
ХАВСРАЛТ 3. Сэдэвчилсэн чиглэлүүдийн дагуу багцалсан онцгойлон авч үзэх Төсөл Хөтөлбөрүүдийн жишээ болон төрлийг санхүүжилтийн 

шалгууртай холбогдуулан тайлбарласан дэлгэрэнгүй товчоо    

Сэдэвчилсэн чиглэлүүд Тайлбар Онцгойлон авч үзэх Төсөл Хөтөлбөрийн жишээ (жишээгээр 

хязгаарлагдахгүй) 

Нийгмийн суурь 

үйлчилгээ (Эрүүл 

мэнд,Соёл, Боловсрол, 

Мэргэжлийн сургалт, 

Хөдөлмөрийн 

чадвар– Хавсралт 8 

Боловсрол 

Боловсролын ач холбогдлыг сурталчилах, 

түүнчлэн бага насны болон сургуулийн 

өмнөх боловсролын чанарыг 

сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх 

Боловсролын чанар сайжруулах санаачилга: 

 Боловсролын чанарыг үнэлэх, сайжруулах хөтөлбөрүүд, 

 Мэргэжил дээшлүүлэх, багш нарт зориулсан удирдахуйн ухааны 

сургалт, 

 Эцэг эхийн боловсрол, оролцоог хангах хөтөлбөр; 

 Хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд, 

 Бага насны хүүхдийн гэр бүлийн боловсрол  

Иргэд ба залуу манлайллыг хөгжүүлэн, 

давуу чанаруудыг олж харах 

Залуучууд хөгжлийн хөтөлбөрүүд, насанд хүрэгчид болон ахмадуудад чиглэсэн 

хөтөлбөрүүд, насан туршийн сургалтын хөтөлбөрүүд   

Зохистой эрдэм шинжилгээний, ажил 

мэргэжлийн боловсрол болон сургалтанд 

хамрагдах боломжийг ихэсгэх 

Техникийн ажил мэргэжлийн боловсрол олгох ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт 

Лаборатори, анги танхимын шинэчлэл гэх мэт техникийн тусламж 

Эрүүл мэнд 

Эрүүл мэнд аюулгүй байдал (замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдал), нийгмийн 

сайн сайханд чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг 

дэмжих 

 Иргэдийн эрүүл мэндийн үнэлгээ, 

 Иргэдийн сахилга бат, эрүүл амьдралын хэвшлийг бий болгох 

хөтөлбөрүүд, 

 Иргэдийн аюулгүй байдалд чиглэсэн хөтөлбөрүүд, 

 Иргэдийн эрүүл мэнд, сайн сайханд байдалд чиглэсэн хөтөлбөрүүд, 

 Иргэдэд хог хаягдал, усны чанарын тухай мэдлэг мэдээлэл олгох 

  

Боловсролын болон эрүүл мэндийн үйл 

ажиллагаагаар дамжуулан иргэдийн ур 

чадварыг хөгжүүлж тэдний сайн сайхан, 

аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрүүдийг 

дэмжих 

Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдын 

чадварыг нэмэгдүүлж эрүүл мэндийн 

байгууллагын тогтолцоог сайжруулах 

 Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдад мэргэжлийн ур чадвар олгох 

сургалт, 

 Эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжхуулах явуулын эмчийн үйлчилгээ 

 Иргэдийн дунд шаардлагатай анхны тусламжийн  сургалтыг зохион 

байгуулж аюул осолгүй байх үндэс тавих 



 Эрүүл мэндийн удирдлагын системийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд 

  

Байгаль орчин, усны 

менежмент- Хавсралт 

4, 5 

Далайцтай өөрчлөлт оруулах 

хөтөлбөрүүдийг дэмжих- ОТ-н явуулдаг 

үйл ажиллагаанаас ч илүү 

 Усны нөөцийн хамгаалалт; 

 Ногоон байгууламж, үржүүлгийн санаачилга 

 Цөлжилттэй тэмцэх иргэдийн оролцоо ногоожуулалтыг хөгжүүлэх 

 Цөлжилттэй тэмцэх 

 Байгаль орчны хамгаалалт, нөхөн сэргээлттэй холбоотой иргэдийн 

мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх, 

 Экологийн системийн үйлчилгээг таниулах сургалт, 

 Байгаль орчин хамгаалагчдын ур чадварыг дээшлүүлэх, 

 Ус болон тогтвортой байдлыг иргэдэд таниулах 

  

Өмнөговь аймгийн тулгамдаж буй 

байгаль орчны асуудлуудын тухай танин 

мэдүүлэх хөтөлбөрүүдийг дэмжих 

Бүсийн байгаль орчны чанарыг 

сайжруулах иргэдэд чиглэсэн 

хөтөлбөрүүдийг дэмжих 

Уламжлалт мал аж 

ахуй, бэлчээрийн 

менежмент – 

Хавсралт 6 

Малчдын амьдрал ахуйг дээшлүүлж 

малчин өрхийн орлогын эх үүсвэрийг 

ихэсгэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

 Малын эрүүл мэнд, эмнэлзүйн үйлчилгээний үнэлгээ, 

 Мал үржүүлгийн болон малын эмч нарын ур чадварыг хөгжүүлэх, 

 Малын эмч, мал үржүүлгийн ажлын лаборатори байгуулж 

сайжруулах хөтөлбөрүүд, 

 Малын эрүүл мэнд, үржүүлгийн чанар бэлчээр, усны нөөцийн хяналт 

үнэлгээний талаар малчдад мэдлэг мэдээлэл өгөх, 

 Бэлчээрийн менежмент сайжруулах хөтөлбөрүүд, 

 Бэлчээрийн менежментийг сайжруулахын тулд худаг өрөмдлөгийн 

ажил болон нөхөн сэргээлт хийх 

 Малын тэжээлийн ургамал тариалах санаачилга 

 Бэлчээрийн болон малын эрүүл ахуйн хөтөлбөрүүд, 

 Малчдад бэлчээр ашиглалтын тухай мэдээлэл өгөх, 

 Залуу малчин хөгжлийн хөтөлбөрүүд, 

 Малчдын нөхөрлөл хоршоолол багийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд 

  

Уламжлалт тогтвортой мал аж ахуй, 

нүүдлийн бэлчээрийн хэрэглээ, 

хадгалалтыг дэмжих 

Малчдын хоршооллын тогтвортой 

байдлыг дэмжих 

Үндэсний түүх соёл, 

аялал 

жуулчлал – Хавсралт 7 

Өмнөговь аймгийн биет болон биет бус 

соёлын, байгалийн өв, түүхийг хамгаалах 

хөтөлбөрүүдийг дэмжих 

 Биет болон биет бус соёлыг хамгаалан сэргээн засварлах 

хөтөлбөрүүд, 

 Байгалийн ба түүхийн өв болсон газрын  хамгаалалт 

 Эко соёлын аялал жуулчлал иргэдэд чиглэсэн жуулчлалыг сурталчилах 

 Орон нутгийн музейг шинэчлэх, сайжруулах 

 Соёлын өвийн талаар иргэдэд мэдлэг мэдээлэл өгөх 

Түншлэгч сумдын ‘амьд ахуйн соёл’-ын 

хөгжил цэцэглэлтэнд чиглэсэн 

хөтөлбөрүүдийг дэмжих 



Иргэдийн орлогын эх үүсвэрийг 

нэмэгдүүлэх иргэдэд чиглэсэн аялал 

жуулчлалын хөтөлбөрийг дэмжих 

  

Нийгмийн дэд бүтэц, 

хөрөнгө оруулалтын 

төсөл – Хавсралт 10 

Иргэдэд бодит өгөөж авчрах нийгмийн 

дэд бүтцийн төслүүдийг дэмжих. Эрүүл 

мэнд болон боловсрол хамгийн чухалд 

тооцогдоно 

 Дараах шинж чанартай төслүүдийн загвар, угсралтын ажил хийх: 

Сургуулийн өмнөх болон сургуулийн зориулалттай барилга 

байгууламж, анхдагч эрүүл мэндийн болон иргэдийн эрүүл мэндэд 

зориулсан байгууламж, иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд 

дэмжлэг үзүүлэх 

 Хог хаягдал зайлуулах байгууламж, ус цэвэршүүлэх байгууламж, 

нийтийн бие засах газар, зам, замын тэмдэг тэмдэглэгээ, дугуйн зам, 

үер уснаас хамгаалах хоолой, шуудуу татах, уурийн зуух, амьтны 

эрүүл мэнд, үржүүлгийн лабораторийн байгууламж, иргэдэд чиглэсэн 

төвүүд 

  

 Дэмжихгүй: Аливаа (хатуу)  зам, гүүр, цахилгааны шугам, 

тэдгээртэй холбоотой барилга байгууламж, усны нөөцийн хоолой, 

цэвэр усны шугам, зугаа цэнгэлийн газар, холбооны сүлжээ, 

захиргааны барилгын загвар, барилга угсралт 

  

  

 Дэмжихгүй:Одоо байгаа нийгмийн болон инженерийн дэд бүтцийн 

засварын ажил 

  

  

Орон нутгийн бизнес 

хөгжил, бараа 

үйлчилгээ худалдан 

авалт  – Хавсралт 9 

Өмнөговь аймгийн эдийн засгийн олон 

талт байдал болон өрсөлдөх давуу талыг 

хөгжүүлэх хөтөлбөрүүдийг дэмжих 

Жижиг болон дунд бизнес эрхлэгчид, бизнесийн инкубаторуудын чадварыг 

дээшлүүлэх сургалт, зээлд хамрагдах боломжийг ихэсгэх 

Жижиг бизнесүүдэд туслах, тогтвортой 

ажил үйлчилгээ явуулах бизнесийг татах 

хөтөлбөрүүдийг дэмжих. 

Эдийн засагт хувь нэмэр оруулах бүсийн 

хамтын ажиллагаа, ур чадварыг 

нэмэгдүүлж бэхжүүлэх хөтөлбөрүүдийг 

дэмжих  

  

 


