
Сумын ИТХ-ын ээлжит 2015 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн                                                                                                                                     

6 дугаар хуралдааны 09 тогтоолоор батлав. 

“ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ, АЙМАГ, СУМ БОЛОХ” СТРАТЕГИ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД АРБУЛАГ СУМАНД                                       

ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015-2016 

ҮНДЭСЛЭЛ: Хүүхдэд ээлтэй аймаг, сум болох” стратеги зорилтын  хүрээнд 

Арбулаг суманд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө нь Монгол улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн 2012-2016 “Хүүхдэд 

ээлтэй а ймаг” сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, аймгийн стратеги төлөвлөгөөнд тулгуурласан болно. Энэхүү 

ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэнээр манай сум Хүүхдэд ээлтэй аймаг, сум болох” стратеги хэрэгжих боломж Арбулаг сумын хувьд 

бүрдэнэ.өх 

АРБУЛАГ СУМАНД ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015-2016 
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Үр дүн-1: 2016 

он гэхэд эхийн 

эндэгдэлгүй 

болж хүүхдийн 

эндэгдлийг 

13.6 промельд 

хүргэнэ. 

Зорилт-1. Сум баг бүрт 

хүрч үйлчлэх стратеги” –г 

өрхийн хөгжлийг дэмжих 

хөтөлбөртэй уялдуулан 

хэрэгжүүлж, зорилтот 

бүлгийн эх хүүхдийг эрүүл 

мэндийн нэн шаардлагатай 

тусламж үйлчилгээний 

багцад  хамруулах замаар 

үйлчилгээний тэгш бус 

байдлыг арилган хүртээмж 

чанарыг нэмэгдүүлэх 

Эхийн эндэдлийн 

түвшин /100.000 

амьд төрөлтөд/ 

Эхийн эндэгдлийн 

бодит тоо /100.000 

нийт амьд төрөлтөд/ 

Статисти

-кийн 

мэдээ 

0 

2
0
1
5

 

 2
0
1
6

 

 
2
0
1
7

 

 

0 0 0 

Жирэмсний эрт 

үеийн хяналтын 

хувь 

Эхийн 3 сартай 

хяналтанд авсан 

жирэмсэн 

эмэгтэйчүүдийн тоо 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 94 100 100  

Нийт төрөлтөнд 20 

хүртэлх насныхны 

эзлэх хувь 

20 доошгүй насны 

төрсөн 

эмэгтэйчүүдийн тоо 

/100 төрсөн эхийн 

тоо/ 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 84 7.6 0  

Нийт БЗДХ-ын 

өвчлөлийн дотор 

20 хүртэлх насны 

эзлэх хувь  

Нийт БЗДХ-ын 

өвчтэй илэрсэн 

100/20 хүртэлх 

насны / 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 3.4 2.6 2.0  

1 цагийн дотор 

ангир уургаар эрт 

амлуулсан хүүхэд 

1 цагийн дотор 

ангир уургаар эрт 

амлуулсан 

хүүхэд/100 амьд 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 100 100 100  



төрөлтөд/ 

   Эхийн сүүгээр  Эхийн сүүгээр  Статисти

кийн 
 89 95.5 100  

  

 

  дагнан хооллосон 

5 сартай хүүхэд 

дагнан хооллосон 5 

сартай хүүхдийн тоо  

 мэдээ      

 Үр дүн-2: 1 

хүртэлх насны 

хүүхдийн 

бүрэн 

дархлаажуулал

тыг 99.5%-д А, 

D амин дэмийн 

хамрагдалтыг 

80%, 95%-д 

хүргэнэ. 

Зорилт-2. Эх хүүхдийн 

хоол тэжээл, өсөлтйиг 

дэмжих ү.а-г иргэд, гэр бүл, 

байгууллага, хамт олон 

шийдвэр гаргагч нарын 

оролцоо санаачлагад 

тулгуурлан зохион 

байгуулж эх, хүүхдийн 

хяналтыг сайжруулах 

Нэмэгдэл хоолонд 

орсон 6-8 сартай 

хүүхэд 

Жинлэсэн хүүхдээс 

Нэмэгдэл хоолонд 

орсон 6-8 сартай 

хүүхдийн тоо  

/нийт 6-8 сартай 

жинлэсэн хүүхдийн 

тоо 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 96 100 100  

 Үр дүн-3. 

Хөхүүл болон 

жирэмсэн эх, 

6-23 сартай 

хүүхдийн 

ОНБТБ-г 

зөвлөмжийн 

дагуу хэрэглэх 

хувийг 80%-д 

хүргэнэ. 

Зорилт-3. Хөгжлийн 

мэдээлэл харилцааны 

стратегийг орон нутгийн 

онцлогт тохируулан сум 

бүрт боловсруулж 

хэрэгжүүлэх 

1 хүртэлх насны 

хүүхдийн эндэгдэл 

/100 амьд 

төрөлтөд/ 

1 хүртэлх насны 

хүүхдийн 

эндэгдлийн  /1000 

нийт амьд төрөлтөд/ 

Статисти

кийн 

мэдээ 

п
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0 0 0  

  Зорилт-4. Хүүхэд өсвөр 

үеийнхний дундах шүд 

цоорох өвчлөлийн 

тархалтыг бууруулах 

 

Зорилт-5. НҮЭМ болон 

ХДХВ, ДОХ, БЗДХ-с 

сэргийлэх цогц арга 

хэмжээг олон нийтийн 

оролцоо санаачлага дээр  

түшиглэн хэрэгжүүлэх 

5-6 насны 

хүүхдийн дундах 

шүд цоорох 

өвчлөлийн 

тархалтын хувь 

Шүд цоорох өвчтэй 

5-6 насны хүүхдийн 

тоо 100 /судалгаанд 

хамрагдсан  5-6 

настай хүүхэд/ 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 326 264 264  

12 настай 

хүүхдийн дундах 

шүд цоорох 

өвчлөлийн тархалт 

Шүд цоорох өвчтэй 

12 насны хүүхдийн 

тоо 100 /судалгаанд 

хамрагдсан  12 

настай хүүхэд/ 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 424 364 367  

  Зорилт-6. Эх хүүхдэд 

чиглэсэн нэн шаардлагатай 

тусламж үйлчилгээний 

0-5 настай 

хүүхдийн нас 

баралтын дотор 

осол гэмтлийн 

улмаас нас барсан 0-

5 насны нийт 100 /0-

Статисти

кийн 

мэдээ 

 0 0 0  



багцыг хэрэгжүүлэн эх 

хүүхдэд үзүүлэх тусламж 

үйлчилгээний чанар 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

 

 

 

 

 

 

Зорилт-7. Эх хүүхдийн 

тусламж үйлчилгээний 

чиглэлээр эмч мэргэжилтэн 

нарыг мэргэшүүлэх, 

дадлагажуулах, ур чадвар, 

мэдлэг хандлагыг 

дээшлүүлэх, тогтвор 

суурьшилтай ажиллахад 

анхаарах 

осол гэмтлийн 

эзлэх хувь 

5 насны хүүхдийн 

нас баралт/ 

6-59 сартай А 

аминдэм уусан 

хүүхэд 

Нийт жинлэсэн 

хүүхдээс 6-59 сартай 

А аминдэм уусан 

хүүхэд 100 / 

жинлэсэн 6-59 

сартай нийт 

хүүхдийн тоо/ 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 100 100 100  

0-23 сартай 

урьдчилан 

сэргийлэх тунгаар 

Д амин дэм уусан 

хүүхэд 

Нийт жинлэсэн 

хүүхдээс 0-23 сартай 

Д амин дэм уусан 

хүүхэд / жинлэсэн 0-

23 сартай нийт 

хүүхдийн тоо/ 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 100 100 100  

1 хүртэлх насны 

дархлаажуулалтын 

бүрэн тунгийн 

хамралт  

1 хүртэлх насны 

дархлаажуулалтанд 

хамрагдвал зохих 

хүүхдийн тоо 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 100 100 100  

Өсөлтийн 

хяналтанд 

хамрагдсан 0-5 

насны хүүхэд 

Өсөлтийн хяналтанд 

хамрагдсан 0-5 

насны хүүхэд 100 

/нийт 0-5 насны 

хүүхэд/ 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 89.

3 

89.3 95  

   5 хүртэлх насны 

тураалтай  
-2, -03/ стандарт 

хазайлтаас доогуур 

байгаа нийт 

хүүхдийн тоо  

Статисти

кийн 

мэдээ 

 1 0 0  

   5 хүртэлх насны 

өсөлт хоцролттой 

хүүхэд  

нийт 5 хүртэлх 

насны жинлэсэн 

хүүхдийн тоо 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 4 4 0  

   5 хүртэлх насны 

туранхай хүүхэд  
-2, -03/ стандарт 

хазайлтаас доогуур 

байгаа нийт 

хүүхдийн тоо 100 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 6 4 0  

   ОНБТБ зохих 

зөвлөмжөөр 

хэрэглэж байгаа 6-

23 сартай хүүхэд 

Нийт өсөлтийн 

хяналтанд 

хамрагдсан 6-23 

сартай  ОНБТБ 

хэрэглэсэн хүүхэд 

100 /жинлэсэн 0-23 

сартай нийт 

хүүхдийн тоо 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 364 430 0  



  ОНБТБ зохих 

зөвлөмжөөр 

хэрэглэж байгаа 

жирэмсэн болон 

хөхүүл эхийн  

Эзлэх хувь  

Жирэмсэн болон 

хөхүүл эхийн 

тоогоор 

ЭМС-ын 

100 –р 

тушаалаа

р 

 98 96 98  

  Нялхас бага, 

насны хүүхдийн 

зөвлөгөө авсан 0-

23 сартай 

хүүхэдтэй эцэг 

эхийн эзлэх хувь 

Зөвлөгөө авсан 

хүмүүсийн тоо 

ЭМТ-ийн 

дотоод 

мэдээ 

 62 86 124  

  Зохистой 

хооллолтын талаар 

зөвлөгөө авсан 

жирэмсэн, хөхүүл 

эхчүүдийн эзлэх 

хувь 

Зөвлөгөө авсан 

хүмүүсийн тоо 
ЭМТ-ийн 

дотоод 

мэдээ 

 58 56 62  
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Үр дүн 1. 

Сургууль 

завсардалтыг 

тэглэж хүүхэд 

бүрийг бүх 

шатны 

боловсролд 

тэгш 

хамрагдах 

нөхцөл орчныг 

бүрдүүлсэн 

байна. 

Зорилт-1. Боловсролын 

менежментийг 

боловсронгуй болгох 

 

 

Зорилт-2.  

Сургууль, цэцэрлэгийн 

материаллаг орчныг 

сайжруулах 

 

Зорилт-3.  

Бловсролын салбарын 

хүний нөөцийг 

чадавхжуулах  

 

Зорилт-4. 

Насан туршийн 

боловсролын чадавхийг 

бэхжүүлж дүйцсэн 

хөтөлбөрийн сургалтыг үр 

дүнд хүргэх 

Хүүхдэд ээлтэй 

цэцэрлэгийн 

шалгуур 

үзүүлэлтйиг 

хангасан 

цэцэрлэгийн тоо 

Хүүхдэд ээлтэй 

цэцэрлэгийн 

шалгуур үзүүлэлтээр 

Боловсро

лын 

статитист

икийн 

мэдээ 

 1 1 2  

СӨБ-ын хамралт Тухайн хичээлийн 

жилд хамрагдсан 

хүүхдийн тоо 

Цэцэрлэг

ийн 

тайлан 

204 213 225 240  

Сайжруулсан ус 

ариун цэврийн 

байгууламжийн 

хувь 

Хөндлөнгийн 

үнэлгээ дүгнэлтээр 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 1 1 1  

Өдөр тутмын 

хөгжлийн үйл 

ажиллагаанд бага 

насны хүүхдийн 

хөгжлийн 

стандартыг 

нэвтрүүлж байгаа 

хувь 

Боловсролын газрын 

хяналт үнэлгээ, 

шалгуурын 

гүйцэтгэлээр  

Өөрийн 

үнэлгээ, 

дотоод 

хяналт 

 85 90 95  

Хүүхдийг 

хөгжүүлэхэд эцэг 

эх олон нийтийн 

оролцоог хангасан 

Хүүхдэд ээлтэй 

цэцэрлэгийн 

шалгуур үзүүлэлтээр 

Цэцэрлэг

ийн 

тайлан 

 80 85 90  



байдлын ахиц 

өөрчлөлт 

Багшийн 

мэргэжлийн оур 

чадвар, харилцаа 

хандлагын 

өөрчлөлт 

Хүүхдэд ээлтэй 

цэцэрлэгийн 

шалгуур үзүүлэлтээр 

Цэцэрлэг

ийн 

тайлан 

70 75 85 95  

Хүүхдэд ээлтэй 

сургуулийн 

шалгуурыг 

хангасан 

сургуулийн эзлэх 

хувь 

Хүүхдэд ээлтэй 

цэцэрлэгийн 

шалгуур үзүүлэлтээр 

ХЭС-г 

хөгжүүлэ

х  

Хөгжлий

н 

хөтөлбөр

ийн 

хэрэгжил

т 

 100 100 100  

   ЕБ-ын хамрах 

сургалтын хувь 

Тухайн хичээлийн 

жилийн 

боловьсролын 

статистик, сурин хүн 

амын тоо 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 56 58 60  

АББ хамрагдалтын 

хувь 

Сургууль 

завсардалтыг 

арилгах стратегийн 

шалгуур 

Статисти

кийн 

мэдээ 

 12 11 9  

   Сайжруулсан ус 

ариун цэврийн 

байгууламж бүхий 

сургуулийн хувь 

Үнэлгээний ахицаар Статисти

кийн 

мэдээ 

0 0 2 2  

   Гар угаах зөв 

дадал эзэмшсэн 

сурагчын хувь 

Хөндлөнгийн 

үнэлгээгээр 

Сургуули

йн тайлан 

40 60 70 90  

   Хүүхдэд ээлтэй 

дотуур эзлэх хувь 

ХЭС-г хөгжүүлэх 

хөтөлбөр, шалгуур 

үзүүлэлт 

Ажлын 

тайлангаа

р 

 85 85 90  

   Хүүхдэд ээлтэй 

ангийн эзлэх хувь 

21 бүлэг 

ХЭС-г хөгжүүлэх 

хөтөлбөр, шалгуур 

үзүүлэлт 

шалгуур 

үзүүлэлт, 

Ажлын 

тайлангаа

р 

70 80 90 100  

   Хүүхдэд ээлтэй 

багшийн эзлэх 

хувь 

шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу 
Сурагчды

н санал 

асуулгаар 

100 80 95 100  



 

   Сурлагын 

амжилтын ахиц 

БГ-ын хяналт 

үнэлгээ, стандарт 

хэрэгжилтийн 

өсөлтөөр 

Үндэсни

й 

хөтөлбөр, 

стандарт 

хэрэгжил

тийн 

өсөлтөөр 

65 73.

5 

80 85  

  Эрүүл орчин, эрүүл хүүхэд, 

эрүүл багш 

Хүүхдэд ээлтэй 

сургуулийн 

эмчийн эзлэх хувь 

 

шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу 
шалгуур 

үзүүлэлтэ

эр 

100 100 100 100  

   Хүүхдэд ээлтэй 

нийгмийн 

ажилтны  эзлэх 

хувь 

 

шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу 
Боловсро

лын 

үнэлгээгэ

эр 

100 100 100 100  

   Сургуулийн орчин 

дахь хүүхэд 

хамгааллын 

бодлого, журам, 

хэрэгжилт, үр дүн 

шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу 
Сургуули

йн 

нийгмий

н 

ажилтны 

тайлан 

60 70 73 80  
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Үр дүн-1. 

2016 он гэхэд 

байгууллагга 

бүр хүүхэд 

хамгааллын 

бодлоготой 

болж, 

хүүхдийн гэмт 

хэрэг буурсан 

байна. 

Зорилт-1. 

Хүүхдийн эрх зөрчигдөх, 

аливаа дарамт, 

хүчирхийлэл үл хайхрах 

байдалд өртөхөөс 

урьдчилан сэргийлэх 

ажлыг өргөжүүлж, тэдэнд 

ээлтэй эрүүл, аюулгүй 

орчинг бүрдүүлэх  

 

Зорилт-2. 

Хүүхэд хамгааллын 

үйлчилгээг сайжруулж, 

түүнд чиглэсэн нөлөөллийн 

ажлыг зохион байгуулах 

 

 

Хүүхэд 

хамгааллын 

бодлоготой 

байгууллагын тоо 

/өссөн дүнгээр/ 

Хүүрэд хамгааллын 

бодлогыг 

хэрэгжүүлэн 

ажиллаж буй 

байгууллагын тоо 

Байгуулл

агын 

Хүүхэд 

хамгаалл

ын 

бодлогыг 

хэрэгжүү

лж 

ажиллаж 

буй 

бодлогын 

тайлан 

  1 1  

   Хүүхэд хамтарсан багаар  2     



хамгааллын 

үйлчилгээг 

хамтарсан багаар 

үзүүлдэг сумын 

хувь 

үйлчилгээ  үзүүлсэн 

үйлчилгээний 

тоогоор 

   Хүүхэд үйлдсэн 

гэмт хэргийн 

бууруулах хувь 

Өмнөх оны суурь 

үзүүлэлтйиг дараа 

оны үзүүлэлттэй 

харьцуулан гаргана. 

Шүүхийн 

сарын 

мэдээнээ

с 

0 0 0 0  

   Гэмт хэрэгт 

холбогдсон болон 

шүүхээр 

шийтгүүлсэн 

хүүхдийн 

бууралтын тоо 

Өмнөх оны суурь 

үзүүлэлтйиг дараа 

оны үзүүлэлттэй 

харьцуулан гаргана. 

Шүүхийн 

сарын 

мэдээнээ

с 

0 0 0 0  

   Тэвчишгүй 

хэлбэрийн 

хөдөлмөр эрхэлж 

буй хүүхдийн 

хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 

бууралтын хувь 

Тэвчишгүй 

хэлбэрийн хөдөлмөр 

эрхэлж байгаа нь 

бүртгэгдсэн нийт 

хүүхдийн тоог энэ 

төрлийн 

хөдөлмөрөөс 

хөндийрсөн 

хүүхдийн бууралтын 

үзүүлэлтээр тооцон 

гаргана. /7-18 нас/ 

суурь үзүүлэлтийг 

хурдан морь унаач 

хүүхдийн тоог нийт 

7-18 насны 

хүүхдийн тоотой 

хаьцуулан гаргана. 

Статисти

к мэдээ 

0 0 0 0  

  Зорилт-1. 

Хүүхэд, өсвөр үеийнхний 

хөгжлийг дэмжих шинэ 

арга зүйг нэвтрүүлж тэдний 

өөрийн удирдлагын 

байгууллагуудыг 

чадавхжуулах, гүйцэтгэх 

үүргийг нэмэгдүүлэхэд 

чиглэсэн олон нийтийн 

Орон нутгийн 

хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгсэлд хүүхдэд 

зориулсан 

нэвтрүүлгийн цаг, 

булантай болох 

Орон нутгийн 

хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр улирал 

тутамд хүүхдэд 

зориулсан цагийг 

бий болгон дундаж 

хугацааг тооцон 

хяналт тавих, 

хамтран ажиллах 

Сургууль 

цэцэрлэг

ийн 

тайлан 

0 1 1 2  



хамтын үйл ажиллагааг 

хөгжүүлэх 

Зорилт-2. 

Хүүхдэд хэрэгтэй 

мэдээллийг түгээх, тэднийг 

сонсох, зөвлөлдөх ээлтэй 

орчныг бүрдүүлэх 

Өсвөр үеийнхний 

хичээлээс гадуур 

бие даан өөрийгөө 

хөгжүүлэх 

хөгжлийн 

хөтөлбөрт 

хамрагдах 

дугуйлангийн тоо 

Нэг багж 1 

дугуйлан 

Хичээлээс гадуур 

хөгжлийн хөтөлбөрт 

хамрагдсан 

хүүхдийн тоо 

Сургуули

йн тайлан 

14/38

5 

22/

402 

23/4

10 

24/

240 
 

Хүүхэд өсвөр 

үеийнхний өөрийн 

удирлагын 

байгууллага, хамт 

олны хөдөлгөөний 

тоо 

Хүүхдийн өөрийн 

удирлагын 

байгууллага, 

хөдөлгөөнд 

хамрагдсан 

хүүхдийн тоо 

Сургуули

йн тайлан 

4/87 6/1

12 

8/15

0 

9/1

60 
 

Иргэний танхимд 

хүүхдийн индэр 

ажиллуулж 

“Хүүхдийн 

насуудал сонсох 

өдөр”-тэй болсон 

сумдын хувь 

Иргэний танхимын 

дэргэд хүүхдийн 

индэр ажиллуулсан 

тоо /хамрагдсан 

хүүхэд/  

Сургуули

йн тайлан 

2/56 3/1

50 

4/25

0 

5/3

00 
 

Хүүхдийн 

асуудлыг тусгасан 

сонин сэтгүүлийн 

гаралтын тоо 

Хүүхдийн асуудлаар 

гаргасан сонин 

сэтгүүлийн улирал 

тутмын дугаарын  

тоо 

Сургуули

йн тайлан 

4 4 8 8  

 Үр дүн-1. 

Зорилтот 

бүлгийн 

өрхийн 90%-г 

нийгмийн 

суурь 

үйлчилгээнд 

хармуулна. 

Зорилт-1. 

Нийгмийн суурь 

үйлчилгээг хүртэж буй 

зорилтот бүлгийн өрхийн 

тоог нэмэгүүлэх 

Нийгмийн суурь 

үйлчилгээний 

хамрагдалт нь 

нэмэгдсэн 

зорилтот бүлгийн 

өрхийн эзлэх хувь 

/халамж, 

хөдөлмөр, эрүүл 

мэнд, боловсрол, 

НД, ИБ, хүүхэд 

хамгааллын 

үйлчилгээ 

Зорилтот өрхийн 

тоотой 

харьцуулсанаар 

1,2,3, 6-р бүлэг 20 

өрх 

ЗДТГ-ын 

тайлан 

135 163 187 201  



 

Г
эр

 б
ү
л

 

 Зорилт-2. Зорилтот 

бүлгийн өрх дахь эерэг зан 

үйл хандлагын 

өөрчлөлтийг бий болгох  

 

. Зорилтот бүлгийн 

өрх дахь эерэг зан 

үйл хандлагын 

өөрчлөлтийн хувь 

/архи, тамхи, 

согтууруулах 

ундааны хэрэглээ 

нь буурсан өрхийн 

тоо 

Нийгмийн суурь 

үйлчилгээ хүртэж 

буй зорилтот 

бүлгийн өрхийн тоо 

Нийгмий

н 

ажилтны 

хамтарса

н баг, 

ажлын 

хэсгийн 

судалгаан

ы дүнгээр 

21 18 13 10  

  Зорилт-2. Өрх гэр бүлиийг 

хөгжлийн таатай орчин 

болгоход чиглэсэн 

мэдээлэл нөлөөллийн 

хамтын ажиллагаааг 

өргөжүүлэх 

Зорилтот бүлгийн 

өрх дахь эерэг зан 

үйл хандлагын 

өөрчлөлтийн хувь 

/гэр бүлийн 

харилцаанд эерэг 

уур амьсгал 

бүрдүүлсэн 

өрхийн тоо/ 

Нийгмийн суурь 

үйлчилгээ хүртэж 

буй зорилтот 

бүлгийн өрхийн тоо 

Нийгмий

н 

ажилтны 

хамтарса

н баг, 

ажлын 

хэсгийн 

судалгаан

ы дүнгээр 

20 8 4 0  
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 Зорилт-1.Хүүхдийн эрүүл 

аюулгүй хөгжих орчныг 

бий болгох  

 

 

Зорилт-2 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдэд зориулсан ээлтэй 

үйлчилгээг бий болгох 

 

Хүүхдэд 

зориулсан 

тоглоомын 

талбайн тоо 

Тоогоор Гүйцэтгэ

л  

1 2 2 3  

Хүүхдэд биеийн 

тамирын задгай  

талбайн тоо 

Тоогоор  1 2 2 3  

Хүүхдэд 

чийрэгжүүлоэлтйи

н байгууламжийн 

талбайн тоо 

Тоогоор Гүйцэтгэ

л  

3 3 3 3  

  Зорилт-3. Хүүхдэдээлтэй 

эрүүл аюулгүй орчин 

бүрдүүлсэн сум баг, 

байгууллага, ААН-ийг 

дэмжиж урамшуулах, 

түгээн дэлгэрүүлэх 

Зорилт-4. Хүүхдэд ээлтэй 

нийтийн тээврийн 

ХБ-тэй хүүхдэд 

зориулсан дэд 

бүтцтийг /барилга, 

зам талбайд/ бий 

болгосон 

байгууллагын тоо 

Тэргэнцэртэй 

иргэдэд зориулсан 

налуу зам барьсан 

байгууллагад хийсэн 

судалгааны дүнгээс 

харахад 

Аймгийн 

ИТХТ-н 

2013 оны 

47-р 

тогтоол 

3 3 4 5  



үйлчилгээг пнэвтрүүлэх 

Зорилт-5.  

Хүн амын аюулгүй усан 

хангамжийн хүртээмжийг 

сайжруулах 

Зорилт-6 

Хүн ам, айл өрх 

байгууллагын ариун 

цэврийн байдлыг 

сайжруулах  

Зорилт-7.  

Сургууль, цэцэрлэгийн 

ариун цэвэр, усан 

хангамжийг сайжруулах 

 

Хүүхдэдээлтэй 

эрүүл аюулгүй 

орчин бүрдүүлсэн 

байгуулагын тоо 

Хүүхдэдээлтэй 

эрүүл аюулгүй 

орчин бүрдүүлэх 

болзлыг хангасан 

байх 

 0 0 1 2  

Сайжруулсан ус 

ариун цэврийн 

байгууламж бүхий 

сургуулийн тоо 

Үнэлгээний ахицаар Гүйцэтгэ

л  

0 1 1 1  

Сайжруулсан ус 

ариун цэврийн 

байгууламж бүхий 

цэцэрлэгийн тоо 

Хөндлөнгийн 

үнэлгээ дүгнэлтээр 

Гүйцэтгэ

л  

0 1 1 1  

        

 Үр дүн1: Орон 

нутгийн  

Зорилт-1. Орон  Төрөөс  Хүүхдийн өөрөө Хүүхдий

н  

0 0 0 1  
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хүүхдэд 

чиглэсэн 

бодлого болон 

төсөв, 

дэмжлэгийг 

50%-иас 

доошгүй 

хувиар 

нэмэгдүүлнэ. 

нутгийн хүүхдэд чиглэсэн 

бодлого, шийдвэр, төсөв 

дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх 

санхүүгийн 

дэмжлэг авсан 

хүүхдийн өөрийн 

удлирдллагын 

байгууллагын хувь 

 удирдлагын 

байгууллагын нийт 

тоог, төрөөс 

санхүүгийн дэмжлэг 

авсан хүүхдийн 

өөрөө удирдлагын 

байгууллагын 

тоотой харьцуулсан 

хувь 

өөрөө 

удирдлаг

ын 

байгуулл

агын 

тайланги

йн 

рхяналт 

үнэлгээн

ий 

дүнгээр  

     

  Хүүхдийн эрхийг хангах, 

хамгаалах чиглэлээр 

гаргасан ИТХТ-ийн 

тогтоол, Засаг даргын 

захирамжийн 

хэрэгжилтийн хувь 

Сумдын ИТХТ-н 

тогтоол, Засаг 

даргын 

захирамжаас 

хүүхдийн эрхийг 

хангах хамгаалах 

чиглэлээр гарсан 

шийдвэрийн 

хэрэгжилтэд 

хийсэн ХШҮ-ний 

Аймаг сумдын 

ИТХТ-н тогтоол, 

Засаг даргын 

захирамжийн 

хэрэгжилтийн 

тайлан 

70 90 100 100   



дүн 

   Орон нутгийн 

хөгжлийн сангаас 

хүүхдэд чиглэсэн 

үйл ажиллагаанд 

зарцуулсан төсөв, 

хөрөнгө 

оруулалтын хувь 

2013 оны орон 

нутгийн хөгжлийн 

сангийн 

санхүүжилтээр 

хүүхдийн чиглэлээр 

хийгдсэн хөрөн 

оруулалтын 

гүйцэтгэлийн 

тайлангийн дүн 

Хөгжлий

н 

бодлогын 

хэлтэс/Хө

рөнгө 

оруулалт

ын 

гүцэтгэли

йн тайлан 

ОНХС-ийн 10 хүртэлх 

хувийг хүүхдэд чиглэсэн 

үйл ажиллагаа явуулж 

байх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


