Засгийн газрын 2010 оны

дүгээр тогтоолын хавсралт

№

Стратегийн зорилт

А

Б

Арга
хэмжээний
дугаар

Монгол Улсын МХЗ-д суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилтэд эхний шатны үнэлгээ хийх төлөвлөгөө
Хэрэгжүүлэх байгууллага
Шалгуур үзүүлэлт
/Хэмжих нэгж/

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хүрэх үр дүн
/2015/

Хүрэх үр дүн
/2021/

Үндсэн
хариуцах
эзэн

Хамтран
хэрэгжүүлэх
байгууллага

В
Д
Ё
Ж
З
И
Хөгжлийн 1 дүгээр тэргүүлэх чиглэл: Монгол улсын хүний хийгээд нийгмийн хөгжлийн хүрээнд:
Монгол хүнд эрүүл, саруул аж төрөх, урт наслах, амар тайван байх, түүх, соёлоо хүндлэх, бүтээлчээр ажиллах, байнга суралцах, оюун ухаан, авьяас, чадвараа нээн хөгжүүлэх өргөн сонголттой байх таатай орчныг бүрдүүлэн “Монгол хүний
амьдралын чанар”-ыг тасралтгүй дээшлүүлж, Монгол Улсын иргэдийн хөдөлмөр болон аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэх, гэр бүлийг бэхжүүлэх, амьжиргаагаа сайжруулах чадамжийг дээшлүүлэх, хүн амын нийгмийн
хамгаалал, халамжийн тогтолцоог боловсронгуй болгох замаар Мянганы хөгжлийн зорилтыг хангах бодлого баримтална.
1. 1. ßäóóðàë, àæèëã¿éäëèéã áóóðóóëàõ áîäëîãî

1

1,1,1

Ядууст чиглэсэн,
харьцангуй чинээлэг
дунд давхаргыг
төлөвшүүлэх эдийн
засгийн бодлого
хэрэгжүүлж, орлогын
өсөлтийг хангах
замаар ядуурлыг хоёр
дахин бууруулна.

1

2

3
4

2

1,1,2

Ядуурлыг бууруулахад
бүхий л хэвшлийн
байгууллага, иргэдийн
оролцоог хангасан
1
зохицуулалтыг бий
болгож, ядуурлын
түвшинг эрчимтэй
бууруулна.

Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах стратегийн
баримт бичгийг Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод
суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын тэргүүлэх
Ядуурлын хамралтын хүрээ /хувь/
зорилтуудтай уялдуулан хоёр жилд нэг удаа шинэчлэн сайжруулж,
хэрэгжилтийг нь эрчимжүүлэх
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний
статистикийн үзүүлэлтийг тооцох
аргачлалын дагуу тооцсон ажилгүйдлийн
түвшин
Өрх, хүн ам, амьжиргааны түвшний
Өрх, хүн ам, амьжиргааны түвшний талаархи үндэсний хэмжээний
талаарх мэдээллийн сан бий болсон
мэдээллийн сан байгуулна. Ажилгүй, ядуу, нэн ядуу иргэдэд
байна
мэргэжил, ажлын дадлага туршлага эзэмшүүлэн, ажлын байртай
Амьжиргааны түвшин нь дээшилсэн айл
болгох, хөгжлийн зээл, тусламжид хамруулах зэргээр амьжиргааны
өрхийн тоо
эх үүсвэртэй болох, орлогоо нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх;
Эдийн засгийн өсөлт, хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээтэй нягт
уялдуулан ажлын байрыг нэмэгдүүлж, ажилгүйдлийн түвшинг 3
хувиас ихгүй байлгах;

18

3,0 хувь

15

3,0 хувь

х

х

100,0 мянга

15,0 мянга

ҮХШХ

НХХЯ

НХХЯ

НХХЯ

Ажлын байр шинээр бий болгосон аж ахуйн нэгж, байгууллагад
эдийн засгийн урамшуулал олгох.

Эдийн засгийн урамшуулал олгох эрх зүйн
акт батлагдан гарсан байна.

х

х

НХХЯ

Ядуурлыг бууруулах асуудлаар салбар дундын үйл ажиллагааг
уялдуулан зохицуулах механизмыг боловсронгуй болгох

Салбар дундын зохицуулалт хийх чиг
үүрэг бүхий Үндэсний хороо, түүний
ажлын алба байгуулсан шийдвэр /шалгах
арга/

х

х

ҮХШХ

НХХЯ

НХХЯ

Холбогдох
яамд

Сан байгуулсан шийдвэр
Ядуурлыг бууруулах үйл ажиллагаанд зориулсан сан байгуулж,
хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх

Санд хуримтлуулсан хөрөнгийн хэмжээ

х

х

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

х

х

ҮХШХ

НХХЯ

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

х

НХХЯ

ЖТБХҮХ

40%

90%

НХХЯ БСШУЯ

2
Хөтөлбөр батлагдсан шийдвэр
Ядуурлыг бууруулах бодлого, хөтөлбөрийг иргэдийн хэрэгцээ,
чадавхид тулгуурлан боловсруулж, хэрэгжүүлэх

Хэрэгжилтийн тайлан

3
1.2. Жендэрийн тэгш байдлыг хангах бодлого

3

1,2,1

Жендэрийн тэгш
байдлын үзэл
баримтлалыг үндэсний 1
соёлын дэвшилтэт
уламжлал, хүн
төрөлхтөний соёл
иргэншлийн ололттой
2
хослуулан
төлөвшүүлнэ:

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах асуудлыг төрийн бодлого, хууль
тогтоомжид тусган хэрэгжүүлж, бие даасан хуультай болох

Бүх шатны боловсролын хөтөлбөрийн агуулгыг жендэрийн
мэдрэмжтэй болгох

Жендэрийн тэгш байдлын тухай хууль
батлагдан гарсан байна
Жендэрийн мэдрэмжтэй агуулгатай
болгосон хөтөлбөрийн хувийн жин

Өмчийн болон хөдөлмөрийн харилцааны
хууль тогтоомжид эрэгтэй эмэгтэй хүний
тэгш эрхийг хангасан заалтуудыг тусгасан
өөрчлөлтүүд оруулах

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

НХХЯ

Холбогдох
яамд
ЖТБХҮХ

Удирдах, шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн тэгш байдлыг хангах
Удирдах болон шийдвэр гаргах түвшний
нөхцөлийг бүрдүүлэх
Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр
албан тушаалд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь

НХХЯ

ЖТБХҮХ

Өмчийн болон хөдөлмөрийн харилцаанд эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийг
адил, тэгш оролцуулах соёлыг хэвшүүлэх
3

4
1.3. Гэр бүлийн хөгжил, хүн ам зүйн бодлого
Гэр бүлийг хүний аж
төрөх таатай орчин
1
болгоход чиглэсэн цогц
бодлого хэрэгжүүлнэ:

2

Гýð á¿ëèéã óëàìæëàëò ñî¸ë, ¸ñ çàíøëûí ºâèéã õàäãàëàí õºãæ¿¿ëýõ
îð÷èí áîëãîõ;
Ядууралд орсон болон эмзэг бүлэгт хамрагдаж буй гэр бүлийн
онцлогт тохирсон “Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө”-г тэдний
өөрсдийн оролцоотойгоор боловсруулж, түүнд үндэслэн
амьжиргааг дээшлүүлэх ажлыг тасралтгүй хэрэгжүүлэх

НХХЯ
Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөний дагуу
амьжиргаа дээшлүүлэх арга хэмжээнд
хамрагдсан өрхийн тоо

1

100,0 мянга

15,0 мянга

НХХЯ

4

Бүтэн өнчин, хаягдмал, гэр бүлээсээ дайжсан, хараа хяналтгүй
хүүхдийг гэр бүлд, эсхүл гэр бүлтэй нь дүйцэхүйц халамжийн
таатай орчинд өсгөж хүмүүжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх;

1,3,1

Төвлөрсөн халамжийн үйлчилгээнд
хамрагдаж байгаа хүүхдийн тоо
1000 хүүхэд

“Гэр бүл, хүүхдийн цогц хөгжил” хөтөлбөрийг боловсруулж
хэрэгжүүлэх;

Хөтөлбөр боловсруулсан байна.

4

5
Хүн амын эмзэг
бүлгийн хөгжлийг
дэмжих хүний эрхэд
суурилсан гэр бүл
төвтэй төрийн цогц
бодлого хэрэгжүүлнэ.

5

1,3,2
3

6

1,3,3

4
Эцэг, эх үр хүүхдээ
эрүүл, саруул өсгөн
бойжуулж, боловсрол
хүмүүжлийн зөв
төлөвшилтэй болгон
1
хөгжүүлэхэд чиглэсэн
гэр бүлийн таатай
орчныг бүрдүүлэхийг
төрөөс дэмжинэ.
Төрөлтийг дэмжих
2
замаар хүн амын
жилийн дундаж
өсөлтийг нэмэгдүүлж,
улмаар хүн амаа өсгөх
бодлого баримтална:
3

4

7

1,3,4

Õ¿¿õýä ýõýýñ òºðñºí
öàãààñàà çóðãààí íàñ
1
õ¿ðòýë ãýð á¿ë, ýñõ¿ë
ò¿¿íòýé ä¿éöýõ îð÷èíä
ºñºæ òîðíèõ, çºâ
õ¿ì¿¿æèë, ¸ñ
2
ñóðòàõóóíòàé áîëîõ,
ñóðãóóëèéí ºìíºõ
áîëîâñðîë îëãîõîä
òºðººñ îíöãîé
àíõààðíà.
3

НХХЯ

Хөтөлбөр хэрэгжиж дуусаад
Хэрэгжилтийн үр дүнгээр дараагийн хөтөлбөрийг
боловсруулсан байна.
50%

100%

НХХЯ,
Шадар
сайдын
ажлын алба

ºðõ á¿ð óãèéí áè÷ãýý õºòºëæ, óäàìøëûí äîãîëäîë, îþóí óõààíû
õîìñäîëîîñ õàìãààëàõ áîäëîãî õýðýãæ¿¿ëýõ.

Угийн бичиг хөтөлдөг өрхийн тоо, хувь

Хүн амын тодорхой бүлгийн онцлог хэрэгцээнд тохирсон
урьдчилан сэргийлэх, хөгжүүлэх, хамгаалах, зуучлах нийгмийн
үйлчилгээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх;

Хүн амд үзүүлэх нийгэм, сэтгэл зүйн
үйлчилгээний стандарт хэм хэмжээ, дурэм
Хэрэгжилтийн үр дүнгээр
зааврыг боловсруулан батлуулж,
нийгмийн ажилтнуудыг чадавхижуулна.

Өсвөр үе, залуучуудад ардчилсан, эх оронч үзэл, үндэсний
уламжлал, хэл соёл, зан заншлыг төлөвшүүлэх;

Энэ чиглэлээр зохион байгуулсан үйл
ажиллагаа, зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ

БСШУЯ

Хүн амын бүтцэд гарах өөрчлөлт, наслалтын асуудлыг нийгмийн
бодлого, хөтөлбөр, хөгжлийн төлөвлөлтөд тусгах орчныг
бүрдүүлэх;

Хүн ам амын насны бүтцийн өөрчлөлт,
насжилтын чиг хандлагыг тодорхойлсон
насжилтийн Үндэсний стратегийг баталж
гаргасан байна.

НХХЯ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах, нийгмийн
амьдралд идэвхтэй оролцох таатай орчныг бүрдүүлэх;

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй
орчин бүрдүүлсэн аймаг, дүүрэг, сум,
хороо, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн
эзлэх хувь

1

2

500 хүүхэд

Сайн дураараа хүүхдийг асран
хамгаалалтандаа авсан гэр бүлийн тоо

3

Нийт засаг захиргааны
нэгж/ байгууллагын 25 хувь
хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдэд таатай орчин
бүрдүүлсэн байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Нийт засаг захиргааны
нэгж/байгууллагын 50 хувь
хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдэд таатай орчин
бүрдүүлсэн байна.

ýõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéã æèðýìñëýëòèéí ýõýí ¿åýñ õàìãààëàõ, óðãèéí
áîéæèëòûã îíîøëîõ, õÿíàõ, õ¿¿õäèéã íýã íàñ õ¿ðòýëõ õóãàöààíä
øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä íýìýëò òóñãàé õîîë, õ¿íñýýð ¿íý
òºëáºðã¿é õàíãàäàã ¿íäýñíèé æèøèã áîëîâñðóóëàí òîãòîîæ
õýðýãæ¿¿ëýõ;
Хүүхэд асарсны тэтгэмжийн хэмжээ
Амаржсан эхчүүдийн хүүхэд асарсны тэтгэмжийг сарын дундаж
цалингаас багагүй байлгаж, нийгмийн болон эрүүл мэндийн
даатгалын шимтгэлийг төрөөс хариуцан төлөх;

0-18 насны дөрөв ба олон хүүхэдтэй гэр бүлийн эх /эцэг/-д олгох
цалингийн, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын
урамшууллын тогтолцоог хуульчлан хэрэгжүүлэх;

Нийгмийн болон эрүүл мэндийн
даатгалын хуульд орсон өөрчлөлт
0-18 насны дөрөв ба олон хүүхэдтэй гэр
бүлд олгох хүүхдийн тэтгэмжийг
нэмэгдүүлэх, орон сууцны дэмжлэг
үзүүлэх талаар холбогдох хууль
тогтоомжид өөрчлөлт оруулах

Сарын дундаж цалинтай
тэнцэх

Сарын дундаж цалинтай
тэнцэх

-

-

-

-

0-18 íàñíû äºðºâ áîëîí ò¿¿íýýñ äýýø õ¿¿õýäòýé ºðõèéã îðîí
ñóóöíû áàéðààð õºíãºëºëòòýé ¿íýýð õàíãàõ áîäëîãî õýðýãæ¿¿ëýõ.

НХХЯ БСШУЯ

НХХЯ

НХХЯ

Холбогдох
яамд

ЭМЯ

НХХЯ

НХХЯ
ЭМЯ

НХХЯ
ЭМЯ

ЗТБХБЯ

НХХЯ

Х¿¿õäèéã õºõººð õîîëëîõ, çóðãààí íàñ õ¿ðòýë íü ýð¿¿ë ìýíäèéí
òóñãàé õÿíàëòàíä áàéëãàõ íºõöºë á¿ðä¿¿ëýõ;

ЭМЯ

НХХЯ

Аìüæèðãààíû äîîä ò¿âøíýýñ äîîãóóð îðëîãîòîé ºðõèéí õ¿¿õäèéã
çóðãààí íàñ õ¿ðòýë íü íàñíû îíöëîãò òîõèðñîí ýð¿¿ë õîîë õ¿íñýýð
õºíãºëºëòòýé ¿íýýð õàíãàõ

ЭМЯ

НХХЯ

õ¿¿õäèéã áèå áÿëäàð, ýð¿¿ë ìýíä, îþóí óõààí, ñýòãýöèéí çºâ
õºãæèëòýé, ¿íäýñíèé õýë, ñýòãýëãýýòýé áîëãîí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõýä ýöýã,
ýõ, ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîë, íèéãìèéí õàìãààëëûí áàéãóóëëàãûí
¿¿ðãèéã ºíäºðæ¿¿ëýõ

ЭМЯ,
НХХЯ, Шадар
сайдын
ажлын алба

1.4. Áîëîâñðîëûí õºãæëèéí áîäëîãî
Ñóðàëöàã÷äàä
õ¿ðòýýìæòýé,
÷àíàðòàé, õýðýãöýýíä
íü íèéöñýí áîëîâñðîë
ýçýìøèõ òýãø áîëîìæ
1
á¿ðä¿¿ëíý

НХХЯ

Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран
сургалт
Бàãà íàñíû õ¿¿õäèéã ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëä á¿ðýí
õàìðàãäàõ áîëîìæ íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ

Үүнээс цэцэрлэгийн хамран сургалтын
хувь
Бага боловсрол эзэмшиж
хөвгүүдийн тооны харьцаа

Б¿õ øàòíû áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãûí ñóðàëöàã÷èä áîëîí
áàãøèéí õ¿éñèéí õàðüöààã òýíöâýðòýé áîëãîõ

буй

57,1%

93%

43,8%

67,5%

БСШУЯ

охид,

1

Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшиж
буй охид, хөвгүүдийн тооны харьцаа

1

Мэргэжлийн боловсролын сургуулийн
эмэгтэй, эрэгтэй суралцагчдын тооны
харьцаа

1
БСШУЯ

Дээд боловсрол эзэмшиж буй эмэгтэй,
эрэгтэй оюутны тооны харьцаа (суурь он 2008)
Бага ангийн үндсэн багшийн
эрэгтэй багшийн эзлэх хувь

2

дотор

55/45

10 хувь

Дунд ангийн үндсэн багшийн
эрэгтэй багшийн эзлэх хувь

2

Бîëîâñðîë íºõºí îëãîõîä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ

8

дотор

30 хувь

Насанд хүрэгчдийн суурь боловсрол
эзэмшилтийн хувь

91,2%

Сургууль завсардагчдаас сургуульдаа
буцан орсон хүүхдийн хувь

50%

Сургуулийн гадна байгаа сургуулийн
насны хүүхдүүдээс бичиг үсэг, бага, суурь
боловсрол нөхөн эзэмшсэн хүүхдийн хувь

БСШУЯ
50%

Бага, суурь боловсрол нөхөн эзэмшсэн
иргэдийн хувь

1,4,1
3

4
5

Хºäººãèéí ìàë÷èí ºðõèéí 0-6 íàñíû õ¿¿õäýä ñóðãóóëèéí ºìíºõ
áîëîâñðîë îëãîõ ¿éë àæèëëàãààã í¿¿äëèéí àæ áàéäàëä íü
òîõèðóóëàí çîõèîí áàéãóóëàõ
6 íàñòàé õ¿¿õäèéã ñóðãóóëüä á¿ðýí õàìðóóëàõ

Хºâã¿¿äèéí áîëîâñðîëûí ò¿âøèíã äýýøë¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí
õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëýõ

6

Малчин өрхийн 2-5 насны хүүхдийг
сургуулийн өмнөх боловсролд хамралтын
хувь
6 настай хүүхдийг сургуульд хамралтын
хувь (суурь он-2008)
Эрэгтэй хүүхдийн бүрэн дунд
боловсролын хамран сургалтын хувь
(цэвэр жин)

9
Áîëîâñðîëûí á¿õ
ò¿âøíèé ñòàíäàðò,
1
ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéã
òóõàéí ¿åèéí
ñóðàëöàã÷èéí õýðýãöýý,
íèéãìèéí øààðäëàãàä
íèéö¿¿ëýí
áîëîâñðîíãóé áîëãîíî 2

2010 îí ãýõýä õ¿í àìûí áè÷èã ¿ñýã òàéëàãäàëòûí ò¿âøèíã 99.0
õóâüä õ¿ðãýõ
øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí îëîëòîä òóëãóóðëàí áîëîâñðîëûí
ñòàíäàðòûí øàëãóóðóóäûã íàðèéâ÷ëàí òîãòîîõ
á¿õ ò¿âøíèé áîëîâñðîëûí àãóóëãûã ¿íäýñíèé óõàìñàð, ìýäðýìæ,
ò¿¿õ, ñî¸ëîîðîî áàõàðõàõ ¿çëèéã òºëºâø¿¿ëýõ, ººðèéí ñî¸ëûã
äýýäëýõèéí õàìò áóñäûí ñî¸ëä õ¿íäýòãýëòýé õàíäàõ, îþóí
óõààíûã ýðõýìëýõ, á¿òýýë÷ýýð ñýòãýõ ÷àäâàð, ìýäëýã, õ¿ì¿¿æèë
îëãîõîä ÷èãë¿¿ëæ, ñóðàëöàã÷äûí ñîíãîõ áîëîìæèéã ºðãºæ¿¿ëýõ

ñóðãóóëèóäûã îëîí óëñûí áîëîâñðîëûí ñòàíäàðòàä íèéöñýí
ñóðãàëòûí õºòºëáºð, òºëºâëºãººòýé áîëãîõ

4

80%

94,2%

Эрэгтэй хүүхдийн суурь боловсрол
эзэмшилтийн хувь

94,5%

Дотуур байранд амьдарч буй хүүхдийн тоо

БСШУЯ

95%
48589

БСШУЯ

42940

Үдийн цай/хоол хөтөлбөрт хамралтын
хувь

100%

Улсын төсвөөс хөтөлбөрт зарцуулсан
нийт зардал (тэрбум төг)

9,2

БСШУЯ

Насанд хүрэгчдийн бичиг үсэг
тайлагдалтын хувь

99,1%

БСШУЯ

Стандартын шалгуур хангасан
хөтөлбөрийн хувь

БСШУЯ

Цогц хөгжлийн үзэл баримтлалд
нийцүүлсэн хөтөлбөрийн хувь
БСШУЯ
ЕБС-ийн сурагчдад сонгох боломж
бүрдүүлсэн хөтөлбөрийн хувь
Олон улсын стандартад хүрсэн болон
хамтарсан хөтөлбөртэй сургуулийн тоо

80%
5
БСШУЯ

хөтөлбөрт хамрагдсан суралцагчдын тоо

3

9

БСШУЯ

Эрэгтэй хүүхдийн бага боловсрол
эзэмшилтийн хувь

7

8

95%

95,2%

Дотуур байрын орны тоо

Еðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí ñóðàëöàã÷äûí “¯äèéí öàé”
õºòºëáºðèéã ¿ðãýëæë¿¿ëýõ

БСШУЯ

Нэгдүгээр ангид элсэн ороод 5 дугаар
анги хүртэл суралцсан эрэгтэй хүүхдийн
хувь

Дотуур байранд хамралтын индекс
Еðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí äîòóóð áàéðíû òîõèëîã îð÷èíã
á¿ðä¿¿ëæ, äîòóóð áàéðàíä ñóóõ õ¿¿õäèéí òîîã 2.1 äàõèí
íýìýãä¿¿ëýõ

50%

Улаанбаатар хотод байршилтай
“Туршилтын бааз, лаборатори” сургуулийн
áîëîâñðîëûí øèíý÷ëýë-ººð÷ëºëòèéã ýõëýí òóðøèæ ç¿ãøð¿¿ëäýã
тоо
“Òóðøèëòûí áààç ñóðãóóëèóäûí ëàáîðàòîð á¿òýö”-èéã áóé áîëãîíî.
Y¿íä: Óëààíáààòàð õîòîä 10 õ¿ðòýë, àéìàã á¿ðò 2 õ¿ðòýë òîîíû
Хөдөө орон нутагт байршилтай
ñóðãóóëèéã ñîíãîõ áóþó øèíýýð áàéãóóëàõ çàìààð õàìðóóëæ,
туршилтын бааз, лаборатори сургуулийн
áîëîâñðîëûí øèíý÷ëýëèéí ñàíàà÷èëãûã äýìæèõ
тоо
ЕБС-ийн сургалтын төлөвлөгөөнд монгол
хэл, бичгийн хичээлийн цагийн эзлэх хувь
ЕБС-ийн монгол хэл, бичгийн стандартын
хэрэгжилт (сурлагын амжилт)

1,4,2

6

10

Аймаг бүрт 1

Аймаг бүрт 2

18,5%

20%

БСШУЯ

á¿õ íèéòèéí ìîíãîë õýë, áè÷ãèéí áîëîâñðîëûã òàñðàëòã¿é
äýýøë¿¿ëæ, á¿õ øàòíû ñóðãóóëüä ýõ õýëýý òºãñ ýçýìøèæ àøèãëàõ,
áè÷èõ, èëòãýõ óð ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ íºõöºë áîëîìæèéã
Их, дээд сургуулийн мэргэжлийн бус ангид
íýìýãä¿¿ëýõ
монгол хэл, бичгийн хичээлд хамрагдсан
оюутны хувь

БСШУЯ

5

6

2015 îíä áàãòààí àíãëè õýëèéã á¿õ íèéòèéí ãîëëîõ ãàäààä õýë
áîëãîõ

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр (англи
хэлний анхан шатны боловсролтой
иргэдийн хувь)

3

50%

75%

БСШУЯ

7

8

10

11

1,4,3

1,4,4

Áàãøèéí ìýðãýæèë,
àðãà ç¿éí õºãæèë
áîëîí öàëèí õºëñ,
óðàìøóóëàë,
íèéãìèéí àñóóäëûã
öîãöîîð íü
øèéäâýðëýæ, ýíý
÷èãëýëä õºðºíãº
îðóóëàëòûã ýðñ
íýìýãä¿¿ëíý

Áîëîâñðîëûí
òîãòîëöîîã
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ,
÷àíàðûã äýýøë¿¿ëýõ
çàìààð îëîí óëñûí
æèøèãò îéðòóóëàõàä
òºðèéí ã¿éöýòãýõ
¿¿ðãèéã íýìýãä¿¿ëíý

2015 îí õ¿ðòýëõ õóãàöààíä á¿õ íèéòèéí àíãëè õýëíèé ñóðãàëòûí
÷àíàðûã äýýøë¿¿ëæ, äýýä áîëîâñðîë ýçýìøèã÷èä àæèë,
ìýðãýæëýýðýý øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéã àíãëè õýëýýð àøèãëàõ
÷àäâàðòàé áîëãîõ. 2021 îí ãýõýä òºðèéí çàõèðãààíû òºâ
áàéãóóëëàãûí àæèëòíóóä àëáàí àæëàà àíãëè õýëýýð ÿâóóëàõ
÷àäàìæòàé áîëîõ
áîëîâñðîëûí õºãæëèéí áîäëîãîä ä¿í øèíæèëãýý õèéõ,
øèíý÷ëýëèéí îíîë-àðãà ç¿éí ¿íäñèéã áîëîâñðóóëàõ ñóäàëãààíû
÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëæ, òºðººñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ

áàãø, óäèðäàõ àæèëòàí áýëòãýõ, ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ òîãòîëöîîã
øèíý÷ëýí ñàéæðóóëæ, ýíý ÷èãëýëä ìýðãýæëèéí òºðèéí áóñ
áàéãóóëëàãûí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ

äîòîîääîî ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ íèéò çàðäëûã 2004 îíòîé
õàðüöóóëàí 2007 îíîîñ ýõëýí îéðîëöîîãîîð 6 äàõèí íýìýãä¿¿ëæ,
öààøèä æèë á¿ð 10 õóâèàñ äîîøã¿é ºñãºõ

Мэргэшил дээшлүүлэхэд зарцуулсан нийт
зардлын хэмжээ (тэрбум төгрөг)

3
1

òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ ºì÷èéí èõ, äýýä ñóðãóóëèéã õîòõîíîîð
çîõèîí áàéãóóëàõàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ

ñóðãàëòûí äýâøèëòýò àðãà áàðèë á¿õèé ãàäààäûí õºðºíãº
îðóóëàëòòàé ìýðãýæëèéí ñóðãàëòûí òºâ¿¿äèéã áàéãóóëàõ, äóíä
ñóðãóóëü òºãñºã÷äºä ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë ýçýìø¿¿ëýõèéã á¿õ
òàëààð äýìæèõ

3

4

1,4,6

50%

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр
(удирдлагаар мэргэшсэн ажилтны хувь)

2

13

БСШУЯ

БСШУЯ

Жилд мэргэшил дээшлүүлсэн багшийн
эзлэх хувь

2

Èðãýä áîëîâñðîëîî
ñàéæðóóëæ, àæèë
ìýðãýæëýýðýý õºðâºí
ñóðàëöàæ áàéõ áîäèò
1
áîëîìæ îëãîñîí
áîëîâñðîëûí íýýëòòýé
àãóóëãà, óÿí õàòàí
àðãà õýëáýðèéã áèé
áîëãîæ õýðýãæ¿¿ëíý

Ñóðãóóëü òºâòýé
ìåíåæìåíòèéã
õºãæ¿¿ëæ, ñóðãàëòûí
áàéãóóëëàãûí á¿òýö,
õýâ øèíæ, áàéðøëûí
çóðàãëàëûã øèíý÷ëýí
çîõèîíî.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр
(боловсрол судлалын санхүүжилтийн
хэмжээ)

áàãø, áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãûí óäèðäàõ àæèëòíû óð ÷àäâàðûã
õºãæ¿¿ëæ, àæëûí ÷àíàð, õºäºëìºðèéí ¿ð á¿òýýëèéã ¿íýëýõ
øàëãóóðóóäûã çºâ òîãòîîæ, öàëèí õºëñ íýìýãä¿¿ëýõ, óðàìøóóëàë
îëãîõ çýðãýýð íèéãìèéí õàìãààëëûã ñàéæðóóëàõ

3

1,4,5

БСШУЯ

1

2

12

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр
Их, дээд сургууль төгсгөгчдийн англи
хэлний боловсролын дундаж түвшин
(TOEFL-ийн оноогоор)

1

îëîí óëñûí áàêàëàâð /IB/-ûí äèïëîì îëãîõ ñóðãóóëèéí òîîã
íýìýãä¿¿ëýõ, ýäãýýð ñóðãóóëèéã òºñºâ, òàòâàðûí áîäëîãîîð
äýìæèõ
¿íäýñíèé òýðã¿¿ëýõ ìýðãýæèëòíèéã òºðèéí áîäëîãîîð äýìæèõ ýðõ
ç¿éí îð÷èíã á¿ðä¿¿ëæ, àâúÿàñ ÷àäâàðûã õºõè¿ëýí äýìæèõ
çîðèëòîò õºòºëáºð¿¿äèéã õýðýãæ¿¿ëæ, ò¿¿íä çîðèóëñàí õºðºíãèéã
íýìýãä¿¿ëæ, îíîâ÷òîé ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ
óóë óóðõàé, áèîòåõíîëîãè, íàíîòåõíîëîãè, ìýäýýëëèéí
òåõíîëîãèéí ÷èãëýëýýð ýõíèé ýýëæèíä 1000 çàëóóã òóñãàé ñîíãîí
øàëãàðóóëàëòààð ñîíãîæ, çîõèõ áýëòãýë õàíãàñíû ¿íäñýí äýýð ýíý
÷èãëýëýýð õºãæëèéí ºíäºð ò¿âøèíä õ¿ðñýí îðíóóäàä ñóðãàõ
ñóðãàëòûí çàðäëûã òºðººñ á¿ðýí ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ

БСШУЯ

0,2

1,95

БСШУЯ

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт
БСШУЯ
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай МСҮТ-ийн
тоо
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг
дэмжсэн гадаадын хөрөнгө оруулалтын
хэмжээ (тэрбум төгрөг)

БСШУЯ

ЕБС төгсгөгчдөөс МСҮТ-д элсэгчдийн
эзлэх хувь
Олон улсын хөтөлбөртэй ЕБС-ийн тоо
БСШУЯ
Үйл ажиллагааны хэрэгжилт
БСШУЯ

эдгээр чиглэлээр суралцуулсан хүний тоо

1000
БСШУЯ

энэ зориулалтаар зарцуулсан хөрөнгийн
хэмжээ (тэрбум төгрөг)

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт (дээд
òåõíèêèéí áîëîâñðîë, ìýðãýæëèéí ñóðãàëò, äýýä áîëîâñðîëûí
боловсрол эзэмшигчдийн ажил
÷àíàð áà õàìðàí ñóðãàëòûí òºëºâëºëò, çîõèöóóëàëòûã ñàéæðóóëàõ
эрхлэлтийн өсөлт, сургуулиа төгсгөснөөс
Үйл ажиллагааны хэрэгжилт
èõ ñóðãóóëèéí áèå äààñàí áàéäàë, àêàäåìèê ýðõ ÷ºëººã
áàòàëãààæóóëàí, èõ ñóðãóóëèéí øèíæëýõ óõààíû ÷àäàâõèéã
äýýøë¿¿ëýõýä òºðººñ òóñãàéëàí äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ
áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí çàõèðãààíû áîëîí ìýðãýæëèéí óäèðäëàãûã Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ
Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр
õ¿¿õäèéí öýöýðëýã, á¿õ øàòíû ñóðãóóëèéí á¿òýö, õýâ øèíæ,
õýìæýý, áàéðøëûã îíîâ÷òîé áîëãîñîí öýöýðëýã, ñóðãóóëèéí
çóðàãëàëûã øèíý÷ëýí áîëîâñðóóëæ, õýðýãæ¿¿ëýõ.

БСШУЯ

БСШУЯ

БСШУЯ

БСШУЯ

2
1.5. Ýð¿¿ë ìýíäèéí õºãæëèéí áîäëîãî

Сум, өрхийн
эмнэлгийн анхан
шатны тусламж
хүргэх, шинжилгээ,
оношлогоо, эмчилгээ,
дархлаажуулалт хийх,
шүдний өвчин эмчлэх,
БЗДХ, ХДХВ/ДОХ,
сүрьеэгээс сэргийлэх,
эх, нялхсын эрүүл
мэндийг хамгаалах
чадамжийг цогц
байдлаар хөгжүүлнэ

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн
шаардлагатай тусламж үйлчилгээг хүн
бүрт хүргэж, эхийн эндэгдлийг 1990 онтой
харьцуулахад 2015 он гэхэд 4 дахин
буурсан байна. /100,000 амьд төрөлт
тутамд/:

Эх, нялхсыг хамгаалах тогтолцоог боловсронгуй болгох

Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг
1990 онтой харьцуулахад 2015 он гэхэд 4
дахин буурсан байна. /1000 амьд төрөлт
тутамд/:

4

50

ЭМЯ

ЭНЭШТ,
аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн газар

ЭМЯ

ЭНЭШТ,
аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн газар

21

Нялхсын эндэгдлийн түвшин /1000 амьд
төрөлт тутамд/:

15

ЭМЯ

ЭНЭШТ,
аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн газар

ЭМЯ

Аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн газар

1
Шүд эмчлэх, эрхтэн тогтолцооны өвчний оношлогоо, эмчилгээний
арга, технологийг сумын түвшинд нэвтрүүлэх
14

Шүд цооролтын тархалтын хувь
- 5-6 настай хүүхдийн дунд

75 хувь

2

1,5,1

БЗДХ, ХДХВ/ДОХ, сүрьеэтэй тэмцэх чадвартай болгох

2015 он гэхэд ХДХВ/ДОХ, сүрьеэ өвчний
тархалтыг зогсоож, БЗДХ-ыг бууруулж
эхэлсэн байна.
- Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дунд ХДХВийн тархалт
- 15-24 насны залуучуудын дундах ХДХВийн халдварын тархалт
- Сүрьеэ өвчний тархалт /100 000 хүн
амд/
- Сүрьеэгийн өвчлөлийн түвшин /100 000
хүн амд/
- Сүрьеэгээс шалтгаалсан нас баралт

<0.1
<0.1
ЭМЯ
82.0

ХӨСҮТ
аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн газар

100.0
2.0

3
Малчдад явуулын амбулаторийн
тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх заавар,
журам батлагдаж, үйл ажиллагаа явагдаж
эхэлсэн байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

Аймгийн
Эрүүл
мэндийн
газар,
нэгдсэн
эмнэлэг,
БОЭТ

Газар нутгийн алслагдалтын болон цаг уурын онцгой нөхцлийн
нэмэгдэл олгох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

Хууль, эрх зүйн орчин бүрдсэн байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

СЯ
НХХЯ

Хорт хавдрыг эрт оношлох, эмчлэх боломжоор аймаг, дүүргийн
эмнэлгийг хангах

Хорт хавдрын эрт илрүүлэлт:
- I үе
- II үе
Хорт хавдар нь оношлогдсоноос хойш 5аас дээш жил амьдарсан хүний эзлэх
хувь:
- умайн хүзүүний хорт хавдар
- хөхний хорт хавдар

Малчдад нүүдлийн өрхийн эмнэлгээр үйлчлэх тогтолцоог
бүрдүүлэх
4
5
Аймаг, дүүргийн болон
улсын клиникийн
нэгдсэн эмнэлэг,
мэргэжлийн төвүүдийн
үйл ажиллагааны
чадамжийг хөгжүүлнэ.
1

ЭМЯ

ХСҮТ,
аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн газар

35.0
31.0

Клиникийн тусгай эмнэлгүүд, мэргэжлийн төвүүдийн үйлчилгээг
хөгжингүй орнуудын түвшинд хүргэх

Төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг,
төвүүдийн оношлогоо, эмчилгээний
чадавхийг сайжруулан бэхжүүлэх эрх
зүйн орчин бүрдсэн байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

Төрөлжсөн
мэргэжлийн
эмнэлэг,
төвүүд

Дэлхийн тухайн цаг үеийн стандартад нийцүүлэн эрүүл мэндийн
байгууллагын шатлал бүрийн үйлчилгээний арга технологи,
холбогдох тоног төхөөрөмжийг байнга шинэчлэх, засвар
үйлчилгээг хангах тогтолцоог бүрдүүлэх

Эмнэлгийн хэмжих хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг
тасралтгүй хангахад чиглэсэн
баталгаажуулалт, засвар үйлчилгээний
зохион байгуулалтын арга хэмжээ
авагдсан байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

Төрөлжсөн
мэргэжлийн
эмнэлэг,
төвүүд

ЭМЯ

4

ЗГХА-ЭМГ,
төрөлжсөн
мэргэжлийн
эмнэлэг,
төвүүд,
аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн
газар,
нэгдсэн
эмнэлэг,
БОЭТ

ЭМЯ

5

ЗГХА-ЭМГ,
төрөлжсөн
мэргэжлийн
эмнэлэг,
төвүүд.
Аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн
газар,
нэгдсэн
эмнэлэг,
БОЭТ

2

3

15

8.0
15.3

1,5,2

Алсын зайны оношлогоо, эмчилгээний аргуудыг эмнэлэгт
нэвтрүүлэх

Өвчний түүхийг цахим картын тогтолцоонд оруулах

Алсын зайн оношлогоо, эмчилгээний
аргыг нэвтрүүлсэн эрүүл мэндийн
байгууллагын тоо

Өвчний цахим карт нэвтрүүлсэн эрүүл
мэндийн байгууллагын тоо

5

20

8

16

1,5,3

Эрүүл мэндийн
байгууллагыг
мэргэжлийн өндөр
мэдлэг, ур чадвартай
боловсон хүчнээр
хангана.

Эрүүл мэндийн байгууллагыг үйлчлүүлэгчээ дээдэлсэн үйл
ажиллагааны зарчимтай болгох

Эрүүл мэндийн байгууллага, эмч,
мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээний
зарчмыг мөрдлөг болгон ажилласан
байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

ЗГХА-ЭМГ,
төрөлжсөн
мэргэжлийн
эмнэлэг,
төвүүд.
Аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн
газар,
нэгдсэн
эмнэлэг,
БОЭТ

Хүний нөөц, мэргэжлийн ур чадварын сургалтыг олон улсын
жишигт хүргэх

Эрүүл мэндийн байгууллагын хүний
нөөцийн хөгжлийн бодлогын баримт
бичигтэй болсон байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

ЗГХА-ЭМГ,
төрөлжсөн
мэргэжлийн
эмнэлэг,
төвүүд

Эмч, мэргэжилтнүүдийн цалин, шагнал, урамшуулал,
нэмэгдлүүдийн боловсронгуй тогтолцоог хэрэгжүүлэх

Холбогдох хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт
оруулж эрх зүйн орчин бүрдсэн байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

1

2

СЯ
НХХЯ

3
Зөв хооллох, дасгал хөдөлгөөнийг
дэмжих бодлогын баримт бичигтэй
болсон байна.

Хүн амын өвчлөл, цаг
бусын нас баралтыг
бууруулж, дундаж
наслалтыг ахиулна.
Эрүүл аж төрөх хэв
маяг, эрүүл мэндээ
хамгаалах зөв зан
үйлийг төлөвшүүлнэ.

Хүн амд амьдралын зөв зохистой хэвшил, бие бялдраа
чийрэгжүүлэх орчин бүрдүүлэх

1

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Илүүдэл жинтэй ба таргалалттай хүн
амын эзлэх хувь

30.0

Хөдөлгөөний хомсдолтой хүн амын эзлэх
хувь

20.0

Эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх мэдээлэл,
Хүн амын дунд эрүүл аж төрөх, уур амьсгалын дарамт, удамшлын
сургалт, сурталчилгааны бодлогын
аливаа доголдлоос эрүүл мэндээ хамгаалахад чиглэсэн сургалт,
баримт бичигтэй болж, мөрдөж эхэлсэн
сурталчилгааг өргөжүүлэх
байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

ЗГХА-ЭМГ,
БТСГ, аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн газар

ЭМЯ

ЗГХА-ЭМГ,
БТСГ, аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн газар

2

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

ЗГХА-ЭМГ,
төрөлжсөн
мэргэжлийн
эмнэлэг,
төвүүд.
Аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн
газар,
нэгдсэн
эмнэлэг,
БОЭТ

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

Уламжлалт
анагаах
ухааны төв

ЭМЯ

Эрүүл
мэндийн
үйлдвэрлэл
эрхэлдэг
байгууллагууд

Нөхөн сэргээх, асаргаа, сувилгааны
бодлогын баримт бичигтэй болсон байна.
Нөхөн сэргээх, асаргаа, сувилгааны төрлүүдийг хөгжүүлэх

Нөхөн сэргээх, асаргаа, сувилгааны
чиглэлээр боловсруулсан оношлогоо,
эмчилгээний удирдамжийн тоо

3

4

Уламжлалт анагаах ухааны шилдэг аргыг эрүүл мэндийн
үйлчилгээнд нэвтрүүлэх

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж, тоноглолын үйлдвэрлэлийн
тэргүүлэгч технологийг хөгжүүлэх

Уламжлалт анагаах ухааныг хөгжүүлэх
бодлогын баримт бичигтэй болсон байна.

Үйлдвэрлэлийн шинэ технологийг
нэвтрүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллагын
тоо

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

5

17

1,5,4
Эрүүл мэндийн салбарт хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааг
өргөжүүлэх

Эрүүл мэндийн салбарт төр, хувийн
хэвшлийн түншлэлийн бодлогын баримт
бичигтэй болсон байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

6
Байгалийн гамшиг, нийтийг хамарсан өвчлөл, гэнэтийн аюул
ослын асуудлыг шийдвэрлэх эрсдлийн менежментийн чадавхийг
бэхжүүлэх

Байгалийн гамшиг, нийтийг хамарсан
өвчлөл, гэнэтийн аюул ослын асуудлыг
шийдвэрлэх эрсдлийн менежментийн
чадавхийг бэхжүүлэх сургалтын тоо

7

6

Хувийн
хэвшлийн
эрүүл
мэндийн
байгууллагууд
ын нэгдсэн
холбоо,
хувийн
хэвшлийн
байгууллагууд
ОБЕГ, ЗГХАЭМГ, аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн газар

Олон нийтийн оролцоо, салбар дундын хамтын ажиллагааг
сайжруулах замаар хувь хүн, хамт олон эрүүл мэндээ хамгаалах
санал, санаачлагыг дэмжин өрнүүлэх
8

Сум, дүүрэг, хот суурин газар болон гэр бүл, ажлын байранд
эрүүл мэндийг дэмжих орчныг бүрдүүлэх

9

Хүн амыг баталгаат ундны усаар хангах, эрүүл ахуйг сайжруулах,
химийн болон бусад үйлдвэр, ахуйн хог хаягдлын менежментийг
багтаасан амьдралын эрүүл орчин бий болгох замаар эрүүл,
аюулгүй орчныг бүрдүүлэх

Эрүүл мэндээ хамгаалах, дэмжигч иргэн,
хамт олон, олон нийт, байгууллагын
оролцоо нэмэгдэж, орчин бүрдүүлсэн
байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

Яам,
агентлагууд

ЭМЯ

ЗГХА-ЭМГ,
аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн
газар, төрийн
болон төрийн
бус
байгууллага

Сум, дүүрэг, хот суурин газар болон
ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих
орчин бүрдүүлэх бодлогын баримт
бичигтэй болсон байна.
Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Эрүүл мэндийг дэмжигч
- өрх
- сургууль, цэцэрлэг
- байгууллагын тоо
Хүн амыг баталгаат ундны усаар хангах,
эрүүл ахуйг сайжруулах, химийн болон
бусад үйлдвэр, ахуйн хог хаягдлын
менежментийг сайжруулах бодлогын
баримт бичигтэй болж мөрддөг болсон
байна.
Гэдэсний халдварт өвчин /10 000 хүн амд/
- Балнад
- Сальмонеллез
- Цусан суулга
- Гипатит А
Амьсгалын дээд замын үрэвсэлт өвчин
/10 000 хүн амд/
- Цочмог төвөнхөс, мөгөөрсөн хоолойтос
- Гуурсан хоолойн багтраа

10
Эрүүл мэндийн
салбарт удирдлага,
санхүүжилтийн
нэгдмэл тогтолцоог
бүрдүүлнэ.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр
Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

0,0
0,5
7,3

ЭМЯ

21

БОАЖЯ
ЗГХА-ЭМГ,
аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн
газар, төрийн
болон төрийн
бус
байгууллага

33,25%
15%

Эрүүл мэндийн хувийн даатгалын
тогтолцоог нэвтрүүлэх нөхцөл байдлын
судалгаа хийгдсэн байна.
Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

СЯ
НХХЯ

Нэг иргэнд ногдох санхүүжилтийн хэмжээ
нэмэгдсэн байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

СЯ

Чанартай тусламж үйлчилгээг гэрээний
үндсэн дээр гүйцэтгэлээр санхүүжүүлдэг
удирдлага санхүүжилтийн нэгдмэл
тогтолцоотой болсон байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

СЯ
Эрүүл
мэндийн
байгууллагууд

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

СЯ

ЭМЯ

ЗГХА-ЭМГ,
төрөлжсөн
мэргэжлийн
эмнэлэг,
төвүүд.
Аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн
газар,
нэгдсэн
эмнэлэг,
БОЭТ

ЭМЯ

ЗГХА-ЭМГ,
НЭМХ, МХЕГ

ЭМЯ

ЗГХА-ЭМГ,
төрөлжсөн
мэргэжлийн
эмнэлэг,
төвүүд.
Аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн
газар,
нэгдсэн
эмнэлэг,
БОЭТ

Эрүүл мэндийн хувийн даатгалын тогтоолцоог нэвтрүүлэх
Эрүүл мэндийн даатгалын тогтоолцоог
нэвтрүүлэх эрх зүйн орчин бүрдсэн байна.
1
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Хүн амын эрүүл мэндийн хэрэгцээнд нийцүүлэн тусламж,
үйлчилгээний нөөцийг шатлал бүрээр зохистой хуваарилан анхан
шатны тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийг тогтвортой
нэмэгдүүлэх

1,5,5
2

3

Тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч эрүүл мэндийн байгууллага болон
санхүүжүүлэгч байгууллага хоорондын эрх, үүргийг тусгаарлаж,
чанартай тусламж, үйлчилгээг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэлээр
санхүүжүүлдэг удирдлага санхүүжилтийн нэгдмэл тогтолцоог
бүрдүүлэх

4

Салбарын хөгжлийн урт хугацааны стратеги, бодлогын дагуу олон
улсын хамтрагч талуудын санхүүгийн болон техникийн туслалцааг “Салбарын хэмжээний хандлага” арга
үр ашигтай зарцуулахад чиглэсэн хамтын хариуцлага бүхий
барилыг нэвтрүүлсэн байна.
зохицуулалтын механизмыг бүрдүүлэх

Хүн амыг аюулгүй,
чанарын баталгаатай
эм, эмнэлгийн
хэрэгслээр ханган
эрүүл мэндийн
шаардлагатай,
зохистой технологийг
нэвтрүүлж, салбарын
дэд бүтцийг
сайжруулна.

Хүн амыг зайлшгүй шаардлагатай эм,
эмнэлгийн хэрэгслээр жигд, хүртээмжтэй,
тасралтгүй хангах бодлого хэрэгжсэн
Хүн амыг зайлшгүй шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслээр жигд,
байна.
хүртээмжтэй, тасралтгүй хангах
Амин чухал эм, эмнэлгийн хэрэгслийн
хангамжийн хувь

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

100%

100%

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

1
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, биологийн
идэвхт бодисын чанарын баталгаа, аюулгүй байдлыг хангах
тогтолцоо бий болгох
2

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, эмнэлгийн тоног
төхөөрөмж, биологийн идэвхт бодисын
чанарын баталгаа, аюулгүй байдлыг
хангахаар гарсан шийдвэрийн тоо

Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх
бодлогын баримт бичгийн тоо
19

Хүн ам, эрүүл мэндийн байгууллагад эмийн зохистой хэрэглээг
төлөвшүүлэх

1,5,6

Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй нэг
өвчтөнд хэрэглэсэн эмийн нэр төрөл

3

7

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

5

Хэрэгжил-тийн үр дүнгээр
4.5-5

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж тоноглолын үйлдвэрлэлийн
тэргүүлэгч технологи хөгжүүлэх
4

Үйлдвэрлэлийн тэргүүлэгч технологийг
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн
шийдвэрийн тоо
Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

ЭМЯ

Эрүүл
мэндийн
хувийн
хэвшлийн
байгууллагууд

ЭМЯ

ЗГХА-ЭМГ,
төрөлжсөн
мэргэжлийн
эмнэлэг,
төвүүд.
Аймаг,
нийслэлийн
Эрүүл
мэндийн
газар,
нэгдсэн
эмнэлэг,
БОЭТ

Үйлдвэрлэлийн шинэ технологийг
нэвтрүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллагын
тоо

Эмнэлгийн хэмжих хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг
тасралтгүй хангахад чиглэсэн
баталгаажуулалт, засвар үйлчилгээний
зохион байгуулалтын арга хэмжээ
Эмнэлэг, лабораторийн тоног төхөөрөмжийн байнгын нийлүүлэлт, авагдсан байна.
засвар үйлчилгээг хангах тогтолцоо бий болгож, оношлогооны
Лабораторийн чанарын хяналтын
чадавхийг сайжруулах.
тогтолцоо нэвтэрсэн байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

соёл, урлагийн санхүүжилтэд улсын
төсвийн бус эх үүсвэр (хувь)

32%

50%

нийт ажилтанд мэргэжилтэй ажилтны
эзлэх хувь

65%

89%

жилд мэргэшил дээшлүүлсэн ажилтны
хувь

25%

50%

Хөгжлийн сангуудаас соёл урлагийн
бүтээлд зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ
(тэрбум төгрөгөөр)

5

8

5
1.6. Ñî¸ë, óðëàãèéí õºãæëèéí áîäëîãî
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1,6,1

ñî¸ëûí óäèðäëàãà, çîõèîí áàéãóóëàëò, ñàíõ¿¿æèëò çàõ çýýëèéí
ýäèéí çàñãèéí ãîðèìä øèëæèõ ¿éë ÿâöûã ò¿ðãýòãýæ, ñàëáàðûí á¿õ
øàòàíä ìýðãýæëèéí áà óäèðäëàãûí óð ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõ

¯íäýñíèé ñî¸ëûã
ýð÷èìòýé õºãæ¿¿ëýõ
ýäèéí çàñàã, çîõèîí
áàéãóóëàëòûí
òààëàìæòàé îð÷èíã
á¿ðä¿¿ëíý

БСШУЯ

1

2
Õ¿í àìä ñî¸ë,
óðëàãèéí ¿éë÷èëãýýã
õ¿ðòýýìæòýé,
÷àíàðòàé õ¿ðãýæ,
èðãýäèéí îþóíû
õýðýãöýýã õàíãàõ
òàëààð äîðâèòîé àõèö
ãàðãàíà

21

1
2

¿íäýñíèé áîëîí îëîí óëñûí õýìæýýíä òîìîîõîí à÷ õîëáîãäîëòîé
á¿òýýë, òóóðâèë, àðãà õýìæýýã õºãæëèéí ñàíãóóäààñ òîäîðõîé
õóâèàð ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ ýðõ ç¿éí çîõèöóóëàëòûã áîëîâñðîíãóé
áîëãîæ õýðýãæ¿¿ëýõ.
Ìîíãîë Óëñûí ¿íäýñòýí, ÿñòàí, ¿íäýñíèé öººíõèéí áîëîí õ¿í àì
ç¿éí ÿíç á¿ðèéí äàâõðàãóóäûí îþóíû õýðýãöýýã ¿å øàòòàé ñóäëàí
òîäîðõîéëæ, òýäãýýðò òîõèðñîí ñî¸ë, óðëàãèéí ¿éë÷èëãýýíèé
òºðºë ¿ð àøèãòàé àðãà õýëáýðèéã ñîíãîæ õýðýãëýõ
¿íäýñíèé ìîíãîë áè÷ãýý ºâë¿¿ëýí õºãæ¿¿ëýõ îð÷èí íºõöºëèéã
á¿ðä¿¿ëýõ

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр
БСШУЯ

Үндэсний монгол бичигтний тооны өсөлт
(мянган хүн)
Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ (тэрбум
төгрөг)
Улсын нэгдсэн бүртгэлд авсан түүх
соёлын хөдлөх, үл хөдлөх дурсгалын тоо

380

483

14

16

15433

41200

200

380

Төрөөс зарцуулсан санхүүгийн дэмжлэг
(тэрбум төгрөг)

1,7

10,0

Шаардлага хангасан орчин бүхий соёл
урлагийн байгууллагын хувь

62,5%

ìîíãîë÷óóäûí óëàìæëàëò ñî¸ëûí áèåò áîëîí áèåò áóñ ºâèéã
õàäãàëàõ, õàìãààëàõ, ñýðãýýõ, ¿íäýñíèé õèéãýýä äýëõèé äàõèíû
òàíèí ìýäýõ¿é, áîëîâñðîëûí íèéòëýã õ¿ðòýýë áîëãîí äýëãýð¿¿ëýí
õºãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààã òºðèéí áîäëîãîîð äýìæèõ
Биет бус соёлын өвийг өвлөн тээгчийн тоо

1,6,2

БСШУЯ

БСШУЯ

БСШУЯ

3

4

5

¿íäýñíèé óëàìæëàëò áîëîí ñîíãîäîã óðëàã, õ¿¿õäýä çîðèóëñàí
óðëàãèéí òºðëèéã òºðººñ äýìæèõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð, òºñºë
áîëîâñðóóëæ õýðýãæ¿¿ëýõ;
ñî¸ë, óðëàãèéí áàéãóóëëàãóóäûí ìàòåðèàëëàã áààç, áàðèëãà
áàéãóóëàìæèéí çîðèóëàëò, ýð¿¿ë àõóé, ãîî ç¿é, òåõíèêèéí áîëîí
¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðò òàâèãäàõ îð÷èí ¿åèéí õýðýãöýý øààðäëàãûã
òóñãàñàí ñòàíäàðòûã áîëîâñðóóëæ ìºðäºõ

БСШУЯ
95,1%
БСШУЯ

1.7. Øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí õºãæëèéí áîäëîãî
Çàõ çýýëèéí ýðýëò
õýðýãöýý øààðäëàãûã
õàíãàõóéö ñóäàëãàà,
áîëîâñðóóëàëòûí
ºðñºëäºõ ÷àäâàðòàé
õýâøë¿¿äèéã áèé
áîëãîæ õºãæ¿¿ëíý
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1

Нэг судлаачид ногдох судалгаа
“Çàëóó ñóäëàà÷äûã äýìæèõ” çîðèëòîò õºòºëáºð áîëîâñðóóëàí
боловсруулалтын зардал (сая төгрөг)
õýðýãæ¿¿ëæ, øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí ñàëáàðûí õ¿íèé
íººöèéí áîëîí ñàíõ¿¿æèëòèéí áîäëîãî áîëîâñðóóëæ, õýðýãæèëòýä нийт судлаачдад залуу судлаачдын эзлэх
øèíý÷ëýë õèéõ
хувь
øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí ñàëáàðò á¿òöèéí ººð÷ëºëò õèéæ,
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

2

Шинээр байгуулсан төвийн тоо

3

¿íäýñíèé ñóäàëãààíû 5-ààñ äîîøã¿é òºâèéã øèíýýð áàéãóóëàõ

ДНБ-д судалгаа боловсруулалтын
зардлын эзлэх хувь

4

øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí ñàëáàðûí óäèðäëàãà, ¿éë
àæèëëàãààíû ñàíõ¿¿æèëòèéí ìåõàíèçìûã áîëîâñðîíãóé áîëãîæ,
ñóäàëãàà, áîëîâñðóóëàëòûí àæèëä çàðöóóëàõ çàðäëûí äîòîîäûí
íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íä ýçëýõ õóâèéã òàñðàëòã¿é íýìýãä¿¿ëýõ

1,7,1

41,5

132,8

30,8%

35%

2

5

1,5

2,3

БСШУЯ

БСШУЯ

Судалгаа боловсруулалтын зардалд
Ìîíãîë Óëñûí øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë, öºì шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх
чиглэл, цөм технологийн судалгааны
òåõíîëîãèéã òîäîðõîéëîí õýðýãæ¿¿ëæ, ñóäàëãàà,
зардлын эзлэх хувь
áîëîâñðóóëàëòûí àæëûí ñîíãîëòûã ñàéæðóóëàí ¿ð ºãººæèéã

8

БСШУЯ

БСШУЯ
60%

80%
БСШУЯ

áîëîâñðóóëàëòûí àæëûí ñîíãîëòûã ñàéæðóóëàí ¿ð ºãººæèéã
äýýøë¿¿ëýõ.
5
¯íäýñíèé èííîâàö,
á¿òýýìæèéí ¿ð
àøèãòàé òîãòîëöîîã
á¿ðä¿¿ëæ, ýäèéí
çàñàã, íèéãìèéí
øèíý÷ëýëä ò¿¿íèé
îðóóëàõ õóâü íýìðèéã
äýýøë¿¿ëíý

1

Ìîíãîë Óëñûí ¿éëäâýðëýë, òåõíîëîãèéí õºãæëèéí ÷èã õàíäëàãûã
óðüä÷èëàí òîäîðõîéëîõîä óðò, äóíä õóãàöààíû òààìàãëàë
áîëîâñðóóëàí àøèãëàõ òîãòîëöîîã á¿ðä¿¿ëýõ

øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãè, èííîâàöèéí õºòºëáºð, òºñºë
çàõèàëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõýä õóâèéí õýâøëèéí îðîëöîîã ýðñ
íýìýãä¿¿ëýõ
2

3
23

1,7,2

¿íäýñíèé èííîâàöèéí òîãòîëöîîíû ýðõ ç¿é, çîõèîí áàéãóóëàëòûí
¿íäñèéã á¿ðä¿¿ëýõ

¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýý, òåõíîëîãèéí äýä á¿òöèéí èííîâàöèéí
ýëåìåíò¿¿äèéã á¿ðä¿¿ëýí õºãæ¿¿ëýõ

судалгааны үр дүнгийн эдийн засгийн
өгөөж (жилд, сая төгрөг)
Үйл ажиллагааны хэрэгжилт
БСШУЯ
Хэрэглэгчийн захиалгатай,
санхүүжилтийн оролцоотой судалгааны
төслийн тоо
Судалгаа боловсруулалтын
санхүүжилтэд хувийн хэвшлийн
санхүүжүүлсэн хувь
Үйл ажиллагааны хэрэгжилт

39,6%

60%

БСШУЯ

БСШУЯ
Технологийн дэд бүтцийн хөгжилд
зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ (тэрбум
төгрөг)

БСШУЯ

үйлдвэрлэлийн технологи болгосон үр
дүнгийн хувь

4
5

6

7
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1,7,3

Ñóäàëãàà,
áîëîâñðóóëàëòûí
àæëûí ¿ð ä¿íã
õàìãààëàõ, àøèãëàõ
ýðõ ç¿éí îð÷èí,
òîãòîëöîîã
áîëîâñðîíãóé áîëãîíî

1

2
3
Øèíæëýõ óõààí,
òåõíîëîãèéí ãàäààä
õàìòûí àæèëëàãààíû 1
¿ð àøãèéã äýýøë¿¿ëíý

25

1,7,4
2

3

èííîâàöèéí ¿ð àøèãòàé ¿éë àæèëëàãààã ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí
àðãààð äýìæèõ áîäëîãî õýðýãæ¿¿ëýõ

Инновацийн төслийн санхүүжилтийн
хэмжээ

øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãè, ¿éëäâýðëýëèéí á¿õèé ë õ¿ðýýíä
èííîâàöèéí ñî¸ëûã íýâòð¿¿ëýõ, òºëºâø¿¿ëýõ àðãà õýìæýýã
õýðýãæ¿¿ëýõ
¿íäýñíèé õýìæýýíèé òîìîîõîí èííîâàöèéí òºñëèéã Ìîíãîë Óëñûã
õºãæ¿¿ëýõ ñàí, Æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýëèéã äýìæèõ ñàí, Øèíæëýõ
óõààí, òåõíîëîãèéí ñàíãèéí õàìòàðñàí ñàíõ¿¿æèëòýýð á¿ðýí
ìº÷ëºãººð íü òàñðàëòã¿é õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààã
òºëºâø¿¿ëýõ

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт

БСШУЯ

БСШУЯ
Эдгээр сангаас үндэсний хэмжээний
инновацийн төсөлд зарцуулсан
хөрөнгийн хэмжээ (тэрбум төгрөг)

БСШУЯ

Оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт
хийгдсэн судалгаа боловсруулалтын үр
дүнгийн тоо (10,000 хүнд ногдох)
Мэдээллийн санд бүртгэсэн судалгаа
òºñâèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð ã¿éöýòãýñýí ýðäýì øèíæèëãýý,
боловсруулалтын ажлын үр дүнгийн тоо
ñóäàëãààíû àæëûí ¿ð ä¿íãèéí ìýäýýëëèéí íýãäñýí ñàí á¿ðä¿¿ëæ,
Патент авсан нийт бүтээлээс лицензийн
òýäãýýðèéã ýäèéí çàñãèéí ýðãýëòýíä îðóóëàõ, àøèãëàõ ¿éë
гэрээгээр ашиглагдаж байгаа патентын
àæèëëàãààã äýìæèí óðàìøóóëàõ
эзлэх хувь
ñóóðü ñóäàëãààíû øèëäýã á¿òýýë¿¿äèéã íèéòèéí õ¿ðòýýë áîëãîõîä Үйл ажиллагааны хэрэгжилт
òºðººñ äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ
óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð ã¿éöýòãýñýí ýðäýì øèíæèëãýý,
áîëîâñðóóëàëòûí àæëààð áèé áîëñîí îþóíû ºì÷èéí ýðõèéã
õàìãààëàõ, àøèãëàõ ýðõ ç¿éí îð÷èíã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ

ãàäààä îðíóóä áîëîí á¿ñ íóòãèéí øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí
õàìòûí àæèëëàãààíä îðîëöîõ òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë¿¿äèéã òîãòîîæ
õýðýãæ¿¿ëýõ

БСШУЯ

БСШУЯ

БСШУЯ

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт
БСШУЯ
ШУТ-ийн хөрөнгө оруулалтад зориулсан
гадаад эх үүсвэрийн хэмжээ

ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàéãóóëëàãûí ëàáîðàòîðè, òóðøèëò,
ñîðèëòûí áààçûã áýõæ¿¿ëýõ, øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí
Гадаад эх үүсвэрээс дэмжлэгтэй
òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð ºíäºð ìýðãýøñýí ñóäëàà÷ áýëòãýõýä
ãàäààäûí òóñëàìæ, äýìæëýãèéã íýìýãä¿¿ëýõ àðãà õýìæýýã ºðãºòãºõ солилцооны хөтөлбөрт хамрагдсан
судлаачдын тоо
ãàäààäûí õºðºíãº îðóóëàëò õèéõ, õàìòàðñàí ¿éëäâýð áàéãóóëàõ,
òóñãàé çºâøººðºë , íîó-õàó, òîíîã òºõººðºìæ õóäàëäàí àâàõ
õýëáýðýýð ºíäºð áîëîí òýðã¿¿íèé òåõíîëîãèéã íóòàãøóóëàõ,
íýâòð¿¿ëýõýä òºðººñ äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ

БСШУЯ

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт
БСШУЯ

1.8. Íèéãìèéí õàìãààëàë, õºäºëìºðèéí áîäëîãî

26

1,8,1

Ãýð á¿ë, íèéãýì, õàìò
îëîíä òóëãóóðëàñàí
õàëàìæèéí òîãòîëöîîã
òºëºâø¿¿ëæ,
õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýã
îëîí óëñûí æèøèãò
1
õ¿ðãýæ õºãæ¿¿ëíý
2

27

1,8,2

Èðãýíèé õºäºëìºðëºõ
ýðõèéã õàìãààëàõ,
á¿òýýìæ, óð ÷àäâàðûã
1
õºãæ¿¿ëýõ ¿íäñýí äýýð
öàëèí õºëñèéã
íýìýãä¿¿ëýõ,
áèçíåñèéí îð÷èí,
2
àæëûí áàéðíû
òîãòâîðòîé áàéäëûã
äýìæèõ, íèéãìèéí
ò¿íøëýëèéã
òºëºâø¿¿ëýõýä
÷èãëýñýí õºäºëìºð
3
ýðõëýëòèéí áîäëîãîîð

íèéãìèéí õàëàìæèéí äýìæëýã òóñëàëöàà çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé
ºðõ, èðãýäèéí õýðýãöýý, ñîíãîëòîä ò¿øèãëýñýí õàëàìæèéí îëîí
òàëò ¿éë÷èëãýýã áèé áîëãîæ, ¿éë÷èëãýýã õóâèéí õýâøèë, èðãýíèé
íèéãìèéí áàéãóóëëàãóóäûí îðîëöîîòîéãîîð õ¿ðãýõ òîãòîëöîîã
á¿ðä¿¿ëýõ

Нийгмийн халамжийн тогтолцооны
шинэчлэл хийгдсэн, цаашид
боловсронгуй болсон байна. Нийгмийн
халамж хүртэгсэдийн мэдээллийн санг
бүрдүүлсэн байх

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

õºäººãèéí õ¿í àìä çîðèóëñàí íèéãìèéí ÿâóóëûí ¿éë÷èëãýýã
õºãæ¿¿ëýõ

НХХЯ

НХХЯ

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгааг
өргөжүүлж, ажил олгогч, ажил хайгчид, мэргэжлийн сургалтын
байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах

Чадамжид суурилсан ур чадварыг
хөгжүүлэх сургалтын тогтолцоог
нэвтрүүлсэн байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

НХХЯ

Хөдөлмөрийн гадаад болон дотоод зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд
нийцүүлэх замаар гадаадад ажиллах хүч гаргах бодлогыг
тодорхойлж хэрэгжүүлэх;

Гадаадад ажиллах хүч гаргах бодлого,
эрх зүйн орчинг шинэчилсэн байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

НХХЯ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчинг сайжруулах,
олон улсын хэм хэмжээнд нийцүүлэх замаар эрх зүйн орчныг
боловсронгуй болгох;

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн орчны талаарх ОУХБ-ын
конвенциүдэд нэгдэн орж, үндэсний хууль
тогтоомжоо тэдгээрт нийцүүлсэн байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

НХХЯ

9

МҮЭХ,
МАОЭХ

1,8,2

ýðõëýëòèéí áîäëîãîîð
äàìæóóëàí
õºäºëìºðèéí çàõ
çýýëèéí
çîõèöóóëàëòûã
4
îíîâ÷òîé, ¿ð àøèãòàé
áîëãîæ, èðãýäèéí
àìüäðàëûí ò¿âøèíã
äýýøë¿¿ëýõýä
äýìæëýã ¿ç¿¿ëíý

5
Хүн амын бүлгүүдийн
зохистой хөдөлмөр
эрхлэлт, түүний дотор
нийгмийн эмзэг
бүлгийн хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих
бодлого, хөтөлбөр
1
боловсруулж
хэрэгжүүлнэ.

2
28

1,8,3

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бодлого, арга
хэмжээний хүрээнд төрөлжсөн бизнес инкубаторыг байгуулан
Ажиллах хүчний оролцооны түвшин
ажиллуулж, жижиг зээл, ажлын байран дахь болон шавь сургалтыг
өргөтгөх замаар хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх;

НХХЯ

Мэргэжлийн боловсрол эзэмшигчдийн
ажил эрхлэлтийн хувь
БСШУЯ
НХХЯ

Эмэгтэйчүүд, ахмад настан, малчид,
Эмэгтэйчүүд, ахмад настан, малчид, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг хүн
зэрэг хүн амын болон нийгмийн бүлгүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн
амын болон нийгмийн бүлгийн хөдөлмөр
хэрэгцээг тодорхойлж, дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөр
эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүд
боловсруулж хэрэгжүүлэх;
батлагдаж хэрэгжсэн байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

НХХЯ

Гадаадад ажиллаж, амьдарч байгаа, өндөр боловсрол, мэргэжил
эзэмшсэн монгол иргэдийг эх орондоо буцаж ирж ажиллах
сонирхлыг төрүүлэхүйц эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчныг
бүрдүүлж, өөрийн мэргэшсэн чиглэлээрээ ажлын байр бий болгох
санал санаачилгыг хөхүүлэн дэмжих;

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

НХХЯ

3

Гадаадад ажиллаж амьдарч байгаад
ирсэн монгол иргэдийн хөдөлмөр болон
бизнес эрхлэлтийг дэмжих эрх зүйн
зохицуулалт бий болсон, хөтөлбөр
хэрэгжсэн байна.
Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн
бүртгэлийн тогтолцоо бүрдсэн байна
Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдэд
зориулсан нийгмийн даатгалын тогтолцоо
бүрдүүлсэн хууль батлагдан гарсан
байна.

Холбогдох
яамд

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр
Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

НХХЯ

Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн зах зээлд өрсөлдөх чадварыг
дээшлүүлэхэд чиглэсэн эдийн засаг, бизнесийн дэмжлэгийг
өргөжүүлэх;

Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн тоо
буурсан байна. /Албан салбарт шилжсэн
байна/

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

НХХЯ

Хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийг боловсрол, мэргэжлийн
сургалт, эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамруулах, эцэг, эх, гэр
бүлийн гишүүдийг нь ажлын байраар хангах зэргээр залуучуудын
ажил эрхлэлттэй уялдуулан цогц байдлаар хэрэгжүүлэх.

Хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийн эцэг,
эх, гэр бүлийн гишүүдийг орлоготой
болгох, залуучуудын хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр
боловсруулж хэрэгжүүлсэн байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

НХХЯ

Олон давхаргат болон сонголтот тэтгэврийн тогтолцоо бүрдүүлэх

Өнөөгийн тэтгэврийн даатгалын
тогтолцоог олон давхаргат тэтгэврийн
тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг болгон
шинэчилж сайжруулна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

НХХЯ

Хуулийн этгээдэд ажиллаж байгаа хүн бүр нийгмийн даатгалд
заавал хамрагдах зарчимд шилжих

Нийгмийн даатгалын шинэчлэлийн
хүрээнд заавал даатгалын хамрах хүрээг
өргөтгөх чиглэлээр холбогдох хууль
тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт орсон
байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

НХХЯ

Олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоооны
Цэргийн албан хаагчдын болон бүх нийтийн тэтгэврийн даатгалын
нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох универсаль
оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлж, даатгалын сангийн бүрэн
тэтгэврийн тогтолцооны эрх зүйн үндэс
хуримтлалын тогтолцоог бий болгох угтвар нөхцөлийг бүрдүүлэх
бүрдсэн байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

НХХЯ

Нийгмийн даатгалын сангуудын
хуримтлагдсан үлдэгдлээс олох өгөөжийг
нэмэгдүүлэх, эрсдэлийг бууруулах
зорилгоор менежмент хийх эрх зүйн
орчин бүрдсэн байна.

Хэрэгжилтийн үр дүнгээр Хэрэгжилтийн үр дүнгээр

НХХЯ

5
Нийгмийн даатгалын
тогтолцоог
боловсронгуй болгоно.

70,0 хувь

ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ
áîäëîãûã òîäîðõîéëæ, õóâèéí õýâøëèéí îðîëöîîã äýìæèõ çàìààð
áýëòãýãäýæ áàéãàà áîëîâñîí õ¿÷íèé ÷àäàâõèéã õºäºëìºðèéí çàõ
çýýëèéí õýðýãöýý, øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýõ.

Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн бүртгэл, мэдээлэл, зохион
байгуулалтыг сайжруулж, төр, иргэний нийгмийн байгууллага,
мэргэжлийн холбоодын оролцоотойгоор нийгмийн үйлчилгээнд
хамрагдах боломжийг нэмэгдүүлэх;

4

68,0 хувь

1

29

1,8,4

2

3

Нийгмийн даатгалын системийг зах зээлийн харилцааны зарчимд
нийцүүлэн хөгжүүлж, нийгмийн даатгалын сангуудад хөрөнгө
бүрдүүлэх механизмыг боловсронгуй болгож, бүрдсэн хөрөнгийг
эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ.

4
Хөгжлийн 2 дугаар тэргүүлэх чиглэл: Эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийн бодлогын хүрээнд:
Ìîíãîë Óëñ ýêñïîðòûí ÷èãëýëòýé ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýý äàâàìãàéëñàí, õóâèéí õýâøèë òýðã¿¿ëñýí ýäèéí çàñãèéí ºñºëò, õºãæëèéí ñòðàòåãèéã ñîíãîæ áàéíà. Ýäèéí çàñãèéí áîäëîãûí ãîë çîðèëò íü 2007-2015 îíä “Ìÿíãàíû
õºãæëèéí çîðèëòóóä”-ûã õýðýãæ¿¿ëæ, ýäèéí çàñãèéí ºñºëòèéã æèëä äóíäæààð 14 õóâüä, íýã õ¿íä íîãäîõ äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèéã 5 ìÿíãààñ äîîøã¿é àì. äîëëàðò õ¿ðãýæ, ýäèéí çàñãèéí ýð÷èìòýé õºãæëèéí ¿íäýñ ñóóðèéã
òàâèõ, 2016-2021 îíä ýäèéí çàñãèéí ºñºëòèéã æèëä äóíäæààð 12-îîñ äîîøã¿é õóâü áàéëãàæ, ìýäëýãò ñóóðèëñàí ýäèéí çàñãèéã òºëºâø¿¿ëýí õºãæ¿¿ëæ, íýã õ¿íä íîãäîõ äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèéã 12 ìÿíãààñ äîîøã¿é àì.
äîëëàð áîëãîæ, äýëõèéí äóíäàæ îðëîãîòîé îðíóóäûí ýãíýýíä îðîõ ýäèéí çàñãèéí ÷àäàìæ, íººö áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëýõýä îðøèíî. Õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ, õºðºíãº îðóóëàëòûí ¿ð àøãèéã òàñðàëòã¿é äýýøë¿¿ëæ, ýäèéí çàñãèéí
ýð÷èìòýé ºñºëòèéã áèé áîëãîíî. Ýõíèé ¿å øàòàíä óóë óóðõàéí îëáîðëîõ ¿éëäâýðëýëèéã ò¿ëõ¿¿ õºãæ¿¿ëæ, öààøèä á¿òýýãäýõ¿¿íýý ã¿í áîëîâñðóóëäàã áîëíî. Óëìààð õóâèéí õýâøèëä ò¿øèãëýñýí, ºíäºð òåõíîëîãò ñóóðèëñàí,
ýêñïîðòûí áàðèìæààòàé, áîëîâñðóóëàõ ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëèéã ýð÷èìòýé õºãæ¿¿ëæ, ýäèéí çàñãèéã îëîí òàëòàé áîëãîæ, àøèãò ìàëòìàëààñ õàðüöàíãóé áàãà øàëòãààëäàã îðîí áîëíî. Á¿ñ íóòàã, äýä á¿òöèéã ýð÷èìòýé õºãæ¿¿ëæ,
õîò, õºäººãèéí õºãæëèéí ò¿âøíèé ÿëãààã áàãàñãàí áèçíåñ ýðõëýõ òààòàé îð÷èí á¿ðä¿¿ëæ, ýäèéí çàñãàà òýíöâýðòýé õºãæ¿¿ëíý.
2.1. Ìàêðî ýäèéí çàñãèéí áîäëîãî
2.1.1. Улсын төсвийн бодлого
Òºñâèéí òºëºâëºëòèéã
Ìîíãîë Óëñûí
Ìÿíãàíû õºãæëèéí
çîðèëòîä ñóóðèëñàí
¯íäýñíèé õºãæëèéí
öîãö áîäëîãûã
õýðýãæ¿¿ëýõýä
1
íèéö¿¿ëýí

òºñâèéã Ìîíãîë Óëñûí Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòîä ñóóðèëñàí
¯íäýñíèé õºãæëèéí öîãö áîäëîãîòîé óÿëäóóëàí áîëîâñðóóëæ,
õýðýãæ¿¿ëæ áàéõ ýðõ ç¿éí çîõèöóóëàëòûã áèé áîëãîõ

Дунд, урт хугацааны төсвийн тогтвортой
байдлыг хангагдана

10

Төсөв боловсруулах,
гүйцэтгэх, хяналт тавих үе
шатанд холбогдох
этгээдийн үүрэг
хариуцлага сайжирч
төсвийн сахилга бат
дээшилнэ.

Дунд хугацааны
хөтөлбөрийн төлөвлөлтийг
хэрэгжүүлснээр засгийн
газрын бодлого үйл
ажиллагааг үр дүнтэй
санхүүжүүлэх боломж
бүрдэнэ.

СЯ

30

2,1,1,1

íèéö¿¿ëýí
áîëîâñðîíãóé áîëãîíî.

2

3
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4
Òºñâèéí õºðºíãº
îðóóëàëòûã Ìÿíãàíû
õºãæëèéí
çîðèëòóóäòàé
1
îíîâ÷òîé óÿëäóóëàí
íýìýãä¿¿ëæ, óðò, äóíä
õóãàöààíû õºãæëèéí
2
õºòºëáºð, òºñë¿¿äýä
2,1,1,2
ñóóðèëàí õýðýãæ¿¿ëíý

îðîí íóòãèéí òºñâèéí óäèðäëàãà, ñàíõ¿¿æèëòèéí ýðõ õýìæýýã
íýìýãä¿¿ëæ, õàðèóöëàãûí òîãòîëöîîã áîëîâñðîíãóé áîëãîí óëñûí
áîëîí îðîí íóòãèéí òºñâèéí òºëºâëºëòèéí óÿëäàà õîëáîîã
ñàéæðóóëàõ

Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын
байгууллагын мэдлийн төсвийн өсөлт

Орон нутгийн гүйцэтгэх
засаглалын байгууллагын
Төсвийн зарцуулалтын үр
бие даасан байдал болон
өгөөж нэмэгдэнэ.
хариуцлага, хяналтын
тогтолцоог сайжруулах

СЯ

òºñâèéã òºñâèéí áàéãóóëëàãóóäûí áîäèò õýðýãöýýíä íü íèéö¿¿ëýí
òºëºâëºæ, ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ

Төсөвт байгууллагын хэрэгжүүлэх
хөтөлбөр, нийлүүлэх бүтээгдэхүүний тоо
хэмжээ

Төсвийг үр дүн зорилгод
нийцүүлдэг болно.

Зардал-Үр ашгийг тооцдог
болох.

СЯ

Төсөв хянах онлайн систем нэвтрэгдэнэ

Төсвийн ил тод байдал
хангагдана.

Төсөв болон тайлагнал ил
тод болно.

СЯ

òºñâèéí èë òîä áàéäëûã õàíãàõ
òºñâèéí õºðºíãº îðóóëàëòûã çîðèëòîò õºòºëáºð¿¿ä, ýäèéí çàñàã,
íèéãìèéí ñàëáàðûí õºãæëèéí ìàñòåð òºëºâëºãºº, òºñë¿¿äýä
òóëãóóðëàí õóâààðèëàõ
äýä á¿òöèéí õºðºíãº îðóóëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ

32

Õ¿í àìûí îðëîãî
áàãàòàé ÿäóó áîëîí
äóíäàæ îðëîãîòîé
õýñýãò ò¿ëõ¿¿ õàíäñàí
òºñâèéí çàðëàãûí
áîäëîãî õýðýãæ¿¿ëíý
2,1,1,3

1

2

3

4

33

Òºðººñ ñòðàòåãèéí à÷
õîëáîãäîëòîé àøèãò
ìàëòìàëûí îðä
ãàçðóóäûã àøèãëàí
îëîí óëñàä õ¿ëýýí
çºâøººðºãäñºí
ñàíõ¿¿ãèéí
ìåõàíèçìóóäûã
õýðýãëýí õóðèìòëàë
2,1,1,4 áèé áîëãîæ, “Ìîíãîë
Óëñûã õºãæ¿¿ëýõ ñàí”ä òºâëºð¿¿ëæ, ýäèéí
çàñàã, íèéãìèéí
õºãæëèéã õóðäàñãàõàä
çîõèñòîé àøèãëàíà.
“Àøèãò ìàëòìàë”
¿íäýñíèé õºòºëáºð
áîëîâñðóóëæ
õýðýãæ¿¿ëíý

-

-

СЯ

-

-

СЯ

áîëîâñðîë, ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðò, ÿëàíãóÿà á¿ñ íóòàã, õºäººä
óëñûí òºñâèéí õºðºíãº îðóóëàëòûã Ìÿíãàíû õºãæëèéí
çîðèëòóóäòàé óÿëäóóëàí òîãòìîë íýìýãä¿¿ëýõ

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
боловсрол эрүүл мэнд, бүс нутаг, хөдөөд
оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээний
өсөлт

-

-

СЯ

ìýäýýëýë, õîëáîîíû îð÷èí ¿åèéí òåõíèê, òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëýõ,
ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë îëãîõ òîãòîëöîîã ñàéæðóóëàõûí òóëä
òºñâèéí õºðºíãº îðóóëàëòààð äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ

Мэдээлэл, холбоо, мэргэжлийн
боловсрол олгох арга хэмжээнд
зарцуулсан төсвийн хөрөнгө оруулалтын
жил жилийн тоо хэмжээ, өсөлт

-

-

СЯ

3

4

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын нийт дүнд
хөтөлбөр, магистер төлөвлөгөө,
төслүүдэд тулгуурласан төслийн эзлэх
хувь, хэмжээ өсөлт
Улсын төсвийн хөрөнгөөр дэд бүтцийн
салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалтын
жил жилийн тоо хэмжээ

àæëûí áàéð øèíýýð áèé áîëãîõ, á¿õ íèéòèéí áîëîâñðîëûí
ò¿âøèíã äýýøë¿¿ëýõ, ýõ, õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë, õàëäâàðò ºâ÷íèé
òàðõàëòûã áóóðóóëàõàä çîðèóëàõ òºñâèéí ñàíõ¿¿æèëòèéã
íýìýãä¿¿ëýõ

Эх, хүүхдийн эндэгдэл буурсан тоо,
халдварт өвчин тархалт буурсан тоо

íèéãìèéí õàìãààëëûí ñàíõ¿¿æèëò, òýòãýâýð, òýòãýìæèéã äîòîîäûí
íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºñºëòòýé îíîâ÷òîé óÿëäóóëàí íýìýãä¿¿ëýõ

Тэтгэвэрийн доод болон дундаж үзүүлэлт

íèéãìèéí ýìçýã á¿ëýãò çîðèóëñàí õàëàìæ, ¿éë÷èëãýýíèé
ñàíõ¿¿æèëò áîëîí àõìàä íàñòàíä îëãîõ ñàíõ¿¿ãèéí òóñëàìæèéã
íýìýãä¿¿ëýõ

Нийгмээс халамж хүртэгсэд болон
ахмадуудад олгодог санхүүгийн дэмжлэг
нэмэгдсэн үзүүлэлт

ãàäààäàä ºíäºð ìýðãýøñýí ìýðãýæèëòí¿¿äèéã áýëòãýõýä òºñâººñ
äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ

Төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн тоо,
бэлтгэгдсэн мэргэжилтний тоо

õºãæëèéí ãàðààíû èæèë íºõöºë á¿ðä¿¿ëýõ çîðèëãîîð “Ìîíãîë
Óëñûã õºãæ¿¿ëýõ ñàí”-ä îðîõ îðëîãûí çàðèì õýñãèéã “Ýõ îðíû
õèøèã” õýëáýðýýð èðãýäýä îëãîäîã æóðàì áèé áîëãîæ õýðýãæ¿¿ëýõ

Төрөх эмнэлгийн тоо
нэмэгдсэн байна.
Бүх нийтийн
боловсролын түвшин
дээшилсэн
байна.
Ядуу болон дундаж
орлоготой иргэдийн
түвшин ахисан байна.
Үнийн өсөлтийг даахуйц
амьдралын хэвшил
тогтоно
Өөрийн оронд тохирох
ШБОС-г нэвтрүүлж,
хэрэгжүүлэх

Иргэдийн амьдрал
сайжирсан байна.

СЯ

Харилцан хамаарал бүхий
дэмжлэгүүд үүснэ.

СЯ

Харилцан хамаарал бүхий
дэмжлэгүүд үүснэ

СЯ

Монгол Улсын хөгжил
дээшлэнэ

СЯ

Өөрсдийн нөхцөл
бололцоонд тулгуурласан Ажлын байрууд бий болно
иргэдийн идэвхи дээшлэнэ

СЯ

Татварын хөнгөлөлтийг
тус бүрд нь 10 хувиар
нэмж хөнгөлөх.

Татварын хөнгөлөлтийг тус
бүрд нь 20 хувиар нэмж
хөнгөлөх.

СЯ

Энэ салбарт оруулсан хөрөнгө
öàõèìç¿éí áîëîí îþóíû øèíãýö á¿õèé áàãà îâðûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé оруулалтын дүн, үйлдвэрлэлийн хэмжээ,
¿éëäâýðëýëèéã
хуулийн дагуу хөнгөлсөн буюу чөлөөлсөн
татварын дүн

Татварын багц хуулинд
холбогдох заалт оруулан
батлуулах.

Татварын багц хуулинд
тусгагдсаны дагуу
хэрэгжүүлэн үр дүнд
хүрсэн байна.

СЯ

äîòîîäûí áîëîí îëîí óëñàä íýð õ¿íä á¿õèé ãàäààäûí õºðºíãº
îðóóëàã÷äûã

Татварын хууль болон
холбогдох бусад
хуулиудад зүйл заалт
нэмж оруулах.

Татварын хууль болон
холбогдох бусад хуулиудын
хэрэгжилтын үр дүнд
хөрөнгө оруулагчид
нэмэгдэж, хөрөнгө
оруулалтын хэмжээ өссөн
байна.

СЯ

Иргэн бүрийн хүртсэн хишгийн үнийн
дүнгийн үзүүлэлт

1
2.1.2. Татварын бодлого
Ýêñïîðòûí
áàðèìæààòàé
¿éëäâýðëýë,
¿éë÷èëãýý, èìïîðòûã
îðëîõ çàðèì
¿éëäâýðëýëèéã
òàòâàðûí îíîâ÷òîé
áîäëîãîîð äýìæèíý

1

2
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ýðäýñ ò¿¿õèé ýä, íîîñ, íîîëóóð, ìàõ, ñ¿¿, àðüñ øèð áîëîâñðóóëàõ
ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëä ºíäºð òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëýõèéã áîëîí
èìïîðòûã îðëîõ çàðèì òºðëèéí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé
¿éëäâýðëýëèéã

Энэ салбарт оруулсан хөрөнгө
оруулалтын дүн, үйлдвэрлэлийн хэмжээ,
хуулийн дагуу хөнгөлсөн буюу чөлөөлсөн
татварын дүн

Хөрөнгө оруулалтын өсөлт, гадаадын
хөрөнгө оруулагчдын тооны өсөлт

2,1,2,1
3

11

ýêñïîðòûí áàðèìæààòàé ¿éë÷èëãýý, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàð,
“áðýíä” á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéã òóñ òóñ äýìæèõ
4
ãààëèéí òàðèôûí áîäëîãûã ¿éëäâýðëýë, õýðýãëýýíèé çîõèñòîé
õàðüöàà, á¿òöèéã áèé áîëãîõ, ºðñºëäºõ ÷àäâàðòàé äîòîîäûí
¿éëäâýðëýëèéí ºñºëò, òýðã¿¿íèé òåõíèê, òåõíîëîãèéí èìïîðò,
áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðëýëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýêñïîðòûã
äýìæèõýä ÷èãë¿¿ëýõ

Энэ салбарт оруулсан хөрөнгө
оруулалтын дүн, үйлдвэрлэл,
үйлчлигээний хэмжээ, хуулийн дагуу
хөнгөлсөн буюу чөлөөлсөн татварын дүн

Хууль, тогтоомжид
Нэмэлт заалтыг холбогдох
өөрчлөлт орсноор
хууль, тогтоомжид
үндэсний үйлдвэрлэл
тодорхой судалгаа
сэргэж, тодорхой эерэг үр
үндэслэлтэй оруулах.
дүнд хүрсэн байна.

СЯ

Улсын нийт экспорт нэмэгдэж, гадаад
худалдааны тэнцэлд эерэгээр нөлөөлөх.

Үндэслэл сайтай тооцоо,
судалгаа хийж хууль,
тогтоомжид тусгуулан
манай улсын экспортын
бүтээгдэхүүний нэр төрөл
нэмэгдэнэ.

Экспортын гол нэрийн
бүтээгдэхүүний нэр төрөл
нэмэгдэхийн зэрэгцээ,
чанар сайжран дэлхийн
хэмжээнд өрсөлдөж,
өөрийн байр суурийг
эзэлнэ.

СЯ

Татварын орлогын ДНБ-д
эзлэх хувь, хэмжээ
нэмэгдсэн байна.

СЯ

Орлогын болон хөрөнгийн
татварыг давхардуулж үл
ногдуулах тухай засгийн
газар хоорондын гэрээг 60
оронтой хийсэн байна.

СЯ

5
Ýêîëîãèéí òàòâàðûã
áèé áîëãîæ, òàòâàðûí
ñóóðèéã ºðãºòãºí
òàòâàð õóðààëòûã
ñàéæðóóëæ, òºñâèéí
îðëîãûã çîõèñòîé
íýìýãä¿¿ëíý

1

òàòâàðûí íýð òºðºë, òàòâàð íîãäóóëàõ àðãà÷ëàëûã îëîí óëñûí
æèøèãò íèéö¿¿ëýí, òàòâàðûí îðëîãûí áîëîí ýäèéí çàñãèéí
ºñºëòèéí óÿëäàà õîëáîîã õàíãàæ, òàòâàðûí à÷ààëëûã çîõèñòîé
ò¿âøèíä áàéëãàõ, òàòâàðûí òîãòîëöîîã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ
îðëîãûí áîëîí õºðºíãèéí òàòâàðûã äàâõàðäóóëæ ¿ë íîãäóóëàõ
ãýðýý á¿õèé óëñ îðíóóäûí òîîã íýìýãä¿¿ëæ, ìýäýýëýë õàðèëöàí
ñîëèëöîх

2

3
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Орлогын татварын дундаж хувь /marginal
îðëîãûí àëáàí òàòâàðûí õóâü õýìæýýã çîõèñòîé ò¿âøèíä õàäãàëæ,
tax rate/ , Нийт татварын дүнд орлогын
õºðºíãèéí áîëîí õýðýãëýýíèé òàòâàð, ãàçàð, àãààðûí îðîí çàé,
татварын эзлэх хувь, бусад төлбөр
áàéãàëèéí íººö àøèãëàñíû òºëáºð, õóðààìæèéí òºñºâ á¿ðä¿¿ëýõ
хураамж бүрийн нийт татварын орлогод
¿¿ðãèéã íýìýãä¿¿ëýõ
эзлэх хувийн жин

îíöãîé àëáàí òàòâàðûí íýð òºðëèéã íýìýãä¿¿ëýõ çàìààð çîõèñã¿é
õýðýãëýýã õÿçãààðëàæ, áàéãàëü îð÷èíä ñºðºã íºëººëºë á¿õèé
¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíä ýêîëîãèéí òàòâàð íîãäóóëàõ

2,1,2,2

Татварын нэр төрлийг
нэмж холбогдох хууль,
тогтоомжид тусгах.
Татварын сахилга батыг
сайжруулах.
Орлогын болон хөрөнгийн
татварыг давхардуулж үл
Үзэглэсэн болон хүчин төгөлдөр гэрээний
ногдуулах тухай Засгийн
тоо
газар хоорондын гэрээ 45
оронтой хийх.
Татварын нийт орлогыг дотоодын нийт
бүтээгдэхүүнд харьцуулсан харьцаа,
татварын нэр төрлийн тоо хэмжээ,

ААНОАТ-ын хэмжээ,
Татварын хувь хэмжээг
ХХОАТ-ын хэмжээг
бууруулах олон улсын
бууруулж, татвар
жишигт нийцсэн уян хатан
төлөгчдийг бүрэн
тогтолцоог бий болгох.
хамруулсан байна.

Онцгой албан татвар ногдох барааны тоо
хэмжээ, онцгой татварын хувь хэмжээ,
экологийн татвар ногдох бараа ажил
үйлчилгээний тоо, татварын хувь хэмжээ,
Татварын холбогдох
экологийн татвар төлөгчдийн тоо,
хууль, тогтоомжид зүйл
экологийн татвараас орох татварын
заалт
нэмж тусгах, ОАТорлогын хэмжээний өсөлт,
ын нэр төрлийг нэмж,
холбогдох татварын хувь,
хэмжээг нэмэгдүүлсэн
Байгалв орчинд сөрөг нөлөө үзүүлсний
байна.
нөхөн төлбөр тогтоох эрх зүйн үндэс,
байгаль орчны сан байгуулж,
төвлөрүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ

СЯ

Татварын нийт орлогод
Онцгой албан татвараас
орсон орлого, ОАТ-ын нэр
төрөл улам бүр нэмэгдсэн
байна.

СЯ

Татварын илүү төлөлтийн
асуудал бүрэн арилсан
байх бөгөөд илүү төлсөн
асуудал гарвал татвар
төлөгчид чирэгдэл
учруулахгүйгээр
шийдвэрлэх.

СЯ

БОАЖЯ

4

òàòâàðûí èë¿¿ òºëºëòèéã áóöààí îëãîõ òîãòîëöîîã íýâòð¿¿ëýõ

Буцаан олголтыг олгох хугацаа /хэд
хоногийн дотор буцаан олгох эсэх/

Татварын илүү төлөлтийг
буцаан олгох асуудлыг
татварын зарим
хуулиудад тусгуулж,
хэрэгжүүлэх. Хоног
хугацааг нэмэгдүүлэх.

õóðèìòëàãäñàí òàòâàðûí áîëîí çýýëèéí àëáàí òàòâàðûã áèé
áîëãîõ

Татварын орлого биет хэмжээгээр өссөн
байх.

Татварын нэр төрөл
нэмэгдсэн байна.

Татварын нийт орлогод
тодорхой хувь, хэмжээг
эзэлсэн байна.

СЯ

äàëä ýäèéí çàñãèéã èë áîëãîõ çîðèëãîîð òàòâàðûí ºðøººë
¿ç¿¿ëýõ áîëîí çîõèöóóëàëòûí áóñàä àðãà õýðýãñëèéã îíîâ÷òîé
àøèãëàõ

тусгайлан гарсан хууль ба түүний
хэрэгжилт, түүний үр дүнд нэмж
мэдүүлсэн татварын хэмжээ, нэмэгдсэн
татвар төлөгчдийн тоо,

Холбогдох хууль,
тогтоомжууд гарснаар
хяналт чангарч, татварын
сахилга бат сайжирна.

Татварын сахилга бат
сайжран, татвар төлөгчийн
тоо өсч, татварын орлого
нэмэгдсэн байна.

СЯ

төвөөс алслагдсан, сул хөгжилтэй бүс нутгуудад жижиг, дунд
үйлдвэрлэл, үйлчилгээг

хөнгөлөлт чөлөөлөлөлтөд хамрагдах
татвар төлөгчдийн тоо, хөнгөлсөн болон
чөлөөлсөн татварын дүн

Холбогдох хууль,
тогтоомжуудад тодорхой
зүйл, заалт оруулах.

Орон нутагт ЖДҮ,
үйлчилгээ хөгжиж татварын
орлого нэмэгдсэн байна.

СЯ

бүсийн тулгуур төвүүдийн хөгжлийг

Төсвийн орлого нэмэгдэж, орон нутаг
дахь ядуурлын түвшин буурч, ажилтай
иргэдийн тоо нэмэгдэнэ.

Татварын нэр төрөл
нэмэгдсэн байна.

Татварын нийт орлогод
тодорхой хувь, хэмжээг
эзэлсэн байна.

СЯ

үйлдвэрлэл, технологийн паркуудыг;

Төсвийн орлого, бүтээмж нэмэгдэхийн
Татварын нэр төрөл
зэрэгцээ үндэсний үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ. нэмэгдсэн байна.

Татварын нийт орлогод
тодорхой хувь, хэмжээг
эзэлсэн байна.

СЯ

Татварын нийт орлогод
тодорхой хувь, нэмэр
оруулсан байна.

СЯ

5

6

7
Бүс нутгийн хөгжлийг
татварын бодлогоор
оновчтой дэмжинэ
1

36

2
2,1,2,3
3

Чөлөөлт бүсийн тухай
хуулинд татварын
хөнгөлөлт, чөлөөлөлт
үзүүлэх заалтуудыг
нэмэгдүүлэх.

эдийн засаг, худалдааны чөлөөт бүс байгуулахыг тус тус дэмжих
4
2.1.3. Мөнгө, зээлийн бодлого

1

37

Èíôëÿöèéã îíîâ÷òîé
óäèðäàí, òºãðºãèéí

2

èíôëÿöèéí ò¿âøèíã æèëä 3 õóâèàñ áàãà áàéëãàæ, ýäèéí çàñàã
äàõü èíôëÿöèéí äàðàìòûã àðèëãàõ

Инфляцийн түвшин савлалт багатай, нэг
оронтой тоонд байж, цаашдаа буурах
хандлагатай байна.

íººö ìºíãºíèé áîäëîãûí õýëáýðýýñ èíôëÿöèéã îíèëîõ ìºíãºíèé
áîäëîãûí øèíý çàãâàðò øèëæèõ

12

Инфляцийн түвшин нь нэг
оронтой тоонд байж,
буурах төлөвтэй байна.

-

МБ

СЯ

МБ

СЯ

37

2,1,3,1

óäèðäàí, òºãðºãèéí
õàíøèéã çîõèñòîé
ò¿âøèíä áàéëãàíà

Хадгаламжийн даатгалын байгууллагын
нөөц сангийн хөрөнгө шийдэгдсэн байх.
Хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн
төсөл эцэслэн боловсруулагдаж, УИХ-д
өргөн барьсан байх

õàäãàëàìæèéí äààòãàëûí ýðõ ç¿éí òààòàé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ
3

4
Áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí
òîãòîëöîî, ¿éë÷èëãýýã
áîëîâñðîíãóé áîëãîíî
1

МБ

áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí òîãòîëöîîã õºãæëèéí ºíäºð ò¿âøèíä õ¿ðñýí
îðíóóäûí íèéòëýã æèøèãò íèéö¿¿ëýí áîëîâñðîíãóé áîëãîõ,
áàíêíû áàéãóóëëàãààñ ¿ç¿¿ëýõ ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èëãýýã íèéòëýã
õýëáýðýýð ÿâóóëàõ

МБ
Хөгжлийн банкны хэвийн үйл ажиллагаа
явуулахад шаардагдах дүрмийн сангийн
хөрөнгө шийдэгдсэн байх,
Хөгжлийн банкны бизнес төлөвлөгөө
болон удирдлагын баг, боловсон хүчний
асуудал тодорхой болж, холбогдох дээд
шатны байгууллагаас шийдвэрлэсэн
байна.

2

38

Хөгжлийн банк
байгуулагдсан байна.

-

áàíêíû òºëáºðèéí ÷àäâàðûã ñàéæðóóëæ, áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí çàõ
çýýëä øóäàðãà ºðñºëäººí òºëºâø¿¿ëýõ

СЯ

МБ
СЗХ

ҮХШХ,
МБ,
Төрийн
өмчийн хороо

МБ

¿íýò öààñ, õºðºíãèéí çàõ çýýëèéã õºãæ¿¿ëýõ, ºðñºëäºõ ÷àäâàð
á¿õèé ¿íýò öààñûã ãàäààä çàõ çýýëä ãàðãàæ, õºðºíãèéí ãàäààä ýõ
¿¿ñâýðèéã íýìýãä¿¿ëýõ, Çàñãèéí ãàçðûí ¿íýò öààñíû àðèëæààã,
ÿëàíãóÿà õºðºíãº îðóóëàëòûí ÷èãëýëýýð ºðãºòãºõ

2,1,3,2

СЯ

ãàäààä âàëþòûí íººöèéí óäèðäëàãûí ¿ð àøèãòàé, îíîâ÷òîé
áîäëîãî ÿâóóëæ, òºãðºãèéí õàíøèéã òîãòâîðòîé áàéëãàõ

òºðèéí ºì÷èéí “Õºãæëèéí áàíê”-ûã áàéãóóëæ àæèëëóóëàõ

3

Хадгаламжийн даатгалын
тогтолцоо бий болсон
байна.

4

1.Дээд шатны байгууллагын холбогдох
шийдвэр гарсан.
2.Олон улсын хөрөнгө оруулалтын
банкуудтай гэрээ байгуулсан байх;
3.Хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн
жагсаалт гарсан байх

Засгийн газрын үнэт
цаасыг олон улсын зах
зээлд арилжаалсан байх

СЯ

èïîòåêèéí íýãòãýëèéí ¿éë àæèëëàãààã æèãäð¿¿ëýõ

СЗХ

áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí çàõ çýýëä ñóóðèëñàí õÿíàëò
øàëãàëòûí óäèðäëàãûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ

МБ

СЗХ

5

6

СЯ
МБ

Óëààíáààòàð õîòûã Ç¿¿í õîéò Àçè, Òºâ Àçèéí á¿ñ íóòãèéí áàíê,
ñàíõ¿¿ãèéí òîìîîõîí òºâ áîëãîõûã çîðèõ
7

8
Çýýëèéí õ¿¿ã
áóóðóóëæ, õºðºíãº
îðóóëàëò, áèçíåñèéí
òààòàé îð÷èí
á¿ðä¿¿ëíý

39

1

2

2,1,3,3

ýêñïîðòûí ¿éëäâýðëýëèéã äýìæèõ çîðèëãîòîé íýãòãýë, õîëáîî,
ýêñïîðò-èìïîðòûí áàíê çýðýã òºðºëæñºí áàéãóóëëàãóóäûã
áàéãóóëæ, àæèëëàõûã äýìæèõ

-

-

çýýëèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã íýìýãä¿¿ëýõ ÷èãëýëèéã áàðèìòëàæ, çýýëèéí
õ¿¿ã ýðýëò, íèéë¿¿ëýëòòýé îíîâ÷òîé óÿëäóóëàí áóóðóóëæ, áàíêíû
ýðñäýëèéã áàãàñãàõ áîäëîãûí õ¿ðýýíä õýðýãæ¿¿ëýõ
æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýëèéã äýìæèõ, àæëûí áàéð íýìýãä¿¿ëýõ
çîðèóëàëò á¿õèé ãàäààä çýýëèéí äàìæóóëàí çýýëä¿¿ëýõ õ¿¿ã
áóóðóóëæ, õóãàöààã íü óðòàñãàõ
íèéò ìºíãºíèé òóõàéí æèëèéí ºñºëòèéã ýäèéí çàñãèéí ºñºëòòýé
óÿëäóóëàõ

СЯ
МБ

МБ

СЯ

ХХААХҮЯ

СЯ

МБ

3
1.Гадаад валютийн нөөц нэмэгдсэн байх; Засгийн газрын үнэт
2.Хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн
цаасыг олон улсын
жагсаалт гарсан байх
санхүүгийн зах зээлд
арилжсан байх

ãàäààä çàõ çýýëýýñ óðò õóãàöààòàé ñàíõ¿¿ãèéí ýõ ¿¿ñâýð òàòàõ
çàìààð õºðºíãº îðóóëàëòûã èäýâõæ¿¿ëýõ
4

-

СЯ

2.1.4. Өрийн бодлого
Ãàäààä çýýëèéí
õýìæýýã çîõèñòîé
ò¿âøèíä áàéëãàæ,
ºðèéí ýðñäýëèéã
áóóðóóëíà

Ìîíãîë Óëñûí Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòîä ñóóðèëñàí ¯íäýñíèé
õºãæëèéí öîãö áîäëîãûí õ¿ðýýíä Çàñãèéí ãàçðûí óðò, äóíä
õóãàöààíû ãàäààä çýýëèéí õýðýãöýýã ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí
ñàëáàð á¿ðýýð îíîâ÷òîé òîãòîîæ, ìºðäºõ

Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөртэй
нийцүүлэн тулгуурлан гадаад зээлийн
хэрэгцээг тодорхойлж, нийгмийн салбар
бүрээр төлөвлөх.

Эдийн засаг, нийгмийн
салбарын санхүүжилтийн
хэрэгцээг Улсын хөрөнгө
оруулалтын хөтөлбөр,
Засгийн газрын үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө,
мөрийн хөтөлбөрийн дагуу
гадаад зээлийн эх
үүсвэрээр зохих түвшинд
хангасан байх

äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íä ýçëýõ ãàäààä çýýëèéí õýìæýýã
çîõèñòîé ò¿âøèíä áàéëãàõ

ДНБ-д эзлэх гадаадын зээлийн ӨҮЦ-р
илэрхийлсэн дүнгийн эзлэх хувь 40
хувиас хэтрэхгүй байх

Тус үзүүлэлт 40 хувиас
хэтрэхгүй байх

1

2

13

Эдийн засаг, нийгмийн
салбарын санхүүжилтийн
хэрэгцээг Улсын хөрөнгө
оруулалтын хөтөлбөр,
Засгийн газрын үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө,
мөрийн хөтөлбөрийн дагуу
гадаад зээлийн эх
үүсвэрээр зохих түвшинд
хангасан байх

СЯ

Тус үзүүлэлт 40 хувиас
хэтрэхгүй байх

СЯ

Төрийн
өмчийн хороо

40

îëîí óëñûí ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãóóä, äýìæèã÷ îðíóóäààñ ýäèéí
çàñàã, ñàíõ¿¿ãèéí õóâüä ¿ð àøèãòàé, Ìÿíãàíû õºãæëèéí
çîðèëòóóäûã õýðýãæ¿¿ëýõýä øààðäëàãàòàé çýýë, ÿëàíãóÿà
áóöàëòã¿é òóñëàìæ àâàõ ÷èãëýë áàðèìòëàõ;

Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн
техник, эдийн засгийн үндэслэл сайтай
бөгөөд эдийн засгийн дэд бүтцийг
хөгжүүлэх, эдийн засгийн бааз суурийг
өргөжүүлэн бэхжүүлэх, эдийн засгийн
бүтцийг олон тулгуурт болгож өрсөлдөх
чадварыг нэмэгдүүлэх мөн дотоодын
үйлдвэрлэлийг дэмжих, ажлын байр бий
болгох, ядуурлыг бууруулах зэрэг, нийгэм
эдийн засгийн тулгамдсан асуудлуудыг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн хөгжлийн зээл,
буцалтгүй тусламж авах

Гадаад эх үүсвэрээс авах
зээл, тусламжийн нийт
хэмжээг бууруулахгүй
байх, зээл, тусламжийн
багц (зээл, тусламжийн
харьцаа, салбар
хоорондын зохицууалт)-д
зохистой зохицуулалт
хийсэн байх

Гадаад эх үүсвэрээс авах
зээл, тусламжийн нийт
хэмжээг бууруулахгүй байх,
зээл, тусламжийн багц
(зээл, тусламжийн харьцаа,
салбар хоорондын
зохицууалт)-д зохистой
зохицуулалт хийсэн байх

СЯ

äîòîîä ñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýëèéã õºãæ¿¿ëæ, íººö áîëîëöîîã á¿ðýí
äàé÷ëàí àøèãëàõ, äîòîîä õóðèìòëàëûã íýìýãä¿¿ëýí ãàäààäûí
çýýë, òóñëàìæààñ õàìààðàõ õàìààðëûã áàãàñãàõ;

Дотоодын санхүүгийн зах зээлд дээр
Засгийн газрын үнэт цаасны арилжаа
байнга хийгддэг байх

Жилд 100-150 тэрбум
төгрөгийн засгийн газрын
богино хугацааны үнэт
цаасыг хөрөнгийн зах
зээлийг хөгжүүлэх
зорилгоор гаргах

Жилд 100-150 тэрбум
төгрөгийн засгийн газрын
богино хугацааны үнэт
цаасыг хөрөнгийн зах
зээлийг хөгжүүлэх
зорилгоор гаргах

СЯ

Зээлийн өр, зээлийн
үлдэгдэл, нийт буцаан
төлбөрийн хуваарь өрийн
зохистой харьцааны
хязгаарт байх

Зээлийн өр, зээлийн
үлдэгдэл, нийт буцаан
төлбөрийн хуваарь өрийн
зохистой харьцааны
хязгаарт байх

СЯ

2,1,4,1
3

4

5

Зээлийн хүү, эргэн төлөгдөх нийт
хугацаа, буцаан төлөгдөх хуваарь нь
төсөвт жигд, хүнд бус ачаалал өгөх
ºðèéí ¿éë÷èëãýýã òºñºâò äàðàìòã¿éãýýð õèéõ áîëîìæòîé çýýë àâàõ
байдлыг хангах, дамжуулан зээлдүүлэх
÷èãëýë áàðèìòëàõ;
зээлийн буцаан төлөлтийн хуваарийг
үндсэн зээлийн хуваарьтай уялдуулан
зохицуулах

ãàäààäûí áóöàëòã¿é òóñëàìæèéã íèéãìèéí ñàëáàðò ò¿ëõ¿¿
÷èãë¿¿ëýõ

Гадаад зээл, тусламжийн харьцаа,
салбар хоорондын зохицуулалт хийх,
ажлын байр бий болгох, ядуурлыг
бууруулах зэрэг нийгэм, эдийн засгийн
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд
чиглэгдсэн буцалтгүй тусламж авах

Нийгэм хамгаалал,
нийгмийн халамжийн
тогтолцооны үр дүн
сайжирч боловсронгуй
болсон байх

Нийгэм хамгаалал,
нийгмийн халамжийн
тогтолцооны үр дүн
сайжирч боловсронгуй
болсон байх

СЯ

ºðèéí óäèðäëàãûí òîãòîëöîîã îíîâ÷òîé áîëãîõ

Өрийн удирдлагын бүтцэд орчин үеийн
оновчтой хувилбарыг нэвтрүүлсэн байх.
Үүнд: Өрийн удирдлагын front, middle,
back office-ийн бүтцийг нэвтрүүлэх

Өрийн удирдлагын middle
office- ийн үндсэн ажилд
болох эрсдлийн удирдлыг
хэрэгжүүлдэг болсон байх

Өрийн удирдлагын хэлтэс
front, middle, back office- ийн
зохион байгуулалттай болж
бие даасан тооцоо
судалгаа тогтмол хийдэг
байх

СЯ

Тухайн жилд авах гадаад зээлийн
багтаамжийг Улсын хөрөнгө оруулалтын
хөтөлбөрийн хүрээнд батлах

Тухайн жилд авах гадаад
зээлийн багтаамжийг
тусгасан Улсын хөрөнгө
оруулалтын хөтөлбөрийг
Засгийн газар, УИХ-аар
хэлэлцүүлэн соёрхон
батлуулснаар эрх зүйн
орчин бүрдэнэ

Тухайн жилд авах гадаад
зээлийн багтаамжийг
тусгасан Улсын хөрөнгө
оруулалтын хөтөлбөрийг
Засгийн газар, УИХ-аар
хэлэлцүүлэн соёрхон
батлуулснаар эрх зүйн
орчин бүрдэнэ

СЯ

Нэгдсэн хяналтын систем,
мэдээллийн сантай
болсон байх, хөрөнгийн
удирдлага, зарцуулалт
сайжрах

Нэгдсэн хяналтын систем,
мэдээллийн сантай болсон
байх, хөрөнгийн удирдлага,
зарцуулалт сайжрах

СЯ

6
ªðèéí óäèðäëàãûã
ñàéæðóóëàí
áîëîâñðîíãóé áîëãîíî

1
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òóõàéí æèëä àâ÷ áîëîõ çýýëèéí äýýä õÿçãààðûã Çàñãèéí ãàçàð
òîîöîæ, Óëñûí Èõ Õóðàë áàòàëäàã áàéõ ýðõ ç¿éí çîõèöóóëàëòûã
áèé áîëãîí õýðýãæ¿¿ëýõ;

2,1,4,2

2

3

Гадаад зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих
ãàäààä çýýëèéã çîðèóëàëòûí äàãóó ¿ð àøèãòàé àøèãëàõ, ¿ð ä¿íã íü
төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээг хянах,
òîîöîõ á¿ðòãýë, õÿíàëòûí ìåõàíèçìûã áèé áîëãîí ìºðäºõ, õóâèéí
зохицуулах, үр дүнгийн шинжилгээ хийх
õýâøëèéí ãàäààä çýýëèéí á¿ðòãýë, õÿíàëòûã ñàéæðóóëæ, ºðèéí
тогтолцоог бий болгох журам,
ýðñäýëèéã áóóðóóëàõ.
зааварчилгааг батлан, мөрдөх
2.1.5. ªðñºëäºõ ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõ áîäëîãî

Ìîíãîë õ¿íèéã
õºãæ¿¿ëæ, ºðñºëäºõ
÷àäâàðûã íü
äýýøë¿¿ëíý
42

ìîíãîë õ¿íèé òåõíèêèéí áîëîí óäèðäàõóéí óð ÷àäâàðûã òîãòìîë
äýýøë¿¿ëýõ, èíæåíåðèéí áîëîí ìýðãýæëèéí ñóðãàëòûã
ñàéæðóóëàõóéö ãàäààä îðíû ñóðãàëòûí òîãòîëöîîã áàãøèéíõ íü
õàìò íóòàãøóóëàõûã äýìæèõ;

2,1,5,1

Олон улсын жишигт хүрсэн инженерийн
болон мэргэжлийн сургалтын
хөтөлбөрийн хувь
БСШУЯ

Эдгээр хөтөлбөрт хамрагдсан
суралцагчдын тоо

1

2
¯éëäâýðëýë,
¿éë÷èëãýýíä ºíäºð
òåõíîëîãèéã
íýâòð¿¿ëæ, ºðñºëäºõ
÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëíý
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2,1,5,2

íàðèéí ìýðãýæëèéí ìîíãîë àæèëòàí, àæèë÷äûã ñóðãàæ áýëòãýõ,
ìýðãýø¿¿ëýõ çîðèëò äýâø¿¿ëæ, õýðýãæ¿¿ëýõ.

нарийн мэргэжлийн ажилтны дотор
монгол ажилчдын эзлэх хувь

НХХЯ
БСШУЯ

ãàäààäûí øóóä õºðºíãº îðóóëàëòûã òàòàõ ýäèéí çàñàã, ýðõ ç¿éí
òààòàé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ;

ХЗДХЯ

2

ýäèéí çàñãèéí ÷ºëººò á¿ñ áîëîí ýðõ ç¿éí áóñàä òóñãàé
çîõèöóóëàëòòàé á¿ñ¿¿äèéã áàéãóóëàí àæèëëóóëæ, ºíäºð
òåõíîëîãè íóòàãøóóëàõûã äýìæèõ;

ГХЯ
ҮХШХ
ҮХШХ

3

ñóäàëãàà øèíæèëãýýíèé àæèë, çîõèîã÷èéí ýðõèéí àøèãëàëòàä
õºðºíãº çàðöóóëæ áàéãàà àæ àõóé íýãæ, áàéãóóëëàãûã óðàìøóóëæ,
ºíäºð òåõíîëîãè íóòàãøóóëàõûã äýìæèõ;
á¿ñèéí òºâ¿¿äýä ºíäºð òåõíîëîãè íóòàãøóóëàõ àæëûã
óðàìøóóëàõ.

ҮХШХ

1

4

14

Áèçíåñèéí îð÷èíã
ñàéæðóóëæ, ºðñºëäºõ
÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëíý

1

òºðèéí ¿éë÷èëãýýã õ¿íä ñóðòàëã¿é, øóóðõàé áîëãîõîä ÷èãëýñýí
øèíý äýâøèëòýä õýëáýðèéí ¿éë÷èëãýýã òóóøòàé íýâòð¿¿ëýõ;

ТАЗ

төмөр замын сүлжээний урт
замын сүлжээний урт
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2,1,5,3

авто

àçè òèâ áîëîí á¿ñ íóòãèéí õýìæýýíä ºðñºëäºõ ÷àäâàðòàé, îð÷èí
¿åèéí çàì òýýâýð, ìýäýýëýë, õîëáîî, ýð÷èì õ¿÷íèé äýä á¿òöèéã
áèé áîëãîõ.

Монгол Улсын хэмжээнд хараат бус бие
даасан эрчим хүчний найдвартай
хангамжийн системийг байгуулж, үр ашиг
өндөр, алдагдал багатай үйлдвэрлэлийн
бүтцийг бий болгох

2

Төмөр замын сүлжээ 1770
км-ээр өргөжих
магадлалтай байна.
"Төрөөс төмөр замын
талаар баримтлах
бодлого"-ын баримт бичиг
Засгийн газраар
хэлэлцэгдэн дэмжигдээд
байгаа ба УИХ-аар
батлагдах юм. Õàòóó
õó÷èëòòàé àâòî çàìûí
ñ¿ëæýý 6000êì áîëíî.
Хувийн хөрөнгө
оруулагчдыг татан
оруулсан байна.

Төмөр замын сүлжээ 2500
км-ээр өргөжих
магадлалтай байна.
"Төрөөс төмөр замын
талаар баримтлах
бодлого"-ын баримт бичиг
Засгийн газраар
хэлэлцэгдэн дэмжигдээд
байгаа ба УИХ-аар
батлагдах юм. Óëñûí
÷àíàðòàé 11218êì õàòóó
õó÷èëòòàé àâòî çàì
áàðèãäñàí áàéíà.

ЗТБХБЯ
МШХХТГ
ЭБЭХЯ
СЯ,ҮХШХ

Эрчим хүч экспортлогч
орон болсон байна.

2.1.6. Ãàäààä õóäàëäààíû áîäëîãûí ñòðàòåãèéí çîðèëòóóä
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Ýêñïîðòûí
á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð
òºðºë, õýìæýýã
2,1,6,1 çîõèñòîé ºñãºíº:

1

2
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Èìïîðòûí
á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð
òºðºë, õýìæýýã ýäèéí
çàñãèéí õºãæëèéí
1
õýòèéí ÷èã
2,1,6,2 õàíäëàãàòàé îíîâ÷òîé
óÿëäóóëàí ñàéæðóóëíà:

ýðäñèéí áîëîí ìàë àæ àõóéí ãàðàëòàé ò¿¿õèé ýäèéí ýêñïîðòûã ¿å
øàòòàé áóóðóóëæ, ýöñèéí áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýêñïîðòûã
íýìýãä¿¿ëýõ;

ГХЯ

îþóíû øèíãýö á¿õèé áàãà îâðûí á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé
ýêñïîðòûã ºñãºõ.

ГХЯ

èìïîðò îðëîõ çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéã äýìæèõ;

ГХЯ

ºíäºð òåõíîëîãèéí áîëîí îþóíû øèíãýö á¿õèé áàãà îâðûí òåõíèê,
òîíîã òºõººðºìæèéí èìïîðòûã äýìæèõ.

ГХЯ

2
2.1.7. Õóâèéí õýâøëèéí õºãæèë
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Õóâèéí õýâøèë,
Çàñãèéí ãàçðûí
áàéãóóëëàãóóäûí
ò¿íøëýëèéã äýìæèí
2,1,7,1 õºãæ¿¿ëæ, áýõæ¿¿ëíý:

1
2
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3
Áèçíåñèéí ¿éë
àæèëëàãààíû ýðõ ç¿éí
îð÷èíã áîëîâñðîíãóé
1
2,1,7,2 áîëãîæ, õóâèéí
õýâøëèéí ¿éë
àæèëëàãààíä îðîëöîõ
Çàñãèéí ãàçðûí
2
îðîëöîîã çîõèñòîé

Çàñãèéí ãàçàð, õóâèéí õýâøèë õîîðîíäûí çºâëºëäºõ õîðîîíû ¿éë
àæèëëàãààã èäýâõèæ¿¿ëæ, òîãòìîëæóóëàõ ìåõàíèçìûã
òºëºâø¿¿ëýõ;

ХЗДХЯ
ҮХШХ

õóâèéí õýâøëèéí ¿éë àæèëëàãàà èë òîä, øóäàðãà ÿâàãäàõ
íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ;

ХЗДХЯ
ҮХШХ

õóâèéí õýâøëèéí íèéãìèéí ¿¿ðýã, õàðèóöëàãûã äýýøë¿¿ëýõýä
àíõààðàõ.

ҮХШХ

òºðèéí çîõèöóóëàëòûí á¿òýö, òîãòîëöîîã õÿíàí ¿çýæ, øóóðõàé
áîëãîõ;

ХЗДХЯ

õóâèéí áèçíåñ ýõëýõ, ýðõëýõ, áèçíåñýý îðõèõ áîëîí áóñàä ¿éë
àæèëëàãààã çîõèöóóëñàí ýðõ ç¿éí àêòóóäûã äàõèí õÿíàæ,
÷àíàðæóóëàõ, öººð¿¿ëýõ, õÿëáàðøóóëàõ çàìààð îíîâ÷òîé áîëãîõ.

ХЗДХЯ
ҮХШХ

Хºãæëèéí 3 äóãààð òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë: Ýäèéí çàñãèéí áîäèò ñàëáàðóóäûí õºãæëèéí áîäëîã ын хүрээнд:
Ýäèéí çàñãèéí áîäèò ñàëáàðóóäûí õºãæëèéã Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòóóäûã õýðýãæ¿¿ëýõ, ýäèéí çàñãèéí ºñºëòèéã ò¿ðãýòãýõ, ìýäëýãò ñóóðèëñàí ýäèéí çàñãèéã áèé áîëãîõîä ÷èãë¿¿ëíý. Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íä ¿éë÷èëãýý, àæ ¿éëäâýðèéí
ñàëáàðûí õóâèéí æèíã òóóøòàé íýìýãä¿¿ëæ, 2015 îíä 85 õóâüä, 2021 îíä 92 õóâüä õ¿ðãýæ, äóíäàæ õºãæèëòýé îðíóóäûíõòàé èæèë ýäèéí çàñãèéí á¿òöèéã áèé áîëãîíî.
3.1. Àæ ¿éëäâýðèéí õºãæëèéí áîäëîãî
3.1.1. Ãåîëîãè, óóë óóðõàé, ýðäýñ áàÿëàã, õ¿íä ¿éëäâýðèéí õºãæëèéí áîäëîãî
Ñòðàòåãèéí îðä
ãàçðóóäûã àøèãëàíà.
Óëñûí çàðäëààð
ãåîëîãèéí õàéãóóë
õèéæ, íººöèéã íü
òîãòîîñîí ñòðàòåãèéí
îðä ãàçðóóäàä òºðèéí
ìýäëèéí õóâèéã 51-ýýñ
äýýø áàéëãàõ
áîäëîãûã áàðèìòàëíà
Îþó òîëãîéí çýñ, àëòíû, Öàãààí ñóâàðãûí çýñèéí, Òàâàí Òîëãîéí
í¿¿ðñíèé, Àñãàòûí ìºíãºíèé, Öàâûí ïîëèìåòàëëûí, Òºìºðòýéí
òºìðèéí õ¿äðèéí, ×îéð-Íÿëãûí í¿¿ðñ, áèòóìûí, Öàéäàìûí õ¿ðýí
í¿¿ðñíèé, Ìàðäàé, Ãóðâàíáóëàãèéí óðàíû áîëîí áóñàä òîìîîõîí
ñòðàòåãèéí îðä ãàçðóóäûã àøèãëàæ ýõëýõ

Стратегийн ач холбогдол бүхий Оюу
толгойн зэс, алтны, Цагаан суваргын
зэсийн, Таван Толгойн нүүрсний, Асгатын
мөнгөний, Төмөртэйн төмрийн хүдрийн
ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй Хөрөнгө оруулалтын гэрээ Үйлдвэр ашиглалтад орсон
хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулж,
байгуулсан байна.
байна.
үйлдвэр байгуулан улмаар бүтээгдэхүүн
гаргаж эхлэнэ. Цавын полиметаллын орд
ашиглалтад орж бүтээгдэхүүнээ
экспортод гаргана.

ЭБЭХЯ

Тавантолгойн коксжих нүүрсний ордыг
ашиглах, дэд бүтцийг байгуулах,
асуудлыг олон талын оролцоотойгоор
шийдвэрлэж, нүүрсний үйлдвэрлэлийн
цогцолбор байгуулна

ЭБЭХЯ

15

Хөрөнгө оруулагчдыг
тодруулсан байна.

Цогцолборыг барьж
эхэлсэн байна.

Чойр-Нялгын нүүрсний сав газрын ШивээШивээ-Овоогийн нүүрсийг
Шивээ-Овоогийн нүүрсний
Овоогийн нүүрсний ордыг түшиглэн том
цахилгаан станцад
ордыг ашиглах ТЭЗҮ-ийг
хүчин чадлын цахилгаан станц барихтай
нийлүүлэх ажлыг эхэлсэн
боловсруулсан байна.
холбогдуулан ашиглана.
байна.
Цайдам нуур, Төгрөг нуурын хүрэн
нүүрсний ордыг ашиглана.

Цайдам нуурын хүрэн
нүүрсний ордыг ашиглах
төслийг боловсруулна.

Төслийг хэрэгжүүлж
эхэлсэн байна.

ЭБЭХЯ

Ýðäýíýòèéí óóëûí áàÿæóóëàõ ¿éëäâýðèéí õ¿÷èí ÷àäëûã
íýìýãä¿¿ëæ, á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîëîâñðóóëàëòûã ã¿íçãèéð¿¿ëýõ;

Цэвэр зэс гаргана

Цэвэр зэсийн үйлдвэрийн
хөрөнгө оруулалтын
асуудлыг шийдвэрлэнэ

Цэвэр зэс гаргаж
экспортлон, зарим төрлийн
зэс бүтээгдэхүүн хийж
эхлэнэ

ЭБЭХЯ

êàòîäûí çýñ, ãàíãèéí ¿éëäâýðëýëèéã ýðñ ºñãºõ;

Катодын зэсийн үйлдвэрлэл 10 дахин,
гангийн үйлдвэрлэл 5 дахин нэмэгдэнэ

Хөрөнгө оруулалтын эх
үүсвэрийг шийдвэрлэнэ

Үйлдвэрүүд ашиглалтад
орж бүтээгдэхүүн гаргасан
байна.

ЭБЭХЯ

1

2

3
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ЭБЭХЯ

Дэд бүтэц, зураг төслийн
асуудлыг шийдвэрлэнэ

3,1,1,1
Коксын үйлдвэр байгуулна
êîêñæèõ í¿¿ðñèéã áîëîâñðóóëæ ýõëýõ;

Тавантолгойн кокс-химийн
үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг эзэмшинэ.

Үйлдвэр ашиглалтад орж
бүтээгдэхүүн гаргасан
байна.
ЭБЭХЯ

Таван толгойн коксхимийн үйлдвэрлэлийн
хүчин чадлыг эзэмшинэ

Эхний ээлжийг
ашиглалтанд оруулна

Эхний ээлжийг
ашиглалтанд оруулна

Цогцолборыг бүрэн
ашиглалтад оруулна

ЭБЭХЯ

Үйлдвэрийг ашиглалтад
оруулна

ЭБЭХЯ

4
í¿¿ðñíýýñ ò¿ëø, øàòàõóóí ãàðãàõ òåõíîëîãèéã ýçýìøèõ;

Нүүрснээс 500 мянган тонн шингэн түлш Эхний ээлжийг
үйлдвэрлэнэ
ашиглалтанд оруулна

ãàçðûí òîñ îëáîðëîõ õýìæýýã íýìýãä¿¿ëýõ;

Газрын тосны үйлдвэрлэлийн
олборлолтыг 20 сая баррельд хүргэнэ.

Тосон Уулын орд, Элсний
орд, Тамсагийн ордуудад
тус тус үйлдвэрлэлийн
олборлолт явуулна.

Газрын тос олборлолтыг
бүрэн хүчин чадлаар
хэрэгжүүлнэ.

ЭБЭХЯ

ýðäñèéí ò¿¿õèé ýäèéí áîëîâñðóóëàëòûí ò¿âøèíã äýýøë¿¿ëæ,
ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéã íýìýãä¿¿ëýõ;

Эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
давамгайлна

Эцсийн бүтээгдэхүүний
үйлдвэрүүдийн техникэдийн засгийн
үндэслэлүүд хийгдэж
үйлдвэрүүд баригдаж
эхэлнэ

Бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэлийн хэмжээ
нэмэгдсэн байна

ЭБЭХЯ

ãåîëîãèéí ñóäàëãàà, ýðäýñ áàÿëãèéí ýðýë õàéãóóëûí àæëûã
ºðãºòãºõ;

стратегийн ач холбогдолтой ордын
шалгуур үзүүлэлтүүдийг шинэчлэн
боловсруулна

стратегийн ордын тоог
нэмэгдүүлэх

стратегийн ордын тоог
нэмэгдүүлэх

ЭБЭХЯ

5

6

7

8

Уул уурхайн салбарт
байгаль орчныг
хамгаалж, экологийн
тэнцвэрт байдлыг
хадгална:

Тооцоо, судалгаа үндэслэлтэй байна.

Тооцоо, судалгааг хийнэ.

Эрх зүйн орчин бүрдсэн
байна.

ЭБЭХЯ

9

ýäèéí çàñãèéí õóâüä ¿ð àøèã áàãàòàé àøèãò ìàëòìàëûí îðäóóäûã
ýäèéí çàñãèéí ýðãýëòýíä îðóóëàõã¿é áàéõ ýðõ ç¿éí îð÷íûã
á¿ðä¿¿ëýõ;

Олон улсын жишигт нийцсэн байна.

Эрх зүйн орчин бүрдсэн
байна.

Бичил уурхай эрхлэгчдийн
амьдрал ахуй дээшилнэ

ЭБЭХЯ

10

àøèãò ìàëòìàëûã áè÷èë óóðõàéí õýëáýðýýð îëáîðëîõ ¿éë
àæèëëàãààíä òºðèéí çîõèöóóëàëòàé, áàéãàëü îð÷èíä õàëã¿é,
õ¿íèé àìüäðàõ îð÷èíä àþóëã¿é áàéõ çàð÷ìûã áàðèìòëàí ýðõ ç¿éí
îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ.
óóë, óóðõàéí àøèãëàëòàíä ºðòñºí òàëáàéí íºõºí ñýðãýýëòèéã
ñàéæðóóëàõ;

Нөхөн сэргээлт стандартын дагуу
хийгдэнэ

Уул уурхайн ашиглалтад
өртсөн талбайн 50 хувьд
нь нөхөн сэргээлт
хийгдсэн байна.

Уул уурхайн ашиглалтад
өртсөн талбайн 70 хувьд нь
нөхөн сэргээлт хийгдсэн
байна.

ЭБЭХЯ

óóðõàéí îëáîðëîëòûí òåõíîëîãò íýãäñýí ñòàíäàðò ìºðä¿¿ëýõ;

Олон улсын жишигт нийцсэн байна.

Стандартыг боловсруулж
мөрдүүлэх

Стандарт хэвшил болсон
байна

ЭБЭХЯ

Эдэлбэр газрын экологи,
Эдэлбэр газрын экологи, эдийн засгийн
эдийн засгийн үнэлгээний
үнэлгээ хийдэг аргачлалтай болсон байна аргачлалын дагуу нөхөн
төлбөр авдаг болно

Эдэлбэр газрын экологи,
эдийн засгийн үнэлгээний
нөхөн төлбөрийг байгаль
орчныг хамгаалах ажилд
зарцуулдаг болно

ЭБЭХЯ

1
2
ýäýëáýð ãàçðûí ýêîëîãè, ýäèéí çàñãèéí ¿íýëãýý õèéæ, ýêîëîãèéí
õîõèðëûí áîëîí íºõºí òºëáºð, õóðààìæèéã òîîöîõ, õàðèóöóóëàõ,
òºë¿¿ëýõ ìåõàíèçìûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ;
3
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3,1,1,2

óóðõàéí õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà, ýð¿¿ë àõóéí íºõöºëèéã
Уурхайн осол аваарь, мэргэжлээс
ñàéæðóóëàõ, àøèãò ìàëòìàëûã äàëä àðãààð îëáîðëîõ, ãàçðûí ã¿íä
шалтгаалах өвчин багасна
áîëîâñðóóëàëò õèéõèéã äýìæèí ºðãºæ¿¿ëýõ;

Ашигт малтмалыг далд
аргаар олборлох, газрын
гүнд боловсруулалт хийх
технологи нэвтрүүлнэ

Ашигт малтмалыг далд
аргаар олборлох, газрын
гүнд боловсруулалт хийх
технологитой
үйлдвэрүүдийн тоог
нэмэгдүүлнэ

ЭБЭХЯ

õàÿãäàë áàãàòàé, äýâøèëòýò òåõíèê, òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëæ áàéãàà
óóðõàéã óðàìøóóëàõ õºø¿¿ðãèéã áèé áîëãîí ìºðäºõ;

Хаягдал багатай,
дэвшилтэт техник,
технологи нэвтрүүлнэ

Уул уурхайн
үйлдвэрүүдийн 80% нь
хаягдал багатай,
дэвшилтэт техник,
технологи эзэмшинэ

ЭБЭХЯ

4

Урамшууллын механизмыг бий болгоно

5

16

6
Стратегийн орд
газруудыг ашиглах
ажлыг эрчимжүүлнэ.

óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëò, óóë óóðõàéí ¿éëäâýðëýëèéí ¿éë
àæèëëàãààíààñ øàëòãààëàí ãàäàðãûí áîëîí ãàçðûí äîîðõè óñíû
ýêîñèñòåì äîðîéòîõ, áýë÷ýýð õîìñäîõ çýðýã ñºðºã íºëººëëèéã
áàãàñãàõàä àíõààð÷ ýêîëîãèéí òýíöâýðò áàéäëûã õàíãàõ çîðèëãîîð
ãîë ìºðíèé ýõ, àé ñàâ, îéí á¿ñ, ãîâèéí áàÿí á¿ðä, íóóð öººðºì,
Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна.
ò¿¿õèéí äóðñãàëò ãàçàðò àøèãò ìàëòìàëûí òóñãàé çºâøººðºë
îëãîõã¿é áàéõ, öààøèä õýñýã÷ëýí õÿçãààðëàõ çîðèëãîîð ¿å øàòòàé
àðãà õýìæýý àâ÷, õàðèóöëàãàòàé óóë óóðõàéã õºãæ¿¿ëýõ ýðõ ç¿éí
îð÷èíã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ.

Гол мөрний эх, ай сав,
ойн бүс, говийн баян
бүрд, нуур цөөрөм,
түүхийн дурсгалт газарт
ашигт малтмалын тусгай
зөвшөөрөл шинээр
олгохгүй болно

Гол мөрний эх, ай сав, ойн
бүс, говийн баян бүрд, нуур
цөөрөм, түүхийн дурсгалт
газарт ашигт малтмалын
ашиглалт багассан байна.

ЭБЭХЯ

Эрдэс, түүхий эдийн нөөцийг иж бүрэн ашиглах, хаягдалгүй,
байгаль орчинд халгүй, өндөр технологийг нэвтрүүлэх;

Эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ.

Хаягдал багатай,
дэвшилтэт техник,
технологи нэвтрүүлнэ

Уул уурхайн
үйлдвэрүүдийн 80% нь
хаягдал багатай,
дэвшилтэт техник,
технологи эзэмшинэ

ЭБЭХЯ

Эрдэс түүхий эдийн олборлолтын хэмжээг зохистой түвшинд
байлгаж, боловсруулалтын түвшинг ахиулж, эцсийн
бүтээгдэхүүний гаргалтыг нэмэгдүүлэх;

Эцсийн бүтээгдэхүүний дотоодын
хэрэглээ, экспортын орлого нэмэгдэнэ

Уул уурхайн
Эцсийн бүтээгдэхүүний
бүтээгдэхүүний 50 орчим
гаргалтыг нэмэгдүүлэх
хувь нь ямар нэгэн
эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ боловсруулалт хийгдсэн
байна.

ЭБЭХЯ

Газрын тосны олборлолт, боловсруулалтын томоохон үйлдвэрийг
байгуулж, дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангаж, нефтийн
бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд нийлүүлэх;

1 сая тонн газрын тосыг боловсруулж,
500 мян ган тонн шингэн түлш
үйлдвэрлэнэ.

Газрын тосныг 3.9 сая
баррелль хүртэл
олборлож, газрын тосны
боловсруулах үйлдвэрийг
барих ажлыг эхэлсэн
байна.

Бүрэн хүчин чадлаар
ажиллана.

ЭБЭХЯ

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн цогцолборыг дагасан жижиг,
дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх;

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн дагавар
үйлдвэрүүдийн бүтэц бий болно

Уул уурхай, хүнд
үйлдвэрийг дагасан
жижиг, дунд
үйлдвэрүүдийн тоо
хэмжээг нэмэгдүүлнэ

Уул уурхай, хүнд
үйлдвэрүүдийн түүхий эд,
хэрэгцээт бүтээгдэхүүнийг
тэдгээрийг дагасан жижиг,
дунд үйлдвэрээс хангадаг
болно

ЭБЭХЯ

1
Уул уурхай, ашигт
малтмалын салбарт
тэргүүний техник,
технологийг эрчимтэй
нэвтрүүлж, эцсийн
бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл,
борлуулалтыг
нэмэгдүүлнэ:
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1

3,1,1,3
2

3

4

Оëáîðëîõ ñàëáàðûí çýðýãöýý óóë óóðõàéí á¿òýýãäýõ¿¿í, ÿëàíãóÿà
ºíãºò ìåòàëë, ãàçðûí õîâîð ýëåìåíòèéí îðäûã ò¿øèãë¿¿ëýí ºíäºð
Экспорт бүтээгдэхүүний хэмжээ өсөх ба
òåõíîëîãò ñóóðèëñàí, íýì¿¿ ºðòºã øèíãýñýí ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿í
татварын орлого нэмэгдэнэ.
¿éëäâýðëýõ, ¿éëäâýðëýë òåõíîëîãèéí ïàðê õºãæèõ íºõöºëèéã
á¿ðä¿¿ëýõ.

Нэмүү өртөг шингэсэн
Нэмүү өртөг шингэсэн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
үйлдвэрлэл байгуулахгдах
үйлдвэрүүд байгуулагдана.
нөхцөл бүрдсэн байна

ЭБЭХЯ

3.1.2. Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýðèéí õºãæëèéí áîäëîãî
Гадаад зах зээлд
өрсөлдөх чадвартай
эцсийн бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлнэ:

Эêñïîðòûí áàðèìæààòàé, îþóíû øèíãýö á¿õèé ºðñºëäºõ
÷àäâàðòàé, áàãà îâðûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéã õºãæ¿¿ëýõ;

Экспортын баримжаатай оюуны
багтаамж бүхий үйлдвэрүүдийн тооны
өсөлт

Оюуны шингэц бүхий
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
өргөжин, мэдлэгт
суурилсан эдийн засаг
төлөвшин хөгжинө.

Экспортын бүтээгдэхүүний өсөлтийн хувь

Экспортод гаргадаг
ноолууран сүлжмэл
бүтээгдэхүүний хэмжээ 2
дахин өссөн байна.

1

Эêîëîãèéí öýâýð á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýí äýëõèéí çàõ çýýëä
ºðñºëäºõ;

Эко бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн
хэмжээ

3,1,2,1

ХХААХҮЯ

2

Эко бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ.

ХХААХҮЯ

3

ХХААХҮЯ

Бèîòåõíîëîãè, ãåíèéí èíæåíåð÷ëýëèéí àðãààð îíîøëóóð, ýì
áýëäìýëèéã ¿éëäâýðëýõ, íàíîòåõíîëîãè àøèãëàõûã äýìæèõ;

Бèîòåõíîëîãè зэрэг орчин үеийн
технологи нэвтрүүлсэн үйлдвэрлэгчдийн
тоо

ХАА-н салбарт
биотехнолги генийн
инженерчлэлийн арга,
хөнгөн үйлдвэрийн
салбарт нанотехнологийн
дэвшил нэвтэрч иргэдийн
хэрэглээ болсон байна.

О¸ìîë, íýõìýë, ñ¿ëæìýë á¿òýýãäýõ¿¿í, íîîñ, íîîëóóð
áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðëýëèéã õºãæ¿¿ëæ, ºðñºëäºõ ÷àäâàðûã
äýýøë¿¿ëýõ;

Эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
үйлдвэрийн тооны өсөлт

Ноолуурын ээрмэл
бэлтгэх, будах шат
дамжлагын хүчин чадал 3
дахин өссөн байна

Өíäºð òåõíîëîãè íóòàãøóóëàõ òºâ¿¿äèéã áàéãóóëàí àæèëëóóëàõ;

Үйлдвэрлэлд нэвтрэн үр угаа өгч буй
шинэ технологийн тоо, шинэ
бүтээгдэхүүний үйлдврэлэлт, экспортын
хэмжээ

Өºðèéí îðîíä ¿éëäâýðëýõ áîëîìæòîé õ¿íñíèé áîëîí ºðãºí
õýðýãëýýíèé áàðààíû ¿éëäâýðëýëèéã õºãæ¿¿ëæ, èìïîðòîîñ õýò
õàðààò áàéäëûã áàãàñãàõ;

Үйлвэрлэлийн өсөлтийн хувь, дотоодод
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хангалтын
хувь

4
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ХХААХҮЯ

5

6

17

УБ хотод 2008 онд
байгуулагдсан төвөөр
дамжуулан 20 хүртэл
шинэ технологи
нутагшуулах ба
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн
байна.
Хүнсний гол нэрийн
бүтээгдэдхүүн мах, гурил,
хүнсний ногооны
хэрэгцээг дотоодын
үйлдвэрлэлээр бүрэн
хангах, аймаг бүрт ахуйн
үйлчилгээний цогцолбор

ХХААХҮЯ

ХХААХҮЯ

БОАЖЯ

Өíäºð òåõíîëîãè õýðýãëýí ººðèéí îðîíä ò¿ãýýìýë òàðõñàí
áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ò¿¿õèé ýäèéã áîëîâñðóóëæ, õàâòãàé øèë,
ýðäýñ áóäàã çýðýã á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ¿éëäâýðëýõ;

Шинэ бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тооны
өсөлтийн хувь

Нийт хонины ноосны
нөөцийн 10%-ийг ашиглан
барилга, сантехникийн
дулаалгын материал
үйлдвэрлэдэг болсон
байна.

øàòäàã çàíàð, í¿¿ðñíýýñ íåôòü á¿òýýãäýõ¿¿í ãàðãàæ àâàõ;

Хархираа, Монгол Алтайн болон
Адуунчулуун, Чандгана талын нүүрсний
орд, сав газрыг түшиглүүлэн түлш эрчим
хүч, нүүрс-химийн үйлдвэрлэлийн хүчин
чадлыг эзэмшинэ.

Нүүрснээс газрын тосны
бүтээгдэхүүн гаргах
үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг
боловсруулна

ãàçðûí òîñíû îëáîðëîëò, áîëîâñðóóëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ;

Жилд 1 сая тонн газрын тосыг
боловсруулах үйлдвэрийг байгуулна.

Газрын тосыг
Газрын тосыг боловсруулах
боловсруулах үйлдвэрийн
загвар үйлдвэрийг
ТЭЗҮ-ийг боловсруулж,
ашиглалтад оруулна.
барих ажлыг эхлүүлнэ.

ЭБЭХЯ

õàð òºìºðëºãèéí ¿éëäâýðò öóâèìàë áîëîâñðóóëæ, ò¿ãýýìýë
çîðèóëàëòòàé õèéö õýñýã, ìàë àæ àõóé, ãàçàð òàðèàëàí, áàðèëãà,
õºíãºí ¿éëäâýð, õ¿íñ, ýð÷èì õ¿÷íèé ñàëáàðò ºðãºí õýðýãëýäýã
áàãà îâðûí ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæ, áàãàæ õýðýãñýë, òýäãýýðèéí
õèéö õýñãèéí ¿éëäâýðëýëèéã õºãæ¿¿ëýõ;

Зарим төрлийн машин, тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийг дотооддоо
үйлдвэрлэдэг болно

Зарим төрлийн машин,
тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн
үйлдвэрлэлийн бааз
суурийг бий болгоно

Зарим төрлийн машин,
тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийг дотооддоо
үйлдвэрлэж эхлэнэ

ЭБЭХЯ

çýñ õàéëóóëæ, õîëáîîíû êàáåëü óòàñ, îðîîìîã, ìàøèí, òîíîã
òºõººðºìæèéí ýä àíãè, õèéö ¿éëäâýðëýæ ýêñïîðòîä ãàðãàõ.

Холбооны кабель утас, ороомог, машин,
тоног төхөөрөмжийн эд анги, хийц
үйлдвэрлэж дотоодын хэрэгцээг хангаж,
улмаар экспортод гаргадаг болно

Зэс хайлах үндсэн
нөхцлийг бүрдүүлнэ

Зэс хайлж, улмаар зарим
төрлийн бүтээгдэхүүнийг
үйлдвэрлэж эхлэнэ

ЭБЭХЯ

Судалгаа, тооцоо
үндэслэлийг гаргана

Эрх зүйн орчин бүрдүүлж
улмаар хэрэгжүүлж эхлэнэ

ЭБЭХЯ
ХХААХҮЯ

Эрх зүйн орчин бүрдсэн
байна.
Дархан, Эрдэнэт, УБ-ын
паркуудын үйл ажиллагаа
жигдэрсэн байх

Үйлдвэрлэл, технологийн
парк байгуулах нөхцлийг
бүрдүүлж улмаар
байгуулах ажлыг эхлэнэ

ЭБЭХЯ
ХХААХҮЯ

7

8

9

10

11
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Á¿ñ íóòãóóäûí
õºãæëèéí äîòîîä,
ãàäààä íººö
áîëîìæòîé îíîâ÷òîé
óÿëäóóëàí
¿éëäâýðëýë,
òåõíîëîãèéí
3,1,2,2 ïàðêóóäûã áàéãóóëæ
õºãæ¿¿ëíý

1

á¿ñ¿¿äèéí òóëãóóð òºâ, çàðèì õîòîä ¿éëäâýðëýë, òåõíîëîãèéí
ïàðê áàéãóóëæ àæèëëóóëàõ;

1

2
54

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн тухай
хууль батлагдсан байх

2

3
Оюуны шингэц бүхий,
өндөр технологт
суурилсан
үйлдвэрлэлийн эзлэх
байр суурийг
бэхжүүлж, өсгөнө:

¿éëäâýðëýë, òåõíîëîãèéí ïàðê áàéãóóëæ àæèëëóóëàõ ýðõ ç¿éí
çîõèöóóëàëòûã áèé áîëãîõ;

3,1,2,3

áàéãàëü îð÷èíä ñºðºã íºëººã¿é, øèíý äýâøèëòýò òåõíèê,
òåõíîëîãè á¿õèé “ßìààíû íîîëóóð, òýìýýíèé íîîñ, õîíèíû íàðèéí
Нэр заасан хөтөлбөрүүд батлагдан
íîîñ áîëîâñðóóëàõ” áîëîí “Àðüñ øèðíèé ¿éëäâýðëýëèéã
хэрэгжиж эхэлсэн байх
õºãæ¿¿ëýõ” çýðýã á¿ñ íóòãèéã õºãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí
õºòºëáºð¿¿äèéã õýðýãæ¿¿ëýõ.
ãàçðûí òîñíû îëáîðëîëò, áîëîâñðóóëàëòûã íýìýãä¿¿ëýí íåôòü
áîëîí íåôòü á¿òýýãäýõ¿¿íèé äîòîîäûí õýðýãöýýã á¿ðýí õàíãàäàã
áîëîõ;

1 сая тонн газрын тосыг боловсруулах
үйлдвэр барих замаар нефтийн
бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг
хангах хүчин чадлыг эзэмшинэ.

ХХААХҮЯ
ЗТБХБЯ

Эрчим, нүүрс-химийн
цогцолборыг барьж эхэлнэ

Бүсийн төвүүд орон нутаг
анхан шатны
боловсруулалтын ба
эцсийн бүтээгдэхүүний
үйлдвэрүүд байгуулагдсан
байх
Газрын тос боловсруулах
үйлдвэрийг байгуулах
ажлыг эхлүүлнэ.

ХХААХҮЯ

Газрын тос боловсруулах
үйлдвэрийг байгуулж,
дотоодын хэрэглээг 100
% хангаж эхэлнэ.

ðàäèî, öàõèìç¿éí òåõíèê õýðýãñëèéí ýä àíãè, áàãà îâðûí ìàøèí
¿éëäâýðèéí çàðèì ñàëáàðûã õºãæ¿¿ëýõ;
õèìèéí ¿éëäâýðëýëèéã õºãæ¿¿ëæ, í¿¿ðñèéã èæ á¿ðýí
áîëîâñðóóëàõ òåõíîëîãèéã ýçýìøèí, òºðºë á¿ðèéí ýöñèéí
á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýæ, ýêñïîðòëîõ;

3

ЭБЭХЯ

ЭБЭХЯ

ХХААХҮЯ
МШХХТГ
Нүүрснээс газрын тосны бүтээгдэхүүн
гаргах үйлдвэрийн хүчин чадлыг
эзэмших ба Чойр-Нялгын нүүрсний сав
газарт түлш эрчим хүч, нүүрс-химийн
цогцолборыг байгуулна.

Нүүрснээс газрын тосны
бүтээгдэхүүн гаргах
үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг
боловсруулна.

öàõèìç¿éí áîëîí öàõèëãààí òåõíèêèéí çîðèóëàëòòàé êåðàìèê,
îïòèêèéí çýðýã ñàëáàðò øèíý ìàòåðèàë ãàðãàõ òåõíîëîãè
íýâòð¿¿ëæ, á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ.

Эрчим, нүүрс-химийн
цогцолборыг барьж эхэлнэ.

ЭБЭХЯ

ХХААХҮЯ

4
3.1.3. Æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé õºãæëèéí áîäëîãî
Æèæèã, äóíä
¿éëäâýðëýëèéí
õºãæëèéã äýìæèõ ýðõ
ç¿éí òààòàé îð÷èíã
á¿ðä¿¿ëíý

1

æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýëä ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ òóõàé,
çýýëèéí áàòàëãààíû ñàíãèéí òóõàé çýðýã õóóëèóäûã áàòàëæ,
õýðýãæ¿¿ëýõ;
Байгаль орчинд халгүй үйл ажиллагаа
эрхэлдэг жижиг, дунд үйлдвэрийн тоо

ýêñïîðòûí áàðèìæààòàé æèæèã äóíä ¿éëäâýðëýë ýðõëýã÷äèéã
ãààëèéí áîëîí íýìýãäñýí ºðòãèéí òàòâàðûí áîäëîãîîð äýìæèõ;
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Холбогдох хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн
байна.

3,1,3,1
2

3

4

5

Байгальд халгүй жижиг
дунд үйлдвэрийн тоног
төхөөрөмжийг гааль,
НӨАТ-аас чөлөөлөх эрх
зүйн үндсийг бүрдүүлэх
ЖДҮ-ийн үйл ажиллагаа
жигдэрч хорших, дагнах,
экспортын чиг
баримжаатай үйлдвэрүүд
нэмэгдэн, ЖДҮ
эрхлэгчдийн тоо 2 дахин
өснө.

æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýë ýðõëýã÷äèéã çýýëèéí äààòãàëûí
¿éë÷èëãýýíä õàìðóóëàõ;

ХХААХҮЯ

æèæèã õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí ýðõ àøãèéã õàìãààëàõ ýðõ ç¿éí
îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ;
æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýë ýðõëýã÷äèéã äýìæèæ, áàãà îâðûí òîíîã
òºõººðºìæèéí ëèçèíãèéí ¿éë÷èëãýýã ºðãºæ¿¿ëýõ.

ХХААХҮЯ

ХХААХҮЯ
Лизингийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн тоо,
үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний нэр төрөл,
тооны өсөлт

18

Үйлдвэрлэлтийн өсөлт 2-3
дахин өснө.

ХХААХҮЯ

Æèæèã, äóíä
¿éëäâýðëýë
ýðõëýã÷äýä ¿ç¿¿ëäýã
òºðèéí ¿éë÷èëãýýã
÷èðýãäýëã¿é, ò¿ðãýí
øóóðõàé áîëãîíî

56

3,1,3,2

1

æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýý ýðõëýõ õ¿ñýëòýé èðãýäèéã
øààðäëàãàòàé ìýäýý, ìýäýýëëýýð õàíãàõ, òýäýíä òåõíèê,
òåõíîëîãèéí ñîíãîëò õèéõýä íü òóñëàõ, òºñºë áîëîâñðóóëàõ,
Аймаг, нийслэл, сум дүүргүүдэд ажиллаж
øàëãàðóóëàõ ÿâöàä íü çºâëºãºº ºãºõ, ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ ¿¿ðýã
буй төвүүдийн тооны өсөлт
á¿õèé òºâ¿¿äèéã àéìàã, íèéñëýë, ñóì, ä¿¿ðã¿¿äýä çîõèîí áàéãóóëæ
àæèëëóóëàõ

2

æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýëèéí áîäëîãûí àñóóäàëòàé õîëáîî á¿õèé
àëèâàà øèéäâýðèéã ãàðãàõäàà òýäíèé àøèã ñîíèðõîëûã
èëýðõèéëýã÷ ìýðãýæëèéí õîëáîîäûí ñàíàëûã àâ÷ òóñãàæ áàéõ
á¿ñ÷èëñýí õºãæëèéí ¿çýë áàðèìòëàëä íèéö¿¿ëýí æèæèã, äóíä
¿éëäâýðëýëèéã äýìæèæ, áèçíåñ èíêóáàòîð áàéãóóëæ àæèëëóóëàõ

¯éë÷èëãýýíèé çàðèì
¿éëäâýðëýëèéã ò¿ëõ¿¿
õºãæ¿¿ëæ, ýäèéí
çàñàãò ýçëýõ õóâü
õýìæýýã íýìýãä¿¿ëíý

ЖДҮ эрхлэгчид
чадавхжина. Туршлага
судлах боломж бүрдэнэ.
Эрсдэлээс хамгаалагдана.

Шинээр байгуулагдсан бизнес
инкубаторын тоо

ХХААХҮЯ

Àæ àõóéí ¿éë àæèëëàãààíû òóñãàé çºâøººðëèéí òóõàé õóóëèéí
äàãóó îëãîãäîæ áàéãàà òóñãàé çºâøººðëèéã öàõèì ¿éë÷èëãýýíä
á¿ðýí øèëæ¿¿ëýõ.

ХЗДХЯ

ìýäýýëýë õàðèëöààíû òåõíîëîãè, ò¿¿íèé äîòîð õýðýãëýýíèé
ïðîãðàìì õàíãàìæèéí ¿éëäâýðëýëèéã íýìýãä¿¿ëýõ;

Програм хангамжийн үйлдвэрлэгчдийн тоо өссөн байна.

МШХХТГ

1
2
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ХХААХҮЯ

ХХААХҮЯ

3

4

Иргэд мэдээллээр бүрэн
хангагдаж төрийн
үйлчилгээг жигд хүртэх
боломж бүрдэнэ.

äýëõèé íèéòèéí òîìîîõîí ¿éëäâýðëýã÷äèéí çàðèì
á¿òýýãäýõ¿¿íèéã äàãíàí ¿éëäâýðëýõ;

ХХААХҮЯ

3,1,3,3
òðàíçèò òýýâýð, ñàíõ¿¿ãèéí çóó÷ëàëûí ãýõ ìýò ñàëáàð äóíäûí
¿éë÷èëãýýã õºãæ¿¿ëýõ.

дамжин өнгөрөх тээврийн хэмжээ /сая тн/

төмөр замаар тээвэрлэх
дамжин өнгөрөх ачааны
хэмжээг 10.0 сая тоннд
хүргэнэ.

3

Төмөр замаар тээвэрлэх
дамжин өнгөрөх ачааны
хэмжээг 15.0 сая тоннд
хүргэнэ. Хөрш орнуудыг
ЗТБХБЯ, СЯ, ЭБЭХЯ,
холбосон босоо тэнхлэгийн
ГХЯ
ХХААХҮЯ
авто зам ашиглалтанд
орсноор автотээврээр
транзит тээвэр гүйцэтгэх
нөхцөл боломж бүрдэнэ.

3.1.4. Õºäºº àæ àõóé, õ¿íñíèé ¿éëäâýðëýëèéí õºãæëèéí áîäëîãî
Á¿ñ íóòãèéí îíöëîãûã
õàðãàëçàí áýë÷ýýðèéí
áîëîí ýð÷èìæñýí ìàë
àæ àõóéã õîñëóóëàí
õºãæ¿¿ëæ, õàëäâàðò
1
ºâ÷íèé ãàðàëò,
òàðõàëòûã ýðñ
áóóðóóëàí ìàëûã
ýð¿¿ëæ¿¿ëæ, ìàë àæ
àõóéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé 2
¿éëäâýðëýë,
3
áîëîâñðóóëàëò,
ýêñïîðòûã íýìýãä¿¿ëíý

ìàëûã õàëäâàðò áîëîí øèìèã÷èò ºâ÷íººñ õàìãààëàõ ºíäºð
òåõíîëîãèéã íýâòð¿¿ëæ ýõëýõ;

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж болон
технологи шинэчлэгдэж био аюулгүй
байдлын түвшин дээшилсэн байна.

Олон улсын жишигт
нийцсэн чанарын
баталгаат эмээр
хэрэглэгчдийг хангах
нөхцөл бүрдсэн байна.

ХХААХҮЯ

ìîíãîë ìàëûí òýñâýðò ÷àíàðûã áàòàòãàí, öóñ îéðòîõîîñ
óðüä÷èëàí ñýðãèéëæ, áèîëîãèéí áîëîìæèéã á¿ðýí àøèãëàæ,
áàéãàëèéí ýðñäýë äààõ ÷àäâàðûã íü áýõæ¿¿ëýõ;

Цөм сүргийн малын тооны өсөлт

Цөм сүргийн малын тоо
2008 онтой харьцуулахад
10 хувиар өссөн байна.

ХХААХҮЯ

ìàëûí ÷àíàð, ¿ðæëèéí àæëûã ñàéæðóóëàõ;

ХХААХҮЯ

áýë÷ýýðèéã çîõèñòîé àøèãëàõ, ýçýìø¿¿ëýõ, ñàéæðóóëàõ,
õàìãààëàõ, òàëõëàãäñàí áýë÷ýýðèéã íºõºí ñýðãýýõ çàìààð
áàãòààìæ, äààöûã íýìýãä¿¿ëýí ìàë àæ àõóéí ýðñäýëèéã áóóðóóëàõ;

ХХААХҮЯ

4

5

áýë÷ýýðèéí ãàçðûã àøèãëàõ, ýçýìøèõ õàðèëöààíû ýðõ ç¿éí
çîõèöóóëàëòûã òºãºëäºðæ¿¿ëæ, óëàìæëàëò àðãàä òóëãóóðëàñàí
áýë÷ýýðèéí ìåíåæìåíòèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîæ, áýë÷ýýðèéí
äààöàä çýðëýã àìüòíû áýë÷ýýð, òýæýýëèéí õýðýãöýýã îðóóëàí
òîîöîõ çàð÷ìûã áàðèìòëàõ;

Бэлчээрийг зохицуулах эрх зүйн орчин
боловсронгуй байх

Бэлчээрийн даац
багтаамжийг шинэчлэн
тогтоосон байна.

ХХААХҮЯ

áèîòåõíîëîãèéí îëîëòûã íýâòð¿¿ëæ, ìàë ¿ðæ¿¿ëãèéí
á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéã ºðãºæ¿¿ëýõ;

Мал үржүүлгийн бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэлийн өсөлт

Мал үржүүлгийн
бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэлийг
өргөжүүлэн
биотехнологийн
үйлдвэрлэлийн ололтыг
нэвтрүүлсэн байна

ХХААХҮЯ

6

19

58

3,1,4,1

1,Малчдын хамтран үйлдвэрлэл эрхлэх
бүтэц, хэлбэрийн оновчтой загвар бий
болсон байх
ìàë÷äûã õºãæ¿¿ëýõ, ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëä øèíæëýõ óõààíû
îëîëòûã íýâòð¿¿ëýõ áîëîí ìàë àæ àõóé ýðõëýõ àðãà óõààíû
÷èãëýëýýð ìàë÷äûí äóíä àëáàí áóñ ñóðãàëòûí íýãäñýí òîãòîëöîîã
á¿ðä¿¿ëæ õýðýãæ¿¿ëýõ.

2, Албан бус сургалтанд хамрагдсан
болон мэргэшсэн малчны тоо

3. Төрөөс малчдын талаар баримтлах
бодлогыг батлуулж хэрэгжүүлэх эхний үе
шатны төлөвлөгөөг Засгийн газраар
батлуулсан байх

1.Малчдын хамтын үйл
ажиллагааг дэмжин
сургалтыг үе шаттай
явуулж тэдний оролцооны
аргаар албан ёсны зохион
байгуулалтын бүтэц
байгууллахад тусласан
байна.
2.Малчны байнгын
сургуулийг орон нутагт
бий болгон үйлдвэрлэлд
тулгуурласан сургалт
зохион байгуулах, Малчны
боловсрол хөтөлбөр
хэрэгжүүлсэн байна.
3. Мал аж ахуйн
үйлдвэрлэлд залуу
малчдыг дадлагажуулах
сургалтын хөтөлбөрийг
боловсруулж хэрэгжүүлэх,
бизнес инкубаци
үйлчилгээ үзүүлэх,
Малчдын хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.
Нийт сумдын 70 хувьд нь
нэвтрүүлэх нэгж бий
болсон байх.

ХХААХҮЯ

7
Ãàçàð àøèãëàëòûã
ñàéæðóóëæ,
¬óñàëãààòàé
òàðèàëàíã õºãæ¿¿ëýí,
áèîòåõíîëîãè
íýâòð¿¿ëýí ãàçàð
òàðèàëàíãèéí
á¿òýýãäýõ¿¿íèé
¿éëäâýðëýëèéã
íýìýãä¿¿ëíý

ãàçàð òàðèàëàíãèéí áîëîí ýð÷èìæñýí ôåðìåðèéí àæ àõóéí
çîðèóëàëòààð àøèãëàæ áàéãàà ãàçðûã ºì÷ë¿¿ëýõ ýðõ ç¿éí îð÷èíã
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ;

Холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт
оруулж эрх зүйн орчин бүрдүүлсэн байна

ýð÷èìæñýí ãàçàð òàðèàëàí ýðõýëæ áóé õóâü õ¿í, àæ àõóéí íýãæ,
áàéãóóëëàãûã òºñºâ, òàòâàðûí áîäëîãîîð äýìæèõ;

эрчимжсэн газар тариалан эрхэлж буй
хувь хүн, аж ахуйн нэгжийн өсөлт Аж
ахуйн нэгж, иргэдийн орлогын өсөлт

óñëàëòûí îíîâ÷òîé ñèñòåìèéã áèé áîëãîí óñàëãààòàé ãàçàð
òàðèàëàíãèéí òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæèéã ëèçèíãýýð îëãîõ,
óñæóóëàëòûí áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí ýçýìøèëò, àøèãëàëòûã çàõ
çýýëèéí çàð÷èìä íèéö¿¿ëæ ñàéæðóóëàõ;

нэгж талбайгаас авах ургацын хэмжээ
чанар, малын тэжээл үйлдвэрлэлийн
өсөлт

1

2

3

Газар тариалан
фермерийн аж ахуй
эрхэлдэг иргэд, аж ахуйн
нэгжүүд газраа
барьцаалан банкны
зээлэнд бүрэн хамрагдах
Байгалийн аливаа
эрсдэлээс хамгаалагдсан
хөдөөд тухтай ажиллаж
амьдрах нөхцөл
бүрдсэнээр хөдөөд
ажиллаж амьдрах
хүмүүсийн сонирхол
нэмэгдэн төвлөрөл 20
хувь саарна
Усалгаатай талбайн
хэмжээг 51,1 мянган гагар нэмэгдүүлж 89,5
мянган га-д хүргэнэ

áîãèíî õóãàöààíä ò¿ðãýí áîëîâñîðäîã ÷àíàðòàé ¿ðèéã ºðãºí
õýðýãëýæ, òàðèìàë óðãàìëûí íýð òºðëèéã îëøðóóëàõ;

ХХААХҮЯ

ХХААХҮЯ

ХХААХҮЯ

ХХААХҮЯ

4

59

Өрхийн амжиргааны түвшин, орлогын
өсөлт

Өрхийн аж ахуйд ашиглах
бага оврын техник, тоног
төхөөрөмж, багаж
хэрэгслийн хангамж
сайжирч, дэвшилтэд
технологи нэвтрэн ажлын
бүтээмж дээшилнэ

ХХААХҮЯ

æèìñ, æèìñíèé ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí ãàçðóóäûã áàéãóóëæ, æèìñ,
æèìñãýíèé òàðèàëàëòûã ºðãºòãºõ;

Дотоодод үйлдвэрлэсэн жимс жимсгэний
хангамжийн өсөлт

Аймаг бүрд бүс нутгийн
цаг уур нөхцөл байдалд
тохирсон жимсний мод
үржүүлгийн газар
байгуулна. Жимс
жимсгэнэ тариалсан
талбайн тоо хэмжээг
20000 га-д хүргэнэ

ХХААХҮЯ

òàðèìàë óðãàìëûí ºâ÷èí, õîðòîíòîé òýìöýõ, ñîðò, ñîðèëòûí
÷àíàðûã ñàéæðóóëæ, õ¿ëýìæèéí àæ àõóéã õºãæ¿¿ëýõ;

Үрсэлгээ бойжуулах
төрөлжсөн мэргэжлийн аж
ахуй байгуулагдана.
Экологид хоргүй ургамал
таримал ургамлын нэр төрлийн өсөлт,
хамгааллын бодис болон
нэгж талбайгаас авах ургацын хэмжээний
эрдэс бордооны үйлдвэр
нэмэгдэл
байгуулагдана. Хөрсгүй
орчинд ургуулах
гидропоникийн аж ахуй
байгуулагдана

ºðõèéí àæ àõóéí ¿éë àæèëëàãààã õºíãºâ÷ëºõ îð÷èí ¿åèéí áàãà
îâðûí òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæ, áàãàæ õýðýãñëèéã èìïîðòîëäîã
áîëîí äîòîîääîî ¿éëäâýðëýæ áàéãàà àæ àõóéí íýãæèéã äýìæèõ;

3,1,4,2

5

6

7

20

ХХААХҮЯ

ãàíä òýñâýðòýé ¿ð, íóòàãøñàí ñîðòûí ¿ðèéí òàëààð áîäëîãî
áîëîâñðóóëæ õýðýãæ¿¿ëýõ.

ХХААХҮЯ

8
Õ¿íñíèé ¿éëäâýðëýëä
îð÷èí ¿åèéí
äýâøèëòýò
òåõíîëîãèéã
íýâòð¿¿ëæ,
á¿òýýãäýõ¿¿íèé
ºðñºëäºõ ÷àäâàðûã
ñàéæðóóëíà

ýêîëîãèéí öýâýð õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîëîí èìïîðòûã îðëîõ
õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéã íýìýãä¿¿ëýõ;

Үйлдвэрлэсэн экологийн цэвэр хүнсний
бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ

Экологийн цэвэр
бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэлийг дэмжиж
дэлхийн зах зээлд
нэвтрүүлж эхлэнэ.
Экологийн цэвэр
бүтээгдэхүүн хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг хангасан
байна.

îð÷èí ¿åèéí òåõíèê, òåõíîëîãòîé õ¿íñíèé ¿éëäâýðëýëèéã
õºãæ¿¿ëýí õ¿í àìûã òýæýýëëýã, ÷àíàðòàé, àþóëã¿é õ¿íñýýð æèãä,
õ¿ðòýýìæòýé õàíãàæ, ãàäààä çàõ çýýëä íèéë¿¿ëæ ýõëýõ;

Хүнсний баталгаат байдал хөтөлбөрийн
зорилтын хэрэгжилт

Хүн амыг тэжээллэг,
чанартай аюулгүй хүнсээр
жигд хүртээмжтэй
хангасан байна

ХХААХҮЯ

бөөний худалдааны биржийн тоо

Бөөний худалдааны бирж
байгуулан хөдөө аж ахуйн
гаралтай бүтээгдэхүүний
борлуулалтын сүлжээ бий
болсон байна.

ХХААХҮЯ

1
60

3,1,4,3

ХХААХҮЯ

2
òîõèðîìæòîé á¿ñ íóòãóóäàä áººíèé õóäàëäààíû òºâ, áèðæ
áàéãóóëæ, õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîðëóóëàëòûí îíîâ÷òîé
ñ¿ëæýýã áèé áîëãîõ.

61

62

3
Ãàçàð òàðèàëàíãèéí
áîëîí áýë÷ýýðèéí
óñàí õàíãàìæèéã
ñàéæðóóëæ, õºäººãèéí 1
õ¿í àìûí óíäíû óñíû
õýðýãöýý, øààðäëàãàä 2
3,1,4,4
òîõèðñîí óñíû
íººöèéã íýìýãä¿¿ëíý

3
3,1,4,5 Ìàëûí òýæýýëèéí
¿éëäâýðëýëèéã ñýðãýýí
1
õºãæ¿¿ëæ, òýæýýëèéí
øèìò ÷àíàð,
òýæýýëëýã áàéäëûã
ñàéæðóóëàõ, õàíãàìæ,
õ¿ðòýýìæèéã
2
íýìýãä¿¿ëýõ öîãö àðãà
õýìæýý àâ÷
õýðýãæ¿¿ëíý

Малын усан хангамжийн өсөлтийн хувь
àøèãëàãäàõã¿é áàéãàà áýë÷ýýðèéã õóäàã ãàðãàæ, õóðûí óñ
õóðèìòëóóëæ, áóëàã øàíäíû óñûã íýìýãä¿¿ëæ, óñæóóëàõ;

Хур борооны усыг хуримтлуулж
байгуулсан хөв цөөрмийн тоо

ìàë÷äûí óíäíû óñíû õ¿ðýëöýýã íýìýãä¿¿ëæ, ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ

çàðèì ãîëûí óñíû óðñàöûí òîõèðóóëãà õèéæ áîðîî, öàñíû óñûã
õóðèìòëóóëàí ãàíòàé, õóóðàé ¿åä óñ õýðýãëýõ çîðèóëàëòòàé
ãèäðîòåõíèêèéí áàéãóóëàìæóóäûã áèé áîëãîõ.

Шинээр байгуулагдсан зориулалтын
гидротехникийн байгууламжын тоо
Хуримтлуулсан усны хэмжээ
/мян.шоометр/

ХХААХҮЯ

Тэжээлийн үйлдвэрийн тоо,
үйлдвэрлэсэн тэжээлийн хэмжээ

700тн тэжээл үйлдвэрлэж,
34 тэжээлийн үйлдвэртэй
болно

ХХААХҮЯ

øèìò ÷àíàð ñàéòàé, óðãàö èõòýé òýæýýëèéí øèíý òºðëèéí
òàðèìàë íóòàãøóóëàõ, ¿ð ¿éëäâýðëýëèéã äýìæèæ, õóâèéí
õýâøëèéí àæ àõóéí íýãæ, ôåðìåðèéí àæ àõóéã òýæýýëèéí
óðãàìëûí ¿ðýýð õàíãàõ òîãòîëöîî á¿ðä¿¿ëýõ;

Үр үйлдвэрлэх аж ахуйн нэгжийн тоо
тэжээлийн ургамал тариалсан талбайн
хэмжээ

Үр үйлдвэрлэлийн
хэмжээг 20%иар
нэмэгдүүлж, 140,0 мянган
га талбайд тэжээлийн
ургамал тариална.

ХХААХҮЯ

Бэлчээр хадлангийн талбайг хамгаалах,
сайжруулах хадлан тэжээл бэлтгэх
чиглэлээр дэжлэг авсан иргэд, аж ахуйн
нэгжийн тоо

1200,0 мян.тн байгалийн
аливаа эрсдлээс
хамгаалагдана

ХХААХҮЯ

õèìèéí àðãààð áîëîâñðóóëàõ óðèíøèéí õýìæýýã íýìýãä¿¿ëýõ;

эдийн засгийн үр ашиг, хөрсний
эвдрэлийн хувь

Хөрсний эвдрэл,
цөлжилтийн тэмцэх
агротехникийн аргачлал
бүс нутаг бүрээр хийгдэж
бүрэн мөрдөгддөг болсон.

ХХААХҮЯ

íîãîîí áîðäóóðò áîëîí öîìõîòãîñîí òåõíîëîãèîð óðèíø áýëòãýõ
àðãà àæèëëàãààã íýâòð¿¿ëýõ;

хөрсний үржил шим, давсжилтын хэмжээ

Судалгаа шинжилгээний
тоног төхөөрөмж,
судалгаа хийх боловсон
хүчний нөөцийг бүрдүүлэх

ХХААХҮЯ

äýâøèëòýò òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëýõýä øààðäëàãàòàé õºäºº àæ àõóéí
Эрчимжсэн фермерийн аж ахуйн тоо,
ìàøèí, òåõíèêèéã õóäàëäàí àâàõàä àæ àõóéí íýãæ, ôåðìåð¿¿äýä
бүтээгдэхүүний чанар, орлогын өсөлт
òºðººñ äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ;

Газар тариалан байгалийн
аливаа эрсдлээс
хамгаалагдана.

ХХААХҮЯ

òàðèàëàíãèéí òàëáàéã ñ¿ðëýí õó÷ëàãàòàé áîëãîæ õàøààëàí
õàìãààëàõ;

Газар тариалангийн
талбай бүрэн
хамгаалагдсан байна

ХХААХҮЯ

2

3

Хамгаалагдсан талбайн өсөлт, хөрсний
эвдрэлийн зэрэг

4
5

ХХААХҮЯ

ìàëûí òýæýýëèéí ¿éëäâýðëýë, íèéë¿¿ëýëò, õýðýãëýýíèé ýðõ ç¿éí
òààòàé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëæ, òºðèéí áîäëîãîîð äýìæèõ;

4

3,1,4,6

22,3 сая шоо метр усны
нөөц бүхий усан сантай
боомтууд хөв, цөөрөм
баригдана

“Òýæýýë” õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëæ, ìàëûí òýæýýë, óñíû õàíãàìæèéã
ñàéæðóóëàõ;

áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóéí ýðñäýë äààõ ÷àäàâõèéã íýìýãä¿¿ëýõ
çîðèëãîîð æèëèéí òîäîðõîé õóãàöààíä ìàëàà òýæýýäýã ìàë÷äûí
àðãà àæèëëàãààã äýìæèí õºãæ¿¿ëýõ.
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ХХААХҮЯ

БОАЖЯ

ХХААХҮЯ

3

Õºðñèéã ýâäðýëýýñ
õàìãààëàõ, ¿ðæèë
øèìèéã õàäãàëàõ,
÷èéãèéí óóðøèëòûã
áàãàñãàõàä ÷èãëýñýí
1
äýâøèëòýò
òåõíîëîãèéã ãàçàð
òàðèàëàíä íýâòð¿¿ëíý

4500 инженерийн хийцтэй
худаг, гар худаг 2500
гаргасан байна

õºðñíèé ¿ðæèë øèìèéã õàìãààëàõ òàëààðõè ýðõ ç¿éí îð÷èí,
õÿíàëòûí òîãòîëöîîã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ.

ХХААХҮЯ

21

БОАЖЯ

Áèîòåõíîëîãèéã
íýâòð¿¿ëæ, ìàëûí
¿¿ëäýðëýã ÷àíàðûã
ñàéæðóóëàí,
òàðèìàëûí óðãàöûã
íýìýãä¿¿ëíý

3,1,4,7

áèîòåõíîëîãè àøèãëàæ, ìàëûí ýì, àðèóòãàë, õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýã÷
áýëäìýëèéí ¿éëäâýðëýëèéã õºãæ¿¿ëýí ìàë ñ¿ðãèéã ýð¿¿ëæ¿¿ëýí,
“Ìàëûí ÷àíàð” õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëýõ;

1, Биокомбинат ТӨҮГазрын тоног
төхөөрөмжийн технологийн шинэчлэлд
20-25 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт
хийгдсэн байна
2, Хилийн томоохон 5 боомтод Мал
эмнэлэг-ариутгал халдваргүйтлийн
цогцолбор барьж ашиглалтанд оруулах
3, Мал эмнэлэгийн эмийн сорилт
баталгаажуулалтын улсын лабораторын
шинжилгээний чадавх материаллаг
баазыг бэхжилт

1,Техник, тоног
төхөөрөмж, материаллаг
баазын шинэчлэл
хийгдсэн байна.
2, Эхний 2-3
боомтод цогцолбор
баригдаж ашиглалтанд
орсон байна.
3,Материаллаг бааз,
техник тоног
төхөөрөмжийн хувьд
шинэчлэл хийгдсэн байна.

Хөдөөд оршин суугчдын амжиргааны
түвшин, хөдөөгийн хүн амын өсөлт

Байгалийн аливаа
эрсдлээс хамгаалагдан
хөдөөд ажиллаж амьдрах
хүмүүсийн сонирхол
нэмэгдэн төвлөрөл 20
хувь саарна

1
2

óñàëãààòàé ãàçàð òàðèàëàíãèéí îð÷èí ¿åèéí òåõíîëîãèéã ºðãºí
íýâòð¿¿ëæ, ãà-ààñ àâàõ óðãàöûã íýìýãä¿¿ëýõ;

õºäºº àæ àõóéã õàðèëöàí áèå áèåíýý òýòãýñýí á¿òýö á¿õèé õºäºº
àæ àõóé, ¿éëäâýðëýëèéí öîãöîëáîð áîëãîí õºãæ¿¿ëýõ;

ХХААХҮЯ

3
4
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Õ¿íñíèé ¿éëäâýðëýë,
¿éë÷èëãýý,
õýðýãëýýíèé á¿õ
õ¿ðýýíä ýð¿¿ë àõóé,
àðèóí öýâðèéí
çîõèñòîé îð÷èí
á¿ðä¿¿ëæ, õ¿í àìûã
àþóëã¿é, õ¿ðýëöýýòýé
3,1,4,8 õ¿íñ òýæýýëýýð
õàíãàíà
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1

ХХААХҮЯ

ХХААХҮЯ

ìàë÷äûí ò¿ëø, ýð÷èì õ¿÷íèé õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõàä äýìæëýã
¿ç¿¿ëýõ.

ХХААХҮЯ

õ¿í àìûí ýðýëò õýðýãöýýíä òóëãóóðëàí ºíäºð òåõíîëîãè á¿õèé
õ¿íñíèé æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýëèéã ýð÷èìòýé õºãæ¿¿ëýí,
ýêîëîãèéí öýâýð õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íýýð äîòîîäûí õýðýãöýýã
õàíãàæ, ýêñïîðòûã íýìýãä¿¿ëýõ;

ХХААХҮЯ

õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àíàð, ýð¿¿ë àõóéí àþóëã¿é áàéäàëä
òàâèõ õÿíàëòûí òîãòîëöîîã áîëîâñðîíãóé áîëãîæ, ëàáîðàòîðèéí
øèíæèëãýýã õºãæñºí îðíóóäûí æèøèãò õ¿ðãýõ.

Иргэдээс ирэх санал гомдлын тоо,
өвчлөлийн тооны бууралт

2

Хяналтын тогтолцоо
боловсронгуй болж эрүүл
аюулгүй хүнсээр
хангагдана. Хүн амд хүнс
тэжээлийн дэмжлэг
үзүүлэх үндэсний
тогтолцоог бүрдүүлсэн
байна. Зохицуулах
үйлчилгээтэй ба
баяжуулсан хүнсний
үйлдвэрийн тоо 50 хувь
өссөн байна

ХХААХҮЯ

3.1.5. Àÿëàë æóóë÷ëàëûí õºãæëèéí áîäëîãî
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Æóóë÷èí òýýâýðëýõ
áîëîí æóóë÷èí õ¿ëýýí
àâàõ õ¿÷èí ÷àäëûã
1
íýìýãä¿¿ëæ, àÿëàë
3,1,5,1 æóóë÷ëàëûí ãîë á¿ñ
íóòãèéí çàì õàðèëöàà,
õîëáîî, ýð÷èì õ¿÷íèé
õàíãàìæèéã
ñàéæðóóëíà
2
Àÿëàë æóóë÷ëàëûí
òîìîîõîí
1
öîãöîëáîðóóäûã áàðüæ
áàéãóóëàí, àÿëàã÷,
æóóë÷äûí ñîíèðõëûã
2
3,1,5,2
òàòñàí àÿëëûí
òºðë¿¿äèéã á¿ñ
íóòãààð òºðºëæ¿¿ëýí
õºãæ¿¿ëíý
3
Àÿëàë æóóë÷ëàëûí
ñàëáàðûí õºãæëèéã
1
ýð÷èìæ¿¿ëæ,
¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûã
3,1,5,3 îëîí óëñûí æèøèãò
õ¿ðãýæ ñàéæðóóëíà
2

àÿëàë æóóë÷ëàëûí ãîëëîõ çàõ çýýëèéí îðíóóäàä õèéõ øóóä
íèñëýãèéí òîîã íýìýãä¿¿ëæ, øèíý ÷èãëýë¿¿ä íýýõ;

àÿëàë æóóë÷ëàëûí ãîë á¿ñ íóòãóóäûí çàì, õàðèëöàà õîëáîî,
ýð÷èì õ¿÷íèé õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõ àæëûã áóñàä ñàëáàðûí
õºãæëèéí áîäëîãî, òºëºâëºãººòýé óÿëäóóëàí õýðýãæ¿¿ëýõ.

Жуулчин тээвэрлэх хүчин чадлыг
нэмэгдүүлэх

Хүн амтай тэнцүү тооны
жуулчин

БОАЖЯ

1000

Онгоц 100 хувь,
Галт тэрэг 50 хувь

ЗТБХБЯ

БОАЖЯ

óëèðëûí õàìààðëûã áàãàñãàæ, á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýíèé íýð
òºðëèéã îëøðóóëàõ;
ñàëáàðûí áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõ ÷èã ¿¿ðýã á¿õèé á¿òýö áèé áîëãîæ
àæèëëóóëàõ;
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх
аялал жуулчлалын салбарын хувь хэмжээ

8

12
БОАЖЯ

ìîíãîëä èðýõ æóóë÷äûí òîîã íýã ñàÿä õ¿ðãýõ.

á¿õ òºðëèéí ¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðòûã áîëîâñðîíãóé áîëãîæ,
õÿíàëòûã ñàéæðóóëàõ;
àæèëòíóóäûí áîëîâñðîë, ñóðãàëòûí ò¿âøèíã îëîí óëñûí æèøèãò
õ¿ðãýæ, ñàëáàðûí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëòûã áîëîâñðîíãóé
áîëãîõ;
ìîíãîëä èðýõ æóóë÷äûí òîîã õ¿í àìûí òîîòîé òýíöýõ¿éö áîëãîõ.
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Монголд ирэх жуулчдын тоо мян.
Жуулчин/жил

Од цэцгийн зэрэглэлтэй зочид буудал,
жуулчны баазын нийт зочид буудал,
жуулчны баазуудад эзлэх хувь хэмжээ
Салбарын мэргэжилтэй боловсон хүчний
тоо

30

40

24000

30000

БОАЖЯ

3
Хºãæëèéí 4 ä¿ãýýð òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýл. Äýä á¿òöèéí õºãæëèéí áîäëîãын хүрээнд:
Äýä á¿òöèéã õ¿í àì, õýðýãëýã÷äèéí áîëîí ýäèéí çàñãèéí õºãæëèéí ýðýëò õýðýãöýý, øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí õºãæ¿¿ëíý.
Ýð÷èì õ¿÷ ýêñïîðòîëæ, á¿ñ íóòãèéí çàì òýýâðèéã õî¸ð õºðø, Àçè, Åâðîïûã õîëáîñîí “ã¿¿ð”, òýýâýð çóó÷ëàëûí ¿éë÷èëãýý áîëãîí øèíý ò¿âøèíä ãàðãàíà. Äýä á¿òöèéí ñàëáàðò õóâèéí õýâøëèéí îðîëöîîã äýìæèíý
4.1. Çàì, òýýâðèéí õºãæëèéí áîäëîãî

22

Çàì, òýýâðèéí
ñàëáàðûí õºãæëèéí
ýðõ ç¿éí îð÷èíã
áîëîâñðîíãóé áîëãîíî

àâòî çàìûí áàðèëãà óãñðàëò, çàñâàð, àð÷ëàëòûí íîðì áîëîí
ä¿ðýì, ñòàíäàðòûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ;
1
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àâòî çàì, òýýâýð, èðãýíèé íèñýõ, òºìºð çàì, óñàí çàìûí òýýâðèéí
òóõàé õóóëèóä, õîëáîãäîõ ñòàíäàðòóóä, ä¿ðýì æóðìóóäàä
ººð÷ëºëò îðóóëàõûí çýðýãöýý çàðèì õóóëèéã øèíýýð áàòàëæ
ìºðä¿¿ëýõ;

4,1,1

2
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4,1,2

Àâòî çàìûí ñ¿ëæýýã
ºðãºæ¿¿ëíý:

Àâòî çàìûí áàðèëãà
óãñðàëò, çàñâàð,
àð÷ëàëòûí íîðì áîëîí
ä¿ðýì, ñòàíäàðòûã
Õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæèä íèéöñýí, áîëîâñðîíãóé áîëãîæ
ýðõ ç¿éí îð÷èí áîëîâñðîíãóé áîëñîí, ìºðä¿¿ëñýí áàéíà.
íîðì, ä¿ðýì, ñòàíäàðò îëîí óëñûí
ò¿âøèíä õ¿ðñýí áàéõ Àâòî çàì, àâòî òýýâýð,
Àâòî çàì, çàìûí áàéãóóëàìæèéí çàñâàð, èðãýíèé íèñýõ, òºìºð çàì,
àð÷ëàëòûí ÷àíàð ñàéæèðñàí áàéõ óñàí çàìûí òýýâðèéí
òóõàé õóóëийг
áîëîâñðîíãóé áîëãîæ,
õîëáîãäîõ ä¿ðýì, æóðàì,
стандартуудыг øèíý÷ëýí
áàòàëæ ìºðä¿¿ëñýí áàéíà.

4,1,3

ГХЯ

3

îëîí óëñûí àâòî çàìûí ñ¿ëæýýíä íýãäñýí ÷èãëýë¿¿äèéí äàãóóõ
àâòî çàìûã òýðã¿¿í ýýëæèíä áàðèõ;

Òðàíçèò òýýâýð ñààäã¿é çîð÷äîã áàéõ

ЗТБХБЯ

СЯ

1

Îëîí óëñûí àâòî çàìûí
ñ¿ëæýýíä íýãäñýí ÀÍ-3
÷èãëýëèéí 1041 êì, ÀÍ-4
÷èãëýëèéí 725 êì, ÀÍ-32
÷èãëýëèéí 2520 êì àâòî
çàìûã òýðã¿¿í ýýëæèíä
áàðüñàí áàéíà.

“Ìÿíãàíû çàì”-ûí õýâòýý, áîñîî òýíõëýã¿¿äèéã áàðüæ äóóñãàõ;

Çàñãèéí ãàçðûí ¿éë àæèëëàãààíû
õºòºëáºð, óëñûí òºñºâò òóñãàãäñàí àðãà
õýìæýýí¿¿äèéí õýðýãæèëò õàíãàãäñàí
áàéõ

“Ìÿíãàíû çàì”-ûí õýâòýý,
áîñîî òýíõëýã¿¿äèéí
äàãóóõ 7546 êì àâòî çàìûã
áàðüæ äóóñãàíà.

ЗТБХБЯ

СЯ

ЗТБХБЯ

СЯ

ЗТБХБЯ

СЯ

2
äýä á¿òöèéí çàðèì áîñîî òýíõëýãèéí äàãóóõ õàòóó õó÷èëòòàé àâòî
çàìûã áàðüæ äóóñãàõ;

Шивээ хүрэн-БаянхонгорУлиастай-Цагаан толгой
¿éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð чиглэлийн 1317км хатуу
хучилттай авто замûã
áàðüæ äóóñãàíà.

á¿ñèéí áîëîí àéìãèéí òºâ¿¿äèéã íèéñëýëòýé õàòóó õó÷èëòòàé
çàìààð, äàðààãèéí øàòàíä ººð õîîðîíä íü õîëáîõ.

¿éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

ìîíãîë îðíû áàéãàëü, öàã óóðûí íºõöºëä òîõèðñîí àâòî çàì
áàðèõ òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëæ, òåõíèê, òåõíîëîãèéí øèíý÷ëýë õèéõ;

1
àâòî çàìûí òóðøèëò, ñîðèëò ñóäàëãààíû àæëûã ñàéæðóóëàõ.

õºðø îðíóóäûã õîëáîñîí õî¸ð äàõü òºìºð çàìûã áàðèõ;
1

Á¿ñèéí áîëîí àéìãèéí
òºâ¿¿äèéã íèéñëýëòýé
õàòóó õó÷èëòòàé çàìààð
õîëáîñîí áàéíà.

Àâòî çàìûí ñàëáàðò
äýâøèëòýä òåõíèê
òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëæ,
Àâòî çàìûí áàðèëãà, çàñâàð àð÷ëàëòûí àâòî çàì, çàìûí
àæëûí ÷àíàð ºíäºð ò¿âøèíä õ¿ðñýí áàéõ áàéãóóëàìæèéí ÷àíàðûã
äýýøë¿¿ëæ, àøèãëàëò,
¿éë÷èëãýýã ñàéæðóóëñàí
áàéíà.
Олон улсын стандартад
Øèíý òåõíèê, òåíîëîãè íýâòýðñýí áàéõ нийцсэн шинэ технологи
нэвтрүүлñýí áàéíà
Õî¸ð äàõü òºìºð çàì
¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí çºâëºë,
áàðèõ àæëûí 70-ààñ
Çàñãèéí ãàçðûí øèéäâýð õýðýãæñýí áàéõ äîîøã¿é õóâèéã
ã¿éöýòãýñýí áàéíà.

4,1,4

ЗТБХБЯ
Õî¸ð äàõü òºìºð çàì áàðèõ
àæëûã äóóñ÷, ¿éë
ЗТБХБЯ
àæèëëàãààíä îðóóëñàí
áàéíà..

СЯ

¿éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

Ãîë òºìºð çàìûã
öàõèëãààíæóóëàõ àæëûã
õèéæ ã¿éöýòãýñýí áàéíà.

Öàõèëãààíæóóëàõ àæëûí
õ¿ððýíä õºäëºõ
á¿ðýëäýõ¿¿íèé ïàðêèéã áèé ЗТБХБЯ
áîëãîõ, òýýâýðëýëòèéã
ã¿éöýòãýíý. .

СЯ

áàðóóí á¿ñèéã òºìºð çàìûí ãàðöòàé áîëãîõ àñóóäëûã ñóäëàæ,
õýðýãæ¿¿ëæ ýõëýõ;

Òºìºð çàìûí ºðñºëäºõ ÷àäâàð
äýýøèëñýí áàéõ

ÒÝÇ¯-ã áîëîâñðóóëæ
äóóñãàí òºìºð çàìûí ãàðö
áèé áîëãîõ àñóóäëààð
õîëáîãäîõ òàëóóäòàé ÿðèà
õýëýëöýý õèéæ õýëýëöýí
òîõèðñîí áàéíà.

ÒÝÇ¯-èéí äàãóó Áàðóóí
á¿ñèéí òºìºð çàìûí
øóãàìûã ¿å øàòòàéãààð
áàðüæ ýõëýíý.

ЗТБХБЯ

СЯ, ГХЯ

ãîâèéí áîëîí ç¿¿í á¿ñýä òºìºð çàìûí ñ¿ëæýýã ºðãºòãºõ;

Òºìºð çàìààð òýýâýðëýõ
à÷ààíû õýìæýýã 50-80 сая
Даяаршилд зохих байр суурь эзэлж, бүс
тоннä õ¿ðãýæ, ºñºí
нутгийн хамтын ажиллагаа ºðãºæñºí áàéõ íýìýãäýõ уул уурхайн
бүтээгдэхүүнийг саадгүй
тээвэрлэäýã áîëíî.

Òóñ á¿ñ íóòãèéí òºìºð
çàìààð çºâõºí à÷àà áóñ
çîð÷èã÷ òýýâýðëýëòèéã
ã¿éöýòãýõ áîëíî.

ЗТБХБЯ

СЯ, ЭБЭХЯ

3

4

ЗТБХБЯ

ãîë òºìºð çàìûã öàõèëãààíæóóëàõ;
2
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ХЗДХЯ

ЗТБХБЯ

2
Òºìºð çàìûí
ºðñºëäºõ ÷àäâàðûã
äýýøë¿¿ëæ,
õºäºëãººíèé àþóëã¿é
áàéäëûã ñàéæðóóëíà:

ЗТБХБЯ

Зайлшгүй нэгдэн орох
шаардлагатай
Олон
улсын конвенци, гэрээ
хэлэлцээрт нэгдэн орсон
байна.

4

71

ҮСХ

Îëîí óëñûí ãýðýý õýëýëöýýðèéí çàð÷èì,
îëîí óëñûí êîíâåíö, ñòàíäàðò, øààðäëàãà, õºãæëèéí ÷èã
õàðèëöàí ýðõ òýãø áàéõ çàð÷èìä íèéöñýí
õàíäëàãàä íèéö¿¿ëýí òýýâðèéí ãýðýý, õýëýëöýýð¿¿äèéã øèíý÷èëæ, áàéõ
îëîí óëñàä íèéòýýð äàãàæ ìºðäºõ ãýðýý, õýëýëöýýðò íýãäýí îðîõ.

3

Àâòî çàìûí ñàëáàðò
äýâøèëòýä òåõíèê
òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëæ,
àâòî çàì, çàìûí
áàéãóóëàìæèéí
÷àíàðûã äýýøë¿¿ëæ,
àøèãëàëò, ¿éë÷èëãýýã
ñàéæðóóëíà

Òºìºð çàìûí
òýýâýðëýëòòýé õîëáîîòîé
á¿õ æóðàì, ä¿ðýì
áàòëàãäàæ, ýðõ ç¿éí îð÷èí
áîëîâñðîíãóé áîëñîí
áàéíà.

ЗТБХБЯ

23

Òºìºð çàìûí ñ¿ëæýýíèé
òºëºâëºëòèéã á¿ðýí
øèéäâýðëýæ, ýõíèé
ýýëæèéí òºìºð çàìûã
àøèãëàëòàä îðóóëíà.

òºìºð çàìûí äîòîîäûí íýãäñýí ñ¿ëæýý áàéãóóëàõ àñóóäëûã àøèãò
ìàëòìàëûí îðä ãàçðóóäûã àøèãëàëòàíä îðóóëàõòàé õîëáîí
îíîâ÷òîé òºëºâëºæ, õýðýãæ¿¿ëæ ýõëýõ.
¿éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

5
Àãààðûí òýýâðèéí
øèíý÷ëýëèéã
ã¿íçãèéð¿¿ëæ, äýä
á¿òöèéã õºãæ¿¿ëýí,
¿éë÷èëãýýã ºðãºæ¿¿ëæ,
àãààðûí òýýâðèéã îëîí
óëñûí çàõ çýýëä
ºðñºëäºõ ÷àäâàðòàé,
õóâèéí õýâøëèéí
îðîëöîî
äàâàìãàéëñàí ñàëáàð
áîëãîí õºãæ¿¿ëíý:

Агаарын тээврийн үйл ажиллагаанû
үндсэн суурь болох нисэх буудлын
сүлжээ бүрэлдñýí áàéõ

ЗТБХБЯ

àãààðûí òýýâýðò õóâèéí õýâøëèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ;

Эдийн засгийн үр өгөөж дээшилæ,
çîð÷èã÷ òýýâýðëýëòèéí òîî íýìýãäñýí
áàéõ

Àãààðûí òýýâðèéí
øèíý÷ëýëèéã
ã¿íçãèéð¿¿ëæ, äýä
á¿òöèéã õºãæ¿¿ëýí,
¿éë÷èëãýýã ºðãºæ¿¿ëæ,
àãààðûí òýýâðèéã îëîí
óëñûí çàõ çýýëä ºðñºëäºõ
÷àäâàðòàé, õóâèéí
õýâøëèéí îðîëöîî
äàâàìãàéëñàí ñàëáàð
áîëãîí õºãæ¿¿ëñýí áàéíà.

ЗТБХБЯ

Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýð äýýã¿¿ð äàìæèí ºíãºðºõ îëîí óëñûí
íèñëýãèéí àþóëã¿é áàéäëûã ñàéæðóóëæ, òîîã íýìýãä¿¿ëýõ;

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний
чанар сайжирч аюулгүй байдлын хяналт
дээшилñýí áàéõ

Íèñëýãèéí àþóëã¿é
áàéäëûã á¿ðýí õàíãàñàí
ñèñòåìòýé áîëñîí áàéíà.

ЗТБХБЯ

îëîí óëñûí íèñëýãèéí ÷èãëýë, òîîã íýìýãä¿¿ëýõ.

Орон нутàã äàõü олон улсын нисэх
буудлуудаас олон улсын шууд нислэг
гүйцэтгэх нөхцөл боломж бүрдүүлñýí
áàéõ

Àãààðûí òýýâðèéã îëîí
óëñûí çàõ çýýëä ºðñºëäºõ
÷àäâàðòàé, áîëãîí
õºãæ¿¿ëñýí áàéíà.

ЗТБХБЯ

Óëààíáààòàð, ×îéáàëñàí, Õîâä õîòóóäàä îëîí óëñûí íèñýõ
áóóäàë, Õàðõîðèíä øèíý íèñýõ áóóäàë áàéãóóëæ, îðîí íóòãèéí
íèñýõ áóóäëóóäûã õàòóó õó÷èëòòàé çóðâàñ, ãýðýë, ñóóëòûí
ñèñòåìýýð òîíîãëîõ;

4,1,5

2

3

4
Äàëàéí áîëîí óñàí
çàìûí òýýâýðò õóâèéí
õýâøëèéí îðîëöîî,
õºðºíãº îðóóëàëò õèéõ
òààòàé îð÷èíã
á¿ðä¿¿ëæ, ¿éë
àæèëëàãààã íü
ºðãºòãºíº:
74

4,1,6
1

2
Óëààíáààòàð õîòûí
àâòî çàìûí ñ¿ëæýý,
íèéòèéí çîð÷èã÷
òýýâðèéí ¿éë÷èëãýýã
ñàéæðóóëíà:

ЗТБХБЯ

Óëààíáààòàð, ×îéáàëñàí,
Õîâä õîòóóäàä îëîí
óëñûí íèñýõ áóóäàë,
Õàðõîðèíä øèíý íèñýõ
áóóäëûã áàðüæ
àøèãëàëòàä îðóóëñàí
áàéíà. Îðîí íóòãèéí
íèñýõ áóóäëóóäûã õàòóó
õó÷èëòòàé çóðâàñ, ãýðýë,
ñóóëòûí ñèñòåìýýð á¿ðýí
òîíîãëîñîí áàéíà. УБ-т
олон улсын шинэ нисэх
буудал байгуулснаар
саатал багасч УБ-ын
нисэх буудлын хүчин
чадал 4 дахин нэмэгдэнэ.

1
73

Òºðººñ áàðèìòëàõ òºìºð
çàìûí òàëààðõ áîäëîãî
áàòëàãäàæ, óëìààð á¿ñ
íóòãèéí òºìºð çàìûí
ñ¿ëæýýíèé õ¿ðýýíä Ãîâèéí
áîëîí Ç¿¿í á¿ñèéí òºìºð
çàìûí øóãàìóóä
àøèãëàëòàä îðæ,
òýýâýðëýëòèéã õýâèéí
ÿâóóëàõ áîëíî. .

Äàëàéí áîëîí óñàí çàìûí
òýýâэрт õóóëü, ýðõ ç¿éí
áîëîí çîõèîí
áàéãóóëàëòûí шинэ
хýëáýðèéã íýâòð¿¿ëñýí
Äàëàéí áîëîí óñàí çàìûí òýýâýðò õóâèéí
óñàí çàìûí òýýâðèéã õºãæ¿¿ëæ, îð÷èí ¿åèéí õºëºã îíãîöòîé áîëæ,
áàéíà. Уñàí çàìûí
õýâøëèéí îðîëöîî, õºðºíãº îðóóëàëò
õóâèéí õýâøëèéí îðîëöîî, õºðºíãº îðóóëàëòûã äýìæèõ;
òýýâðèéã õºãæ¿¿ëæ, îð÷èí
õèéõ òààòàé îð÷èí á¿ðäñýí áàéõ
¿åèéí õºëºã îíãîöòîé
áîëæ, õóâèéí õýâøëèéí
îðîëöîî, õºðºíãº
îðóóëàëòûã äýìæñýí
áîäëîãî ÿâóóëíà.
Õÿòàäûí Òÿíæèí, ÎÕÓ-ûí
Âëàäèâîñòîê, Ñîëîíãîñûí
çàðèì áîîìòûã àøèãëàí
Ìîíãîë Óëñ äàëàéí áîîìò ò¿ðýýñýëæ, äàëàéä ãàðöòàé áîëæ, õºëºã
¿éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð
äàëàéä ãàðöòàé áîëæ,
îíãîöíû á¿ðòãýëèéã áèå äààæ õèéäýã áîëîõ.
õºëºã îíãîöíû á¿ðòãýëèéã
áèå äààæ õèéäýã áîëñîí
áàéíà.

Óëààíáààòàð õîòûí àâòî çàìûã õîò òºëºâëºëò, òýýâðèéí
áîäëîãîòîé óÿëäóóëàí ñàéæðóóëàõ;

Иргэдийг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах
боломжоор хангаñàí áàéõ

1

24

Óëààíáààòàð õîòûí àâòî
çàìûã õîò òºëºâëºëò,
òýýâðèéí áîäëîãîòîé
óÿëäóóëàí ñàéæðóóëñàí
áàéíà.

СЯ, ЭБЭХЯ

ГХЯ

ЗТБХБЯ

ЗТБХБЯ

ГХЯ

ЗТБХБЯ

НЗДТГ

75

4,1,7
äîòîîääîî öàõèëãààí òýýâðèéí õýðýãñýë óãñàð÷ ¿éëäâýðëýíý.
Íèéòèéí òýýâðèéí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð
Óëààíáààòàð õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí ¿éë÷èëãýýíä òýýâðèéí øèíý
õ¿ðòýýìæ äýýøèëæ, çàìûí õºäºëãººíèé
òºðºë ñèñòåì, àâòî çàìûí õºäºëãººíä óäèðäëàãà, òýýâðèéí
ñààòàë, ò¿ãæðýë áàãàññàí áàéõ
çîõèöóóëàëòûí “Óõààëàã” òîãòîëöîîã íýâòð¿¿ëýõ.

ЗТБХБЯ

НЗДТГ

Óëààíáààòàð õîò áîëîí
òîìîîõîí õîòóóäûí
Иргэдийг эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нийтийн òýýâðèéí
боломж á¿ðäñýí áàéõ
õýðýãñëèéã øèíãýð¿¿ëñýí
øàòäàã õèéí ò¿ëøèíä
á¿ðýí øèëæ¿¿ëñýí áàéíà.

ЗТБХБЯ

Аймаг, НЗДТГ

Òýýâðèéí õýðýãñëèéí
òàòâàðûã áàéãàëü îð÷èíä
Иргэдийг эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах
¿ç¿¿ëæ áóé íºëººëëèéã íü
боломж хангаãäñàí áàéõ
òîîöîí áîëîâñðîíãóé
áîëãîæ áàòëàí ìºðä¿¿ëíý.

ЗТБХБЯ

СЯ, БОАЖЯ

2

76

4,1,8

Àâòî òýýâðèéí
õýðýãñëýýñ õ¿ðýýëýí
áàéãàà îð÷èí, õ¿í àì,
çàìûí õºäºëãººíä
¿ç¿¿ëýõ ñºðºã
íºëººëëèéã ýðñ
áóóðóóëíà

Óëààíáààòàð õîò áîëîí òîìîîõîí õîòóóäûí òýýâðèéí õýðýãñëèéã
øèíãýð¿¿ëñýí øàòäàã õèéí ò¿ëøèíä øèëæ¿¿ëýõ;
1
Òýýâðèéí õýðýãñëèéí òàòâàðûã áàéãàëü îð÷èíä ¿ç¿¿ëæ áóé
íºëººëëèéã íü òîîöîí áîëîâñðîíãóé áîëãîõ.

2
Àâòî, òºìºð çàìûí
ñ¿ëæýýã ºðãºòãºí,
àãààðûí áîëîí óñàí
çàìûí òýýâðèéã
õºãæ¿¿ëæ, àéìàã,
íèéñëýë áîëîí á¿ñèéí
1
òºâ¿¿äèéã õàòóó
õó÷èëòòàé àâòî
çàìààð á¿ðýí õîëáîíî
77

4,1,9

äýä á¿òöèéí áîñîî òýíõëýã¿¿äèéí äàãóóõ õàòóó õó÷èëòòàé àâòî
çàìûã áàðüæ äóóñãàõ

àâòî çàì àøèãëàëòûí ¿ð àøèãòàé øèíý òîãòîëöîîã áèé áîëãîí
àæèëëóóëàõ;
2

Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýðèéã õàìàðñàí òºìºð çàìûí ñ¿ëæýýã
áàðüæ äóóñãàõ.

Дîòîîääîî öàõèëãààí
òýýâðèéí õýðýãñýë 50
ширхэгийг óãñàð÷
¿éëäâýðëýíý.
Óëààíáààòàð õîòûí
íèéòèéí òýýâðèéí
¿éë÷èëãýýíä òýýâðèéí
øèíý òºðºë ñèñòåì, àâòî
çàìûí õºäºëãººíä
óäèðäëàãà, òýýâðèéí
çîõèöóóëàëòûí
òîãòîëöîîã íýâòð¿¿ëж,
хөдөлгөөний нэгдсэн
удирдлагын төвийг
байгуулна.

¿éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

Ìÿíãàíû çàìûí äàãóóõ
áîñîî òýíõëýã¿¿ä áîëîí
Шивээ хүрэн-БаянхонгорУлиастай-Цагаан толгой
чиглэлийн õàòóó õó÷èëòòàé
àâòî çàìûã áàðüæ äóóñãàíà.

ЗТБХБЯ

Àâòî çàìûí àøèãëàëòûí
áàéäëûã ñàéæðóóëàõûí
òóëä çàñâàð àð÷ëàëòûí
¿éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð àæëûã øèíý ò¿âøèíä
ãàðãàí æèë á¿ð çàðöóóëæ
áóé çàðäëûí õýìæýýã 20
000.0 ñàÿ òºãðºãò õ¿ðãýíý.

Àâòî çàìûí àøèãëàëòûí
áàéäëûã ñàéæðóóëàõûí
òóëä çàñâàð àð÷ëàëòûí
àæëûã øèíý ò¿âøèíä
ãàðãàí æèë á¿ð çàðöóóëæ
áóé çàðäëûí õýìæýýã 40
000.0 ñàÿ òºãðºãò õ¿ðãýíý.

ЗТБХБЯ

¿éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

Õî¸ð äàõü òºìºð çàìûã
àøèãëàëòàä îðóóëàõ,
áàðóóí, ãîâèéí áîëîí ç¿¿í
á¿ñýä òºìºð çàìûí ñ¿ëæýý
áèé áîëãîõ

ЗТБХБЯ

Говийн бүс бие даасан
эрчим хүчний эх үүсвэртэй
болно.

ЭБЭХЯ

ТЭХС, Баруун бүсийн
эрчим хүчний системтэй
холбогдоно.

ЭБЭХЯ

3

ся

4.2. Ýð÷èì õ¿÷íèé ñàëáàðûí õºãæëèéí áîäëîãî
Ìîíãîë Óëñûí “Ýð÷èì
õ¿÷íèé íýãäñýí
ñèñòåì”-èéã áàéãóóëæ,
ýð÷èì õ¿÷íèé
ñàëáàðûí àøèãò
àæèëëàãààíû ò¿âøèíã
äýýøë¿¿ëýí,
õºãæëèéí íýí òààòàé
îð÷èíã áèé áîëãîíî.
Ýð÷èì õ¿÷íèé
ñàëáàðûã ýð÷èì õ¿÷
ýêñïîðòîëäîã
÷àäàìæòàé áîëãîíî:

1

2

3

• ãîâèéí á¿ñèéí öàõèëãààí õàíãàìæèéí áîäëîãûã òîäîðõîéëæ,
îéðûí æèë¿¿äýä áàðèãäàõ Îþóòîëãîé, Òàâàíòîëãîé,
Öàãààíñóâàðãà áîëîí áóñàä óóë óóðõàéí ¿éëäâýð¿¿äèéí ýð÷èì
õ¿÷íèé õàíãàìæèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã áèé áîëãîõ;

УБ-Мандалговь-Тавантолгой-Оюутолгойн
220 Кв-ын ЦДАШ, Тавантолгойн ДЦС-ыг
байгуулна.

ТЭХС, Говийн бүсийг
цахилгаан эрчим хүчээр
хангана.

Багануур-Өндөрхаан-Чойбалсангийн 220
Кв-ийн ЦДАШ байгуулна. Хартарвагатай, ТЭХС, Зүүн бүсийн эрчим
• ç¿¿í, áàðóóí á¿ñèéí ýð÷èì õ¿÷íèé ñèñòåìèéã òºâèéí ýð÷èì
хүчний системтэй
Нүүрст хотгорын нүүрсний уурхайг
õ¿÷íèé ñèñòåìòýé õîëáîæ õ¿÷èí ÷àäëûã íü 3-4 äàõèí íýìýãä¿¿ëýõ;
холбогдоно.
түшиглэн ДЦС барьж баруун бүсийн
хэрэглээг хангана
Шивээ-Овоогийн том
• ýð÷èì õ¿÷íèé àþóëã¿é áàéäëûã ñàéæðóóëæ, õî¸ð õºðø îðîíòîé
Улс орныхоо хэрэглээний онцлогтой
чадлын дулааны
ýð÷èì õ¿÷íèé äýä á¿òöýýð õîëáîãäîí, õýðýãëýýíèé îíöëîãòîé
уялдуулан цахилгааны экспорт, импортын
цахилгаан станц барьж
óÿëäóóëàí ýêñïîðò, èìïîðòûí àñóóäëûã îíîâ÷òîé øèéäâýðëýõ;
асуудлыг оновчтой шийднэ.
ашиглана.
2013 онд барьж
ашиглалтад оруулсан
• Óëààíáààòàð õîòîä öàõèëãààí, äóëààíû øèíý ýõ ¿¿ñâýð áàðüæ
Улаанбаатарын цахилгаан, дулааны 5
байна.
àøèãëàõ;
дахь эх үүсвэрийг барьж ашиглана

Эрчим хүчний аюулгүй
байдлыг хангах үүднээс
бүс нутгийн хүрээнд урт
хугацааны гэрээ
байгуулагдсан байна.
Цахилгаан, дулааны
дотоод эх үүсвэрээр бүрэн
хангагдсан байна.

ЭБЭХЯ

ЭБЭХЯ

4
78

4,2,1

5

• “Ýð÷èì õ¿÷íèé íýãäñýí ñèñòåì” õºòºëáºðèéã á¿ðýí õýðýãæ¿¿ëæ,
äîòîîäîä ¿éëäâýðëýæ áóé ýð÷èì õ¿÷ýýð ººðèéí õýðýãöýýã á¿ðýí
õàíãàäàã áîëîõ;

Эрчим хүчний нэгдсэн систем бий болно.

• òîìîîõîí ãîë, ìºðíèé äàãóó óñàí öàõèëãààí ñòàíö áàðèõ;

Эрдэнэбүрэнгийн УЦС байгуулж, Баруун
бүсийн хэрэглэгчдийг дотоодын эх
үүсвэрээс цахилгаанаар бүрэн хангана.

• ýð÷èì õ¿÷íèé ÷èãëýëýýð á¿ñ õîîðîíäûí óÿëäààã õàíãàõ.

Эрчим хүчний нэгдсэн систем бий болно.

6

7

25

Эрчим хүчээр дотоод
хэрэглээг хангана.

Байгаль орчинд халгүй
СЭХ-ний үйлдвэрлэлийг
дэмжих чиглэлээр
тодорхой ажил хийсэн
Станцын судалгаа, ТЭЗҮ-г 2016 оноос УЦС-ыг барьж
нарийвчлан хийнэ.
ашиглана.
ТЭХС, Алтай-Улиастайн
ТЭХС, Дорнод бүсийн
ЭХС, Баруун бүсийн ЭХС
ЭХС цахилгаан дамжуулах
цахилгаан дамжуулах
агаарын шугамаар
агаарын шугмаар
холбогдоно.
холбогдоно.

ЭБЭХЯ

ЭБЭХЯ

ЭБЭХЯ

СЯ

Эхний ээлжийн блокийг
Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайг түшиглэн
ашиглалтад оруулна.

• ýð÷èì õ¿÷ ýêñïîðòîëæ ýõëýõ;

4800 МВт-ийн цахилгаан
станц ашиглалтад орж,
бүрэн хүчин чадлаар
ажиллаж
эрчим хүч экспортлоно.

ЭБЭХЯ

ЭБЭХЯ

8

9
Ñóì, ñóóðèí ãàçðûí
áîëîí ìàë÷äûí
öàõèëãààí ýð÷èì
õ¿÷íèé õàíãàìæèéã
ñàéæðóóëíà:
79

1

4,2,2
2

• àòîìûí ýð÷èì õ¿÷ àøèãëàõ áîäëîãûã ¿å øàòòàéãààð õýðýãæ¿¿ëæ,
óëìààð àòîìûí öàõèëãààí ñòàíö áàðèõ çîðèëò òàâüæ àæèëëàõ.

Зүүн бүсэд атомын том чадлын
цахилгаан станц байгуулна.

Бэлтгэл ажлыг хангуулна.

2025 оноос барьж
ашиглана.

ЭБЭХЯ

• òºâëºðñºí ñèñòåìä õîëáîãäîîã¿é ñóì, ñóóðèí ãàçðóóäûã
öàõèëãààí äàìæóóëàõ àãààðûí øóãàìààð õîëáîõûí çýðýãöýý
ñýðãýýãäýõ ýð÷èì õ¿÷ áîëîí áóñàä ýõ ¿¿ñâýð¿¿äèéã àøèãëàí
áàéíãûí öàõèëãààíààð õàíãàõ;

Бүх сум, суурин газрын найдвартай
цахилгаан эрчим хүчээр хангана.

Нийт сумын төв, суурин
газрыг эрчим хүчээр
хангана.

Нийт сум, суурин газар
найдвартай эрчим хүчээр
хангагдана.

ЭБЭХЯ

• “Áóìàí íàðíû ãýðýë” õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä á¿õ ìàë÷èí àéë
ºðõèéã íàð, ñàëõèíû ýð÷èì õ¿÷íèé ýõ ¿¿ñâýðòýé áîëãîõ;

Нийт малчин өрхийг нар, салхины
цахилгаан үүсгүүртэй болгоно.

100000 малчин өрхийг
нар, салхины цахилгаан
үүсгүүрээр хангана

• í¿¿ðñíèé îðäóóäàä îéðõîí áàéðëàëòàé ñóì, ñóóðèí ãàçàðò
í¿¿ðñíèé õèéí ò¿ëøýýð àæèëëàäàã áàãà îâðûí öàõèëãààí ñòàíö
áàðüæ àæèëëóóëàõ.

Баруун бүсэд 20-100 мВт-ын нүүрсний
хийн цахилгаан станцыг байгуулна.

• á¿ñ íóòãóóäûí ýð÷èì õ¿÷íèé ñèñòåìèéí ¿ð àøãèéã äýýøë¿¿ëýõ;

Эрчим хүчний салбарын авлага, өглөгийн Үнэ тарифийн тогтолцоог
харьцаа шийдвэрлэгдсэн байна.
сайжруулна.

• ýð÷èì õ¿÷íèé óðñãàëûã çîõèöóóëàõ îð÷èí ¿åèéí òîãòîëöîî áèé
áîëãîõ.

Эрчим хүчний үр ашиг өндөр, алдагдал
багатай системийг бий болгоно.

3

80

4,2,3

Ìîíãîë Óëñûí ýð÷èì
õ¿÷íèé íýãäñýí
ñèñòåìèéí ¿ð àøãèéã
ñàéæðóóëæ, õºãæëèéí
íýí òààòàé îð÷èíã áèé
áîëãîíî:

170000 малчин өрхийг нар,
салхины цахилгаан
үүсгүүрээр хангана
Нүүрсний хийн цахилгаан
Нүүрсний хийн цахилгаан станцыг ашиглалтад
станцыг байгуулах бэлтгэл оруулж, бүс нутаг , аймаг
ажлыг эхэлнэ.
сумдын хэрэгцээг бүрэн
хангана.

ЭБЭХЯ

ЭБЭХЯ

Гэрээт зах зээлийн
системийг нэвтрүүлнэ.

ЭБЭХЯ

Систем хоорондын
цахилгаан дамжуулах
өндөр хүчдлийн шугмыг
барих.

Систем хоорондын
удирдлага, мэдээлэл
техникийн удирдлагын иж
бүрэн системийг бий
болгох.

ЭБЭХЯ

Хагас коксон түлшний
үйлдвэрийг барьж
ашиглалтад оруулна

Хагас коксон түлшээр
100% хэрэглэгчдийг
хангана.

ЭБЭХЯ

Үйлдвэрийг ашиглалтад
оруулна.

ЭБЭХЯ

1

2
4.3. Ò¿ëøíèé ñàëáàðûí õºãæëèéí áîäëîãî

81

4,3,1

Í¿¿ðñ õèéæ¿¿ëæ, áàãà
îâðûí öàõèëãààí
ñòàíöóóäûã ò¿ëøýýð
õàíãàíà:

1

• í¿¿ðñíýýñ óòààã¿é ò¿ëø ¿éëäâýðëýõ áàãà îâðûí ¿éëäâýð¿¿ä
áàéãóóëæ àæèëëóóëàõ;

Хагас коксон түлшийг жилд 300 мянган
тонныг үйлдвэрлэнэ.

• í¿¿ðñíýýñ øèíãýí ò¿ëø ¿éëäâýðëýõ äóíä áîëîí òîìîîõîí õ¿÷èí
÷àäëûí ¿éëäâýðèéí öîãöîëáîðóóäûã áàéãóóëæ àæèëëóóëàõ.

Нүүрснээс 500 мянган тонн шингэн түлш Эхний ээлжийг
үйлдвэрлэнэ
ашиглалтанд оруулна

• Òàâàíòîëãîéí êîêñæèõ í¿¿ðñíèé îðäûã ò¿øèãëýí í¿¿ðñ
áîëîâñðóóëàõ, í¿¿ðñ-õèìèéí ñóäàëãààíû ëàáîðàòîðè, òºâ
áàéãóóëæ àæèëëóóëàõ;

Нүүрс боловсруулах, нүүрс хийжүүлэх,
шингэрүүлэх хагас үйлдвэрлэлийн
туршилт явуулах чадавх бүхий
судалгааны баазыг бүрдүүлнэ.

Нүүрсний сургалт
Нүүрсний үндэсний төвийг
судалгааны цогцолбор бий
байгуулсан байна.
болно.

ЭБЭХЯ

• í¿¿ðñíýýñ ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ.

Нүүрснээс газрын тосны бүтээгдэхүүн
гаргах үйлдвэрийн хүчин чадлыг
эзэмшинэ.

Нүүрснээс газрын тосны
бүтээгдэхүүн гаргах
үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг
боловсруулна.

Үйлдвэрийг барьж
байгуулна.

ЭБЭХЯ

2

82

4,3,2

Êîêñ-õèìè áîëîí
í¿¿ðñ, ýð÷èì õ¿÷,
õèìèéí ¿éëäâýðèéí
öîãöîëáîðûã áàéãóóëæ 1
àæèëëóóëíà:

2

83

4,3,3

Í¿¿ðñíèé öýâýð
òåõíîëîãò
òóëãóóðëàñàí òîì
õ¿÷èí ÷àäëûí
öàõèëãààí ñòàíö
áàðüæ, í¿¿ðñíýýñ
ãàçðûí òîñíû
á¿òýýãäýõ¿¿í ãàðãàõ
¿éëäâýðèéí õ¿÷èí
÷àäëûã á¿ðýí
ýçýìøèíý:

1

• ×îéð-Íÿëãûí í¿¿ðñíèé ñàâ ãàçàðò ò¿ëø, ýð÷èì õ¿÷, í¿¿ðñõèìèéí öîãöîëáîð áàéãóóëàõ;

• í¿¿ðñíýýñ óñòºðºã÷, ìåòàíîë, äèìåòèë ýôèð /ÄÌÅ/ çýðýã øèíý
òºðëèéí ýð÷èì õ¿÷íèé íººö ãàðãàæ àâàõ;
2
• êîêñ-õèìèéí ¿éëäâýðèéí õ¿÷èí ÷àäëûã á¿ðýí ýçýìøèæ, æèëä 5
ñàÿàñ äîîøã¿é òîíí êîêñ ãàäààäàä ãàðãàõ.

Чойр-Нялгын нүүрсний сав газарт түлш
эрчим хүч, нүүрс-химийн үйлдвэрийн
хүчин чадлыг эзэмшинэ.
Нүүрснээс устөрөгч, метанол, ДМЕ,
шингэрүүлсэн шатдаг хий, түлшний
элемент зэрэг шинэ төрлийн эрчим
хүчний нөөц гаргах үйлдвэрлэлийн
технологийг эзэмшинэ.

Үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг
боловсруулна.

Эрчим, нүүрс-химийн
цогцолборыг барьж эхэлнэ.

ЭБЭХЯ

Шинэ төрлийн эрчим
хүчний нөөц гаргах
судалгаа шинжилгээний
ажлыг хийж, технологийг
нэвтрүүлж эхлэнэ.

Шинэ төрлийн эрчим
хүчний нөөц гаргах
технологи бүрэн нэвтэрсэн
байна.

ЭБЭХЯ

Жилд 5 саяас доошгүй тонн кокс
экспортлоно.

Жилд 2.5 саяас доошгүй
тонн кокс экспортлоно.

Жилд 5 саяас доошгүй
тонн кокс экспортлодог
болсон байна.

ЭБЭХЯ

3
4.4. Ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû òåõíîëîãèéí õºãæëèéí áîäëîãî

84

4,4,1

Ìýäýýëýë õàðèëöààíû
òåõíîëîãèéí ñàëáàðûí
ïðîãðàìì õàíãàìæ,
òåõíîëîãè, ýðõ ç¿é,
1
á¿òýö, çîõèîí
áàéãóóëàëò, ñàíõ¿¿,
ýäèéí çàñãèéí áîëîí
õ¿íèé íººöèéí íýí
2
òààòàé îð÷èíã
á¿ðä¿¿ëíý:

3

Суурь сүлжээг бүх сумдын
түвшинд тоон технологид Интернэтийн дамжлага
шилжсэн байна. 3G
гарц 4 болно.
технологийг хүн амын 60
хувьд нэвтрүүлсэн байна.
Сансрын холбооны
хиймэл дагуул хөөргөсөн
байна.

• ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû ãàçðûí ñóóðü ñ¿ëæýýã òîîí
òåõíîëîãò á¿ðýí øèëæ¿¿ëæ, 3G-èéí ¿åëçëýëä îðóóëæ, ãàçàð,
ñàíñðûí õîñîëñîí ºíäºð õóðäíû, ºðãºí çóðâàñûí ñ¿ëæýý,
èíòåðíåòèéí äàìæëàãà ãàðö 2-ûã áèé áîëãîõ;
• äýëõèéí öàõèëãààí õîëáîîíû áàéãóóëëàãààñ Ìîíãîë Óëñàä
õóâààðèëñàí ãåî áàéíãûí áàéðøèëä 2010 îí ãýõýä áàãà îâðûí,
îëîí òàëûí çîðèóëàëòòàé, ñàíñðûí õîëáîîíû õèéìýë äàãóóë
õººðãºæ, èíòåðíåòèéí äàìæëàãà íººö ãàðö áèé áîëãîõ;
• ìýäýýëëèéí òåõíîëîãèéí òåõíèê õýðýãñëèéí ¿éëäâýðëýëèéã áèé
áîëãîæ õºãæ¿¿ëýõ, ïðîãðàìì õàíãàìæèéã ¿éëäâýðëýõ,
íóòàãøóóëàõ, ýêñïîðòëîõ íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëæ, òºðººñ á¿õ òàëûí
äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ.

үйл ажиллагааны
хэрэгжилтээр

26

МШХХТГ

МШХХТГ

МШХХТГ

1

85

4,4,2

Ìýäýýëýë õàðèëöààíû
2
òåõíîëîãèéí îëîëòûã
íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí
á¿õ ñàëáàðò ºðãºí
íýâòð¿¿ëíý:

3
Ìýäýýëýë,
õàðèëöààíû
òåõíîëîãèéí ñàëáàðûí 1
ïðîãðàìì-òåõíèê,
ìýäýýëýë õàíãàìæ,
2
òåõíîëîãè, á¿òýö,
çîõèîí áàéãóóëàëò,
ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñàã,
õ¿íèé íººöèéí áîëîí
ýðõ ç¿éí îð÷èíã
áîëîâñðîíãóé áîëãîæ,
øèíý÷ëýí ñàéæðóóëíà: 3

• çàéí ýì÷èëãýý, çàéí ýìíýëãèéí àíõäàã÷ òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýã
¿ç¿¿ëäýã áîëãîæ, íàðèéí ìýðãýæëèéí ýì÷ íàð çàéíààñ çºâëºãºº
ºãºõ, ìýðãýæëèéí òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëýõ;

зайн эмчилгээтэй
эмнэлгийн тоо

МШХХТГ

• çàéí áàíêíû ¿éë÷èëãýý, çàéí òºëáºð òîîöîî, çàéí õóäàëäàà,
àðèëæàà, áýëýí áóñ ìºíãºíèé ýðãýëò, íèéãìèéí õàëàìæèéí çàéí
¿éë÷èëãýýã íýâòð¿¿ëýõ;

үйл ажиллагааны
хэрэгжилтээр

МШХХТГ

¿¿ðýí òåëåôîíû øèíý
¿åèéí ¿éë÷èëãýýã
/интернэт, 3G, контент
г.м/ õ¿í àìûí 60 õóâüä
õ¿ðãýх, ãàçàð íóòãèéí 50ийг дээрхи үйлчилгээнд
хамруулах.

• õºäºº îðîí íóòàãò óòàñã¿é õîëáîîíû ñèñòåìèéã ýð÷èìòýé
õºãæ¿¿ëæ, 2015 îí ãýõýä ¿¿ðýí òåëåôîíû øèíý ¿åèéí ¿éë÷èëãýýã
ãàçðûí ñóóðü ñ¿ëæýýã àøèãëàí õ¿í àìûí 60 õ¿ðòýë õóâüä õ¿ðãýæ,
ãàçàð íóòãèéí 50 õ¿ðòýë õóâèéã çºâõºí ãàçðûí ñóóðü ñ¿ëæýýíèé
òóñëàìæòàéãààð õàìðóóëàõ.
• ìýäýýëýë äàìæóóëàõ õóðä áîëîí äàâòàìæèéã 5G-èéí ¿åëçëýëä
îðóóëàõ;

Интернэтийн дамжлага
гарц 2-оос дээш болно.

• îëîí óëñûí èíòåðíåòèéí íèéò 4 äàìæëàãà ãàðöòàé áîëîõ;

5

• 2016 îíîîñ ãåî áàéíãûí áàéðøèëòàé çàéíààñ òàíäàõ îïòèêèéí
áóþó ðàäèîëîêàöèéí áàãà îâðûí, õÿìä òºñºð õèéìýë äàãóóëûí
ñèñòåì áèé áîëãîæ, ãåîäåçè, çóðàã ç¿é, öàã óóð, áàéãàëü îð÷íû
õÿíàëò, õºäºº àæ àõóé, ãàìøãèéí, àþóëã¿é áàéäàë, áàòëàí
õàìãààëàõ áîëîí îíö áàéäëûí íºõöºëä ñàíñðûí çóðàãëàëûã
àøèãëàõ;

6

• 2016 îíîîñ ñàíñðûí õîëáîîíû øèíý ¿åèéí õýò áàãà îâðûí, îëîí
òàëûí çîðèóëàëòòàé, á¿ðýí òîîí òåõíîëîãèéí, ãåî áàéíãûí
áàéðøèëòàé õèéìýë äàãóóë õººðãºõ;

7

МШХХТГ

4 äàìæëàãà ãàðöòàé áîëно.

МШХХТГ

МШХХТГ

õөдөөгийн х¿í àìûí 70
õувь нь цахим арилжааны
үйлчилгээ хүртэх
техникийн боломжоор
хангагдсан байна.

4
4,4,3

5G технологи нэвтэрнэ.

Төрийн байгууллагын
50%, бизнесийн
байгууллагын 80% нь тоон
гарын үсгийн гэрчилгээтэй
болсон байна.

• àþóëã¿é õîëáîãäîõ ñåðâåðèéí òîîã íýìýãä¿¿ëýõ;

• 2021 îí ãýõýä íèéò ñóì, ñóóðèíã øèëýí êàáåëèéí áîëîí áàãà
îâðûí òîîí ðàäèîðåëåéí ñ¿ëæýýãýýð õîëáîæ, òºðèéí áîëîí
àðèëæààíû öàõèì ¿éë÷èëãýýã õ¿ëýýí àâàõ áîëîìæèéã õºäººãèéí
õ¿í àìûí 70 õ¿ðòýë õóâüä õ¿ðãýõ;
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МШХХТГ

үйл ажиллагааны
хэрэгжилтээр

МШХХТГ

Сансрын холбооны
хиймэл дагуул хөөргөсөн
байна.

МШХХТГ

• 2021 îíä Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýðèéí 95 õ¿ðòýë õóâüä
ñóóðèí áîëîí õºäºëãººíò õýëáýðýýð ìýäýýëýë, õàðèëöààíû
òåõíîëîãèéí ¿éë÷èëãýýã õ¿í á¿ð õ¿ëýýí àâàõ áîëîìæèéã
á¿ðä¿¿ëýõ;
програм хангамжийн
үйлдвэрлэлийн орлогын
хэмжээ өссөн байна.

• ïðîãðàìì õàíãàìæèéí ¿éëäâýðëýë, ýêñïîðòûã íýìýãä¿¿ëýõ.
8

МШХХТГ

Ìîíãîë Óëñûí íóòàã
äýâñãýðèéí 90 хувьд
мэдээлэл, харилцаа
холбооны үйлчилгээ хүртэх
боломжийг бүрдүүлсэн
байна.

МШХХТГ

програм хангамжийн
үйлдвэрлэлийн орлогын
хэмжээ өссөн байна.

МШХХТГ

4.5. Õîò áàéãóóëàëò, áàðèëãûí õºãæëèéí áîäëîãî
Õ¿í àìûí íóòàãøèëò,
ñóóðüøëûí çîõèñòîé
òîãòîëöîîã õºãæ¿¿ëæ,
õîò, ñóóðèíãèéí îðøèí
ñóóã÷äàä òààòàé îð÷èí
á¿ðä¿¿ëíý:

• õ¿í àìûí íóòàãøèëò, ñóóðüøëûí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ
áîäëîãûã áîëîâñðóóëæ, õýðýãæ¿¿ëýõ, õîò áàéãóóëàëòûí ýðõ ç¿éí
îð÷èíã ñàéæðóóëæ, õîò òºëºâëºëòèéí íîðì, íîðìàòèâûã
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ;

Хүн амын нутагшилт,
суурьшлын ерөнхий
төслийг боловсруулж,
УИХ-аар батлуулсан
байна. (1)
- Төслийг хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний
төлөвлөгөөг боловсруулж
батлуулсан байна.(1)
-Шинээр хуулиуд
Шинээр боловсруулсан бодлогын баримт
боловсруулагдаж
бичиг , хууль тогтоомж, норм, дүрэм,
батлагдсан байна.
журам, стандарт
Тухайлбал, “Хотыг дахин
хөгжүүлэх тухай”, “Хот,
суурины ногоон
байгууламжийн тухай
хууль”, Газартай
холбоотой хуулиуд, г.м. (6)
- Шинээр норм, дүрэм,
заавар, аргачлал
батлагдсан байна.(6)

1

27

Төслийн эхний ээлжийн
арга хэмжээнүүдийг
хэрэгжүүлнэ.
Шинээр хуулиуд
боловсруулагдаж
батлагдсан байна.
Тухайлбал, ”Шинэ хот,
хороолол барьж хөгжүүлэх
тухай”, “Автозогсоолын
тухай” хууль, г.м. (2)
Шинээр норм, дүрэм,
заавар, аргачлал
батлагдсан байна. (6)

ЗТБХБЯ

ҮХШХ

Баруун бүсийн хөгжлийн
төслийг ЗГ-аар батлуулж,
хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөөг
боловсруулан батлуулж,
хэрэгжүүлж эхлэнэ; (1)
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• á¿ñ÷èëñýí õºãæëèéí áîäëîãûã õîò áàéãóóëàëòûí áîäëîãîîð
äýìæèõ;

Шинээр боловсруулсан бодлогын баримт
Хангайн, Төвийн, Зүүн
бичиг, төсөл, хөтөлбөр
бүсийн хөгжлийн төслийг
боловсруулж, ЗГ-аар
батлуулах; хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний
төлөвлөгөөг боловсруулж
батлуулна. (3)
Бүсийн хөгжлийн тулгуур
Шинээр боловсруулсан бодлогын баримт төв хотуудын ерөнхий
бичиг, төсөл, хөтөлбөр;
Бүсийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
тулгуур төвүүдийн хүн амын тоо
арга хэмжээний
нэмэгдсэн үзүүлэлт; шинээр бий болсон төлөвлөгөөг боловсруулж,
ажлын байрны тоо, орон сууцны тоо, г.м. ЗГ-аар батлуулсан
байна.(8)

Баруун, Хангайн, Төвийн,
Зүүн бүсийн хөгжлийн
төслийн эхний ээлжийн
арга хэмжээнүүдийг
хэрэгжүүлнэ.

ЗТБХБЯ

ҮХШХ

Бүсийн хөгжлийн тулгуур
төв хотуудын ерөнхий
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ.

ЗТБХБЯ

ҮХШХ

Багануур, Налайх,
Багахангай хотуудын
Шинээр боловсруулсан бодлогын баримт хөгжлийн ерөнхий
• íèéñëýëèéí õ¿í àìûí õýò áººãíºðëèéã çàäàëæ, äàãóóë õîòóóä
бичиг, Багануур, Налайх, Багахангайд хүн төлөвлөгөөг НИТТХ-аар
Ерөнхий төлөвлөгөөний
áîëîõ Áàãàíóóð, Íàëàéõ, Áàãàõàíãàéã õºãæ¿¿ëæ, òýäãýýðò çîõèñòîé амын нэмэгдсэн үзүүлэлт, шинээр бий
батлуулж, ерөнхий
эхний ээлжийн õýðýãæèëò
òºâëºðºë áèé áîëãîõ;
болсон ажлын байрны тоо, орон сууцны
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
õàíãàãäñàí áàéна.
тоо г.м.;
арга хэмжээний
төлөвлөгөөг боловсруулж,
хэрэгжүүлж эхлэнэ.(3)

ЗТБХБЯ

НЗДТГ

4,5,1

2

• á¿ñèéí õºãæëèéí òóëãóóð òºâ¿¿äèéã ýõíèé øàòàíä òóñ á¿ð 50
ìÿíãààñ äîîøã¿é õ¿í àì, öààøèä òóñ á¿ð 100 ìÿíãà îð÷èì õ¿í
àìòàé õîòóóä áîëãîí õºãæ¿¿ëýõ òààòàé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ;
3

4

• îðîí íóòãèéí õîò ñóóðèí ãàçðóóäûí èíæåíåðèéí äýä á¿òýö, ãàçàð
àøèãëàëòûã õýñýã÷èëñýí åðºíõèé òºëºâëºãººíèé äàãóó
ñàéæðóóëàõ.

Багануур, Налайх, Багахангайд шинээр
бий болсон ажлын байрны тоо ?

5
Îð÷èí ¿åèéí ÷àíàðûí
øààðäëàãà á¿õèé
áàðèëãà, øèíý íýð
òºðëèéí áàðèëãûí
ìàòåðèàëûí
¿éëäâýðëýë, íèéòèéí
àæ àõóéí ñàëáàðûã
áèé áîëãîí õºãæ¿¿ëíý:
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Áàðèëãûí òºðºë á¿ðèéí ìýðãýæèë
ýçýìøñýí àæèë÷äûí òîî
Ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ ñóðãàëòàä
õàìðàãäñàí èíæåíåð-òåõíèêèéí
àæèëòíóóäûí òîî
• îëîí äàâõàð îðîí ñóóö áîëîí òîìîîõîí ¿éëäâýðèéí áàðèëãà
áàðèõ ¿íäýñíèé ÷àäàìæèéã ñàéæðóóëàõ;

Áàðèëãûí ìàøèí, ìåõàíèçìûí
øèíý÷ëýëò õèéñýí áàéãóóëëàãûí òîî
Áàðèëãûí ¿éëäâýðëýëä ÷àíàðûí
óäèðäëàãûí òîãòîëöîîíû ñòàíäàðò
íýâòð¿¿ëñýí áàéãóóëëàãûí òîî

4,5,2

"Àðèóí öýâðèéí
áàéãóóëàìæèéã
ñàéæðóóëàõ õºòºëáºð",
"Õ¿í àìûã ýð¿¿ë àõóéí
øààðäëàãàä íèéöñýí
óíäíû óñààð õàíãàõ
õºòºëáºð"-¿¿äýä
òóñãàãäñàí çîðèëò áèåëíý.

"Óñ" ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí
1 áà 2-ð ¿å øàòíû
ЗТБХБЯ
õýðýãæèëòèéã õàíãàñàí
áàéíà.

Төгссөн инженерүүдийн
давтан, төлбөртэй сургалт
хэрэгжсэнээр ИТА-нуудын
мэргэжлийн чадвар
хөгжингүй орнуудын
түвшинд ойртож очно.
Барилгын салбарын
механиз зэвсэглэмж,
хүчин чадал,
механикжуулалтын болон
авулгүй ажиллагааны
түвшин 2010 оныхоос 10%иар дээшилнэ.

Төгссөн инженерүүдийн
давтан, төлбөртэй сургалт
хэрэгжсэнээр ИТА-нуудын
мэргэжлийн чадвар
хөгжингүй орнуудын
түвшинд хүрнэ. Барилгын
салбарын механиз
ЗТБХБЯ
зэвсэглэмж, хүчин чадал,
механикжуулалтын болон
авулгүй ажиллагааны
түвшин 2010 оныхоос 20%иар дээшилнэ.

Аймаг, НЗДТГ

БСШУЯ

5

4
1

2

• áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ¿éëäâýðëýëä øèíý òåõíèê, òåõíîëîãèéã
íýâòð¿¿ëæ, á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àíàðûã ñàéæðóóëæ, íýð òºðëèéã íü
îëøðóóëàõ;
• áàðèëãà, áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ¿éëäâýðëýëèéí íîðì, íîðìàòèâ,
ñòàíäàðòûã îëîí óëñûí æèøèãò íèéö¿¿ëýí áîëîâñðîíãóé áîëãîõ;

3
• îðîí íóòãèéí ò¿¿õèé ýäèéí íººöºä ò¿øèãëýñýí áàðèëãûí
ìàòåðèàëûí ¿éëäâýðëýëèéã ò¿ëõ¿¿ õºãæ¿¿ëýõ.

Øèíýýð áàéãóóëñàí áàðèëãûí
ìàòåðèàëûí ÷àíàðûí ëàáîðàòîðèéí òîî

ЗТБХБЯ
8

Øèíýýð áîëîâñðóóëàõ áàðèëãûí
ñàëáàðûí íîðì, íîðìàòèâ,
áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ñòàíäàðòûí òîî

15

жилд 6-8 норм,
нормативийг шинэчлэнэ.
195
17 төрлийн
бүтээгдэхүүний 578
үйлдвэр

Øèíýýð áàéãóóëàõ áàðèëãûí
ìàòåðèàëûí ¿éëäâýðèéí òîî

жилд 6-8 норм,
нормативийг шинэчлэнэ.

ЗТБХБЯ

215
25 төрлийн бүтээгдэхүүний
ЗТБХБЯ
600 үйлдвэр

ЭБЭХЯ

ЗТБХБЯ

СЯ, МБ

ЗТБХБЯ

НЗДТГ

ЗТБХБЯ

НЗДТГ

4
Õ¿í àìûí îðîí ñóóöíû
õàíãàìæèéã ýðñ
ñàéæðóóëíà. “Îðîí
ñóóö” ¿íäýñíèé
õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëíý:
1

• Оðîí ñóóö áàðèõ ñàíãèéí ýðõ ç¿éí îð÷íûã á¿ðä¿¿ëæ, ¿éë
àæèëëàãààã æèãäð¿¿ëýн, оðîí ñóóö áàðèõ ñàíõ¿¿ãèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã
íýìýãä¿¿ëæ, îðîí ñóóöíû óðò õóãàöààòàé çýýëèéí àíõäàã÷ áà
õî¸ðäîã÷ çàõ çýýëèéí òîãòîëöîîã áèé áîëãîí õºãæ¿¿ëýõ, îðîí ñóóö
áàðèõ ñàí áàéãóóëæ, îðîí ñóóöíû ãýðýýò õàäãàëàìæèéí ñèñòåìèéã
íýâòð¿¿ëýõ;
• íèéñëýëèéí ãýð õîðîîëëûã öýâýð, áîõèð óñíû òºâëºðñºí øóãàì
ñ¿ëæýýíä õîëáîæ, õ¿í àìûã óíäíû óñààð á¿ðýí õàíãàõ;

2

3

Ñàíãèéí õºðºíãèéí õýìæýý /òýðáóì òºã/
150.0
300.0
Òºâëºðñºí øóãàì ñ¿ëæýýíä õîëáîãäñîí
óíäíû óñààð õàíãàãäñàí ãýð õîðîîëëûí
ºðõèéí òîî

• ãýð õîðîîëëûã îðøèí ñóóã÷äûíõ íü îðîëöîîòîéãîîð îðîí ñóóöíû Орон сууцны хороолол болгосон гэр
õîðîîëîë áîëãîí õºãæ¿¿ëæ, õ¿í àìûí õóäàëäàí àâàõ ÷àäâàðò
хорооллын тоо, гэр хороололд барьсан
òîõèðñîí îðîí ñóóöíû õàíãàìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ;
орон сууцны тоо

28

20000

30000

3 гэр хорооллыг орон
сууцны хороолол болгон,
20000 айлын орон сууц
барих.

3 гэр хорооллыг орон
сууцны хороолол болгон,
39300 айлын орон сууц
барих.
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4,5,3
• áàãà îðëîãîòîé èðãýä, íèéãìèéí ýìçýã õýñýãò çîðèóëñàí îðîí
ñóóöíû òàòààñ, õºíãºëºëòèéã áèé áîëãîõ;

Áàãà îðëîãîòîé èðãýä, íèéãìèéí ýìçýã
õýñýãò çîðèóëñàí îðîí ñóóöíû òàòààñ,
õºíãºëºëòèéí õýìæýý (òýðáóì òºã/æèëä)

• îðîí ñóóöíû øèíý õîòõîí, õîðîîëëûí äýä á¿òöèéã áàéãóóëàõàä
õóâèéí õýâøëèéí îðîëöîîã äýìæèõ;

ýðãýí òºëºãäºõ íºõöëººð õóâèéí
õýâøëèéí îðóóëàõ õºðºíãèéí õýìæýý
/òýðáóì òºã/

• 2021 îí ãýõýä àéë ºðõèéí äèéëýíõè îëîíõèéã îðîí ñóóöòàé
áîëãîõ.

Æèëä äóíäàæààð àøèãëàëòàä îðîõ îðîí
ñóóöíû òîî

• ãàçðûí øèíýòãýëèéã ýð÷èìæ¿¿ëýõ, ãàçðûã èðãýí á¿ðò ¿íýã¿é
ºì÷èëæ, ýäèéí çàñãèéí ýðãýëòýíä îðóóëàõ ýðõ ç¿éí îð÷èíã
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ;

Шинээр боловсруулсан бодлогын баримт
бичиг , хууль тогтоомж, норм, дүрэм,
журам;
Өмчлүүлсэн газрын
хэмжээ, байршëûн тоо, газраа өмчилсөн
иргэний тоо

50.0

100.0

ЗТБХБЯ, СЯ

НХХЯ

10

20

ЗТБХБЯ,
ЭБЭХЯ

СЯ

10000

15000

ЗТБХБЯ,
ЭБЭХЯ

СЯ

4

5

6
Õîò ñóóðèíãèéí ãàçàð
àøèãëàëòûã
ñàéæðóóëæ, ýä
õºðºíãèéí á¿ðòãýëèéí
òîãòîëöîî, ¿éë
àæèëëàãààã
áîëîâñðîíãóé áîëãîíî: 1

• ãàçðûí ìýäýýëëèéí ¿íäýñíèé ñèñòåìèéã áèé áîëãîí ýíý
òàëààðõè ìýäýýëëýýð îëîí íèéòýä øóóðõàé ¿éë÷èëäýã áîëãîõ;
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Ãàçðûí ìýäýýëýë õýðýãëýгчдийн тоо

2

4,5,4

• ãàçðûí ìîíèòîðèíãèéí ñ¿ëæýý áèé áîëãîæ, äîðîéòîëä îðæ
ýâäýð÷ òàëõëàãäñàí ãàçðûã íºõºí ñýðãýýæ ñàéæðóóëàõ õºòºëáºð,
òºñë¿¿äèéã áîëîâñðóóëàí õýðýãæ¿¿ëýõ;

Шинээр боловсруулсан бодлогын баримт
бичиг, төсөл, хөтөлбөр;
Ýëýãäýë,
ýâäðýëýýñ õàìãààëñàí áóþó íºõºí
ñýðãýýæ ñàéæðóóëñàí ãàçðûí õýìæýý

Холбогдох хууль эрх зүйн
орчин боловсронгуй
Нийт èðãýäèéí 40 хувь нь болсон байна .Газрын багц
газар өмчлөн авсан байна.
хуулиуд шинэчлэн
боловсруулагдаж
батлагдсан байна. (4)
Ãàçðûí ìýäýýëëèéí ñàíã
á¿ðä¿¿ëýõ, ìýäýýëëýýð
¿éë÷ëýõ ¿éë àæèëëàãàà
æèãäýð÷ òîãòâîðòîé
áîëñîí áàéíà.

Ãàçðûí ýëýãäýë,
ýâäðýëèéí çýðýãëýë,
öºëæèëòèéí òºðºë,
àíãèëàëûã òîãòîîõ,
òýäãýýðòýé òýìöýõ íºõºí
ñýðãýýæ æóðìûã
áîëîâñðóóëæ áàòëóóëíà.

Ãàçðûí ìîíèòîðèíãèéí
ñ¿ëæýý áàéãóóëàãäñàí
áàéíà.

ЗТБХБЯ

ХЗДХЯ

ЗТБХБЯ

Аймаг, НЗДТГ

ЗТБХБЯ,
БОАЖЯ

Аймаг, НЗДТГ

3

4
Õîò áàéãóóëàëòûã
óëàì áîëîâñðîíãóé
áîëãîæ, áàðèëãûí
øèíý íýð òºðëèéí
áàðàà, õèéöèéí
¿éëäâýðëýëèéã
íýìýãä¿¿ëíý:
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• ¿ë õºäëºõ ýä õºðºíãèéã ýä õºðºíãèéí ýðõèéí óëñûí á¿ðòãýëä
á¿ðýí õàìðóóëæ, ºì÷èéí á¿ðòãýëèéí ñèñòåìèéã áîëîâñðîíãóé
áîëãîí áýõæ¿¿ëýõ.

УБЕГ

Шинээр боловсруулсан бодлогын баримт
бичиг, төсөл, хөтөлбөр;
Бүсийн
тулгуур төвүүдийн хүн амын тоо
нэмэгдсэн үзүүлэлт; шинээр бий болсон
ажлын байрны тоо, г.м.

• á¿ñèéí òóëãóóð òºâ¿¿äèéã ýð÷èìòýé õºãæ¿¿ëýõ;

1

4,5,5

• ýäèéí çàñàã, õóäàëäààíû ÷ºëººò á¿ñ¿¿ä, òîìîîõîí îðä ãàçðûã
ò¿øèãëýí äýëõèéí æèøèãò íèéöñýí îð÷èí ¿åèéí õîò, òîñãîäûã áèé
áîëãîõ;

Шинээр боловсруулсан бодлогын баримт
бичиг, төсөл, хөтөлбөр;
Шинээр
бий болсон хот, тосгоны тоо,
ажиллагсадын тоо, г.м.

Бүсийн хөгжлийн тулгуур
төв хотуудын ерөнхий
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний
төлөвлөгөөг боловсруулж,
ЗГ-аар батлуулсан
байна.(8)

Бүсийн хөгжлийн тулгуур
төв хотуудын ерөнхий
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ.

Замын-Үүд, Цагааннуурын
чөлөөт бүсийн хөгжлийн
ерөнхий төлөвлөгөөг
боловсруулж, ЗГ-аар
батлуулсан байна.(2)
Говийн бүсийн
Тавантолгой, Оюутолгой,
Цагаансуваргын орд
газруудыг түшиглэсэн бүс
нутгийн стратеги, хот
байгуулалтын
төлөвлөгөөний дагуу шинэ
хот, тосгодын ерөнхий
төлөвлөгөөг боловсруулж
батлуулсан байна.(3)

Алтанбулаг, Замын-Үүд,
Цагааннуурын чөлөөт
бүсийн хөгжлийн ерөнхий
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ.
-Шинэ хот, тосгодын
ерөнхий төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлж эхлэнэ.

ЗТБХБЯ,
ҮХШХ

СЯ

ЗТБХБЯ

ЭБЭХЯ

2

3

• áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ¿éëäâýðëýëä øèíý òåõíèê, òåõíîëîãèéã
íýâòð¿¿ëæ, á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àíàðûã ñàéæðóóëæ, íýð òºðëèéã íü
îëøðóóëàõ.

Øèíý íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé òîî

ЗТБХБЯ
17

4.6. Á¿ñ íóòàã, õºäººãèéí õºãæëèéí áîäëîãî

29

25

Баруун бүсийн хөгжлийн
төслийг ЗГ-аар батлуулж,
хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөөг
боловсруулан батлуулж,
хэрэгжүүлж эхлэх;(1)

Á¿ñ÷èëñýí õºãæëèéí
òºëºâëºëò,
óäèðäëàãûã
áîëîâñðîíãóé áîëãîæ,
á¿ñ íóòãèéí õºãæëèéã
ò¿ðãýñãýíý:
• Áàðóóí, Õàíãàéí, Òºâèéí, Ç¿¿í, Óëààíáààòàðûí á¿ñèéí 2015 îí
õ¿ðòýëõ õºãæëèéí õºòºëáºð¿¿äèéã õýðýãæ¿¿ëýõ;
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1

Шинээр боловсруулсан бодлогын баримт
Хангайн, Төвийн, Зүүн
бичиг, төсөл, хөтөлбөр;
бүсийн хөгжлийн төслийг
боловсруулж, ЗГ-аар
батлуулах; хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний
төлөвлөгөөг боловсруулж
батлуулна.(3)

Баруун, Хангайн, Төвийн,
Зүүн бүсийн хөгжлийн
төслийн эхний ээлжийн
арга хэмжээнүүдийг
хэрэгжүүлж эхлэнэ.

ЗТБХБЯ,
ҮХШХ

Аймаг, НЗДТГ

ЗТБХБЯ,
ҮХШХ

Аймаг, НЗДТГ

4,6,1

• á¿ñèéí òóëãóóð òºâ áîëîõ Õîâä, Óëèàñòàé, Ýðäýíýò, Õàðõîðèí,
Äàðõàí, Çóóíìîä, ªíäºðõààí, ×îéáàëñàí õîòóóäûí áîëîí àéìàã,
áè÷èë á¿ñèéí õºãæëèéí õºòºëáºð¿¿ä, ñóóðèí ãàçðóóäûí åðºíõèé
òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëæ õýðýãæ¿¿ëýõ;

Бүсийн тулгуур төв болох
Ховд, Улиастай, Эрдэнэт,
Хархорин, Дархан,
Зуунмод, Өндөрхаан,
Чойбалсан хотуудын
Шинээр боловсруулсан бодлогын баримт
болон аймаг, бичил
бичиг, төсөл, хөтөлбөр;
бүсийн хөгжлийн
хөтөлбөрүүд, суурин
газруудын ерөнхий
төлөвлөгөөг боловсруулж
батлуулсан байна.(8)

Хөтөлбөрүүд, суурин
газруудын ерөнхий
төлөвлөгөөний эхний
ээлжийн арга
хэмжээнүүдийг
хэрэгжүүлнэ.

2
3
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4,6,2

Áàðóóí, Õàíãàéí,
Òºâèéí, Ç¿¿í,
Óëààíáààòàðûí
á¿ñèéí ýäèéí çàñãèéí
ºñºëòèéã õºãæëèéí
1
õ¿÷èí ç¿éë áîëãîæ,
Ìÿíãàíû õºãæëèéí
çîðèëòóóäûã
2
õýðýãæ¿¿ëíý.
“Õºäººãèéí õºãæèë”
¿íäýñíèé õºòºëáºðèéã
áîëîâñðóóëæ,
3
õýðýãæ¿¿ëíý:

4

5
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4,6,3

Á¿ñ íóòãóóäàä ìýäëýãò
ñóóðèëñàí ýäèéí
çàñãèéí ¿íäýñ ñóóðèéã
òàâèíà:
1
Õîò, õºäººãèéí
õºãæëèéí ò¿âøíèé
ÿëãààã ýðñ áàãàñãàæ,
á¿ñ íóòãóóäàä ìýäëýãò 1
ñóóðèëñàí ýäèéí
çàñãèéã ýð÷èìòýé
õºãæ¿¿ëíý
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4,6,4

• á¿ñ íóòãóóäûí óäèðäëàãûí îíîâ÷òîé òîãòîëöîî, á¿òöèéã
á¿ðä¿¿ëæ àæèëëóóëàõ.
• óëñ îðíû áîëîí á¿ñèéí õºãæëèéã õóðäàñãàõ “ç¿òã¿¿ð” áîëîõ
¿íäýñíèé áîëîí á¿ñ íóòãèéí õýìæýýíèé òîìîîõîí òºñë¿¿äèéã
îíîâ÷òîé òîãòîîí õîîðîíä íü óÿëäààòàé õýðýãæ¿¿ëæ, àæëûí
áàéðûã îëíîîð áèé áîëãîæ, àæèëã¿éäýë, ÿäóóðëûã ýðñ áóóðóóëàõ;

ЗГХЭГ

Бүс нутгийн хэмжээнд эрчим хүчний
найдвартай эх үүсвэрээр хангана.

4

Улс орны болон бүс
нутгийн хэмжээнд хараат
бус бие даасан эрчим
хүчний систем бий болно.

ЭБЭХЯ
ЗТБХБЯ
ХХААХҮЯ
МШХХТГ

• á¿ñ íóòãóóäàä àæ ¿éëäâýð, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí õºãæëèéã
ò¿ðãýñãýæ, õºäºº àæ àõóéã õºãæ¿¿ëæ, ýäèéí çàñãèéí ñàëáàðûí
á¿òöèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ;

ХХААХҮЯ

• á¿ñèéí òóëãóóð òºâ, àéìãèéí òºâ¿¿ä, òîìîîõîí óóë óóðõàéí
¿éëäâýð¿¿äèéã ò¿øèãëýí ýð÷èìæñýí ìàë àæ àõóé, óñàëãààòàé
ãàçàð òàðèàëàíä ñóóðèëñàí ôåðìåðèéí àæ àõóéí îíîâ÷òîé ñ¿ëæýý
áèé áîëãîí õºãæ¿¿ëýõ;

ХХААХҮЯ

• Óëààíáààòàðûí á¿ñýä äýëõèéí çàõ çýýëä ºðñºëäºõ ÷àäâàðòàé,
ºíäºð òåõíîëîãò ñóóðèëñàí ¿éë÷èëãýý, îþóíû áàãòààìæòàé áàãà
îâðûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéã ò¿ëõ¿¿ õºãæ¿¿ëýõ;

ХХААХҮЯ

• á¿ñ íóòãóóäàä ¿éëäâýðëýëèéí áîëîí íèéãìèéí äýä á¿òöèéã
õºãæ¿¿ëýí, áèçíåñ ýðõëýõ òààòàé îð÷èí á¿ðä¿¿ëæ, øèëæèõ
õºäºëãººíèéã ñààðóóëàõ.

ХЗДХЯ
НХХЯ
ХХААХҮЯ

• Óëààíáààòàðûí äàãóóë õîò, Çàìûí-¯¿ä, Àëòàíáóëàã, Öàãààííóóð
çýðýã ñóóðèí ãàçðóóäàä ýäèéí çàñãèéí áîëîí õóäàëäààíû ÷ºëººò
á¿ñ¿¿äèéã áàéãóóëàí àæèëëóóëæ ºíäºð òåõíîëîãè íóòàãøóóëàõ.

Шадар
сайдын
ажлын алба

• ¿éëäâýðëýë, òåõíîëîãèéí ïàðêóóäûí ¿éë àæèëëàãààã æèãäð¿¿ëæ,
á¿ñ íóòãóóäàä ýêñïîðòûí áàðèìæààòàé ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýã
ºðãºòãºõ;

ХХААХҮЯ

Õàòóó õó÷èëòòàé àâòî
çàìûí ñ¿ëæýý 6000êì
áîëíî.

Хатуу хучилттай авто замын урт
• ¿éëäâýðëýëèéí äýä á¿òöèéí õºãæëèéã õóðäàñãàæ, á¿ñ íóòãóóäûí
õàòóó õó÷èëòòàé àâòî çàìûí áîëîí ýð÷èì õ¿÷íèé ñ¿ëæýýã
áàéãóóëæ äóóñãàõ;

Бүс нутгийн хэмжээнд эрчим хүчний
найдвартай эх үүсвэрээр хангана.

2

3

Бүс нутгийн хэмжээнд
эрчим хүчний эх
үүсвэрүүд баригдана.

Бүс нутгийн хэмжээнд
эрчим хүчний эх
үүсвэрүүд баригдана.

Óëñûí ÷àíàðòàé 11218êì
õàòóó õó÷èëòòàé àâòî çàì
áàðèãäñàí áàéíà.
Улс орны болон бүс
нутгийн хэмжээнд хараат
бус бие даасан эрчим
хүчний систем бий болно.

ЗТБХБЯ
ЭБЭХЯ

• á¿ñ íóòãóóäàä ìýäýýëýë, õàðèëöàà õîëáîîíû îð÷èí ¿åèéí
ñ¿ëæýýã áèé áîëãîõ;

МШХХТГ

• àÿëàë æóóë÷ëàë, áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàðûã á¿ñ
íóòãóóäûí ýäèéí çàñãèéí òýðã¿¿ëýõ ñàëáàðûí íýã áîëãîõ.

БОАЖЯ
ХХААХҮЯ

СЯ

Хºãæëèéí 5 äóãààð òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë. Áайгаль орчны бодлогын хүрээнд:
Àãààð ìàíäàë, ãàçàð, ò¿¿íèé õýâëèéí áàÿëàã, îé, óñ, àí àìüòàí, óðãàìëûí îëîí ÿíç áàéäëûã õàìãààëàõ, áàéãàëèéí íººöèéã çîõèñòîé àøèãëàõ, íºõºí ñýðãýýõ, óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòºä äàñàí çîõèöîõ, öºëæèëò, ãàíãèéí íºëººã
áóóðóóëàõ, õèìèéí õîðò áîäèñ, öàöðàã èäýâõò õàÿãäëûã áàãàñãàõ, õîã õàÿãäëûí ìåíåæìåíòèéã ñàéæðóóëàõ çýðýã õ¿ðýýëýí áóé îð÷íûã õàìãààëàõàä ÷èãëýãäñýí ýäèéí çàñàã, íèéãýì, ýêîëîãèéí öîãö àðãà õýìæýý õýðýãæ¿¿ëýõ
áîäëîãî áàðèìòàëíà
Áàéãàëü îð÷íû
Áàéãàëü îð÷èíä ó÷ðóóëàõ õîõèðëûí
• áàéãàëü îð÷èíä ó÷ðóóëñàí õîõèðëûí ýäèéí çàñãèéí ¿íýëãýýíä
áîõèðäîë, äîðîéòëûã
íºõºí òºëáºðèéí ýðõ ç¿éí
БОАЖЯ
òóëãóóðëàí íºõºí ñýðãýýõ áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõ;
õÿçãààðëàí çîãñîîíî:
îð÷èí á¿ðä¿¿ëñýí áàéíà.
1

30

2

96

4

5

6

7
Ãàçàð, ãàçðûí õýâëèéí
áàÿëàãèéã çîõèñòîé
àøèãëàõ íýãäñýí
áîäëîãî õýðýãæ¿¿ëíý:

1
5,2

2

3
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Áàéãàëü îð÷íû íýãäñýí ñàí
áàéãóóëàãäñàí áàéíà.

• Óëààíáààòàð áîëîí òîìîîõîí õîòóóäûí àãààðûí áîõèðäëûã
áóóðóóëàõ àñóóäëààð õºòºëáºð, òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëæ
õýðýãæ¿¿ëýõ;

Óëààíáààòàð õîòûí àãààð äàõü àçîòûí
äàâõàð èñëèéí ºâëèéí õîíîãèéí äóíäàæ
àãóóëàìæ NO2 /ìêã/ì3/
Óëààíáààòàð õîòûí àãààð äàõü õ¿õýðëýã
õèéí ºâëèéí äóíäàæ àãóóëàìæ SO2
/ìêã/ì3/
Íýã õ¿íä íîãäîõ í¿¿ðñõ¿÷ëèéí äàâõàð
èñëèéí ÿëãàðàëò CO /òí/õ¿í/

• ñýðãýýãäýõ ýð÷èì õ¿÷ àøèãëàõ õóâü õýìæýýã íýìýãä¿¿ëæ, íàð,
ñàëõè, óñíû ýð÷èì õ¿÷íèé ýõ ¿¿ñâýðèéí äàí áîëîí õîðøñîí
õýðýãëýýã õºãæ¿¿ëýõ;

Ñýðãýýãäýõ ýð÷èì õ¿÷ àøèãëàõ õóâü

• õîò, ñóóðèí ãàçðûí õàòóó õîã õàÿãäëûã öóãëóóëàõ, òýýâýðëýõ,
õàäãàëàõ, ÿëãàí àíãèëàõ, äàõèí áîëîâñðóóëàõ, ýðã¿¿ëæ àøèãëàõ,
áàéãàëüä õàëã¿é àðãààð óñòãàõàä øèíý òåõíîëîãè, ìåíåæìåíòèéí
öîãö áîäëîãî õýðýãæ¿¿ëæ, àæëûí áàéð øèíýýð áèé áîëãîõ;

Øèíýýð áàéãóóëñàí õîã õàÿãäëûí
òºâëºðñºí öýãèéí òîî / Òºâèéí áîëîí
îðîí íóòàãò/

• Êèîòîãèéí ïðîòîêîëûí öýâýð õºãæëèéí ìåõàíèçìûí õ¿ðýýíä
õ¿ëýìæèéí õèéã áóóðóóëàõ õàìòàðñàí òºñºë õýðýãæ¿¿ëæ, óëìààð
çàõ çýýëèéí ¿íýýð õóäàëäàõ;

Õ¿ëýìæèéí õèéí ÿëãàðëûã áóóðóóëàõ õóâü

• áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ õÿíàëòûí òîãòîëöîîã äýëõèéí
íèéòèéí æèøãèéí äàãóó á¿ðä¿¿ëýõ.

Áàéãàëü îð÷íû õÿíàëòûí íýãäñýí ñèñòåì
á¿ðäñýí áàéíà.

3
5,1
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• Óëààíáààòàð áîëîí òîìîîõîí õîò ñóóðèí ãàçðûí îð÷íû
áîõèðäëûã áàãàñãàõ ýðõ ç¿é, ýäèéí çàñàã, óäèðäëàãà, çîõèîí
áàéãóóëàëòûí íýãäñýí àðãà õýìæýýã õýðýãæ¿¿ëýõ;

5,3

Óñíû íººöèéã
áîõèðäîë, õîìñäîëîîñ
õàìãààëàõ, çîõèñòîé
àøèãëàõ, õ¿í àìûã
1
ýð¿¿ë àõóéí
øààðäëàãàä íèéöñýí
óñààð õàíãàõ
2
íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëíý.
“Óñ” ¿íäýñíèé
õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëíý:

• àøèãò ìàëòìàë àøèãëàõ, áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ õóóëü
òîãòîîìæèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîæ, õóóëü õýðýãæ¿¿ëýõ ýäèéí
çàñãèéí àðãà õýðýãñýë, õºø¿¿ðãèéã íýâòð¿¿ëæ, ººðèéãºº
ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ ìåõàíèçìûã áèé áîëãîõ çàìààð áàéãàëèéí íººöèéí
ìåíåæìåíòèéã ¿íäýñíèé áîëîí îðîí íóòãèéí õýìæýýíä
ñàéæðóóëæ, ñàëáàð õîîðîíäûí çîõèöóóëàëòûã áîëîâñðîíãóé
áîëãîõ;

Ãàçðûí õýâëèéí áàÿëãèéí àøèãëàëòûí
ÿâöàä ýâäýðñýí ãàçðûí íºõºí
ñýðãýýëòèéí õóâü

• ìîíãîë ¿íäýñòíèé ¿åèéí ¿åä îíöëîí õàéðëàæ, îíãîí áàéäëààð íü
õàäãàëàí ¿ëäýýõ ãàçàð íóòãèéí ¿íäýñíèé ºâèéí ñàíã áóé áîëãîæ,
õàìãààëàëòàíä àâàõ, òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí òàëààð
áàðèìòëàõ òºðèéí áîäëîãî, ìåíåæìåíòèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ;

Àøèãò ìàëòìàëûí áîëîí áàéãàëü îð÷íûã
õàìãààëàõ õóóëèéã øèíý÷ëýí
áîëîâñðóóëíà.

• òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí ñ¿ëæýýã ºðãºæ¿¿ëýí ò¿¿íèé
óäèðäëàãûí òîãòîëöîîíû îíîâ÷òîé á¿òöèéã áèé áîëãîæ, îð÷èí
¿åèéí øààðäëàãà õàíãàñàí õàìãààëàëòûí ìåíåæìåíòèéã
õýðýãæ¿¿ëýõ.

Íèéò ãàçàð íóòàãò ÒÕÃÍ-èéí ýçëýõ õóâü

• óñíû íººöèéã õàìãààëàõ, çîõèñòîé àøèãëàõ õàðèëöààã
çîõèöóóëàõ ýðõ ç¿éí îð÷èíã áîëîâñðîíãóé áîëãîæ, óñ õýìíýõ óñíû
íººöèéí ìåíåæìåíò, á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëòûã ñàéæðóóëàõ;

Õàìãààëàëòàä àâñàí ãîë ìºðíèé óñíû
óðñàö á¿ðýëäýõ óíäàðãûí ýõèéí ýçëýõ
õóâü

• ãàäàðãûí óñíû òîäîðõîé õýñãèéã àæ àõóéí ýðãýëòýíä îðóóëàí
àðâèæóóëàõ çàìààð õ¿í àì, ¿éëäâýðëýëèéí óñàí õàíãàìæèéã
øèéäâýðëýõ;

Õàìãààëàëò áàðüæ òîõèæóóëñàí óñíû ýõ
¿¿ñâýð, áóëàã øàíäûí ýõèéí òîî

NO2- 30. SO2-20.0. CO-4.0

NO2- 30. SO2-10.0. CO-3.5
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5

БОАЖЯ

ÍÇÄÒÃ

БОАЖЯ

ÝÁÝÕß
ÍÇÄÒÃ

БОАЖЯ

ÝÁÝÕß

БОАЖЯ

10

БОАЖЯ

БОАЖЯ

80

100

БОАЖЯ

БОАЖЯ

30

33

80

90

1000

1400

БОАЖЯ

БОАЖЯ

БОАЖЯ

• õîòóóäûã áîëîí óóë óóðõàéí ¿éëäâýðëýëèéã õýðýãöýýò óñààð
õàíãàõ óñíû íººöèéã íýìýãä¿¿ëýõ.

БОАЖЯ

БОАЖЯ

1

• îéí ñàíä ñàíñðûí ìýäýý àøèãëàæ, çàéíààñ òàíäàí ñóäëàõ
àðãààð õàéãóóë, ñóäàëãàà õèéæ, òàðõàëò, á¿òýö, á¿ðýëäýõ¿¿íèéã
òîãòîîí îéí çóðàãëàë, îéí òîãòâîðòîé ìåíåæìåíòèéí õºòºëáºð
áîëîâñðóóëæ, ãàçàð ç¿éí ìýäýýëëèéí òîãòîëöîîíä ñóóðèëñàí îéí
ìýäýýëëèéí ñàí áàéãóóëàõ;
Íèéò ãàçàð íóòàãò îé á¿õèé ãàçàð íóòãèéí
ýçëýõ õóâü

9

10

2

• ñòðàòåãèéí äóíä õóãàöààíû çîðèëòûí õ¿ðýýíä óóð àìüñãàëûã
çººëð¿¿ëæ, öºëæèëò, õºðñíèé ýâäðýë, ò¿éðýí, ýëñíèé í¿¿äýëòýé
òýìöýõ çîðèëãîîð îéã íºõºí ñýðãýýõ, ãîâü, õýýðèéí á¿ñýä ìîä
òàðèàëæ íîãîîí çóðâàñ áàéãóóëàõ;
• îé õàìãààëàõ àæèëä äýâøèëòýò ìåíåæìåíòèéí àðãà õýëáýðèéã
íýâòð¿¿ëæ, îéí ñàíãèéí 20 õ¿ðòýëõ õóâèéã íóòãèéí èðãýä,
íºõºðëºëä ãýðýýãýýð ýçýìø¿¿ëýí îéã õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ,
çîõèñòîé àøèãëàõ õàðèóöëàãûí òîãòîëöîî á¿ðä¿¿ëýõ.

Íóòãèéí èðãýä, íºõºðëºëä ýçýìø¿¿ëñýí
îéí ñàíãèéí ýçëýõ õóâü

20

24

3
Îéí íººöèéã
òîãòâîðòîé àøèãëàæ,
îé õàìãààëàõ, íºõºí
ñýðãýýõ, ýêîëîãèéí
òýíöâýðèéã õàäãàëàõ
íºõöºëèéã õàíãàíà:
99

5,4

3
Àìüòàí, óðãàìëûí
àéìãèéí íººöèéí
õîìñäîëûã
õÿçãààðëàæ,
òýäãýýðèéã áàéãàëèéí
æàìààð íºõºí ñýðãýõ,
òîãòâîðòîé àøèãëàõ
íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëíý:
100

1

• íýí õîâîð, õîâîð àìüòíû ïîïóëÿöèéí òîãòâîðòîé áàéäàë, õýâèéí
ºñºëòèéã õàíãàõòàé õîëáîãäñîí çîõèîí áàéãóóëàëòûã øèíý÷ëýí,
òýäãýýðèéã õàìãààëàõ ýäèéí çàñàã, ýðõ ç¿éí îð÷èíã á¿ðä¿¿ëæ,
çîðèóäûí àðãààð ¿ðæ¿¿ëýõ, òýäãýýðèéí óäìûí ñàíã áèé áîëãîæ,
ãåíèéí ñàíã õàìãààëàõàä áèîòåõíîëîãèéí îëîëòûã àøèãëàæ,
áèîëîãèéí íàéäâàðòàé íººöòýé áîëîõ àðãà çàìûã ñóäëàí
áîëîâñðóóëàõ;

2

• àí àìüòíû íººö, áàéðøèë íóòãèéã òîãòîîí õàìãààëàõàä
çîðèóëàãäñàí äîòîîä, ãàäààäûí õºðºíãèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã
íýìýãä¿¿ëýõ¿éö îëîí óëñûí áàéãóóëëàãà, õàíäèâëàã÷ îðîí, õóâü
õ¿íèé äýìæëýãòýé óðò, áîãèíî õóãàöààíû òºñëèéã ¿ð àøèãòàé
õýðýãæ¿¿ëýõèéã äýìæèõ;

5,5

Íýí õîâîð, õîâîð àìüòíû ïîïóëÿöèéí
òîãòâîðòîé áàéäàë

БОАЖЯ

БОАЖЯ

БОАЖЯ

БОАЖЯ

31

ÝÁÝÕß

ÝÁÝÕß

3
Óóð àìüñãàëûí
ººð÷ëºëò, öºëæèëòºä
äàñàí çîõèöîæ, ñºðºã
¿ð äàãàâðûã áóóðóóëàõ 1
÷àäàâõèéã á¿ðä¿¿ëæ
õýðýãæ¿¿ëíý

• õîâîð, íýí õîâîð óðãàìëûí òàðõàö íóòàã, íººöèéí ñóäàëãàà
õèéõ, óäìûí ñàíã õàìãààëàõ, ãåíèéí ñàí áàéãóóëàõ, á¿ðòãýë,
ìýäýýëýë-õÿíàëò øèíæèëãýýíèé òîãòîëöîî á¿ðä¿¿ëýõ, àøèãëàëòûã
çîõèöóóëàí òºëºâëºõ, ñýðãýýí óðãóóëàõ, òàðèìàëæóóëàõ àæèë
çîõèîí áàéãóóëàõ.
• óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòèéí íºëººëëèéí òºëºâ áàéäëûã
øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñëýëòýé òîãòîîæ, òîãòâîðòîé õºãæëèéí ¿çýë
áàðèìòëàëä íèéöñýí áîäëîãî õýðýãæ¿¿ëýõ;

Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëò, ýð÷èì õ¿÷,
áàéãàëèéí íººöèéí ¿ð àøèãò õýðýãëýýã
äýìæñýí õóóëü, ýðõ ç¿éí îð÷íûã
á¿ðä¿¿ëýõ

• áàéãàëü, öàã óóðûí íºëººëëèéí óëìààñ õóóðàéøèí ãàíäàæ,
äîðîéòîëä ºðòñºí áîëîí ºðòºõ ìàãàäëàë á¿õèé ãàçàð íóòãèéí
òºëºâ áàéäëûã òîäîðõîéëæ, òóõàéí á¿ñ íóòãèéí îíöëîãò äàñàí
çîõèöîõ ÷àäàâõèéã áýõæ¿¿ëýõ;

Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòèéí íºëººëëèéí
òºëºâ áàéäëûã 5 æèë òóòàì òîäîðõîéëæ,
Çàñãèéí ãàçðûí äóíä õóãàöààíû çîðèëò,
õºòºëáºð, òºñºëä òóñãàí õýðýãæ¿¿ëýõ,
Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòèéí ¿íäýñíèé
õºòºëáºðèéã øèíý÷ëýõ, Óóð àìüñãàëûíã
ººð÷ëºëòºä äàñàí çîõèöîõ ¿íäýñíèé
ñòðàòåãè áàòëóóëàõ

2
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БОАЖЯ

1

1

2

БОАЖЯ

БОАЖЯ

ÕÕÀÀÕ¯ß

БОАЖЯ

3

• áàéãàëü, öàã óóðûí ººð÷ëºëòºä äàñàí çîõèöñîí, òýñâýðëýõ
÷àäâàð ñàéòàé ¿ð òàðèà, òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî, òýæýýëèéí
óðãàìëûí òºðëèéã ñîíãîí òàðèàëàõ, øèíý òºðºë, ñîðòûã áèé
áîëãîõ, ãàçàð òàðèàëàíãèéí äýâøèëòýò àðãà, òåõíîëîãè
áîëîâñðóóëæ íýâòð¿¿ëýõ;

ÕÕÀÀÕ¯ß

БОАЖЯ

4

• á¿ñ íóòãèéí áýë÷ýýðèéí äààöàä òîõèðñîí ìàëûí òîî òîëãîé,
ñ¿ðãèéí á¿òöèéã á¿ðä¿¿ëýõ òàëààð áîäëîãî áîëîâñðóóëæ
õýðýãæ¿¿ëýõ;

ÕÕÀÀÕ¯ß

БОАЖЯ

5

• áàéãàëü, öàã óóðûí ººð÷ëºëòºíä äàñàí çîõèöñîí, ¿ð àøèãòàé,
áèîëîãèéí ÷àäàìæ ñàéòàé áýë÷ýýðèéí áîëîí ýð÷èìæñýí ìàë àæ
àõóéã õîñëóóëàí õºãæ¿¿ëýõ;

6

• óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëò áîëîí öºëæèëò, òýäãýýðò äàñàí
çîõèöîõ, äàâàí òóóëàõ àðãà çàì, ñºðºã ¿ð äàãàâðûã áóóðóóëàõ
òàëààð îëîí íèéòèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëæ, ìýäëýã îëãîõ,
ìýäýýëýë ñóðòàë÷èëãààíû àæëûã ºðãºæ¿¿ëýõ.

5,6

БОАЖЯ

Хºãæëèéí 6 äóãààð òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë. Ýрх зүй, төрийн байгуулалын хөгжлийн бодлогын хүрээнд:
Ìîíãîë Óëñûí Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòîä ñóóðèëñàí ¯íäýñíèé õºãæëèéí öîãö áîäëîãûí õýðýãæèëò íü ýðõ ç¿éí îð÷èí, òºð, çàñãèéí áàéãóóëëàãûí òîãòâîðòîé ¿éë àæèëëàãàà, òºðèéí àëáàíû óð ÷àäâàð, õàðèóöëàãûí
òîãòîëöîîíîîñ øóóä øàëòãààëíà.
6.1. Ýðõ ç¿éí øèíýòãýë
Òºðèéí
èíñòèòóö¿¿äèéã
÷àäàâõæóóëæ, òºðèéí
¿éë÷èëãýýã èë òîä,
õ¿ðòýýìæòýé áîëãîõ
ýðõ ç¿éí
çîõèöóóëàëòûã
1
áîëîâñðîíãóé áîëãîíî:

• òºðèéí ¿éë÷èëãýýã õ¿ðòýýìæòýé, èë òîä áîëãîõ эрх зүйн
зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно;

• äýëõèéí óëñ îðíóóäûí ýðõ ç¿éí òîãòîëöîîíû ¿íýò ç¿éë, ýðõ ç¿éí
ñî¸ë, øèíý, äýâøèëòýò, ò¿ãýýìýë à÷ õîëáîãäîë á¿õèé
çîõèöóóëàëòûí àðãûã ñóäàëæ íýâòð¿¿ëýõ;

төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, ил тод
болгох чиглэлээр баталсан хууль
тогтоомжийн тоо:
-төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, ил тод
болгох эрх зүйн зохицуулалт
боловсронгуй болсон эсэх;
УИХ, Засгийн газар, төрийн
бусад байгууллага шийдвэр гаргахдаа
тухайн асуудлыг зохицуулсан бусад орны
туршлага, ололт амжилтыг судалсан
судалгаа;

2

төрийн үйлчилгээг
хүртээмжтэй, ил тод
болгох эрх зүйн орчин
бүрдсэн байна.

төрийн үйлчилгээг
хүртээмжтэй, ил тод болгох
эрх зүйн орчин бүрдэж
тогтворжсон байна.

ЗГХЭГ
ХЗДХЯ

дэлхийн улс орнуудын эрх
зүйн тогтолцооны үнэт
зүйл, эрх зүйн соёл,шинэ,
дэвшилтэт, түгээмэл ач
холбогдол бүхий
зохицуулалтын аргыг
судлан нэвтрүүлж төрийн
байгууллагуудаас
шийдвэр гаргахдаа
хэрэглэж хэвшсэн байна.

дэлхийн улс орнуудын эрх
зүйн тогтолцооны үнэт
зүйл, эрх зүйн соёл,шинэ,
дэвшилтэт, түгээмэл ач
холбогдол бүхий
зохицуулалтын аргыг
судлан нэвтрүүлж төрийн
байгууллагуудаас шийдвэр
гаргахдаа хэрэглэж
хэвшсэн байна.

ХЗДХЯ

Төрийн захиргааны
байгууллагаас шийдвэр
гаргахдаа олон санал авч,
саналыг шийдвэртээ
тусгах, түүний эрх зүйн
зохицуулалт боловсронгуй
болно.

Нийтээр дагаж мөрдүүлэх
шийдвэр боловсруулах
шатанд нөлөөллийн
шинжилгээ зайлшгүй
хийгддэг, урьдчилсан
дотоодын хяналтын
тогтолцоо сайжирна.

ХЗДХЯ

Төрийн захиргааны байгууллагын эрх
зүйн зохицуулалтыг хуульчлан тогтоох;
102

6,1,1
• òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãààñ ãàðãàõ ýðõ ç¿éí àêòûí
áîëîâñðóóëàëòûã øèíæèëãýý ñóäàëãààíû ¿íäýñòýé, ñèñòåìòýé
áîëãîõ;

Нийтээр дагаж мөрдүүлэх эрх зүйн акт
боловсруулахад баримтлах зөвлөмж,
аргачлалыг боловсруулж, баталж
мөрдүүлэх;
төрийн захиргааны байгууллагуудад
хууль зүйн асуудал хариуцсан нэгж
байгуулах;

3

• õóóëü òîãòîîìæèéí õîîðîíäûí óÿëäààã ñàéæðóóëàõ, ç¿éë
çààëòóóäûí çºð÷ëèéã àðèëãàõ, êîä÷èëîõ àæëûã áîãèíî õóãàöààíä
äýñ äàðààòàé õèéæ äóóñãàõ;

хууль тогтоомжийн хоорондын уялдаа,
давхардлыг арилгах талаар
боловсруулсан эрх зүйн баримт бичгийн
тоо;

ХЗДХЯ
кодчилсон хууль тогтоомжийн тоо;
хууль тогтоомжийг кодчилох талаар
гарсан шийдвэрийн биелэлт;

4
• õóóëü òîãòîîìæèéã ÷àíä áàðèìòàëæ õýðýãæ¿¿ëäýã òîãòîëöîîã
á¿ðä¿¿ëýõ.

хууль тогтоомжийг чанд баримталж
хэрэгжүүлдэг тогтолцоо бүрдсэн эсэх;

5
Õ¿íèé ýðõèéã
áàòàëãààòàé õàíãàíà:
1

хууль тогтоомжийн
хууль тогтоомжийн уялдаа давхардал, зөрчлийг
сайжирч, давхардал,
арилгах эрх зүйн орчин
зөрчил бүрэн арилна.
бүрдэнэ.

• õ¿íèé ýðõ, ýðõ ÷ºëººã õàíãàõàä øóóä ¿éë÷èëäýã òîãòîëöîîã
òºðèéí ýðõ ìýäëèéí õóâààðèëàëòûã òýíöâýðæ¿¿ëýí
òºãºëäºðæ¿¿ëýõ çàìààð áîëîâñðîíãóé áîëãîíî;

Хууль тогтоомжийг
кодчилж дуусна.

хууль тогтоомж кодчилох
ажил жигдэрч, түүнийг
хэрэглэх орчин бий болсон
байна.

хууль тогтоомжийг чанд
баримталж хэрэгжүүлдэг
тогтолцоо бүрдсэн байна.

хууль тогтоомжийг чанд
баримталж хэрэгжүүлдэг
тогтолцоо бүрдсэн байна.

ХЗДХЯ

ХЗДХЯ
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бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг
нөхөн төлүүлэхтэй холбоотой гарсан
УИХ, Засгийн газрын шийдвэрийн тоо;

• áóñäûí õóóëü áóñààð ó÷ðóóëñàí õîõèðëûã íºõºí òºë¿¿ëýõ ýðõ
ç¿éí îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ;

бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлоо Үндсэн хуульд заасан
нөхөн төлүүлсэн хохирогчдын тоо;
бусдын хууль бусаар
учруулсан хохирлыг нөхөн
бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлын төлүүлэх Монгол Улсын
нийт хэмжээ
иргэний үндсэн эрх
хангагдах эрх зүйн орчин
Хохирлыг нөхөн төлүүлэх шүүхийн
бий болно.
шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит биелэлтийн
хувь

Үндсэн хуульд заасан
бусдын хууль бусаар
учруулсан хохирлыг нөхөн
төлүүлэх Монгол улсын
иргэний үндсэн эрх
хангагдсан байна.

ХЗДХЯ

2
хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрахтай
холбоотой хууль тогтоомжид орсон
нэмэлт, өөрчлөлтийн тоо
• õ¿íèé ýð¿¿ë, àþóëã¿é îð÷èíä àìüäðàõ ýðõèéã õàíãàõ;
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хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах,
орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл
алдагдахаас хамгаалах талаархи төрийн
чиг үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа

Монгол Улсын иргэн
Хүний эрүүл, аюулгүй
Үндсэн хуульд заасан энэ
орчинд амьдрах эрх
төрлийн эрхээ эдлэх эрх
хангагдана.
зүйн орчин бий болно.

ХЗДХЯ

3
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд
тулгамдаж байгаа шийдвэрлэвэл зохих
асуудал, эрхийн талаар хийсэн судалгаа;

6,1,2

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн
талаар гаргасан шийдвэрийн биелэлт;
• õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéí ýðõèéã òóñãàéëàí õàíãàõ;

Нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс
хөдөлмөр эрхэлж буй хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн тоо;

хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийн эрх бүрэн
хөгжлийн бэрхшээлтэй
хангагдана.
иргэдийн эрх хангагдах
эрх зүйн орчин бий болно.

НХХЯ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
чөлөөтэй саадгүй зорчих боломжийг
бүрдүүлсэн барилга байгууламж, зам
талбайн тоо;

4

Хүүхдийг дээдлэх зарчимд нийцүүлэн
хүүхдийн эрхийн хууль тогтоомжийг
шинэчлэн боловсруулна
НҮБ-аас хүүхдийн эрхийн талаар
гаргасан шийдвэрийн биелэлт
• õ¿¿õäèéí ýðõèéã õàíãàõ ýðõ ç¿éí îð÷èíã ñàéæðóóëàõ.
Хүүхдийн эрхийг хангах талаар гарсан
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хийсэн
үнэлгээ

6,1,3

Íèéãýì äýõ àþóëã¿é
îð÷íûã áèé áîëãîõ
ýðõ ç¿éí îð÷èíã
áîëîâñðîíãóé áîëãîíî:

Шадар
сайдын
ажлын алба

Хүүхдийн эрхийг хангах талаар баталсан
болон нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хууль
тогтоомжийн тоо

5
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хүүхдийн эрх хангагдах хүүхдийн эрх бүрэн
эрх зүйн орчин бий болно. хангагдана.

• õ¿í àìûí àþóëã¿é îð÷èíã òîäîòãîñîí ýðõ ç¿éí òîãòîëöîîã áèé
áîëãîõ.

ХЗДХЯ

1
Үндэсний хууль тогтоомж, олон улсын
гэрээний уялдааны талаар хийсэн
судалгаа;

Óëñ òºðèéí òîãòîëöîîã
áîëîâñðîíãóé áîëãîæ,
àðä÷èëàëûã
ã¿íçãèéð¿¿ëýí
õºãæ¿¿ëíý:

• Ìîíãîë Óëñûí îëîí óëñûí ãýðýý áîëîí ¿íäýñíèé õóóëü
òîãòîîìæèéí óÿëäààã õàíãàõ;

1

Монгол Улсын олон улсын гэрээ Үндсэн
хуульд нийцэж байгаа эсэх талаар
гаргасан хууль зүйн дүгнэлт;
Монгол Улсын Олон Улсын гэрээнд
нийцүүлэн өөрчлөлт оруулсан дотоодын
хууль тогтоомжийн өөрчлөлтийн тоо
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Монгол Улсын Үндсэн
хуульд нийцээгүй Монгол
Улсын олон улсын гэрээг
даган мөрдөхгүй байх
зарчим бүрэн биелж,
хууль тогтоомжийн
зөрчлийг арилгасан байна.
/үүнийг анхаарах/

Үндсэн хууль дээдлэх ёс
бүрэн хангагдаж, Монгол
Улс олон улсын гэрээгээр
хүлээсэн үүргээ шударгаар
сахин биелүүлэх нөхцөл
бүрдэнэ.

ХЗДХЯ
ГХЯ

ХЗДХЯ

иргэний нийгмийн байгууллагаас төрийн
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт
тавих эрхийг нь холбогдох хууль
тогтоомжид тусгасан нэмэлт өөрчлөлтийн
тоо;

• èðãýíèé íèéãìèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààã òóóøòàé
äýìæèæ, èðãýíèé íèéãýì, òºðèéí õàðèëöàí ò¿íøëýëèéã õàíãàñàí
àðä÷èëñàí óäèðäëàãûí òîãòîëöîîã òºëºâø¿¿ëýõ;

иргэний нийгмийн
байгууллагаас төрийн
байгууллагуудын үйл
ажиллагаанд хяналт тавих
эрхийг нь холбогдох хууль
Төрийн захиргааны байгууллагын
тогтоомжидтусган
шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд иргэний хэрэгжүүлэх, нийгэмд
нийгмийн байгууллагаас авсан санал авч тулгамдсан зарим
буй эсэх, саналыг тусгасан байдал
зорилтыг шийдвэрлэхэд
/хувиар/;
иргэний нигмийн
байгууллагуудтай
төрийн гүйцэтгэх байгууллагын зарим чиг зөвшилцөх арга хэлбэрийг
үүргийг төрийн бус байгууллагаар
бий болгосон тогтоолцоог
гүйцэтгүүлсэн ажлын үнэлгээ;
төлөвшүүлсэн байна.

иргэний нийгмийн
байгууллагаас төрийн
байгууллагуудын үйл
ажиллагаанд хяналт тавих
эрхийг нь холбогдох хууль
тогтоомжидтусган
хэрэгжүүлэх, нийгэмд
тулгамдсан зарим зорилтыг
шийдвэрлэхэд иргэний
нийгмийн байгууллагуудтай
зөвшилцөх арга хэлбэрийг
бий болгож тогтворжсон
байна.

ЗГХЭГ
ХЗДХЯ

хууль, шударга ёс, хүний
эрхийг дээдлэх зарчим
бүрэн хангагдана.

ХЗДХЯ

2
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6,1,4
• õóóëü, øóäàðãà ¸ñ, õ¿íèé ýðõèéã äýýäëýí õ¿íäýòãýõ óóð àìüñãàë
á¿ðýëä¿¿ëæ, èðãýíèé íèéãìèéã õºãæ¿¿ëýí áýõæ¿¿ëýõ;

3

эрх зүйн сурталчилгаа, эрх зүйн
боловсролын албан болон албан бус
боловсролд хамрагсдын тоо;

хууль, шударга ёс, хүний
эрхийг дээдлэн хүндэтгэх
уур амьсгал бүрэлдэнэ.

төрийн байгууллагын нээлттэй байдал
сайжрах, шийдвэр гаргах явцад иргэний
нийгмийн байгууллагын саналыг авсан
байдал;

Иргэний нийгмийн
байгууллагын үйл
ажиллагааг зохицуулах
эрх зүйн орчин сайжирна.

эдийн засгийн шинж чанартай шийдвэр
гаргах шатанд хувийн хэвшлийн оролцоог
хангаж, хувийн хэвшлийг дэмжих эрх зүйн
таатай орчин бүрдсэн эсэх;

• ýäèéí çàñãèéí øèíæ ÷àíàðòàé øèéäâýð ãàðãàõ øàòàíä õóâèéí
õýâøëèéí îðîëöîîã õàíãàæ, õóâèéí õýâøëèéã äýìæèõ ýðõ ç¿éí
òààòàé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ;

Иргэний нийгмийн байгууллагаас төрийн
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт
эдийн засгийн шинж
тавих эрхийг нь холбогдох хууль
чанартай шийдвэр гаргах
тогтоомжид тусгасан эсэх;
шатанд хувийн хэвшлийн
оролцоог хангаж, хувийн
Төрийн захиргааны байгууллагын эдийн
хэвшлийг дэмжих эрх зүйн
засгийн шинж чанартай шийдвэр
таатай орчин бүрдэнэ.
гаргахдаа хувийн хэвшлийнхнээс авсан
саналын тоо;

эдийн засгийн шинж
чанартай шийдвэр гаргах
шатанд хувийн хэвшлийн
оролцоог хангаж, хувийн
хэвшлийг дэмжих эрх зүйн
таатай орчин бүрдэж үйл
ажиллагаа нь тогтворжсон
байна.

ХЗДХЯ

эдийн засгийн шинж чанартай шийдвэр
гаргах шатанд хувийн хэвшлийн оролцоог
хангаж, хувийн хэвшлийг дэмжих талаар
гарсан УИХ, Засгийн газрын шийдвэрийн
тоо;
4

5

• çàñàã çàõèðãàà, íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí òîãòîëöîîã
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ çàìààð òîîã íü öººí, øàò äàìæëàãûã íü
öîìõîí áîëãîæ, èðãýäýä ¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýýã ÷àíàðæóóëàõ.

ЗГХЭГ

6.2. Ìîíãîë Óëñûí òºðèéí áàéãóóëàë, òºðèéí óäèðäëàãûí õºãæèë
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6,2,1

Ïàðëàìåíòûí
òîãòîëöîîã
òºëºâø¿¿ëýí
õºãæ¿¿ëæ, òºðèéí
áîäëîãûí òîãòâîðòîé
áàéäëûã õàíãàíà.
Òºðèéí óäèðäëàãûí
øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë
ÿâöûí èë òîä áàéäàë,
ò¿¿íä èðãýä îðîëöîõ
áîëîìæèéã õàíãàíà:

ЗГХЭГ
ХЗДХЯ
1
Òºðèéí
àëáàíû
çºâëºë,
ÍÕÕß, Àéìàã,
ÕÇÄÕß, ÝÌß,
íèéñëýëèéí
Æåíäýðèéí
ÇÄÒÃ
òýãø áàéäëûã
õàíãàõ
¿íäýñíèé
õîðîî, ÒÁÁ

• ïàðëàìåíòàä íýð äýâøèõ ýìýãòýé÷¿¿äèéí òîîã íèéò íýð
äýâøèã÷äèéí 30-ààñ äîîøã¿é õóâüä õ¿ðãýõ;

1
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6,2,2

2

• ïàðëàìåíòûí õóóëü òîãòîîõ ¿éë ÿâöûã èë òîä áîëãîæ, îëîí
íèéòèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ;

ХЗДХЯ

• Çàñãèéí ãàçðûí õóóëü õýðýãæ¿¿ëýõ ÷èã ¿¿ðãèéã òºãºëäºðæ¿¿ëýõ;

ЗГХЭГ
ХЗДХЯ

• Àâëèãàòàé òýìöýõ àëáûã áýõæ¿¿ëæ, ¿éë àæèëëàãààã íü äýìæèõ;

ХЗДХЯ
АТГ

3

4

5

• òºðèéí ºíäºð àëáàí òóøààëòàí ¿éë àæèëëàãààãàà îëîí íèéòýä
òàéëàãíàõ, òýäíèé ºìíº õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ òîãòîëöîîã
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ;

6

• òºðèéí çàðèì ÷èã ¿¿ðãèéã õóâèéí õýâøèë, áîëîí òºðèéí áóñ
áàéãóóëëàãààð ã¿éöýòã¿¿ëýõ ÷èãëýë áàðèìòëàõ.

ТАЗ
ХЗДХЯ
ЗГХЭГ

34

Ø¿¿õ ýðõ ìýäëèéí
áàéãóóëëàãûí õàðààò
áóñ, øóäàðãà ¿éë
àæèëëàãàà ÿâóóëàõ
îð÷èí íºõöºëèéã
á¿ðä¿¿ëíý:

1

• ¿éë àæèëëàãàà, çîõèîí áàéãóóëàëòûí ýðõ ç¿éí ¿íäñèéã íü
áîëîâñðîíãóé áîëãîæ, øèíý÷ëýëèéã ã¿íçãèéð¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí
öîãö àðãà õýìæýý àâàõ

ХЗДХЯ

ХЗДХЯ

• ìåíåæìåíòèéí áîëîí õ¿íèé íººöèéí õàíãàìæèéã íü ñàéæðóóëàõ;
2
• õàðààò áóñ áàéäëûí òóõàé Í¯Á-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóäûã
õýðýãæ¿¿ëýõ;

ХЗДХЯ

• ø¿¿õèéí ýäèéí çàñãèéí õàðààò áóñ áàéäëûã õàíãàõ òàëààð
õºòºëáºð ãàðãàæ, òóóøòàé õýðýãæ¿¿ëýõ;

ХЗДХЯ

3
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6,2,3
4

5

• ø¿¿õèéí åðºíõèé çºâëºëèéí áîëîí ø¿¿ã÷èéí õóâèéí, àëáàíû
õàðààò áóñ áàéäëûã òîãòîîæ, õàìãààëàõ òàëààðõè ýðõ ç¿éí
çîõèöóóëàëòûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ;

ХЗДХЯ

• ø¿¿ã÷èéã ñîíãîí øàëãàðóóëàõ, òîìèëîõ, äýâø¿¿ëýõ, îãöðóóëàõ
òîãòîëöîîã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ;

ХЗДХЯ

6
ХЗДХЯ

• ø¿¿õýä îëîí óëñûí ãýðýý, çàíøëûã õýðýãëýõ ïðàêòèê íýâòð¿¿ëýõ.
7
Çàñàã çàõèðãàà, íóòàã
äýâñãýðèéã ýäèéí
çàñãèéí ÷àäàìæ, õ¿í
àìûí íººöºä
òóëãóóðëàí òîìñãîíî:
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6,2,4

• îéð áàéðøèëòàé ñóìäûã çàñàã çàõèðãàà, íóòàã äýâñãýðèéí õóâüä
íýãòãýæ òîìñãîõ;

ЗГХЭГ

• á¿ëýã ñóóðèíãèéí òîãòîëöîîã áèé áîëãîæ, çàõ çýýëèéí ÷àäàìæèéã
íýìýãä¿¿ëýõ;

ЗГХЭГ

• áàã, õîðîîã òºðèéí ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä õ¿ðãýäýã òºðèéí
çàõèðãààíû õàìãèéí àíõàí øàòíû íýãæèéíõ íü õóâüä áýõæ¿¿ëýõ;

ЗГХЭГ

ЗГХЭГ

4

• íóòãèéí ººðºº óäèðäàõ ¸ñíû áàéãóóëëàãûã íóòàã äýâñãýðèéí
õºãæëèéí àñóóäëûã áèå äààí øèéäâýðëýõ ÷àäâàðòàé áîëãîí
õºãæ¿¿ëýõ.

МШХХТГ
УБЕГ

1

• òºðèéí á¿ðòãýëèéã öàõèì õýëáýðò á¿ðýí øèëæ¿¿ëæ, òºðèéí
á¿ðòãýëä á¿ðòã¿¿ëñíèéã áàòëàõ áàðèìò áè÷ãèéã êîìïüþòåðò
óíøèãäàõààð áîëãîí, áóñàä òºðëèéí öàõèì áàðèìò áè÷èãòýé
õîðøèí õýðýãëýäýã áîëãîõ;
• èðãýíèé áàðèìò áè÷ãèéã öàõèìæóóëàõ;

УБЕГ
МШХХТГ

• íèéñëýë, àéìãèéí òºâ, òîìîîõîí ñóóðèí ãàçðûí õàÿãèéí
á¿ðòãýëèéã øèíý÷ëýí, øèôð, êîäûí íýãäñýí òîãòîëöîîã óëñûí
õýìæýýíä áèé áîëãîæ, îëîí óëñûí æèøèãò õ¿ðñýí õàÿãæóóëàëò,
ãàçàð óñíû íýð, õàÿãèéí íýãäñýí ñàíòàé áîëîõ;

МШХХТГ
УБЕГ

• á¿ðòãýë, ìýäýýëëèéí òîãòîëöîîã áîãèíî õóãàöààíä á¿õýëä íü
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ.

МШХХТГ
УБЕГ

1

2

3
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6,2,5

Òºðèéí á¿ðòãýë,
ìýäýýëëèéí
òîãòîëöîîã øèíýòãýæ,
áîäèòîé, ¿íýìøèëòýé
öàõèì ìýäýýëëèéí
òîãòîëöîî, ñàí
áàéãóóëíà:

2

3

4

6.3. Ìîíãîë Óëñûí òºðèéí çàõèðãàà, òºðèéí àëáàíû øèíýòãýëèéí áîäëîãî

111

112

113

6,3,1

6,3,2

6,3,3

Òºðèéí àëáàíû
ñòðàòåãèéí òºëºâëºëò,
1
ã¿éöýòãýëèéí
óäèðäëàãûí
÷àäàìæèéã õºãæ¿¿ëíý:
2
Òºðèéí àëáàíû
áîäëîãî, ä¿í
1
øèíæèëãýýíèé áîëîí
òºðèéí àëáàí
õààã÷èéí ìàíëàéëëûí
÷àäàìæèéã øèíý
ò¿âøèíä õ¿ðãýíý:
2
Áàéãóóëëàãûí áîëîí
õ¿íèé íººöèéí
1
õºãæëèéã õàíãàíà:
2
Õ¿íèé íººöèéí
óäèðäëàãûí
ìýäýýëëèéí áîëîí

1

• òºðèéí àëáàíû, ÿëàíãóÿà åðºíõèé ìåíåæåðèéí ñòðàòåãèéí
òºëºâëºëòèéí ÷àäàìæèéã áýõæ¿¿ëýõ;

ТАЗ

• òºðèéí àëáàíû ã¿éöýòãýëä ¿íäýñëýñýí óäèðäàõ ÷àäàâõèéã
áýõæ¿¿ëýõ.

ТАЗ

• òºðèéí àëáàíû áîäëîãûí ìýäýýëýë, ä¿í øèíæèëãýý, õÿíàëò,
øèíæèëãýý, ¿íýëãýý õèéõ ÷àäàâõèéã õºãæ¿¿ëýõ;

ТАЗ
ЗГХЭГ

• òºðèéí àëáàíû óäèðäàõ àëáàí òóøààëòàí, ÿëàíãóÿà åðºíõèé
ìåíåæåðèéã íýýëòòýé ºðñºëäººíèé çàð÷ìààð ñîíãîí øàëãàðóóëàõ.

ТАЗ

• äîòîîä øèéäâýð íü èë òîä, àæëûí ã¿éöýòãýëä ÷èãëýñýí
ñóðàëöàã÷ áàéãóóëëàãûã õºãæ¿¿ëýõ;
• òºðèéí àëáàí õààã÷ á¿ðò õ¿íèé íººöèéí óäèðäëàãûí óð ÷àäâàðûã
ýçýìø¿¿ëýõ.
• òºðèéí àëáàíû õ¿íèé íººöèéí ìýäýýëëèéí ¿íäýñíèé õýìæýýíèé
øèíý òîãòîëöîîã á¿ðä¿¿ëýõ;

ТАЗ
ТАЗ
ТАЗ
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114

115

6,3,4

6,3,5

ìýäýýëëèéí áîëîí
öàëèí õºëñ,
õàíãàìæèéí
òîãòîëöîîã
òºãºëäºðæ¿¿ëíý:
Òºðèéí àëáàíû
îíîâ÷òîé õýìæýýã
õàíãàæ, òºðèéí
¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð,
õ¿ðòýýìæèéã
äýýøë¿¿ëíý:

• òºðèéí àëáàíû öàëèí õºëñíèé òîãòîëöîîã õºäºëìºðèéí çàõ
çýýëèéí õàðèëöààíû íºõöºëä òîõèðóóëàõ, èë òîä áîëãîõ,
ã¿éöýòãýë, óðàìøóóëëûí îíîâ÷òîé ìåõàíèçìòàé õîëáîõ çàìààð
áîëîâñðîíãóé áîëãîõ.

ТАЗ

ТАЗ

1

• òºðèéí çàõèðãààíû òºâ áîëîí íóòãèéí çàõèðãààíû á¿õ øàòíû
áàéãóóëëàãûí ÷èã ¿¿ðãèéí øèíæèëãýý õèéõ çàìààð òºðèéí àëáûã
¿å øàòòàéãààð öîìõîí ÷àäâàðëàã áîëãîæ, çîõèñòîé õýìæýýíä
õ¿ðãýõ;

2

• òºðèéí ñóóðü ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð, õ¿ðòýýìæèéí òàëààðõè
íèéãìèéí àóäèòûí àðãà ç¿éã íýâòð¿¿ëýõ;

ТАЗ

ТАЗ

3

• òºðèéí æèíõýíý áîëîí ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí õààã÷äûã íàìûí
ãèø¿¿í÷ëýëã¿é áîëãîæ, Òºðèéí àëáàíû çºâëºëèéí ýðõ õýìæýýã
íýìýãä¿¿ëæ, òºðèéí àëáûã òîãòâîðæóóëæ, òºðèéí àëáàíû
áîëîâñîí õ¿÷íèé íººöèéã á¿ðä¿¿ëäýã ñèñòåìèéã áèé áîëãîæ,
òºðèéí àëáûã ÷àíàðæóóëàõ.

2

6.4. ¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí áîäëîãî
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117

Îëîí óëñûí ÷àíàðòàé
óëàìæëàëò áóñ
àþóëààñ óðüä÷èëàí
ñýðãèéëýõ áîëîí
áàéãàëèéí ãàìøèã
îñëîîñ õ¿í àìûã
1
õàìãààëàõàä ÷èãëýñýí
ãàäààä õàìòûí
àæèëëàãààã õºãæ¿¿ëíý
6,4,1

6,4,2

Ýäèéí çàñãèéí
ýð÷èìòýé õºãæèë, óëñ
òºð, íèéãìèéí
òîãòâîðòîé áàéäëûã
õàíãàõ, áàéãàëü
îð÷íûã õàìãààëàõàä
÷èãëýñýí ¿íäýñíèé
1
àþóëã¿é áàéäëûí
áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëíý:

• îëîí óëñûí òåððîðèçì, ñàëàí òóñãààðëàõ ¿éë àæèëëàãàà, øàøíû
õàðãèñ óðñãàëóóäûí íºëºº íýâòðýõ, õàð òàìõè òàðààõ, äàìæóóëàí
ºíãºð¿¿ëýõ, õóóëü áóñààð çýâñýã áîëîí õ¿í õóäàëäààëàõ çýðýã
îëîí óëñûí ÷àíàðòàé ãýìò õýðýãòýé òýìöýõýä ãàäààä îðíóóäûí
èæèë òºðëèéí áàéãóóëëàãàòàé èäýâõòýé õàìòðàí àæèëëàõ;

ХЗДХЯ
ГХЯ

• ãýìò õýðýãòí¿¿äèéã óëñ îðíû õèë õÿçãààðûã ¿ë òîîöîí ìºðäºí
ìºøãèæ, èëð¿¿ëäýã, òýäýíä øèéòãýë îíîãäóóëäàã áàéõ çîðèëãî
á¿õèé ýðõ ç¿éí òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ ãýðýý õýëýëöýýðèéã õºðø áîëîí
áóñàä óëñ îðíóóäòàé áàéãóóëàõ;

ХЗДХЯ
ГХЯ

• áàéãàëèéí ãàìøèã, îñëîîñ õàìãààëàõ, ýëäýâ õàëäâàðò ºâ÷èí
òàðõàõ àþóëààñ ñýðýìæëýõ ÷èãëýëýýð ãàäààä õàìòûí àæèëëàãààã
ºðãºæ¿¿ëýõ;

Шадар сайд,
ЭМЯ, ГХЯ

• çàõ çýýëä ãàäààäààñ íèéë¿¿ëæ áàéãàà áàðàà, õ¿íñíèé áîëîí
ýìèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àíàð, àþóëã¿é áàéäëûí àñóóäëààð õºðø
îðíóóäòàé õàìòðàí àæèëëàõ.

ХХААХҮЯ
ЭМЯ, ГХЯ

• öàãäàà, òàãíóóë, ø¿¿õ, ïðîêóðîð ãýõ ìýò áàéãóóëëàãóóä õ¿íèé
¿íäñýí ýðõèéã çºð÷èõã¿éãýýð ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ, íèéãìèéí õýâ
æóðìûã ñàõèóëàõ ¿éë àæèëëàãààãàà õýðýãæ¿¿ëýõ, èðãýäèéã òºðèéí
õóóëü ¸ñûã õ¿íäýòãýäýã, íèéãìèéí äýã æóðìûã ñàõèí áèåë¿¿ëäýã,
õóóëü ñàõèóëàõ áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë àæèëëàãààã îéëãîäîã,
äýìæäýã, õàìòðàí àæèëëàäàã áàéõ íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ;

ХЗДХЯ

• áàéãàëèéí ãàìøãààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, íýðâýãäýãñäýä
òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ íýãäñýí òîãòîëöîî áèé áîëãîõ.

Шадар сайд,
ОБЕГ

2
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6,4,3

¯íäýñíèé àþóëã¿é
áàéäëûí ¿çýë
áàðèìòëàë, ¯íäýñíèé
àþóëã¿é áàéäëûí
òóõàé, ¯íäýñíèé
àþóëã¿é áàéäëûí
1
Çºâëºëèéí òóõàé çýðýã
õóóëü òîãòîîìæèéã
Ìîíãîë Óëñûí
Ìÿíãàíû õºãæëèéí
çîðèëòîä ñóóðèëñàí
¯íäýñíèé õºãæëèéí
2
öîãö áîäëîãûí
çîðèëòóóäòàé
óÿëäóóëàí ººð÷èëæ,
ýäãýýð õóóëü
òîãòîîìæ, ¿çýë
áàðèìòëàëûí
õýðýãæèëò, ¯íäýñíèé
àþóëã¿é áàéäëûí
3
çºâëºëèéí
çºâëºìæèéí
ã¿éöýòãýëä õÿíàëò
òàâèõ, áèåëýëòèéã
ä¿ãíýõ öýãöòýé
òîãòîëöîîã á¿ðä¿¿ëíý:

• ¿íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ áîäëîãî, ¿éë àæèëëàãààã
çîõèöóóëàõòàé õîëáîãäñîí õóóëü òîãòîîìæèéã Ìîíãîë Óëñûí
Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòîä ñóóðèëñàí ¯íäýñíèé õºãæëèéí öîãö
áîäëîãûí çîðèëòóóäòàé óÿëäóóëàí ººð÷èëºõ;

ҮАБЗ
ХЗДХЯ

• ¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí çºâëºëèéí àæëûí àëáàíû á¿òýö,
çîõèîí áàéãóóëàëò, ýðõ õýìæýýã îíîâ÷òîé òîãòîîæ, ¯íäýñíèé
àþóëã¿é áàéäëûí Çºâëºëèéí çºâëºìæèéí á¿ðýí õýðýãæèëòèéã
õàíãàõ, áèåëýëòýíä íü õÿíàëò òàâèõ ìåõàíèçìûã áîëîâñðîíãóé
áîëãîõ

ҮАБЗ
ХЗДХЯ

• Ìîíãîë Óëñûí Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòîä ñóóðèëñàí ¯íäýñíèé
õºãæëèéí öîãö áîäëîãûí õýðýãæèëòèéã ¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûã
õàíãàæ áýõæ¿¿ëýõ òºðèéí áîäëîãî, ¿éë àæèëëàãààòàé óÿëäóóëàõ;

ҮАБЗ

• ¿íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí ò¿âøèíã òîãòîîõ ¿íäñýí øàëãóóð
¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã áîëîâñðóóëæ, ò¿¿íèéã òîãòîîæ õýâø¿¿ëýõ.

ҮАБЗ

4
6.5. Гадаад бодлого
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БОАЖЯ

Ýíõèéã ýðõýìëýñýí,
èäýâõòýé ãàäààä óëñ
òºðèéí áîäëîãûã
õýðýãæ¿¿ëíý:

Улс орнуудтай найрсаг
харилцаатай байж,
харилцан ашигтай хамтын
ажиллагааг өрнүүлж, олон
улсын хамтын нийгэмлэгт
өөрийн байр сууриа
бэхжүүлсэн байна.

ГХЯ

Монголын экспортын
хэмжээ өссөн байна.

ГХЯ

АНУ-тай “Ил тод байдлын
хэлэлцээр”, Япон Улс, ЕХтой “Түншлэл хамтын
ажиллагааны хэлэлцээр”ийг байгуулсан байна.

ГХЯ

• Ìîíãîë Óëñààñ Ýíýòõýã, ÁÍÑÓ, ÀÑÅÀÍ-û îðíóóäòàé òîãòîîñîí
Эдгээр орны улс төр, эдийн засаг,
õàðèëöààã óëàì ºðãºòãºæ, ýäãýýð îðîíòîé õºðºíãº îðóóëàëò, ñî¸ë,
хөрөнгө оруулалтын бодит сонирхлыг
õ¿ì¿¿íëýãèéí ñàëáàðò òîãòîîñîí ò¿íøëýëèéí õàìòûí
нэмэгдүүлсэн байна.
àæèëëàãààãàà ¿ðãýëæë¿¿ëýí õºãæ¿¿ëýõ;

Эдгээр орны хөрөнгө
оруулалт нэмэгдсэн байна.

ГХЯ

• óëàìæëàëò õàðèëöààòàé Äîðíîä Åâðîïûí îðíóóäòàé òîãòîîñîí
õàìòûí àæèëëàãààãàà èäýâõæ¿¿ëæ ºðãºòãºõ ÷èãëýë áàðèìòëàõ;

Бүхий л салбарт хамтын ажиллагаа
өргөжсөн байна.

Хамтын ажиллагаа бүхий л
салбарт, ялангуяа
худалдаа, эдийн засаг,
хөрөнгө оруулалтын
салбарт өргөжсөн байна.

ГХЯ

• Òóðê, Êàçàõñòàí áîëîí Àðàáûí çàðèì îðîíòîé òîãòîîñîí
õàðèëöààãàà öààøèä èäýâõòýé õºãæ¿¿ëýõ;.

Бүхий л салбарт хамтын ажиллагаа
өргөжсөн байна. Харилцааны эрх
зүйн орчин бэхжсэн байна.

Хамтын ажиллагаа бүхий л
салбарт, ялангуяа
худалдаа, эдийн засаг,
хөрөнгө оруулалтын
салбарт өргөжсөн байна.

ГХЯ

Улс орны эдийн засгийн
хөгжилд чиглэсэн тусламж,
дэмжлэгийг авч, Үндэсний
хөгжлийн цогц бодлогын
зорилтууд хэрэгжсэн
байна. Олон улсын хамтын
нийгэмлэгт эзлэх байр
суурь нэмэгдсэн байна.

ГХЯ

Бүс нутгийн хамтын
ажиллагаанд идэвхитэй
оролцож, Монгол Улсын
нэр хүнд өссөн байна. Бүс
нутгийн нутгийн эдийн
засгийн нэгдлүүд,
тухайлбал, АПЕК, Ази,
номхон далайн худалдааны
хэлэлцээрт нэгдсэн байна.

ГХЯ

Зүүн хойд Азийн бүс
нутгийн аюулгүй байдлыг
хангахад өөрийн орны хувь
нэмрийг оруулж, улс
төрийн тавцанд Монгол
Улсын нэр хүнд өссөн
байна.

ГХЯ

Эдийн засгийн үр ашигтай
гадаад харилцааг
хөгжүүлж, гадаад улс
орноос орж ирэх хөрөнгө
оруулалт нэмэгдэж, эдийн
засгийн хамтын ажиллагаа
эрчимжсэн байна.

ГХЯ

Ази, номхон далайн
худалдааны хэлэлцээрт
нэгдсэн байна.

ГХЯ

• ýíõèéã ýðõýìëýæ, àëèâàà óëñ ã¿ðýíòýé ñºðãºëäºõã¿é áàéõ,
íýýëòòýé, îëîí òóëãóóðò ãàäààä áîäëîãî ÿâóóëàõ;

Үндэсний аюулгүй байдал, ард түмний
язгуур эрх ашгийн үүднээс гадаад улс
орнуудтай зохистой тэнцвэрийг
хадгалсан гадаад бодлого явуулсан
байна.

1
• õºðø õî¸ð îðîíòîéãîî õàðèëöàí àøèãòàé, òýíöâýðòýé
õàðèëöàõàä òýðã¿¿ëýõ à÷ õîëáîãäîë ºãºõ, ýäãýýð îðíû çàõ çýýëä
õºãæèæ áóé áîëîí äàëàéä ãàðöã¿é óëñ îðíóóäûí ýäëýõ
õºíãºëºëòººð äàìæèæ îðîõ áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõ;
2
• Àìåðèêèéí Íýãäñýí Óëñ, ßïîí Óëñ áîëîí Åâðîïûí õîëáîîòîé
èæ á¿ðýí ò¿íøëýëèéí ò¿âøèíä õàðèëöàõ áîäëîãî áàðèìòëàõ;

Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын дамжин
өнгөрөх тээврийн тухай гурван талын
хэлэлцээрийг эцэслэсэн байна.
ОХУ-тай худалдааны дунд хугацааны
хэлэлцээр байгуулсан байна.
Улс төрийн итгэлцсэн байдал бэхжиж,
хамтын ажиллагаа бүхий л салбарыг
хамран өргөжсөн байна. Харилцааны эрх
зүйн орчин бэхжсэн байна.

3

4

5
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6

• Í¯Á-ûí òºðºëæñºí áîëîí áóñàä áàéãóóëëàãóóäòàé òîãòîîñîí
õàðèëöààãàà ºðãºòãºæ, òýäíèé òóñëàìæ, òóðøëàãûã Ìîíãîë Óëñûí
Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòîä ñóóðèëñàí ¯íäýñíèé õºãæëèéí öîãö
áîäëîãûí çîðèëòóóäûã õýðýãæ¿¿ëýõýä àøèãëàõ;

НҮБ, түүний төрөлжсөн байгууллагуудын
үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцож,
эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгахад
чиглэсэн тусламж, дэмжлэгийг авсан
байна.

7

• á¿ñ íóòãèéí óëñ òºð, ýäèéí çàñãèéí õàðèëöàí óÿëäààò õàìòûí
àæèëëàãààíä îíîâ÷òîé îðîëöîõ, Àçè, Íîìõîí äàëàéí ýäèéí
çàñãèéí õàìòûí àæèëëàãààíû áàéãóóëëàãà áîëîõ ÀÏÅÊ-ä
ãèø¿¿íýýð ýëñýõ;

Бүс нутгийн хамтын ажиллагаанд өөрийн
оролцоог нэмэгдүүлж, байр сууриа
бататгасан байна.

8

• Ç¿¿í Õîéä Àçè, Ç¿¿í Àçèéí õàðèëöàí óÿëäàà á¿õèé õàìòûí
àæèëëàãààíû ¿éë ÿâöûã óðàãøëóóëàõ ÿðèà õýëýëöýýðò íýãäýõèéã
ýðõýìëýæ, òóñ á¿ñ íóòàãò áàéð ñóóðèà áýõæ¿¿ëýõ.

Бүс нутгийн хамтын ажиллагаанд
идэвхитэй оролцсон байна.

9
Ýäèéí çàñãèéí ¿ð
àøèãòàé ãàäààä
õàðèëöààã õºãæ¿¿ëíý:

Худалдаа, хөрөнгө оруулалтын салбарт
үзүүлж буй хөнгөлөлтийг өргөжүүлж,
экспортыг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө
оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих бодлогыг
хэрэгжүүлсэн байна.
• ýäèéí çàñãèéí ãàäààä õàðèëöààã àëü áîëîõ îëîí òàëòàé
áîëãîõîä ÷èãëýñýí áîäëîãî ÿâóóëàõ;

1
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2

“Гадаад харилцааг эдийн засагжуулах
хөтөлбөр”-ийг Засгийн газраар батлуулж,
хэрэгжүүлсэн байна.
Худалдааны багц хуулийг батлуулсан
байна.

Чөлөөт худалдааны хэлэлцээ хийх
боловсон хүчний чадавхийг нэмэгдүүлсэн
• õºãæèæ áóé æèæèã îðíû òóðøëàãûã õàðãàëçñàí ÷ºëººò
байна.
õóäàëäààíû õýëýëöýýð áàéãóóëàõ ¿íäýñíèé áîäëîãî áîëîâñðóóëæ,
ò¿¿íèé äàãóó çàðèì óëñ îðîíòîé õýëýëöýýð áàéãóóëàõûã çîðèõ;
Ази, номхон далайн худалдааны
хэлэлцээрт нэгдсэн байна.
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Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын
• äàëàéä ãàðöã¿é îðíû ýðõ àøãèéã èäýâõòýé õàìãààëñàí áîäëîãûã
асуудлаар олон улсын судалгааны төв
òóóøòàé ÿâóóëàõ, ò¿¿íèé äîòîð ÎÕÓ, ÁÍÕÀÓ-ûí íóòàã äýâñãýðýýð
байгуулсан байна.
Ìîíãîë Óëñûí áàðàà, á¿òýýãäýõ¿¿í äàìæèí ºíãºðºõºä ýäãýýð
îðíû ç¿ãýýñ íîãäóóëäàã äàìæëàãûí õóðààìæ áîëîí áóñàä àâëàãûã
Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын дамжин
ýðñ áóóðóóëæ, óëìààð á¿ðýí ÷ºëººë¿¿ëýõýä àõèö äýâøèë ãàðãàõ.
өнгөрөх тээврийн тухай гурван талын
хэлэлцээрийг эцэслэсэн байна.
3
Áóñàä ñàëáàðûí
ãàäààä õàðèëöààã
ýð÷èìæ¿¿ëíý:
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• áóñàä îðîíä àìüäàð÷, àæèëëàæ áóé Ìîíãîë Óëñûí èðãýäèéí ýðõ,
ýðõ ÷ºëºº, õóóëü ¸ñíû àøèã ñîíèðõîë, àþóëã¿é áàéäëûã
õàìãààëàõ, õèëèéí ÷àíàäàä îðøèõ Ìîíãîë ¿íäýñòí¿¿äòýé
õàðèëöàà, õàìòûí àæèëëàãààãàà ºðãºæ¿¿ëýõ, õýë, ñî¸ë,
óëàìæëàëàà õàäãàëàí õºãæ¿¿ëýõýä áèå áèåý õàðèëöàí òýòãýõ
òýäíèé ç¿ãýýñ Ìîíãîë Óëñûí õºãæèë äýâøèëä ¿ç¿¿ëýõ äýìæëýã
òóñëàëöààã àâàõàä ÷èãëýñýí áîäëîãî ÿâóóëàõ;

6,5,3
1

2

• Ìîíãîë Óëñààñ ãàäààä óëñ, îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûí äýðãýä
ñóóõ äèïëîìàò òºëººëºã÷èéí ãàçàðò ìýðãýæëèéí äèïëîìàòóóäààñ
ãàäíà ýäèéí çàñàã, øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí àðâèí ìýäëýã,
áîëîâñðîëòîé áîëîâñîí õ¿÷íèéã òîìèëæ, àæèëëóóëàõ çàð÷èì
áàðèìòëàõ.

Олон улсын худалдааны
төвөөр дамжуулан далайд
гарцгүй орны хувьд эдлэж
болох хөнгөлөлтөд
хамрагдсан байна.
Дамжин өнгөрөх тээврийн
гурван талт хэлэлцээрээс
тодорхой ашиг хүртсэн
байна.

ГХЯ

Монгол иргэдийн эрх, эрх
чөлөө, хууль ёсны ашиг
сонирхлыг бүрэн
хамгаалдаг болно.
Монгол судлал өргөжсөн
байна.

ГХЯ

ДТГ-т эдийн засаг,
шинжлэх ухаан,
технологийн боловсролтой
боловсон хүчнийг
ажиллуулсан байна.

ГХЯ

“Иргэдэд туслах сан”-аар дамжуулан
монгол иргэдийн эрх ашгийг хамгаалсан
байна.
Гадаадын улс орнуудад ажиллаж байгаа
“Монгол иргэдийн холбоо”-г дэмжин
ажилласан байна.
Монгол судлалаар бүсчилсэн хурал,
семинар, түүх соёлын болон аялал
жуулчлалын арга хэмжээнүүдийг зохион
байгуулсан байна.
“Гадаад харилцааг эдийн засагжуулах
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн
байна.

6.6. Áàòëàí õàìãààëàõ ñàëáàðûí áîäëîãî
Îðîí íóòãèéí
õàìãààëàëòàä
òóëãóóðëàñàí áàòëàí
õàìãààëàõ íýãäìýë
òîãòîëöîîã á¿ðä¿¿ëýí
áýõæ¿¿ëíý:

• óëñ îðíû ¿íäýñíèé àþóëã¿é áàéäàë, õºãæèë äýâøèë, èðãýäèéí
àìãàëàí òàéâàí àìüäðàëûí áàòàëãààã íàéäâàðòàé õàíãàõàä
òºðèéí áàòëàí õàìãààëàõ áîäëîãî ÷èãëýãäýõ;

Монгол Улсын Төрийн цэргийн бодлогын
үндэс áàðèìò áè÷èãò тодотгол хийãäñýí
áàéõ.
Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2012 он
хүртэл боловсронгуé болгох үндсэн
чиглэлд тусгагдсан дараахь хуулиудад
нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байõ.
- Батлан хамгаалах тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулж мөрдөнө.
- Зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулж мөрдөнө.
- Дайны байдлын тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулж мөрдөнө.
-Тайван цагт цэргийн анги, салбаруудыг
улс орны хэмжээний бүтээн
байгуулалтын ажилд татан оролцуулах,
Зэвсэгт хүчний цэргийн багийг НҮБ-ын
энхийг сахиулах болон олон улсын бусад
ажиллагаанд оролцуулах шийдвэр гаргах
түвшний эрх зүйн зохицуулалтыг
боловсронгуй болгох, цэргийн албан
хаагчдыг эрсдэлийн даатгалд
хамааруулах зэрэг асуудлаар холбогдох
хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлò оруулна.
-Монгол Улсын төрөөс орон нутгийн
хамгаалалтын талаар баримтлах
бодлогыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлñэí
áàéõ.
-Орон нутгийн хамгаалалтад
тулгуурласан батлан хамгаалах нэгдмэл
тогтолцооны хууль эрх зүйн орчныг
бүрдүүлñэí áàéõ

100%

100%

100%
100%

50%

50%
БХЯ

35%

35%

40%
60%

1
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• Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñàã, íèéãìèéã õºãæ¿¿ëýõäýý óëñ îðíû
áàòëàí õàìãààëàõ àøèã ñîíèðõëûí äàãóó óëñûí äàé÷èëãààíû
çîõèõ íººöèéã á¿ðä¿¿ëýõ;

2

3

• ýõ îðîí÷ ¿çëèéã óëñ îðíîî õºãæ¿¿ëýõ ýðõýì õ¿ñýë òýì¿¿ëýëòýé
õîëáîí óòãà àãóóëãà, çîðèëãûã íü îíîâ÷òîé òîãòîîæ, õ¿í á¿ðò
õàìààòàé ¿çýë áîëãîõûã çîðèõ;

Улсын дайчилгааны нэгдсэн
төлөвлөгөөний дагуу аймаг, нийслэл, сум,
дүүргийг дайчилгааны даалгавраар
хангаж, хэрэгжилтэд хяналт тавüæ
õýâøñýí áàéõ.
- Цэргийн дайчилгааны нөөцийг
бүрдүүлж, сольж шинэчлэх ажлыг үе
шаттайгаар зохион байгууñаí áàéõ.
- Цэргийн дайчилгааны хэрэгцээт зарим
төрлийн нөөцийн 70 хүртэлх хувийг
улсын нөөцөд хадгалах бодлогыг үе
шаттайгаар хэрэгжүүлñýí áàéõ
Монгол Улсын иргэдэд эх оронч үзэл,
хүмүүжил төлөвшүүлэх үндэсний
хөтөлбөр боловсруулж, УИХ-аар
батлуулж мөрдñөн áàéõ
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45%

25%

65%

55%

БХЯ

75%

35%

БХЯ

ÁÑØÓß

100%

• çàëóó ¿åèéã ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ, ºíäºð áîëîâñðîë, ìýäëýã, ÷àäâàð
îëãîõ, çýâñýãò õ¿÷íèé áàéíãûí áîëîí äàé÷èëãààíû íººö áèå
á¿ðýëäýõ¿¿íèé ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ, íèéò èðãýäèéí öýðýã, çýâñýãò
õ¿÷íýýðýý áàõàðõàõ ñýòãýëãýýã òºëºâø¿¿ëýõ;

“Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэнд
хөтөлбөр”-ийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ
-“Иргэнийг цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл
мэндээр тэнцүүлэх болон цэргийн албан
хаагчдын эрүүл мэндэд дүгнэлт гаргахад
баримтлах журам”-ыг шинэчлэн
боловсруулж мөрдөнө
- Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн
бүрэлдэхүүнийг орон нутагт сургаж
бэлтгэх зориулалтаар бүсийн төвүүдэд
байршилтай Зэвсэгт хүчний анги,
салбарыг түшиглэн сургалтын шинэ
төв¿¿äèéг áàéãóóëñàí áàéõ

4

5
Çýâñýãò õ¿÷íèé
åðºíõèé óäèðäëàãà,
èðãýíèé õÿíàëòûí
òîãòîëöîîã
áîëîâñðîíãóé áîëãîæ,
îëîí òàëò ¿¿ðýã
ã¿éöýòãýõ ÷àäàìæ
á¿õèé ìýðãýøñýí
áîëãîí õºãæ¿¿ëíý:

• çýâñýãò õ¿÷íèé òºðèéí çàõèðãààíû óäèðäëàãûã áîëîâñðîíãóé
áîëãîí Åðºíõèé çîðèóëàëòûí öýðýã, Õèëèéí öýðýã, Äîòîîäûí
öýðãèéí õàðèëöàí àæèëëàãààã íýãòãýí óäèðäàõ ìýðãýæëèéí
íýãäìýë óäèðäëàãûí òîãòîëöîîã á¿ðä¿¿ëýõ.

• Åðºíõèé çîðèóëàëòûí öýðãèéã áàéíãûí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé
ìýðãýæëèéí öýðãèéí àíãè, ñàëáàðûí á¿òöýä äýñ äàðààòàé
øèëæ¿¿ëæ, Õèëèéí áîëîí Äîòîîäûí öýðãèéí á¿òýö, çîõèîí
áàéãóóëàëò, öýðãèéí ñóðãàëò áýëòãýë, çýâñýãëýë, òåõíèêèéí
õàíãàëòûã îëîí óëñûí æèøèãò îéðòóóëàí õºãæ¿¿ëýõ;

1

123

6,6,2

2

Цэргийн мэргэжлийн нэгдмэл
удирдлагаар хангах дээд байгууллага
болон Зэвсэгт хүчний цэргийн ангиудын
штабыг олон улсын цэргийн
төлөвлөлтийн штабын бүтцэд үе
шаттайгаар шилжүүлнэ.
-Бүсийн тулгуур төвүүдэд байршилтай
ерөнхий зориулалтын цэргийн
мотобуудлагын ангиудын бүтэц, зохион
байгуулалтыг боловсронгуй болгож, олон
талт үүрэг гүйцэтгэх чадавхийг
нэмэгдүүлнэ

Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай
ажиллагаанд оролцох үүрэг бүхий тусгай
томилгоот анги, салбар, нэгжийн бүтэц,
зохион байгуулалтыг бэхжүүлэн
хөдөлгөөнт чадварыг сайжруулж, байнгын
бэлэн байдлыг хангана.
-Ерөнхий зориулалтын цэргийн
мотобуудлагын ангиудын олон талт үүрэг
гүйцэтгэх чадавхийг нэмэгдүүлэх цэргийн
дэд төсөл хэрэгжүүлнэ.
- НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаанд
оролцох үүрэг зориулалт бүхий хоёр
ангийг орон тооны бие бүрэлдэхүүн,
зэвсэглэл, цэргийн техникээр бүрэн
• Í¯Á-ûí ýíõèéã ñàõèóëàõ áîëîí îëîí óëñûí áóñàä àæèëëàãààíä
хангасан байна.
îðîëöîõ çýâñýãò õ¿÷íèé ÷àäàìæ, áýëòãýëèéã íýìýãä¿¿ëæ,
- НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаанд
òåððîðèñò ¿éëäëèéí ñºðºã òóñãàé àæèëëàãàà áîëîí ò¿¿íèé õîð
оролцох гуравдахь ангийг шинээр
óðøèã, õîõèðëûã àðèëãàõàä îðîëöîõ ¿¿ðýã á¿õèé òóñãàé òîìèëãîîò
байгуулна.
àíãè, ñàëáàð, íýãæèéí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëòûã áýõæ¿¿ëýí
- Цэргийн цагдаагийн салбарыг байгуулж,
õºäºëãººíò ÷àäâàðûã ñàéæðóóëæ, áàéíãûí áýëýí áàéäëûã õàíãàõ;
бэхжүүлнэ.
- Зэвсэгт хүчний “Сургалтын нэгдсэн төв”ийг “Энхийг сахиулах ажиллагааны олон
улсын сургалтын төв” болгоно.
-Эмнэлгийн хөдөлгөөнт баг, томилгоот
батальонуудын эмнэлгийн нэгж, энхийг
сахиулах ажиллагааны олон улсын
сургалтын төвд дэлгэн байрлуулах
хээрийн эмнэлгийг тус тус байгуулж
шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр
хангана.
- Хими, инженерийн болон бусад тусгай
мэргэжлийн бүлэг, салбарын энхийг
сахиулах ажиллагаанд оролцуулах
• çýâñýãò õ¿÷èíä òàâèõ èðãýíèé õÿíàëòûí òîãòîëöîîã
òºãºëäºðæ¿¿ëýõ.

3

Зэвсэгт хүчний мэргэжлийн нэгдмэл
удирдлагын тогтолцоо бий болñîí áàéõ

Зэвсэгт хүчèíä òàâèõ èðãýíèé õÿíàëòûí
òîãòîëöîîã боловсронгуй болгох эрх зүйн
тогтолцоог бүрдүүлсэн байна.

39

100%

3 ñóðãàëòûí òºâ
áàéãóóëíà.
“Дайчилгааны бэлтгэл
бүрэлдэхүүний сургалтыг
жил бүр зохион
байгуулснаар I зэргийн
7600, II зэргийн 1380,
бэлтгэл офицер 1200 нийт
10180 бэлтгэл нөөцийн
бүрэлдэхүүнийг сургаж
бэлтгэнэ.

3 ñóðãàëòûí òºâ áàéãóóëíà.
“Дайчилгааны бэлтгэл
бүрэлдэхүүний сургалтыг
жил бүр зохион
байгуулснаар I зэргийн
13300, II зэргийн 2460,
бэлтгэл офицер 2100 нийт
17860 бэлтгэл нөөцийн
бүрэлдэхүүнийг сургаж
бэлтгэнэ.

¯éë àæèëëàãààíû
õýðýãæèëòýýð

¯éë àæèëëàãààíû
õýðýãæèëòýýð

35%

35%

БХЯ

БХЯ

БХЯ

50%

50%

35%
35%

50%

50%

50%
100%
70%

75%

70%

100 хувь

50%

50%

50%
БХЯ
30%

25%

30%

БХЯ

ÁÑØÓß
ÝÌß

Çýâñýãëýë, òåõíèêèéí
øèíý÷ëýëèéã ¿å
øàòòàé õýðýãæ¿¿ëíý:

• áàòëàí õàìãààëàõ íººöèéí ìåíåæìåíòèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ
õ¿ðýýíä çýâñýãò õ¿÷íèé çýâñýãëýë, òåõíèêèéí îð÷èí ¿åèéí
øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí ¿å øàòòàéãààð øèíý÷ëýõýä äýìæëýã
¿ç¿¿ëýõ çîðèëãîîð òóñëàìæ, õàíäèâ áîëîí òºñâèéí
äýìæëýãòýéãýýð “Çýâñýãò õ¿÷íèé õºãæëèéí ñàí” áèé áîëãîõ;

Зэвсэглэл, техникийг
шинэчлэх ажлыг шат
дараатайгаар
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай
хэрэгжүүлснээр энхийг
хуульд нэмэлт оруулах замаар “Зэвсэгт
сахиулах болон олон
хүчний хөгжлийн сан” байгуулах хууль эрх улсын бусад ажиллагаа,
зүйн орчныг бүрдүүлж, түүнд НҮБ-ын
террорист үйлдлийн сөрөг
энхийг сахиулах ажиллагаанд цэрэг,
тусгай ажиллагаанд
цагдаагийн албан хаагчийг оролцуулсны
оролцох зориулалт бүхий
нөхөн төлбөр, гадаад хамтын
цэргийн анги, томилгоот
ажиллагааны шугамаар гадаад орнуудаас салбаруудын байлдааны
батлан хамгаалах салбарт үзүүлэх
зэвсэглэл, цэргийн техник
буцалтгүй тусламж, бусад хөрөнгө
үе шаттайгаар
төвлөрүүлнэ.
шинэчлэгдэж, чанар
байдал нь дээшилнэ.
80%

• ýíõèéã ñàõèóëàõ àæèëëàãààíä îðîëöîõ ÷àäàâõèòàé áàòàëüîí,
òåððîðèñò ¿éëäëèéí ñºðºã òóñãàé àæèëëàãààíä îðîëöîõ
çîðèóëàëò á¿õèé öýðãèéí àíãè, òîìèëãîîò ñàëáàðóóä, àãààðûí
äîâòîëãîîíîîñ õàìãààëàõ öýðýã, öýðãèéí óäèðäëàãûí õîëáîî,
ìýäýýëëèéí ñèñòåì, çýâñýãëýë, òåõíèêèéã òºñâèéí õºðºíãº
îðóóëàëòûí ýõ ¿¿ñâýð, äýýðõè ñàíãààñ áîëîí îëîí óëñûí
òóñëàìæààð øèíý÷ëýí ñàéæðóóëàõ.

Зэвсэгт хүчний НҮБ-ын энхийг сахиулах
болон олон улсын бусад ажиллагаанд
оролцох боломж чадавхийг нэмэгдүүлэх
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
- Цэргийн тагнуулын болон тусгай
томилгоот салбаруудын техник
хэрэгслийг шинэчлэх хөтөлбөр
боловсруулж хэрэгжүүлэнэ.
-Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай
ажиллагаанд оролцох үүрэг анги
салбарын техник хэрэгслийг шинэчлэх
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
- “Агаарын довтолгооноос хамгаалах
цэргийн зэвсэглэл, байлдааны техникийн
шинэчлэлийн болон хүний нөөцийн
бодлого, үйл ажиллагааг 2015 он хүртэл
хөгжүүлэх хөтөлбөр” цэргийн дэд төсөл
бүрэн хэрэгжих;
-“Монгол Улсын агаарын орон зай,
нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага,
хяналтын үндэсний нэгдсэн сүлжээ”
Засгийн газрын дэд төслийг хэрэгжүүлнэ.
-Энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцох
анги, салбаруудын зэвсэглэл, техникийг
шинэчлэх дэд төслийг хэрэгжүүлнэ.
-Цэргийн хүрээ хоорондын радио холбоо
дэд төслийг хэрэгжүүлнэ.
-Байлдааны зарим салбаруудын радио
холбоог шинэчлэх дэд төслийг
хэрэгжүүлнэ.
-Цахилгаан холбоо дэд төслийг
хэрэгжүүлнэ.
- Сансрын хөдөлгөөнт холбооны
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124

6,6,3

2

40

20 хувь

60%

40%

35%

35%

35%

40%

100%

-

50%

50%

50%

50%

70%
65%

30%
35%

70%

30%

80%

20%

БХЯ

БХЯ

