээлэлд тулгуурлан Хомын талын
тахь Төрийн бус байгууллагын санхүүжилтээр боловсруулж
гүйцэтгэсэн болно.
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Баруун бүсийн тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн нь Баруун
бүсийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны хөгжлийн
асуудлаар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил гүйцэтгэж,
орон нутаг, бүсийн төр захиргааны байгууллага, хувийн
хэвшил, хөрөнгө оруулагчид болон төсөл хөтөлбөрт
судалгаанд үндэслэсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.
Тус хүрээлэн нь эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчин зэрэг
тогтвортой хөгжлийн тулгуур гурван шинжлэх ухааны
чиглэлээр ажилладаг, төрийн бодлого, хөтөлбөрүүд дээр
ажиллаж байсан суурь болон сэдэвчилсэн бодлогын
судалгаа, үнэлгээгээр мэргэшсэн нийт 10 гаруй үндсэн
судлаачид, экспертүүд болон туслах ажилтнуудаар багаа
бүрдүүлэн тус зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэлээ.
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НЭГ.
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН
Дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ
баримжаа, хөгжлийн тухай ойлголтууд
хурдацтайгаар өөрчлөгдөн эдийн засгийн
ҮНДЭСЛЭЛ, ҮЗЭЛ
өсөлт, үйлдвэржилтийн түвшингээр хөгжлийг
хэмждэг хуучин хандлага улам бүр туйлдан суларч
БАРИМТЛАЛ,
байна. Үүний оронд байгаль орчин, нийгэм, эдийн
засгийн хөгжлийн харилцан уялдаа, тогтвортой байдлыг
ЗАРЧИМ
эрхэмлэсэн хөгжлийн тухай шинэлэг үзэл баримтлалыг
дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрөх болсон нь хөгжлийн
талаарх уламжлалт сэтгэлгээг халж, судалгаа шинжилгээ, бодит
бололцоондоо илүү түшиглэсэн шинэ зорилтууд дэвшүүлж,
хэрэгжүүлэхийг шаардаж байна.
XXI зууны дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг хандлага нь хүрээлэн
буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн асуудлуудыг нийлмэл
байдлаар цогцоор авч үзэн, нөөцийг үр ашигтай ашиглан
эдийн засгийг тогтвортой өсгөж, нийгмийн тэгш хүртээмжтэй
байдлыг хангахад чиглэж байна. НҮБ-ийн Ерөнхий Ассамблейн
2015 оны 9-р сарын 25-ны өдрийн 70 дугаар чуулганаар 17
зорилго, 169 зорилт дэвшүүлсэн “Тогтвортой хөгжил-2030”
хөтөлбөрийг дэлхийн 193 орон хамтран баталсан нь уг хөтөлбөр
дэлхий нийтийн хөгжлийн чухал концепци гэдгийг тодорхойлж
байна.
Дөрвөлжин сумын
хувьд хөгжлийн
гарцаа шинээр
тодорхойлж,
иргэдийнхээ амьдрах
орчин, амьжиргааг
сайжруулан, орон
нутагтаа амьдрах
тааламжтай
нөхцөл бүрдүүлэх
боломжуудыг нээж
өгч байна.
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Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдрийн
19 дүгээр тогтоолоор “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал-2030” урт хугацааны бодлогын баримт бичгийг 20162030 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан.
Ийнхүү Монгол Улс үндэсний хэмжээнд тогтвортой хөгжлийн
бодлогоо тодорхойлсон нь дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг
хандлагад нийцүүлэн улс орныхоо эдийн засаг, нийгмийн
онцлогт тохируулан, тулгарч буй сорилтуудыг даван туулах,
тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг төлөвлөлттэйгээр, цаг
алдалгүй хэрэгжүүлэх, цаашид аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн
түвшинд уг бодлоготой уялдсан хэтийн зорилтуудаа тодорхойлох,
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөгөө боловсруулах өргөн боломж нээж
өгсөн юм.
Завхан аймгийн Дөрвөлжин суманд 20-иод жилийн өмнөөс эхэлсэн
хүн амын гадагш чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн, ажилгүйдэл,
ядуурал зэрэг нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан суурь асуудлууд
өнөөдөр ч үргэлжилсээр байна. Эдгээрээс гадна тус бүс нутагт уур
амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарлаас үүдэлтэй байгаль, цаг

уур, орчны өөрчлөлт хүчтэй илэрч, цаашид улам
нэмэгдэх хандлагатай байна.
Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны эдгээр
тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд улс орны
хэмжээнд мэдээллийн технологийн үсрэнгүй
хөгжил, хөрөнгө оруулалтын чөлөөт урсгал,
гадаад хамтын ажиллагаа өргөжсөн зэрэг
өргөн боломж, давуу талууд шинээр бий болж
байгаа нь Дөрвөлжин сумын хувьд хөгжлийн
гарцаа шинээр тодорхойлж, иргэдийнхээ
амьдрах орчин, амьжиргааг сайжруулан, орон
нутагтаа амьдрах тааламжтай нөхцөл бүрдүүлэх
боломжуудыг нээж өгч байна.
Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал ба
баримталсан зарчим
Энэхүү тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө нь
2025 он хүртэлх хугацаанд Дөрвөлжин сумын
хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, зорилт, тэдгээрт
хүрэх арга зам, авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг
тодорхойлоход чиглэсэн бөгөөд сумын хүн амын
амьдралын чанарыг сайжруулж, хүний хөгжлийг
төгөлдөржүүлэх, орлогын тогтвортой олон эх
үүсвэрийг бий болгох, хүрээлэн буй орчныг
хамгаалж, эрсдэлт хүчин зүйлсийг бууруулж,
дасан зохицох дараахь үзэл баримтлал, зарчимд
суурилсан болно.
Үзэл баримтлал:

Хүн төвтэй
баримтлал

нийгмийн

хөгжлийн

үзэл

Иргэдийн ажиллаж амьдрах, сурч боловсрох,
хүн амын өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд таатай,
эрүүл орчин бүрдүүлэх, бүтээлч чадамж,
санаачлагыг дэмжин, тогтвортой орлого,
бүтээмжтэй хөдөлмөр эрхлэлтийг тэтгэх замаар
хүний хөгжлийг төгөлдөржүүлэх, ядуу өрхийн
амьжиргааг дээшлүүлэх

Олон тулгуурт, тогтвортой эдийн засгийн
хөгжлийн үзэл баримтлал
Эдийн засгийг төрөлжүүлэн шинэ, эцсийн
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл бий болгох, нэмүү үнэ
цэнэ шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх, иргэд, байгууллагуудын хамтын

ажиллагааг сайжруулан дотоод үр ашгийг
дээшлүүлэх замаар өрсөлдөх чадварыг
нэмэгдүүлэх

Эрүүл, аюулгүй амьдрах орчин бүрдүүлэх
байгаль орчны, тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал
Байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах,
хамгаалах, нөхөн сэргээх, байгаль орчны хяналт
шинжилгээ, мэдээлэл, ил тод байдлын иж бүрэн
тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэнэ. Хүний эрүүл,
аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, нийгэм,
эдийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны
тогтвортой байдалтай уялдуулах, төр, иргэн, аж
ахуйн нэгжийн хамтын ажиллагаа, санаачлагыг
дэмжих
Зарчмууд:
•

Улс орны болон аймгийн эдийн засаг,
нийгмийн хөгжлийн бодлогын чиглэлийг
үндэс болгох,

•

Тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийн чиг
хандлагад нийцүүлэх,

•

Эдийн засаг, нийгэм, хүрээлэн буй орчны
бодлогын харилцан уялдааг хангах,

•

Эдийн засгийн үр ашиг, үр өгөөжид
үндэслэх,

•

Алслагдмал байдал, дэд бүтцийн хөгжлийн
түвшинг харгалзах

•

Үйлдвэрлэлийн технологийн хөгжил,
боловсруулалтын түвшинг харгалзах,

•

Оролцогч
талуудын
хамтын
ажиллагаа, харилцан ашигтай
түншлэлд тулгуурлах,

•

Удирдлагын манлайлал,
оролцогч талуудын
хяналт оролцоог
хангах зэрэг
болно.

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017-2025 ОН 15

БАРИМТ БИЧГИЙГ
БОЛОВСРУУЛСАН
АРГАЧЛАЛ
Энэхүү баримт бичигт тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг
иш үндэс болгон өнөөгийн хүрсэн хөгжлийн түвшинг бодитоор
дүгнэн, хөгжлийн гарцуудыг харж, хөрөнгө мөнгө, цаг хугацаа
алдахгүй байхад онцгой анхаарсан болно. Дөрвөлжин сум нь
томоохон төв суурингаас алслагдмал, зам харилцаа сул хөгжсөн,
үйлдвэрлэл, газар тариалан, аялал жуулчлалын салбар хөгжих
бололцоог хязгаарласан байршлын сул талтай нь бодит үнэн юм.
... сумын хөгжлийн
гарц нь хамтын
ажиллагаа, зөв
менежментийн
бодлогоор дэмжигдэн
байгалийн нөөцийн
зохистой ашиглалтад
тулгуурласан мал аж
ахуй ба жижиг, дунд
үйлдвэрлэл, цаашид
хүний нөөцийн
мэдлэг чадвар, шинэ
технологид суурилсан
мэдээллийн
технологийн
үйлдвэрлэлийн
салбар байх болно

Иймд сумын хөгжлийн гарц нь хамтын ажиллагаа, зөв
менежментийн бодлогоор дэмжигдэн байгалийн нөөцийн
зохистой ашиглалтад тулгуурласан мал аж ахуй ба жижиг,
дунд үйлдвэрлэл, цаашид хүний нөөцийн мэдлэг чадвар, шинэ
технологид суурилсан мэдээллийн технологийн үйлдвэрлэлийн
салбар байх болно.
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн тухай хууль, Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй
байдлын үзэл баримтлал1, Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал-2030, Ногоон хөгжлийн бодлого2, Монгол Улсын
бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, Завхан аймгийн хөгжлийн
цогц бодлого 2009-2021 болон төрийн захиргааны төв байгууллага,
нутгийн өөрөө удирдах ёсны ба захиргааны байгууллагуудаас
улсын, бүсийн, орон нутгийн хөгжилтэй холбогдон гаргасан
тогтоол шийдвэр, бодлогын бусад баримт бичгүүдийн үзэл санаа
нь Дөрвөлжин сумын “Тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө 20172025”-д тусгалаа олсон бөгөөд уг баримт бичгийг боловсруулах
үндэслэл болсон.
Дөрвөлжин сумын “Тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө 20172025” бодлогын баримт бичгийг Хомын Талын Тахь ТББын санхүүжилтээр “Баруун бүсийн тогтвортой хөгжлийн
хүрээлэн”-гийн эрдэмтэн судлаачдын баг, аймаг, сумын төрийн
захиргааны байгууллага, сумын иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн бус
байгууллагууд, мэргэжилтнүүдийн идэвхитэй оролцоотойгоор,

УИХ-ын 2010. 7. 15-ны өдрийн 48 дугаар тогтоол
УИХ-ын 2014 оны 43 дугаар тогтоол

1
2
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шинжлэх ухааны аргазүй, судалгааны баримт
мэдээлэлд тулгуурлан боловсруулж, сумын ИТХын 2017 оны 9-р сарын 19-ны өдрийн ИТХ-ын
өргөтгөсөн хурлаар хэлэлцүүлэн санал шүүмж
авч сайжруулсан нь ИТХ-ын 2017 оны 12 сарын
18-ны өдрийн 25-р тогтоолоор батлагдсан
юм. Тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөг
боловсруулахад дараах хүчин зүйлсийг
харгалзаж үзэв. Үүнд:
Нэгдүгээрт:
төлөвлөгөө
нь
сумын
хөгжлийн тулгуур баримт бичиг болох учир
өмнөх хөгжлийн бодлогын зорилтуудыг
хэрэгжүүлсэн
туршлага
сургамжийг
харгалзахын зэрэгцээ хөгжлийн бодлого
боловсруулах олон улсын хандлагыг
харьцуулан үзэж, аргазүйн хувьд ахисан
байхад анхаарав.
Хоёрдугаарт: төлөвлөгөөг боловсруулах үйл
явц нь бүхэлдээ судалгаа шинжилгээний
үр дүнд тулгуурлах буюу өмнөх туршлага,
өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашдын
хандлагыг судалж тодорхойлон дотоод
болон гадаад орчин нөхцөл, дотоод боломж,
нөөц, эдийн засгийн чадамжид нийцүүлэн
боловсруулахыг эрхэмлэв.

Гуравдугаарт: орон нутгийн хөгжил дэвшил,
ирээдүйн сайн сайхны төлөөх иргэд, төрийн
байгууллагууд, шийдвэр гаргагчид, хувийн
хэвшил, олон нийтийн байгууллагуудын
санаа бодол, хүсэл эрмэлзлийг тусгахыг
чухалчлав.
Тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө нь сумын
нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн бололцоогоо
илүү оновчтой ашиглах, гадаад, дотоод
орчны нөлөөлөлд зохистой нийцүүлэх,
цаашдын тогтвортой хөгжлийн гарцыг
тодорхойлоход чиглэсэн бөгөөд сумын
Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, жил бүрийн
үндсэн чиглэл, дэд хөтөлбөрүүд болон энэхүү
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
жилийн төлөвлөгөө зэрэг голлох баримт
бичгүүдэд тусгалаа олж, төсөвт тусгагдсанаар
биелэх болно.
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ХОЁР.
ДӨРВӨЛЖИН СУМЫН
ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ
БАЙДАЛ

Дөрвөлжин
сумын
хөгжлийн
төлөвлөгөө,
түүний
зорилтуудыг
тодорхойлохдоо өнөөгийн нөхцөл байдлын
дараах онцлог шинжүүдийг харгалзаж үзэв.

ЭДИЙН ЗАСАГ: 2016 оны байдлаар Завхан аймаг нь Монгол
улсын ДНБ-ий дөнгөж 0.8 хувийг үйлдвэрлэсэн байна. Улсын
болон баруун бүсийн аймгуудын хэмжээнд Завхан аймгийн
эдийн засаг хамгийн сул хөгжсөн сумын хөгжлийг дэмжих
гадаад орчны тааламжтай бус байдлыг нөхцөлдүүлж байна.
Дөрвөлжин сумын эдийн засаг мал аж ахуй, жижиг дунд
үйлдвэр, байгалийн нөөцийн ашиглалт (чацаргана, суль, цульхир
г.м.), төрийн захиргаа, үйлчилгээ, бизнес худалдаа, уул уурхай,
газар тариалан зэрэг 7 төрлийн эх үүсвэрээс бүрдэж сумын эдийн
засаг хангалттай сайн төрөлжиж эхэлж байгааг илэрхийлнэ.
Сумын нийт өрхийн 50 гаруй хувь нь мал аж ахуйн салбараас 100
хувь хамаарч, үлдсэн 50 хувь нь хосолмол байдлаар эдийн засгийн
эх үүсвэрээ бүрдүүлж хөдөө сумын түвшинд томоохон амжилт юм.
Гэвч сумын эдийн засагт байгаль цаг уураас хамаарал ихтэй мал
аж ахуйн салбар 50 хувийг эзэлж сумын эдийн засгийн эмзэг
байдлыг нэмэгдүүлж, өрсөлдөх чадварыг бууруулах магадлалтай.

Дөрвөлжин
сумын хөгжлийн
төлөвлөгөө, түүний
зорилтуудыг
тодорхойлохдоо
өнөөгийн нөхцөл
байдлын дараах
онцлог шинжүүдийг
харгалзаж үзэв.
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Мал аж ахуй: Дөрвөлжин сумын эдийн засгийн үндсэн салбар нь
мал аж ахуй ба өнөөгийн байдлаар малын тоо 210 гаруй мянган
толгойд хүрч бэлчээрийн даацаас 2.2 дахин хэтэрсэн нь сумын
хэмжээнд бий болж буй хөрсний элэгдэл, цөлжилт, бэлчээрийн
доройтлын нэг хүчин зүйл болж байна. Сумын нэг хүнд 120 хонин
толгой мал (амьжиргааны босгоос 50 толгойгоор өндөр) ногдож,
аймагтаа 5 дугаар байранд эрэмбэлэгдэж байна. Нийт малд эзлэх
ямааны хувийн жин 35 хувь аймгийн хэмжээнд хамгийн өндөр
үзүүлэлт юм.
Дөрвөлжин сумын бэлчээрийн нутаг ямаа өсгөн үржүүлэхэд
тохиромжтой хэдий ч цаашид сүргийн оновчтой бүтцийг
бүрдүүлэх, ямаан сүргийн тоо толгойг тодорхой түвшинд
хязгаарлах нь бэлчээрийн мал аж ахуйн тогтвортой байдалд чухал
нөлөөтэй юм. Одоогийн байдлаар сумын газар нутгийн 43 хувьд
цөлжилтийн дунд, хүчтэй, нэн хүчтэй шинж ажиглагдаж эхэлсэн
нь бэлчээрийн менежментийг сайжруулах шаардлагатай байгааг
харуулж байна.

Бэлчээрийн менежментийг сайжруулснаар
нөөцийг үр ашигтай хуваарилж, эрсдэлээ
удирдах, даван туулах боломж бүрдэнэ.
Хэдийгээр
бэлчээрийн
менежментийг
сайжруулах талаар олон арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлж байгаа боловч үр дүн хангалтгүй
байна. Хэрвээ энэ нөхцөл байдал цаашид
үргэлжилбэл сумын мал аж ахуй, цаашлаад
сумын эдийн засаг тогтвортой байх боломжгүй
болох юм. Малын тоо толгойн энэхүү өсөлт
бэлчээр ашиглалтанд сөргөөр нөлөөлж,
зудын болзошгүй эрсдэлд өртөмгий байдлыг
нэмэгдүүлэх, улмаар урт хугацаанд бэлчээрлэх
талбай, бэлчээр дэх ургамлын тэжээллэг
чанар багасах эрсдэлтэй.
Жижиг дунд үйлдвэрлэл (ЖДҮ): 2011 оноос
эхлэн Монгол улсын төсвийн тухай хуулиар Сум
Хөгжүүлэх Сан (СХС)-г бий болгож нэг суманд
дунджаар 250-280 сая төгрөгийг хуваарилж
байсан ба тэр нь хүүгийн хамтаар одоо нэг
суманд ойролцоогоор 350-400 сая төгрөг
болж өссөн байна. Түүнийг бага хүүтэй эргэн
төлөгдөх сан байгуулах замаар сумын иргэдийн
амьжиргааг дээшлүүлэх, ЖДҮ хөгжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ашиглаж байна.
Нийт санхүүжилтийн хугацаанд нийт төсвийн
88% нь иргэнд, 6% нь аж ахуйн нэгж (ААН)-д,
6%-нь нөхөрлөлд олгогджээ. Сумын хэмжээнд
улсын бүртгэлтэй 49 ААН байгаагаас тогтмол
үйл ажиллагаа явуулдаг ЖДҮ ангилалд
харъяалагддаг 11 ААН байна. Эдгээр ЖДҮ-ээс 8
нь зөвхөн сумандаа, 2 нь тойргийн сумдад, 1 нь
гадаадын зах зээлд боруулалт хийж дотоод зах
зээлийн багтаамж бага байгааг харуулна. Гэвч
бусад сумтай харьцуулбал Дөрвөлжин сумын
ЖДҮ-ийн хөгжил харьцангуй сайн байгаа
бөгөөд цаашид үүнийг өргөжүүлэхэд сум орон
нутгийн удирдлага, хамтран ажилладаг төсөл
хөтөлбөрүүд анхаарах шаардлагатай байна.
Бусад: Завхан гол дагуу ургадаг байгалийн зэрлэг
чацарганы талбайн 90 орчим хувь нь Дөрвөлжин
сумын нутагт харьяалагддаг. Чацарганы нөөц
төдийгүй байгалийн бусад нөөц баялгийг
нөхөн сэргэх чадавхид нь тохируулж тогтвортой

ашиглахад малчид, иргэдийн нөхөрлөлийн
бүтэц зохион байгуулалтыг дэмжих, байгалийн
нөөцийн оновчтой менежментийг хэрэгжүүлэх
шаардлага тулгарч байна. Сумын газарзүйн
байршил, хотгор гүдгэрийн тогтоц, хөрсний
бүтэц, хүн ардын уламжлал, газар тариалан
эрхлэх арга технологи, хүсэл тэмүүлэл, зах
зээлийн багтаамж, дэд бүтцийн хөгжил зэргээс
хамааран усалгаатай газар тариалан эрхлэхэд
гарах эрсдэл өндөртэй тул сумын хэмжээнд
гүний худагт суурилсан услалтын систем, усан
сан байгуулах замаар өрхийн газар тариалан,
хүлэмжийн аж ахуйг эрхэлж, сумын дотоод
хэрэгцээгээ хангавал тохиромжтой.
Ойрын ирээдүйд суманд эхлүүлэх боломжтой
хэд хэдэн бизнес боломж байгаагаас загасны
аж ахуй, уул уурхайн музей, саван, лааны
үйлдвэр зэргийг дурьдаж болно.
Цаашид уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг
нөлөөлөлд бага өртөх эдийн засгийн суурь
бүтцийг бий болгох ажлын хүрээнд, сумын
иргэдийн оюуны чадамж өндөр байдаг давуу
талыг түшиглэн Ерөнхий боловсролын
сургуулийн сургалтын чанар
хүртээмжийг сайжруулах замаар
үйлдвэрлэлийн инженерчлэлийн
чиглэлийн Мэргэжлийн
сургалт үйлдвэрлэлийн төв,
хэтдээ дээд сургууль
нээх, түүнийг
түшиглэсэн
мэдээлэл
харилцаа
холбоо,
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программчлал,
электроник,
үйлдвэрийн
автоматжуулалтын чиглэлээр бага оврын
электроникийн чийп, эд анги үйлдвэрлэх, угсрах
үйлдвэрийг нээн ажиллуулах нь бас нэгэн гарц
байж болох юм.
Ийм төрлийн бизнест газар нутгийн алслагдсан
байдал нөлөөлөх нь бага бөгөөд дэлхийд оюуны
бизнес улам хүчтэй хөгжиж эхэлж давуу тал юм.
Түүнчлэн уламжлалт салбаруудын уур
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох
чадварыг нэмэгдүүлж, ногоон эдийн засгийн
суурийг өнөөдрөөс тавьж эхлэх нь зүйтэй юм.
НИЙГЭМ: Нийгмийн тогтвортой хөгжлийн
зорилт нь нийгмийн гишүүн бүр урт насалж,
эрүүл энх байх, чөлөөтэй сонголтоор насан
туршдаа сурч боловсрон, өөрийн эрхэмлэдэг
үнэт зүйл бүхий зорилгодоо хүрэхийн тулд
бүтээлч амьдрах, нийгмийн баялгаас тэгш
шударга хүртэн нийгмийн хөгжлийг тогтвортой
хангахад чиглэдэг.
Аймгийн нийт хүн амын 4 орчим хувь буюу
2153 хүн
амьдардаг Дөрвөлжин сумын
нийгмийн хөгжлийн тухайд хүний хөгжил буюу
иргэдийн сонголт, сайн сайхан байдал дутмаг,
иргэдийн эзэмшиж буй боловсролын чанар
сул, нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний
хүртээмж хангалтгүй, амьдралын зөв дадал
хэвшилд суралцсан байдал тааруу зэрэг нь
анхаарал хандуулах асуудлууд юм. Нэг хавтгай
дөрвөлжин километрт 0,3 хүн ноогддог тус
сум нь хүн ам цөөтэй, хэт сийрэг сумын тоонд
багтана. Дөрвөлжин сумын нийт оршин
суугчдын 49 хувийг эдийн засгийн идэвхтэй хүн
ам эзэлдэг нь улс (40), баруун бүс (46), аймгийн
(48) дунджаас өндөр үзүүлэлт юм.
Хэдийгээр сумын нийт ажиллах хүчний 88
хувь нь хөдөлмөр эрхэлж байгаа гэх боловч
суман дахь ядуурлын түвшин 40 хувиас илүү
хөдөлмөр эрхэлсэн ч орлого нь эдийн засгийн
үр ашиг багатай, амьжиргаагаа дээшлүүлэхэд
нь хүрэлцэхгүй байгаатай холбоотой.
Сум орон нутгийн түвшинд нийгмийн
шаардлагатай үйлчилгээ хангалтгүй байдлаас
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шалтгаалан эрүүл мэнд, боловсрол болон
ахуйн үйлчилгээ авах, хамгийн гол нь ажлын
байртай болж, амьжиргааны эх үүсвэртэй болох
зорилгоор хот суурин газрыг чиглэсэн шилжилт
хөдөлгөөн сүүлийн жилүүдэд буурахгүй,
шилжин явалт нь шилжин ирэлтээсээ 2-4 дахин
өндөр хэвээр байна.
Олон жилийн туршид тасралтгүй буурч байсан
хүн амын тоо сүүлийн жилүүдэд уул уурхайгаас
хамааралтайгаар өсч (механик өсөлт) буй ч энэ
өсөлтийг хэвээр хадгалахын тулд хүний амьдрах
орчин нөхцлийг сайжруулах, хүн амд хүргэж
буй нийгмийн үйлчилгээний нэр төрлийг
олшруулах, баялаг бүтээгчдийг дэмжих, дан
ганц уурхайгаас хамааралтай бус өөрсдийн хүч
бололцоог ашигласан, түүндээ тулгуурласан
ажлын байруудыг бий болгож зах зээлийг тэлэх
бодлогыг сум орон нутгийн удирдлагын зүгээс
барьж ажиллах шаардлагатай байна. Уурхайн
үйл ажиллагаа зогссоноос хойш тэнд ажиллаж,
тодорхой чиглэлээр мэргэшсэн залуучуудын
хувьд мэргэжлээрээ ажиллах сонирхолдоо
хөтлөгдөн уул уурхай бүхий өөр газрууд руу
шилжих магадлалтай тул сумын цаашдын
тогтвортой хөгжлийн бодлогод энэ талаар
онцгой анхаарах шаардлага бий.
Боловсрол: 2016-2017 оны хичээлийн жилд
Дөрвөлжин сумын 9 жилийн сургалттай
ерөнхий боловсролын сургууль (ЕБС)- д 224
сурагч хамрагдсан байна. 2017 оны 3-р сарын
байдлаар тус суманд 15-аас дээш настай 1509
иргэн бүртгэлтэй байгаагаас огт боловсрол
эзэмшээгүй 42 (3%), бага ангийн боловсролтой
174 (12%), дипломын болон дээд боловсролтой

187 (12%), техникийн болон тусгай мэргэжлийн
дунд боловсролтой 207 (14%) иргэн тус тус
байна. Бичиг үсэгт тайлагдаагүй бүлэгт хүйсийн
хувьд эрэгтэйчүүд зонхилж, бүрэн дунд, дээд
боловсролтой эмэгтэйчүүд тус суманд ихэнх
хувийг эзэлж байгаа бөгөөд эрэгтэйчүүд
техникийн болон мэргэжлийн боловсрол түлхүү
эзэмшсэн байдал харагдаж байна.
Сумын хүн ам сүүлийн жилүүдэд бага зэрэг өсөх
хандлагатай байгаа ч сургуульд суралцагчдын
тоо эсрэгээр бага зэрэг буурах хандлага
ажиглагдаж байгаа.
Энэ нь сумын төвөөс алслагдсан багийн иргэд
хүүхдүүдээ сумын төвийн ЕБС-д биш өөр ойр
сумын болон аймгийн төвийн сургуулиудад
сургах нь элбэг байдагтай холбоотой.
Өөр аймаг, суманд очиж суралцаж буй
сурагчдыг буцааж сумандаа татах чиглэлээр
дорвитой ажил хийх шаардлагатай байна. Тус
суманд 50 хүүхдийн хүчин чадал бүхий нэг
цэцэрлэг ажиллаж, 29 хүүхэд сургуулийн өмнөх
боловсролын сургалтанд хамрагдаж байна.
Түүнчлэн сүүлийн жилүүдэд төрөлт нэмэгдэж,
сургуулийн өмнөх боловсрол, цэцэрлэгт
хамрагдалт тэр хэрээр өсч байна.
Суманд иргэд, олон нийтэд зориулан тогтвортой
хөгжил, эрүүл мэнд, экологийн боловсролыг
дээшлүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах
чиглэлээр сургалтын үйл ажиллагааг салбар
бүрээр зохион байгуулж, мэдлэг олгохоос гадна,
ялангуяа нутгийн малчид, сурагчид, залуу
үеийнхэнд эдийн засгийн хувьд зөвхөн мал
аж ахуйгаас хараат бус орлогын тогтвортой эх
үүсвэртэй болох мэдлэг, чадавхи олгож байна.
Сумын иргэдийн дунд явуулсан санал асуулгаар
нийт оролцогчдын 95-аас дээш хувь нь хүүхдийн
чанартай боловсрол дутагдалтай, мэргэжлийн
ур чадвар, боловсролгүйн улмаас малчин болох
эсвэл ажилгүй, орлого багатай амьдрахаас өөр
сонголтгүй болж байгаад хамгийн ихээр санаа
зовниж илэрхий байв. Үүний зэрэгцээ, суманд
иргэдийн ажил эрхлэлт төрийн албаны цөөхөн
орон тоогоор хязгаарлагдаж, сумын орлогогүй,
ажилгүй иргэдийн дийлэнх нь тусгай дунд,

дээд боловсролтой залуучууд эзэлж залуучууд
эзэмшсэн мэргэжлээ үнэгүйдүүлэх, ашиглахгүй
хуучрах, сэтгэл санааны төдийгүй эдийн
засгийн хямралд өртөх гол шалтгааны нэг
болсоор байна.
Эрүүл мэнд: Дөрвөлжин сум нь нийт эмнэлгийн
ажилтанд ноогдох хүн амын тоогоор улсын
дундаж түвшинд байгаа, сүүлийн жилүүдэд
эмнэлгийн нэг ажилтанд ногдох хүн амын тоон
үзүүлэлт багасч, улмаар нэг иргэнд зарцуулах
эрүүл мэндийн зардал (90000 төгрөг) өсч, сумын
эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар,
хүртээмжийг илэрхийлсэн эерэг үзүүлэлтүүд
гарч байгаа хэдий ч нэг их эмчид ногдох хүний
тоогоор улсын дунджаас 3.2 дахин, аймгийн
дунджаас 3 дахин илүү хэвээр байна.
Түүнчлэн сумын газарзүйн байршил, иргэдийн
тархан суурьшсан байдал зэргээс хамаарч эрүүл
мэндийн үйлчилгээг бүх хүн амд жигд хүртээх,
алслагдсан багийн иргэдэд хүрч үйлчлэхэд
цөөнгүй бэрхшээл байна. Цаашид ложистикийг
сайжруулах замаар эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээнд тулгамдаж буй орон нутгийн шинж
чанартай асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой.
Сүүлийн жилүүдэд орон нутгийн эрүүл мэндийн
байгууллагаар үйлчлүүлж буй иргэдийн тоо
буурч байгаа ч өвчлөл өндөр үйлчилгээний
чанар, хүртээмж хангалтгүй байгааг илтгэж
байна. Энэ нь сумын иргэд өөр аймаг, хот,
нийслэл рүү явж эмчлүүлэх шалтгаан болж
байгаа тул цаашид анхааран ажиллах
шаардлагатай.
Дөрвөлжин суманд хүн амын нас баралтын
тэргүүлэх шалтгаанд зүрх, судасны
тогтолцооны өвчлөл, хорт хавдар, осол
гэмтэл орж байна. Хорт хавдар,
артерийн даралт ихсэх өвчин,
чихрийн шижин өвчний
болон хорт хавдрын шинэ
тохиолдол 21 аймгийн
дундажтай
харьцуулахад
өндөр
байна.
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Хүн амын өвчлөл, нас баралтын шалтгаанд
халдварт бус өвчлөл давамгайлж таргалалт,
хөдөлгөөний дутагдал, архи, тамхины хэрэглээ
зэрэг эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалт их
байгаатай холбоотой.
Сумын хэмжээнд хүүхэд залуусын дунд амиа
хорлолтын тохиолдол цөөнгүй байхаас гадна
бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний
тархалт өндөр байна. Иймээс, цаашид хүүхэд
залуучууд, насанд хүрэгчдэд зориулсан эрүүл
мэндийн боловсрол олгох сургалт, мэдээллийг
чиглэл бүрээр, насны бүлгүүдээр тогтмол зохион
байгуулах, хүүхэд, залуучууд руу чиглэсэн
сэтгэлзүйн боловсрол олгох, нийгэм, сэтгэлзүйн
үйлчилгээ үзүүлдэг байх шаардлагатай байна.
БАЙГАЛЬ ОРЧИН: 1906-2013 оны хооронд
Дэлхийн газрын гадарга дээрх агаарын дундаж
температур +0.850С-ээр дулаарч, түүний эрчим
1980-2010 оны хооронд илүү ихэсч дэлхийн
өнцөг булан бүрт харилцан адилгүй буюу 0.5-30С
хүртэл хэмжээгээр нэмэгдсэн байдаг.
Энэхүү өөрчлөлт цаашид улам эрчимжиж,
энэ зууны төгсгөл гэхэд дунджаар 50С хүртэл
хэмжээгээр нэмэгдэх судалгааны урьдчилсан
төлөв гарч түүнийг тогтоон барихын тулд
дэлхийн бүх улс орон уур амьсгалын
өөрчлөлтийн эсрэг тодорхой арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэхийг Парисын хэлэлцээр3 эрхзүйн
хүрээнд баримтжуулсан. Монгол Улс уур
амьсгалын өөрчлөлтийн (УАӨ) урт хугацааны
эрсдэлийн индекс хэмээх үзүүлэлтээр дэлхийн
хамгийн өндөр эрсдэлтэй 10 орны 8 дугаарт
жагсаж байна.
Монгол
оронд
агаарын
температурын
өөрчлөлтийн хэмжээ 1-30С-ээр нэмэгдэж,
эрчимтэй дулааралт манай орны ТӨВ болон
БАРУУН бүс нутагт тод ажиглагдан цаашид
үргэлжлэх хандлагатай байна.

НҮБ, 2016 оны 9 сарын 21, Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай
Парисын хэлэлцээр
4
NDVI- Normalized Different Vegetation Index
3
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Уур амьсгалын өөрчлөлт: Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн нөлөөгөөр 1961-2011 оны хооронд
Дөрвөлжин суманд жилийн дундаж агаарын
температур 1.5-1.9⁰С-ээр дулаарсан байна.
Тус сум нь Их нууруудын хотгорын хамгийн их
дулаарал илэрч буй бүсэд орших тул цаашид
нөлөөлөлд өртөх магадлал өндөртэй.
Урьдчилсан тооцооллоор тухайн бүс нутагт
өвөлдөө цас ихтэй, дулаавтар, зундаа халуун,
хуурай төлөв нэмэгдэж цөлийн болон цөлөрхөг
хээрийн бүс хойш тэлж, өндөр уулын бүсийн хэв
шинж улам хумигдах, ургамлын төрөл зүйлд
өөрчлөлт орох, гадаргын усны эзлэх талбай улам
багасч ууршилт ихсэх төлөвтэй байна.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас газрын
гадаргын ууршиц 118.1 мм-ээр ихэссэн,
ургамлын ургалтын хугацаанд ордог хур
борооны хэмжээ 33.0 мм-ээр буурсан нь
хуурайшилт, цөлжилтийн гол шалтгаан болж
байна. Хавар цас ханзрах хугацаа бараг нэг
сараар урагшилж, хөрс цасан бүрхүүлгүй болон
ургамлын бүрхэвчгүй байх хугацаа уртассан
нь салхины нөлөөгөөр газрын хөрс элэгдэх
нөхцлийг нэмэгдүүлж байна.
Ургамалжилт: Дөрвөлжин сумын нийт газар
нутгийн 68%-ийг (491346 га) бэлчээрт ашиглах
боломжтой ургамал бүрхэвчтэй хэсэг, үлдсэн
32%-ийг элсэн тарамцаг, хад асга эзэлдэг ба энд
нийт 210 гаруй мянган толгой мал (сүргийн 9.6%ийг бод мал, 37%-ийг хонь, 53%-ийг ямаан сүрэг
тус тус эзэлдэг) бэлчээрлэж, бэлчээрийн даац
1.5 дахин хэтэрснийг УЦУОШГ-ын бэлчээрийн
даацын үнэлгээгээр тогтоосон байна.
Малын тоо толгойн энэхүү өсөлт бэлчээр
ашиглалтанд сөргөөр нөлөөлж, зудын болзошгүй
эрсдэл, өртөмтгий байдлыг нэмэгдүүлэх, улмаар
урт хугацаанд бэлчээрлэх талбай, бэлчээр дэх
ургамлын төрөл зүйл, тэжээллэг чанар багасах
эрсдэлийг бий болгодог. Дөрвөлжин сум нь уур
амьсгал, байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлогоос
шалтгаалаад ургамлан нөмрөг сийрэг,
ургамлын ногоорол ( NDVI4)-ын утга нь олон
жилийн дунджаар 0.14 буюу маш бага байна.

Хэдийгээр говь, цөлийн бүсэд хур тунадас
элбэг тохиолдолд говийн ургамлын сэргэн ургах
чадамж болон уур амьсгалын эрс тэс нөхцөлд
дасан зохицох чадвар өндөр харагдаж байгаа
ч судалгаагаар тус сумын ургамлын биомасс
тухайн жилийн хур тунадасны хэмжээ болон
малын тоо толгой, бэлчээр ашиглалтаас хамаарч
ихээхэн өөрчлөгдөж байна. Тйимээс бэлчээр
ашиглалтыг тухайн жилийн зуншлагаас хамаарч
тохируулах нь бэлчээрийн экосистемийн
үйлчилгээг удаан хугацаанд тогтвортой хүртэх
үндсэн нөхцөл болно.
Цөлжилт, газрын доройтол: Дөрвөлжин сумын
бэлчээр ашиглалтын индекс 2016 оны байдлаар
1.5-1.7 дахин хэтэрсэн байна. Энэ нь 2010 оноос
хойш тогтвортой нэмэгдэж байгаа малын тоо
толгойн өсөлттэй шууд хамааралтай. Шинжлэх
ухааны академийн Газарзүй, геоэкологийн
хүрээлэнгийн 2010 онд хийсэн цөлжилтийн
судалгаанаас харахад Дөрвөлжин сумын нийт
газар нутгийн 2.5% нэн хүчтэй, 1.2% хүчтэй,
36.5% дунд, 50.8% сул эрчимтэйгээр цөлжилтөд
нэрвэгдэж байна.
Цөлжилтөнд нөлөөлж буй хүчин зүйлийн хувьд
Онц багийн нутагт байгалийн болон хүний хүчин
зүйлийн нөлөө, Таван толгой багийн нутагт
байгалийн болон салхины нөлөө давамгайлж
байгаа бол Буурал, Цогт, Буга багийн нутагт
салхи болон хүний хүчин зүйлийн хавсарсан
нөлөө давамгайлж хамгийн ихээр цөлжилтөнд
өртсөн байна.
Дөрвөлжин сумын бэлчээрийн даац дунджаар
2 дахин хэтэрсэн, харин Буурал, Цогт багуудад
3,5-4 дахин хэтэрчээ. Иймээс цаашид
эдгээр багууд малын тоо толгойг бэлчээрийн
даацад тохируулан, бэлчээр ашиглалтын
зөв менежментийг хийж, газрын доройтол
цөлжилтийг бууруулахад анхаарч, эмзэг
өртөмтгий байдлыг бууруулах шаардлагатай.
Цогт, Буурал багуудад бэлчээрийн даац хэтэрч,
газрын доройтол үүсэх болсон нэг шалтгаан
нь Баян айраг болон Баруун-Бортолгой-1
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй уул уурхайн
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа бөгөөд эдгээр

уурхайн талбайд дээрх 2 багаас нийтдээ 11000
га бэлчээрт 57 айлын өвөлжөө өртсөн байдаг.
Усан хангамж ба хэрэглээ: Тус сум нь Хяргас
нуур-Завхан голын сав газарт хамрагдах ба
Багануур, Завхан голоос өөр нуур, томоохон
болон жижиг гол, горхи багатай, гадаргын усны
нөөцөөр хомс юм. Дөрвөлжин суманд гадаргын
усны хяналтын 3 харуул байдаг бөгөөд (Тээлийн
гол, Хомын хоолой, Завхан гол дээр) эдгээр
харуулууд дээр хэмжилт тогтмол хийгддэггүй,
мэдээ тасалддаг, бүрэн бус өнгөрсөн хугацааг
дүгнэх, цаашдын прогноз тооцооллыг хийхэд
хангалтгүй байна. Иймд цаашид анхаарч, үйл
ажиллагааг нь тогтмолжуулж, мэргэжлийн
хяналт мониторинг хийж, мэдээллийн сан
үүсгэх шаардлагатай байна. Дэлхийн дулаарал
цаашид үргэлжлэх хандлагатай тул Бага нуурын
баруун, зүүн талын булаг орчимд мал ихээр
бөөгнөрч шалбааг үүсгэхээс сэргийлснээр
гадаргын усны талбай улам эрчимтэй багасах
эрсдлээс хамгаална. 100 гаруй тооны гүний
худаг харьцангуй хүрэлцээтэй боловч цаашид
худаг гаргахаар төлөвлөхдөө бэлчээрийн
ашиглалт багатай газруудыг сонгох нь зохистой.
Олон жилийн динамикаас хүн, малын усны
хэрэгцээ нийлээд жилд дунджаар 370.000
тн байна. Дөрвөлжин сумын хүн ам олон
жилийн дунджаар жилд 14.000-21.000 тн
ус хэрэглэдэг бол цаашид 2021 оныг хүртэл
хүн амын дундаж өсөлт одоогийн хэмжээнд
байхаар тооцоход жилд дунджаар 18.000 тн ус
хэрэглэхээр байна. Мал аж ахуйн хэрэгцээнд
олон жилийн дунджаар 170.000-402.000 тн усыг
жилд хэрэглэж хүн амын усны хэрэгцээнээс
10-20 дахин их усыг мал аж ахуйд
ашигласаар иржээ.
Хэрэв малын тоо толгой цаашид
ийм хурдаар өсвөл жилд
дунджаар 800.000 тн
ус зөвхөн малд
хэрэгцээтэй
болно.
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Дөрвөлжин суманд ус их хэмжээгээр ашиглагч
нийгмийн, ахуйн үйлчилгээ, уул уурхай,
хөнгөн хүнсний, эрчим хүчний үйлдвэрлэл,
ногоон байгууламж, зочид буудал, амралтын
үйлчилгээний зэрэг 20 орчим байгууллага
байгаа бөгөөд одоогоор ус хангамжийн
нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүйн улмаас усны
хэрэглээний талаар тодорхой тоо баримт
бүрдүүлэхэд хүндрэлтэй байна.
Цаашид өсөн нэмэгдэх усны хэрэглээ,
эрэлтийг тооцоолох, төлөвлөлтийг бодитоор
хийхэд
томоохон
хэрэглэгчдийг
ус
хангамжийн нэгдсэн сүлжээнд холбож, усны
тоолуур нэвтрүүлж, хяналт мониторингийг
сайжруулахад анхаарах шаардлагатай.
Тус суманд 2011 оноос үйл ажиллагаагаа
эхлүүлсэн Баян-айраг эксплорэйшн ХХК жилдээ
84119 м3 гүний усыг олборлолтондоо, 21600
тн усыг унд ахуйн хэрэглээндээ ашиглаж
Дөрвөлжин сумын нийт усны хэрэглээнээс
200 дахин их буюу хамгийн том ус ашиглагч
байгууллага болж байна.
Энэ байдлаар цаашид уул уурхайн үйл
ажиллагаа, малын тоо толгойтой зэрэгцэн өсвөл
тус суманд газрын доорх усны нөөц шавхагдах
эрсдэлтэй юм.
Ан амьтан ба Тусгай хамгаалалттай газар
нутаг (ТХГН): Дөрвөлжин сум нь байгаль,
экосистемийн хувьд биологийн олон төрөл,
зүйлийн ховор, нэн ховор амьтдын амьдрах
орчин, зарим амьтдын хувьд хоргодон амьдрах
нэн таатай нөхцөл бүрдсэн нутаг юм. Онц багийн
нутаг Сээрийн нуруунд дэлхий дээр байгальд
бүрмөсөн устаж үгүй болсон цорын ганц зэрлэг
адуу тахийг сэргээн нутагшуулж байна.
Үүний зэрэгцээ Монгол улсын улаан номонд
орсон Хар сүүлт зээр, Бөхөн, Янгир, Шилүүс
зэрэг амьтад бий. Эдгээр амьтдын тархалт,
тоо толгойд нөлөөлөгч голлох хүчин зүйлс
нь нүүдэл, шилжилт хийх хязгаарлагдмал
нөхцөл, идэш тэжээлийн хомсдол, ган зуд
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зэрэг байгалийн үзэгдэл, бэлчээр, булаг шанд,
задгай усны хомсдол зэргээс гадна уул уурхай,
малын тооны хэт өсөлт, хууль бус агнуур зэрэг
хүний шууд болон дам нөлөө шийдвэрлэх үүрэг
гүйцэтгэж байна.
Дөрвөлжин сумын нутагт Олон Улсын Шувуудад
Чухал Газар (IBA)-ын жагсаалтад багтсан Хар
нуурын шувуудад чухал газар (MN016), Хомын
талын шувуудад чухал газар (MN0817) оршдог.
Энд дэлхийн хэмжээнд устах аюулд орсон
Борцгор хотон, Цагаантолгойт ямаансүүл, Реликт
цахлай, Усны нөмрөг бүргэд, Цагаансүүлт нөмрөг
бүргэд, Ундар шумбуур, Хархираа тогоруу,
Жороо тоодог зэрэг 11 зүйлийн шувуу байхаас
гадна түгээмэл тархацтай буюу эрсдэлийн
зэрэглэл багатай олон зүйл шувууд бүртгэгдсэн
байна. Сумын нутгаар дайран урсах Завхан голд
тархсан Монгол хадран загас нь элбэг тархалттай
зүйл боловч бүс нутгийн улаан дансны зэрэглэл,
шалгуураар Эмзэг ангилалд багтана.
Онц багийн нутаг Дөрвөлжин уул орчмын орон
нутгийн тусгай хамгаалалттай газарт 2004 оноос
эхлэн Тахь адуу сэргээн нутагшуулж байгаль
хамгааллын нэгдсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлсний үр
дүнд Тахь төдийгүй Монгол орны улаан номонд
орсон, ховор амьтад болох Хар сүүлт зээр, Бөхөн,
Янгир, Зэгсний гахай зэргээс гадна Монгол орны
баруун бүсэд тусгаарлагдаж газарзүйн тархац
нь хумигдсан Цагаан зээрийг давхар хамгаалж
популяцийн мониторинг судалгааг тогтмол
явуулж, эргүүл хяналт хийснээр тоо толгой нь
аажмаар өсч байна.
Дэ Нэйчэ Консерванси (TNC) байгууллагын
Монгол дахь Хөтөлбөрийн газраас БОАЖЯ-тай
хамтран гүйцэтгэсэн Монгол Алтайн нуруу, Их
нууруудын хотгор, Нууруудын хөндийн экологийн
бүс нутгийн үнэлгээгээр тогтоосон хамгаалалтад
авах шаардлагатай, экологийн хувьд чухал ач
холбогдолтой газруудын жагсаалтад Хомын
тал болон Таван толгой багийн нутагт орших
Дөрвөлжин уул орчмын нутаг багтаад байна.

Эдгээр газрууд нь экологийн өндөр ач
холбогдолтой, өвөрмөц тогтоц, хослолтой,
ховор амьтан ургамлын тархац нутаг төдийгүй
зэрлэг амьтад шилжин нүүдэллэх экологийн
холбоос нутаг болох тул цаашид улсын болон
орон нутгийн хамгаалалтад зайлшгүй авах
шаардлагатай газрууд юм.

Ховор болон нэн ховор шувуудын амьдрах
таатай орчин нь хээр цөлийн загастай томоохон
нуур, ус тул загас ихтэй томоохон нуур‚ зэгс‚
тачирдуу ургамалтай усны шаваргүй эргийн
хэсгийг хамгаалах зайлшгүй шаардлагатай ба
байгалийн тархац, нөөцийг тогтоож, тогтмол
судалгаа мониторинг хийж байх нь зүйтэй.

Хомын талд нутагшуулж буй Тахийн популяцийн
тоо толгой нь байгаль дээр бие даан өсч үржих
хэмжээнд хараахан хүрээгүй тул эх нутагтаа
дасан зохицох шатандаа буй цөөн тооны тахь
адуу, тэдгээрийн амьдрах орчныг хамгаалах,
үүний нөлөөгөөр давхар хамгаалагдаж буй бусад
ховор амьтдыг өсгөх, ирээдүйд зэрлэг амьтдын
байгалийн нөөц түшиц газар, иж бүрдэлд
тулгуурласан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийн
тулд цаашид Хомын тал орчмын газар нутгийг
бүхэлд нь улсын тусгай хамгаалалтад авч,
тахь адууг орон нутаг нь эзэмших, ТХГН-ийн
менежментийг хариуцан хэрэгжүүлэх эрх зүйн
орчин, чадавхи бий болгох шаардлагатай байна.

Эдгээр нуурын эрэг орчмын шувуудын хувьд
тоо толгой хомсдох нь үржлийн үеийн тайван
бус байдал, нуурын эргийн бэлчээрийн
талхагдал, уур амьсгалын өөрчлөлт, усны
түвшин багасах зэргээс шалтгаалах ба тархац
нутгийг хамгаалалтад хамруулах, зүй зохистой
аялал жуулчлалыг бий болгох, хамгаалалтын
менежментийг сайжруулах, шувууны үржлийн
үед нуурын эрэг орчмын газрыг малын
бэлчээрлэлтээс чөлөөлөх, сэлгээтэй ашиглах,
нэн ховор шувуудыг иргэд олон нийтэд таниулах,
сурталчлах зэрэг хамгаалалтын арга хэмжээг
авах шаардлагатай байна.
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Бид байгаль дэлхийг
эцэг өвгөдөөсөө

ӨВЛӨЖ АВААГҮЙ
Бид үр хойч үеэсээ

ЗЭЭЛЖ АВСАН ЮМ.
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ГУРАВ.
ТУЛГАМДАЖ БУЙ
АСУУДЛУУД, ХӨГЖЛИЙН
ЭХ СУРВАЛЖ,
БОЛОМЖУУД
ДӨРВӨЛЖИН СУМЫН ХӨГЖИЛД
ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛУУД
1. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл хамгийн хүчтэй илэрч
буй бүс нутагт оршдог учир байгалийн нөөцөд суурилсан мал
аж ахуй болон бусад холбогдох үйлдвэрлэлийн тогтвортой
үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэл өндөртэй.
2. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн цаашдын хандлага, малын
тоо толгойн эрчимтэй өсөлтөөс улбаалсан бэлчээрийн хэт
ашиглалт нь бэлчээр дэхь ашигт ургамлын төрөл зүйлийг
цөөрүүлэх, тэжээллэг чанарыг багасгах, улмаар цөлжилтийг
эрчимжүүлэх, ган зудын болзошгүй эрсдэлд өртөмтгий
байдлыг нэмэгдүүлэх магадлал өндөр байна.
3. Малчдад малаа цөөлөх, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах
сонирхол их байгаа ч худалдан авах зах зээл хомс, өрсөлдөөнт
сонголт бага байгаа нь малчдад орлогоо нэмэгдүүлэхэд
томоохон сорилт болж байна.
4. Байгалийн нөөц (чацаргана) - ийн зохистой ашиглалт,
хамгаалалт, менежментийг сайжруулж, эдийн засгийн үр
ашгийг нэмэгдүүлэхгүй бол хортонд өртөх, тархац нь хумигдах,
үр ашиг нь багасах, гадны нөлөөлөлд хэт өртөх улмаар устаж
үгүй болох эрсдэлтэй.
5. Газарзүйн байршлын хувьд томоохон хот сууринаас
алслагдмал, дэд бүтэц сул хөгжсөн байдал нь үйлдвэрлэлийн
өртгийг нэмэгдүүлдэг.
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6. Дундаас дээш хүчин чадалтай үйлдвэр байгуулахад одоогоор
бэлтгэгдсэн мэргэжилтэй ажиллах хүч дутмаг учир үйлдвэр
хөгжүүлэлтийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө
оруулагчдын итгэлийг төрүүлэхээргүй байна.
7. Сумын газарзүйн байршил, нутаг дэвсгэрийн онцлогоос хамаарч
Онц, Тавантолгой багуудын иргэдийн нийгмийн үйлчилгээний
хүртээмж хангалтгүй, суманд оруулах эдийн засгийн үр ашиг
багатай.
8. Уул уурхайг дагасан ажил эрхлэлт өндөр байгаа хэдий ч цаашид
уурхайн үйл ажиллагаа зогсох үед ажилгүйдлийн түвшин огцом
нэмэгдэх, нийгмийн тогтворгүй байдал бий болох эрсдэлтэй.
9. Ерөнхий боловсролын сургууль нь 9 жилийн хөтөлбөртэйгээс
шалтгаалж хүүхдийн боловсролын чанар хангалтгүй, дэвшин
суралцах хүсэл эрмэлзэл бага, улмаар сургууль завсардалт,
шилжилт, түүнийг дагасан гэр бүлийн шилжилт хөдөлгөөн ихсэх
хандлагатай.
10. Уул уурхайн нөлөөллөөс үүдсэн тоосжилт, орчны бохирдол,
газрын доорх усны хомсдол, хүн малын халдварт өвчний тархалт
ирээдүйд ихсэх магадлалтай.
11. Эрүүл мэндийн төвөөр үйлчлүүлэх, оношлуулах иргэдийн
хандлага бага, харин аймаг, улсын чанартай эмнэлэг рүү хандах
сонирхол их байдаг тул сумын эмнэлгийн үйлчилгээний чанар,
хүртээмжийг сайжруулахад хүндрэлтэй.
12. Гадаргын усны хязгаарлагдмал нөөцтэйн дээр уул уурхайн үйл
ажиллагаатай холбоотой гүний усны хэт ашиглалт цаашид усны
хомсдолд орох эрсдлийг нэмэгдүүлж байна.
13. Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын ойр орчимд малын
тоо толгой хэт өссөнөөс шалтгаалж бэлчээрийн талхлалт,
биологийн төрөл зүйлийн хомсдол, доройтол нүүрлэх,
зэрлэг амьтад ба хүн малын хооронд бэлчээр нутгийн
өрсөлдөөн үүсэх, бэлчээр ашиглахтай холбоотой
маргаан гарсаар байгаа нь тусгай хамгаалалттай
газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлж, байгаль
хамгааллын ажлыг дорвитой хэрэгжүүлэх,
улмаар аялал жуулчлал зэрэг орлогын
тогтвортой эх үүсвэрийг хөгжүүлэхэд
бэрхшээл саад учруулж
байна.
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ДӨРВӨЛЖИН СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ЭХ
СУРВАЛЖ, БОЛОМЖУУД
1. Сумын удирдлага болон иргэдийн хувьд
сумын хөгжилд нэн шаардлагатай зүйлээ
тодорхойлон
түүнийг
хэрэгжүүлэхэд
хамтран нэгдэх чадвартай.
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2. Уул уурхайн нөлөөгөөр өрсөлдөөний
зарчимд суурилсан зах зээлийн системийг
иргэд, аж ахуйн нэгжүүд ойлгож чанар,
тогтвортой байдал, өрсөлдөх чадвараа
дээшлүүлэхэд анхаарч эхэлсэн.
3. Суманд үйл ажиллагаа явуулдаг бусад
байгууллагын нөлөөгөөр сумын төвийн
иргэд нь нийгмийн харилцаа, өрхийн эдийн
засгийн хувьд харьцангуй чадавхижсан.

4. Сумын нутаг дэвсгэрт байгаа экосистемийн
нөөцийг (чацаргана, суль, цулихар) үр
ашигтай, хэмнэлттэй, тэгш, хүртээмжтэй
ашиглаж чадвал гадаад, дотоодын хөрөнгө
оруулагч байгууллагуудын анхаарлыг татах
боломжтой.
5. Иргэдийн санхүүгийн боловсрол мэдлэгийг
дээшлүүлж, сумын мөнгөн хуримтлалыг
эргэлтэнд оруулах боломжтой.
6. Бэлчээрийн сэргэн ургах чадамж сайн
байгаа нь мал сүргийн зохистой бүтцийг
бий болгон, малын тоог бус чанарыг
эрхэмлэснээр
малчид
амьжиргаагаа
сайжруулах давуу тал бий болгож байгаа.

7. Малын эрүүл байдлыг хадгалж, мах, махан
бүтээгдэхүүн, нутгийн үүлдэр омгийн ноос,
ноолуураар брэнд бүтээгдэхүүн гаргаж, зах
зээлд нийлүүлэх боломжтой.
8. Тэмээ, хонины ноосон гар урлалын
бүтээгдэхүүн нь гадаадад гарч эхэлсэн тул
үүнийг хөгжүүлэх дараагийн шатны ажлыг
хийх боломжтой.
9. Экологийн онцгой ач холбогдолтой газрууд,
тэнд байгаа нэн ховор, ховор ан амьтад,
шувууд, байгалийн өвөрмөц хэв шинж
бүхий газруудаа хамгаалалтад авч байгаль
орчиндоо ээлтэй, тогтвортой амьжиргааны
эх үүсвэрүүд шинээр бий болгох, тухайлбал
эко-туризмийн хэлбэрүүдийг ашиглан
аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн бий болгох
нөөц боломж өндөртэй.
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ДӨРӨВ.
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ХЭТИЙН ЗОРИЛГО,
ХАМРАХ ХҮРЭЭ

ХӨГЖЛИЙН АЛСЫН ХАРАА

“Орон нутагт шинэ технологид суурилан
байгалийн нөөцийн үр ашигтай ашиглалт, жижиг
дунд үйлдвэрлэлээр эдийн засгаа төрөлжүүлэн,
биологийн төрөл зүйл, экосистемийг хамгаалж, хүний
хөгжлийг дэмжсэн сум болно”.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
“Байгаль орчны тэнцвэрт байдлаа хадгалан, эдийн засгаа
төрөлжүүлж, хүнээ хөгжүүлсэн хөдөөд тогтвортой, таатай амьдрах
орчныг бүрдүүлсэн Говь Хээрийн сум болох”
Агуулгын хамрах хүрээ:
Дөрвөлжин сумын тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө нь Монгол
Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Монгол Улсын
Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Ногоон хөгжлийн
бодлого ба Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын “Тогтвортой
хөгжил-2030 хөтөлбөр” тунхаглалын үзэл санааны хүрээнд
хэрэгжинэ.
Орон зайн хамрах хүрээ:
Сумын тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө нь сумын нутаг
дэвсгэрт хэрэгжих боловч аймгийн бодлого төлөвлөлттэй
нягт уяалдаатай байж, тулгамдсан нийтлэг асуудал,
бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд хөрш зэргэлдээ аймаг,
сумд үйл ажиллагаа явуулж буй оролцогч талуудын
хамтын ажиллагаанд суурилна.
Хугацааны хамрах хүрээ:
Тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөг
2017-2025 онд хэрэгжүүлснээр
Завхан аймгийн хэмжээнд
сумын түвшинд тогтвортой
хөгжлийн
суурийг
тавьсан анхны сум
болно.
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ТАВ.
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ
ЧИГЛЭЛ, ЗОРИЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
АРГА ЗАМ

ТЭРГҮҮЛЭХ
ЧИГЛЭЛ

ЭДИЙН
ЗАСГИЙН
ТОГТВОРТОЙ
ХӨГЖИЛ

ЗОРИЛТ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
АРГА ЗАМ

Зорилт 1: Малын эрүүл ахуй, үүлдэр, угшилийг сайжруулж,
малын үнэ цэнэ, ашиг шимт чанарыг 80 хувьд хүргэж, малыг
эргэлтэд оруулах замаар малчдын бодит орлогыг 2 дахин
нэмэгдүүлнэ.

13

Зорилт 2: Орон нутгийн байгалийн нөөц баялгийг хэмнэлттэй, үр
ашигтай, байгаль орчинд ээлтэй технологиор ашиглаж, жижиг
дунд үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлнэ.

10

Зорилт 3: Сумын төсвийн төлөвлөлт, ил тод байдал, хяналтын
тогтолцоог сайжруулан, төсвийн зарцуулалтын үр ашгийг
нэмэгдүүлж, 10-аас багагүй хувийг сумын эдийн засгийн
хөгжилд зарцуулна.

4

Зорилт 4: Банк санхүү, бизнесийн таатай орчин нөхцөл
бүрдүүлэх замаар ирээдүйн тогтвортой эдийн засгийн үндэс
суурийг бэхжүүлнэ.

6

Зорилт 5: Орон нутгийн байгалийн болон малын гаралтай
түүхий эдээр нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч
аж ахуйн нэгж, нөхөрлөлийг санхүү, менежментийн хувьд
дэмжих. Итгэлцлийн сан байгуулах замаар тогтвортой жижиг
дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.

10
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НИЙГМИЙН
ТОГТВОРТОЙ
ХӨГЖИЛ

БАЙГАЛЬ
ОРЧНЫ
ТОГТВОРТОЙ
ХӨГЖИЛ

Зорилт 1: Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж, үйлчилгээний
чанар хүртээмж, эрүүл мэндийн боловсролыг чанаржуулж,
иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн оновчтой
тогтолцоог бүрдүүлнэ.

7

Зорилт 2: Бөх, үндэсний сур, шагай харваа болон багийн
спортын төрлүүдийг хөгжүүлж, хүн амыг спортоор эрүүлжүүлэн
бие бялдар, сэтгэлзүй, хүмүүжлийн боловсрол олгоно.

4

Зорилт 3: Хүн амын өсөлт, төрөлтийг дэмжиж, амьдрах таатай
орчныг бүрдүүлэн, ундны усны чанар, хангамжийг сайжруулах
замаар хүн амын дундаж наслалтыг нэмэгдүүлнэ.

6

Зорилт 4: Сурагчдын суралцах, иргэдийн мэдлэг чадавхиа
дээшлүүлэх идэвхи санаачлагыг дэмжин, суралцах таатай
орчин нөхцлийг бүрдүүлж, сургалтын шинэ хөтөлбөр,
гүнзгийрүүлсэн сургалт, арга барил нэвтрүүлж бүх шатны
боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.

8

Зорилт 5: Тогтвортой ажлын байр бий болгох, нэмэгдүүлэх
иргэд, аж ахуйн нэгжийн бодит санаачлага, үйл ажиллагааг
дэмжин мэргэжилтэй ажиллах хүчний нөөц бүрдүүлж,
хөдөлмөрийн зах зээл дэх иргэдийн тэгш оролцоо, нийгмийн
халамжийн үйлчилгээг хангах замаар хөдөлмөр эрхлэлтийг
нэмэгдүүлнэ.

9

Зорилт 1: Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадавхийг
сайжруулж, бэлчээрийн даацад тохируулан мал аж ахуй эрхэлж
газрын доройтол, цөлжилтийг бууруулна.

10

Зорилт 2: Биологийн олон янз байдал, байгалийн унаган
төрхийг хамгаалах замаар аялал жуулчлалын брэнд бий болгох
суурийг тавина.

9

Зорилт 3: Орон нутгийн нөөц, экосистемийн үйлчилгээ,
хамгаалалт, хөгжлийн бүтээн байгуулалтад нөөцийн
хэмнэлттэй, үр ашигтай, байгаль орчинд халгүй ногоон
технологийг нэвтрүүлнэ.

7

Зорилт 4: Сумын байгаль орчны засаглал, менежмент, хяналтын
тогтолцоог аймгийн хэмжээнд загвар болохуйц түвшинд
хүргэнэ.

5

Зорилт 5: Уул уурхайн ашиглалт, олборлолтын хяналт,
мониторингийн системийг сайжруулж, байгаль орчны
мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.

8
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ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ 1.
СУМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨРӨЛЖИЛТ,
БҮТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭН,
ТОГТВОРТОЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ
НЭМЭГДҮҮЛНЭ.
ЗОРИЛТ 1.
МАЛЫН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ҮҮЛДЭР, УГШЛЫГ САЙЖРУУЛЖ, МАЛЫН
ҮНЭ ЦЭНЭ, АШИГ ШИМТ ЧАНАРЫГ 80 ХУВЬД ХҮРГЭН, МАЛЫГ
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРГЭЛТЭД ОРУУЛАХ ЗАМААР МАЛЧДЫН
БОДИТ ОРЛОГЫГ 2 ДАХИН НЭМЭГДҮҮЛНЭ.
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ:
1. Сүргийн бүтцийн зохистой харьцааг бүх багуудад хангаж,
нутгийн үүлдэр омог, угшлыг (Завхан буурал, Сартуул, Хомын
борлог, Алтай өндөр улаан) хэвээр хадгалж, Монгол улсад
танигдсан, орон нутгийн онцлогт тохирох сайн үүлдрийн
эцэг малаар сүргээ шинэчлэх замаар нийт сүрэгт өндөр ашиг
шимт малын эзлэх хувийг 80% хүртэл нэмэгдүүлэх.
2. Завхан буурал үүлдрийн ямааны ноолуурыг олон нийт,
томоохон үйлдвэрүүд, гадаадын зах зээлд танилцуулах,
сурталчлах, шууд нийлүүлэх боломжийг бүрдүүлж, үнэ
ханшийг өсгөх замаар Монгол улсад нэртэй брэнд үүлдэр,
бүтээгдэхүүн бий болгох өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх.
3. Мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчин, өвчлөлийн талаарх
цогц мэдээлэл бүхий сургалтыг жил бүр зохион байгуулж,
мал эмнэлэг болон малчдын хамтын ажиллагааг сайжруулж,
халдваргүйжүүлэх, вакцинжуулах ажлыг эрчимжүүлж,
малын өвчлөлгүй эрүүл бүсийг бий болгон улмаар олон улсын
зах зээлд мах, махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломжийг
бүрдүүлэн малчдын орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх.
4. Бүсийн аймгууд болон Завхан аймгийн төвд байгаа мах
боловсруулах үйлдвэрүүдтэй хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч, махны шинжилгээний
хамтарсан лаборатори байгуулах, мал махаар хангах, тээвэр,
ложистикийн асуудлыг шийдвэрлэхэд орон нутгийн зохион
байгуулалтаар хангаж, үйлдвэрлэл тасралтгүй явагдах суурь
нөхцлийг бүрдүүлэх.
5. Малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал үүсэл,
эрүүл ахуйг тодорхойлох, бүртгэх, мэдээлэх, хянах тогтолцоог
сайжруулах.
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6. Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа
хоршоод, жижиг, дунд үйлдвэрлэл
эрхлэгчид,
өрхийн
үйлдвэрлэгчдийн
хамтын ажиллагааг уялдуулж, ХАА-н
бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, ангилах,
анхан шатны боловсруулалт хийх, тээвэрлэх,
нийлүүлэх ажлыг
чанар, стандарт,
шаардлагын дагуу гүйцэтгэх “нийлүүлэгчүйлдвэрлэгч-борлуулагч-хэрэглэгч”-ийг
холбосон нэгдсэн цогц өртгийн сүлжээ
байгуулах.
7. Уламжлалт мал аж ахуйд суурилсан эдийн
засгийн тогтвортой байдлыг хангахын
тулд бэлчээрийн даац, хөрсний бүтэц,
цөлжилтийн эрчим, уур амьсгалын
өөрчлөлтийн ирээдүйн чиг хандлагатай
уялдуулан малын тоо толгойг (ямаан сүрэг)
бууруулах.
8. Бэлчээрийн даацад тохирсон мал аж ахуйн
үйлдвэрлэл эрхэлснээр урт хугацаандаа
малын бэлчээр тэжээлийн хангамж, усны
хүртээмж, хоногт авах илчлэгийн хэмжээг
сайжруулан, нэг малаас олох ашиг шимийг
дээшлүүлэн, маллагаанд зарцуулах хөлс
хөдөлмөр, хөрөнгийг багасгаж, малын
зүй бус хорогдлын эрсдэлийг бууруулах,
урьдчилан
сэргийлэх
боломжийг
нэмэгдүүлэх.
9. Малын тоо толгойг тооцооллын дагуу
бууруулах зорилгоор орон нутгийн
татварын болон урамшуулалт хөшүүргийн
механизмуудыг бий болгох.
10. Бэлчээрийг
зохистой
ашиглах
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан
хэрэгжүүлэхдээ
малчдын
оролцоонд
суурилсан, өндөр сахилга баттай байх
зарчимд тулгуурлан, бэлчээр төлөвлөлтийн
үндсэн зарчмуудыг нийтэд ойлгуулснаар
нөөцийг үр ашигтай хуваарилж, эрсдэлийг
удирдах, даван туулах боломж бүрдүүлэх.

нөхцөл байдал, эвдрэл, бохирдол, усны
чанар, хүртээмж, бэлчээрийн даацын
өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага,
зэрлэг ан амьтдын идэш тэжээлийн
хэрэгцээ зэрэг экологийн менежментийн
цогц ойлголт, мэдлэгийг малчдад олгож
хэрэгжүүлэх чадавхийг сайжруулах.
12. МАА-н салбарт мэргэжилтэй ажиллах
хүчнийг бэлтгэх, эрчимжсэн мал аж ахуй,
мал эмнэлэг, малын үржлийн чиглэлээр
мэргэшүүлэн, чадавхижуулах, орон нутагт
тогтвортой ажиллах бололцоог олгоно.
13. Малчдыг мал маллах, үс ноос бэлтгэх,
анхан шатны боловсруулалт хийх шинэ арга
технологид сургаж бүтээмж, үр шимийг
дээшлүүлэх замаар малчдын шууд орлогыг
нэмэгдүүлэх.
ЗОРИЛТ 2.
ОРОН НУТГИЙН НӨӨЦИЙГ ХЭМНЭЛТТЭЙ,
ҮР АШИГТАЙ, БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ
ТЕХНОЛОГИОР АШИГЛАЖ, ЖИЖИГ ДУНД
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 2 ДАХИН
НЭМЭГДҮҮЛНЭ.
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ:
1. Завхан голын сав дагуу ургаж буй
байгалийн чацарганы нөөц, чанар, нутгийн
иргэдэд өгөөжтэй байдал зэрэгт суурилсан
“чацарганы жижиг дунд үйлдвэрлэл”
эрхлэх нөхцөл, тогтвортой ашиглаж,
хамгаалах менежмент, талуудын
оролцоо, хөрөнгө оруулалт,
санхүүжилт, зохион
байгуулалт, техникийн
болон хүний нөөцийн
чадавхийг
бүрдүүлэх.

11. Сумын газар нутгийн ургамлын аймгийн
онцлог хэв шинж, төрөл зүйл, өвс ургамлын
ургалтын явц, тэсвэрлэх чадвар, хөрсний
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2. Сумын цэвэр усны үйлдвэрийг өргөтгөж,
бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үйлчилгээг
олшруулан, иргэдийг ундны цэвэр усаар
хангах зорилгод нийцүүлэн зах зээлээ
өргөжүүлэх, сав, баглаа боодлын жижиг
үйлдвэрлэлийг шинээр хөгжүүлж, орон
нутагтаа нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх.
3. Суль, цульхир, цайны хужир, малын хужир,
цайны болон эмийн ургамлуудыг ашиглан,
нэмүү өртөг шингэсэн, экологийн гаралтай,
органик бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг
хүлэмжийн хий бага ялгаруулдаг дэвшилтэт
технологи ашиглан нэвтрүүлэх.
4. Завхан голын Буурал, Таван толгой, Онц
багуудын нутаг дахь хальж урсах татамд
тулгуурлан өрхийн усалгаатай газар
тариалан, сумын төвд хүлэмжийн аж ахуй
эрхлэлтийг дэмжих замаар төмс, хүнсний
ногооны сумын хэрэгцээний 50 хүртэл
хувийг хангах.
5. Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа
талх, нарийн боов, гурилан бүтээгдэхүүний
цехийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, нэр
төрөл, үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад
мэргэжлийн чадварлаг, боловсон хүчнээр
хүч сэлбэх, маркетингийн шинэ аргуудыг
нэвтрүүлэх.
6. Суманд үйлдвэрлэж тодорхой зах зээлтэй
болсон эсгий эдлэл, гар урлал, бэлэг
дурсгалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг
тасралтгүй хөхүүлэн дэмжиж, өртөг
шингэсэн нутгийн брэнд, олон улсын
стандарт хангасан бүтээгдэхүүн бий болгож,
томоохон зах зээлд сумын нэрэмжит
үзэсгэлэн
худалдаа,
жижиглэнгийн
худалдааны цэгүүд ажиллуулах замаар
жижиг
бизнесийн
борлуулалтыг
сайжруулах.
7. Сумын төвийн ойролцоо Завхан голд
гүүр тавьж алслагдсан 2 багийн иргэдэд
нийгмийн үйлчилгээг жигд хүргэх, тэдний
мөнгөн урсгалыг суманд төвлөрүүлэхэд
анхаарч хамтран ажилладаг байгууллагууд,
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төр засгийн дэмжлэгтэйгээр шийдвэрлэх.
8. Сумандаа төдийгүй бүсийн сумдад
эрэлттэй байгаа модон эдлэл, тавилгын
үйлдвэрийн хүний нөөц, тоног төхөөрөмж,
үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, бүтээгдэхүүний
нэр төрлийг олшруулан ажлын байр
нэмэгдүүлэх.
9. Сумын төвийн үйлчилгээний зориулалттай
барилгууд болон цаашид шинээр баригдах
барилга байгууламж, амралт, сувиллын
газруудын халаалт, дулаан, цахилгаан,
ус, ариун цэврийн байгууламжийг хувийн
хэвшилтэй хамтран байгаль орчинд
ээлтэй, дулаан алдагдал багатай ногоон
технологиор шийдвэрлэх.
10. Сумын төвд болон цаашид аялал жуулчлал
хөгжүүлэхэд нэн тохиромжтой газарт ногоон
технологи шингээсэн өвөрмөц үйлчилгээ,
шийдэл бүхий аялал жуулчлал, зочид
буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх бизнесийн
суурийг тавьж үйлчлүүлэгчдийг татаж,
үйлчилгээг өргөжүүлэх.
ЗОРИЛТ 3.
СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ИЛ ТОД
БАЙДАЛ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООГ
САЙЖРУУЛАН, ТӨСВИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН
ҮР АШГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, 10 ААС БАГАГҮЙ
ХУВИЙГ СУМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛД
ЗАРЦУУЛНА.
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ:
1. Сум, орон нутгийн төсвөөр хэрэгжсэн
ажил, үйлчилгээ, төсөл хөтөлбөрүүдийн
зарцуулалт, ажлын явц, хэрэгжилтэд
явцын хяналт мониторингийг жилд 2-оос
доошгүй удаа хийж, үр дүнг улирал бүр
олон нийтэд танилцуулан, үнэлэлт, дүгнэлт
өгөх тогтолцоог бүрдүүлэх.
2. Сумын төсвөөс хэрэгжүүлж буй төсөл
хөтөлбөрүүдэд
хөнгөлөлттэй
зээл,
санхүүгийн дэмжлэг олгохдоо шинээр бий
болох ажлын байрны тоо, төслийн тогтвортой
байдал, хэрэгжих боломж, санхүүгийн
тооцооллын үнэн бодит эсэх, ногоон

технологи нэвтрүүлж буй байдал, эдийн
засгийн үр ашиг зэргийг үндсэн шалгуур
болгон аж ахуйн нэгж, иргэдийн хөдөлмөр
эрхлэлт, бодит орлогыг нэмэгдүүлэх.
3. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвөөр
хийгдэх ажлын 40-өөс доошгүй хувийг
байнгын ажлын байр шинээр бий болгох,
нэмэгдүүлэхэд зарцуулах замаар иргэдийн
гадагш чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөнийг
бууруулж, зах зээлийн багтаамжаа
нэмэгдүүлэх.
4. Сум хөгжүүлэх сангийн зарцуулалтыг бодит
үйл ажиллагаа эрхлэх төсөл, хөтөлбөрөөр
дамжуулан, аж ахуйн нэгж, нөхөрлөлийг
дэмжихэд илүүтэй анхаарч, зарцуулалтад
хяналт
мониторингийн
системийг
нэвтрүүлэх.
ЗОРИЛТ 4.
БАНК САНХҮҮ, БИЗНЕСИЙН ТААТАЙ ОРЧИН,
НӨХЦӨЛ БҮРДҮҮЛЭХ ЗАМААР ИРЭЭДҮЙН
ТОГТВОРТОЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСИЙГ
БЭХЖҮҮЛНЭ.
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ:
1. Сум, орон нутгийн иргэд, ААН-ийн
хамтарсан, санхүүгийн үйл ажиллагааг
бүрэн хариуцан ажиллах Хадгаламж
зээлийн хоршоо (ХЗХ), Итгэлцлийн сан
зэргийг байгуулан ажиллуулах замаар урт
хугацаандаа сумын хөгжлийг дэмжиж,
иргэдэд ирэх зээлийн хүүгийн дарамтыг
бууруулж, арилжааны банкны хүүнд
гадагшаа урсах мөнгөн урсгалыг зогсооно.
2. Сумын эдийн засагт урт хугацаандаа үр
өгөөжтэй, тогтвортой, томоохон бизнес
төслүүдийг шалгаруулан, түүнд зориулсан
бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх, төслийн
зээлжих нөхцлүүдийг уян хатан болгох
асуудлыг суманд үйл ажиллагаа явуулж
буй арилжааны банкууд, итгэлцлийн сан,
хадгаламж зээлийн хоршоодтой хамтран
шийдвэрлэх.

3. Орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд
байгалийн
нөөцийг
үр
ашигтай,
хүртээмжтэй,
хэмнэлттэй
ашиглах,
бизнесийн үр ашигтай бөгөөд цаашид
суманд хэрэгжүүлж болохуйц томоохон
төслүүдийн (жишээлбэл; электроникийн эд
анги угсрах үйлдвэрлэл, уул уурхайн музей,
орон нутгийн түүх, соёлын музей, саван
болон лааны үйлдвэрлэл, загасны аж ахуй
гэх мэт) суурь нөхцлийг судалж, эхлэлийг
тавих, мэргэжлийн мэдлэг чадвар бүхий
хүний нөөцийн хангамж бүрдүүлэх.
4. Сумын засаг захиргааны зүгээс хамтарсан
хөрөнгө
оруулалтын
төсөл,
санал
санаачилгыг эхлүүлэн, идэвхтэй ажиллах
замаар иргэдийн мөнгөн хуримтлалыг
эргэлтэнд оруулж, зах зээлд оролцох
оролцоог нэмэгдүүлэх.
5. Сум орон нутагт хэрэгцээтэй байгаа
агрономич, хүнсний технологич, зоотехникч,
маркетинг, борлуулалтын менежер, график
дизайнер-вэб мастер, аялал жуулчлалын
хөтөч,
орчуулагч,
үйлдвэрлэлийн
технологич,
инженер,
мэдээлэл
харилцааны инженер, программист зэрэг
мэргэжилтнүүдийг захиалгаар бэлтгэх,
дахин мэргэшүүлэх замаар хүний нөөцийн
чадавхийг сайжруулах.
6. Өрхийн болон хувийн аж ахуй эрхлэх
сонирхолтой иргэдэд зах зээлийн мэдээлэл
өгөх, техник, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх,
чадавхи бий болгох, бизнесийн ур чадвар,
санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд
чиглэсэн сургалт, сурталчилгааг
улирал бүр тогтмол зохион
байгуулж хэвшсэнээр
иргэдийн бизнес эрхлэх
идэвхийг нэмэгдүүлэх,
чадавхийг
сайжруулах.
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ЗОРИЛТ 5.
ОРОН НУТГИЙН БАЙГАЛИЙН БОЛОН МАЛЫН
ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭДЭЭР НЭМҮҮ ӨРТӨГ
ШИНГЭСЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ
АЖ АХУЙН НЭГЖ, НӨХӨРЛӨЛИЙГ САНХҮҮ,
МЕНЕЖМЕНТИЙН ХУВЬД ДЭМЖИЖ
ИТГЭЛЦЛИЙН САН БАЙГУУЛАХ ЗАМААР
ТОГТВОРТОЙ ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ
ХӨГЖҮҮЛНЭ.
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ:
1. Орон нутгийн байгалийн зэрлэг чацарганы
нөөц, генетик, биологийн ба биохимийн
найрлага, шинж чанарыг нарийвчлан
судалж, нөөцийг үр ашигтай боловсруулж,
өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
жижиг дунд үйлдвэр байгуулах.
2. Чацарганы үйлдвэрлэлийг байгуулахад бүс
нутагт үйлдвэрлэл эрхэлж буй өрсөлдөгч
байгууллагуудаас
ялгарах
онцлог,
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмж,
менежмент, маркетингийн судалгааг хийж
гүйцэтгэсний үндсэн дээр хэрэгжүүлэх.
3. Үйлдвэр
байгуулан
амжилттай
ажиллуулахад орон нутгийн иргэд, аж ахуйн
нэгжийг идэвхитэй татан оролцуулж, үе
шаттайгаар чадавхижуулан, санхүүжилтийг
“Итгэлцлийн Сан” байгуулах замаар
шийдвэрлэх.
4. “Хаан ширхэгт ноолуур” төслийн хүрээнд
Завхан буурал омгийн ноолуурыг дотоод,
гадаадын үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчдэд шууд
нийлүүлэх сувгуудыг бий болгож, ноолуур
угаах анхан шатны үйлдвэр байгуулан,
ноолуурын борлуулалтын үнийг зах зээлийн
ханшаас 10-30% -иар нэмэгдүүлэх.
5. Малчдын бэлчээр ашиглагчдын хэсэг
(БАХ)-г баг тус бүрд байгуулж, бэлчээрийн
оновчтой менежмент, малын гаралтай
бүтээгдэхүүнийг борлуулах, боловсруулах,
өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
хоршоо, нөхөрлөлийг байгуулан хамтран
ажиллах, суралцах, хөгжих боломжоор
хангах.
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6. БАХ-ийг түшиглэсэн хоршоо, нөхөрлөлд
санхүүжилтийн эх үүсвэрээ шийдэхэд нь
туслах, хөнгөлөлттэй зээл тусламж, төсөл
хөтөлбөрт хамрагдах боломжуудыг зааж
сургаж, чиглүүлэх.
7. Эко
аялал
жуулчлал
хөгжүүлэх
менежментийн төлөвлөгөөг судалгааны
үндэслэлтэй боловсруулж, орон нутгийн,
томоохон нөөц болох Хомын талыг орон
нутгийн, эсвэл улсын тусгай хамгаалалттай
газрын ангилалд оруулж, менежментийг нь
аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын
газар болон бусад холбогдох мэргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх.
8. Аялал
жуулчлалын
менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд
“Хомын талын тахь” ТББ, бусад аж ахуйн
нэгж, нутгийн ард иргэдийн оролцоог
хангаж, байгаль экологио хамгаалах замаар
ашиг шимийг нь хүртэх боломжтойг иргэдэд
ойлгуулж, чадавхижуулах замаар аялал
жуулчлалаас олох орлогыг нэмэгдүүлэх.
9. Мал аж ахуйн орон нутгийн нөөцөд түшиглэн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, гол хэрэглэгч
болох уул уурхайн компанид нийлүүлэх,
(орчин үеийн шаардлагад нийцсэн мах, сүү
боловсруулах) ЖДҮ-ийг байгуулах.
10. Үйлдвэрийг
байнгын
ажиллагаатай
байлгахад шаардагдах малын эрүүл
ахуй, мах сүүний шинжилгээний нэгдсэн
лаборатори байгуулах, гол нэрийн болон
дайвар
бүтээгдэхүүн
боловсруулах
чадамж, процесс, ажиллах хүч, тээвэрлэлт,
нийлүүлэлтийн боломжийн судалгаа хийх,
ТЭЗҮ, гэрээ хэлэлцээр байгуулах.

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ 2.
ИРГЭДИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЖ,
СОНГОЛТ, БОЛОМЖИЙН ХҮРЭЭГ ТЭЛЖ,
АЖИЛ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭН, ТАВ
ЗОРИЛТ 1. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ТУХТАЙ АЖИЛЛАЖ, АМЬДРАХ
ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭН, НОГООН
БОЛОВСРОЛЫГ ЧАНАРЖУУЛЖ, ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙГ
ХАМГААЛАХАД ЧИГЛЭСЭН ОНОВЧТОЙ
АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГ,
ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛНЭ.
ТӨЛӨВШЛИЙГ БИЙ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ:
БОЛГОНО.
1. Сумын эрүүл мэндийн байгууллагын үйлчилгээний
чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд эмч, эмнэлгийн
ажилтнуудыг ЭХО, сэргээн засах эмчилгээ, уламжлалт бариа
засал, дотрын нарийн мэргэжлийн сургалтуудад хамруулан
чадавхижуулах, мэргэшүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллах
нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн
хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг
худалдан авах, нийт иргэдийг жилд нэгээс доошгүй удаа
эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх нотолгоонд суурилсан
лабораторийн шинжилгээ, үзлэг, оношлогоонд хамруулах.
2. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг иргэдэд
жигд, хүртээмжтэй хүргэх хүрээнд орон нутгийн хүн
амын бүтэц, байршилтай уялдуулан эмнэлгийн одоогийн
бүтэц, санхүүжилт, зохион байгуулалтыг оновчтой болгох,
сумын төвөөс алслагдсан Онц, Тавантолгой багуудад
нарийн мэргэжлийн эмч бүхий явуулын эмнэлэг жилд 4
удаа ажиллуулах, зэргэлдээ аймаг, сумын эмнэлгүүдтэй
алслагдсан багийн иргэдэд түргэн тусламжийн үйлчилгээ
үзүүлэх хүрээнд гурвалсан гэрээ байгуулах.
3. Эрүүл мэндийн төвд үйлчлүүлэгчдийн цахим мэдээллийн
нэгдсэн сан байгуулж, нийгмийн эрүүл мэнд, эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээ, эмчилгээ оношилгооны иж бүрдэл
бүхий мэдээллүүдийг бүрэн оруулж, өвчтөний мэдээллийн
сан үүсгэж, аймаг, улсын эмнэлэг хооронд цахим мэдээлэл
солилцож ашиглах.
4. Орон нутгийн иргэдийн дунд түгээмэл байгаа зүрх, судас,
бөөр, шээс бэлгэсийн замын болон осол гэмтлээс үүдэлтэй
өвчлөл, нас баралтыг бууруулахад эрүүл мэндийн болон насан
туршийн боловсролын төв, цагдаагийн хэсэг зэрэгтэй хамтран
төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу шат дараалсан арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлэх.
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5. Эрүүл мэндийн төвийн оношилгоо,
эмчилгээний тоног төхөөрөмж, чадавхийг
орчин үеийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн
сайжруулж, уурхайн ажилчдын эрүүл
мэндийн хяналтын шинжилгээ, оношилгоог
орон нутагтаа хийх.
6. Амьдралын тааруу нөхцөл, буруу хэвшил,
зохисгүй хооллолт зэргээс үүдэлтэй
зонхилон тохиолдож буй өвчлөлийн талаарх
иргэдийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх,
өвчлөлийн түвшинг бууруулах, урьдчилан
сэргийлэх чиглэлээр сургуулийн сургалтын
хөтөлбөрт тусган оруулах, гэр бүл, хамт олон,
хүүхэд залуучуудыг 100 хувь хамруулах.
7. Эрүүл мэндийн боловсрол олгох зөвлөгөө,
мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг иргэдэд
тогтмол хүргэж, агуулга, хэлбэр, чанар,
үр дүнг мэргэжлийн байгууллагын
оролцоотойгоор сайжруулж, эрүүл аж төрөх
хэв маяг, эрүүл мэндээ хамгаалах зөв зан
үйлийг хэвшүүлэх, сэтгэлзүйн зөвлөгөө
үйлчилгээ үзүүлэх кабинет байгуулж,
мэргэжлийн ажилтан ажиллуулах.
ЗОРИЛТ 2:
БӨХИЙН ТӨРЛҮҮД, ҮНДЭСНИЙ СУР,
ШАГАЙ ХАРВАА БОЛОН БАГИЙН СПОРТЫН
ТӨРЛҮҮДИЙГ ХӨГЖҮҮЛЖ, ХҮН АМЫГ
СПОРТООР ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭХ, БИЕ БЯЛДАР,
СЭТГЭЛЗҮЙ, ХҮМҮҮЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ
ОЛГОХ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ:
1. Үндэсний бөх, үндэсний сур, шагай
харвааны хөтөлбөрүүдийг боловсруулан,
чанартай сургалтуудыг хэрэгжүүлэх замаар
спортоор хичээллэх хүүхэд, залуучуудын
тоог нэмэгдүүлэн, улс, аймгийн түвшинд
гаргах амжилтыг нэмэгдүүлэх.
2. “Эрүүл агаар эм” аяны хүрээнд бүх нийтийн
гүйлт, алхалт, явган аялал, эко аялал
(морь, тэмээ, дугуйн аялал), спорт өдөрлөг
зэргийг шат дараалалтай зохион байгуулж,
нийтийн эрүүл мэндийг дэмжиж ажиллах.
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3. Бүх нийтийг хамарсан эрүүлжүүлэх
биеийн тамир, дасгал,
хөдөлгөөнийг
дэмжих, иргэдийн чөлөөт цагийг зөв
боловсон өнгөрүүлэх соёл, спорт амралтын
талбай байгуулж, хуваарь, төлөвлөгөө
боловсруулж, хэрэгжүүлэх замаар тогтмол
үйл ажиллагаагаар хангах.
4. Спортоор дамжуулж хүүхэд, залуусыг
багийн тоглолт, хамтын ажиллагаанд
уриалах, бие бялдрын тэсвэр хатуужил,
хүмүүжил болоод зөв дадал хэвшилтэй
амьдрах аргад сургах үйл ажиллагааг шат
дараатайгаар зохион байгуулах.
ЗОРИЛТ 3:
ХҮН АМЫН ӨСӨЛТ, ТӨРӨЛТИЙГ ДЭМЖИЖ,
ИРГЭДИЙН АМЬДРАХ ТААТАЙ ОРЧНЫГ
БҮРДҮҮЛЭН, УНДНЫ УСНЫ ЧАНАР,
ХАНГАМЖИЙГ САЙЖРУУЛНА.
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ:
1. Хүн амын өсөлтийн түвшинг хэвээр
хадгалахын тулд иргэдийн ажиллаж,
амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулж,
хүн
амд
хүргэж
буй
нийгмийн
хамгааллын үйлчилгээний чанар, нэр
төрлийг нэмэгдүүлэн, нийгмийн болон
эрүүл мэндийн даатгалын хамрагдалт,
ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, цагдаагийн
хэсэгтэй хамтран гэр бүлийн хүчирхийлэлд
өртсөн иргэдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх
төв (өрөө) байгуулах.
2. Сумын ундны усны чанарт анхаарч,
худгийн усны бүрэн шинжилгээг тодорхой
давталттайгаар хийж, усны химийн
найрлагад үндэслэн тохирох шүүлтүүрийг
худгуудад байршуулах, ундны зориулалтаар
ашиглахад
тохиромжгүй
худгуудыг
тодорхойлж, зориулалтыг зааж өгөх,
иргэдэд ундны ус цэвэршүүлэх энгийн арга
технологийг заан сургаж, зөв хэрэглээг
хэвшүүлэх.
3. Завхан голын усны биоидэвхт элементүүд,
нянгийн шинжилгээг улирлын горимоор
тогтмол хийлгэж, ундны усны стандарт
нормыг хангуулах.

4. Хүн амын шилжилт, хөдөлгөөнд шууд
нөлөөлж буй байгаль цаг уурын хүчин зүйлс
(ган, зуд) -ийн нөлөөллийг бууруулах ажлын
хүрээнд малчдын уур амьсгалын өөрчлөлтөд
дасан зохицох чадавх, эрсдлийн даатгал,
урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, мэдлэгийг
сайжруулах.

3.

5. Ус
ашиглагч
байгууллагуудыг
ус
хангамжийн нэгдсэн сүлжээнд холбох,
усны тоолуур тавьж хяналт мониторингийг
сайжруулан усны ирээдүйн хэрэглээ,
эрэлтийг тооцоолох.
6. Сумын хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч болох
хүмүүн капиталыг нэмэгдүүлэх, залуу гэр
бүлийг тогтвор суурьшилтай ажиллаж,
амьдрахыг дэмжсэн бизнесийн татварын
хөнгөлөлт, ажлын байрны урамшуулал,
хөдөөгийн нэмэгдэл зэрэг эдийн засгийн
хөшүүргүүдийг бий болгон хүн амыг өсгөх
бодлого хэрэгжүүлэх.

4.

ЗОРИЛТ 4.
СУРАГЧДЫН СУРАЛЦАХ, ИРГЭДИЙН
МЭДЛЭГ ЧАДАВХИА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИДЭВХИ
САНААЧЛАГЫГ ДЭМЖИН, СУРАЛЦАХ ТААТАЙ
ОРЧИН НӨХЦЛИЙГ БҮРДҮҮЛЖ, СУРГАЛТЫН
ШИНЭ ХӨТӨЛБӨР, ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТ,
АРГА БАРИЛ НЭВТРҮҮЛЖ, БҮХ ШАТНЫ
БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР,
ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛНА.

5.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ:
1. ЕБС-ийн сургалтын чанарыг сайжруулах
ажлын хүрээнд сургалтын орчин, хөтөлбөр,
сурагчдын мэргэшин гүнзгийрэх нэмэлт
хөтөлбөрүүдийн тоо, чанарыг сайжруулах,
багш нарын мэргэжлийн ур чадварыг
дээшлүүлэх үе шаттай модуль сургалтуудад
хамруулах.

6.

2. Насан туршийн боловсролын төвийн
сургалтын орчныг ашиглан зорилтот
бүлгүүдэд
(ажилгүй,
хөгжлийн
бэрхшээлтэй,
мэргэжилгүй,
малчид)
чиглэсэн мэргэжлийн чиг баримжаа
олгох төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөрийг

7.

мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран
боловсруулж, цахим орчны мэдээллийн
хэрэгслээр дамжуулан төлбөрт болон
төлбөрт бус хэлбэрээр төлөвлөгөөний дагуу
зохион байгуулах.
Сум, орон нутагт дутагдалтай мэргэжлийн
төрөл, жагсаалтыг гарган иргэд, ерөнхий
боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн
сурагчдад жил бүр мэдээлэх, төгсөөд
сумандаа ажиллах боловсон хүчний
мэргэжил, ур чадварын судалгааг гаргаж
мэргэжлийн дагуух ажлын байраар
хангахад орон нутагт үйл ажиллагаа
эрхэлдэг байгууллагуудад зуучлан өгч
хамтарсан ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг,
уулзалт, чуулганыг зохион байгуулах.
Хүүхэд ба насанд хүрэгчдэд байгаль орчноо
хамгаалах уламжлалт ёс заншлаа хадгалах,
байгалийн нөөц баялаг болох ус, агаар,
бэлчээр, ан амьтан, хөрс, ургамлыг зохистой
ашиглах, хамгаалах экологийн боловсрол
олгож, ургамлын биомасс, бэлчээрийн
даац, худаг усны талаарх мэдээллийг жил
бүр гаргаж танилцуулах, бэлчээр сэлгэн
хуваарьтай ашиглах зэрэг сайн туршлагыг
дэмжин дэлгэрүүлэх.
Хүүхэд, насанд хүрэгчдийн дундах бичиг
үсгийн хоцрогдол, сургууль завсардалтыг
арилгах, иргэдийг бие даан цахим хэлбэрээр
суралцах, мэргэжлээ дээшлүүлэхэд туслах,
насан туршийн боловсролын төвийн
үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг
сайжруулж, шаардлагатай сургалтын
орчин, интернетийн боломжоор ханган, үйл
ажиллагааг жигдрүүлэх.
Сум, бүс нутагт цаашид хэрэгцээтэй
техникийн мэргэжилтэн (мэдээлэл, харилцаа
холбоо, электроник, программ хангамж, уул
уурхайн инженер технологи, хяналт) бэлтгэх,
мэргэжлийн сургалт бүхий тусгай бүлэг,
ангийг ЕБС-д түшиглэн бий болгох.
Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний
чанар хүртээмжийг дээшлүүлж, сурч хөгжих
орчин нөхцлийг сайжруулан, анги дүүргэлт,
хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх.
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8. Соёлын биет ба биет бус өв, түүх соёлын
дурсгалт газруудыг хамгаалах, сумын
төвийн соёл, урлагийн танхимыг засч
сайжруулан, иргэдэд тогтмол үйлчлэх
боломжоор хангах.
ЗОРИЛТ 5. ТОГТВОРТОЙ АЖЛЫН БАЙР
БИЙ БОЛГОХ, НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ИРГЭД, АЖ
АХУЙН НЭГЖИЙН БОДИТ САНААЧИЛГА, ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИН, МЭРГЭЖИЛТЭЙ
АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЖ,
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ ИРГЭДИЙН
ТЭГШ ОРОЛЦОО, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХАНГАХ ЗАМААР ХӨДӨЛМӨР
ЭРХЛЭЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ.
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ:
1. Иргэдийн аж ахуй эрхлэх бүтээлч, бодит
санаачлага, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг
хөхиүлэн
дэмжиж,
санхүүгийн
үйлчилгээний хүртээмжтэй байдлыг ханган,
томоохон зах зээлтэй холбох, мэргэжлийн
ажилчдыг дэмжих, залуу төгсөгчдийг
орон нутагт буцаан татах шинэ санал
санаачилгыг эхлүүлэх, тогтвортой ажлын
байрыг нэмэгдүүлэх.
2. Орон нутагтаа ажлын байр бий болгох
залуучуудын
санаачлагыг
дэмжих,
томоохон үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн
салбар, бэлтгэн нийлүүлэгчийг сумандаа
байгуулах зорилгоор нутгийн гаралтай
бизнес эрхлэгчдийг сум орон нутгийн
хөгжилд уриалах, татан оролцуулах, холбох
гүүр болгох.
3. Уурхай хаагдсаны дараах эрсдэлүүдийг
эртнээс тооцоолон, цаашид ашигтай
ажиллах тогтвортой бизнес, үйлдвэрлэл,
ажлын байр, хөдөлмөрийн орчин нөхцөл
бүрдүүлэхэд уурхайн нийгмийн хөрөнгө
оруулалтыг түлхүү ашиглах.
4. Хөдөлмөрийн
зах
зээлийн
эрэлт
нийлүүлэлттэй уялдуулан ажилгүй иргэд,
ажил хайгчдыг сул чөлөөтэй ажлын байранд
зуучлах, зөвлөгөө өгөх, хөдөлмөрийн
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зах зээлийн талаарх мэдээллээр хангах,
үйлчилгээний чанарыг сайжруулах.
5. Хөдөлмөр эрхлэлтэд жендэрийн тэгш
оролцоог ханган, хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
замаар ядуурлыг бууруулах, нийгмийн
баялгийн үр шимээс адил тэгш хүртэх
таатай орчинг бүрдүүлэх.
6. Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих хүрээнд жижиг
үйлдвэрлэл эрхлэх санаачлагыг дэмжиж
хөнгөлөлттэй зээл, санхүүжилт олгож,
ажиллах орчин нөхцлөөр хангах.
7. Зорилтот бүлгийн иргэдийг халамжийн
үйлчилгээнд бүрэн хамруулж, иргэдийг
Нийгмийн даатгал (НД), Эрүүл мэндийн
даатгал (ЭМД) болон бусад даатгалд бүрэн
хамруулан, тэтгэвэр тэтгэмжийн хохиролгүй
болгох.
8. НД, ЭМД болон бусад даатгалд
хамрагдагсдын судалгаанд тулгуурлаж,
сумын
ажилгүй
болон
малчин
иргэдийг даатгалд хамруулах ажлыг
хариуцлагатайгаар зохион байгуулах.
9. Уул уурхайн үр өгөөжид түшиглэн сумын
эмзэг бүлгийн иргэдэд тусгайлсан халамж,
үйлчилгээг бий болгон, хэрэгжүүлнэ.

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ 3.
БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ
ХАДГАЛЖ, ЭРСДЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ
ЧАДАВХИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭН, БЭЛЧЭЭРИЙН
ДААЦ, ХҮРТЭЭМЖИД МАА ЭРХЛЭЛТЭЭ
ТОХИРУУЛАХ ЗАМААР ГАЗРЫН
ДОРОЙТОЛ, ЦӨЛЖИЛТИЙГ
ХЯЗГААРЛАЖ, БИОЛОГИЙН
ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ,
ЗОРИЛТ 1. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ
ЧАДАВХИЙГ САЙЖРУУЛЖ, БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦАД ТОХИРСОН
БАЙГАЛИЙН УНАГАН
МАЛ АЖ АХУЙ ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ЗАМААР, ГАЗРЫН
ТӨРХИЙГ
ДОРОЙТОЛ, ЦӨЛЖИЛТИЙГ БУУРУУЛНА.
ХАМГААЛНА.
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ:
1. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй сөрөг нөлөө, эрсдэлийн
талаар иргэдэд мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг мэргэжлийн
байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх, Жи-Мобайлын дахин
дамжуулах сүлжээг Буурлын цагаан овоо, Онц багийн
Дөрвөлжин уул зэрэг байршлуудад нэмэгдүүлж, цаг үеийн
болзошгүй гамшиг, цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх
мэдээллийг гар утсаар шуурхай дамжуулах боломж бүрдүүлэх
замаар мэдээллийн системийг сайжруулах .
2. Цөлжилтийн нөлөөг бууруулах, хур тунадас нэмэгдүүлэх
шинжлэх ухааны оновчтой арга технологийг хэрэгжүүлэхэд
экспедицийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, чадавхижуулах,
шуурхай унаагаар хангах (тэвштэй, туулах чадвар сайтай),
цаашид шар шороон шуурганы автомат станцтай болж,
тоосжилтын нөлөөллийг тооцоолох.
3. Жил бүрийн бэлчээрийн ургацын мэдээнд тулгуурлан
бэлчээрийн даацад тохируулан малын тоо толгойг бууруулж,
бэлчээр сэлгэх, өнжөөх, отор нүүдэл хийх, хуваарьтай
ашиглах, хортон-мэрэгчтэй тэмцэх, бэлчээрт олон наст
ургамлын үр цацаж нөхөн сэргээх зэрэг бэлчээрийн зохистой
менежментийг баг бүрт нэвтрүүлж, тогтмол хяналт тавих.
4. Малыг чанаржуулж, хээл авалт, төллөлтийн хувийг дээд
түвшинд барьж, малын зүй бус хорогдлын эрсдэлийг
бууруулах бэлтгэл ажлыг байнга хийх, мал маллах уламжлалт
арга технологийн талаар туршлагатай малчид, мэргэжлийн
байгууллагаар сургалт, семинар зохион байгуулуулах.
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5. Мал, амьтны гаралтай халдварт өвчлөлийн
орон зайн болон хамрах хүрээний
тархалтыг багасгаж, хорио цээрийн дэглэм,
заавар журмыг баримтлан, бэлчээрийг
халдваргүйжүүлэн мал, амьтадын эрүүл
бүсийг бий болгоно.
6. Бэлчээрийн ус хангамжийг сайжруулахад
Таван толгой багийн зүүн урд өвөлжөөний
хэсэг, Буурал багийн Их буурал уулын
орчимд нэмэлт худгийг бохирдлоос
сэргийлсэн хамгаалалттай, стандартын
дагуу гаргаж ашиглагддаггүй өвлийн
бэлчээрийг ашиглах.
7. Сумын газар зохион байгуулалтын
төлөвлөгөөнд
отор,
нөөц
бэлчээр,
хадлангийн газар болон бэлчээр нутгаа
улирлаар сэлгэн хуваарьтай ашиглах
менежментийг тусгуулах.
8. Багануурын баруун, зүүн булаг орчимд мал
ихээр бөөгнөрч шалбааг үүсгэх, гадаргын
усны талбай багасах эрсдлээс хамгаалсан
суваг, шуудуу гаргах, хашиж хамгаалах.
9. Хөрш зэргэлдээх Ховд аймгийн Чандмань,
Дөргөн, Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт,
Завхан
аймгийн
Эрдэнэхайрхан,
Алдархаан сумдын малчид, орон нутгийн
удирдлагуудтай хамтран элсэнд отрын мал
өвөлжүүлэх журам боловсруулж, бэлчээрийн
нөөцийг хамгаалах, түүнчлэн сэргээн
нутагшуулж буй Тахь адуу эрлийзжихээс
сэргийлэх, түүнд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг
бууруулах чиглэлээр зохицуулалт хийх.
10. Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор
орон нутгийн хөрс, цаг агаарт тохиромжтой,
дахин ашиглах боломжтой, хуурайсаг,
халуунд тэсвэртэй модлог ургамал тариалах,
ургуулах сургалтыг зохион байгуулж, ЕБСийн сурагчдын дунд “Хүүхэд бүр 5 мод” аяныг
өрнүүлж, үр дүнг байгаль хамгаалал, экологи,
биологийн хичээлийн дадлага, туршилтын
цагт тооцдог болох, сумын төвийн иргэдийн
дунд “Айл бүр жилд 10 мод” аяныг өрнүүлж
хогны татвараас чөлөөлөх урамшуулал бий
болгох.
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ЗОРИЛТ 2. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ,
БАЙГАЛИЙН УНАГАН ТӨРХИЙГ ХАМГААЛАХ
ЗАМААР АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БРЭНД БИЙ
БОЛОХ СУУРИЙГ ТАВИНА.
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ:
1. Экологийн бүс нутгийн үнэлгээнд тулгуурлан
орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар
нутаг (ТХГН)-ийн сүлжээг тэлж, бэлчээрийн
доройтлыг арилгаж, гадаргын усны нөөцийг
хамгаалан, ховор, ховордсон биологийн
олон янз байдлын амьдрах, экологийн
нарийн тогтолцоо, үйл явцыг тэтгэж чадах
экосистем бүхий таатай орчин бүрдүүлэх.
2. Хомын талыг улсын тусгай хамгаалалтад
оруулж, аялал жуулчлал хөгжих суурь
нөхцлийг сайжруулах, тахийн тоо толгойг
эрсдэлгүй хэмжээнд хүртэл өсгөх, тахийг
адуутай эрлийзжих, малын гоц халдварт,
халдварт өвчнөөр өвчлөхөөс урьдчилан
сэргийлэх, ТХГН-ийн менежментэд орон
нутгийн захиргаа болон иргэдийн оролцоог
бий болгож хамтран ажиллах.
3. Тахь, Бөхөн, Цагаан зээр, Хар сүүлт зээр,
Янгирын тархац нутагт зэрлэг амьтны
ус хангамжийг сайжруулах зорилгоор
дэвшилтэт технологи болон уламжлалт
аргыг хослуулан хиймэл усан сан, хөв,
цөөрөм, нарны эрчим хүчээр ажилладаг
мэдрэгчтэй худаг зэргийг мэргэжлийн
байгууллага болон нутгийн иргэдийн
оролцоотой байгуулах.
4. Нүүдэллэн амьдардаг зэрлэг амьтдыг
халдварт өвчнөөс хамгаалах, урьдчилан
сэргийлэх үүднээс тухайн бүс нутагт малын
өвчин, үржил селекц, отор, тууврын мал
зэрэгт тогтмол, хатуу хяналт тавих ажлыг
зохион байгуулах.
5. Малчдыг байгаль хамгаалах ажилд
татан оролцуулах, мал ба зэрлэг амьтдын
бэлчээрийн давхцлыг багасгах, адуу болон
бог малын тоо толгойг хэт өсгөхгүй байх
зэрэг чиглэлээр хамтран ажиллах, харилцан
ойлголцлыг сайжруулах.

6. Тарваганы тархац нутгийг нэмэгдүүлэх,
сэлгээн нутагшуулах ажлыг нутгийн
иргэдийн санал, оролцоонд тулгуурлан
мэргэжлийн
байгууллагатай
хамтран
зохион байгуулах.
7. Биологийн олон янз байдал, зэрлэг амьтдын
тоо толгой, тархац, ургамлын зүйлийн
бүрдэл, экосистемийн нарийвчилсан суурь
судалгаа хийх, судалгааны мониторинг
систем бий болгох ажлыг мэргэжлийн
байгууллагатай хамтран хийх, байгаль
орчны хамгаалалт, хяналтын тогтолцоог
сайжруулах.
8. Дөргөн, Хар нуур, Хомын талд түшиглэсэн
байгалийн нөөцийн парк байгуулж, аялал
жуулчлалын ТЭЗҮ болон менежментийн
төлөвлөгөө боловсруулан, нутгийн брэнд
болохуйц ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ аялал, жуулчлал
хөгжүүлэх
9. Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд
оролцох
бүтээгдэхүүн
үйлчилгээг
тодорхойлж, иргэдийн оролцоонд суурилсан
нүүдлийн соёл, байгалийн болон аж ахуйн
нөөцөд түшиглэсэн, байгальд ээлтэй
аялал жуулчлалын бизнес эрхлэх сургалт,
сурталчилгааг иргэдэд хүргэх замаар
аялал жуулчлал хөгжих суурь нөхцөлийг
бүрдүүлэх.
ЗОРИЛТ 3.
ОРОН НУТГИЙН НӨӨЦ, ЭКОСИСТЕМИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХАМГААЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН
БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТАД НӨӨЦИЙН
ХЭМНЭЛТТЭЙ, ҮР АШИГТАЙ, БАЙГАЛЬ
ОРЧИНД ХАЛГҮЙ НОГООН ТЕХНОЛОГИЙГ
НЭВТРҮҮЛНЭ.
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ:
1. Сумын
төвийн
хөгжлийн
ерөнхий
төлөвлөгөөний дагуу сумын төвийн нэгдсэн
ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх
байгууламжийг 2024 оныг хүртэл үе
шаттайгаар барьж байгуулах.

2. Сумын төвд нийтийн болон хувийн
зориулалттай бие засах газар, бохир усны
нүх зэргийг байгаль орчинд ээлтэй эко
технологиор барьж, ашиглах стандарт
боловсруулж, иргэдэд танилцуулах, шилдэг
туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх.
3. Суманд шинээр баригдах үйлдвэр,
үйлчилгээний барилгуудад сэргээгдэх
эрчим хүчийг ашиглан ус шахах, халаах,
цахилгаан
гаргах,
халаалт
дулаан
шийдвэрлэхэд хамтарсан кредит солилцох
механизмыг
нэвтрүүлэхэд
аргачлал,
мэдээлэл, эрхзүйн орчноор хангах.
4. Сургуулийн дотуур байранд ус хэмнэх
мэдрэгчтэй угаалтуур, суултуур, цахилгаан
хэмнэх сүүн гэрэл зэргийг суурилуулж,
дотуур байрыг зориулалтын дагуу бүрэн
ашиглаж, сурагчдын амьдрах, суралцах
таатай орчныг бүрдүүлэх.
5. Байгалийн зэрлэг чацарганы ашиглалт,
хамгаалалтын
чиглэлээр
ургамал
хамгаалал, ойн болон бусад холбогдох
мэргэжилтнүүдээс зааварчилгаа авах,
чацарганы үйлдвэрлэл эрхэлдэг томоохон
аж ахуйн нэгжүүдээс туршлага судлах,
одоогийн ашиглаж байгаа нөхөрлөлүүдтэй
хамтран ажиллах, ашиглалтын төлөвлөгөө
болон арчилгаа, хамгаалалтанд тохирсон
ногоон технологийг ашиглах.
6. Сумын төвийн төвлөрсөн хогийн цэгийг
тогтсон хугацаанд байгаль орчинд ээлтэй
технологийн дагуу зайлуулах ажлыг хийж,
хог тархаж, хөрс, ус бохирдохоос сэргийлэх.
7. Завхан голд урсацын тохируулга хийж,
усны нөөц хуримтлуулан газар
тариаланд ашиглах, олон
зориулалттай
цогцолбор байгуулах
боломжийг мэргэжлийн
байгууллагын
тусламжтайгаар
судлан тогтоох.
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ЗОРИЛТ 4.
СУМЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЗАСАГЛАЛ,
МЕНЕЖМЕНТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООГ
АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗАГВАР БОЛОХУЙЦ
ТҮВШИНД ХҮРГЭНЭ.
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ:
1. Байгаль
орчны
тасаг,
ОНТХГ-ын
менежментийн зөвлөл, хамгаалалтын
захиргаа байгуулж ажиллуулах зэргээр
сайн туршлагуудыг орон нутгийн онцлогт
тохируулан нэвтрүүлэх замаар байгаль
орчны удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй
болгох.
2. Сумын байгаль хамгаалах төлөвлөгөө,
ОНТХГ-ын менежементийн төлөвлөгөө,
аялал жуулчлалын менежментийн болон
бизнесийн
төлөвлөгөө
боловсруулж,
хэрэгжүүлэх замаар байгаль орчны
менежментийг ахисан шатанд хүргэх.
3. Байгалийн нөөцийн менежментийн нутгийн
иргэдэд түшиглэсэн хэлбэрийг зохистой
хөгжүүлэх.
4. Сумын нутаг дэвсгэрт байгалийн нөөц
ашиглаж буй иргэд, аж ахуйн нэгжийн
нөөцийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт,
дүйцүүлэн хамгааллын үйл ажиллагаанд
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, мониторинг
хийх үнэлгээний бүтцийг (зөвлөл) иргэдийн
оролцоотой байгуулж, мэргэжил аргазүйн
зөвлөгөө өгч чадавхижуулах, хяналтын
тогтолцоо бий болгож,
тогтвортой
ажиллуулах.
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ЗОРИЛТ 5: УУЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТ,
ОЛБОРЛОЛТЫН ХЯНАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН
СИСТЕМИЙГ САЙЖРУУЛЖ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ БҮРДҮҮЛНЭ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ:
1. Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээг
уурхайд жил бүр хийлгэж, үр дүнг
мэдээллийн санд оруулж, байгаль орчны
хяналт мониторинг хийх цогц систем
бүхий шинжилгээний итгэмжлэгдсэн
лабораторийг суманд байгуулж, уул уурхайн
хяналтыг сайжруулах.
2. Уул уурхайн олборлолт, ашиглалтанд
хэрэглэж буй химийн болон аюултай
бодисын хадгалалт, ашиглалт, хаягдалд
олон улсын болон үндэсний стандартыг
дагаж мөрдүүлэх (Цианид ашиглаж
буй тохиолдолд Олон улсын цианидын
менежментийн кодыг дагах) хяналт,
мониторингийг хөндлөнгийн мэргэжлийн
эрх бүхий байгууллагаар хийлгэх.
3. Химийн хорт болон аюултай бодисын
байгальд алдагдах эрсдэл, алдагдсанаас
үүсэх хохирлын үнэлгээг мэргэжлийн
байгууллагуудаар хийлгэн, хор уршгийн
талаарх сургалт, мэдээллийг иргэд,
мэргэжлийн байгууллагын дунд зохион
байгуулах.
4. Аймаг, сумын холбогдох хяналтын
байгууллагын мэргэжилтэнг уул уурхайн
хяналтаар мэргэшүүлэн чадавхижуулах,
хяналт, дүгнэлтийг бодитой гаргаж, үнэлэлт
өгөх чадвартай болгох.

5. Уул уурхайн хаягдал усыг цэвэршүүлэх,
нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгааллын
ажлуудыг сумын төв, багуудад үр дүнтэй
хийлгэх, суманд бүртгэлтэй хайгуулын
тусгай зөвшөөрөлтэй газруудын орон
нутгийн тусгай хамгаалалттай газартай
давхацсан хэсгийг гаргуулж, кадастрын
бүртгэлд оруулах.
6. Шинээр хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
олгоход харъяалагдах орон нутаг руу
илгээсэн хүсэлтийг тухайн газар нь амьдарч
буй иргэдийн оролцоотойгоор хэлэлцүүлэн,
газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө,
орон нутгийн тусгай хамгаалалттай
газар нутагтай давхцаж буй эсэх, сумын
тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөний үзэл
баримтлалд нийцэж буй эсэхийг нягтлан
шийдвэрлэх.

7. Баян-Айраг уурхайн үйл ажиллагаа явуулж
буй газрын доорх усны шинжилгээнд хяналт
тавьж, мэдээллийн сандаа хэмжилтийн
мэдээллийг тусгайлан оруулдаг болох.
8. Завхан голын харуулыг ашиглан гадаргын
болон газрын доорх усны хэмжилт, хяналт
шинжилгээний сүлжээг бий болгох,
мониторингийг
тогтмол
тасралтгүй
хийхэд мэргэжил, аргазүйн зөвөлгөө өгч
чадавхижуулах, хэмжилтийн үр дүнгээр
мэдээллийн сан байгуулж архивлах.
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Зорилт

Зорилт 1: Малын эрүүл ахуй, үүлдэр, угсааг
сайжруулж малын үнэ цэнэ, ашиг шимт чанарыг
80 хувьд хүргэж, малыг эргэлтэд оруулах замаар
малчдын бодит орлогыг 2 дахин нэмэгдүүлнэ.
Зорилт 2: Орон нутгийн байгалийн нөөц баялгийг
хэмнэлттэй, үр ашигтай, байгаль орчинд
ээлтэй арга технологиор ашиглаж, жижиг дунд
үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлнэ.
Зорилт 3: Сумын төсвийн төлөвлөлт, ил тод
байдал, хяналтын тогтолцоог сайжруулан, төсвийн
зарцуулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлж, 10-аас
багагүй хувийг сумын эдийн засгийн хөгжилд
зарцуулна.
Зорилт 4: Банк санхүү, бизнесийн таатай орчин,
нөхцлийг бүрдүүлэх замаар ЖДҮ-ийн ирээдүйн
тогтвортой эдийн засгийн үндэс суурийг
бэхжүүлнэ.
Зорилт 5: Орон нутгийн байгалийн болон малын
гаралтай түүхий эдээр нэмүү өртөг шингэсэн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч ААН, нөхөрлөлийг
санхүү,
менежментийн
хувьд
дэмжиж,
“Итгэлцлийн сан” байгуулах замаар тогтвортой
ЖДҮ -ийг дэмжин хөгжүүлнэ.

Тэргүүлэх
чиглэл

1.
ЭДИЙН
ЗАСГИЙН
ТОГТВОРТОЙ
ХӨГЖИЛ

435000 төг

16%

30%

29 хүн

4

ЖДҮ-ээс олох орлогын
эзлэх хувь
Сумын эдийн засгийн
хөгжилд зарцуулж
байгаа төсвийн эзлэх
хувь (ОНХС)
Тогтвортой үйл
ажиллагаа явуулж
байгаа ААН-ийн ажлын
байрны тоо
Нэмүү өртөг шингэсэн
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэгч ААН

Суурь
түвшин
(2017 он)

Малчдын дундаж орлого

Үзүүлэлт

ЗУРГАА. ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮР
ДҮНГИЙН МАТРИКС

6

70 хүн

60%

30%

870000 төг

Зорилтот
түвшин
(2025 он)

2017-2025

2017-2020

2018-2025

2017-2025

2017-2025

Гүйцэтгэх
хугацаа

460

480

800

760

Шаардагдах
зардал
/сая төгрөг/
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2
НИЙГМИЙН
ТОГТВОРТОЙ
ХӨГЖИЛ

Эрүүл мэндийн
урьдчилан сэргийлэх
үзлэг оношлогоонд
хамрагдалтын хувь

88%

Зорилт 5: Тогтвортой ажлын байр бий болгох,
нэмэгдүүлэх, иргэд, аж ахуйн нэгжийн бодит
санаачлага, үйл ажиллагааг дэмжин мэргэжилтэй
ажиллах хүчний нөөц бүрдүүлж, хөдөлмөрийн
зах зээл дэх иргэдийн тэгш оролцоо, нийгмийн
халамжийн үйлчилгээг хангах замаар хөдөлмөр
эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн
түвшин
(түр болон байнгын ажил
эрхэлж буй хүмүүсийн
нийт эдийн засгийн
идэвхтэй хүн амд эзлэх
хувь)

82%

4.2*%

0

17%

Зорилт 4: Сурагчдын суралцах, иргэдийн мэдлэг
чадавхиа дээшлүүлэх идэвхи санаачлагыг дэмжин,
Ерөнхий боловсролын
суралцах таатай орчин, нөхцлийг бүрдүүлж,
сургуулийн анги
сургалтын шинэ хөтөлбөр, гүнзгийрүүлсэн сургалт,
дүүргэлт
арга барил нэвтрүүлж бүх шатны боловсролын
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.

Зорилт 3: Хүн амын өсөлт, төрөлтийг дэмжиж,
амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэн, ундны усны Хүн амын жилийн
чанар, хангамжийг сайжруулах замаар хүн амын дундаж өсөлт
дундаж наслалтыг нэмэгдүүлнэ.

Улс, бүсийн чанартай
Зорилт 2: Үндэсний бөх, сур, шагайн харваа болон
спортын тэмцээн
багийн спортын төрлүүдийг хөгжүүлж, хүн амыг
уралдаанд үзүүлсэн
спортоор эрүүлжүүлэн бие бялдар, сэтгэлзүй,
амжилт, тухайн жилд
хүмүүжлийн боловсрол олгоно.
авсан медалийн тоо

Зорилт 1: Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж,
үйлчилгээний чанар хүртээмж, эрүүл мэндийн
боловсролыг чанаржуулж, иргэдийн эрүүл мэндийг
хамгаалахад чиглэсэн оновчтой тогтолцоог
бүрдүүлнэ.

6%

95%

100%

1-2

70%

2017-2025

2017-2025

2017-2025

2017-2025

2017-2025

150

400

150

570

610
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Байгаль хамгаалах
нөхөрлөлийн тоо

Эрүүл ахуйн шаардлага
хангасан ундны усны эх
үүсвэрээр хангагдсан
өрхийн тоо
Айл өрхийн хэрэгцээнд
ашиглаж буй түлшний
мод, харгана, шаваг
зэрэг сөөглөг ургамлын
хэрэглээ
БОТХ тасаг – Сумын
байгаль орчны төлөв
байдлын тайлан
Орчны хяналт,
шинжилгээний тоо

Тусгай хэрэгцээнд авсан
газар нутгийн хэмжээ

Малын тоо толгой
(бэлчээрийн даацад
харьцуулснаар)

Байгаль орчны хяналт
Зорилт 5: Уул уурхайн ашиглалт, олборлолтын
мониторингийн
хяналт, мониторингийн системийг сайжруулж,
мэдээллийн сантай
байгаль орчны мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.
болох

Зорилт 4: Сумын байгаль орчны засаглал,
менежмент, хяналтын тогтолцоог аймгийн
хэмжээнд загвар болохуйц түвшинд хүргэнэ.

* - 2016 оны байдлаар

3. БАЙГАЛЬ
ОРЧНЫ
ТОГТВОРТОЙ
ХӨГЖИЛ

Зорилт 3: Орон нутгийн нөөц, экосистемийн
үйлчилгээ, хамгаалалт, хөгжлийн бүтээн
байгуулалтад нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай,
байгаль орчинд халгүй ногоон технологийг
нэвтрүүлнэ.

Зорилт 1: Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох
чадавхийг сайжруулж, бэлчээрийн даацад
тохируулан мал аж ахуй эрхэлж, газрын доройтол,
цөлжилтийг бууруулна.
Зорилт 2: Биологийн олон янз байдал, байгалийн
унаган төрхийг хамгаалах замаар аялал
жуулчлалын брэнд бий болох суурийг тавина.

10

Жилд 4
удаа

2 жилд 1
удаа

90%

70%

0.9 дахин
их

БО-ны төлөв
байдал,
уул уурхайн
Мэдээллийн
хяналт,
сан байхгүй мониторингийн
мэдээллийн
сан

3

Жилд 1
удаа

байхгүй

51%

70%

2.7* дахин
их

2017-2025

2017-2020

2019-2024

2017-2025

2017-2025

46

250

305

20

70
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ДОЛОО.
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
УДИРДЛАГА ЗОХИОН
БАЙГУУЛАЛТ,
ХЯНАЛТ
Дөрвөлжин сумын тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг зохицуулах харилцаа, эрх зүйн үндэслэл
Дөрвөлжин сумын 2017-2025 онд хэрэгжүүлэх “Тогтвортой
хөгжлийн төлөвлөгөө”-г Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 оны 11
сарын 26 ны өдрийн 105 дугаар тогтоолоор баталсан “Хөгжлийн
бодлого төлөвлөлтийн тухай” хуульд нийцүүлэн боловсруулав.
Сумын тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үүднээс
дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
1. Дөрвөлжин сумын тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөг
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийн үйл явцад үнэлгээ
өгөхөд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 14, 17
дугаар зүйлийг баримтална5.
2. Тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө бодлогын баримт бичгийн
төслийг хэвлэн нийтлэх, олон нийтэд танилцуулах, мэдээлэх,
хэлэлцүүлэх, санал авах үйл ажиллагааг “Хөгжлийн
бодлого төлөвлөлтийн тухай” хуулийн 19-р зүйлийн дагуу
холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага болон нутгийн
захиргааны байгууллага зохион байгуулна.
3. Сумын тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг
удирдан зохион байгуулах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийх
байнгын бүтэц, тогтолцоог бий болгоно.
4. Сумын “Тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө 2017-2025”-г
батлахтай холбогдуулан “Сумын хөгжлийн бодлого, мастер
төлөвлөгөө 2009-2021”-г батлах тухай Завхан аймгийн
Дөрвөлжин сумын ИТХ-ын 2009 оны 07 дугаар сарын 23-ны
өдрийн III хуралдааны тогтоолын хэрэгжилтийг дуусгавар
болгоно.

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай Монгол улсын хууль, 2015 оны
11 дүгээр сарын 26-ны өдөр, УИХ
5
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Удирдлага, зохион байгуулалт

Санхүүгийн эх үүсвэр

Сумын тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа нь сум, багийн
Засаг дарга нарын түвшинд дараах уялдаа
холбооны хүрээнд хэрэгжинэ.

Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын тогтвортой
хөгжлийн
төлөвлөгөөний
зорилтыг
хэрэгжүүлэхэд санхүү, төсвийн дараах эх
үүсвэрүүдийг ашиглана. Үүнд:

• Хөгжлийн зорилт, хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний хүрээнд орон нутаг, засаг
захиргааны нэгж, газар хэлтэс, тэдгээрийн
удирдлага өөрсдийн чиг үүрэгт хамаарах
салбар нэгжийн хөгжлийн бодлого,
хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд
удирдлага, зохион байгуулалтаар хангана.
• Сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, эдийн
засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
нь энэхүү хэтийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд
чиглэгдэнэ.
• Тогтвортой
хөгжлийн
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийн тайланг жил бүр гаргаж, дараа
оны эхний улиралд багтаан сумын иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хуралд тайлагнана.
• Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал,
хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн
явц, үр дүн, Засаг даргын саналыг үндэслэн
бодлогын баримт бичигт өөрчлөлт оруулахад
“Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай”
хуулийн 21 дүгээр зүйлийг баримтална.
• Төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэлд өгсөн
үнэлгээ, дүгнэлтийг үндэслэн зөвлөмж
гаргаж, үүнийг цаашдын үйл ажиллагаанд
тусгаж ажиллана.
• Сум, багийн хэмжээнд иргэд, олон нийтийн
байгууллагын хяналтыг бий болгож, оролцоог
ханган ажиллана.
• Төрийн байгууллагууд сумын хөгжлийн
хэтийн
зорилтыг
хэрэгжүүлэхтэй
холбоотойгоор өөрийн чиг үүрэгт хамаарах
ажил, арга хэмжээний хүрсэн үр дүн, ололт
амжилт, гарсан алдаа дутагдал, түүнээс авах
сургамж зэрэг цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг
шуурхай гаргаж, түгээх, сурталчлах үйл
ажиллагааг явуулна.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Улсын төсөв
Орон нутгийн төсөв
Монгол Улсын Хөгжлийн банк
Орон нутгийн хөгжлийн сан
Сум хөгжүүлэх сан
Засгийн Газрын тусгай сангууд
Гадаадын хөрөнгө оруулалт
Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт
Төр хувийн хэвшлийн түншлэл, концесс
Хамтран ажиллах байгууллагуудын
хамтарсан төсөв, сан
• Нутгийн зөвлөл, иргэд, аж ахуй нэгжийн
хамтарсан сан
• Хандив
• Бусад эх үүсвэр
Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ:
Сумын Тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөний
хэрэгжилтэд хяналт тавих тусгай төлөвлөгөөний
дагуу хяналт шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх, үр
дүнг дүгнэх үе шатууд нь “Хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн тухай” хуулийн дагуу явагдах
бөгөөд хэрэгжилтийн явцад хоёр жил тутам
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дөрвөн жил
тутам хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэж, тайланг
сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар
хэлэлцүүлэн, Аймгийн Засаг Даргын Тамгын
газарт хүргүүлнэ.
• Эхний шатны үнэлгээ
(Хугацаа: 2019 оны I улирал)
• Хоёр дахь шатны үнэлгээ
(Хугацаа: 2021 оны I улирал)
• Гурав дахь шатны үнэлгээ
(Хугацаа: 2023 оны I улирал)
• Дөрөв дэх шатны үнэлгээ
(Хугацаа: 2025 оны I улирал)
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Хөгжлийн төлөвлөгөөний хяналт шинжилгээ, үнэлгээнд
шаардлагатай зардлыг сумын төсөвт тусган санхүүжүүлэх бөгөөд
холбогдох төрийн болон мэргэжлийн, төрийн бус байгууллагууд,
орон нутгийн иргэдийн оролцоог зайлшгүй хангана. Сумын
тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд олон
нийтийн хяналт, оролцоог хангах дараах үндсэн үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
• Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах үүднээс боловсруулж буй
бодлого, хөтөлбөр, төсвийн төсөлд төрийн байгууллага, хувийн
хэвшил, иргэд, олон нийтийн үзэл бодол, байр суурь, саналыг
тусгах механизмыг бий болгоно.
• Сумын тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөнд туссан зорилтыг
хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн иргэд, иргэний нийгэм, бизнесийн
байгууллагуудыг оролцуулна.
• Төрийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний зарим чиг үүргийг
мэргэжлийн чадавх бүхий ТББ-д шилжүүлэх, тэднээр
гүйцэтгүүлэх, хөндлөнгийн дүгнэлт гаргуулж болно.
Тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үр дүн, үйл
ажиллагааны тайланг олон нийт, иргэдэд нээлттэй танилцуулж,
хэлэлцүүлнэ.
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