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ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН
ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ
12-Р ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2011/08/03

№03

Чойр

Хөгжлийн цогц бодлого батлах тухай
“Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай”
хуулийн 18.1.2-ын а,е заалтуудыг үндэслэн ТОГТООХ нь:
1. Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол улсын
Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого” /2007-2021 он/-д
тулгуурлан боловсруулагдсан “Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого” /2010-2021 он/ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Аймгийн Хөгжлийн цогц бодлогод тусгагдсан зорилт, үйл ажиллагааг аймгийн Засаг
даргын бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүд болон аймгийн
эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх жил бүрийн төлөвлөгөө, орон нутгийн хөгжлийн бодлогыг
тодорхойлсон бусад баримт бичгүүдэд тусган хэрэгжүүлж байхыг аймгийн Засаг дарга
/Ж.БАЯНМӨНХ/-д даалгасугай.
3. Хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, биелэлтийн явц, үр дүнг хоёр
жил тутамд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаанд танилцуулж байхыг аймгийн
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд үүрэг болгосугай.
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ÎÐØÈË
1. Даяаршлын өнөө үед дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн байгальд
зохицсон соёл иргэншлийг төлөвшүүлэх, дотоод, гадаад, хүчин зүйлийг үр дүнтэй ашиглах
замаар улс орон хийгээд бүс, аймгийн эдийн засгийг экологийн даацад тулгуурлан
хөгжүүлэх, иргэдийн аж амьдралын түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэсэн хөгжлийн урт хугацааны
цогц бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.
Энэхүү шаардлагыг үндэслэн боловсруулсан Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц
бодлого нь нь ойрын ирээдүйд хүний хүчин зүйл, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглан
эдийн засгийн өсөлтийг түргэтгэх, нийгмийн дэвшлийг хангах талаар төрөөс баримтлах
бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх стратеги, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тодорхойлсон
баримт бичиг мөн.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч санаачилж, ìàíàé îðíû ýðäýìòýä, óëñ òºð÷èä, èðãýäèéí
ºðãºí îðîëöîîòîéãîîð áîëîâñðóóëан, ÓÈÕ-ûí 2008 îíû 12 äóãààð òîãòîîëîîð áàòëàãäñàí
“Ìîíãîë Óëñûí Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòîä ñóóðèëñàí ¯íäýñíèé õºãæëèéí öîãö áîäëîãî
(2007-2021)”-ä òóëãóóðëàí “Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí öîãö áîäëîãî (2010-2021)”-ûã
áîëîâñðóóëàâ.
2. “Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí öîãö áîäëîãî (2010-2021)”-ä “Ìîíãîë Óëñûí
á¿ñ÷èëñýí õºãæëèéí ¿çýë áàðèìòëàë”, “Á¿ñ¿¿äèéí õºãæëèéí äóíä õóãàöààíû ñòðàòåãè (2010
îí õ¿ðòýë)”, “Ìîíãîë Óëñûí Төвийн á¿ñèéí õºãæëèéí õºòºëáºð (2015 îí õ¿ðòýë)”,
"Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага, зохицуулалтын тухай хууль" áîëîí Ìîíãîë Óëñûí õºãæëèéí
áîäëîãûí áóñàä áàðèìò áè÷ã¿¿ä, á¿ñèéí áîëîí õºðø çýðãýëäýý àéìãóóäûí õºãæëèéí
áîäëîãûí ¿çýë ñàíàà, õýðýãæèëòèéí ÿâö, ¿ð ä¿í, çàëãàìæ ÷àíàð òóñãàëàà îëñîí áîëíî.
3. “Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí öîãö áîäëîãî (2010-2021)”-ä 2008-2012 îíä
Говьсүмбэр аймгийн ИТХ-ын баримтлан ажиллах үйл ажиллагааны чиглэл, Говьсүмбэр
аймгийн Засаг Даргын 2009-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон "Говьсүмбэр
аймгийн ХХI зууны тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр", Улс, бүс нутгийн хөгжилд
Говьсүмбэр аймгийн эзлэх байр суурь (2009), Говьсүмбэр аймгийн нийгэм-эдийн засгийн
үзүүлэлтүүд (2003-2009), Говьсүмбэр аймгийн статистикийн эмхтгэл (2009), АМГТХЭГ-ын
Геологийн мэдээллийн төвийн Ашигт малтмалын товч мэдээлэл (Ãîâüñ¿ìáýð аймаг),
Говьсүмбэр аймгийн Чойр хот хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө (2003-2020), “Чойр” эдийн
засгийн чөлөөт бүсийн үйлдвэр, технологийн паркийн мастер төлөвлөгөө болон тайлбар
бичиг, Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн нэгдсэн төлөвлөгөө, Говьсүмбэр аймгийн эдийн
засгийг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр, Сүмбэр сумын хөгжлийн мастер төлөвлөгөө
(2009-2019), Баянтал сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө (2009-2011), тус
сумын нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүд (2003-2009), танилцуулга, Аéìãèéí ÕХАА-н таëààð
áàðèìòëàõ áîäëîãî (2007), ХХААЖДҮГ-ын 2009-2011 оны дунд хугацааны үйл ажиллагааны
бизнес төлөвлөгөө, аймгийн хүн ам зүйн байдал, боловсролын салбарыг 2007-2010 онд
хөгжүүлэх хөгжлийн төлөвлөгөө, нийтийн номын сангийн үйл ажиллагааны хэтийн
төлөвлөгөө (2010-2013), “Боржигèн өв” музейн 2009-2011 оны үйл ажиллагааны хэтийн
төлөвлөгөө (2008), “Боржигèн” чуулгын стратеги төлөвлөгөө (2008-2011), ЭМЯ-ны Эрүүл
мэндийн мастер төлөвлөгөө (2006-2015), түүнийг хэрэгжүүлэх хүрээ (2006-2010) зэрэг улс, бүс
нутаг, аймгийн хөгжлийн баримт бичиг, ñòðàòåãè õºòºëáºðүүдэд тусгагдсан зорилтууд
нэгтгэгдэн тусгагдсан болно.
4. Говьсүмбэр àéìãèéí óðò õóãàöààíû õºãæëèéí ñòðàòåãèéí çîðèëòóóä, õýðýãæ¿¿ëýõ
àðãà õýìæýýíèé ¿íäñýí ÷èãëýëèéã 2010-2015 îí, 2016-2021 îí ãýñýí õî¸ð ¿íäñýí ¿å øàòààð авч
үзлээ.
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ÍÝÃ. ГОВЬСҮМБЭР ÀÉÌÃÈÉÍ ÕªÃÆËÈÉÍ ªÍªªÃÈÉÍ ÁÀÉÄÀË,
ÕªÃÆËÈÉÍ ÄÀÂÓÓ ÁÎËÎÍ ÑÓË ÒÀËÓÓÄ
1.1. Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí ºíººãèéí áàéäàë
Говьсүмбэр аймаг нь Монгол Улсын Төвийн бүсийн зүүн өмнөд хэсэгт ХӨ 460 57'- ХӨ 470
02', ЗУ 1070 57', ЗУ 1090 04' хүртэл оршин байрладаг, 5.5 мянган км2 нутагтай, байрлалын хувьд
Өмнө талаараа Дорноговь аймгийн Даланжаргалан, зүүн, зүүн хойд талаараа Хэнтий аймгийн
Дархан, Дэлгэрхаан, баруун хойд, хойд талаараа Төв аймгийн Баян, Баянжаргалан,
Баянцагаан, баруун ба баруун урд талаараа Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр, Баянжаргалан
сумуудтай хиллэж эдгээр аймгèéã íèéñëýëòýé холбосон ачаа, зорчигч тээврийн авто замтай,
олон улсын транзит төмөр замын сүлжээ бүхий аймаг юм.
Тус аймгèéí нутàã байгалийн бүтцийн хувьд дов толгод бүхий хээр талын бүсэд
оршдог, тал хээрийн хүрэн, хүрэн цайвар хөрстэй. Нутгийн хамгийн өндөр цэг нь далайн
төвшнөөс дээш 1620 метр. Уур амьсгалын хувьд хуурайдуу сэрүүвтэр. Цаг уурын олон
жилийн дундаж үзүүлэлтээр 1-р сард -20.5 хэм хүртэл хүйтэрч, 7-р сард +18.6 хэм дулаардаг
бөгөөд жилдээ 196.5 мм хур тунадас унадаг.
Тус аймаг нь 2009 оны байдлаар 3 сум, 10 багтай, суурин хүн амын тоо 13.3 мянга, өрхийн
тоо 4.1 мянга, үүнээс нэг өрхөд 3.2 хүн, 1 хавтгай дөрвөлжин км нутагт 2.42 хүн ногдож байна.
Àéìãèéí õýìæýýíä эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоо 2009 оны байдлаар 6.1
мянган хүн, ажиллагчдын тоо 4.8 мянга. Одоогоор хөдөлмөрийн насны íèéò 2158 хүн ажил
эрхлээгүй байна.
Аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд ажил идэвхитэй хайж бүртгүүлсэн
ажилгүйчүүд 157 байãààãààñ эмэгтэй 96, дээд боловсролтой 5, тусгай дунд боловсролтой 8,
мэргэжлийн анхан шатны боловсролтой 1, мэргэжилгүй 99 хүн байна.
Хүн амд үйлчлэх нийгмийн чиглэлийн үйлчилгээний салбарууд äàâóóòàé хөгжсөн
учраас зэргэлдээ аймгуудын иргэд шилжин суурьших хандлага ажиглагдаж байна.
Àæèëã¿éäýë, ÿäóóðëûã áàãàñãàõûí òóëä àéìãèéí õºãæëèéí äàâóó òàë, íººö
áîëîìæèéã á¿ðýí àøèãëàн ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýã á¿õ òàëààð äýìæèí хөгжүүлснээр àæëûí
áàéðûã îëíîîð áèé áîëãîõ, ýäèéí çàñãèéí ºñºëò, òýðã¿¿ëýõ ñàëáàðóóäûí õºãæèë, õºðºíãº
îðóóëàëòûí àðãà õýìæýýг õºäºëìºð ýðõëýëòèéí îíîâ÷òîé áîäëîãоòоé íÿãò óÿëäуулан
õýðýãæ¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé.
Òóñ àéìàãò 2009-2010 îíû õè÷ýýëèéí æèëä åðºíõèé áîëîâñðîëûí 4 ñóðãóóëüä 3000
ñóðàã÷ ñóðàëöàæ, 165 багш ажиллаж байгаа бөгөөд нэг багшид 29.3 сурагч ногдож байна.
Суурь боловсролын хамран сургалтын бохир жин 98, бага боловсролынх 102.1, дунд
боловсролынх 95.6 хувь байна.
Àймгийн 8 цэцэрлэгт 39 багш ажиллаж, нийт нэг мянган хүүхэд ñóð÷ хүмүүжиж байна.
Говьсүмбэр аймагт 2009 оны байдлаар 20 суудал бүхий нийтийн номын сан íýã
ажиллаж байгаа бөгөөд уншигчдын тоо 670 хүн байна.
Говьсүмбэр аймаг 300 суудал бүхий 2 соёлын төвтэй, ажиллаж байгаа сүм хийд 2,
үүнээс буддын сүм 1, христийн сүм 1 байна.
Говьсүмбэр аéìагт 2009 оны байдлаар эрүүл мэндийн салбарт 41 их эмч, 2 эм зүйч
ажиллаж байгаа бөгөөд нэг их эмчид 320, нэг сувилагчид 247 хүн ногдож байна.
Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн өвчтөний тоо 2009 оны байдлаар 4.3 мянган хүн байна.
Эрүүл мэндийн салбарын боловсон хүчний хангалт äóòàãäàëòàé, мэргэжлийн ур чадварын
түвшин харилцан адилгүй, эмнэлгүүдийн төсөв, материаллаг баазын хангамж, хүрэлцээ
хангалтгүйгээс эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээний чанар, хүртээмж шаардлагын
түвшинд хүрэýгүй байна.
2009 оны байдлаар тус аймагò спорт заал 9, спортоор хичээллэгчид 1787, биеийн
тамираар хичээллэгчид 1932 хүн байна. Спортын цол зэрэгтэй тамирчид 393 , цол зэрэгтэй
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шүүгчид 65, улсын цолтой бөх 1, аймгийн цолтой бөх 14, сумын цолтой бөх 24, цолтой
уяачид 3 байна.
Тус àéìàã 2009 îíд 21 тэрбум 686 сая төгрөгийн äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿н /ÄÍÁ/
үйлдвэрлэжээ. Àéìãèéí ýдийн засагт нааштай өөрчлөлтүүд гарч байгаа õýäèé ÷ урт
хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай томоохон асуудлууд
цөөнгүй байна.
2009 онд орон нутгийн төсвийн орлого 1 тэрбум 597 сая төгрөг, орон нутгийн төсвийн
зарлага 1 тэрбум 537 сая төгрөг байна.
Îéðûí æèë¿¿äýä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîõ, ìàëûí ãàðàëòàé ò¿¿õèé ýäèéã
áîëîâñðóóëæ ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ, мах, ñ¿¿, öàãààí èäýý, õ¿íñíèé íîãîî
áîëîâñðóóëàх çàìààð àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðò ºíäºð ºñºëòèéã áèé áîëãîõ øààðäëàãàòàé.
2009 онд Говьсүмбэр аймагт регистрийн санд бүртгэлтэй 183 аж ахуйн нэгж
байгууллага байгаагаас одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа 158 аж ахуйн нэгж байгууллага
байна.
Тус аймгийн нутаг дэвсгэр дээгүүр олон улсын транзит төмөр зам болон агаарын
коридор дайран өнгөрдөг. Ачаа тээврийн, иргэний зорчигч тээвэрлэх бүх төрлийн даацын
онгоц хөөрч буух 3 км урттай, 72 м-ийн өргөнтэй 2 зурвас бүхий онгоцны буудалтай, НалайхЧойрын чиглэлийн 200 км хатуу хучилттай зам ашиглалтад орсон, цахилгаан эрчим хүчний
дамжуулах станцтай, Шивээ-Овоогийн уурхай нүүрс олборлох 100-аас доошгүй жилийн
нөөцтэй, мөн ханын материалын тоосго үйлдвэрлэхэд тохирох шаврын нөөцтэй.
Өмнөговь, Дундговь, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудыг шатахуунаар хангахад
хүрэлцэхүйц шатах, тослох материалûí агуулах, хангамжийн баазууд ажиллаж, өвс тэжээл
хадгалах, òýýâýðëýõ өндөр хүчин чадал бүхий улсын нөөцийн газартай.
Монгол улсын хойд хилээс өмнөд хил хүртэл тавигдсан шилэн кабелийн шугамд
холбогдсон, тоон АТС-ын системд шилжсэн, хөдөлгөөнт холбоо суурилагдсан, дэлхийн аль ч
улс оронтой телефоноор болон интернетээр харилцах боломж á¿ðäñýí.
Баянтал суманд байгаа онгоцны буудал, òóñ á¿ð 80х20м-ийн багтаамжтай 40 орчим
төмөр бетон агуулах, ангааруудыг ашиглан бөөний худалдааны нэгдсэн сүлжээ байгуулах
болон тээвэр ложистикийн чиглэлээр ашиглах бүрэн бололцоотой.
Тус аймагт барилгын үйлдвэрлэл явуулах, Говьсүмбэр, Дундговь аймгийн нутгийг
дамжин орших Хараатын ураны хүдрийг олборлох, àøèãëàõ Шивээ-Овоогийн нүүрсний
уурхайг түшиглэн нүүрс химийн үйлдвэрийг байгуулж керолин, кокс, шингэн болон бусад
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн экспортлох бололцоотой.
Àймгийн төв нь Хэрлэн голоос 90 км, Дорноговь аймгийн Халзан-Уулын рашаан
сувиллаас 60 км зайд оршдог áºãººä òóñ àéìãèéí íóòàã íü орон нутгийн хамгаалалттай,
өндөр хадан хясаагаар хүрээлэгдсэн, дотор эрхтний ºâ÷íèéг анагаах увьдистай “Цоорхой”-н
рашаан, аргаль, янгир нутагшсан Чойрын богд уул, ýртний түүхт Зүүн Чойрын хийдийн
туурь, Зараа хэмээх газарт байгаа эртний түрэгийн хүн чулуун хөшөө дурсгалууд зэрэг
байгалийн болон түүхийн дурсгалт газруудыг түшиглэн аялал жуулчлал хөгжүүлэх
боломжтой юм.
Говьсүмбэр аймаг нь эдийн засгийн дэд бүтэц харьцангуй сайн хөгжсөн, бизнесийн
таатай орчинтой, амьжиргааны өртөг харьцангуй хямд зэрэг давуу талууддаа түшиглэн
говийн бүсийн аймгуудын иргэдийн суурьшилтын нэг томоохон төв болох боломжтой.
2009 онд Говьcүмбэр аймагт 168 723 ìàë òîîëîãдсоноос адуу 6946, хонь 69675, тэмээ
502, үхэр 3405, ямаа 88195 байв. Малчин өрхийн тоо 495, малчин өрхийн ам бүлийн тоо 1739,
малтай өрхийн тоо 730, малтай өрхийн ам бүлийн тоо 2569, малчдын тоо 788, үүнээс эмэгтэй
малчдын тоо 403 байна.
Òóñ àéìàã 2009 îíä 47.3 ãà ãàçàð òàðèàëàëò õèéñíýýñ 18.5 гà-ä òºìñ, 5.8 ãà-ä õ¿íñíèé
íîãîî, 23.1 га-д тэжээлийн ургамал òàðèàëæ, 22.3 тн õ¿íñíèé íîãîî, 96.9 òí òºìñ, 0.8 тн
тэжээлийн ургамал õóðààí àâ÷ээ.
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Говьсүмбэр àéìàã íü öààøèä õºãæëèéí íººö, áîëîìæèä òóëãóóðëàí уул уурхай,
áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð, ýð÷èìæñýí ìàë àæ àõóé, ãàçàð òàðèàëàí, àÿëàë æóóë÷ëàë, çàðèì
àøèãò ìàëòìàëûí îëáîðëîõ áîëîí áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð¿¿äèéã áàéãóóëàí õºãæ¿¿ëñíýýð
аймгийн ýäèéí çàñãèéã т¿ðãýí õóðäàöòàé õºãæ¿¿ëýí àæèëã¿éäýë, ÿäóóðëûã áóóðóóëæ, àéìàã
ººðºº áèåэ äààí íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí òóëãàìäñàí àñóóäëóóäàà øèéäâýðëýõ бүрэн
áîëîìæòîé þì.
1.2. Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí äàâóó áîëîí ñóë òàëóóä
Говьсүмбэр аймгийã 2010-2021 он хүртэл хөгжүүлэх цогц бодлогод хөгжлийн дîр
дурдсан давуу áîëîí сул талуудыг òîîöîí үзýâ. ¯¿íä:
Хөгжлийн давуу òàëóóä:
- Олон улсын Транзит төмөр зам болон агаарын коридортой;
- Ачаа тээврийн болон иргэний зорчигч тээвэрлэх бүх төрлийн даацын онгоц хөөрч буух 3
км урттай, 72 м-ийн өргөнтэй 2 зурвас бүхий онгоцны буудалтай;
- Монгол улсын хойд хилээс өмнөд хил хүртэл тавигдсан шилэн кабелийн шугамд
холбогдсон;
- Тоон АТС-ын системд шилжсэн, хөдөлгөөнт холбоо суурилагдсан, дэлхийн аль ч улс
оронтой телефоноор болон интернетээр харилцах боломжтой;
- Нийслэл Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбогдсон;
- Төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон, аймгийн төвдөө цахилгаан эрчим хүчний
дамжуулах станцтай, цахилгаан хангамж сайтай.
- Усанд агуулагдах төмрийн хэмжээг багасгасан нөхцөлд үйлдвэрлэлийн буюу ундны усны
нөөцтэй;
- Мал эмнэлэг, ариун цэврийн иж бүрэн тоноглогдсон лабораторийг ашиглан Төвийн
бүсийн хүнсний бүтээгдэхүүний шинжилгээ хийх чадавхи бүрдсэн;
- Шивээ-Овоогийн уурхай нүүрс олборлох 100-аас доошгүй жилийн нөөцтэй;
- Ханын материалын тоосго үйлдвэрлэхэд тохирох шаврын нөөцтэй;
- Өмнөговь, Дундговь, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудын шатахууны хэрэгцээг хангах, шатах,
тослох материал тээвэрлэх, агуулах боломж бүхий Нефть хангамжийн газартай;
- Өвс тэжээл хадгалах өндөр хүчин чадал бүхий улсын нөөцийн газартай;
- Баянтал суманд байгаа онгоцны буудал, нэг нь 80х20м-ийн багтаамжтай 40 орчим төмөр
бетон агуулах, ангааруудыг ашиглан бөөний худалдааны нэгдсэн сүлжээ байгуулах
боломжтой;
- Говьсүмбэр, Дундговь аймгийн нутгийг дамжин орших Хараатын ураны хүдрийг
ашиглах, олборлох боломжтой;
- Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг түшиглэн нүүрс химийн үйлдвэр хөгжүүлэх, керолин,
кокс, шингэн болон бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортлох боломжтой;
- Байгалийн болон түүхийн дурсгалт газруудыг түшиглэн аялал жуулчлал хөгжүүлэх
бололцоотой;
- Орон нутгийн өмчит цөм сүрэгтэй;
- Орон сууцны хүрэлцээ, хангамж сайтай;
- Говьсүмбэр аймаг нь давуу талууддаа түшиглэн говийн бүсийн аймгуудын иргэдийн
суурьшилтын нэг томоохон төв болох боломжтой.
Хөгжлийн сул талууд:
- Ýäèéí çàñãèéí бодит ñàëáàðûí á¿òýö жигд биш;
- Max, сүүний үйлдвэрлэлийн түүхий эдийг тасралтгүй нийлүүлэх эрчимжсэн аж ахуй сул
хөгжсөн;
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Аðüñ, íîîñ çýðýã ìàëûí ãàðàëòàé ò¿¿õèé ýä болон бусад төрлийн áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðã¿é;
Бэлчээрийн талбай багатай, бýë÷ýýðèéí даац хэтэрснээс болж áýë÷ýýð ихээхэн
òàëõëàãäñàí;
Ãàçàð òàðèàëàí ñóë õºãжсөн, энэ салбарын аж ахуй нэгжүүдийн үйлдвэрлэлийн тоног
төхөөрөмж, технологи хоцрогдсон, мөн áàéãàëü öàã àãààðààñ èõýýõýí õàìààðàëòàé;
Газрын ãàäàðãûí áîëîí õºðñíèé óñны õîìñдолтой;
Áоловñролын салбарûí чанарын ò¿âøèí сул, ýíý òàëûí òóëãàìäñàí àñóóäëóóäыг
яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай;
Àéìãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóäûí ¿ç¿¿ëæ áóé ¿éë÷èëãýý, эмчилгээ-оношлогооны
÷àíàð, тоног төхөөрөмжийн хангамж хүрэлцээ ñàéæèð÷ байãàà õýäèé ÷ ñàíõ¿¿ãèéí
÷àäàâõè õÿçãààðëàгäìàë, ñóì áîëîí ºðõèéí ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð õ¿ðòýýìæ
æèãä áóñ байгаа;
Соёл, урлаг, спортын байгууллагын үйл ажиллагааны материаллаг бааз хангалттай
бэхжээгүй, мэргэжлийн боловсон хүчин дутагдалтай, иргэдэд үзүүлэх соёлын үйлчилгээ
байнгын бус, байгууллагууд чиг үүргээ биелүүлэхэд нэн шаардлагатай стандартын
барилга байгууламжгүй;
Хүн ам цөөн, боловсон хүчин дутагдалтай;
Аæèëã¿éäýë ÿäóóðëûí асуудал их;
ÕÎ¨Ð. ГОВЬСҮМБЭР ÀÉÌÃÈÉÍ ÕªÃÆËÈÉÍ ÀËÑÛÍ ÕÀÐÀÀ,
ÒÝÐÃ¯¯ËÝÕ ×ÈÃËÝË¯¯Ä

2.1. Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí алсын хараа
Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí 2021 îí õ¿ðòýëõ алсын хараа нь õ¿íèé õºãæèëä
òóëãóóðëàсан, ýäèéí çàñãèéн ýð÷èìòýé өсөлтийг хангасан, õ¿í àìûí àìüäðàëûí ò¿âøèíã
òóóøòàé äýýøë¿¿ëсэн, ººðºº ººðèéãºº òýòãýäýã, îíîâ÷òîé á¿òýö бүхий, ìýäëýãò ñóóðèëñàí
ýäèéí çàñàãòай, хүн амын зохистой суурьшил бүхий Төвийн бүсийн тэргүүлэх аймаг áîëîõîä
îðøèíî.

2.2. Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë¿¿ä
Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí öîãö áîäëîãûã äàðààõ çóðãààí òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëèéí õ¿ðýýíä
õýðýãæ¿¿ëíý.
1. Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûã òóñ àéìàãò õýðýãæ¿¿ëæ, õ¿íèéã á¿õ òàëààð
õºãæ¿¿ëýõ.
2. Äýëõèéí áîëîí äîòîîäûí çàõ çýýëä ºðñºëäºõ ÷àäâàðòàé, õóâèéí õýâøèëä
òóëãóóðëàñàí ýêñïîðòûí áàðèìæààòàé ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýã ýð÷èìòýé õºãæ¿¿ëæ,
àéìãèéí ýäèéí çàñãèéã îëîí òàëòàé, ìýäëýãò ñóóðèëàí õºãæ¿¿ëýõ.
3. Çàì òýýâýð, ýð÷èì õ¿÷, ìýäýýëýë õîëáîîíû äýä á¿òöèéã ýð÷èìòýé õºãæ¿¿ëæ,
õºãæëèéí òààòàé îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõ.
4. Àéìãèéí òºâ, áè÷èë á¿ñ, ñóìäûí òºâ, ñóóðèíãóóäûã õºãæ¿¿ëæ õîò, õºäººãèéí
õºãæëèéí ò¿âøíèé ÿëãààã áàãàñãàõ.
5. Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàðûã àéìãèéí ýäèéí çàñãèéí òýðã¿¿ëýõ ñàëáàðûí íýã áîëãîí
õºãæ¿¿ëýõ.
6. Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòºä äàñàí çîõèöñîí ÷àäàâõèéã áèé áîëãîí ýêîñèñòåìèéí
òýíöâýðò áàéäëûã õàäãàëàõ.
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ГУРАВ. ГОВЬСҮМБЭР ÀÉÌÃÈÉÍ ХҮНИЙ ХИЙГЭЭД
НИЙГМИЙН ХӨГЖЛÈÉÍ ÁÎÄËÎÃÎ
Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí 1 äýõ òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëèéí õ¿ðýýíä àймàгò ÿдуурал,
ажилгүйдлийг òóóøòàé бууруулан иргэдийн амьдралын түвшинг тасралтгүй дээшлүүлж, “Ãýð
á¿ë, õ¿¿õäèéí öîãö õºãæèë” ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä ãэр бүлийã хөгж¿¿ëэн, õ¿í ам
зүйн îíîâ÷òîé бодлогûã õýðýãæ¿¿ëж,
хүн амын боловсрол, соёл, ýрүүл мэндийí
¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð, õ¿ðòýýìæèéã ýðñ ñàéæðóóëíà.
3.1.Ядуурал ажилгүйдлийг бууруулах бодлого
Үндэслэл: Төвийн бүсийн хувьд амьжиргааны доод түвшинг нэг хүнд сард ногдохоор
авч үзвэл 91200 төгрөг, ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүд, тухайлбал, ядуурлын хамралтын хүрээ
30,7 хувь, ядуурлын гүнзгийрэлт 8,4 хувь, ядуурлын мэдрэмж 3,3 хувьтай байна. Төвийн бүсэд
хөдөлмөр эрхэлж áóé 181.4 ìÿí.хүн байгаагийн 2.3 хувь нь буюу 4.2 ìÿí.хүн нь тус аймагт
ажиллаж байна.
Тус аймагт зах зээлд ажиллах хүчний өрсөлдөх чадвар муу, мэргэжилгүй ажилгүйчүүдийн
эзлэх хувь өндөр, ажилгүйдлийн үргэлжлэх хугацаа урт байгаа, иргэдийн бизнес эрхлэн бие даан
амьдрах мэдлэг, дадлага, туршлага дутмаг, бэлэнчлэх сэтгэлгээнээс түргэн салж чадахгүй байíà.
Îрон нутàãò үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулахàä øààðäàãäàõ õºðºíãº ñàíõ¿¿ãèéí äóòàãäàëòàé,
мэргэжлийн боловсон хүчнүүд нь өөрсдийн мэдлэг, ур чадварыг ашиглан орон нутгийн
хөгжилд äîðâèòîé õóâü íýìýð îðóóëàõóéö үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах талаар шинийг
санаачилж ажиллахгүй байгаа зэргээс шалтгаалан ажилгүйдэл, ядуурал төдийлөн буурахгүй
байна.
Àéìãèéí õºãæëèéí äàâóó òàëûã áàòàòãàæ, ñóë òàëûã саармагжуулàõ çàìаар íººö
áîëîìæийг á¿ðýí ä¿¿ðýí àøèãëàх, ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýã á¿õ òàëààð äýìæèí àæëûí
áàéðûã îëíîîð áèé áîëãîæ àæèëã¿éäýë, ÿäóóðëûã áууруулах, ýäèéí çàñãèéí ºñºëò,
òýðã¿¿ëýõ ñàëáàðóóäûí õºãæлийг õºðºíãº îðóóëàëòтай íÿãò óÿëäуулах, иргэдийн боловсрол,
соёлын түвшинг дээшлүүлэх, түүнчлэн нутгийн захиргаа, аж ахуйн удирдах ажилтнуудын
удирдах болон мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах замаар õºäºëìºð ýðõëýëòèéí îíîâ÷òîй
áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé.
Нэгдүгээр үе шат (2010-2015 он):
Стратегийн зорилт 1. Хүний хөгжлийг бүх талаар дэмжиж, ядуу өрхийн амьжиргааг
тогтвортой дээшлүүлж, байнгын болон улирлын ажлын байрыг нэмэгдүүлэн ажилгүйдлийн
түвшинг 4,0 хувь хүртэл бууруулж, нийгмийн баялгийг бүтээхэд оролцдог иргэдийн тоог
өсгөнө.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí öîãö áîäëîãîòîé óÿëäóóëàí “Ýдийн засгийн өсөлтийг
дэмжих, ядуурлыг бууруулах äóíä õóãàöààíû хөтөлбөр” боловсруулж, сумдын
хөгжлийн áèçíåñèéí îð÷íûã ñàéæðóóëàõ ìàñòåð òºëºâëºãººíä тусган хэрэгжүүлэх;
• Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгааг өргөжүүлж, ажил олгогч,
ажил хийгчид, мэргэжлийн сургалтын байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах;
• Ажил идэвхтэй эрж буй хөдөлмөрийн насны иргэд болон ажилгүйдэлд өртөж
болзошгүй иргэд, тухайн онд ЕБС-ийн 9,11-р анги төгссөн, түүнчлэн хугацаат
цэргийн албанаас халагдсан ажил, сургуульгүй иргэдийг хөдөлмөрийн зах зээлд ýðýëò
õýðýãöýýòýé мэргэжил олгох сургалтад хамруулах хөтөлбөрийг хувийн хэвшлийн
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх;
• Ядуу өрхийг малжуулах, газар тариалан эрхлүүлэх зэргээр өмчтэй болгоæ хөдөөд
өрхийн үйлдвэрлэл хөгжүүлэх çàìààð орлогыг нь нэмэгдүүлэх;
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Ажлын байр шинээр бий болгосон аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг дэмжин
æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýë õºãæ¿¿ëýõ ñàíãèéí õºíãºëºëòòýé çýýë, банкны зээл, төсөлд
хамруулах;
Ýдийн засгийн өсөлт, хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээтэй нягт уялдуулан ажлын
байрыг òóóøòàé нэмэгдүүлж, ажилгүйдлийн түвшинг 4 хувиас äýýøã¿é байлгах;
Нийгмийн эмзэг хэсгийн хүн амд зориулан ядууралтай тэмцэх, иргэний боловсрол
олгох "төв" байгуулж бүлэг, нөхөрлөлд түшиглэсэн сургалт явуулах, тэдгээрт
зориулан ажлын байр шинээр бий болгосон ажил олгогч болон төсөл
хэрэгжүүлэгчäèéã бодлогоор дэмжих;
Жижиг дунд үйлдвэрëýë, ¿éë÷èëãýý, дэд бүтэц, аялал жуучлалыí ñàëáàðò хөдөлмөр
эрхлэлтийг äýìæèõ;
Ядуурлыг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа олон улсын төсөл,
хөтөлбөрүүдийн үйл ажиллгааг орон нутагт идэвхжүүлэх;
Хөдөлмөр эрхлэлтийн сан болон бусад хөтөлбөр, төслүүдийн хүрээнд хугацааны
хувьд байнгын, үнэлгээний хувьд цалин өндөртэй ажлын байрыг бий болгох;
Байгаль орчныг хамгаалах, ялангуяа цөлжилтòýé òýìöýõ, ойн зурвас байгуулах,
хөрс, бэлчээрийг хамгаалах, худаг ус гаргах ажилд хөдөлмөр эрхлээгүй иргэдийг
ºðãºíººð òàòàí оролцуулах.

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àæëûí áàéðûã øèíýýð áèé áîëãîæ, àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí 4 õóâèàñ
äîîøã¿é áóóðñàí áàéíà.
Стратегийн зорилт 2. Аймгийн хүн амыг тогтвортой ажлын байраар ханган, орлогын
байнгын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлснээр èðãýäèéí àìüæèðãààíû ò¿âøèíã тууштай äýýøë¿¿ëíý.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Àлбан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн бүртгэл, мэдээлэл, зохион байгуулалтыг сайжруулж
аймгийн нэгдсэн сүлжээ байгуулах çàìààð õөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн
системийг бий болгох;
• Ìàë àæ àõóé, ãàçàð òàðèëàí ýðõëýã÷äèéí 40 õ¿ðòýë õóâèéã ìàë÷íû á¿ëýã, õîðøîî,
íºõºðëºë, ºðõ/ôåðìåð/-èéí àæ àõóé çýðýã õàìòûí àæ àõóéä òàòàí îðîëöóóëæ, ò¿¿õèé
ýäèéã àíãèëàõ, ñàâëàõ, àíõàí øàòíû áîëîâñðóóëàëò õèéæ ýõëýõ çàìààð ò¿¿õèé ýäèéí
¿íýëýìæèéã íýìýãä¿¿ëæ òýäíèé áîäèò îðëîãûã ºããñºõ;
• Мал аж ахуй, газар тариалан, хадлан, тэжээл бэлтгэх чиглэлээр хоршоо, нөхөрлөл
байгуулахыг бодлогоор дэмжих;
• Үр тариа, төмс, хүнсий ногоо, жимс жимсгэнэ тарих, гахай, тахиа үржүүлэх ажлыг сум
бүрт хэрэгжүүлэх;
• Èðãýäýä òºðºë á¿ðèéí àжлын дадлага, ур чадвар олгох богино хугацааны сургалт
зохион байгуулах;
• Сүмбэр суманд мэргэжлийн түр сургалтын төв байгуулах;
• Нийтийг хамарсан ажилд хөдөлмөр эрхлээгүй залуучууд, нийгмийн эмзэг бүлгийн
иргэдийг өргөнөөр хамруулах çàìààð ò¿ð àæëûí áàéð áèé áîëãîõ;
• Усны эх булаг, ховордсон ан амьтдыг хамгаалах, худаг, булаг шандыг тохижуулах
ажилд орон нутгийн иргэдийг өргөн хамруулан эдийн засгийн хөшүүргээр урамшуулах;
• Баянтал, Ñ¿ìáýð суманд òýæýýëèéí àæ ахуйг хөгжүүлэх.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Áàéíãûí àæëûí áàéð, îðëîãûí ýõ ¿¿ñâýð á¿õèé èðãýäèéí òîî íýìýãäýæ,
àéìãèéí íèéò õ¿í àìûí àìüæèðãààíû ò¿âøèí äýýøèëñýí áàéíà.
Стратегийн зорилт 3. Аймгийн нийгмийн халамж үйлчилгээний хүртээмж, ÷àíàðûã
сайжруулах, èðãýäèéí нийгмийн хамгааллын тогтолцооã боловсронгуй болгох, иргэдэд
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халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх, бүтэн өнчин, тэнэмэл хүүхдийг асран хамгаалах, боловсрол
олгоход чиглэсэн аймаг, сумдын “нийгмийн халамжийн сан“ байгуулан ажиллана.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах өрх, иргэдийг сумдын амьжиргааг дэмжих
зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн бүрэн тодорхойлсноор аймаг, ñóìûн төвд
íийгмийн
халамжийн á¿õ òºðëèéí үйлчилгээний хүртээмжийг ñàéæðóóëàõ;
• Нийгмийн даатгалд хамрагдах хүрээг тэлэх замаар тэтгэврийн суурь даатгалын
тогтолцоонд аймгийн хүн амыг бүрэн хамруулах;
• Áүтэн өнчин, тэнэмэл, нэн ядуу өрхийн хүүхдүүдийг байрлуулах, хооллох, сургалт
явуулах халамжийн төв áàéãóóëàí àæèëëóóëàõ;
• ßдуу, орон гэргүй иргэдэä гэр, хашаа, орон сууц худалдан авах, барих, өргөтгөх
áîëîìæ îëãîõ çîðèëãîîð òýäíèéã орон сууцны зээлийн үйлчилгээнд хамруулах;
• Хөдөлмөр эрхлээгүй хүмүүс, нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдийг дэд бүтэц, нийтийн аж
ахуй болон íèéòèéí эзэмшлийн зам талбай, ногоон байгууламжийн тохижилт,
үйлчилгээний ажилд гэрээгээр àæèëëóóëæ áàéõ;
• Õ¿¿õýä õàìãààëëûí “Õàìòàðñàí áàã”-èéã àéìãèéí õýìæýýíä áàéãóóëàõ;
• Õ¿¿õäèéã ãýìò õýðýãò ºðòºõººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ çîðèëãîîð íàñàíä õ¿ðýýã¿é
õ¿ì¿¿ñèéí õýðýã ýðõëýõ õîðîî áàéãóóëàõ;
• Îëîí íèéòýä ò¿øèãëýñýí õ¿¿õýä õàìãààëëûí ¿éë÷èëãýýã õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóäààñ
äýìæëýã àâ÷ ºðãºæ¿¿ëýõ, х¿¿õäèéí òºëºº áîäëîãî áîëîâñðóóëàõ, øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë
ÿâöàä òýäíèé ñàíàà áîäîë, õ¿¿õäèéí áîäèòîé îðîëöîîã äýìæèæ àæèëëàõ;
• Õ¿¿õäèéí ýñðýã õ¿÷èðõèéëëèéí îéëãîëò ìýäëýãèéã äýýøë¿¿ëæ, ñóðòàë÷ëàõ,
х¿÷èðõèéëýëä ºðòñºí, ºðòºæ áîëçîøã¿é õ¿¿õä¿¿äийí ýðõèéã õàìãààëàõ, òýäíèéã
íèéãýìø¿¿ëýõ, ýíý ¿éë õýðýãò èðãýä, áàéãóóëëàãûг òàòàí îðîëöóóëàõ;
• Îðîí íóòàãò Õ¿¿õäèéí îðîëöîîíû áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààã ºðãºæ¿¿ëýõ, òýäíèé
äóó õîîëîéã îðîí íóòãèéí óäèðäëàãóóäàä õ¿ðãýæ àæèëëàõ;
• Õ¿¿õýä áàãà÷óóäûã ãýð á¿ëä íü çºâ, ýåðýã àðãààð õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ ñóðãàëò,
ñóðòàë÷èëãààíû àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ;
• Õ¿¿õäèéí òºëºº õýëòñèéí äýðãýä “õ¿¿õäèéí - èòãýëèéí” óòàñ àæèëëóóëæ, óòñààð
èðñýí ìýäýýëëèéã öàã òóõàéä íü øèéäâýðëýæ, õàðèó ºãºõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Èðãýäýä ¿ç¿¿ëýõ íèéãìèéí õàìãààëàë, õàëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðòýýìæ,
÷àíàð ñàéæèð÷, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíä ýìçýã á¿ëãèéí õ¿ì¿¿ñ á¿ðýí õàìðàãäàæ, òýäíèé
àìüæèðãààíû ò¿âøèí äýýøèëñýí áàéíà.
Õ¿¿õýä õàìãààëàõ àæèëä èðãýä, áàéãóóëëàãûí áîëîí õ¿¿õäèéí áîäèò îðîëöîî, ñàéæèð÷
õ¿¿õäèéí ýðõ çºð÷èãäºõ ÿâäàë áàãàññàí áàéíà.
Хоёрдугаар үе шат (2016-2021он):
Стратегийн зорилт 1. Ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулахад àæ àõóéí íýãæ, байгууллага,
иргэдèéí àäèë òýãø оролцоог õàíãàíа.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Ядуурлыг бууруулах, ард иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэхэд чиглэсэн төсөл,
хөтөлбөрийн асуудлаар аймгийн нэгдсэн мэдээллийн сан á¿ðä¿¿ëэх;
• Ìàë àæ àõóé, ãàçàð òàðèëàí ýðõëýã÷äèéí äèéëýíõ õýñãèéã õàìàðñàí ìàë÷íû á¿ëýã,
õîðøîî, íºõºðëºë, ºðõ/ôåðìåð/-èéí çýðýã õàìòûí àæ àõóé áàéãóóëàõ, ò¿¿õèé ýäèéã
¿éëäâýðèéí àðãààð áîëîâñðóóëàõ ÷èãëýëèéí æèæèã, äóíä ¿éëäýðëýëèéã õºãæ¿¿ëæ
òýäíèé áîäèò îðëîãûã íýìýãä¿¿ëýх;
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Àÿëàë æóóë÷ëàë õºãæ¿¿ëýõ, áàéãàëü õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ çýðãýýð õºäºëìºð
ýðõëýëòèéã íýìýãä¿¿ëýõèéã á¿õ òàëààð äýìæèõ.

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àæèëã¿éäýë áîëîí àìüæèðãààíû áàòàëãààæèõ ò¿âøèíãýýñ äîîãóóð
îðëîãîòîé èðãýäèéí ýçëýõ õóâü õýìæýý áóóðñàí áàéíà.
Стратегийн зорилт 2. Нэн ядуу иргэдийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэсэн
нийгмийн халамжийн үйлчилгээг áîëîâñðîíãóé áîëãîíî.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Áүтэн өнчин, тэнэмэл болон нэн ядуу өрхийн хүүхдийг байрлуулах, хооллох, сургалт
явуулах халамж үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг øèíý÷ëýí эрчимжүүлæ òýäýíä
àìüäðàëûí àðãà óõààí çààæ ñóðãàõ;
• Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé иргэдэд үзүүлэх дэмжлэг, үйлчилгээний íýð òºðºë, õàìðàõ
хүрээ, хүртээмжийг эрс нэмэгдүүлэх;
• Өндөр настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлтийг сайжруулах, өрхийн тэтгэмжийн шинэ
төрлүүдийг бий болгох;
• Õ¿¿õäèéí ýðõèéг äýýäýëñýí, õ¿¿õäèéí ýðõèéí çºð÷èëã¿é ãýð á¿ë, ñóðãóóëü, îðîí ñóóö,
õàìò îëîí, áàã, õîðîî øàëãàðóóëàí óðàìøóóëæ ñóðòàë÷ëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Íýí ÿäóó èðãýä, ºíäºð íàñòíóóäàä ¿ç¿¿ëýõ õàëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé òºðºë
øèíý÷ëýãäýæ, õ¿ðòýýìæ ÷àíàð íü ñàéæèðñàí áàéíà.
3.2. Õ¿í àì ç¿éí áîäëîãî
Үндэслэл: Ãîâüñ¿ìáýð àéìàã 2009 îíû æèëèéí ýöñèéí áàéäëààð 14.135 õ¿í àìòàé,
ò¿¿íèé 39.9 хувь нь 16-35 насны залуучууд, 5331 áóþó 37.7 õóâü íü õ¿¿õýä áàéíà. Õ¿¿õäèéã
íàñíû á¿ëãýýð íü àâ÷ ¿çâýë 0-4 íàñíû 1534 õ¿¿õýä, 5-9 íàñíû 1193 õ¿¿õýä, 10-14 íàñíû 1402
õ¿¿õýä, 15-18 íàñíû 1202 õ¿¿õýä áàéíà. Àéìãèéí õýìæýýíä õ¿íä íºõöºëä àìüäàð÷ áàéãàà
õºãæëèéí áýðõøýýëòýé 53, íýí ÿäóó ºðõºä 508 õ¿¿õýä, õºäºëìºð ýðõëýã÷ 39 õ¿¿õýä, á¿òýí
ºí÷èí 16 õ¿¿õýä, õàãàñ ºí÷èí 171 õ¿¿õýä áàéíà. Íèéò õ¿í àìûí 37.7 õóâü íü õ¿¿õýä áàéíà. Ýíý
нь íèéò õ¿¿õäèéí 14.7 õóâèéã ýçëýæ áàéíà.Хүн амын 50,5 хувь нь эмэгтэй, 49.5 хувь нь
эрэгтэй. Нийт өрхийн 58.7 хувь нь аймгийн төвд, 23.3 хувь нь сумын төвд, 18.0 хувь нь хөдөө
багт амьдардаг бөгөөд аймгийн хүн амын
Говьсүмбэр аймгийн 1000 хүнд ногдох төрөлт 29.3, нас баралт 6.6, цэвэр өсөлт 22.7,
гэрлэлт 23.1, ãýð á¿ë цуцлалт 1.2, õ¿¿õýä үрчлэлт 1.3 байна. Хүн амын дундаж наслалт 69.83 байна.
2009 оны байдлаар Говьсүмбэр аймгийн хүний хөгжлийн индекс 0.748, хүн амын дундаж
наслалтын индекс 0.747, хүн амын боловсролын түвшний нэгдсэн индекс 0.957, нэг хүнд
ногдох ДНБ-ний (валютын худалдан авах чадварын паритет ам.доллар) индекс 0.539 байна.
Ìºí îíû Говьсүмбэр аймгийн 16 хүртэлх насны 4 ба түүнээс дээш насны хүүхэдтэй
өрхийн тоо 52, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдтэй өрхийн тоо 678, төрөлт 384, нас баралт 87,
цэвэр өсөлт 297, гэрлэлт 206, ãýð á¿ë цуцлалт 11, үрчлэгдсэн хүүхдийн тоо 17 байна.
Íýãä¿ãýýð ¿å øàò (2010-2015 îí):
Ñòраòåãèéí çîðèëò 1. Аймгийн х¿í àìûí æèëèéí äóíäàæ ºñºëòèéã òóóøòàé íýìýãä¿¿ëнэ.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• “Ãýð á¿ë, õ¿¿õäèéí öîãö õºãæèë” àéìãèéí äýä õºòºëáºð áîëîâñðóóëан õýðýãæ¿¿ëýõ;
• Àéìàã, ñóìäûí õºãæëèéí áîäëîãî, òºëºâëºëòºä õ¿í àì зүйн õ¿÷èí ç¿éëñèéã îíîâ÷òîé
òóñãàæ õýðýãæ¿¿ëýõ;
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Зàëóó ãýð á¿ë болон øèíýýð òºðñºí õ¿¿õäèéã äýìæèõ ñàí áàéãóóëан àæèëëóóëàõ;
Àéìãèéí òºâ, ñóìäûí ýäèéí çàñãèéí ÷àäàâõèéã íýìýãä¿¿ëýõ çàìààð õ¿í àìыг ºñгөж,
иргэд төрсөн íóòàãòàà òîãòâîð ñóóðüøèëòàé, ая тухтай àìüäðàõ, àæèëëàõ íºõöөл
á¿ðä¿¿ëýõ;
Õ¿í àìûí ýìçýã á¿ëãèéí õºãæëèéã äýìæèõ õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëýõ;
ªðõ íýã á¿ðýýð óãèéí áè÷èã õºòë¿¿ëæ çàíøèõ;
Õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëòûã 70-ä õ¿ðãýõ;
Аймгийн хүн амын гадагш чиглэсэн шилжих хөдөлгөөнийг сааруулах.
Ýöýã ýõèéí õàðàà õÿíàëòààñ ãàðñàí õ¿¿õä¿¿äýä àñðàí õàìãààëàã÷ òîãòîîëãîõ àæëûã
òîãòìîë çîõèîí áàéãóóëàõ;
Õºäºº îðîí íóòãààñ øèëæèí èðæ áàéãàà õ¿¿õäèéí òàëààðõ ìýäýý, ìýäýýëëèéã òîãìîë
àâ÷ àæèëëàõ.

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àéìãèéí õ¿í àìûí æèëèéí òîãòâîðòîé ºñºëòèéã äýìæñýí íºõöºë á¿ðäñýí
áàéíà.
Ñòðаòåãèéí çîðèëò 2. Аймгийн хүн амыг ажлын байраар хангах асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн сургалтын материаллаг бааз, сурах орчин,
хөтөлбөрийг шинэчлэн, ñóóðü áîëîí бүрэн дунд áîëîâñðîë ýçýìøñýí õ¿ì¿¿ñèéã
хамруулах;
• Ажилгүйдлын даатгалд хамрагдаагүй, удаан хугацаагаар ажилгүй байгаа, нийгмийн
эмзэг бүлгийн иргэд, ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэд болон тухайн онд ЕБС
төгссөн ажил, сургуульгүй үлдсэн хүүхдүүдэд хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн
мэргэжил олгох болон мэргэшлийн ур чадварын сургалтад бүрэн хамруулах арга
хэмжээ авах;
• Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан ажлын байр áèé
áîëãîõ нөхцºлийг бүрдүүлэх.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àæèë èäýâõòýé ýðæ áóé èðãýäèéí äîòîð õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí ýðýëò
õýðýãöýýíä íèéöñýí ìýðãýæèë ýçýìøñýí õ¿íèé ýçëýõ õóâü õýìæýý íýìýãäýæ, àæèë õºäºëìºð
ýðõëýõ áîëîìæ á¿ðäýíý.
Хоёрдугаар үе шат (2016-2021он):
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 1. Õ¿í àìûí æèëèéí äóíäàæ ºñºëòèéã улсын дундаж түвшинд хүргэнэ.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Хүн ажиллаж амьдрах таатай нөхцөл бүрдүүлж, хүний хөгжлийг бүх талаар хурдасгах;
• Àéìãèéí ýäèéí çàñãèéí ºñºëòèéã ò¿ðãýñãýí àæëûí áàéðíû õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõ
çàìààð èðãýäèéí ãàäàãø ÷èãëýñýí øèëæèõ õºäºëãººíèéã ýðñ áóóðóóëàõ;
• Òºðºëòèéã äýìæèõ çîðèëãîîð ºðõèéí îðëîãîä íîãäîõ àëáàí òàòâàðò õºíãºëºëò
¿ç¿¿ëýõ, ºðõèéí õ¿¿õäèéí òîî, íàñíû ÿëãààã õàðãàëçàí òýòãýëýã îëãîõ çýðýã àðãà
õýìæýýнèé хамрах хүрээг ºðãºòãºõ;
• Хүн ажиллаж амьдрах нийгэм, эдийн засаг, орчин ахуйн таатай нөхцºлийг бүрдүүлэх;
• Àéìàã ñóìûí ò¿âøèíä õ¿í àìûí áè÷èã ¿ñýã ¿ë ìýäýõ ÿâäëûã àðèëãàæ, íàñàí òóðøäàà
áîëîâñðîë, ìýäëýãýý äýýøë¿¿ëýõ íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ.
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Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àéìãèéí õ¿í àìûí äóíäàæ ºñºëò òîãòâîðæèæ, óëìààð õ¿í àìûí òîî
íýìýãäýõ íºõöºë á¿ðäýíý.
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 2. Õ¿íèéã õºãæ¿¿ëýõ áîëîìæèéã á¿ðýí ä¿¿ðýí àøèãëàõ çàìààð
àéìãèéí õýìæýýíä õ¿íèé õºãæëèéí èíäåêñèéí äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëòèéã улсын дундаж түвшинд
хүргэнэ.

•

•
•
•

Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
Аймаг, ñóìûí ò¿âøèíä õ¿í àìûí îðëîãûã íýìýãä¿¿ëýõ, áîëîâñðîëûí ò¿âøèíг
дээшлүүлэх, ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýã ñàéæðóóëàõ àðãà õýìæýýí¿¿äèéã òóóøòàé
¿ðãýëæë¿¿ëýí õýðýãæ¿¿ëýõ;
Àëáàí áà àëáàí áóñ áîëîâñðîëûí òîãòîëöîîã áîëîâñðîíãуé áîëãîæ, á¿õ øàòíû
áîëîâñðîëûí õ¿ðòýýìæ, ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ;
¯éëäâýðëýëèéí ñàëáàðûí á¿òýö, ºñºëòòýé óÿëäóóëан мэргэжилòýé àæèëòàí áýëòãýõ;
Íèéò ìàë÷äûã çàéíû ñóðãàëòàä õàìðóóëàõ îíîâ÷òîé àðãà, õýëáýðèéã ñîíãîí
íýâòð¿¿ëýõ.

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àéìãèéí õýìæýýíä õ¿íèé õºãæëèéí èíäåêñ óëñûí äóíäàæ ò¿âøèíä
õ¿ðñýí áàéíà.
3.3. Áîëîâñðîë, ñî¸ëûí õºãæëèéí áîäëîãî
Үндэслэл: Говьсүмбэр àéìàãò 2009-2010 îíû õè÷ýýëèéí æèëä ЕБС-ийг өдрөөр
төгсөгчид 300, нэгдүгээр ангид элсэгчид 300, дотуур байранд амьдарч байгаа хүүхэд 80,
малчин хүүхдийн тоо 42, хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид 166 байна.
Бîëîâñðîëûí ñàëáàðûí øèíý÷ëýëèéã ã¿íçãèéð¿¿ëæ, á¿õ øàòíû ñóðãóóëèóäûí
ñóðãàëòûí ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ øààðäëàãàòàé.
Тус аймагт номын сангийн зориулалтын барилга барих, ажиллагсдын тоог ахиулан
мэргэжлийн байгууллагын түвшинд номын сангийн үйл ажиллагааг явуулах шаардлагатай.
2009 онд аймагт 56 мэргэжлийн урлагийн тоглолт явагдаж үзэгчдийн тоо 13800-д
хүрчээ.
Тус аймгийн “Боржигин өв” музей нь 3 ажилтантай, 3 танхим бүхий 120 кв.м.
талбайтай, нийт үзмэрийн тоо 497 байгаа бөгөөд үзэгчдийн тоо 1000-д хүрчээ. Цаашид
музейн барилга шинээр барих, музейн мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх, музейн
үзмэрийн тоог нэмэгдүүлэх, Боржигин түмний түүх соёлын өвийг судлах, нээн илрүүлэх
замаар музейн үйл ажиллагааг мэргэжлийн түвшинд явуулах шаардлагатай.
Мөн тус аймагт 300 суудал бүхий 2 соёлын төв ажиллаж байна. Зориулалтын барилга
барих, боловсон хүчин, материаллаг баазыг нэмэгдүүлж, иргэд олон түмэнд соёлын
үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх шаардлагатай.
Цаашид ñî¸ë, óðëàãèéí áàéãóóëëàãóóäûã çîðèóëàëòûí áàðèëãà áàéãóóëàìæòàé
áîëãîæ, материаллаг баазыг íü бэхжүүлэх, Боржигин чуулгын урын санг баяжуулж,
сонгодог, орчин үеийн болон уламжлалт ардын урлагтай хослуулан мэргэжлийн өндөр
түвшинд уран бүтээлийг туурвиж хөгжүүлэх нь нэн тэргүүний тулгамдсан асуудал болж
байна. Мóçåé, íîìûí ñàíã òºðºëæ¿¿ëýõ, òºðºëæñºí ýðäýì ñóäëàëûí àæëûí îðîí òîîíû áóñ
ñóäëàà÷äûí áàãòàé áîëãîõ, сумдын соёлын төвийн үйлчилгээг сайжруулах, èðãýäýä ¿ç¿¿ëýõ
ñî¸ë, óðëàãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûã øààðäëàãûí õýìæýýíä õ¿ðãýõ, биет болон биет бус
ñî¸ëûí ºâийг хадгалах, хамгаалах, сэргээж дотоод, гадаадад ñóðòàë÷ëàõ, ÅÁÑ-èéã ò¿øèãëýí
àðäûí óëàìæëàëò óðëàãèéí ñóðãàëòóóäûã íýýí õè÷ýýëë¿¿ëýõ, ò¿¿õ ñî¸ëûí äóðñãàëò ç¿éëñèéã
õàäãàëàõ õàìãààëàõ, сэргээн засварлах àæëûã öîãö áàéäëààð øèéäâýðëýõ øààðäëàãàòàé.
Мэргэжлийн урлагийн байгууллагûí орон тоог нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн болîâсон
хүчнээр хангаж, тогтвор сууршилтай ажиллах нөхцºлийг бий болгох, àéìãèéí “Боржигин
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Чуулга”-ыг цаашид бүс нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах мэргэжлийн урлагийн
цогцолбор болгох шаардлагатай.
Íýãä¿ãýýð ¿å øàò (2010-2015 îí):
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 1. Сóðàëöàã÷äàä õ¿ðòýýìæòýé, ÷àíàðòàé áîëîâñðîë ýçýìøèõ òýãø
áîëîìæ á¿ðä¿¿ëж, боловсролыг зөвхөн сургуулиар үл хязгаарлан, сургуулийн өмнөх, зайнû,
албан бус боловсрол îëãîõ áîëîí мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтààð цогц îëãîíî.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Сургалтын байгууллагын бүтэц хэв шинж, зохион байгуулалт, менежментийг
боловсронгуй болгож, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах;
Боловсролын байгууллагуудын хөгжлийг дэмжиæ, ÅÁÑ-èéã 12 æèëèéí ñóðãàëòûí
òîãòîëöîîíä øèëæ¿¿ëýõ;
Суралцагчдад чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж олгох, орчин нөхцөл
бүрдүүлэх, сурах эрхээ эдлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх;
Îþóíû áàãòààìæ èõòýé, ºíäºð òåõíîëîãè ýçýìø¿¿ëýõ çîðèëãîîð çàëóó÷óóäûã ºíäºð
õºãæèëòýé îðíóóäàä ñóðãàõ;
Их, дээд салбар сургууль нээн ажиллуулж орон нутагт дээд боловсролтой, инженертехникийн мэргэжилтэн бэлтгэх;
Дэлхийн шилдэг боловсролын эталонд тооцогддог Кембрижийн боловсролын
тогтолцоог нэвтрүүлэх
Хүн амд тасралтгүй боловсролын үйлчилгээ үзүүлэх албан бус боловсрол бîëîí
насанд хүрэгчдын боловсролын үйлчилгээний сургалтын орчин, нөөцийн чадавхи,
чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх;
МСҮТ-ийн сургалтын чанарыг сайжруулаí, мэргэжлийн сургалт, техникийн
боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх çàìààð хөдөлмөрийн зах зээлä ýðýëò
õýðýãöýý á¿õèé мэргэжилтэй ажиллах хүчин нийлүүлэх;
Боловсролыг хөгжүүлэхэд төр, олон нийтийн болон мэргэжлийн байгууллага, аж
ахуйн нэгж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, тэдний îðóóëñàí хувь нэмрийг хөхèүлэн
дэмжих;
Аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийн өмчид суурилсан төрийн өмчийн бус
боловсролын байгууллага, МСҮТ-ийн үйл ажиллагааг дэмжих;
МСҮТ-ийг Ази Номхон Далайн бүсэд магадлан итгэмжлэгдсэн Уул, уурхайн политехник
коллеж болгон, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанартай мэргэжил, боловсрол
эзэмшүүлэх;
Бүх нийтийн боловсрол, мэргэжлийн тасралтгүй чанарыг хангахын тулд албан бус
боловсрол, зайны сургалтын тогтолцоо бүрдүүлж, энэ ажилд бүх нийтийн нөөц
бололцоог өргөн ашиглах;
ЕБС-д сургууль завсардсан хүүхдүүдэд боловсрол нөхөн олгох бүх хэлбэрийг дэмжих;
Á¿õ íèéòèéí ìîíãîë õýë, áè÷ãèéí áîëîâñðîëûã òàñðàëòã¿é äýýøë¿¿ëæ, á¿õ øàòíû
ñóðãóóëüä ýõ õýëýý ýçýìøèõ íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ;
Àíãëè õýëèéã á¿õ íèéòèéí ãîëëîõ ãàäààä õýë áîëãîõ;
Òºðèéí áóñ ºì÷èéí ñóðãóóëèéã àéìàã, ñóìûí òºâä áàéãóóëàí àæèëëóóëàõàä äýìæëýã
¿ç¿¿ëýõ;
Сургууль, эцэг эх, байгууллага, олон нийтэд түшиглэсэн боловсролын олон хувилбарт
сургалтыг дэмжих;
Спортын дунд сургуультай болох;
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Õ¿íä íºõöºëä àìüäàð÷ áàéãàà áîëîí åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëüä îëîí õ¿¿õýä íü
ñóð÷ áàéãàà ºðõèéí õ¿¿õäýä ¿ç¿¿ëýõ õóâöàñ, õè÷ýýëèéí õýðýãëýë, õîîë õ¿íñíèé
äýìæëýãèéã ºðãºæ¿¿ëýõ;
Нийгмийн эмзэг бүлгийн болон орлого багатай айл өрхийн хүүхдийн боловсрол
эзэмшихэд туслах, дэмжлэг үзүүлэх, сургууль завсардалтыг бууруулан хамран
сургалтыг нэмэгдүүлэх;
Õ¿¿õäèéã àìüäðàõ àðãà óõààíä ñóðãàõ ÷èãëýëýýð òºñºë õýðýãæ¿¿ëýõ;
Õ¿¿õäèéí òºëºº õýëòñèéí äýðãýä “Õ¿нèé ýðõèéí òàíõèì”-ûã àæèëëóóëж àéìàã, îðîí
íóòãèéí ëåêòоðууäааð хүчирхийлэлд өртөж байгаа ЕБС-ийн сурагчдад, өндөр настан,
эмэгтэйчүүдèéн õýðýãöýýíä òóëãóóðëàí òºðºë á¿ðèéí ñóðãàëòûã çîõèîí áàéãóóëàõ;
Õ¿¿õäèéí õºäºëìºðèéí òýâ÷èøã¿é õýëáýð¿¿ä, õîð óðøãèéí òàëààð îëîí íèéòèéí
îéëãîëòûã äýýøë¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ.
Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтыг тууштай нэмэгдүүлэх;
Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëä õàìðàãääàãã¿é õ¿íä íºõöºëä àìüäàð÷ áóé ñóðãóóëèéí
ºìíºõ íàñíû õ¿¿õäèéã ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ¿íäñýí ñóðãàëòàíä õàìðóóëàõ;
Бага насны хүүхдийн хөгжлийн хэрэгцээг хангах чанартай үйлчилгээ үзүүлэх;
Ìàë÷äûí õ¿¿õäèéã ñóðãóóëüä áýëòãýõ îíîâ÷òîé õýëáýð áîëîõ ÿâóóëûí áàãøòàé
í¿¿äëèéí áîëîí ãýð öýöýðëýã àæèëëóóëàõ;
Ñóì á¿ðä ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûã ãýðèéí íºõöºëä îéðòóóëàõ àðãà õýìæýý àâ÷,
õ¿¿õäèéí öýöýðëýãèéí õàìðàí ñóðãàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ;

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: ÅÁÑ, õ¿¿õäèéí öýöýðëýãèéí õàìðàí ñóðãàëòûí õýìæýý íýìýãäýæ, ñóðãóóëü
çàâñàðäàëò àðèëæ, õ¿í àìûí áîëîâñðîëûí ò¿âøèí äýýøèëñýí áàéíà.
Стратегийн зорилт 2. Боловсролын байгууллагыг мэргэшсэн, чадварлаг хөрвөх чадвартай
багш, удирдах ажилтнаар бүрэн хангаж, сургалтын орчин, үр дүнг дээшлүүлэх менежментийг
боловсронгуй болгоно.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
 Багшийн хөгжлийг дэмжих замаар сургалтын чанарыг дээшлүүлэх;
 Сургалтàä øèíý òåõíîëîãè, àðãà ç¿é íýâòð¿¿ëýõ çàìààð ñóðãàëòûí ñòàíäàðòûã á¿ðýí
õàíãàæ, áîëîâðîëûí õ¿ðòýýìæ, ÷àíàðûã сайжруулах;
 Сургууль, багш нарын ажлыг үнэлэх арга зүйг боловсронгуй болгох;
 Боловсролын байгууллагыг менежментийн хувьчлалд хамруулах;
 Кембрижийн боловсролын тогтолцоог нэвтрүүлэхтэй холбогдон багш нарыí англи
хэлний мэдлэгийг өндөр түвшинд хүргэх;
 “Багш бүрт компьютер” хөтөлбөр хэрэгжүүлэн багш бүрийг зөөврийн компьютертэй
болгоæ, ñóðãàëòàä ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí àðãàç¿é íýâòð¿¿ëýõ;
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Õºãæñºí áàãø íàðòàé áîëæ, ÅÁÑ-èéí ñóðãàëòûí ÷àíàð øèíý øàòàíä ãàðñàí
áàéíà.
Ñòраòåãèéí çîðèëò 3. Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí ìàòåðèàëëàã áààçûã áýõæ¿¿ëнэ.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Áàãà ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí òîãëîîì, íààäãàé, ñóðãàëòûí õýðýãñýë, материаллаг
баазыг ñàéæðóóëàõ;
• Ñóðãóóëü, öýöýðëýã¿¿äèéí ãàë òîãîîíû öàõèëãààí òîíîã òºõººðºìæèéã èæ á¿ðýí
øèíý÷ëýí, ýð¿¿ë àõóéí ñòàíäàðòàä íèéö¿¿ëýõ, ¿äèéí öàé õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ;
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Äîòóóð áàéðíû áîëîí öýöýðëýãèéí õ¿¿õäèéí õîîëíû òºðºë, àìò, ÷àíàðûã ñàéæðóóëæ,
èë÷ëýãèéã ñòàíäàðòûí õýìæýýíä áàéëãàõ;
Ñóðãóóëü á¿ðèéã õÿìä ºðòºãòýé, íàéäâàðòàé àæèëëàãàà á¿õèé èíòåðíåò íîìûí ñàíòàé
áîëãîæ, “Х¿¿õýä á¿ðä êîìüïþòåð õºòºëáºð”-т бүх сумыг хамруулах
Ñóðãóóëèóäûí äîòóóð áàéðíû õ¿÷èí ÷àäëûã íýìýãä¿¿ëýõ;
Áîëîâñðîëын ñàëáàðт õóâèéí õýâøëèéí õºðºíãº îðóóëàëòыг дэмжин, гàäààä îðíû
ìýðãýæëèéí òºðºëæñºí áàéãóóлëàãóóä, õàíäèâëàã÷äààñ тусламж, дэмжлэг авах
замаар áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí ìàòåðèàëëàã áààçûã áýõæ¿¿ëýõ;
Áàãø íàðûã îðîí ñóóöíû õºòºëáºðò õàìðóóëàõ, îðîí íóòãèéí òºñâººñ áàãø íàðò
çîðèóëàí îðîí ñóóö áàðèõàä õºðºíãº õóâààðèëàõ, õóâèàðàà îðîí ñóóö áàðèõûã
äýìæèн áàãà õ¿¿òýé, óðò õóãàöààíû çýýëд хамруулах;
Сургууль, цэцэрлэгийн барилгад их засвар хийж, îð÷èí ¿åèéí òåõíèê õýðýãñýë, òîíîã
òºõººðìæèéí õàíãàëòûã ñàéæðóóëàí ñóðãàëòûí îð÷íû ñòàíäàðòûã õàíãàõ;
Õ¿¿õäèéí õºãæèõ ýðõèéã õàíãàõ çîðèëãîîð õ¿¿õäèéí õºãæëèéí äóãóéëàí
õè÷ýýëë¿¿ëýõэд øààðдàãдах õºãæèì, òåõíèê õýðýãñëýë, ìàòåðèàëëàã áààçûã áèé
áîëãîõ;
Хүүхэд залуучуудын усан бассейн байгууламжтай болох;
Боловсролын байгууллагуудын зарим бололцоотой барилга, байгууламж, техник
тоног төхөөрөмжийг зориулалтаар нь түрээслүүлэх, аж ахуйн нэгж байгууллагатай
хоршиж ажиллуулах чиглэлийг дэмжих.

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Á¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí ñóðãóóëüä ñóð÷ áîëîâñðîõ, ñóðãàõ àÿ òààòàé íºõöºë
á¿ðäýæ, ñóðãàëòûí ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõàä ¿ç¿¿ëýõ íºëºº íü íýìýãäñýí áàéíà.
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 4. Сî¸ë, уðëàãийн áàéãóóëëàãóóäûí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëòûã
áîëîâñðîíãóé áîëãîæ, ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð, õ¿ðòýýìæèéã äýýøë¿¿ëж, ñî¸ë óðëàãèéí
мэргэжлийн байгууллагын жишиг хэмжээнд нийцүүлнэ.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Аймгийн төвд соёл, спортын цогцолбор барих
Сумын соёлын төвийн барилгыг барих, соёлын төвийг мэргэжлийн боловсон хүчнээр
хангах;
Залуучуудын соёл, амралтын хүрээлэн байгуулах;
Нîìûí ñàí, ìóçåé, ñî¸ë, спортûí òºâ¿¿äèéí ìàòåðèàëëàã áààçûã áýõæ¿¿ëýí
¿éë÷èëãýýã ºðãºæ¿¿ëэн, õ¿í àìä ìýäýýëýë õ¿ðãýõ òºâ áîëãîí àæèëëóóëàõ;
Номын сангийн уламжлалт үйлчилгээг орчин үеийн нэмэлт үйлчилгээтэй хослуулан
чанар, хүртээмжийг сайжруулах;
Номын сангийн үйлчилгээнд орчин үеийн техник технологи, дэвшилтэт арга
хэлбэрийг нэвтрүүлэх, автоматжуулах, номын сангийн фонд, мэдээллийн баазыг
өргөжүүлэх;
Номын сангийн ширээ сандал, номын тавиур болон үзэсгэлэнгийн тавиур,
хамгаалалтын соронзон хаалга, компьютерын тоог нэмэгдүүлснээр уншигчдын тоог
өсгөх;
Боржигин судлалын төвтэй хамтран Боржигин түмний түүх соёлын дурсгалт зүйлийг
олж цуглуулах, музейн сан хөмрөгийг баяжуулах, түүний хадгалалт хамгаалалтыг
сайжруулах, улмаар түүх соёл, дурсгалт зүйлс, утга соёлын өвийн бүртгэл мэдээллийн
сан бүрдүүлэх;
Судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүн болон иргэдийн гар дээр хадгалагдаж байгаа
үзмэрийг худалдан авах замаар үзмэрээ баяжуулах;
Түүх соёлын дурсгалт газруудыг сэргээн засварлах;
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Àéìãèéí ñî¸ë óðëàãèéí áàéãóóëëàãóóäûí ìåíåæìåíòèéã øèíý÷èëæ мэргэжлийн
өндөр ур чадвартай áîëîâñîí õ¿÷íýýð бүрэн õàíãàõ;
Оюуны сэтгэлгээний хөгжилд түлхэц өгөхүйц, уран сайхны өндөр түвшинд бүтээсэн
урлагийн бүтээлийг дэмжих;
Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын урын санг баяжуулж, тэдгээрийн бүтэц, зохион
байгуулалтыг оновчтой тогтоож, ажиллагсдын нийгмийн баталгаа, ажиллаж амьдрах
нөхцлийг дээшлүүлэх;
Боржигин бүс нутгийн утга соёлын уламжлалт урлагийн өв сан, түүх заншлыг судлан
бүтээлчээр суралцах, улмаар орчин цагийн сонгомол бүтээлтэй хослуулах замаар
“Боржигин чуулга”-ын уран бүтээлийн чанар, уран бүтээлчдийн ур чадварыг
дээшлүүлэх;
Иргэд, хүүхэд залуучуудыг соёлжуулах, тэдгээрийн харилцааны соёлыг сайжруулах
ажлыг төрөл бүрийн хэлбэрээр зохион байгуулах;
Õ¿¿õäèéí õºãæèõ ýðõèéã õàíãàõ îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõ;
Õ¿¿õýä áàãà÷óóäûí ÷ºëººò öàãèéã çºâ áîëîâñîí ºíãºð¿¿ëýõ, õ¿¿õýä áàãà÷óóäûí
õºãæèë îðîëöîîã õàíãàõ ÷èãëýëýýð “Õ¿¿õäèéí îðäîí”-òîé áîëîõ;
Õ¿¿õäèéí àâüÿàñ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ òºðºë á¿ðèéí óðàëäààí òýìöýýíèéã çîõèîí
áàéãóóëàõ;
Ñî¸ë óðëàãààð äàìæóóëàí õ¿¿õäýä ãîî ç¿é, ¸ñ ñóðòàõóóíû õ¿ì¿¿æèë îëãîõ àæëûã
ýð÷èìæ¿¿ëýõ;
Хүүхдийн төлөвшил, хүмүүжилд эцэг эх, асран хамгаалагчдын үүргийг дээшлүүлэх
зорилгоор “Эцэг эхийн сурган хүмүүжүүлэх боловсрол” çàéíû ñóðãàëòûí хөтөлбөр
боловсруулан хэрэгжүүлэх;
Уламжлалт зан заншил”-ын танхим байгуулж, ахмад настнуудаар дамжуулан хүүхэд,
залуучуудын ёс суртахуун хүмүүжилд нөлөөлөх “Ахмадын загвар бүлэг” ажиллуулах;
Èðãýä îëîí íèéòýä õ¿¿õäèéí ýðõèéí òàëààðõ ìýäëýã îëãîõ àæëûã ºðãºæ¿¿ëýõ;
Орон нутагт хүүхдийг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр ОУБ, ТББ-ын хэрэгжүүлж
байгаа төсөл хөтөлбөрийн судалгаа гаргаж, нэгдсэн бодлогоор уялдуулж, хамтран
ажиллах.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Ñî¸ë óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí ìàòåðèàëàã áààç áýõæèæ, õ¿í àìä ¿ç¿¿ëýõ
ñî¸ë óðëàãèéí ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë, õ¿ðòýýìæ, ÷àíàð äýýøèëæ, õ¿¿õýä çàëóó÷óóä
÷ºëººò öàãàà çºâ áîëîâñîí ºíãºð¿¿ëýõ íºõöºë á¿ðäñýí áàéíà.

Õî¸ðäóãààð ¿å øàò (2016-2021 îí):
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 1. Àéìãèéí áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãûí òîãòîëöîî, ñóðãàëòûí õýâ
øèíæèéã îëîí óëñûí íèéòëýã æèøèãò õ¿ðãýíý.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Á¿õ íèéòýä áîëîâñðîë ýçýìø¿¿ëýõ Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòûã á¿ðýí õýðýãæ¿¿ëýõ;
• Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí áàãø íàðûã õºðâºõ ÷àäâàðòàé áîëãîí õºãæ¿¿ëýõ;
• Ñóðãóóëü çàâñàðäàëò áîëîí áè÷èã ¿ñýã ¿ë ìýäýõ ÿâäëûã á¿ðýí àðèëãàõ;
• Õóâèéí õýâøëèéí ñóðãóóëü áàéãóóëàõûã äýìæèõ;
• Á¿õ ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéã ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí òåõíèê õýðýãñëýýð õàíãàõ àæëûã
çîõèîí áàãóóëæ, òýäãýýðèéã èíòåðíåòýä õîëáîí, ñóðãàëòàä ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéã
á¿ðýí íýâòð¿¿ëýõ,
• Áàãø, áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãûí óäèðäàõ àæèëòíû ìýäëýã ÷àäâàð, ìàíëàéëàõ óð
÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëæ, íèéãìèéí õàìãààëëûã ñàéæðóóëàõ;
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Ìýðãýæëèéí ñóðãàëòòàé àõëàõ ñóðãóóëü áàéãóóëæ, á¿ðýí äóíä áîëîâñðîë ýçýìøèã÷äýä
ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë äàâõàð ýçýìø¿¿ëýõ;
Óóë óóðõàé, áèîòåõíîëîãè, ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí ÷èãëýëýýð àâúÿàñòàé çàëóó÷óóäûã
ñîíãîí øàëãàðóóëж, ºíäºð хөгжилтэй îðíóóäàä ñóðãàõ.

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àéìãèéí áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãûí îëîí óëñûí æèøèãò íèéöñýí
òîãòîëöîî, õýâ øèíæ á¿ðäýæ ñóðãàëòûí ÷àíàð ýðñ ñàéæèðñàí áàéíà.
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 2. Ñî¸ë óðëàãèéí áàéãóóëëàãóóäûí áèå äààí àæèëëàõ îíîâ÷òîé
òîãòîëöîî á¿ðä¿¿ëýí, ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðòýýìæ, ÷àíàðûã äýýøë¿¿ëíý.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Ардын àâüÿàñòàí, уран бүтээлч, óð÷óóäыг òîäðóóëæ äýìæèõ;
• Íîìûí ñàí, àðõèâûí ¿éë÷èëãýýã õ¿í àìûí ýðýëò õýðýãöýýíä íèéö¿¿ëýí ñàéæðóóëàõ,
ýëåêòðîíæóóëж интернетэд холбох ;
• Номын санг сургалт, эрдэм шинжилгээний мэдээллийн төв болгон хөгжүүлэх;
• Номын сангийн нөхцºлийг MNS 5742 стандартын дагуу бүрэн хангах;
• Номын санчдын мэргэжил, нийгэм, улс төр, эрх зүй, эдийн засгийн мэдлэг чадварыг
дээшлүүлэх;
• Музейг эрдэм шинжилгээ, судалгааны арга зүйн төв болгох зорилгоор музейн
барилгыг шинээр барих, музейн тоног төхөөрөмж, дохиоллын системийг шинэчлэн,
камерт холбох;
• Музейн үзмэрийн танхим болон фондын өрөөг стандартад нийцүүлэх;
• Зүүн Чойр хийдийн туурь, Зараагийн өврийн хүн чулуу, Дагвасүндэл бурханы урьд
суврагыг сэргээн засварлах;
• Чойрын богд уулыг улсын хамгаалалтад оруулах.
• Сумын соёлын төвийн багшийн ур чадварыг дээшлүүлэх, иргэд олон тумэнд соёл олон
түмний ажлыг нийгмийн шаардлагын хэмжээнд хүргэх.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àéìãèéí ñî¸ë óðëàãèéí áàéãóóëëàãûí áèå äààæ àæèëëàõ ÷àäàâõè áèé
áîëæ, ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðòýýìæ ÷àíàð äýýøèëñýí áàéíà.
3.4. Ýð¿¿ë ìýíäèéí õºãæëèéí áîäëîãî
Үндэслэл. 2009 оны байдлаар тус аймагт ãàð÷ бүртгэгдсэн халдварт өвчин 149, амьд
төрсөн хүүхдийн тоо 187, амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд ногдох нялхсын эндэгдэл 20.8, үр
хөндөлтийн тоо 23, 10000 хүн амд ногдох хорт хавдраар өвчлөлт 6.1, нас баралтын тоо 7.6,
жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн хяналтад хамрагдсан хувь жирэмсний эхний 3 сард 84.2
хувь, зургаа ба түүнээс дээш сард 97.5 хувьтай байна.
Àéìãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóäûí ¿ç¿¿ëæ áóé ¿éë÷èëãýý, эмчилгээоношлогооны ÷àíàð, тоног төхөөрөмжийн хангамж хүрэлцээ ñàéæèð÷ байãàà õýäèé ÷
ñàíõ¿¿ãèéí ÷àäàâõè õÿçãààðëàгäìàë, ñóì áîëîí ºðõèéí ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð
õ¿ðòýýìæ æèãä áóñ áàéíà.
Öаашид эрүүл ìýíäèéí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýã õ¿í àìä òýãø õ¿ðòýýìæòýé, хүргэж,
ýíäýãäëèéã òóóøòàé áóóðóóëæ, орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэн
эмчилгээ оношлогооны чанарыг сайжруулаõ шаардлагатай.
Íýãä¿ãýýð ¿å øàò (2010-2015 îí):
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Ñòðàòåãèéí çîðèëò 1. Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ îð÷èí ¿åèéí òîãòîëöîîã öîãö
áàéäëààð á¿ðä¿¿ëэн иргэдийн эрүүл мэндийн үндсэн хэрэгцээг хангахад шаардагдах
нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмж, хамралтыг сайжруулна.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Àéìãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí õºãæëèéí дунд хугацааны стратеги òºëºâëºãººг
áîëîâñðóóëàí õýðýãæ¿¿ëýõ;
• Бүс нутгийн хэмжээнд үйлчлэх оношлогоо, эмчилгээний төв бий болгох;
• Àéìãèéí õ¿í àìûí ºâ÷ëºëèéí áàéäëûã òîãòîîõ ñóäàëãàà ÿâóóëæ, ýð¿¿ë ìýíäèéí
áàéäëûã õÿíàí òàíäàæ ìýäýýëýõ òîãòîëöîî á¿ðä¿¿ëýõ;
• Аймгийн эрүүл мэндийн салбарын бүтэц тогтолцоог боловсронгуй болгож, улсын болон
хувийн хэвшлийн эмнэлгийн оношлогоо, эмчилгээний чадавхийг сайжруулах;
• Хүрээлэн байгаа орчны бохирдол, эрсдэлт хүчин зүйлийг тооцох, хор хөнөөлийг
нотолгоонд тулгуурлан үнэлэх орчны эрүүл зүйн лабораторийг бий болгох
• Хүн амын эð¿¿ë мэндийг хамгаалах, эрүүл мэндийг дэмжих арга хэмжээ, эрүүл аймаг,
ñóì, áàã áîëîõ санал ñàíàà÷èëãûã õºõè¿ëýí äýìæèæ, төрийн болон төрийн бус
байгууллага, нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага, õàìò
îëон, иргэний нэгдмэл үйл ажиллагаагаар хэрэгжүүлэх
• Ìàë÷äàä явуулын амбулаторийн үйлчилгээ үзүүлэх òîãòîëöîîг á¿ðä¿¿ëýõ;
• Хүнсний болон эмийн аюулгүй байдлыг хангах стандартуудыг хэрэгжүүлэх;
• Уламжлалт анагаах ухааны үйлчилгээг дэмжих;
• Хүн амын эмзэг бүлгийг эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд бүрэн
хамруулах;
• Залуу гэр бүлд нөхөн үржихүйн болон эрүүл мэндийг хамгаалахад нь бүх талын
дэмжлэг үзүүлэх, залуу үеийнхэнд зонхилон тохиолдож байгаа халдварт бус өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийн орчны таагүй нөлөөллийг багасгах, архи, тамхи,
мансууруулах бодисын дон, биеэ үнэлэх, сэтгэцийн хямралд өртөх зэрэг хорт
зуршлаас өөрийгөө хамгаалах талаар мэдээлэл, зөвлөлгөө өгөх үйлчилгээг
боловсронгуй болгох;
• Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажиллаж амьдрах, эрүүл, аюулгүй
орчин бүрдүүлэхэд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг чиглүүлэх,
тэдэнд зориулсан сэргээн засах үйлчилгээг хөгжүүлэх;
• Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд эмчилгээ, асаргаа, сувилгаа хийх, соёл
ахуйн үйлчилгээ үзүүлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох, тэднийг гэр бүл, ураг
төрлийн хүрээ, орон нутагт нь асрамжлан халамжлах нөхцөл бүрдүүлэх.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: ªì÷èéí îëîí õýëáýðò ò¿øèãëýñýí õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ öîãö
òîãòîëöîî á¿ðäýæ, îíîøëîãîî, ýì÷èëãýýíèé ÷àäàâõè ñàéæèð÷, ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðòýýìæ, ÷àíàð
äýýøèëñýí áàéíà.
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 2. Зонхилон тохиолдох өвчин эмгэгийг оношлох, эмчлэх нөхцºлийг
бүрдүүлэх замаар хүн амын өвчлөл, эндэгдлийг бууруулна.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Эх нялхсын эрүүл мэндэд онцгой анхаарч, "Мянганы хөгжлийн зорилт"-д нийцүүлэн эх
нялхсын эндэгдлийг бууруулах;
• Эх, нялхсын эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчилгээг хүртээмжтэй, чанартай болгох,
эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, мэдээлэл
чөлөөтэй хүртэх бүх талын нөхцºлийг бүрдүүлэх;
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Эхийн эндэгдлийг бууруулах стратеги, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үндэсний
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн эрэлт хэрэгцээг эмнэлгийн анхан шатны тусламжийн
хүрээнд эх, нярайд шаардлагатай, чанартай эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж,
хүртээмжийг сайжруулах;
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйл ажиллагаанд эрэгтэйчүүдийн оролцоог
нэмэгдүүлж тэдний мэдлэг, хандлага, дадлыг өөрчлөх;
Уураг амин дэм, иод, төмрийн дутлаас сэргийлэхэд чиглэсэн цогц арга хэмжээ авах;.
Дархлаажуулалтын нэр төрлийг нэмэгдүүлж халдварт өвчнийг бууруулах
Халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх,
бруцеллёз, сүрьеэгийн өвчлөлд тандалт судалгаа хийх;
Олон улсын хөл хориот өвчнөºс урьдчилан сэргийлэх, хүн амыí ýð¿¿ë ìýíäèéã
хамгаалахад чиглэсэн оношлогоо эмчилгээний аргуудыг нэвтрүүлэх;
Бэлгийн замаар дамжих халдвар, ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх арга хэмжээний талаар
дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, олон улсын салбар хоорондын хамтын
ажиллагааны төсөл, хөтөлбөрийг дэмжин хэрэгжүүлэх;
“Халдварт өвчний тандалт сэргийлэлтийн алба”-ыг байгуулж, халдварт өвчнөөс
сэргийлэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, вакцин, санхүү, хүний нөөцийг зохих түвшинд
бүрдүүлэх, хамгаалах хувцас хэрэгслийн хангалтыг нэмэгдүүлэх;
Зүрх судасны өвчин, хорт хавдар, осол гэмтлээс шалтгаалсан нас баралтаас урьдчилан
сэргийлэх, хамгаалах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх;
Хүүхдийг хөхөөр хооллох, хүүхдийн хоол тэжээл, иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх, өсвөр
үеийнхний эрүүл мэнд, дархлаажуулалт, хүүхдийн амьсгалын замын цочмог халдвар,
суулгалт өвчинтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх;
Ýмч, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх замаар õүүхдийн дунд
зонхилон тохиолдож буй өвчний оношлогоо эмчилгээг сайжруулан хүүхдийн
өвчлөлийг багасгаж, нялхсын болон хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах;
Бага насны хүүхдүүдийн шүд цоорох өвчлөлийг бууруулах, өсвөр үеийнõíèé амны
хөндийн эрүүл мэндийг хамгаалах;

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Õ¿í àìûí äîòîð çîíõèëîí òîõèîëääîã ºâ÷íèé îíîøëîãîî, ýì÷èëãýýíèé
÷àíàð äýýøèëæ, ýõ íÿëõàñ áîëîí õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ, õ¿í àìûã õàëäâàðò
ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿éë÷èëãýýíèé õ¿òýýìæ, ÷àíàð ñàéæèð÷, õ¿í àìûí ºâ÷ëºë,
ýíäýãäýë áóóðñàí áàéíà.
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 3. Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí ìàòåðèàëëàã áààç, õ¿íèé íººöèéí
õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõ, ñàíõ¿¿ãèéí óäèðäëàãà áîëîí äààòãàëûí òîãòîëöîîã øèíý÷ëýí
áýõæ¿¿ëæ, õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ àæëûí õ¿ðòýýìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ .
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
•

Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñалбарын õºãæëèéí хандлагад íèéö¿¿ëýí аймгийн эрүүл мэндийн
салбарын шинэчлэлийг эрчимжүүлэх;

•

Эрүүл мэндийн байгууллагуудыã ñòàíäàðòàä íèéöñýí барилга байгууламжààð õàíãàæ,
материаллаг баазыг íü бэхжүүлэх, эмнэл зүйн стандарт, удирдамжийн хэрэгжилтийг
хангах, хүний нөөцийн хувàарèлалтыг судлан хянах замаар эрүүл мэндийн зардлын
эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх;
Эрүүл мэндийн салбарын санхүүгийн болон холбогдох нөөцийн ашиглалтын үр дүн,
үр ашгийг сайжруулах зорилгоор санхүүгийн удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх;

•
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Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын хөрөнгө оруулалтыг дэмжèõ çàìààð
эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг олон эх үүсвэртэй болгох;
Боловсронгуй болгосон нийгмийн даатгалын тогтолцооны хэрэгжилтийг хангах;
Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог шинэчлэн хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх;
Àéìãèéí íýãäñýí ýìíýëгèéн îð÷èí ¿åèéí îíîøëоãîî, ýì÷èëãýýíèé áàãàæ õýðýãñýë,
òåõíèê òîíîã òºõººðºìæèéн хангалтыг нэмэгдүүлж тусламж үйлчилгээний чанар,
хүртээмжийг ñàéæðóóëах;
Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн оношлогоо эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн
хангамжийг сайжруулж, мэс засал, шүд, хүүхэд, лаборатори, уламжлалт анагаах ухаан
ззрэг зарим нарийн мэргэжлийн үйлчилгээг өргөтгөх;
Амаржих газар, эхчүүдийн амрах байруудыг шинээр барих, өргөтгөх, тохижуулах;
Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ¿éë÷èëãýýíèé чанар, хүртээмжийг сайжруулахûí
òóëä түргэн тусламжийн унаа, холбооны хэрэгсэл, нэн тэргүүнд шаардлагатай
чанартай эм, багаж хэрэгслэлээр хангах, сумдын эмнэлгийг компьютержүүлэн нэгдсэн
сүлжээнд холбон, мэдээллийн чанар хүртээмжийг сайжруулах;
Сумын эрүүл мэндийн төвөөр үзүүлэх хүн амын тоо, байршлаас хамааран багийн
эмчийн салбарыг байгуулах
Бохир усны сүлжээ, татуурга, цооног, бие засах газрын стандарт, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангаж, цэвэрлэх байгууламжийн техник, технологийг сайжруулаõ;
Ундны усны хатуулаг, төмөржилт, эрдэсжилт ихтэй сумын төв, хот, суурин газруудад ус
зөөлрүүлэх төхөөрөмж суурилуулан хүн амын ундны усны чанарыг сайжруулаí, õ¿í
àìûã ñòàíäàðò, ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãàä òîõèðñîí óíäíû áîëîí àõóéí óñààð íàéäâàðòàé
õàíãàõ;
Ñóì, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн зàõèàëãààð ìýðãýæëèéí ýì÷ áýëòãýõ çàìààð
ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòíèé òîîã íýìýãä¿¿ëæ, òîãòâîð ñóóðüøëûã íü ñàéæðóóëàõ;
Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг бэхжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлж, хүний
нөөцийн менежментийг боловсронгуй болгох;
Өндөр мэдлэг, ур чадвартай эмч, сувилагч бэлтгэх, тэдний мэргэжлийг дээшлүүлж, орчин
үеийн тоног төхөөрөмж эзэмшүүлэх.
Хүүхдийн клиникийн төв байгуулах, нарийн мэргэжлийн оношлогоо, эмчилгээний
орчин үеийн аппарат, хэрэгслээр хангах;
Õ¿íä íºõöºëä àìüäàð÷ áàéãàà õ¿¿õä¿¿äèéã ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿çëýãò æèгä õàìðóóëàõ
Õºäºëìºð ýðõýëæ áàéãàà õ¿¿õä¿¿äèéã ýì÷èéí ¿çëýãò õàìðóóëàõ ¿éë àæèëëàãààã
òîãìîëæóóëàõ
Õ¿¿õäèéí íàñ áèå ñýòãýõ¿éí îíöëîãò òîõèðñîí õ¿¿õäèéí ñóâèëàë áàéãóóëàõ
Õºäººãèéí õ¿¿õäèéã ýð¿¿ë ìýíäèéí óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýãò õàìðóóëàõ òîãòîëöîî
á¿ðä¿¿ëýõ
ªñâºð ¿åèéí ýð¿¿ë ìýíäèéã ñàõèí õàìãààëàõ àñóóäëààð ñàíõ¿¿ãèéí õºø¿¿ðýã áèé
болгох
Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé áîëîí áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí îíоøëоãîî, ñóâèëãàà ýðõэлдэг
òºðèéí áóñ áàéãóóëàãóóäàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ.

；

；

；

；

；

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ ýýëòýé, àþóëã¿é îð÷èí á¿ðäýæ, ýð¿¿ë
ìýíäèéí ñàíõ¿¿ãèéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî áýõæèæ, õ¿¿õäýä ¿ç¿¿ëýõ ýð¿¿ë ìýíäèéí
¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðòýýìæ ñàéæèðñàí áàéíà.
Õî¸ðäóãààð ¿å øàò (2016-2021 îí):

22

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого

2010-2021

Ñòðàòåãèéí çîðèëò 1. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí óäèðäëàãà, ñàíõ¿¿æèëòèéí íýãäìýë
òîãòîëöîîã бүрдүүлэн, ìàòåрèàëëàã áààçûã áýõæ¿¿ëæ, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээг сайжруулна.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí îëîëò àìæèëòûã ýìíýëãèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíä
íýâòð¿¿ëýõ òºñөë õýðýãæ¿¿ëýõ;
• Сувилахуйн болон тусгай мэргэжлийн тусламж үйлчилгээний менежментийг
боловсронгуй болгож тусгай мэргэжлийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх;
• Эрүүл мэндийг дэмжигч иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүсгэл санаачлагыг бүх
талаар дэмжих, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын тоог нэмэгдүүлэх;
• Гэр бүл төлөвлөх, эмэгтэйчүүдийн эсэн мэнд амаржих, өсвөр үеийг бэлгийн амьдралд
бэлтгэх зэрэг нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний стандартыг
хангах;
• “Эрүүл мэндийн салбарт хөгжүүлэх төр, хóâèéí хэвшлийн талаар баримтлах
бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх үүднээс хувийн хэвшлийн ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãóóäûã
нэмэгдүүлэх;
• Àéìãèéí òºâä àõìàä íàñòàí, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд çîðèóëñàí íºõºí ñýðãýýõ,
àñðàх ñóâèëàл áàéãóóëах;
• Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй èðãýäýä ¿ç¿¿ëýõ ýìíýëãèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã
ºðãºòãºæ ìàòåðèàëàã áààçûã áýõæ¿¿ëýõ;
• Õ¿í àìûã çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé ýì, ýìíýëãèéí õýðýãñëýëýýð æèãä, õ¿ðòýýìæòýé
òàñðàëòã¿é õàíãàõ;
• Íýãäñýí ýìíýëýã áîëîí ñóìäûí эрүүл мэндийн төвийн áàéðûã өргөтгөх, çàñâàðëàõ,
øèíýýð áàðèõ.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: ªì÷èéí îëîí õýâøèëä ñóóðèëñàí àéìãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí óäèðäëàãà,
ñàíõ¿¿æèëòèéí íýãäìýë òîãòîëöîîã бүрдýæ, õ¿í àìä ¿ç¿¿ëýõ íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí
òóñëàìæ, ñóâèëãààíû õ¿ðòýýìæ, ÷àíàðûí ò¿âøèí äýýøèëñýí áàéíà.
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 2. Àéìãèéí õ¿í àìä ýð¿¿ë àæ òºðºõ ¸ñûã õýâø¿¿ëýõ, ºñâºð çàëóó ¿åèéã
ýð¿¿ë ÷èéðýã áèå áÿëäàðòàé ºñãºæ õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ, èðãýäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéã áýõæ¿¿ëýõèéí òóëä
урьдчилан сэргийлэх талаар орчин үеийн дэвшилтэт арга ажиллагааг нэвтрүүлэн хүн амын
эрүүл мэндийг сайжруулæ, äóíäàæ íàñëàëòûã óðòàñãàõ.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Аймгийн төв болон сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд бие бялдрыг чийрэгжүүлэх,
бялдаржуулах төв, өрөөг байгуулах;
• Хүн амд эрүүл аж төрөх ёсны мэдлэг олгоæ, эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэх;
• Халдварт өвчин болон бэлгийн замаар дамжих халдварыг бууруулах;
• Ýõèéí ýíäýãäëèéã áóóðóóëàõ ñòðàòåãè, íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿íäýñíèé
õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ;
• Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр үзүүлэх асаргаа, сувилгааны нэр төрлийг
нэмэгдүүлж хөдөөгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар,
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Õ¿í àìä ¿ç¿¿ëýõ àñàðãàà ñóâèëãààíû õ¿ðòýýìæ, ÷àíàð ñàéæèð÷, ýð¿¿ë ìýíäýý
õàìãààëàõ ñýòãýëç¿éí óõàìñàð, ñýòãýëãýý òºëºâøñýí áàéíà.
Õàëäâàðò ºâ÷íèé ãàðàëò, ýõèéí ýíäýãäýë áàãàññàí áàéíà.
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ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí 2-6 дахь òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýлèéí õ¿ðýýíä 2010-2015 îíä
ìýäëýãò ñóóðèëñàí ýäèéí çàñãèéí ¿íäýñ ñóóðèéã òàâüæ, 2015 онд íýã õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ-èéã 6.7
сая òºãðºгò õ¿ðãýж 2009 онтой харьцуулбал 2.6 дахин нэмэгдүүлнэ. 2021 îíä íýã õ¿íä íîãäîõ
ÄÍÁ-èéã 13.6 сая òºãðºãт хүргэн 2009 онтой харьцуулбал ДНБ-ийг 5.2 дахиí нэмэгдүүлж
ìýäëýãò ñóóðèëñàí, ººðºº ººðèéãºº òýòãýäýã ýäèéí çàñãèéã áèé áîëãîсон байна.
4.1. Макро эдийн засгийн бодлого
Үндэслэл: Говьсүмбэр аймаг 2009 онд улсын ДНБ-ний 0.35 õóâèéã, Төвийн á¿ñèéí
2.42 õóâèéã ¿éëäâýðëýжээ. 2009 îíд 21 тэрбум 686.7 сая төгрөгийн ДНБ үйлдвэрлэснээс
хөдөө аж ахуйн салбарт 14.1 хувь, аж үйлдвэрийн салбарт 46.8 хувь, бусад салбарт 39.1
хувийг үйлдвэрлэжээ.
Тус аймгийн зээлийн өрийн үлдэгдэл 8 тэрбум 370.1 сая төгрөг, иргэдийн
хадгаламжийн үлдэгдэл 1 тэрбум 897.6 сая төгрөг, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэл 1 тэрбум
109.2 сая төгрөг байна.
Говьсүмбэр аймгийн орон нутгийн төсвийн орлого 2009 онд 1 тэрбум 597.2 сая
төгрөг, орон нутгийн төсвийн зарлага 1 тэрбум 537.8 сая төгрөг, улсын төсвөөс орон нутагт
олгосон санхүүгийн дэмжлэг 119.0 сая төгрөг байна.
Аймгийн дотоодын барилгын байгууллагууд гүйцэтгэсэн барилга байгууламж, их
засварын ажил 737.1 сая төгрөг болжээ.
Îéðûí æèë¿¿äýä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîõ, ìàëûí ãàðàëòàé ò¿¿õèé ýäèéã
áîëîâñðóóëæ ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ, õ¿íñíèé íîãîî, мах, ñ¿¿, öàãààí èäýý
áîëîâñðóóëàõ, áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ¿éëäâýðëýëèéã õºãæ¿¿ëýõ çàìààð àæ ¿éëäâýð, áàðèëãûí
ñàëáàðò ºñºëò áèé áîëãîõ áîëîìæòîé.
Нэгдүгээр үе шат (2010-2015 он):
Стратегийн зорилт 1. Ýíý ¿å øàòàíä ñàëáàðûí á¿òöèéã ýð÷èìòýé øèíý÷ëýí, àéìãèéí
ÄÍÁ-èé 7.9 õóâèéã ÕÀÀ-í ñàëáàðò, 30 õóâèéã àæ ¿éëäâýðийн ñàëáàðò, 12 хувийг барилгын
салбарт, 35.2 õóâèéã ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðò òóñ òóñ ¿éëäâýðëýíý.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Сумдыг эдийн засгийн чиглэлээр төрөлжүүлэн хөгжүүлэх, тухайлбал, Баянтал суманд
мал аж ахуй, үйлдвэрлэл технологийн парк, Шивээговь суманд уул уурхайн
үйлдвэрлэл, Сүмбэр суманд уул уурхайн боловсруулах болон барилгын материалын
үйлдвэр, аймгийг мах, сүү, хүнсний ногоо, ìàëûí òýæýýëýýð хангахад чиглэгдсэн
үйлдвэрүүд, бөөний худалдаа, нийтийн хоол, бүх төрлийн тээврийн болон бусад
үйлчилгээ, аялал жуулчлал хөгжүүлэх;
• Ìàë àæ àõóéí ò¿¿õèé ýä, газар тариалангийн бүтээгдэхүүнийг бүрэн боловсруулàõ
¿éëäâýð¿¿äèéã áàéãóóëæ ýêñïîðòûí áàðèìæààòàé үйлдвэрëýëийí ¿íäýñ ñóóðèéã
òàâèõ;
• Àøèãò ìàëòìàëûí òîìîîõîí îðäóóäûã ò¿øèãëýí óóë óóðõàéí îëáîðëîõ,
áîëîâñðóóëàõ үйлдвэр¿¿äèéã áàéãóóëæ àæèëëóóëàõ;
• Ò¿¿õèé ýäèéí íººöөд òóëãóóðëàí áарилгын материалын үйлдвэр áàéãóóëàõ;
• Áýë÷ýýðèéí áîëîí ýð÷èìæñýí ìàë àæ àõóéã õîñëóóëàí õºãæ¿¿ëæ, ìàë àæ àõóéí
á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéã íýìýãä¿¿ëýõ;
• Аялал жуулчлалыã хөгжүүлж, эдийн засгийн өсөлтөд мэдэгдэхүйц нөлөө бүхий салбар
болгох;
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Үйлдвэрлэл, үйлчилгээг өргөжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бодлого барьж,
зээлийн хүүг үе шаттайгаар бууруулах;
“Говьсүмбэр àéìãèéí хөгжлийн банк” байгуулах;
Аймгийн давуу тал, нөөцөд тулгуурласан эдийн засгийн шинэ салбар, ºíäºð òåõíîëîãèä
òóëãóóðëàñàí øинэ үйлдвэрлэл, ¿éë÷èëãýýã бий болгох;
"Нэг суурин-Нэг бүтээгдэхүүн" хөдөлгөөнийг сум бүрт өрнүүлж, чанар сайтай,
өрсөлдөх чадвар бүхий "Брэнд" бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж дотоод, гадаадын зах зээлд
гаргах;
Олон улсын баталгаат агуулахын аж ахуй хөгжүүлэх.

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àéìãèéí ýäèéí çàñãèéí á¿òýö øèíý÷ëýãäýæ, ¿éëäâýð, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàð
ò¿ëõ¿¿ õºãæèæ, ýäèéí çàñàãò ýçëýõ õóâèéí æèí íü íýìýãäñýí áàéíà.
Стратегийн зорилт 2. Татварын бааз суурийг бэхжүүлж, татвар төлөгчдийн хүрээг
өргөжүүлэх замаар орон нутгийн болон улсын төвлөрсөн төсвийн орлогыг жил бүр ханган
биелүүлж, хөтөлбөрийн хугацаанд улсын төсвөөс татаасгүй, бие даасан аймаг байх
нөхцºлийã хангана.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Татварын цахим тайлангийн системийг бүрэн нэвтрүүлж, татварын тайланг
интернэтээр хүлээн авдаг болсон байна.
• Хөтөлбөрийн нийт хугацаанд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөгчдийн
тоог 1000-д хүргэнэ.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àéìàã áèå äààí õºãæèõ íºõöºë á¿ðäýæ, çàðäëàà îðëîãîîðîî á¿ðä¿¿ëæ,
àéìãèéí ÄÍÁ-ä òºñâèéí çàðëàãûí ýçëýõ õóâü áóóðñàí áàéíà.
Хоёрдугаар үе шат (2016-2021он):
Стратегийн зорилт 1. Ýíý ¿å øàòàíä àéìãèéí ÄÍÁ-èé 5.1 õóâèéã ÕÀÀ-í ñàëáàðò, 34.4
õóâèéã àæ ¿éëäâýð ñàëáàðò, 7.0 хувийг барилгын салбарт, 35.2 õóâèéã ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðò
òóñ òóñ ¿éëäâýðëýíý.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• ªíäºð òåõíîëîãèä òóëãóóðëàñàí хөдөө аж ахуйн ýêîëîãèéí öýâýð á¿òýýãäýõ¿¿íèé
үйлдвэрëýë хөгжүүлýõ;
• Óóë óóðõàéí ñàëáàðò өндөр технологийн áîëîâñðóóëàõ үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх;
• Аялал жуулчлалыã àéìãèéí эдийн засгийн òýðã¿¿ëýõ ñàëáàðûí íýã болгох;
• Экспортын баримжаатай, хувийн хэвшилд тулгуурласан үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
салбарыг түлхүү хөгжүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг хангах;
• Боловсруулах аж үйлдвэр, уул уурхайн үйлдвэрлэл давамгайлсан, эрчимжсэн хөдөө аж
ахуй бүхий аялал жуулчлал, үйлчилгээний салбар хөгжсөн аймгийн эдийн засгийн
зохистой бүтэц бий болгох;
• Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эдийн засгийн зохицуулалтын эрх мэдлийг
өргөтгөхөд анхаарч, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àæ ¿éëäâýð, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàð ýð÷èìòýé õºãæèæ, àéìãèéí ýäèéí
çàñàãò òýðã¿¿ëýõ áàéð ñóóðüòàé áîëñîí áàéíà.
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4.2. Эдийн засгийн бодит салбаруудын хөгжлийн бодлого
4.2.1. Аж үйлдвэрийн хөгжлèéí áîäëîãî
Үндэслэл: 2009 онд Говьсүмбэр àéìгийн аж үйлдвэрийн салбар 16 тэрбум 568.9 сая
төгрөгийн ДНБ үйлдвэрлэжээ.
Аймгийн нутаг дэвсгэрт Шивээ-Овоогийн нүүрсний ил уурхай, Геологи хайгуулын “Говь
гео” хувьцаат компани, цахилгаан шугам сүлжээний дэд станц, нефть бааз зэрэг томоохон аж
ахуйн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна.
Говьсүмбэр аймагт Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг түшиглэн нүүрс химийн
үйлдвэрийг байгуулж керолин, кокс, шингэн болон бусад бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн
экспортлох, барилгын үйлдвэрлэл явуулах, Говьсүмбэр, Дундговь аймгийн нутгийг дамжин
орших Хараатын ураны хүдрийг ашиглах, олборлох боломжтой.
4.2.1.1. Боловсруулах аж үйлдвэрийí хөгжëèéí áîäëîãî
Нэгдүгээр үе шат (2010-2015 он):
Стратегийн зорилт 1. Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëèéã ýíý ¿å øàòàíä
æèëä äóíäæààð 12.0 õóâèàð ºñãºæ, àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðт эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлэх
үндэс суурийн эхлэлийг тавьж, боловсруулах үйлдвэрүүдийг “Алтанговь” үйлдвэрлэл
технологийн паркийн хүрээнд хөгжүүлнэ.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Аж үйлдвэрийг тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлæ, эдийн засгийн чадавхийг
нэмэгдүүлэн аймгийн эдийн засгийн өсөлтийг тогтворжуулах;
• Нүүрс-химийн ¿éëäâýðèéí цогцолбор байгуулах;
• Нүүрс болон биомассын түүхий эдээс хийн түлш (ДМЕ) гарган авах үйлдвэр
байгуулах;
• Хөрс сайжруулах Бионүүрс (Char coal)-ний үйлдвэр байгуулах;
• Барилгын материалын керамик гулдмайн өндөр технологийн үйлдвэр байгуулах;
• Сэргээгдэх эрчим хүчний гибрид системийн угсрах үйлдвэр байгуулах;
• Өндөр технологийн Шилэн дарлагын аж ахуй ба Агро-ойн систем байгуулах;
• Нүүрснээс малын өвчин анагаах керолин, кокс химийн болон бусад бүтээгдэхүүн
гарган авч дотоодын зах зээлд нийлүүлэх, улмаар экспортлох;
• Эдийн засгийн чөлөөт бүс, ¿éëäâýð òåõíîëîãèéí ïàðê байгуулах;
• Бөөний худалдааны сүлжээ байгуулах;
• Хүн амын өсөлттэй уялдуулан хүнсний хангамж, үйлдвэрлэлийг сайжруулах.
• Дундговийн Баянжаргалан, Говь-Угтаал сумын нутагт байгаа төмрийн хүдрийг
түшиглэн, төмөрлөгийн болон нүүрс жоншны боловсруулах үйлдвэрийг байгуулах.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àéìãèéí ýäèéí çàñàãò áîëîâñðóëàõ àæ ¿éëäâýðèéí ýçëýõ õóâèéí æèí
íýìýãäýõ ¿íäýñ ñóóðèéí ýõëýë òàâèãäàæ, ýäèéí çàñãèéí ÷àäàâõè íýìýãäýíý.
Стратегийн зорилт 2. Жижиг, дунд үйлдвэрëýë (ЖДҮ)-èéí õºãæëèéã äýìæèæ, ºðãºòãºí
õºãæ¿¿ëýõ òààòàé îð÷èí á¿ðä¿¿ëíý.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Аймгийн эрчим хүч, тээврийн үйлчилгээ, суурьшил, хүний нөөцөд тулгуурлан орчин
үеийн жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр áîëîâñðóóëàí хэрэгжүүлэх;
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Бөөний худалдааны сүлжээнд түшиглэн мах, ноос ноолуур, арьс ширийг стандартын
дагуу бэлтгэх, тэдгээрийг дотоодын үйлдвэрүүдтэй хоршин боловсруулах чиглэлийн
ЖДҮ байгуулах;
Хүн амын өсөн нэмэгдэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг хангах зорилгоор
ìàõ, ñ¿¿, òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî áîëîâñðóóëàõ хүнсний жижиг, дунд үйлдвэрүүдийг
байгуулах;
Үйлдвэрлэл үйлчилгээний болон ахуйн хог, хаягдлыг ялгах, дахин боловсруулах бага
оврын үйлдвэр байгуулах;
Хэвлэх үйлдвэр байгуулах;
Óëñûí áà îðîí íóòãèéí çàõèàëãààð áàðàà, ¿éë÷èëãýý õóäàëäàæ àâàõàä æèæèã, äóíä
¿éëäâýð ýðõëýã÷äèéã îðîëöóóëàõ;
Æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýë õºãæèõ áààç ñóóðèéã ºðõèéí àæ àõóé ýðõëýõ çàìààð áèé
áîëãîõ;
Жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдийг øààðäëàãàòàé мэдээллээр хангах àæëûã
òîãòìîëæóóëàõ, техник, технологийн сонголт хийхэд туслах, төсөл боловсруулахад
зөвлөгөө өгөх, үйлчилгээ үзүүлэх төв байгуулах.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýëèéã õºãæ¿¿ëýõ òààòàé îð÷èí á¿ðäýæ, àæëûí
áàéð íýìýãäýæ, ÆÄ¯ ýðõëýã÷äèéí òîî ºñºæ, òàòâàðûí áààç ñóóðü ºðãºæñºí áàéíà.

Стратегийн зорилт 3. Аймгийн эрдэс, түүхий эдийн нөөц, баялгийг эдийн засгийн эргэлтэд
оруулж, уул уурхайн салбарын хувь нэмрийг нэмэгдүүлнэ.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайд геологийн бүрэн хайгуул, судалгаа явуулах,
техник-технологийн шинэчлэл хийх;
• Эрдсийн түүхий эдийн нөөцийг ашиглан зам, барилгын материал, барилгын шил,
дулаалгын материал, бал чулуу, эрдэс будаг, ханын материалын үйлдвэр байгуулах.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àéìãèéí ýäèéí çàñàãò óóë óóðõàéí ñàëáàðûí îðóóëàõ õóâü íýìýð ºññºí
áàéíà.
Хоёрдугаар үе шат (2016-2021он):
Стратегийн зорилт 1. Áîëîâñðóóëàõ ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëèéã ýíý ¿å øàòàíä æèëä
äóíäæààð 6.9 õóâèàð ºñãºæ, “Алтанговь” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хүрээнд
áîëîâðóóëàõ үйлдвэрëýëийã ýð÷èìòýé õºãæ¿¿ëíý.

Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Бөөний худалдааны òºâүүдèéí үйл ажиллагааг олон улсын стандартын шаардлага
хангасан түвшинд хүргэх;
• Нүүрс карбонжуулах (хагас кокс, миниметаллург) үйлдвэрлэл хөгжүүлэх;
• Кокс химийн (нүүрс баяжуулах, нүүрс хийжүүлэн шингэрүүлэх, азот, аммиак, азотын
хүчил, азотын бордоо) үйлдвэрлэл хөгжүүлэх;
• Барилгын материал (цемент, тоосго, хавтанцар)-ын үйлдвэр байгуулах;
• Төмөр боловсруулах (төмөр хайлуулах, ган хийц-арматурын) үйлдвэр байгуулах;
• Зэс боловсруулах (хар зэс, катодын зэс, моторын утас, фосфоритын бордоо) үйлдвэр
байгуулах;
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Циолитын (орон нутгийн түүхий эдэд түшиглэсэн нано техногийн үйлдвэр, эрчим
хүчний хэмнэлттэй халаалт, хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, циолитын
уурхай) үйлдвэр байгуулах;
Мод үржүүлгийн (хурдан ургадаг Мегафлора мод нутагшуулах, ãîâèéí óíàãàí
óðãàìëûí íýã õàéëàñ ìîäíû ñóóëãàö áýëòãýõ аж ахуй байгуулах;
Сургалт-үйлдвэрлэл-судалгаа (Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Чойрын
технологийн их сургууль, Химийн аж үйлдвэрийн эрдэм шинжилгээний үндэсний
хүрээлэн)-ны төв байгуулах;
Уламжлалт бус эрчим хүчний тоног төхөөрөмж (цөмийн эрчим хүч, нар салхины
эрчим хүчний)-ийн үйлдвэрлэл хөгжүүлэх;
Хөнгөн (нэхмэл, оёдлын) үйлдвэр байгуулах;
Аймгийн төвд техникийн эсгийний үйлдвэр байгуулах.
Төмөр зам болон авто замын тээвэр, агуулах, гаалийн баталгаат агуулах бүхий тээвэр
зуучлалын терминал хөгжүүлэх.

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àéìãèéí àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðò áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýðèéí ýçëýõ õóâèéí
æèí òóóøòàé íýìýãäñýí áàéíà.
4.2.1.2. Геологи, уул уурхай, эрдэс баялаг, хүнд үйлдвэрийí хөгжëèéí áîäëîãî
Нэгдүгээр үе шат (2010-2015 он):
Стратегийн зорилт 1. Геологи, уул уурхай, эрдэс баялаг, хүнд үйлдвэрийí ñàëáàðûí ÄÍÁèéã ýíý ¿å øàòàíä æèëä äóíäæààð 42.1 õóâèàð ºñãºæ, ýêñïîðòûí áàðèìæààòàé үйлдвэрëýëийí
¿íäýñ ñóóðèéã òàâèíà.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Ашигт малтмалын ордуудыг ашиглалтад оруулахад шаардлагатай дэд бүтэц
бүрдүүлэх;
• Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг төслийн хүчин чадалд хүргэх олон улсын төсөл
бэлтгэж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татах;
• Уул уурхайн болон техникийн мэргэжилтэнг орон нутагт бэлтгэх боломжийг судлан
хэрэгжүүлэх.
• Чойр Нялгын сав газар дахь нүүрс, битумын орд газруудыг ашиглаж эхлэх
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Óóë óóðõàéí ¿éëäâýðëýëèéã õóðäàöòàé ºñãºõ ñóóðü íºõöºë á¿ðäýæ,
ýêñïîðòûí áàðèìæààòàé ¿éëäâýðëýëèéí ¿íäýñ ñóóðèéã òàâüñàí áàéíà.
Стратегийн зорилт 2. Уул уурхайн салбарт байгаль орчныг хамгаалах, экологийн
тэнцвэрт байдлыг хадгалах бодлого баримтлана.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Уул, уурхайн ашиглалтад өртсөн талбайн нөхөн сэргээлтийг сайжруулах;
• Уурхайн олборлолтын технологид нэгдсэн стандарт мөрдүүлэх;
• Уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах,
ашигт малтмалыг далд аргаар олборлох, газрын гүнд боловсруулалт хийхийг дэмжих;
• Уур амьсгалын өөрчлөлт, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалан
гадаргын болон газрын доорх усны экосистем доройтох, бэлчээр хомсдох зэрэг сөрөг
нөлөөллийг багасгах.
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Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Óóë óóðõàéí îëáîðëîëò ÿâàãäñàí ãàçðûí ýêîëîãèéí òýíöâýðò áàéäàë
õàäãàëàãäñàí áàéíà.
Хоёрдугаар үе шат (2016-2021 он):
Стратегийн зорилт 1. Геологи, уул уурхай, эрдэс баялаг, хүнд үйлдвэрийí ñàëáàðûí ÄÍÁ-èéã
ýíý ¿å øàòàíä æèëä äóíäæààð 19.3 õóâèàð ºñãºíº.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Эрдэс, түүхий эдийн нөөцийг иж бүрэн ашиглах, хаягдалгүй, байгаль орчинд халгүй,
өндөр технологи нэвтрүүлэх;
• Эрдэс түүхий эдийн олборлолтыг хүчин чадлын нь хэмжээнд байлгаж,
боловсруулалтын түвшинг ахиулж, эцсийн бүтээгдэхүүний гаргалтыг нэмэгдүүлэх;
• Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн цогцолборыг дагасан жижиг, дунд үйлдвэрлэл,
үйлчилгээг хөгжүүлэх;
• Уул уурхайн болон барилгын үйлдвэрлэлийн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Óóë óóðõàéí îëáîðëîëò, ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýëò íýìýãäñýí áàéíà.
4.2.2. Хөдөө аж ахуйí хөгжëèéí áîäëîãî
Үндэслэл: Говьсүмбэр аймгийн хөдөө аж ахуйн салбар 2009 онд 3 тэрбум 57.8 сая
төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэжээ.
2009 онд Говьсүмбэр аймагт 168.7 мянган толгой ìàë òîîëîãдсоноос адуу 6.9 мянга,
хонь 69.7 мянга, тэмээ 0.5 мянга, үхэр 3.4 мянга, ямаа 88.2 мянга байгаа бөгөөд үүнээс, нийт
хээлтэгч мал 79.1 мянга, хээлтүүлэгч мал 1.6 мянга, хээл хаясан хээлтэгчийн тоо 2443,
сувайрсан хээлтэгчийн тоо 5210, гарсан төл 63060, бойжсон төл 57088, хорогдсон төл 5972,
худалдсан, шилжүүлсэн төл 4767, том малын зүй бус хорогдол 6838, зах зээлд борлуулсан мал
19527, аж ахуй, дотоодод хэрэглэсэн мал 17396, байна.
Нийт малын 93.2 хувийг бог мал, 6.8 хувийг бод мал эзэлж байна. Нийт сүрэгт таван
төрлийн малын хувийн жинг авч үзвэл тэмээ 0.3 хувь, адуу 4.1 хувь, үхэр 2.0 хувь, хонь 41.3
хувь, ямаа 52.3 хувийг тус тус эзэлж байна.
Тус аймаг нийт 495 малчин өрхтэй, 788 малчидтай. Малчин өрхийн зарим
үзүүлэлтүүдийг авч үзвэл, цахилгаан үүсгүүртэй 389, телевизортой 338, авто машинтай 129,
мотоциклтэй 289, трактортай 12 өрх байна.
Говьсүмбэр àéìàã 2009 îíä 47.3 ãà ãàçàð òàðèàëàëò õèéñíýýñ 18.5 гà–ä òºìñ, 5.8 ãà-ä
õ¿íñíèé íîãîî, 23.1 га-д тэжээлийн ургамал òàðèàëæ, төмс 96.9 тн, õ¿íñíèé íîãîî 22.3 òí,
тэжээлийн ургамал 0.8 тн, байгалийн хадлан 0.7 мянган тн хураан авчээ. Нэг га-гаас хураан
авсан төмс 52.4 тн, хүнсний ногоо 2.6 тн, тэжээлийн ургамал 6.1 тн байна.
Òóñ àéìãèéí ìàë àæ àõóéí ñàëáàðò ñ¿¿, ìàõíû ÷èãëýëèéí ¿õýð; ñ¿¿, íîîëóóð, ìàõíû
÷èãëýëèéí ÿìàà; øèð¿¿âòýð íîîñò õîíü, ãàõàé, øóâóóны àæ àõóé çýðýã ýð÷èìæñýí ôåðìåðèéí
àæ àõóéã õºãæ¿¿ëýõ áîëîìæòîé. Öààøèä бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуйн
үйлдвэрлэлийг хослуулан хөгжүүлэх, нутгийн малын чанарыг сайжруулах, каракулûí
“Ñ¿ìáýð” ¿¿ëäðèéí хонины удмын санг хамгаалаí òîî òîëãîéã íýìýãä¿¿ëýõ; хөрсний үржил
шимийг хамгаалах, байгаль орчинд халгүй технологиор газар тариалан эрхлэх; нэг мал, нэгж
талбайгаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлæ õ¿í àìûí ìàõíû õýðýãöýýã á¿ðýí õàíãàæ áàéãààã
áàòàëãààæóóëæ, òºìñ, õ¿íñíèé íîãîîíû õýðýãöýýã á¿ðýí, ñ¿¿íèé õýðýãöýýíèé 50 õóâèéã
¿éëäâýðëýõ çýðãýýð ХАА-н гаралтай хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлэх шаардлагатай.
Нэгдүгээр үе шат (2010-2015 он):
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Стратегийн зорилт 1. Áэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуйг хослуулан хөгжүүлж,
малын үүлдэрлэг чанарыг сайжруулæ, ÕÀÀ-í ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëèéã ýíý ¿å øàòàíä æèëä
äóíäæààð 7.6 õóâèàð ºñãөх, ХАА салбарын ДНБ-д эзлэх хувь õýìæýýã 7.9 болãîíî.

-

-

-

-

-

-

-

Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
Аймгийн õºäºº àæ àõóé õºãæëèéã эрчимжүүлэх дунд хугацааны áîëîí сүргийн зохистой
бүтцийг бүрдүүлэх хөтөлбөр áîëîâñðóóëæ хэрэгжүүлэх;
Малын удмын санг хамгаалах, үржлийн бодлогыг øèíý÷ëýí ñàéæðóóëæ, үржлийн ìàëûã
ýýìýãëýí öàõèì бүртгэлä îðóóëæ, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
Малын халдварт, паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг чанартай,
мэргэжлийн өндөр түвшинд хийæ ìàëààñ õ¿íä õàëäâàðëàäàã ÿì, ñ¿ðüåý, áðóöåëë¸ç
ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýý àâ÷, ºðõ, ñóóðèéí ò¿âøèíä ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ, õ¿í
ìàëûí ãîö õàëäâàðò ºâ÷íèé ¿åä õýðýãëýõ òåõíèê õýðýãñëýýð õàíãàõ
Мал эмнэлгийн ариун цэврийн болон оношлох лабораторийг îð÷èí ¿åèéí òåõíèê
õýðýãñëýëýýð õàíãàæ, ìýðãýæèëòíèéã ÷àäàâõèæóóëàõàä гадаад, дотоодын зээл, тусламж,
хөрөнгө оруулалтыг ашиглах;
ªндөр ашиг шимт үүлдрийн мал сүргийн эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлæ, àøèг шимт
малыг өсгөх биотехнологийн аргыг нэвтрүүлэх;
Мал эмнэлэг, үржлийн алба, үржлийн үйлчилгээний нэгжийн бүтэц зохион байгуулалтыг
боловсронгуй болгож, материалаг баазыг бэхжүүлэн мэргэжлийн чадварлаг боловсон
хүчнээр хангах;
Малчдыг ìýðãýæëèéí ò¿âøèíä ñóðãàæ áýëòãýí хөгжүүлэх, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлèéã
õºòëºí ÿâóóëàõàд шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэх;
“Сүмбэр” хонины “Цөм сүргийн үржлийн төв”-èéã өргөжүүлж, нутгийн хонийг
”Баянцагаан, Барга, Үзэмчин”, ямааг “Баяндэлгэр”, ноолуур, сүүний чиглэлийн
“Дөрвөлжингийн буурал” зэрэг шилмэл омгоор сайжруулах;
Өвөлжөө, хаваржааны бэлчээрийг худаг, уст цэгийн хамт малчдын бүлгүүдэд урт
хугацааны гэрээгээр эзэмшүүлэх, аж ахуйн нэгж, малчид, иргэдийн хүчээр гүний
худаг, гар худаг гаргах, хурын ус хуримтлуулах, булаг шандны усыг хамгаалах замаар
бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх;
Бэлчээрийг зохистой ашиглах, эзэмшүүлэх, хамгаалах, талхлагдсан бэлчээрийг нөхөн
сэргээх замаар бэлчээрийн багтаамж, даацыг нэмэгдүүлэх;
Бэлчээр хадлангийн талбайг хашиж хамгаалах, нөхөн сэргээх, малчдыг бүлгийн зохион
байгуулалтад хамруулах ажлыг “Бэлчээрийн тогтвортой менежмент” төслийн
байгууллагатай хамтран зохион байгуулах;
Өрхийн аж ахуйг хоршсон хэлбэрт шилжүүлæ, ìалын гаралтай түүхий эд боловсруулах
жижиг, дунд үйлдвэр, хоршоо, фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх;
“Ñ¿ìáýð” ¿¿ëäðèéí õîíèíû êаракуль хурганы арьс болон бусад арьс нэхийнд анхан
шатны боловсруулалт хийдэг жижиг үйлдвэр áàéãóóëàõ;
Êаракуль хурганààс гарах ходоод, цүрд, нарийн гэдэс, мах, яс, цусыг ашиглах,
боловсруулалт хийäýã æèæèã ¿éëäâýð áàéãóóëàõ,
Сумдад мал нядалгааны болон мах боловсруулах хөргүүртэй нядалгааны цэг, зоорь
байгуулах;
Тэжээлийн ургамал тариалæ ìàëûí íýìýãäýë òýæýýëèéí 30-ààñ äîîøã¿é õóâèéã
¿éëäâýðëýõ.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í:
• Ìàë ýð¿¿ëæèæ, ãîö õàëäâàðò ºâ÷íèé ãàðàëò, ñºðºã íºëººëºë ýðñ áóóðíà
• Ìàëûí ¿¿ëäýðëýã ÷àíàð ñàéæèðñàí áàéíà.
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Àéìãèéí õýìæýýíä áýë÷ýýðèéí ìåíåæìåíò áîëîâñðîíãóé áîëæ, áýë÷ýýðèéí äààö,
àøèãëàëò ¿ëýìæ ñéàæèðíà
Ìàë àæ àõóéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë ºñ÷, ìàë÷äûí àøèã îðëîãî íýìýãäýíý.

Стратегийн зорилт 2. Газар ашиглалтыг сайжруулж, усалгаатай тариаланг хөгжүүлэн,
биотехнологи нэвтрүүлэõ çàìààð газар тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг
íýìýãä¿¿ëíý.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Óñàëãààòàé ãазар тариалан, мал аж ахуйг хослуулан хөгжүүлэх;
Аймгийн хэмжээнд ãàçàð òàðèàëàíãèéí ìýðãýæèëòýí-агрономич, механикжуулагч
мэргэжилтнүүдийг áýëòãýõ, давтан сургалтад хамруулах, ñóìäûí захиалгыг харгалзан
мэргэжилтэй ногоочид, тракторч-фермерийг бэлтгэх;
Усалгаатай тариалан эрхлэх болон техникийн парк шинэчлэлийн бодлого
боловсруулж, техник, технологийн шинэчлэл хийх;
Өрхийн болон хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлж, төмс хүнсний ногоо тариалах ажлыг
эрчимжүүлэх, усалгаатай газар тариаланг хөгжүүлэх;
Àòàðøñàí òàëáàéí ñóäàëãààã ãàðãàæ, тариалалт хийõ, төмс хүнсний ногоо, малын
тэжээл үйлдвэрлэõ çýðãýýð ñýðãýýí àøèãëàõ;
Хөрс боловсруулах дэвшилтэт технологи, цомхотгосон болон тэг элдэншүүлгийг
нэвтрүүлж эрдэс шим бордооны хэрэглээг өргөжүүлж, ойн зурвас байгуулах замаар
хөрсний элэгдэл, эвдрэлèéã áàãàãàõ, үржил шимийг сайжруулах;
Газар тариалангийн эрчимжсэн үлгэр жишээ загвар аж ахуйн нэгжийг сумдад
байгуулах;
Хүнсний бүтээгдэхүүнийг чанарын өндөр түвшинд найдвартай хадгалах агуулахын
аж ахуйг хөгжүүлэх;
Хүнсний нөөц бүрдүүлэх, боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх, худалдаалах хүнсний
бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлыг баталгаажуулах, õамгаалагдсан хөрсний
таримлын хэмжээг нэмэгдүүлэх;
Аюулгүйн нөөцийн зориулалт бүхий õ¿íñíèé гол нэрийн барааны орон нутгийн
нөөцийн сан бүрдүүлэх, нөхөн сэлбэх;
Хүн амын махны хэрэглээний бүтцэд гахай, тахианы махыг ò¿ëõ¿¿ оруулàõ, цөцгийн
тосны хэрэглээг шар, цагаан тос, өрөм, цөцгий зэргээр орлуулах боломж бүрдүүлэх.

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Ãàçàð òàðèàëàíãèéí ¿éëäâýðëýë òîãòâîðòîé ºñ÷, õ¿í àìûí õ¿íñíèé
á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàíãàìæ ñàéæèðñàí áàéíà.
Хоёрдугаар үе шат (2016-2021он):
Стратегийн зорилт 1. Биотехнологийг òóóøòàé нэвтрүүлж, малын үүлдэрлэг чанарыг
сайжруулæ, таримлын ургацыг нэмэгдүүлснээр ÕÀÀ-í ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýë ýíý ¿å øàòàíä
æèëä äóíäæààð 5.2 õóâèàð ºсөх ба уг салбарын ДНБ-д эзлэх хувийг 5.1 болж өөрчлөгдөнө.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Бэлчээрийн мал аж ахуйг эрчимжсэн ìàë аж ахуйòàé õîñëóóëàí õºãæ¿¿ëæ, экологийн
цэвэр бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх;
• Усалгаатай газар тариалангийн орчин үеийн технологийг өргөн нэвтрүүлж, 1 га-аас
авах ургацыг нэмэгдүүлэх;
• Ìàëûí ãàðàëòàé ò¿¿õèé ýäýä àíõàí, äóíä øàòíû áîëîâñðóóëàëò õèéõ;
• Õºäººãèéí ìалчèí ºðõ¿¿äèéí эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах;
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Үржлийн сайн чанарын ìàë бойжуулан сүү, махны чиглэлийн үхэр үржүүлгийн аж
ахуйн
нэгжүүдийг өргөтгөх, ñ¿¿ ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð
áàéãóóëàõ;
Өндөр ашиг шимт малын хээлтүүлэгч, түүний үр хөврөлийг үржилд өргөн ашиглах;

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Ìàëûí ¿¿ëäýðëýã ÷àíàð ñàéæèð÷, òàðèìàë óðãàìëûí óðãàö íýìýãäýæ, ÕÀÀ
–í ¿éëäâýðëýëèéí ºñºëò, ò¿¿íèé ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü ñòðàòåãèéí çîðèëòîä äýâø¿¿ëñýí
õýìæýýíä õ¿ðñýí áàéíà.
Стратегийн зорилт 2. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн хөгжүүлснээр
тариалан эрхлэгчид хөрөнгө, санхүүгийн хувьд бие даан өөрсдөө хөрөнгө оруулалт хийх
боломжтой болно.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
•
•
•

Сумдад усалгаатай тариаланг хөгæүүлæ, ñум бүрт 2-оос доошгүй газар тариалан, мал
аж ахуй хоршсон эрчимжсэн хоршоо, ферм байгуулах;
Ганд тэсвэртэй, богино хугацааны болцтой, ургац ихтэй үрийн сантай болох;
Туслах аж ахуй эрхэлж байгаа өрхийã äýìæèæ, ºðõèéí тоог íýìýãä¿¿ëýõ;

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: ÕÀÀ äàõü õºäºëìºð çîõèîí áàéãóóëàëò ñàéæèð÷, õîðøîî, ôåðìåðèéí
çàãâàð àæ àõóé áèé áîëíî. ªðõèéí àìüæèðãààíû ò¿âøèí äýýøèëñýí áàéíà.
4.2.3. Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí хөгжлèéí áîäëîãî
Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàð. Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàð
ºðãºæèí õºãæèæ áàéãàà õýäèé ÷ ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð, õ¿ðòýýìæ øààðäëàãûí ò¿âøèíä
õ¿ðýýã¿é, á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íý ºíäºð õýâýýð áàéíà. Эíý ñàëáàðò ãàäààä, äîòîîäûí õºðºíãº
îðóóëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ, àæèëëàõ îð÷èí íºõöºëèéã ñàéæðóóëàõ øààðäëàãàòàé.
Íýãä¿ãýýð ¿å øàò (2010-2015 îí):
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 1. Àéìãèéí õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûн үйлдвэрлэлèéã энэ үе
шатанд жилд дунджаар 12.8 хувиар өсãºæ, аймгийн ДНБ-д эзлэх хувèéã 35.2 болãîæ, тус
салбарûí ÷àíàð, õ¿ðòýýìæèéã ñàéæрóóëна.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Аймаг, сумын төвд õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé öîãöîëáîð òºâ áàéãóóëàõûã áîäëîãîîð
äýìæèõ;
• Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, çî÷èä áóóäàë, çîîãèéí ãàçðûí ¿éë÷èëãýýíä
òýðã¿¿íèé òåõíèê, ºíäºð òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëýõ;
• Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðò èíòåðíåò õóäàëäàà, òºëáºð òîîöîîã êàðòààð õèéõ
үйлчилгээ íýâòð¿¿ëýõ;
• Áàíê ñàíõ¿¿, ¿ë õºäëºõ õºðºíãº, ò¿ðýýñ çýðýã áèçíåñèéí ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðò öàõèì
¿éë÷èëãýý íýâòð¿¿ëýõ;
• Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé àæèëòíóóäûã äàâòàí ñóðãàõ, ìýðãýøëèéí ò¿âøèíã
äýýøë¿¿ëæ, ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð, õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõ
• Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðóóäûí ¿éë àæèëëàãààíä äîòîîäûí áîëîí èðãýäèéí ç¿ãýýñ
òàâèõ õÿíàëòûã ñàéæðóóëæ, õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðò, íîðì, íîðìàòèâûã
ìºðä¿¿ëæ õýâø¿¿ëýõ;
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Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðò àæèëëàæ áóé àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéã òàòâàð, çýýë,
õºðºíãº îðóóëàëòûí îíîâ÷òîé áîäëîãîîð äýìæèõ;
Чойр-Замын-Үүдийн босоо тэнхлэгийн авто зам баригдахтай холбогдуулж,
зорчигчид, жуулчдад үйлчлэх техникийн үйлчилгээний öîãöîëáîð төв бий болгох.

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàðûí ÷àíàð, õ¿ðòýýìæ ñàéæèð÷,
ò¿¿íèé æèëèéí äóíäàæ ºñºëò áîëîí àéìãèéí ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâüõýìæýý ñòðàòåãè çîðèëòîä
äýâø¿¿ëñýí õýìæýýíä õ¿ðñýí áàéíà.
Õî¸ðäóãààð ¿å øàò (2016-2021 îí):
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 1. . Àéìãèéí õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûн үйлдвэрлэлèéã энэ үе
шатанд жилд дунджаар 7.2 хувиар өсãºæ, 2021 онд аймгийн ДНБ-д эзлэх хувèéã 25.2 болãîæ,
аéìãèéí õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí ÷àíàð, õ¿ðòýýìæèéã õºãæñºí îðíóóäûí æèøèãò
îéðòóóëíà.

Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðò ºíäºð á¿òýýìæòýé òåõíèê, òåõíîëîãèéã òóóøòàé
íýâòð¿¿ëýõ;
• Èíòåðíåò õóäàëäàà, öàõèì ¿éë÷èëãýýã àéìãèéí èðãýäèéí ºäºð òóòìûí õýðýãöýý
áîëãîæ õýâø¿¿ëýõ;
• Èðãýäèéí õýðýãöýýíä íèéö¿¿ëýí õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðóóäûã õ¿÷èí ÷àäàë,
¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðëººð íü çîõèñòîé áàéðøóóëàõ.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëèéí æèëèéí äóíäàæ ºñºëò
áîëîí ò¿¿íèé àéìãèéí ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü ñòðàòåãèéí çîðèëòîä äýâø¿¿ëñýí õýìæýýíä õ¿ð÷, ýíý
ñàëáàðûí ÷àíàð, õ¿ðòýýìæ îëîí óëñûí æèøèãò îéðòñîí áàéíà.
4.2.4. Аялал жуулчлалыí хөгжëèéí áîäëîãî
Үндэслэл. Говьсүмбэр аймгийн төв нь Хэрлэн голоос 90 км, Дорноговь аймгийн
Халзан-Уулын рашаан сувиллаас 60 км зайд оршдог. Äотор эрхтний өвчнийг анагаах
“Цоорхойн” рашаан, Аргаль, янгир нутагшсан Чойрын богд уул, эртний түүхт Зүүн Чойрын
хийдийн туурь, Зараа хэмээх газарт байгаа эртний Òүрэгийн хүн чулуун хөшөө дурсгалууд
зэрэг байгалийн болон түүхийн дурсгалт газруудыг түшиглэн аялал жуулчлал хөгжүүлэх
боломжтой.
Ойролцоо 4 аймгийн 10 орчим сумтай хиллэдэг, дээрх аймаг, сумдаас 65-200 км зайд
оршдог, авто болон төмөр замын тээвэр тогтмолжсон õèéãýýä 2013 îíîîñ ×îéð-Çàìûí
¿¿äèéí ÷èãëýëèéí áîñîî òýíõëýãèéí àâòî çàì àøèãëàëòàä îðîõ çэргээс үзэхэд дотоодын
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломæ á¿õèé àéìàã þì..
Нэгдүгээр үе шат (2010-2015 он):
Стратегийн зорилт 1. Аялал жуулчлалûí ñàëáàðûг эдийн засгийн биеý даасан òýðã¿¿ëýõ
салбарын íýã áîëãîíî.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Àялал жуулчлал хөгжүүлэх äýä хөтөлбөр áîëîâñðóóëàí хэрэгжүүлэх;
• Жуулчдад зориулан орон нутгийн онцлогийг харуулсан бэлэг дурсгалын зүйлс,
үйлдвэрлэх, худалдаалах төв бий болгох;
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Àéìãèéí àÿëàë, æóóë÷ëàëûí ëàâëàõ, òàíèëöóóëãà ãàðãàí, èíòåðíåòýä ÂÝÁ õóóäàñ íýýí
àæèëëóóëàõ;
Аяллын тогтоосон маршрутын дагуух автозамыг засварлах, тэмдэгжүүлэх;

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Äîòîîä, ãàäààäûí æóóë÷èä Ãîâüñ¿ìáýð àéìãèéí áàéãàëèéí áîëîí ò¿¿õèéí
äóðñãàëò ãàçðóóäûí áîëîí àéìãèéí òóõàé ìýäýýëýë îëæ àâàõ íºõöºë á¿ðäñýí áàéíà.
Стратегийн зорилт 2. Аялал жуулчлалын материаллаг баазыг бэхжүүлэн, менежментийг
боловсронгуй болгоно.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ìàðøðóòûí äàãóóõ байгалийн болон ò¿¿õ, ñî¸ëûí түүхийн
дурсгалт газруудыг хамгаалах, ñýðãýýí çàñâàðëàõ, аялал жуулчлал, үзмэрийн
зориулалтаар бэлтгэх;
• Àéìãèéí îðîí íóòãèéí áîëîí óãñààòíû ç¿éí ìóçåéã çàñâàðëàх, ìóçåéí ñàí õºìðºãèéã
àðâèæóóëàõ;
• Аялал жуулчлалын шинэ маршрут гарган дотоод гадаадын жуулчдыг хүлээн авах
зочид буудал, жуулчны баазыг орчин үеийн шаардлага,стандартад нийцүүлэн
байгуулах;
• Чөлөөт бүс байгуулахтай холбогдуулан дотоод, гадаадын жуулчдыг хүлээн авах
зочид буудал, жуулчны баазыг бий болгох;
• Байгальд халгүй эрчим хүчний эх үүсвэрээр жуулчны баазуудыг хангах.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Äîòîîä, ãàäààäûí æóóë÷äûã õ¿ëýýí àâàõ, ¿éë÷ëýõ òîõèëîã, àÿ òóõòàé,
àþóëã¿é îð÷èí íºõöºë á¿ðäñýí áàéíà.
Хоёрдугаар үе шат (2016 – 2021 он):
Стратегийн зорилт 1. Аялал жуулчлалûí ñàëáàðûн үйлчилгээний чанарыг олон улсын
жишигт хүрãýíý.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Аéìãèéí àÿëàë æóóë÷ëàëûã îëîí óëñûí àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñ¿ëæýýíä õàìðóóëàх;
• ªâëèéí àÿëàë æóóë÷ëàëûí öîãöîëáîð áààç áàéãóóëàõ;
• Аймаг, сумдад аялал жуулчлалын менежмент болон гадаад хэлний сургалтууд зохион
явуулан аялал жуулчлалын салбарын ажилтнуудын боловсрол, сургалтын түвшинг
олон улсын жишигт хүргэх.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàð ò¿ðãýí õóðäàöòàé õºãæèæ, îëîí óëñûí æèøèãò
õ¿ð÷, àéìãèéí ýäèéí çàñàãò ýíý ñàëáàðûí ýçëýõ õóâèéí æèí íýìýãäýíý.
4.3. Дэд бүтцийн хөгжлийн бодлого
Үндэслэл. Говьсүмбэр аймагт эдийн засгийн дэд бүтэц харьцангуй сайн хөгжсөн,
бизнесийн таатай орчин, амьжиргааны өртөг харьцангуй хямд зэрэгт түшиглэн, òóñ àéìàãò
говийн бүсийн аймгуудын иргэдийн шилжилт суурьшилтын төв болох боломжтой.
Монгол улсын хойд хилээс өмнөд хил хүртэл тавигдсан шилэн кабелийн шугамд
холбогдсон. Тоон АТС-ын системд шилжсэн, хөдөлгөөнт холбоо суурилагдсан. Дэлхийн аль
ч улс оронтой телефоноор болон интернетээр харилцах боломжтой.
Налайх-Чойрын чиглэлийн 220 км хатуу хучилттай замтай, мөн Чойр-Сайншандын
чиглэлд хатуу хучилттай зам тавигдаж байгаа.

34

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого

2010-2021

Цахилгаан эрчим хүчний дамжуулах станц нь хүчин чадлынхаа 33 хувийг ашиглаж
байгаа нь цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэр, нөөцтэй гэдгийг харуулж байна.
Бүх сумын төв эрчим хүчний байнгын, хүрэлцээтэй эх үүсвэртэй, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
салбарын жигд ажиллагааг хангах боломжтой. Ãýâ÷ öахилгаан, дулааны эрчим хүчний
алдагдал ихтэй, хэрэглэгчдийн өрийн сүлжээ өргөжсөн.
Тус аймгийн нутгаар өнгөрч байгаа Сүхбаатар-Замын үүдийн төмөр замын тээх,
нэвтрүүлэх хоногийн чадвар нь Улаанбаатар-Чойрын хооронд 16 хос, Чойр-Замын үүдийн
хооронд 7 хос цуваа юм.
Тус аймàг äàõü нефть хангамжийн бааз нь авто тээврийн хэрэгслээр шатахуун,
тосолгооны материалыг говийн аймгуудад тээвэрлэн хүргэдэг.
Холбооны салбар нь олон суваг бүхий телевизийн релейний шугамтай, телефоны
утсан холбооны 2-3 сувгаар үйлчилгээ үзүүлдэг.
Говьсүмбэр аймаг нь өнөөгийн байдлаар 3192 айлын орон сууц, 3 зочид буудал, 500
хүний суудалтай 3 клуб болон худалдаа соёл, ахуйн үйлчилгээний зориулалт бүхий олон
барилга байгууламжтай.
4.3.1. Зам, тээврийн хөгжëèéí áîäëîãî
Бүх үе шат (2010-2021 он):
Стратегийн зорилт 1. Аймгийн авто замын болон агаарын тээврийг хөгжүүлнэ.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
 “Мянганы зам”-ын босоо тэнхлэгийн авто замыг түшиглэн авто аж ахуй хөгжүүлснээр
зорчигчид, жуулчдад үйлчлэх техникийн үйлчилгээний том хэмжээний төвийг
байгуулах;
 Сумдын төвийг босоо тэнхлэгийн автозамтай õàòóó õó÷èëòòàé çàìààð холбох;
 Баянтал сумын нутаг дэвсгэр дэх нисэх онгоцны буудлыг сэргээн тохижуулж, олон
улсын нислэг, реэкспорт, ложистикийн чиглэлээр ашиглах;
 Аймгийн төв, õîòûí äîòîð 10 км хатуу хучилттай àâòî áîëîí ÿâãàí õ¿íèé çàì òàâèõ,
çàìûí äàãóó ãýðýëò¿¿ëýãòýé áîëãîõ.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Ãàäààä, äîòîîäûí çîð÷èã÷èä, æóóë÷äûí òàâ òóõòàé, õóðäàí øóóðõàé,
àþóëã¿é çîð÷èõ íºõöºë á¿ðäñýí áàéíà.
4.3.2. Эрчим хүчний салбарыí хөгжëèéí áîäëîãî
Нэгдүгээр үе шат (2010-2015 он):
Стратегийн зорилт 1. Ýð÷èì õ¿÷íèé ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëèéã ýíý ¿å øàòàíä æèëä
äóíäæààð 1.5 õóâèàð ºñãºæ, уг салбарын аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлд эзлэх хувийн жинг
20.0 хувьд хүргэнэ.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Эрчим хүчний эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэр бий болгох;
• Цахилгаан, дулааны зарцуулалтыг бүрэн тоолууржуулах;
• Аймаг, сумын төвийн дулааны зуухнуудад техник, òåõíîëîãèéí øèíý÷ëýëт хийх,
ºðãºòãºõ, äóëààíû шугамыг шинэчлэх, өргөтгөх;
• Сумын төвийн нэгдсэн халаалтын сүлжээнд айл өрхүүдийг холбох;
• Нүүрс, модыг орлох хий, шингэн түлшний эх үүсвэрийг ашиглах;
• "Буман нарны гэрýë" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;

35

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого

•
•

2010-2021

Эрчим хүчний салбарын хөдөлмөрийн нөхцөл сайжруулах асуудлыг бүрэн
шийдвэрлэх;
Аймгийн төвийн нэгдсэн дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ байгуулах ажлын
ТЭЗҮ боловсруулах,

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Ýð÷èì õ¿÷íèé ¿éëäâýðëýëèéí æèëèéí äóíäàæ ºñºëò, ò¿¿íèé àéìãèéí íèéò
¿éëäâýðëýëä ýçëýõ õóâèéí æèí ñòðàòåãèéí çîðèëòîä äýâø¿¿ëñýí õýìæýýíä õ¿ðñýí áàéíà.
Хоёрдугаар үе шат (2016-2021 он):
Стратегийн зорилт 1. Ýð÷èì õ¿÷íèé ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëèéã ýíý ¿å øàòàíä æèëä
äóíäæààð 1.4 õóâèàð ºñãºæ, уг салбарын аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлд эзлэх хувийн жинã
7.1 хувьä õ¿ðãýíý. Энэ үе шатанд эрчим хүчний менежментийг боловсронгуй болгож, байгаль
орчинд халгүй тэргүүний техник, технологи нэвтрүүлж, үйлдвэрлэл, хэрэглээний үр ашгийг
дээшлүүлнэ.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Аймаг, сумын хуучирсан дулааны шугам сүлжээг шинэчлэх, өргөтгөх;
• Хөдөөгийн малчин айл өрхийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр á¿ðýí хангах;
• Барилга байгууламжид өргөнөөр ашиглагдаж байгаа нарны илчээр ус, агаар халаах
арга, технологи, тоног төхөөрөмжийг хэрэглээний халуун ус болон бусад
зориулалтаар өргөн ашиглах;
• Нүүрснээс утаагүй түлш үйлдвэрлэх бага оврын үйлдвэрүүд байгуулах.
• Аймгийн төвийн нэгдсэн дулааны станц, дулааны шугам сүлжээг барьж байгуулах
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Ýð÷èì õ¿÷íèé ¿éëäâýðëýëèéí æèëèéí äóíäàæ ºñºëò, óã ñàëáàðûí àæ
¿éëäâýðèéí íèéò ¿éëäâýðëýëä ýçëýõ õóâü õýìæýý ñòðàòåãèéí çîðèëòîä äýâø¿¿ëñýí õýìæýýíä
õ¿ð÷, ¿éëäâýðëýë, õýðýãëýýíèé õ¿ðòýýæ, ÷àíàð äýýøèëñýí áàéíà.
4.3.3. Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарыí хөгжëèéí áîäëîãî
Íýãä¿ãýýð ¿å øàò (2010 – 2021 îí):
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 1. Ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû äýä á¿òýö, ñ¿ëæýýã øèíý÷ëýõ çàìààð
“Ìýäýýëæñýí íèéãýì”-èéã áàéãóóëàõ үндэс ñóóðийг тавина.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Аéìàã, ñóìàíä “Öàõèì Ìîíãîë” õºòºëáºðèéг õýðýãæ¿¿ëæ, òºðèéí áîëîí òºñºâò
àëáàí ãàçàð, áàéãóóëëàãà, òºðèéí àëáàí õààã÷ á¿ðèéã äîòîîä ñ¿ëæýý, èíòåðíåòýä
á¿ðýí õîëáîõ;
• Õýâëýëèéã ýëåêòðîí õýëáýðýýð õ¿ðãýх;
• Àéìãèéí õýìæýýíä á¿õ íèéòèéí êîìïüþòåðæ¿¿ëýëò, ºðõ á¿ðò èíòåðíåò äýä
õºòºëáºðèéã á¿ðýí õýðýãæ¿¿ëýõ;
• Á¿õ ñóìûí òºâä èíòåðíåò öýã, èíòåðíåò êàôå áàéãóóëæ, ¿éë÷ëýõ;
• Á¿õ ñóìàíä кабелийн òåëåâèçèéí íýâòð¿¿ëýг ¿çýõ íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ;
• Îðîí íóòãèéí òåëåñòóäèéã өргөжүүлэн, àéìãèéí íóòàã äýâñãýðèéã õàìàðñàí
ìýðãýæëèéí òåëåâèçтэй áîëãîх;
• Аймаг, сумын төвүүдэд мэдээлэл технологийн төв байгуулах;
• Хот суурингийн гудамж талбай, албан байгууллага, айл өрхийг хаягжуулж, шуудангийн
бүсийн тогтолцоонд шилжүүлэх;
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Сумын төвийн холбооны систем болон аймаг, сумын хооронд дамжуулах системүүдийг
тоон сүлжээнд бүрэн íýâòð¿¿ëýõ.

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Ìýäýýëýë õàðèëöàà õîëáîîíû îð÷èí ¿åèéí ñ¿ëæýýíèé ¿íäýñ ñóóðü
òàâèãäñàí áàéíà.
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 2. Ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû øèíý ¿éë÷èëãýý õýðýãëýýã òºð, àæ
àõóéí áîëîí ¿éë÷èëãýýíèé á¿õèé ë áàéãóóëëàãàä íýâòð¿¿ëíý.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Àéìãèéí òºâèéí òºð, çàõèðãàà, àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûã íýãäñýí ñ¿ëæýýíä
õîëáîæ, ìýäýýëëèéí ñàí á¿ðä¿¿ëýõ;
• Àéìãèéí òºâ, çàðèì ñóìäûí òºâèéí ýìíýëýã, ñóðãóóëèéã ìýäýýëýë, õàðèëöàà
õîëáîîíû íýãäñýí ñ¿ëæýýíä õîëáîõ;
• Мэдээллийн òºðèéí ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä тэгш, хүртээмжтэй õ¿ðãýõ;
• Ýëåêòðîí çàñàãëàë, ýëåêòðîí àðèëæàà, ýëåêòðîí ¿éë÷èëãýý, ýëåêòðîí ãàðûí ¿ñýã зэрэг
øèíý òºðëèéí ¿éë÷èëãýýã íýâòð¿¿ëýõ.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àéìãèéí õýìæýýíä ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû îð÷èí ¿åèéí
¿éë÷èëãýýíèé òºðºë íýâòýðñýí áàéíà.
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 3. Àéìãèéí õýìæýýíä ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû ìýðãýæèëтний
÷àäàâõèéã дээшлүүлнэ.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Ìýäýýëýë, õîëáîîíû õýðýãëýý, ¿éë÷èëãýýã áàãà íàñíû õ¿¿õýä, ºíäºð íàñòàí,
ýìýãòýé÷¿¿ä áîëîí íèéãìèéí ýìçýã á¿ëýãò õ¿ðãýõ ñóðãàëò явуулах;
• Аймгийн төвийн гэр хорооллуудад шилэн кабелийн цагирган сүлжээ бий болгоæ, айл
өрх, албан байгууллагыг шилэн кабелиар интернэтэд холбогдох нөхцºлийг бүрдүүлэх
• Ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû òåõíîëîãèéí ºíäºð óð ÷àäâàðòàé ìýðãýæëèéí
áîëîâñîí õ¿÷èí, èíæåíåð, òåõíèêèéí àæèëòíóóäûã áýëòãýõ, äàâòàí ñóðãàõ.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àéìãèéí õýìæýýíä ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû ÷àäàìæ íýìýãäýæ,
¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðòýýìæ, ÷àíàð íü äýýøèëñýí áàéíà.
4.3.4. Õîò áàéãóóëàëò, áàðèëãûí õºãæëèéí áîäëîãî
Тус аймагт ашиглалтгүй байгаа орон сууцны болон нийгмийн үйлчилгээ явуулах
барилга байгууламжийг сэргээн засварлаж ашиглахад аж ахуйн нэгжèéã îðîëöóóëæ, хувийн
хөрөнгө оруулалтыг чиглүүлэх шаардлагатай.
Нэгдүгээр үе шат (2010-2021 он):
Стратегийн зорилт 1. Аймгийн төвийг батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу
эрчимтэй хөгжүүлнэ. Барилгын салбарын үйлдвэрлэлийн жилийн дундаж өсөлтийг 2010-2015
онд 12 хувиар, 2016-2021 онд 7.0 хувиар өсгөнө.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Аймаг áîëîí 3 сумын хөгжлийн 2021 îí õ¿ðòýëõ ерөнхий төлөвлөгөөг орчин үеийн
хот байгуулалтын бодлоготой уялдуулан боловсруулæ õýðýãæ¿¿ëýõ, ò¿¿íä

37

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2010-2021

øààðäàãäàõ õºðºíãèéã æèë á¿ðèéí îðîí íóòãèéí òºñºâò òóñãàõààñ ãàäíà áóñàä ýõ
¿¿ñâýðýýñ øèéäâýðëýõ;
Ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурласан хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний дагуу инженерийн
дэд бүтцийг сайжруулах;
Аймгийн төв болон сумдыг дулаан, цэвэр ус, ариутгах татуургын нэгдсэн системтэй
болгох;
Газар, түүний нөөцийн үнэлгээг нарийвчлан тогтоож, газрын харилцааны
шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх;
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, хэмжээг
нэмэгдүүлэх, өөрийн хэрэгцээгээ хангаж, дотоод, гадаадын зах зээлд нийлүүлэх;
Иргэд хувьдаа тохилог орон сууц барихыг дэмжиж, орон сууцжуулахдаа НалайхЧойрын авто замын дагуу иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар
өмчлүүлэн, èíæåíåðèéí äýä á¿òöèéí àñóóäëûã õàìòàä íü øèéäâýðëýí, хотхон үүсгэх;
Àéìãèéí òºâèéí ãýð õîðîîëëóóä ðóó èíæåíåðèéí øóãàì ñ¿ëæýý òàòàæ, àéë ºðõ¿¿äèéã
òºâëºðñºí ñèñòåìä õîëáîõ íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ;
Хувийн орон сууц барих, хямд төсөр барилгын материалаар хангах ажлыг зээлийн
бодлогоор дэмжих;
Тоногдож нурсан барилга байгууламжийн үлдэц, хаягдлыг ашиглан áàðèëãûí
ìàòåðèàë үйлдвэрлэх;
Áàðèëãûí ìàòåðèàëûí øèíæèëãýýíèé ëàáîðàòîðè áайгуулах.
Хонхор хотхон, сумдын төвүүдийн цэцэрлэгт хүрээлэн бүхий ногоон байгууламжийг
нэмэгдүүлж, хог хаягдлын оновчтой менежмент хэрэгжүүлж, зам талбай, гэрэлтүүлэг,
хаягжилтын асуудлыг цогцоор нь шийдэж, жишиг болгон тохижуулах.

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Áàðèëãûí ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëèéí ºñºëòèéã ñòðàòåãèéí çîðèëòîä çààñàí
õýìæýýíä õ¿ðãýæ, õ¿í àì òàâ òóõòàé, àþóëã¿é àæèëëàæ àìüäðàõ íºõöºë áîëîëöîîã õàíãàñàí,
áàéãàëü îð÷èíä ýýëòýé îð÷èí ¿åèéí õîò áàéãóóëàëòûã õºãæ¿¿ëýõ íºõöºë á¿ðäñýí áàéíà.
Стратегийн зорилт 2. Хүн амын өсөлт, орон сууцны хэрэгцээтэй уялдуулан иргэдийн орон
сууцны хангамжийн түвшинг дээшлүүлнэ.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Орон сууц хангамжийн талаар мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
• Бага орлоготой болон залуу гэр бүлийг орон сууцаар хангах дэд хөтөлбөр
áîëîâñðóóëæ хэрэгжүүлэх;
• Төрийн албан хаагчдад зориулсан орон сууцны хоёр дахь шатны төсөл хэрэгжүүлэх;
• Орон гэргүй ядуучуудыг орон байраар хангах цогц арга хэмжээ авах;
• Орон сууц барихад улсын болон хувийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх;
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àéìàã, ñóìûí òºâèéí õ¿í àìûí ºñºëò, îðî ñóóöíû õýðýãöýýòýé óÿëäàí, îðîí
ñóóöíû õàíãàìæèéí ò¿âøèí äýýøèëñýí áàéíà.
ТАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГО
Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí 6 äàõü òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëèéí õ¿ðýýíä äàðààõи ñòðàòåãèéí
çîðèëòóóäûã õýðýãæ¿¿ëíý.
Үндэслэл: Говьсүмбэр аймаг байгалийн бүтцийн хувьд дов толгод бүхий хээр талын
бүсэд оршдог. Нутгийн хамгийн өндөр цэг нь далайн төвшнөөс дээш 1620 метр. Уур
амьсгалын хувьд хуурайдуу сэрүүвтэр. Өвлийн улиралд хамгийн хүйтэн нь -33 хэм, зуны
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улиралд хамгийн халуун нь +32 хэм хүртэл дулаарах хандлага тохиолддог. Жилдээ 200-250
мм хур тунадас унадаг, тал хээрийн хүрэн, хүрэн цайвар хөрстэй.
Өвөлд орох цасны дундаж хэмжээ 10 см-ээс бага, цас тогтох хугацаа 11-р сарын 21-12р сарын 1, цас арилах хугацаа 3-р сарын 15 хүртэл үргэлжилдэг, салхины хамгийн их хурд 25
м/секунд, аймгийн нутагт хүйтэвтэр хоногийг авч үзвэл хамгийн олон нь 122 хоног, хамгийн
цөөн нь 95 хоног, хүйтэрдэггүй хоног 80-100 хоног байдаг.
Аймгийн хэмжээгээр нийт 22 уурын зуух жилд 21640 тн, үүнээс 700 гаруй өрх өвлийн
улиралд 4000 тн нүүрс шатааж байгаа, 800 гаруй автомашин, өөрөө явагч хэрэгслээс ялгарах
утаа, Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн тоосжилт зэрэг нь агаар мандлыг бохирдуулах гол
эх үүсвэр болж байна.
Авто тээврийн хэрэгсэл олширсноос олон салаа зам бий болсон, ахуйн хог хаягдал
ихэссэн, ухагдаж эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээгээгүй зэргээс болж төв суурин газрын хөрс
эвдрэлд орсон, төв суурин газар ногоон байгууламжгүй зэргээс шалтгаалан шороон
шуургатай байх өдрийн тоо нэмэгдэж, элсний нүүлт ихсэн цөлжилт эрчимтэй явагдаж байна.
Нийт бэлчээр ашиглалт жигд бус, ургамлын нөмрөг удаан хадгалагддаг нутагт мал
хэт олноор бөөгнөрснөөс ургамлын хэнзлэлт, нөхөн ургалт байхгүй болж бэлчээр сэргэх
нөхцөлгүй болж байна.
Тус аймагт 4 баг, 11 овог, 20 төрөлд хамрагдах амьтан тархсан, 4 төрлийн туурайтан,
7 төрлийн махчин, 5 зүйл мэрэгч, 8 төрлийн жигүүртэн, хэвлээр явагч амьтан, шавьжтай,
Чойрын богд, Сансар уулын орчимд 150 гаруй аргаль нүүдэллэн амьдардаг. Жигүүртэн
шувуудаас талын бүргэд, элээ, харцага, сар, ууль, ховордсон шувуудаас цармын бүргэд,
идлэг шонхор зэрэг шувууд уул, хад асга бүхий газар үүр засан амьдардаг.
Тус аймаг говь хээрийн бүсэд оршдог учир гадаргын усны сүлжээгүй, усны бүх
хэрэглээг газрын доорх усаар хангадаг, ус нь эрдэсжил хатуулаг ихтэй, ашиглахад тэр бүр
тохиромжгүй. Усан хангамжийн үйлдвэрлэлийн лабораторгүй, цэвэр усан хангамжийн
шугам хоолой хуучирсан, усан дахь төмрийн агууламж хэт их байдаг зэргээс шалтгаалан
чанарын баталгаатай ундны ус хэрэглэж чадахгүй байна. Гэр хороололд амьдардаг 1 хүнд
хоногт дунджаар 8-9 л ус ногдож байгаа нь эрүүл ахуйн шаардлагаас даруй 4-5 дахин бага
байна. Бэлчээрийн усан хангамжийн хувьд өрөмдмөл, богино яндант, энгийн, бетонон
хашлагатай худаг 246 байгаагаас Сүмбэр суманд 197, Баянтал суманд 15, Шивээговь суманд
34 байгаагаас одоогоор Сүмбэр суманд 188, Баянтал суманд 8, Шивээговь суманд 28 бүгд 224
худаг ашиглагдаж байна.
Тус аймаг байнгын урсгалтай Хулгар, Уулзвар, Цоорхойн ðàøààí, Хүхээ, Цагаан Ус,
Уст ханан, Шивээгийн булаг зэрэг 16 гол горхи булаг шандтай, уул уурхайн болон хүний
буруутай үйл ажиллагаанаас болж усны төвшин буурах, булаг шанд ширгэх үзэгдэл
ажиглагдаж байна.
Á¿õ үе шат (2010-2021 он):
Стратегийн зорилт 1 Цөлжилт, хөрсний эвдрэл үүсч байгаа, бэлчээрийн даац хэтэрсэн
газарт ногоон бүс, ойн зурвас байгуулах, газрын хөрсийг нөхөн сэргээх, экологийн тэнцвэрт
байдлыг хадгалах замаар байгаль орчны доройтлыг ñààðóóëíà.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Аймаг, сумдын байгаль орчны мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх;
• Байгаль орчинд учирсан хохирлын эдийн засгийн үнэлгээнд тулгуурлан нөхөн
сэргээх бодлогыг хэрэгжүүлэх;
• Орон нутаг, бүс нутгийн хэмжээнд агаар мандлыг хамгаалах, түүнд үзүүлж буй сөрөг
нөлөөллийг багасгах, бохирдуулагч эх үүсвэрийг бууруулах чиглэлээр шинэ техниктехнологийг ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулахад эдийн засгийн хөшүүрэг
хэрэглэх;
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Төвлөрсөн уурын зуух болон бусад объектуудад байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх, тодорхой хөтөлбөртэй ажиллуулах,
тогтмол хяналт тавих;
Бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийí õîðò óòàà ÿëãàðóóëàëòûí ò¿âøèíã техник
оношлогооны төвөөр òîãòîîëãîõ, àйл өрхийн ердийн галлагаат зуухыг түлш бага
зарцуулдаг, утаагүй зуухаар шинэчлэх ажлыг эрчимжүүлэх, ñэргээгдэх эрчим хүч
ашиглах хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх;
Төв суурин газарт ногоон байгууламжийг íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð æèë á¿ð албан
байгууллагóóä эзэмшил газарòàà 10 –ààñ äîîøã¿é, àéë ºðõ á¿ð 5-ààñ äîîøã¿é ìîä áóò
òàðüæ àðü÷ëàí óðãóóëàõ, нийтийн эзэмшлийн газруудыг цэцэрлэгжүүлэх, зүлэгжүүлэх,
энэ ажилд ард иргэдийг оролцуулан бүх нийтийн хөдөлгөөн болгон өрнүүлэх;
Аймгийн төв болон сумдын төв дэх хуучин барилгын туурь балгасыг бүрэн цэвэрлэх
Элсний нүүлтийг зогсоох ногоон байгууламж бий болгох, сул элстэй газруудад элс
тогтоогч ургамал тарьж ургуулах, ургамлан нөмрөг бий болгох, îéí çóðâàñ áàéãóóëàõ,
ýíý àæèëä óóë óóðõàéí êîìïàíèóäààñ ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã àâàõ
Òºâ ñóóðèí ãàçðûí îéðîëöîîõ óхагдаж эвдэрсэн газар, нүх шуудууг тэгшилж,
хөрсжүүлэх;
Суурин газрын болон хөдөөгийн замын сүлжээтэй болж, тэмдэгжүүлэх;
Хот, суурин газрын хатуу хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, ялган ангилах,
дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, байгальд халгүй аргаар устгах технологи,
менежмент íýâòð¿¿ëýõ;

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Áàéãàëü îð÷èíä íºëººëºã÷ õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéí ñºðºã íºëººëºë áóóð÷,
áàéãàëü îð÷íû äîðîéòëûí ò¿âøèí áóóðñàí áàéíà.
Стратегийн зорилт 2. Газар ашиглалтын оновчтой тогтолцоо бүрдүүлнэ.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Газар ашиглалтын мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, газрын нөөцийн менежментийг
сайжруулàõ;
• Аймгийн нутаг дэвсгэрт илэрсэн ашигт малтмалуудын нөөцийг нарийвчлан тогтоож
байгаль орчинд халгүй арга технологоор ашиглах, ëèöåíç îëãîëòûã çîãñîîõ;
• “Áàéãàëèéí íººö àøèãëàñíû òºëáºðèéí îðëîãîîñ áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ íºõºí
ñýðãýýõ àðãà õýìæýýíä çàðöóóëàõ õºðºíãèéí õóâü õýìæýýíèé òóõàé” õóóëèéí äàãóó
Газрын төлбөр, óñ ðàøààí ашигласны төлбөрийн 10-ààñ äîîøã¿é õóâèéã Áàéãàëü
õàìãààëàõ ñàíä òºâëºð¿¿ëæ газрыг нөхөн сэргээх, хамгаалах, хөрсжүүлэх,
ургамалжуулах болон ногоон байгууламжийг өргөтгөх, мод бут тариалах,
цөлжилтөөс сэргийлэх зэрэг үйл ажиллагаанд зарцуулах;
• Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын лиценз эзэмшигч нь байгаль орчныг
хамгаалах арга хэмжээнд шаардагдах зардлын 50-иас доошгүй хувьтай тэнцэх
хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг аймаг, сумдын тусгай дансанд төвлөрүүлэх;
• Тариалангийн эргэлтээс хасагдаж байгаа талбайд олон наст ургамлын үр тарих,
бэлчээрийн нөөцөд шилжүүлэх, тэжээлийн болон эмийн ургамал тариалах.
• Барилга хот байгуулалт, засмал замын ажилд шаардлагатай карьерийг олгож,
ашиглаж дууссан карьерийн газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Ãàçàð àøèãëàëò ñàéæèð÷, áýë÷ýýðèéí äààö õýòðýëò, õºðñíèé ýâäðýë
áàãàññàí áàéíà.
Стратегийн зорилт 3. Усны нөөцийг бохирдол, хомсдолоос хамгаалах, зохистой ашиглах,
хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усаар хангах нөхцөл бүрдүүлнэ.
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Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

“ Óñ” äýä õºòºëáºðèéã áîëîâñðóóëæ õýðýãæ¿¿ëýõ;
Аймгийн усны нөөцийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
Усны гидрохимийн лабораторитой болж, ундны усны чанарын шинжилгээг
тогтмолжуулах;
Õүн амыг УСТ-900-92-н шаардлагад нийцсэн ундны усаар хангах çîðèëãîîð
эрдэсжилтийг багасгах бага оврын тоног төхөөрөмжийг сумдад түгээх, òөв, суурин
газрын ундны усны эх үүсвэрийг хамгаалах;
Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн хэрэглээний хаягдал усыг цэвэрлэх, дахин ашиглах
технологийг нэвтрүүлэх;
Төвлөрсөн усан хангамжийн системийн шугам сүлжээнд усны алдагдал гаргахгүй
байх, суурин газрын усны зарцуулалтыг тоолууржуулах, гэр хорооллын усан
хангамжийг сайжруулах;
Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;
Сүмбэр сумын төв болон төмөр замын хэсгийг àймгийн төвèéí цэвэрлэх
байгууламжтай холбох, цэвэрлэх байгууламжид өргөтгөл, техник технологийн
шинэчлэл хийх;
Бэлчээрийн уст цэгүүдийг засварлах, нөөцөд авах, эзэнжүүлэх;
Хурын усыг хуримтлуулж хөв, цөөрөм байгуулан усны нөөцийг нэмэгдүүлэх;
Усны эх үүсвэрийг бохирдох, хомсдохоос урьдчилан сэргийлэх, гол горхи, булаг
шанд, рашааны эхийг тохижуулан хамгаалах, тарималжуулах;

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àéìãèéí óñíû íººöèéã îíîâ÷òîé àøèãëàõ, õàìãààëàõ íºõöºë á¿ðäýæ, õ¿í
àìûã ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà õàíãàñàí óñû õýðýãëýý íýìýãäñýí áàéíà.
Стратегийн зорилт 4. Биологийн төрөл зүйлийг зохистой ашиглах, ховордож цөөрч буй
ургамал амьтныг хамгаалах, өсгөн үржүүлэх замаар экологийн тэнцвэрт байдлыг хангана.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Аймгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх;
• Аймгийн ангийн нөөцийг тогтоолгох, биологийн төрөл зүйлийн нөөц, тархалт,
нутагшилтын мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
• Аймгийн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах хөтөлбөр áîëîâñðóóëàí хэрэгжүүлэх,
биологийн төрөл зүйлийн төлөв байдал, нөөц, хомсдолын шалтгаан, үр дагаварыг
тодорхойлон нөхөн сэргээх
• Зөвшөөрөлгүйгээр ан амьтан агнах, барих, байгалийн ургамал ашиглах зэрэгт тавих
хяналтыг чангатгах, ховордсон болон устаж болзошгүй амьтан ургамлыг
хамгаалахад биотехникийн арга хэрэглэх;
• Нэн ховор, устах аюул нүүрлэж буй амьтан, ургамлыг хамгаалах, нөхөн сэргээн
нутагшуулах арга хэмжээ авах;
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Àéìãèéí áèîëîãèéí çàðèì òºðºë ç¿éëèéã õàìãààëæ, òýäíèé õýâèéí
ºñºëòèéã õàíãàõ ñóóðü íºõöºë á¿ðäñýí áàéíà.
Стратегийн зорилт 5. Уур амьсгалын өөрчлөлт, öºëæèëòºä дасан зохицох чадавхийг
бүрдүүлнэ.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
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• Áайгалийн гамшгийн мэдээллийн áîëîí õºðºíãèéí сан бүрдүүлэх;
• Áайгалийн гамшигààñ урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах багаж хэрэгслээр
хангах, машин техникийн паркт шинэчлэлт хийх;
• Цаг уурын хэмжилтийн цэгийн нягтрал, тэдгээрийн хэмжилтийн тоо, хэмжих
элементүүдийг нэмэгдүүлэх;
• Ус цаг уурын албыг агаарын бохирдлыг хэмжих багаж тоног төхөөрөмжтэй болгох,
ус цаг уурын ажиглалтын цэгийг Сүмбэр сумын Малхын багт шинээр байгуулàõ
• Øèâýýãîâü ñóìàíä 2011 îíä àãààðûí ÷àíàðûí õÿíàëòûí õàðóóë áолон öàã àãààðò
çîðèóäààð íºëººëºõ ¿éë àæèëëàãààíû òóíàäàñ õýìæèõ öýãèéã, Áàÿíòàë ñóìàíä 2013
îíä öàã óóðûí õàðóóë áàéãóóëæ àâòîìàò ñòàíö áàéãóóëàõ
• 2015 îíä áàãòààí öàã óóðûí õàðóóëóóäàä àâòîìàò ñòàíö ñóóðèëóóëæ, àãààðûí
÷àíàðûí õàðóóëä äàâõàð õàðèóöóóëàõ;
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Áàéãàëü, öàã óóðûí îíö àþóëòàé ¿çýãäëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ò¿¿íýýñ
òîõèîëäîõ ãàìøãèéí õîõèðëûã áóóðóóëàõ, øóóðõàé àðèëãàõ àéìãèéí õýìæýýíèé îíîâ÷òîé
òîãòîëöîî á¿ðäñýí áàéíà.
ЗУРГАА. НУТГИЙН УДИРДЛАГА, ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН
ОРОЛЦОО, Ò¯ÍØËÝËÈÉÃ ХАНГАХ БОДЛОГО
Íóòãèéí ººðºº óäèðäàõ áîëîí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí ÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëýí
òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé ºíäºð ñî¸ë, хүртээмж, сэтгэл ханамжийг төлөвшүүлсэн, õ¿íèé
àæèëëàæ, àìüäðàõ орчин, íºõöºëèéã õàíãàñàí шилдэг аймаг байх áîäëîãî áàðèìòàëíà.
Бүх үе шат (2010-2021 он):
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 1. Íóòãèéí õóðàë, çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë
ÿâöûí èë òîä áàéäëûã õàíãàæ, ò¿¿íä èðãýä îðîëöîõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëíý.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Òºðèéí çàðèì ÷èã ¿¿ðãèéã õóâèéí õýâøèë áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãààð
ã¿éöýòã¿¿ëýõ ÷èãëýë áàðèìòëàõ;
• Íóòãèéí ººðºº óäèðäàõ ¸ñíû áîëîí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãàä èðãýíèé
íèéãìèéí îðîëöîîã õàíãàõ ¿¿äíýýñ òºðèéí áàéãóóëëàãàä õÿíàëò òàâèõ, íºëºº ¿ç¿¿ëýõ,
äýìæëýã àâàõ, àæèë ã¿éöýòãýõ çýðýã òºð-èðãýíèé íèéãìèéí á¿õ òàëûí ò¿íøëýëèéã
õºãæ¿¿ëýõ;
• Íóòãèéí õóðàë, çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí øèéäâýð ãàðãàõûí ºìíº èðãýäèéí ñàíàë,
бодлыг àâ÷ òóñãàõ áîäëîãî áàðèõ áºãººä àéìàãòàà èðãýíèé òàíõèì áàéãóóëæ
àæèëëóóëíà;
• “Îðîí íóòãèéí õºãæèëä иргэд, èðãýнèé нийгмийн байгууллагуудын îðîëöîî”
õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëýõ.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Íóòãèéí õóðàë, çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë ÿâö èë òîä
áîëæ, ò¿¿íä èðãýäèéí ñàíàà áîäëûã òóñãàõ áîëîìæ íºõöºë á¿ðäñýí áàéíà.
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 2. Òºðèéí ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä îéðòóóëæ, õýðýãëýã÷äèéí ýðýëò
õýðýãöýý, øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí øóóðõàé õ¿ðãýõ àæëûã ¿å øàòòàéãààð õýðýãæ¿¿ëíý.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
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Áàãèéã òºðèéí ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä õ¿ðãýäýã òºðèéí çàõèðãààíû õàìãèéí àíõàí øàòíû
íýãæèéí õóâüä áýõæ¿¿ëэн хөгжүүлж, багуудыг өөрийн байртай болгох;
Íэг иргэнд суурилсан нэг бүртгэлийн тогтолцоог бий болгох;
Òºðèéí á¿ðòãýëèéã öàõèì õýëáýðò á¿ðýí øèëæ¿¿ëæ, èðãýíèé áàðèìò áè÷ãèéã
öàõèìæóóëàõ;
Òºðèéí àëáàíû òºëºâëºëòèéã ñàéæðóóëæ, ã¿éöýòãýëä ¿íäýñëýñýí óäèðäàõ, манлайлах
÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëýõ;
Äîòîîä øèéäâýð íü èë òîä àæëûí ã¿éöýòãýëä ÷èãëýñýí ñóðàëöàã÷ áàéãóóëëàãûã
õºãæ¿¿ëýõ;
Òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð, õ¿ðòýýìæèéí òàëààðõ íèéãìèéí àóäèòûã íýâòð¿¿ëýõ;
Òºðèéí áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðòûã áèé áîëãîн õýâø¿¿ëýõ;
Áàéãóóëëàãà, èðãýäýýñ ãàðãàñàí ñàíàë, õ¿ñýëò, ºðãºäºë, ãîìäëûí øèéäâýðëýëòèéí
áàéäëûã õÿíàõ öàõèì íýýëòòýé ñèñòåìòýé áîëîõ;
Òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë àæèëëàãààíä õèéãäýõ õÿíàëò-øèíæèëãýý,
¿íýëãýýíèé ÷àäàâõè, ¿ð íºëººã äýýøë¿¿ëýõ.

Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Ñóì áàãààñ èðãýäýä õ¿ðãýõ òºðèéí ¿éë÷èëãýý õ¿íä ñóðòàëã¿é øóóðõàé
áîëñîí áàéíà. Òºðèéí àëáàíû ã¿éöýòãýë ñàéæèðñàí áàéíà.
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 3. Èðãýäèéí àìãàëàí òàéâàí, àþóëã¿é, тавтай àìüäðàõ ор÷èí,
íºõöөëèéã õàíãàæ, ò¿¿íä îëîí íèéòèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëíý.
Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Àéìãèéí õýìæýýíä õóóëü òîãòîîìæ, òºð, çàñãèéí áîëîí õóðàë, çàõèðãààíû áîäëîãî,
øèéäâýðèéã èðãýäýä øóóðõàé õ¿ðãýõ, ñóðòàë÷ëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí
áàéãóóëàõ;
• Óлсын бүртгэлийн нэгдсэн санд суурилсан үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх;
• Èðãýäèéí àìãàëàí òàéâàí, àþóëã¿é àæèëëàæ, àìüäðàõ орчин, íºõöºë á¿ðä¿¿ëýõýä
áàéãóóëëàãà, èðãýäèéí õ¿÷ àíõààðëûã òºâëºð¿¿ëæ, òýäíèé îðîëöîî, äýìæëýãòýéãýýð
ãýìò õýðýã, çºð÷ëèéã áóóðóóëàõ;
• Õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãóóäûí àæèëëàõ íºõöºë, áîëîìæèéã ñàéæðóóëàõ, îð÷èí
¿åèéí àæëûí àðãà õýëáýðèéã íýâòð¿¿ëýõ;
• Îðîí íóòãèéí õàìãààëàëòàä òóëãóóðëàñàí áàòëàí õàìãààëàõ áîäëîãî áàðèìòëàí
àéìãèéí áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ, õ¿í àìûã áîëçîøã¿é ãàìøèã, îñëîîñ ñýðãèéëýõ,
õàìãààëàõ ÷àäàìæèéã äýýøë¿¿ëýõ;
• Нутгийн олон түмэн, уугуул иргэдийн сэтгэл, ашиг сонирхол, мэдлэг, хөрөнгө,
чадавхийг хөгжлийн бодлогод чиглүүлэх;
• Аж ахуй сэргээх, шинэ үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх, дэд бүтэц сайжруулах, байгаль
орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, нөөц баялагийг үр ашигтай ашиглан амьдрал
ахуйгаа дээшлүүлэх үйл хэрэгт нутгийн ард иргэдийг эн тэргүүнд оролцуулах;
• Аймгийн хөгжилд төрийн бус байгууллагын идэвхитэй оролцох бололцоо бүрдүүлэх,
төрийн бус байгууллагаас хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих
механизм бий болгох;
• Бизнес эрхлэгчдийг бүх талаар дэмжих;
• Иргэд эрүүл, цэвэр орчинд аж төрж амьдрах, ажиллах, сурч боловсрох бололцоо,
нөхцлийг бий болгоход төрийн бус байгууллагын үүрэг, оролцоог сайжруулах;
• Ажлын байрны эрүүл ахуйн байдал, хөдөлмөр хамгаалал, амьжиргааны зохистой
арга барилд ажилчдыг сурган дадлагажуулж, мэргэшүүлэх;
• Аливаа хөгжлийн асуудлаар эрдэмтэд, мэргэжилтний зөвлөмж, саналыг авч байх,
судалгаа, мэдээллийг өргөн ашиглах.
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Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Èðãýäèéí àìüäðàõ, àæèëëàõàä ýýëòýé, àþóëã¿é îð÷èí á¿ðäñýí áàéíà.
Ñòðàòåãèéí çîðèëò 4. Àéìãèéí ãàäààä õàðèëöàà, ò¿íøëýëèéã
áýõæ¿¿ëíý.

ºðãºæ¿¿ëýí õºãæ¿¿ëæ

Õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë:
• Ãàäààä õàðèëöààã ýäèéí çàñàãæóóëàõ áîäëîãî áàðèìòàëæ, ¿ð àøèãòàé, ¿ð íºëººòýé
ãàäààä õàðèëöààã ºðãºæ¿¿ëæ, ãàäààäûí õºðºíãº îðóóëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ çàìààð îðîí
íóòãàà õºãæ¿¿ëýõ;
• Õºðø õî¸ð îðíû óëàìæëàëò õàðèëöààò муж áîëîí áóñàä óëñ îðíû мужтай õàðèëöàí
àøèãòàé ãàäààä õàðèëöààã èäýâõæ¿¿ëæ, á¿ñ íóòàã, îëîí óëñûí áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë
àæèëëàãààíä èäýâõòýé îðîëöîõ;
• Говьсүмбэр íóòãèéã õºãæ¿¿ëýõèéí òºëºº ñýòãýë, ç¿òãýëòýé áóñàä àéìàã, íèéñëýë,
ãàäààä, äîòîîäîä àæèëëàæ, àìüäàð÷ áàéãàà á¿õ èðãýä, àæèë õýðýã÷ õ¿ì¿¿ñ, ýðäýìòýä,
ò¿íø¿¿äòýé íÿãò õàìòðàí àæèëëàõ;
• Хил залгаа á¿õ àéìãóóäòàé ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí á¿õ õ¿ðýýíä áèçíåñèéí á¿õ
÷èãëýëýýð ò¿íøëýí àæèëëàõ.
Ãàðàõ ¿ð ä¿í: Ãàäààä õàðèëöààíä ¿ð àøèãòàé ò¿íøëýë áèé áîëæ, îðîí íóòãèéí õºãæèëä
îðóóëàõ õóâü íýìýð íü äýýøèëñýí áàéíà..
ДОЛОО. Õ¯ÐÝÕ ГОЛ ҮР ДҮН, ÕÝÐÝÃÆÈËÒÈÉÃ ХАНГАХ
МЕХАНИЗМ
7.1. Öîãö áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëñíýýð õ¿ðýõ ãîë ¿ð ä¿í
Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлогûã хэрэгжүүлснээр дараах томоохон үр
дүнд хүрнэ:
I ¿å øàò (2010-2015 îí)-íû ýöýñò áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãàà èäýâõæèæ, ýäèéí çàñãèéí
ýð÷èìòýé ºñºëòèéã õàíãàõ òààëàìæòàé íºõöºë á¿ðäýõèéí çýðýãöýý уул уурхай, боловсруулах
¿éëäâýðëýë, худалдаа, ¿éë÷èëãýý ºðãºæèæ, эрчимжсэн хөдөө аж ахуй болон аялал жуулчлал
хөгжин аймгийн ýäèéí çàñãèéí á¿òöýä өөрчлөлт гарч, àæ ¿éëäâýðèéí ýçëýõ áàéð ñóóðü
ñàéæèðна.
Өмнөх онуудад хүрсэн түвшингээ хадгалáал Говьсүмбэр аймгийн бодит ДНБ-ий
хэмжээ 2010-2021 онд жилд дунджаар 15.8 хувийн өсөлттэй байх ба 2021 онд 2005 оны үнээр
тооцвол 196570.5 сая төгрөгийн бараа, үйлчилгээ үйлдвэрлэх боломжтой болж 2015 онтой
харьцуулбал ДНБ-ий хэмжээ 2021 онд 2.1 дахин нэмэгдэх болно.
2010-2015 онд аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн жилийн дундаж өсөлт 26.3 хувьтай байх
ба тус салбарын аймгийн ДНБ-д эзлэх хувь 2009 онд 20 хувь байсан бол 2015 онд 30 хувьд
хүрч экспортын баримжаатай үйлдвэрлэлийн үндэс суурийн эхлэл тавигдана.
Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэл энэ үе шатанд жилд дунджаар 12 хувиар өсч, аж
үйлдвэрийн салбарт эзлэх хувийн жин нэмэгдэнэ.
Óóë óóðõàéí салбарын үйлдвэрлэл энэ үе шатанд жилд дунджаар 42.1 хувиар өсч, аæ
¿éëäâýðèéí ñàëáàðò уул уурхайн салбарын ýçëýõ õóâèéí æèí 88 хувьä õ¿ðнэ.
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэл энэ үе шатанд жилд дунджаар 1.5 хувиар өсч, тус
салбарын аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлд эзлэх хувийн жин 2015 онд 20 хувьд хүрнэ.
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Барилгын салбарын үйлдвэрлэлийн жилийн дундаж өсөлтийг 2015 онд 12 хувьд
хүргэнэ.
Áэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуйг хослуулан хөгжүүлснээр малын үүлдэрлэг
чанар сайжирч, хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл энэ үе шатанд жилд дунджаар 7.6
хувиар өсч, ХАА-н салбарын үйлдвэрлэлийн ДНБ-д эзлэх хувь 2015 онд 7.9 хувь болж
өөрчлөгдөнө.
Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэл энэ үе шатанд жилд дунджаар 12.8 хувиар өсч,
тус ñàëáàðûí ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâèéн жин 35.2 хувьд хүрч аймгийн ýäèéí çàñãèéí бүтцэд нилээд
өөрчлөлт орно.
Аймгийн хөгжлийн цогц бодлогын эхний үе шат хэрэгжсэнээр нэг хүнд ногдох ДНБий хэмжээ 2009 îíä 2.6 сая төгрөг байсан бол 2015 онд 6.7 сая төгрөгт хүрч, íýã õ¿íä íîãäîõ
ÄÍÁ-èé õýìæýý 2009 îíòîé õàðüöóóëáàë 2.6 äàõèí íýìýãäэх эцсийн үр дүнд хүрнэ.
Ýäèéí çàñãèéí ýäãýýð ºñºëòèéí ¿ð ä¿íä àæëûí áàéð îëíîîð áèé áîëæ, àæèëã¿éäýë,
ÿäóóðëûí ò¿âøèí áóóð÷, õ¿í àìûí îðëîãî íýìýãäýæ, àìüæèðãààíû ò¿âøèí äýýøèëñýí áàéíà.
ÅÁÑ-èéã 12 æèëèéí òîãòîëöîîíä á¿ðýí øèëæ¿¿ëæ, õàìðàí ñóðãàëòûí áîõèð æèí
ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòîä ñóóðèëñàí ¿íäýñíèé õºãæëèéí öîãö áîäëîãîä äýâø¿¿ëñýí
çîðèëòûã á¿ðýí õàíãàñàí áàéíà.
Ñóì, àéìãèéí ýìíýëãèéí 60 õóâèéã ýì÷èëãýý, îíîøëîãîîíû òîíîã òºõººðºìæººð
õàíãàæ, ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðòýýìæ, ÷àíàðûí ò¿âøèíã 75 õóâüä õ¿ðãýíý.
II ¿å øàò (2016-2021 îí)-íû ýöýñò аймгийн ýäèéí çàñãèéí á¿òýö èõýýõýí ñàéæèð÷,
äýâøèëòýò òåõíèê, òåõíîëîãè, ìåíåæìåíò á¿õèé ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýý ºñсөнөөр ìýäëýãò
ñóóðèëñàí ýäèéí çàñãèéí ¿íäýñ ñóóðü òàâèãäàõ áà ºìíºõ үе øàòàíä áàéãóóëàãäñàí óóë
óóðõàéí áîëîí áîëîâñðóóëàõ ñàëáàðûí ¿éëäâýð¿¿äèéí ¿éë àæèëëàãàà æèãäðýíý.
Нэг хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжээ 2009 онд 2.6 сая төгрөг байсан бол 2021 онд 13.6 сая
төгрөгт хүрч 2009 онтой харьцуулбал нэг хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжээ 5.2 дахин нэмэгдсэн
байх болно.
2016-2021 онд аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн жилийн дундаж өсөлт 17.5
хувь байх ба аймгийн ДНБ-д эзлэх хувийн жин 2021 онд 34.4 хувьд хүрнэ.
Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэл энэ үе шатанд жилд дунджаар 6.9 хувиар өснө.
Харин олборлох салбарын үйлдвэрлэл энэ үе шатанд жилд дунджаар 19.3 хувиар өсч,
аж үйлдвэрийн салбарт уг салбарын эзлэх хувийн жин 95 хувьд хүрэх болно.
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэл энэ үе шатанд жилд дунджаар 1.4 хувиар өсч, аж
үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлд эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн эзлэх хувийн жин 2021
онд 7.1 хувь болно.
Барилгын салбарын үйлдвэрлэлийн жилийн дундаж өсөлт энэ үе шатанд 7 хувь байх
ба уг салбарын аймгийн ДНБ-д эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлнэ.
ХАА-н салбарын үйлдвэрлэл энэ үе шатанд жилд дунджаар 5.1 хувиар өсч, 2021 онд
ХАА-н салбарын ДНБ-д эзлэх хувь 5.1 хувь бîëж өөрчлөгдөнө.
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Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэл энэ үе шатанд жилд дунджаар 7.2 хувиар өсөх ба
үйлчилгээний салбарûí ÄÍÁ-ä ýçëýõ æèí 2021 онд 25.4 хувь болно. Харин үйлчилгээний
салбарт худалдааны салбарын эзлэх хувийн жин 35.4 хувьд, санхүүгийн салбарын эзлэх
хувийн жин 36.8 хувьд тус тус хүрэх болно.
Аймгийн цогц бодлогын хоёрдугаар үе шат хэрэгжсэнээр нэг хүнд ногдох ДНБ-ий
хэмжээ 2021 онд 13.6 сая төгрөгт хүрэх эцсийн үр дүн ажиглагдаж байна.
Àéìãèéí íèéò õ¿í àìûí äîòîð äóíäàæ îðëîãîòîé èðãýäèéí ýçëýõ õóâèéí æèí 60 õóâüä
õ¿ðñýí áàéíà.
Á¿õ øàòíû ñóðãóóëèéí õàìðàí ñóðãàëò 100 õóâüä õ¿ðíý.
Ñóì, àéìãèéí ýìíýëã¿¿äèéí õýðýãöýý á¿ðýí õàíãàãäàæ, ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýýíèé
õ¿ðòýýìæ, ÷àíàðûí ò¿âøèíã 95 õóâüä õ¿ðíý.
Íèéãìèéí õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õàìðàõ õ¿ðýý îíîâ÷òîé áîëæ, ¿ð àøèã íü
äýýøèëñýí áàéíà.
7.2. Öîãö áîäëîãûí õýðýãæèëòèéã õàíãàõ ìåõàíèçì
Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí öîãö áîäëîãûã àéìãèéí Çàñàã äàðãûí ìºðèéí
õºòºëáºð, Èðãýäèéí òºëººëºã÷äèéí õóðëûí øèéäâýð, àéìãèéí íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí æèë
á¿ðééí òºëºâëºãºº áîëîí ýíý áàðèìò áè÷ãèéí õ¿ðýýíä áîëîâðóóëàõ äýä õºòºëáºð, ìàñòåð
òºëºâëºãºº, òºñë¿¿äýä òóñãàí õýðýãæ¿¿ëíý.
Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí öîãö áîäëîãîä òóñãàãäñàí çîðèëòóóäûã õýðýãæ¿¿ëýõ
¿éë àæèëëàãààíû ÿâöàä òóõàé á¿ð õÿíàëò, øèíæèëãýý õèéæ, àõèö äýâøèë, ¿éë àæèëëàãààíû
¿ð äàãàâðûã ¿íýëýí ä¿ãíýõ àæëûã äàðààõ áàéäëààð çîõèîí áàéãóóëíà:
Говьсүмбэр àéìãèéí õºãæëèéí öîãö áîäëîãûí æèë á¿ðèéí õýðýãæèëòèéí ÿâöàä
õÿíàëò, øèíæèëãýý, ¿íýëãýý õèéñíèé ¿íäñýí äýýð Çàñàã äàðãà äàðàà æèëèéí ýõíèé óëèðàëä
áàãòààí Èðãýäèéí òºëººëºã÷äèéí õóðàëä òàéëàãíàíà.
Áîäëîãûí áàðèìò áè÷èãò òóñãàãäñàí çîðèëòûí
øèíæèëãýý õèéõ, ¿ð ä¿íã ¿íýëýí ä¿ãíýõ ¿å øàòóóä:

õýðýãæèëòèéí ÿâöàä õÿíàëò

I ¿å øàò: Áîäëîãûí çîðèëòûí äóíä øàòíû ¿íýëãýý õèéõ (Õóãàöàà: 2015 îíû 6 äóãààð
ñàðûí 30-íû ºäºð);
II ¿å øàò: Áîäëîãûí çîðèëòûí ýöñèéí øàòíû ¿íýëãýý õèéõ (Õóãàöàà: 2021 îíû 6
äóãààð ñàðûí 30-íû ºäºð).
Õÿíàëò, øèíæèëãýý, ¿íýëãýýã àéìãèéí òºðèéí çàõèðãààíû òºâ áàéãóóëëàãà õîëáîãäîõ
ìýðãýæëèéí áîëîí ñóäàëãààíû, ò¿¿í÷ëýí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäûí îðîëöîîòîéãîîð
íýãäñýí òºëºâëºãººíèé ¿íäñýí äýýð õèéõ áºãººä çîõèõ çàðäëûã æèë á¿ðèéí òºñºâò òóñãàí
ñàíõ¿¿æ¿¿ëíý. Õÿíàëò, øèíæèëãýý òàñðàëòã¿é ÿâàãäàíà.
Áîäëîãûí áàðèìò áè÷èãò òóñãàãäñàí çîðèëò á¿ðèéí õýðýãæèëòèéí ¿ð ä¿íã ¿íýëýõ
øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéã òóõàé á¿ð ¿íýëãýý õèéõèéí ºìíº óðüä÷èëàí òîäîðõîéëæ áîëîâñðóóëñàí
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áàéõ áºãººä ãîë àíõààðàë õàíäóóëàõ çàðèì çîðèëòûí ¿ð ä¿íã ¿íýëýõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéã
ñàëáàð òóñ á¿ðýýð óðüä÷èëàí òîäîðõîéëæ áàéõ áîëíî.
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Хавсралт 1
“Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого” (2010-2021)-ын тооцооны үндэслэл
Говьсүмбэр аймгийн 2010-2021 он хүртэлх хөгжлийн цогц бодлогыг тоон мэдээллээр
хангахын тулд Говьсүмбэр аймгийн Статистикийн хэлтсээс гаргасан Статистикийн эмхэтгэл,
ҮСХ-оос гаргадаг Статистикийн эмхэтгэл зэргийг ашиглав.
Тооцоîны үндэслэлийг гаргахдаа тус аймгийн 2005-2009 оны үзүүлэлтүүдэд
тулгуурласан бөгөөд бүх үзүүлэлтүүдийг 2005 оны үнээр тооцсон болно. Харин хэрэглээний
үнийн индексийг улсын хэмжээнд гаргадаг үзүүлэлтээр авч үзэв.
Говьсүмбэр аймгийн бодит ДНБ-ий хэмжээ 2010-2021 онд жилд дунджаар 15.8 хувийн
өсөлттэй байх ба 2021 онд 2005 оны үнээр тооцвол 196570.5 сая төгрөгийн бараа, үйлчилгээ
үйлдвэрлэх боломжтой бөгөөд 2015 онтой харьцуулбал ДНБ-ий хэмжээ 2021 онд 2.1 дахин
нэмэгдсэн байх хандлагатай байна.
Нэг хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжээ 2009 онд 2.6 сая төгрөг байсан бол 2021 онд 13.6 сая
төгрөгт хүрч 2009 онтой харьцуулбал нэг хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжээ 5.2 дахин нэмэгдсэн
байх болно.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн талаар
Нэгдүгээр үе шат: (2010-2015 он): Аж үйлдвэрийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь 2009 онд
20 % байсан бол 2015 онд 30 %-д хүрэх болно. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн жилийн дундаж
өсөлт 26.3 % байх үр дүн ажиглагдаж байна.
Хоёрдугаар үе шат: (2016-2021 он): Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн жилийн
дундаж өсөлт хоёрдугаар үед 17.5 % байх ба ДНБ-д эзлэх хувийн жинг 2021 онд 34.4 хувьд
хүргэнэ.
Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлийн талаар
Нэгдүгээр үе шат: (2010-2015 он): Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлийг энэ үе
шатанд жилд дунджаар 12 хувиар өсгөж, аж үйлдвэрийн салбарт эзлэх хувийн жинг
нэмэгдүүлэх үндэс суурийн эхлэлийг бий болгож чадна.
Хоёрдугаар үе шат: (2016-2021 он): Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэл энэ үе шатанд
жилд дунджаар 6.9 хувиар өснө.
Óóë óóðõàé áóþó îлборлох салбарын үйлдвэрлэлийн талаар
Нэгдүгээр үе шат: (2010-2015 он): Óóë óóðõàéí салбарын үйлдвэрлэлийг энэ үе шатанд
жилд дунджаар 42.1 хувиар өсгºíº. Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðò уул уурхайн салбарын ýçëýõ
õóâèéí æèíг 88 %-ä õ¿ðгэнэ.
Хоёрдугаар үе шат: (2016-2021 он): Олборлох салбарын үйлдвэрлэлийг энэ үе шатанд
жилд дунджаар 19.3 хувиар өсгөнө. Аж үйлдвэрийн салбарт уг салбарын эзлэх хувийн жин 95
%-д хүрэх болно.
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн талаар
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Нэгдүгээр үе шат: (2010-2015 он): Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийг энэ үе
шатанд жилд дунджаар 1.5 хувиар өсгөнө. Уг салбарын аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлд
эзлэх хувийг 2015 онд 20 хувьд хүргэнэ.
Хоёрдугаар үе шат: (2016-2021 он): Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэл энэ үе шатанд
жилд дунджаар 1.4 хувиар өснө. Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлд эрчим хүчний салбарын
үйлдвэрлэлийн эзлэх хувийн жин 2021 онд 7.1 хувь болно.
Барилгын салбарын үйлдвэрлэлийн талаар
Нэгдүгээр үе шат: (2010-2015 он): Барилгын салбарын үйлдвэрлэлийн жилийн дундаж
өсөлтийг 2015 онд 12 хувьд хүргэнэ.
Хоёрдугаар үе шат: (2016-2021 он): Барилгын салбарын үйлдвэрлэлийн жилийн дундаж
өсөлт энэ үе шатанд 7 хувь байх ба уг салбарын аймгийн ДНБ-д эзлэх хувийн жинг
нэмэгдүүлнэ.
ХАА-н салбарын үйлдвэрлэлийн талаар
Нэгдүгээр үе шат: (2010-2015 он): ХАА-н салбарын үйлдвэрлэлийг энэ үе шатанд жилд
дунджаар 7.6 хувиар өсгөнө. ХАА-н салбарын үйлдвэрлэлийн ДНБ-д эзлэх хувь 2010 онд 12.7
хувь байсан бол 2015 онд 7.9 хувь болж өөрчлөгдөнө.
Хоёрдугаар үе шат: (2016-2021 он): ХАА-н салбарын үйлдвэрлэлийг энэ үе шатанд
жилд дунджаар 5.1 хувиар өсгөнө. 2021 онд ХАА-н салбарын ДНБ-д эзлэх хувь 5.1 хувьä
õ¿ðãýíý.
Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэлийн талаар
Нэгдүгээр үе шат: (2010-2015 он): Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэлийг энэ үе
шатанд жилд дунджаар 12.8 хувиар өсгөнө. Óã ñàëáàðûí ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâèéã 35.2 %-д хүргэж
салбарын бүтцэд нилээд өөрчлөлт гарах болно.
Хоёрдугаар үе шат: (2016-2021 он): Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэлийг энэ үе
шатанд жилд дунджаар 7.2 хувиар өсгөнө. Үйлчилгээний салбарûí ÄÍÁ-ä ýçëýõ æèí 2021
онд 25.4 хувь болно. Үйлчилгээний салбарт худалдааны салбарын эзлэх хувийн жинг 35.4
хувьд, санхүүгийн салбарын эзлэх хувийн жинг 36.8 хувьд тус тус хүргэх болно.

Нэг хүнд нîгдох ДНБ
Нэгдүгээр үе шат: (2010-2015 он): Нэг хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжээ 2009 îíä 2.6 сая
төгрөг байсан бол 2015 онд 6.7 сая төгрөгт хүрч íýã õ¿íä íîãäîõ ÄÍÁ-èé õýìæýýã 2009 îíòîé
õàðüöóóëáàë 2.6 äàõèí íýìýãä¿¿ëнэ.
Хоёрдугаар үе шат: (2016-2021 он): Нэг хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжээг 2021 онд 13.6 сая
төгрөгт хүргэнэ.
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ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

д/д

Он

ХАА

Олбор-лох

Боловсруулах

Эрчим хүч

Барилга

Худалдаа

Тээвэр

1

2005

3192667.8

2357900.5

1425.6

3174446.8

0

1421589

787859

2

2006

3192000.9

945963.4

-475.8

3602919.9

0

1275287

100135

3

2007

4218678.3

1212831.4

593.8

363228.7

0

1281394

165905

4

2008

4488983.0

2093452.1

5243.6

1395630.7

10711.0

3648593

116283

5

2009

4682034.6

2523498.8

770.7

1775630.7

28840.5

5299590

61448.6

Үргэлжлэл

1

2005

399971

11587

434230.4

331217.0

191660

152633.2

ДНБ,
мянган
төгрөг
12457187

2

2006

588503

17521

612915.3

436687.2

252078

210458.8

11233992

3

2007

897841

25664

1023557.0

821605.8

409076

181349.5

10601724

4

2008

789686

51633

1678684.0

1121881.0

550782

717068.8

16668632

5

2009

827099

70328

1537505.0

1284939.5

234355

403423.6

18729464

д/д

Он

Санхүү

Үл
хөдлөх

Төр

Боловсрол

Эрүүл
мэнд

Нийгмийн
хамгаалал

Эх сурвалж: Аймгийн статистикийн хэлтэс
Аймгийн ДНБ болон бусад салбарын үзүүлэлтүүдийн тооцоолол, сая төгрөг

Аж
үйлдвэр

Эрчим
хүч

ХАА

2010

5237.6

8574.5

4419.2

8.9

4146.4

28.4

6531.1

765.3

2011

5665.2

10937.6

6715.9

10.2

4211.5

35.3

7544.0

780.0

2012

6092.7

13914.7

9626.6

11.5

4276.6

42.1

8556.9

794.7

2013

6520.3

17505.7

13151.3

12.7

4341.7

48.9

9569.9

809.3

2014

6947.9

21710.7

17289.9

14.0

4406.8

55.8

10582.8

824.0

2015

7375.4

26529.6

22042.4

15.2

4472.0

62.6

11595.7

838.7

2016

7803.0

31962.5

27409.0

16.5

4537.1

69.5

12608.7

853.3

2017

8230.6

38009.4

33389.5

17.7

4602.2

76.3

13621.6

868.0

2018

8658.2

44670.2

39983.9

19.0

4667.3

83.1

14634.5

882.7

2019

9085.7

51945.0

47192.3

20.2

4732.4

90.0

15647.5

897.3

2020

9513.3

59833.7

55014.7

21.5

4797.5

96.8

16660.4

912.0

68336.4

63451.0

22.7

4862.7

103.7

17673.3

926.7

2021

9940.9

Олборлох

Боловсруулах

он

Барилга

Худалдаа

Үргэлжлэл
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GRDP,
сая төгрөг

ДНБий
өсөлт,
хувиар

Сан-хүү

2010

6717.3

80.8

2039.1

1577.1

442.8

635.4

41204.0

19.6

13331.1

2011

7772.8

96.0

2366.3

1836.3

481.2

736.3

49188.6

19.4

13432.8

2012

8828.3

111.1

2693.5

2095.6

519.6

837.1

58401.1

18.7

13534.5

2013

9883.9

126.3

3020.8

2354.8

558.0

937.9

68841.6

17.9

13636.2

2014

10939.4

141.5

3348.0

2614.1

596.5

1038.7

80510.0

16.9

13737.9

2015

11995.0

156.6

3675.2

2873.4

634.9

1139.5

93406.3

16.0

13839.6

2016

13050.5

171.8

4002.5

3132.6

673.3

1240.4

107530.5

15.1

13941.3

2017

14106.1

186.9

4329.7

3391.9

711.7

1341.2

122882.7

14.3

14043

2018

15161.6

202.1

4656.9

3651.2

750.1

1442.0

139462.8

13.5

14144.7

2019

16217.1

217.3

4984.2

3910.4

788.5

1542.8

157270.7

12.8

14246.4

2020

17272.7

232.4

5311.4

4169.7

826.9

1643.6

176306.7

12.1

14348.1

2021

18328.2

247.6

5638.6

4429.0

865.3

1744.5

196570.5

11.5

14449.8

Төр
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Эрүүл
мэнд

Нийгмийн
хамгаалал

Үл хөдлөх

он

Боловсрол

2010-2021

Хүн ам

