
r 

Ol'XOH Alf'.\-1fl1llH 
11PC)~l1ftH T0Jl00vl0P-llJ,1111H 

XYPJlhlH TOrTOO}l 

)pl 111 II 

7 

MoHron YneblH 3aear 3ax1t1praa, Hyrar A3Ber3plt1111H H3DK, TYYHltll/1 YAltlPAnarblH Tyxa111 
xyyn1t1111H 25 Ayraap 3Ylllfllt1111H 25.1 A3X X3C3r, 18 Ayraap 3V111flltll/lH 18.1 .2.a AaXb 3aanT, 19 
AVr33p 3y111nv1111H 19.1 A3X x3e3r, XeDKn1t1111H 6oAnoro. Tenesnenrn111H Tyxa111 xyynv1111H 14 
Ayraap 3V111fllt1111H 14.1. 14.3 AaXb X3e3r, MoHron YneblH l/1x XypnblH 2016 0Hbl 02 Ayraap 
eapblH 05-Hbl 0APV1111H 19 AYr33p TOrr00flblr Tye Tye VHA3en3H a111Mrlt11/1H 1t1pr3Alt1111H 
Teneener4g1;1111H Xypnaae TOrTOOX Hb: 

H3r.OpxoH a111Mar, 3pA3H3T X0TblH "HorooH, TOrrB0PTOIII X0DKfllt1111H X3Tlt1111H 30plt1nT-
2025" 60AflDrblH 6ap1t1MT 61;14r111111r xasepanraap 6arnneyra111 

Xoep.A111Mr111111H 3aear Aapra /.0,.5arnyTI-A .O,AAnrAX Hb 
21 OpxoH a111Mar, 3pA3H3T X0TblH "HorooH, TOrrBopTOIII X0DKflltll/lH X3Tltll/lH 30p111nT-

2025" 60Afl0fblr X3p3Dl<VYfl3X 8)KJlblr a111Mar. CYMblH 3aear A8PfblH y111n a>K1t1nnaraaHbl 
xeren6epT3111 y51nAyynaH 3ox1110H 6a111ryynax. 

2.2.Opx0H 8111Mar. 3PA3H3T X0TblH "HorooH, rnrrsopTOIII xer>Kflltll/lH X3Tltll/lH 30pltlnT-
2025" 60AflOfblH X3p3DKltlflTlt1111r AYrH3>K, }Kl/lfl 6yp1t1C,,H IY yn111panA a111Mrltll/lH 111pr3A111111H 
TeneenerYA1t1C,,H XypanA rnvinarHax. 

C:My doeuments/Huraldaanii togtool/ 

001nJ!1. 



r .t=·· {, •-1 
':> 

AIIIMn1111H t-1TX-b1H 2 019 0HbJJ).2 gyra, p capblH 
22- bl 8APJ\IIIH 33h)l(1,1T ;(.III xypangaaHbl 

1,Yc), p,yr33ri>..JOrro0J1blH ascpanT 
~ 

- - - ' HOfOOH, TOrTBOPTOl-1 X8r>KJ1l-1l-1H XiiTl-1l-1H 30Pl-1J1T 
60J10BCPYYJ1AX YH,Q3CJ13J1 .. 1 

AHY-blH HbtO-lltOpK X0TH00 2015 0Hbl 9 AVr33p capA A3JlXIIIIII gaflapaa 2030 0HA xaMTpaH 
xyp3x "TorrsopTOIII xenKn111IIIH 3op111I1TYYA"-b1r 6arancHaap xyH repenxreH xo1114 ye111111HX33 111p33gy111r 
6aranraa>Kyynaxaa TyHxamacaH 6111J133. RnaHryfla H111111r:,M, 3g111111H 3acn1111r X8r>KVVI13XA33 6a111ranb 
0p4Hbl H8Jl88J1Jlllllllr xapramaH 1.1or1.1oop Hb 884 V33Xllll/lr 0HI.I0Jl>K, H0r00H ecenr Hb T0rTB0pT0III 
X8r>KIIIJ1A xyp3X 38M X3M33H Hllllllr3M, 3At.1111H 3acar 6a111raJ1b 0pl.!Hbl rypsaH rymaap V3VVI13JlT33p 
T0rTB0PT0III X8r>KIIIJ1A xyp:,x Hb 31.1CIIIIIIH 30p111mo 6a111x ecro111r 388Jl8C8H. 

OpxoH 8111Mn1111H "HorooH, T0rTB0pT0III X8nKflt.1111H X3Tt.1111H 3op111nT'1-blf 6onoscpyynaxgaa HY5-
33C 6aTancaH Aaf!H A3J1Xt.1111H rorrsopro111 xenKnt.11/iH y3:,r, caHaaHA rynryypnaH MoHron Yncb1H 
TorrsopTOIII X8nKflt.1111H Y33!1 5ap111Mrnan-2030, MoHrOJl YJ1CblH Hor0OH X8nKflllll/lH 6ognoro, VIIIIl 
8>KIIIJ1JlaraaHbl T8Jl8BJ18ree 2030, OpxoH 81/iMrllllllH 3acar gaprblH 2016-2020 0HA X3P3r>KVVI13X YIIIIl 
a>K111nnaraaHbl xeren6ep 3:,p3r -rymyyp 6ap111Mr 61111.1ryyAt.1111r VHA3CJ13Jl 6onrocoH 6onHo. 

XaHralllH 6yct.1IIIH -rynryyp T88 OpX0H 81/iMar, 3pA3H3T X0TblH xyBbA XVH 8MblH T8BI18pen, 
cyypbUJIIIJlTaac VVA3flT3111 TynraMga>K 6y111 8CYYAI1YYA 6onox 8>KIIII1ry111A3J1, A3A 6yr1.1111111r C8111>Kpyynax 
epreTrex, Hl'llllfMIIIIIIH cyypb V111Ill.!111Jlf33r 6yx HIIIIIIT3A T3fUJ xypT33M>KT3111 xypr:,x, araap, xepCHIIIIII 
6ox111pgon 33pr111111r UJIIIIIIAB3pn3x 3a11111wry111 waapgnara rynrap1.1 6a111Ha. 

IIIIIIMA OpxoH 81/iMrllllllr 111pr3H 6yp111111H :,pyyn, at0ynry111 6aL11AJ1blf xaHra>K, 33J1T3111 , xypT33M)l(T31/1, 
6t.1e gaacaH T0rTB0pT0III, H0f00H X0T 6omoH X8r>KVVI13X 60AJ10fblH 6apl'IMT 6l'!l.lrllllllr 6onoscpyyn>K 
A3J1XIIIIIIH TorrsopTOIII X8r>KJ1111111H 3op111mo 60J10H MoHron YilCblH TorrsopT0III X8nKnllll/lH 3op111mo 2030 
6ognorblH 6ap111MT 61111.1ryygT3111 YflJ1AYYJ1aH X3p3f>KVVJ13X Hb H3H 4yxan 60I100A 6a111raa IOM. 
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НЭГ. ОРХОН АЙМАГ, ЭРДЭНЭТ ХОТЫН НОГООН, ТОГТВОРТОЙ 

ХӨГЖЛИЙН ХЭТИЙН ЗОРИЛТЫН  АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ 

ЗОРИЛГО,ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ, ҮЕ ШАТ 

1.1 Алсын хараа: “Ээлтэй хөгжил Эрдэнэтээс” 

1.2 Эрхэм зорилго: Эрүүл, оюунлаг иргэнтэй, цэвэр, аюулгүй орчинтой, байгальд ээлтэй 

үйлдвэрлэл, хэрэглээг дэмжсэн, тогтвортой засаглалтай, ногоон хот болно. 

1.3 Орхон аймаг, Эрдэнэт хотын Ногоон, тогтвортой хөгжлийн Тэргүүлэх чиглэлүүдийг 

дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд: 

1.3.1 НИЙГМИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ 

Нийт хүн амыг тэжээллэг, аюулгүй хүнс, баталгаат ундны ус, хямд, найдвартай, орчин үеийн 

эрчим хүч, ариун цэврийн байгууламжаар хангах, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг 

сайжруулах, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх замаар өвчлөл, нас баралтыг 

бууруулан, дундаж наслалтыг нэмэгдүүлж, хүн бүрт чанартай боловсролыг тэгш хүргэх, насан 

турш боловсрох боломжийг бүрдүүлж, бүтээмжтэй, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, 

байнгын тасралтгүй орлоготой, боловсролтой, эрүүл, оюунлаг “Эрдэнэт иргэн”-ийг 

төлөвшүүлнэ.  

1.3.2 ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ 

Зохистой хэрэглээ болон байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон 

хаягдал багатай, эдийн засгийн үр ашигтай, найдвартай дэд бүтэц, шинжлэх ухаан, технологи, 

инновацид тулгуурласан өрсөлдөх чадвар бүхий хариуцлагатай үйлдвэрлэл, үйлчилгээг 

хөхүүлэн дэмжиж, аймгийн онцлог, бүтцэд тулгуурласан аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, дамжин 

өнгөрүүлэх чадамжийг нэмэгдүүлэх замаар тогтвортой эдийн засгийн өсөлт бүхий “Бүс нутгийн 

логистик төв”, тэгш, хүртээмжтэй, аюулгүй, өөрөө өөрийгөө тэтгэдэг эдийн засагтай “Бие 

даасан Хот” болон хөгжинө. 

1.3.3 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ 

Хот болон хөдөө орон нутаг хоорондын эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны эерэг холбоог 

бэхжүүлж, ой, амьтан, ургамлыг хамгаалж, тэдгээрийг байгалийн жамаар нөхөн сэргээх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх, байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах, экосистемийн тэнцвэрт 

байдлыг хадгалах үр дүнтэй төлөвлөлт хийх, иргэдэд экологийн боловсрол, хүмүүжил олгож, 

байгаль орчныг хамгаалахад бүх нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж эрүүл аюулгүй таатай орчин 

бүхий “Ногоон хот”-ыг бий болгоно. 

1.3.4 ЗАСАГЛАЛЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ 

Хүний эрх ба хуулийг эрхэмлэн дээдэлж, иргэн – төр - хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаанд 

тулгуурласан нутгийн өөрөө удирдах болон захиргаа, төрийн үйлчилгээний байгууллагын 

чадварлаг бүтцийг бүрдүүлж, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, орчин үеийн 

цахим засаглалыг нэвтрүүлэн, засаглалын бүх шатанд хариуцлага, ил тод байдлыг ханган, 

иргэн бүрт хүртээмжтэй “Төрийн үйлчилгээний өндөр соёлтой загвар аймаг” болно. 

1.4 Аймгийн Тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилгыг 2 үндсэн үе шаттай хэрэгжүүлнэ: 

 1 дүгээр үе шат: 2019-2021он  

 2 дугаар үе шат: 2022-2025 он 
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ХОЁР. ОРХОН АЙМАГ, ЭРДЭНЭТ ХОТЫН НОГООН, ТОГТВОРТОЙ 

ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ 

2.1 ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ 1: НИЙГМИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ 

Нийт хүн амыг тэжээллэг, аюулгүй хүнс, баталгаат ундны ус, хямд, найдвартай, орчин үеийн 

эрчим хүч, ариун цэврийн байгууламжаар хангах, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг 

сайжруулах, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх замаар өвчлөл, нас баралтыг 

бууруулан, дундаж наслалтыг нэмэгдүүлж, хүн бүрт чанартай боловсролыг тэгш хүргэх, насан 

турш боловсрох боломжийг бүрдүүлж, бүтээмжтэй, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, 

байнгын тасралтгүй орлоготой, боловсролтой, эрүүл,  оюунлаг “Эрдэнэт иргэн”-ийг 

төлөвшүүлнэ.  

 

Тэргүүлэх чиглэл 1-ийн хүрээнд дараах зорилго, зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд: 

Зорилго нэг 
Ядуурлыг бууруулан ногоон амьдралын хэв маягийг 
төлөвшүүлэх 

      Зорилт 1.1. 

Бүх хүн ам, ялангуяа нийгмийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай өрх 
иргэнд хүртээмжтэй, баталгаатай үндсэн суурь үйлчилгээ болон 
нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, хүн амын амьжиргааны 
түвшнийг дээшлүүлэх  

      Зорилт 1.2. 

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын чиг хандлагыг ногоон эдийн 
засгийн бүтэц, эрэлтэд нийцүүлэн хөгжүүлж, зохистой хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжиж, ногоон ажлын байраар хангах замаар ажилгүйдлийг 
бууруулан  иргэн бүрийг ажилтай орлоготой болгох  

Зорилго хоёр 
Хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийг дэмжиж, хүн амын хүнсний 
аюулгүй байдлыг хангаж тэжээллэг чанарыг нэмэгдүүлэх 

      Зорилт 2.1. 

Хүн ам, ялангуяа ядуу болон бага насны хүүхэд, өсвөр насны охид, 
жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүд, өндөр настныг тэжээллэг эрүүл ахуйн 
баталгаатай хүнсээр хүртээмжтэй, тогтвортой хангах 

      Зорилт 2.2. 
Кластерийг дэмжин, мал аж ахуй, газар тариаланг хослуулан хөгжүүлж, 
органик үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар хүн амын эрүүл, аюулгүй, 
экологийн цэвэр хүнсний хэрэгцээг хангах 

Зорилго гурав Хүн амыг эрүүл сайн сайхан амьдрах нөхцөлөөр хангах  

      Зорилт 3.1. 

Нийгмийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, иргэдэд амьдралын 
зөв дадлыг хэвшүүлж, эрт илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог 
бэхжүүлж, хүн амын дундаж наслалтыг уртасгах 

      Зорилт 3.2. 

Халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлэлт, дэвшилтэт ээлтэй 
шинэ технологи бүхий эрүүл мэндийн оношилгоо, эмчилгээ 
үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах замаар өвчлөл, нас 
баралтыг бууруулах 

      Зорилт 3.3. 

Гэр бүл төлөвлөлт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн асуудлыг 
сайжруулах, иргэдийн энэ талын мэдлэгийг нэмэгдүүлж бэлгийн болон 
нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүн бүрт хүргэх 
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      Зорилт 3.4. 

Хүн амын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, чанар аюулгүй байдлыг хангасан, 
хариуцлагатай, үйлчлүүлэгч төвтэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 
тогтолцоог хөгжүүлэх 

Зорилго дөрөв  
Хүн бүрт чанартай боловсролыг тэгш, оролцоотой хүргэх, 
насан турш сурч боловсрох боломжийг бүрдүүлэх 

      Зорилт 4.1. 
Хүүхэд бүрт сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролыг  эзэмшүүлж, 
ялангуяа тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдийн сурч 
боловсрох орчин нөхцөлийг сайжруулах  

      Зорилт 4.2. 
Төр болон хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаанд түшиглэн 
хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, мэргэжилтэй ажилтан 
бэлтгэх 

      Зорилт 4.3. 

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, ногоон хэрэглээний соёлыг хүүхэд, 
залуучууд, иргэдэд олгож, байгаль орчноо хамгаалах уламжлалт ёс 
заншил, соёлыг төлөвшүүлэх, насан туршийн боловсролын тогтолцоог 
сайжруулах 

      Зорилт 4.4. 
Багш ажилтны хөгжлийг дэмжиж, ажиллах таатай нөхцөл бүрдүүлэх, 
нийгмийн баталгааг хангах, боловсролын байгууллагын өрсөлдөх 
чадварыг нэмэгдүүлэх 

Зорилго тав  Жендерийн тэгш байдлыг хангах 

      Зорилт 5.1. 
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендерийн эрх тэгш 
байдлыг хангах, цалин хөлсний зөрүүтэй байдлыг бууруулах  

      Зорилт 5.2. 
Ялгаварлан гадуурхах болон  хүчирхийллийн бүх хэлбэр, хүний наймаа, 
бэлгийн болон бусад мөлжлөгийг устгах 

      Зорилт 5.3. 
Улс төр, эдийн засаг, олон нийтийн амьдралын шийдвэр гаргах бүх 
түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлж, тэгш боломжоор хангах  

Зорилго зургаа 
Хүн амыг аюулгүй, баталгаат ундны ус, ариун цэврийн 
байгууламжаар  хангах 

      Зорилт 6.1. Хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усаар хангах 

      Зорилт 6.2. 
Стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжийг 
нэмэгдүүлэх, бүх нийтээр ариун цэвэр, эрүүл ахуйн зохистой, тэгш 
үйлчилгээнд хамрагдах боломжийг бүрдүүлэх 

Зорилт 6.3. 
Ариун цэврийн байгууламж, усны зөв хэрэглээний талаар бүх нийтийн 
ойлголт мэдлэгийг дээшлүүлэх 

Зорилго долоо 
Нийт хүн амыг хямд, найдвартай, тогтвортой эрчим хүчээр 
хангах 

      Зорилт 7.1. 
Нийт хүн амыг найдвартай, хүртээмжтэй, стандартын шаардлага 
хангасан эрчим хүчээр хангах 

      Зорилт 7.2. 
Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, экологийн цэвэр 
эрчим хүчээр айл өрхүүдийн цахилгаан, дулааныг хангах 

 

2.2 ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ 2: ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ 

Зохистой хэрэглээ болон байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон 

хаягдал багатай, эдийн засгийн үр ашигтай, найдвартай дэд бүтэц, шинжлэх ухаан, технологи, 
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инновацид тулгуурласан өрсөлдөх чадвар бүхий хариуцлагатай үйлдвэрлэл, үйлчилгээг 

хөхүүлэн дэмжиж, аймгийн онцлог, бүтцэд тулгуурласан аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, дамжин 

өнгөрүүлэх чадамжийг нэмэгдүүлэх замаар тогтвортой эдийн засгийн өсөлт бүхий “Бүс нутгийн 

логистик төв”, тэгш, хүртээмжтэй, аюулгүй, өөрөө өөрийгөө тэтгэдэг эдийн засагтай “Бие 

даасан Хот” болон хөгжинө. 

Тэргүүлэх чиглэл 2-ын хүрээнд дараах зорилго, зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд: 

Зорилго найм Хүртээмжтэй, тогтвортой эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, хүн 
амыг  үр бүтээмжтэй хөдөлмөр эрхлэлт, зохистой ажлын 
байраар хангах  

      Зорилт 8.1. 
Урт хугацаанд эдийн засгийн дундаж өсөлтийн тогтвортой байдлыг 
хангах, нэг хүнд ногдох эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх,  

      Зорилт 8.2. 
Бүс нутгийн нөхцөл байдалд нийцүүлэн өндөр технологид суурилсан, 
нэмүү өртөг шингэсэн болон боловсруулах, оюуны баялаг бүтээх 
үйлдвэрлэлийг хөрөнгө оруулалтын бодлогоор дэмжиж хөгжүүлэх 

      Зорилт 8.3. 
Ногоон ажлын байр, инновацийг дэмжсэн санхүүгийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар  бичил, жижиг, дунд бизнесийг 
хөгжүүлэх  

      Зорилт 8.4. 
Орон нутгийн соёл, бүтээгдэхүүнийг сурталчлахад чиглэсэн тогтвортой, 
байгальд ээлтэй, хариуцлагатай аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

      Зорилт 8.5. 
Санхүүгийн байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх замаар санхүүгийн 
үйлчилгээнд хамрагдах нөхцөл бололцоог нэмэгдүүлэх  

Зорилго ес Найдвартай дэд бүтэц, хүртээмжтэй, тогтвортой аж 
үйлдвэрийг хөгжүүлэх, инновацийг ногоон хөгжлийн хурдасгуур 
болгох 

      Зорилт 9.1. 
Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод нийцүүлэн инновацийг хөгжүүлэх,  

логистикийн сүлжээ байгуулах боломжийг судалж, нэвтрүүлэх 

      Зорилт 9.2. 

Жижиг дунд үйлдвэрийн салбарыг кластерээр хөгжүүлэх, ШУТ-ийн парк, 
хувийн хэвшлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны 
судалгаанд суурилан шинэ технологи нэвтрүүлэх, инновацийг дэмжих 
төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд чиглүүлэх 

      Зорилт 9.3. 
Мэдээлэл, холбооны технологийн хүртээмж, хүн амын интернэтийн 
ухаалаг хэрэглээг нэмэгдүүлэх 

Зорилго арав Тэгш бус байдлыг багасгах   

      Зорилт 10.1. 
Орлогын тэгш бус байдлыг багасгах, нийгмийн дундаж болон чинээлэг 
дундаж давхаргын нийт хүн амд эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх 

      Зорилт 10.2. 

Бүх хүн амын нийгмийн, эдийн засгийн, улс төрийн эрх мэдэл, оролцоог 
нэмэгдүүлэх, нас, хүйс, хөгжлийн бэрхшээл, арьс өнгө, үүсэл гарал, 
шашин, эдийн засаг болон бусад байдлаар ялгаварлан гадуурхахгүй 
байх 

Зорилго арван 
нэг 

Хотын тэгш, хүртээмжтэй, аюулгүй, тогтвортой хөгжлийг 
дэмжих  

      Зорилт 11.1. 
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, шинэ суурьшлын бүсийг бий болгох, 
байгальд ээлтэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй, дулааны алдагдалгүй 
ногоон барилга байгууламжийг нэмэгдүүлэх 
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      Зорилт 11.2. 
Найдвартай, аюулгүй, хямд, хүртээмжтэй, ухаалаг нийтийн тээврийн 
үйлчилгээг хөгжүүлэх 

      Зорилт 11.3. 

Хүн амын нутагшил суурьшлын зохистой тогтолцоонд тулгуурлан хотын 
хэсэгчилсэн болон ерөнхий төлөвлөгөөг ногоон хотын жишигт 

нийцүүлэн төлөвлөж, зам харилцаа, инженерийн дэд бүтэц байгуулах 
төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, иргэдийн амьдрах эрүүл, аюулгүй, 
тохилог орчныг бүрдүүлж, хотын соёлыг төлөвшүүлэх 

      Зорилт 11.4. 
Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг бүх түвшинд хийж, гамшгийн хор 
хөнөөлийг бууруулах, инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах бодлогыг 
хэрэгжүүлэх 

      Зорилт 11.5. 
Хотын хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах 
үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах 

Зорилго арван 
хоёр 

Хариуцлагатай, тогтвортой хэрэглээ болон үйлдвэрлэлийг 
дэмжих    

      Зорилт 12.1. 

Байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал 
багатай үйлдвэрлэлийг дэмжих, үйлдвэрлэлд байгаль орчны 
удирдлагын багц стандартыг нэвтрүүлэх, зөв зохистой хэрэглээний 
дадлыг бий болгож, төлөвшүүлэх  

      Зорилт 12.2. 
Аж ахуй нэгж байгууллагуудад нийгмийн хариуцлагын үнэлгээний 
стандартыг хэвшүүлэх 

      Зорилт 12.3. 
Химийн бодис болон хортой хог хаягдлыг байгаль орчинд сөрөг 
нөлөөгүй байдлаар устгах, тэдгээрийн хүний эрүүл мэнд, байгаль 
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах 

      Зорилт 12.4. Тогтвортой, ногоон худалдан авалтын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх 

 

2.3 ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ 3: БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ 

Хот болон хөдөө орон нутаг хоорондын эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны эерэг холбоог 

бэхжүүлж, ой, амьтан, ургамлыг хамгаалж, тэдгээрийг байгалийн жамаар нөхөн сэргээх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх, байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах, экосистемийн тэнцвэрт 

байдлыг хадгалах үр дүнтэй төлөвлөлт хийх, иргэдэд экологийн боловсрол, хүмүүжил олгож, 

байгаль орчныг хамгаалахад бүх нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж эрүүл аюулгүй таатай орчин 

бүхий “Ногоон хот”-ыг бий болгоно. 

Тэргүүлэх чиглэл 3-ын хүрээнд дараах зорилго, зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд: 

Зорилго арван 
гурав 

Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний сөрөг нөлөөллийг багасгах 
арга хэмжээг авах  

      Зорилт 13.1. 
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийг судлах, 
түүнийг бууруулах хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх  

      Зорилт 13.2. 

Байгалийн аюулт үзэгдэл, болзошгүй гамшгийг тандан судлах, эрт 
илрүүлэх, урьдчилан мэдээлэх тогтолцоог бэхжүүлж, хор хөнөөлийг 
бууруулах 

Зорилго арван 
тав 

Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх ажлыг эрчимжүүлэн 
орчны бохирдол доройтлыг бууруулж экосистемийн тэнцвэрт 
байдлыг хадгална 
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Зорилт 15.1. 
Хүрээлэн буй орчны бохирдолтыг  бууруулах, орчин үеийн дэвшилтэт 
технологийг нэвтрүүлэх замаар байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг багасгах 

Зорилт 15.2. 
Байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зөв зохистой 
ашиглах 

Зорилт 15.3. 

Усны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, эхийг хамгаалах, усны бохирдлыг 
багасгах, бохир усыг цэвэршүүлэх, дахин ашиглах, ариутгах татуургын 
байгууламжийн хүчин чадал, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх замаар ус 
ашиглалтын үр ашгийг бүх салбарт дээшлүүлэх 

  

2.4 ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ 4: ЗАСАГЛАЛЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ 

Хүний эрх ба хуулийг эрхэмлэн дээдэлж, иргэн – төр - хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаанд 

тулгуурласан нутгийн өөрөө удирдах болон захиргаа, төрийн үйлчилгээний байгууллагын 

чадварлаг бүтцийг бүрдүүлж, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, орчин үеийн 

цахим засаглалыг нэвтрүүлэн, засаглалын бүх шатанд хариуцлага, ил тод байдлыг ханган, 

иргэн бүрт хүртээмжтэй “Төрийн үйлчилгээний өндөр соёлтой загвар аймаг” болно. 

Тэргүүлэх чиглэл 4-ийн хүрээнд дараах зорилго, зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд: 

Зорилго арван 
зургаа 

Засаглалын бүх шатанд хариуцлага, ил тод байдлыг хангасан, 
оролцоо бүхий чадварлаг институцийг бүрдүүлэх 

      Зорилт 16.1. 

Бүх нийтэд эрхзүйн боловсрол олгож, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, нийгмийн дэг журмыг хангах замаар авлига хээл хахууль, 
зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, хүчирхийллийг бууруулан амар тайван 
амьдрах нөхцөлийг бий болгох 

      Зорилт 16.2. 

Нутгийн өөрөө удирдах ёсны  болон захиргааны байгууллагаас 
боловсруулж байгаа бодлого, түүний хэрэгжилтэд салбар хоорондын 
уялдаа холбоо хамтын ажиллагааг хангах,  мэдээллийн нэгдсэн  
системийг нэвтрүүлэх 

      Зорилт 16.3. 

Төрийн байгууллагуудын чадавх, бодлогын залгамж чанарыг сайжруулах, 
төрийн албан хаагчдын тогтвортой байдал, хариуцлага, мэргэшсэн 
байдал, манлайллыг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд тэгш 
хүртээмжтэй хүргэх 

Зорилго арван 
долоо 

Тогтвортой хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх 

      Зорилт 17.1. 

Бизнесийн болон иргэний нийгмийн байгууллагын үйл ажиллагааг орон 
нутгийн онцлогт тохирсон арга хэлбэрээр дэмжиж, төрийн зарим чиг 
үүргийг хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх замаар төр 
хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх 

      Зорилт 17.2. 
Тогтвортой үйлдвэрлэл, инноваци зэрэг ногоон хөгжлийг дэмжсэн бүс 
нутаг, хот, олон улсын байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх 
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ГУРАВ. ОРХОН АЙМГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ХЭТИЙН ЗОРИЛГЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ГОЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Зорилт 1.1-ийн хүрээнд: Бүх хүн ам, ялангуяа нийгмийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай 

өрх иргэнд хүртээмжтэй, баталгаатай үндсэн суурь үйлчилгээ болон нийгмийн хамгааллын 

үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, хүн амын амьжиргааны түвшнийг дээшлүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Хүний хөгжлийн индекс оноо 0.763 0.806 0.842 

2 Ядуурлын хамралтын хүрээ хувь 23.5 15 10 

 

1.1.1. Өрхийн хөдөлмөрийн насны, хөдөлмөр эрхлээгүй иргэний судалгааг тогтмол гаргаж, 

цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх  

1.1.2. ХБИ, ахмад настанд үзүүлэх эрүүл мэнд, нийгмийн халамж хамгааллын үйлчилгээг 

сайжруулах 

1.1.3. Байгалийн аюулт үзэгдэл, доройтол, гамшгийн үр дагаврыг арилгах, нөхөн сэргээх үйл 

ажиллагааг ажил эрхлээгүй, ажил эрхлэх боломжтой иргэдийг оролцуулан зохион 

байгуулж, орлогоо нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх 

1.1.4. Олон нийтийн эргүүл хамгаалал, байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх, гэмт хэрэг, осол 

гэмтлээс сэргийлэх бүлэг ажиллуулах чиглэлээр улирлын чанартай /3-6 сарын 

хугацаанд/ ажлын байраар хангаж хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр цалинжуулах 

1.1.5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн 

боловсролын сургалтад хамруулж, ажил хөдөлмөрт татан оролцуулж, ажил орлоготой 

болгох 

1.1.6. Иргэдэд үзүүлж буй нийтийн тээврийн үйлчилгээний хөнгөлөлтийг жигд, хүртээмжтэй 

хүргэх 

1.1.7. Гэр хорооллын багуудад нийтийн тээврийн үйлчилгээний маршрутыг оновчтой болгож, 

авто зогсоолыг нэмэгдүүлэх 

1.1.8. Тухайн багт албан ёсны бүртгэлгүй иргэдэд төрийн үйлчилгээ /эмнэлэг, сургууль, 

цэцэрлэг г.м/ үзүүлэх асуудлыг тухайн иргэний харьяалалтай аймаг, сумтай харилцан 

үүрэг хүлээх зарчмаар шийдвэрлэх 

1.1.9. Багийн иргэдэд соёл, урлагийн үйлчилгээ явуулах нөхцөл боломжийг сайжруулж, 

үйлчилгээний шинэ менежментээр ажиллуулах 

1.1.10. Хөдөлмөр эрхлэх боломжтой, хүсэлтэй ахмад настныг бүртгэл судалгаанд тулгуурлан 

ахмад настны бие даасан байдал, хөгжил оролцоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах, 

тэдний оюуны болон мэргэжлийн туршлага, чадавхыг ашиглах нийгмийн амьдралд 

идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэж, хувь нэмрээ оруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх 

1.1.11. Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, олон талт эвент арга 

хэмжээг бий болгосноор мөнгөний эргэлт урсгалыг өсгөж, иргэдийн ажил эрхлэлт 

нэмэгдэж, бизнес эрхлэгчдийн идэвх санаачилга дээшлэн жижиг дунд үйлдвэрлэл, 

өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх 

Зорилт 1.2-ын хүрээнд: Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын чиг хандлагыг ногоон 

эдийн засгийн бүтэц, эрэлтэд нийцүүлэн хөгжүүлж, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, 

ногоон ажлын байраар хангах замаар ажилгүйдлийг бууруулан  иргэн бүрийг ажилтай 

орлоготой болгох. 
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№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Ажилгүйдлийн түвшин хувь 22.4 9.1 4.5 

2 Ногоон ажил эрхлэлтийн 

хувь 
хувь - 10 20 

 

1.2.1. Шинээр бий болсон, сул чөлөөтэй эрэлттэй байгаа ажлын байрны эрэлтийн судалгааг 

тогтмол гаргаж, цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

1.2.2. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгож, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, мэргэжлийн болон 

хөдөлмөрийн харилцаа, хувь хүний төлөвшлийн сургалтад хамруулах, хөдөлмөрт 

бэлтгэх үйлчилгээг үзүүлэх 

1.2.3. Орон нутгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас ирүүлсэн болон бусад орон нутгаас 

зарлаж байгаа ажлын байрны захиалгад тулгуурлан ажилд зуучлах арга хэмжээг зохион 

байгуулах 

1.2.4. Өрхөөр үйлдвэрлэл эрхэлж, өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгож байгаа иргэдийг 

бичил, өрхийн үйлдвэрлэл явуулах ажлын байраар хангах, санхүүгийн болон тоног 

төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлэх, орон нутгийн онцлогт нийцсэн жишиг үйлдвэрийг бий 

болгоход бүх талын дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх 

1.2.5. Гадаадад ажиллаж, амьдарч байгаад буцаж ирсэн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжин, өндөр хөгжилтэй орнуудын дэвшилтэт техник, технологийг эх орондоо 

нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

Зорилт 2.1-ийн хүрээнд: Хүн ам, ялангуяа ядуу болон бага насны хүүхэд, өсвөр насны охид, 

жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүд, өндөр настныг тэжээллэг эрүүл ахуйн баталгаатай хүнсээр 

хүртээмжтэй, тогтвортой хангах. 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 5 хүртэлх насны тураалтай 

хүүхдийн эзлэх хувь 
хувь 2.2 (2017) 0.1 0 

2 Цус багадалттай жирэмсэн 

эмэгтэйчүүдийн хувь 
хувь 11.7 5.0 0 

 

2.1.1. Нийгмийн халамж нэн шаардлагатай бүлгийн жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүдийг нэмэлт 

аминдэмд хамруулах ажлыг зохион байгуулах 

2.1.2. Шим тэжээллэг болон органик хүнсний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэлийг дэмжин 

хөгжүүлэх; 

2.1.3. Монгол хүний зохистой хооллолтын зөвлөмжийн дагуу, хүн амын хоол тэжээлийн 

талаарх боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулна. 

2.1.4. Аж ахуйн нэгж, иргэдийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг “А”, “Д”, “E” амин дэм, эрдэс бодисоор 

баяжуулах, шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл бий болгоход чиглэгдсэн  үйл 

ажиллагааг зээл, хөрөнгө оруулалтын бодлогоор дэмжинэ 

2.1.5. Баяжуулсан болон зохицуулах үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх 

талаар иргэдэд хандсан сургалт, сурталчилгааг өргөжүүлнэ 

2.1.6. Эрүүл мэндийн газрын зохистой хооллолтын кабинетыг тогтмол ажиллуулж жирэмсэн 

эмэгтэйчүүд, бага насны хүүхэд, асран хамгаалагч, иргэдэд зориулсан сургалт, 

сурталчилгааны ажлыг тогтмолжуулна 
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2.1.7. Нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн хоолны шим тэжээл, чанар, түүнд тавих хяналтыг 

сайжруулах, нийтийн хоолны үйлдвэрлэлд зэрэглэл тогтоох 

2.1.8. Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэлт, хагас 

боловсруулсан бүтээгдэхүүний үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжсэн хүнсний хангамжийн 

логистикийг бий болгох, зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх 

2.1.9. Хүн амын хоол, хүнсний талаарх мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, хоол, хүнсээ сонгох, 

хэрэглэх, хадгалах хандлагыг өөрчлөх, хяналт тавих дадал төлөвшүүлэх, өрхийн 

хүнсний хэрэгцээгээ хангах, сайжруулах оролцоог нэмэгдүүлэх 

Зорилт 2.2-ын хүрээнд: Кластерийг дэмжин, мал аж ахуй, газар тариаланг хослуулан 

хөгжүүлж, органик үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар хүн амын эрүүл, аюулгүй, экологийн 

цэвэр хүнсний хэрэгцээг хангах 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний орон нутгийн үйлдвэрлэлээр хангах хангамж 

1.1 -Мах, махан бүтээгдэхүүн хувь 57.4 60 75 

1.2 -Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн хувь 32.6 40 60 

1.3 -Гурил хувь 100 100 100 

1.4 -Төмс хувь 69.2 75 90 

1.5 -Хүнсний ногоо хувь 49.6 60 80 

 

2.2.1. Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнийн үйлдвэрлэл шинээр эрхлэх, үйлдвэрлэлээ 

өргөжүүлэхэд нь урт хугацаатай санхүүгийн эх үүсвэр олгох, төмс, хүнсний ногоо 

борлуулах үйл ажиллагааг орон нутгаас дэмжих 

2.2.2. Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд техник, үрийн шинэчлэлийг хийх, техникээр 

үйлчлэх дундын төв байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх 

2.2.3. Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг технологийн зохистой хугацаанд гүйцэтгэхэд 

шатахуун, бордоо, ургамал хамгааллын бодис гэх мэтээр төрөөс үзүүлж буй дэмжлэгт 

хамруулах, төрөл бүрийн үр, техник тоног төхөөрөмжийг худалдан авахад зуучлах, 

дэмжлэг үзүүлэх 

2.2.4. Төмс, хүнсний ногооны тариалангийн үйлдвэрлэлийн хүрсэн түвшнийг тогтворжуулан, 

эрчимжүүлэн хөгжүүлж бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах, га-аас авах ургацын 

хэмжээг нэмэгдүүлэх, боловсон хүчнийг чадавхжуулна 

2.2.5. Зориулалтын агуулах, зоорины багтаамжийг нэмэгдүүлэх, зоорь, хүлэмжийн аж ахуйн  

хувийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжин урамшуулна 

2.2.6. Өрхийн тариалан эрхлэгчдийг бүлэг, хоршооны зохион байгуулалтад оруулж, төмс, 

хүнсний ногооны борлуулалтын нэгдсэн сүлжээ  бий болгоно. 

2.2.7. Мал сүргийн эрүүл мэндийг хамгаалах, цэвэр, аюулгүй түүхий эд, бүтээгдэхүүнээр 

хэрэглэгчдийг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний бэлэн байдлыг өндөржүүлж, зоонозын зарим 

халдварт өвчнөөс мал сүргийг эрүүлжүүлэх ажлын үр дүнг сайжруулах 

2.2.8. Үхэр, хонины аж ахуйг махны чиглэлээр эрчимтэй хөгжүүлэх 

2.2.9. Уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуйг эрхлэх ажлыг өргөжүүлж хоршоо, 

фермерүүдийг дэмжиж ажиллах 

Зорилт 3.1-ийн хүрээнд: Нийгмийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, иргэдэд 

амьдралын зөв дадлыг хэвшүүлж, эрт илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бэхжүүлж, 

хүн амын дундаж наслалтыг уртасгах 
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№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Хүн амын дундаж наслалт тоо 71.07 73.8 76.1 

2 Урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгийн хувь 
хувь 39.4 49.2 58.7 

 

3.1.1. Иргэдийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах ажлыг жил бүр зохион 

байгуулж, бүх шатны төрийн болон аж ахуй нэгж байгууллагын оролцоог сайжруулан, 

үүрэг хариуцлага, үр дүнг тооцон ажиллах 

3.1.2. ”Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих” бүх нийтийн аян өрнүүлэн, “Эрүүл мэндийг 

дэмжигч байгууллага”-ыг нэмэгдүүлэх, 

3.1.3. Хүүхэд, залуучууд, залуу гэр бүлд дархлаажуулалт, урьдчилан сэргийлэх товлолт үзлэг, 

эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдахын ач холбогдлыг сурталчлах, хамралтыг нэмэгдүүлэх,  

3.1.4. Их дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрийн төвд суралцагчид, цэргийн 

алба хааж байгаа хугацаат цэргийн албан хаагчдад зориулсан нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэнд, гэр бүл төлөвлөлтийн чиглэлээр сургалтыг тогтмол зохион байгуулах,  

3.1.5. Бага насны хүүхэд, сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд эрүүл мэндийн боловсролыг 

тэдний насны онцлогт тохируулан олгох ажлыг эхлүүлж,  тогтмолжуулах, 

3.1.6. Хүүхдийг хөхөөр хооллох орчныг бүрдүүлэх, “Эх, хүүхдэд ээлтэй байгууллага” 

хөдөлгөөнийг өрнүүлэх, эмэгтэйчүүд олноор ажилладаг Эрдэнэт хивс болон бусад 

байгууллагад хүүхэд хөхүүлэх өрөө тасалгаа байгуулах. 

3.1.7. Зам тээврийн болон ахуйн осол гэмтлээс сэргийлэх, ажлыг замын цагдаа, мэргэжлийн 

хяналт, нийтийн тээврийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх, 

3.1.8. Өсвөр үе, залуучуудад архидалт, тамхидалт, дам тамхидалт, мансууруулахын хор 

холбогдлын талаарх мэдээлэл сурталчилгааг тэдний эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн, 

хэвлэл мэдээллийн бүр хэрэгслийг ашиглан, системтэйгээр хүргэх,  

3.1.9. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, ахмад настнуудад зориулсан нөхөн сэргээх төвийг 

байгуулж, мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах,  

3.1.10. “Дэлхийн эрүүл мэндийн өдөр”, “Гар угаах” “Хепатиттэй тэмцэх”, “Чихрийн шижинтэй 

тэмцэх”, “Сүрьеэгүй бүс”, “ХВХВ, ДОХ-ын халдвартай тэмцэх” ... зэрэг дэлхийн 

өдрүүдийг тэмдэглэж, иргэдэд тухайн сэдвээр мэдээлэл сурталчилгааг хүргэх ажлыг 

тогтмолжуулах,  

3.1.11. Стандартын шаардлага хангасан ундны усаар хүн амыг хангах, хот, суурин газрын 

хаягдал ус цэвэрлэх байгууламжийг үе шаттайгаар шинэчлэх, 

3.1.12. Хүүхдийн байгууллагын ариун цэвэр, эрүүл ахуйн стандартыг хангуулах 

3.1.13. Насжилтад бэлтгэх, ахмадын эрүүл мэндийг сайжруулах, нийтийн биеийн тамир, дасгал 

хөдөлгөөнийг дэмжиж, төрийн үйлчилгээний байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдийн 

хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, 

Зорилт 3.2-ын хүрээнд: Халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлэлт, дэвшилтэт 

ээлтэй шинэ технологи бүхий эрүүл мэндийн оношилгоо, эмчилгээ үйлчилгээний чанар 

хүртээмжийг сайжруулах замаар өвчлөл, нас баралтыг бууруулах 
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№ Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих нэгж 

Суурь 

түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Эхийн эндэгдлийн харьцаа 

(100 000 амьд төрөлтөд 

ногдох) 

просантимиль 0 0 0 

2 Нялхсын эндэгдлийн түвшин 

(1000 амьд төрөлтөд ногдох) 
промиль 28.3 14 8 

3 Амьсгалын замын өвчний 

шалтгаант нас баралтын 

түвшин (10000 хүн амд 

ногдох) 

продецимиль 0.7 0.2 0.1 

4 Зүрх судасны өвчлөлийн 

шалтгаант нас баралтын 

түвшин (10000 хүн амд 

ногдох) 

продецимиль 19.3 13.3 9.9 

5 Хорт хавдрын шалтгаант нас 

баралтын түвшин (10000 хүн 

амд ногдох) 

продецимиль 13.18 10.5 9.0 

 

3.2.1. Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчин болон орон нутгийн тэргүүлэх өвчлөлд 

тандалт, судалгааг жил бүр хийж, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, 

3.2.2. Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэлтийг үе шаттайгаар зохион байгуулах, 

3.2.3. Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан, 

өртөмтгий бүлгийн эмэгтэйчүүдийг эмчлэн эрүүлжүүлэх, ажлыг зохион байгуулах 

3.2.4. Засгийн газрын “Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд зорилтот бүлгүүдэд 

элэгний хорт хавдар, В,С вирусийн халдварыг эрт илрүүлж, өвчлөлийг бууруулах, 

эмчлэх ажлыг зохион байгуулах, 

3.2.5. “Элэгний вирусгүй Эрдэнэт хот” аяныг зохион байгуулах, үйл ажиллагааг нь дэмжиж 

ажиллах, 

3.2.6. Сүрьеэгийн эрт илрүүлэлт, оношилгоо эмчилгээг сайжруулан, тандалт судалгааг зохион 

байгуулах, сүрьеэгийн халдварыг түргэн хугацаанд оношлох шинэ технологийг 

нэвтрүүлэх, 

3.2.7. Хүн амын дундах ДОХ/ХДХВ/БЗДХ-ыг эрт илрүүлэх, оношлох, эмчлэх ажлыг 

эрчимжүүлэх, “100 хувь бэлгэвч” аяныг өрнүүлэх,  

3.2.8. Ерөнхий боловсролын сургууль, МСҮТ, коллеж, их, дээд сургуулиудыг  эмчээр хангаж, 

тэднийг өсвөр үеийн эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалт давтан сургалтад амруулж 

бэлтгэх,  

3.2.9. Хүүхдийн амны хөндийн өвчнийг оношлох, эмчлэх ажлын хүрээнд цэцэрлэг, ерөнхий 

боловсролын сургуулийн хүүхдийн шүдийг эрүүлжүүлэх ажлыг төр, хувийн хэвшлийн 

эрүүл мэндийн байгууллага болон бусад байгууллагуудын оролцоотойгоор зохион 

байгуулах, 

3.2.10. Эрт илрүүлэг, оношилгоонд нэн шаардлагатай эм, урвалж, түргэвчилсэн оношлуур, 

эмнэлгийн хэрэгслээр хангах, гэрээгээр хангагдаж байгаа эмийн чанар хүртээмж 

хэрэглээнд хуулийн дагуу хяналт тавих, худалдаанд байгаа эмийн үнийг иргэдэд 

нээлттэй болгох 

3.2.11. Цахим эрүүл мэндийн төслийг өргөжүүлж, сум өрхийн Эрүүл мэндийн төвийг БОЭТ-ийн 

зайн оношилгооны төвтэй холбох,  
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3.2.12. Заавал хийгдэх товлолт дархлаажуулалтад хамрагдалтын мэдээллийн нэгдсэн сантай 

болох,  

3.2.13. Хепатитийн В вирусийн халдвартай эхээс төрсөн хүүхдэд хепатитийн  В вирусийн  эсрэг 

вакцины “0” тунтай  хамт  иммуноглобулиныг хийх боломжийг  судалж, нэвтрүүлэх,  

3.2.14. “Эхээс хүүхдэд ХДХВ, гепатитийн В вирус болон тэмбүүгийн халдвар дамжихыг таслан 

зогсоох” бүсийн стратегийг хэрэгжүүлэх, 

3.2.15. Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдварт өвчнийг уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль 

орчны хүчин зүйлтэй уялдуулан судлах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

байнгын бэлэн байдлыг хангаж ажиллах, 

3.2.16. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн цаг товлох, хөтөч, лавлагаат үйлчилгээг 

өргөжүүлэх, 

3.2.17. Төрийн үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлэх 

чиглэлээр Медпас, Эрдэнэт сувилал болон хувийн хэвшлийн бусад эрүүл мэндийн 

байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, БОЭТ-д хийгдэхгүй байгаа эмнэлгийн зарим 

тусламж үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх арга хэмжээг шат дараалалтайгаар 

хэрэгжүүлэх, 

3.2.18. Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвд хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, удаан 

хугацааны асаргаа сувилгаа шаардлагатай иргэнд эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэхэд 

боломжийг бүрдүүлж, нэн шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслээр хангах, эмч 

эмнэлгийн мэргэжилтнийг сургаж бэлтгэх,  

Зорилт 3.3-ын хүрээнд: Гэр бүл төлөвлөлт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн асуудлыг 

сайжруулах, иргэдийн энэ талын мэдлэгийг нэмэгдүүлж бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэндийн тусламж үйлчилгээг хүн бүрт хүргэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Үр хөндөлтийн харьцаа промиль 294.9 193.5 138.2 

 

3.3.1. Хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн боловсролын талаарх олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг 

дээшлүүлэх, зан үйлийг өөрчлөх сургалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулах 

3.3.2. Өсвөр үе, залуучуудад нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсролыг тэдний хэрэгцээ 

шаардлага, сонирхолд нийцүүлэн олгож, хэрэгжүүлэх 

3.3.3. Эцэг, эхэд болон өсвөр үеийнхэнд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт зохион 

байгуулах 

3.3.4. Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин эмгэгээс сэргийлэх мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг аж 

ахуй нэгжүүдтэй хамтран зохион байгуулж өргөжүүлэх,  

3.3.5. Орон нутаг, дүүрэгт эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих сан байгуулах үйл ажиллагааг 

өргөжүүлэх; 

3.3.6. “Эх, хүүхдэд ээлтэй эмнэлэг”, “Эх, хүүхдэд ээлтэй байгууллага”, “Эх, хүүхдэд ээлтэй 

орон нутаг” болох хөдөлгөөнийг өрнүүлэн эх, хүүхдийн сэргийлж болох эндэгдлийг 

бууруулсан эрүүл мэндийн байгууллага, аймаг, дүүрэгт эдийн засгийн  урамшуулал 

үзүүлэх. 

3.3.7. ГБТ-ийн арга хэрэгслийг нийтийн зах зээлээр хангах ажлыг өргөжүүлэх,  

3.3.8. Үр хөндөлт, аюултай үр хөндөлтийн чиглэлээрх эмэгтэй түүний гэр бүлийн гишүүдийн 

мэдлэгийг нэмэгдүүлж,  үр хөндөлтийн цогц тусламж үйлчилгээ” стандартыг мөрдүүлэх 

ажлыг зохион байгуулах,  
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3.3.9. Үргүйдэл, цэвэршилтийн оношилгоо эмчилгээний чадавхыг бүрдүүлэх ажлыг хувийн 

хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх,  

 

Зорилт 3.4-ийн хүрээнд: Хүн амын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, чанар аюулгүй байдлыг 

хангасан, хариуцлагатай, үйлчлүүлэгч төвтэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тогтолцоог 

хөгжүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 6000 хүн амд ногдох өрхийн 

эрүүл мэндийн төвийн тоо 
тоо 0.59 0.76 0.93 

2 Эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээнд дундаас дээш 

үнэлгээ өгсөн 

үйлчлүүлэгчид 

хувь 
29.5 

(2013) 
55.0 70.0 

3 Эмч, сувилагчийн харьцаа тоо  1:1.2 1:1.6 1:2 

 

3.4.1. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг цогц байдлаар зохион байгуулах, шинээр 

байгуулагдсан хорооллын дунд эрэлт хэрэгцээг үндэслэн Өрхийн эрүүл мэндийн 

төвүүдийг шинээр байгуулан ажиллуулан, иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 

ойртуулах, 

3.4.2. Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн тоног төхөөрөмж, нөхөн сэргээх эмчилгээ, 

лабораторийн чадавхыг сайжруулах, 

3.4.3. Яаралтай түргэн тусламжийн төвийг байгуулж, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, 

тоноглогдсон түргэн тусламжийн автомашинаар хангах, 

3.4.4. Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв /бүсийн нэгдсэн эмнэлэг/, Сум, өрхийн Эрүүл 

мэндийн төвийг батлагдсан стандартад нийцсэн эмнэлгийн орчин үеийн тоног 

төхөөрөмжөөр шат дараалалтайгаар бүрэн хангаж, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг 

сургаж бэлтгэх,  

3.4.5. Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн дэд бүтцийг сайжруулж, хоол судлал, угаалга, 

ариутгал халдваргүйтэл, эмнэлгийн хог хаягдлын менежментийг батлагдсан стандарт, 

жишигт нийцүүлэн тохижуулж, тоноглох,  

3.4.6. Анагаах ухааны салбарт шинээр нэвтэрч буй оношилгоо, эмчилгээний шинэ арга 

технологийг нэвтрүүлэх, техник тоног төхөөрөмжөөр хангах, эмч эмнэлгийн 

мэргэжилтэн, инженер техникийн ажилтнуудыг лавлагаа төвүүд болон гадаад улсын 

эмнэлэг, их дээд сургуульд сургаж бэлтгэх,  

3.4.7. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, тэдний төлөвшил, 

ёс зүй, хандлагыг сайжруулах, 

3.4.8. Эмнэлгийн байгууллагад ажиллагчдын цалин урамшууллыг нэмэгдүүлэх, орон сууц 

болон бусад нийгмийн асуудалд дэмжлэг үзүүлж, хүний нөөцийн тогтвортой ажиллах 

боломжийг бүрдүүлэх, ажиллах орчин нөхцөлийг хангахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, 

 

Зорилт 4.1-ийн хүрээнд: Хүүхэд бүрт сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролыг  

эзэмшүүлж, ялангуяа тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдийн сурч боловсрох 

орчин нөхцөлийг сайжруулах 
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№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Сургуулийн өмнөх 

боловсролын хамран 

сургалтын бохир жин 

хувь 85.5 94.4 100 

2 Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн нэг бүлэгт ногдох 

сурагч, дунджаар 

тоо 28.7 25.9 23.8 

 

4.1.1 Төрийн болон хувийн хэвшлийн цэцэрлэгүүдэд яслийн бүлэг нээж, ажиллуулах. 

4.1.2 Сургуулиудын урлагийн зал, спорт заалыг шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник 

хэрэгслээр үе шаттайгаар хангаж хүүхдийн хөгжих боломжийг бүрдүүлэх, ангиуд, 

мэдээлэл зүйн танхимыг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр тасралтгүй хангах, анги 

бүрийг ухаалаг дэлгэцтэй болгох 

4.1.3 Ерөнхий боловсролын сургуулийн номын сангийн фондыг нэмэгдүүлэх. 

4.1.4 Ерөнхий боловсролын сургуулиудын технологийн кабинетын тоног төхөөрөмж, 

байгалийн ухааны иж бүрэн лабораториор төсөл сонгон шалгаруулах байдлаар үе 

шаттайгаар хангах 

4.1.5 Цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, тоглоом наадгай, эрүүл ахуйн 

стандарт хангасан модон сандал, ороор хангах. 

4.1.6 Ерөнхий боловсролын сургуулиуд, цэцэрлэгүүдийг камержуулах. 

4.1.7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, багшлах 

боловсон хүчнийг бэлтгэх. 

Зорилт 4.2-ын хүрээнд: Төр болон хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаанд түшиглэн 

хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Мэргэжлийн болон 

техникийн боловсрол олгох 

сургууль төгсөгчдийн ажлын 

байраар хангагдсан хувь 

хувь 43.6 63.6 75 

 

4.2.1. Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийг түшиглэн “Бүсийн анагаах ухааны мэргэжил 

дээшлүүлэх төв” байгуулна 

4.2.2. Бүх шатны боловсролын болон эрдэм, шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудын 

уялдаа холбоог бий болгон, сургалтын чанарыг дээшлүүлэх, оюутан залуучуудын 

бүтээлч байдлыг нэмэгдүүлэх 

4.2.3. “Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн парк”-т оюутан, сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг 

хөгжүүлэх “Сургалт судалгааны төв”-ийг бий болгох ажлыг эхлүүлэх 

4.2.4. Боловсролын байгууллагуудын төгсөгчдийг ажлын байраар хангахад төр, хувийн 

хэвшлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, орон нутгийн мэргэжлийн холбоод, аж ахуй 

нэгж байгууллагуудад хэрэгцээтэй мэргэжлийн ажиллагсдын судалгаа хийсний үндсэн 

дээр МСҮТ-ийн элсэлтийг авах 

Зорилт 4.3-ын хүрээнд:  Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, ногоон хэрэглээний соёлыг хүүхэд, 

залуучууд, иргэдэд олгож, байгаль орчноо хамгаалах уламжлалт ёс заншил, соёлыг 

төлөвшүүлэх, насан туршийн боловсролын тогтолцоог сайжруулах 
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№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Эко сургууль хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж буй сургуулийн 

эзлэх хувь  

хувь 18.2 60 100 

2 Тогтвортой хөгжлийн 

боловсролд хамрагдсан 

иргэдийн хувь 

хувь - 60 100 

 

4.3.1. “Эко аялал”, “Мэргэжил сурталчлах аялал”, “Алтан намар”, “Урин хавар” аялал экскурс 

хичээлүүдийг ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын 

байгууллагуудад чанартай зохион байгуулах ажлыг дэмжиж ажиллах. “Замын хөдөлгөөн- 

бичил талбай”-г сургалтын орчин болгож ашиглалтыг тогтмолжуулах, бага насны хүүхдэд 

замын хөдөлгөөний хичээлийг зохион байгуулах. 

4.3.2. Сургалтын зориулалтаар шаардлагатай сургууль, цэцэрлэгийг хүлэмжтэй болгох ажлыг 

нэмэгдүүлэх 

4.3.3. Насан туршийн боловсрол олгох хөтөлбөрүүдээр зайны сургалт явуулахад дэмжлэг 

үзүүлэх 

4.3.4. Их дээд сургууль МСҮТ, насан туршийн боловсролын төвийн дэргэд насан туршийн 

боловсрол олгох ардын уламжлалт гар урлал, дуу хөгжим, соёлын өв, амьдрах ухааны 

чиглэлийн бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжсэн тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, ардын уламжлалт 

гар урлал, амьдрах ухааны чиглэлээр шавь сургалтыг иргэдийн дунд зохион байгуулах. 

4.3.5. Оюутнуудыг амьдрах ухаанд сургах, хөдөлмөрийн хүмүүжил төлөвшлийг хөгжүүлэх 

зорилгоор МСҮТ-үүдэд аж ахуй эрхлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх 

Зорилт 4.4-ийн хүрээнд: Багш ажилтны хөгжлийг дэмжиж, ажиллах таатай нөхцөл бүрдүүлэх, 

нийгмийн баталгааг хангах, боловсролын байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Төвийн дэд бүтцэд 

холбогдсон орон сууцаар 

хангагдсан багшийн эзлэх 

хувь 

хувь 67 70 85 

2 Магистр болон түүнээс 

дээш зэрэгтэй багшийн 

эзлэх хувь 

хувь  16.8 26.1 37.3 

 

4.4.1. Багш, ажилтны  эрүүл мэндийг хамгаалах, ажиллах орчин, нөхцөлийг сайжруулах 

4.4.2. Багш, ажилтны  мэдлэг, боловсрол,  ур чадварыг дээшлүүлэх   

4.4.3. Багшийн  нэр хүнд, үнэлэмжийг дээшлүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах 

4.4.4. Ерөнхий боловсролын сургуулиудад “Багшийн хөгжлийн төв”- ийг байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлэх 

4.4.5. Олон улсын болон улсын олимпиадад байр эзэлж, онцгой амжилт гаргасан багш, 

сурагчдыг шагнаж урамшуулах 

4.4.6. Улсын олимпиадад оролцох багш сурагчдад шаардлагатай зардалд дэмжлэг үзүүлэх 

Зорилт 5.1-ийн хүрээнд: Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендерийн эрх 

тэгш байдлыг хангах, цалин хөлсний зөрүүтэй байдлыг бууруулах 
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№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 ХАА-н салбараас бусад 

салбарт цалинтай ажил 

эрхэлж байгаа хүн амын 

дотор эмэгтэйчүүдийн эзлэх 

хувь 

хувь 52.6 (2015) 51.3 50.4 

2 ААНБ-ын эмэгтэй, эрэгтэй 

ажиллагчдын цалингийн 

ялгаа 

индекс 0.62 0.74 0.86 

 

5.1.1 Эрэгтэй, эмэгтэй хүний гэр бүл, нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, оролцооны талаарх хэвшмэл 

ойлголтыг өөрчлөхөд чиглэсэн жендерийн боловсролыг бүх нийтэд олгох сургалт, 

сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлыг өрнүүлэх, чадавхыг бэхжүүлэх 

5.1.2 Жендерийн мэдрэмжтэй бодлого, төлөвлөлт, төсвийг үндэсний, салбарын, орон нутгийн 

байгууллагын түвшинд хэрэгжүүлэх; 

Зорилт 5.2-ын хүрээнд: Ялгаварлан гадуурхах болон  хүчирхийллийн бүх хэлбэр, хүний 

наймаа, бэлгийн болон бусад мөлжлөгийг устгах 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Гэр бүл цуцлалт, 1000 хүн 

амд ногдох 
тоо 1.7 0.9 0.5 

2 Гэр бүлийн хүчирхийллийн 

хэрэг 
тоо 46 27 18 

 

5.2.1 Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн үйл ажиллагааг чадваржуулах сургалт, мэргэжил 

арга зүйгээр хангах 

5.2.2 Хүүхдийн гэмт хэрэг, эрхийн зөрчил, хүчирхийллээс хамгаалах урьдчилан сэргийлэх 

ажлыг төр, олон нийт, төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион байгуулж, хяналтыг 

сайжруулна. ( 108 утас салбарыг ажиллуулах ) 

5.2.3 Хүүхдийн эрхийн зөрчлийг бууруулах, хүчирхийллээс хамгаалахад холбогдох 

байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах 

Зорилт 5.3-ын хүрээнд:. Улс төр, эдийн засаг, олон нийтийн амьдралын шийдвэр гаргах бүх 

түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлж, тэгш боломжоор хангах 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Аймгийн ИТХ-д сонгогдсон 

гишүүдэд эмэгтэйчүүдийн 

эзлэх хувь 

хувь 6.1 10 20 

2 Төрийн захиргааны удирдах 

албан тушаалтан дотор 

эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 

хувь - 20 40 

5.3.1. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон удирдах албан тушаалд эмэгтэйчүүдийн 

эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх 

Зорилт 6.1-ийн хүрээнд: Хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усаар хангах 
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№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Баталгаат ундны усаар 

хангагдсан хүн амын эзлэх 

хувь 

хувь - 80 90 

 

6.1.1. “Эрдэнэт-Ус ДТС” ОНӨХК-ийг шинээр ундны усны лабораторийн  тоног төхөөрөмжийг 

шинэчлэх 

6.1.2. Ус түгээх байруудын ус нөөцлөх савыг ус түгээх байрны стандартын шаардлагад 

нийцүүлэх 

6.1.3. Айл өрхүүдийн хашаанд гаргасан ундны усны худгуудаас дээж авч шинжилгээнд 

хамруулж, дүгнэлт гаргаж, олон нийтэд мэдээлэх 

6.1.4. Хүн амын унд ахуйд хэрэглэж байгаа усны чанар, бохирдлын түвшин, хүн амын эрүүл 

мэнд, өвчлөл хоорондын хамаарлыг тогтоох тандалт судалгаа хийх, мэдээллийн сан 

үүсгэж, усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

Зорилт 6.2-ын хүрээнд:. Стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжийг 

нэмэгдүүлэх, бүх нийтээр ариун цэвэр, эрүүл ахуйн зохистой, тэгш үйлчилгээнд хамрагдах 

боломжийг бүрдүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Сайжруулсан ариун цэврийн 

байгууламжаар хангагдсан 

хүн амын эзлэх хувь 

хувь - 40 60 

 

6.2.1. Хотын ус хангамжийн шугам сүлжээний гидравлик тооцоог мэргэжлийн байгууллагаар  

хийлгэх 

6.2.2. Хот дотор инженерийн төвлөрсөн шугам сүлжээ бүхий газарт гаргасан усны өөрийн эх  

үүсвэртэй худгуудын ашиглалтыг зогсоож шугамд холбох, цаашид гүний худаг гаргахыг 

хязгаарлах 

6.2.3. Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд, айл өрхийг орчин үеийн шаардлага хангасан тоолуур 

нэвтрүүлэх, “Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд 

зарцуулах усны норм”-ыг мөрдүүлэх 

6.2.4. Гэр хорооллын алслагдсан газруудад ус түгээх байруудыг барих, төвлөрсөн сүлжээнд 

холбох замаар үйлчилгээний хүрээг нягтруулах 

6.2.5. Хотын усны нэгдсэн аж ахуй байгуулах асуудлыг шийдвэрлүүлэх. 

6.2.6. Хотын орон сууцны шинэ хорооллуудын инженерийн шугам сүлжээг үргэлжлүүлж 

барих, жил бүр 1200 м хуучин инженерийн шугам сүлжээг үе шаттайгаар шинэчлэх 

6.2.7. МОН-2301 төслийн хүрээнд барьсан цэвэр бохир усны шугамд айл өрхүүдийг холбох 

6.2.8. Цэвэрлэх байгууламжуудын ашиглалтыг сайжруулан стандартын шаардлагад 

нийцүүлэх, цэвэрлэгдсэн усыг эргүүлэн ашиглах боломжийг судалж хэрэгжүүлэх 

6.2.9. Түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

6.2.10. Гэр хороолллын инженерийн хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжийн зураг 

төслийг баталгаажуулж, шугам сүлжээний эх үүсвэрээс хэрэглэгчийн анхны худаг 

хүртэлх шугамыг үүсгэн байгуулагдсан оршин суугчдын бүлэг болон орон нутгийн, 

анхны худгаас хэрэглэгч хүртлэх шугамыг хөтөлбөрт хамрагдсан айл өрхийн 
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санхүүжилтээр оршин суугч, мэргэжлийн байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд 

хийж гүйцэтгэх 

Зорилт 6.3-ын хүрээнд: Ариун цэврийн байгууламж, усны зөв хэрэглээний талаар бүх 

нийтийн ойлголт мэдлэгийг дээшлүүлэх 

6.3.1. Усыг цэвэр байлгах талаар зөв мэдлэг, хандлага, дадлыг бий болгох сургалт 

сурталчилгааны  ажлыг зохион байгуулах 

6.3.2. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу тогтоосон хил хязгаарт гэр хороолол дахь 

инженерийн шугам сүлжээнд холбогдох “олон нийтийн оролцооны бүлэг”-ийг иргэдийн 

үүсгэл санаачилгаар байгуулж, оролцоог нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

6.3.3. Ногоон барилгын үзэл баримтлал, дулааны алдагдал багатай барилгын шинэ 

технологийн сургалтыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран олон нийтэд 

хүргэх 

Зорилт 7.1-ийн хүрээнд: Нийт хүн амыг найдвартай, хүртээмжтэй, стандартын шаардлага 

хангасан эрчим хүчээр хангах 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Цахилгаан эрчим хүчний 

найдвартай эх үүсвэрээр 

хангагдсан өрхийн эзлэх 

хувь 

хувь - 100 100 

2 Цахилгаан түгээх сүлжээний 

алдагдал 
хувь 14.5 10 7 

 

7.1.1 Эрдэнэт хотын ДЦС-ын турбо генераторыг СС-50 мВт-аар өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх 

7.1.2 Эрдэнэт хотын Дулааны цахилгаан станцын үнсний санг суллах 

7.1.3 35/6кВ-ын Өмнөд дэд өртөөг өргөтгөж 2х10000 кВА-ын чадалтай болгох 

7.1.4 Хотын төв дулааны шугамыг өргөтгөх /ф-700 мм 3.5 км шугамыг шинээр барих/ 

7.1.5 35/6кВ-ын ЦРП-8 дэд станцыг өргөтгөлөөр 35/6 кВ 2х10 МВа станц барьж, 35 кВ 2 

хэлхээт 935м кабель, 8326м цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих, агаарын 5 км 

шугамыг 2 хэлхээ болгож өргөтгөх 

7.1.6 Эрдэнэт хотын Оюут багийн нутагт шинээр 35/6 кв-ын 2х6300 кВА дэд өртөө барих  

7.1.7 Жаргалант сумын уурын зуухыг шинэчлэн өргөтгөх 

Зорилт 7.2-ын хүрээнд: Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, экологийн цэвэр 

эрчим хүчээр айл өрхүүдийн цахилгаан, дулааныг хангах 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Эрчим хүчний суурилагдсан 

хүчин чадалд сэргээгдэх эх 

үүсвэрийн хүчин чадлын 

эзлэх хувь 

Хувь 0 4 8 

 

7.2.1 Аймгийн хэмжээнд сэргээгдэх эрчим хүч (нар, салхи, ус, газрын гүний дулаан, биомасс 

зэрэг)-ний нөөцийн нарийвчилсан судалгаа хийсний үндсэн дээр тэдгээрийг эрчим 

хүчний зориулалтаар ашиглах мастер төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх 
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Зорилт 8.1-ийн хүрээнд: Урт хугацаанд эдийн засгийн дундаж өсөлтийн тогтвортой байдлыг 

хангах, нэг хүнд ногдох эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Эдийн засгийн дундаж 

өсөлт 
хувь 1.8 5.8 6.6 

2 Нэг хүнд ногдох ДНБ мянган 

төгрөг 
10,684 16,462 23,265 

 

8.1.1 Эдийн засгийн өсөлтийг 6.6 хувьд хүргэж, нэг хүнд ногдох ДНБ-ийг 2.2 дахин өсгөхөд 

эдийн засгийн бүхий л үйл ажиллагааг чиглүүлэх 

8.1.2 Монгол улсын Үйлдвэржилтийн зургийн дагуу хөнгөн үйлдвэрийг сэргээн хөгжүүлэх 

орон нутгийн дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх 

Зорилт 8.2-ын хүрээнд: Бүс нутгийн нөхцөл байдалд нийцүүлэн өндөр технологид суурилсан, 

нэмүү өртөг шингэсэн болон боловсруулах, оюуны баялаг бүтээх үйлдвэрлэлийг хөрөнгө 

оруулалтын бодлогоор дэмжиж хөгжүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 ДНБ-д боловсруулах 

үйлдвэрлэлийн эзлэх хувь 
хувь 4.4 9.5 17.5 

2 Үйлдвэрлэлийн аргаар 

боловсруулсан махны ХАА-

д үйлдвэрлэсэн нийт 

маханд эзлэх хувь 

хувь 25.5 40 60 

3 Үйлдвэрлэлийн аргаар 

боловсруулсан сүүний ХАА-

д үйлдвэрлэсэн нийт сүүнд 

эзлэх хувь 

хувь 18.7 30 50 

 

8.2.1 Өндөр технологид суурилсан, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлд зориулсан хөрөнгө 

оруулалтыг нэмэгдүүлэх, энэ талаар хувийн хэвшлийн болон олон улсын 

байгууллагуудтай хамтран ажиллах, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг мэдээллээр хангах 

мэдээллийг ашиглах чадамжийг дээшлүүлэх 

8.2.2 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Эрдмин ХХК, Хөх ган ХХК, Ачит Ихт ХХК, зэрэг компаниудын 

үйлдвэрийг дагасан эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих 

8.2.3 ”Үндэсний үйлдвэрлэл хөтөлбөр”-ийг “Эрдэнэт” үйлдвэр ХХК-ийн хаалт хөгжлийн 

менежментийн бодлоготой уялдуулан орон нутгийн дэд хөтөлбөр боловсруулан 

хэрэгжүүлэх, Эрдэнэт үйлдвэртэй хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажиллах 

8.2.4 Хил залгаа бүс нутаг, орон нутгийн түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын олборлох 

үйлдвэрлэлд байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, дотоодын 

хэрэгцээг бүрэн хангах 

8.2.5 Барилгын шинэ материал болон импортыг орлох орон нутгийн түүхий эдэд 

тулгуурласан барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих төрөлжүүлэн хөгжүүлж 

бүтээгдэхүүнийг бүс нутгийн зах зээлд нийлүүлэх 

8.2.6 Уламжлалт мал аж ахуйд суурилсан өрх дундын өндөр технологи, инновацид суурилсан 

сүлжээ (Монгол өрх загвар) бий болох 
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Зорилт 8.3-ын хүрээнд: Ногоон ажлын байр, инновацийг дэмжсэн санхүүгийн үйлчилгээний 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар  бичил, жижиг, дунд бизнесийг хөгжүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 ДНБ-д хувийн хэвшлийн 

нэмэгдэл өртгийн эзлэх 

хувь 

хувь 82.5 87.2 91.2 

2 Жижиг, дунд үйлдвэрийг 

хөгжүүлэх сангаас олгосон 

санхүүжилтийн ДНБ-д эзлэх 

хувь 

хувь 0.04 0.5 1 

 

8.3.1 Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг бүртгэлжүүлэн, нэгдсэн мэдээллийн санг баяжуулж 

хэрэглээнд бүрэн нэвтрүүлэх 

8.3.2 “Эрдэнэт үйлдвэрлэл” хөтөлбөр боловсруулж импортыг орлох экспортын баримжаатай 

өндөр технологид суурилсан боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжин ажлын байрыг 

нэмэгдүүлэх бодлого барина 

8.3.3 Хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй иргэдэд хөдөлмөр эрхлэх, хувийн бизнес эрхлэхэд нь 

гарааны дэмжлэг үзүүлж, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

8.3.4 Бизнес хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг дэмжин жижиг, бизнес эрхлэгчдэд зориулсан 

зөвлөх үйлчилгээг нэмэгдүүлэх 

8.3.5 Жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийн санал санаачилгыг дэмжин стандарт, арга зүйн 

удирдлагаар ханган, мэргэшүүлэх, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах сургалтуудыг зохион 

байгуулах, жижиг худалдаа эрхлэгчдэд зориулсан стандартын худалдааны цэгүүдийг 

бий болгон ажлын байрыг нэмэгдүүлэх 

Зорилт 8.4-ийн хүрээнд: Орон нутгийн соёл, бүтээгдэхүүнийг сурталчлахад чиглэсэн 

тогтвортой, байгальд ээлтэй, хариуцлагатай аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Гадаад дотоодын жуулчдын 

тоо 
тоо 24500 80000 85000 

2 Зочид буудлын хүчин чадлын өсөлтийн үзүүлэлтүүд 

2.1 5 одны зэрэглэлтэй тоо 0 1 2 

2.2 3 одны зэрэглэлтэй тоо 1 2 4 

2.3 1 одны зэрэглэлтэй тоо 1 4 7 

3 “Эко” гэрчилгээ бүхий аж 

ахуй нэгжийн тоо 
тоо - 20 50 

 

8.4.1. Орон нутгийн онцлог давуу тал, нөөц боломжид тулгуурлан аялал жуулчлалын 

маркетинг болон менежментийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн, салбарын судалгаа, 

мэдээлэл, захиалгын системийг хөгжүүлэх, жуулчдад зориулсан мэдээллийн чанар, 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

8.4.2. Аялал жуулчлалын салбарын үйлчилгээний байгууллагууд хог хаягдал, цэвэр, бохир ус, 

цахилгаан үүсгүүр зэргийг байгаль орчинд ээлтэй байдлаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд 

үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлж, “эко” гэрчилгээ олгож, бүх нийтэд сурталчлах,  
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8.4.3. Стандартын шаардлагад нийцсэн эко нийтийн бие засах газрыг амралт, чөлөөт цагийн 

бүс, өндөрлөг, ногоон бүсүүд, зам дагуу байгуулах 

8.4.4. Хөвсгөл-Байгаль чиглэсэн олон улсын аялал жуулчлалын дундын түшиц газар болж, 

аялал жуулчлалын салбарын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, 

зэрэглэлтэй зочид буудал, амралт сувиллын газруудыг нэмэгдүүлэх, аймгийн эдийн 

засгийн бүтцэд аялал жуулчлалын салбарын оролцоо, хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх 

8.4.5. Аймгийн онцлогийг харуулсан аяллын шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох, Их 

шүтээн болон Хөх монгол цогцолбор, Баян-Өндөр уул болон Цагаанчулуут цэцэрлэгт 

хүрээлэнг байгуулах, тохижуулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулж, аяллын шинэ 

маршрут бий болгон томоохон тур оператор компаниудын маршрутад оруулах 

8.4.6. Айргийн гозгорт байрлах Эртний булш хиргисүүрүүд дэх малтлага судалгааны ажлыг 

дотоодын болон гадаадын судалгаа, өвийн байгууллагуудтай хамтран эрчимжүүлэх 

зэргээр түүхэн дурсгалт газруудад түшиглэсэн музей байгуулж, бүртгэлд авч, музейн 

сан хөмрөгийг баяжуулах, аялал жуулчлалын эргэлтэд оруулж танин мэдэхүйн аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх 

8.4.7. Орон нутгийн онцлогийг харуулсан гар урлал, бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн  

үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, орон нутгийн иргэд аялал жуулчлалын салбараас орлого олох 

боломжийг нэмэгдүүлэх 

8.4.8. Тогтвортой хөгжил, экологи, аялал жуулчлалын боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн 

сургалтыг эко клубийн сурагчид, төрийн бус байгууллага, скаутын холбоодтой хамтран 

тогтмол зохион байгуулах 

Зорилт 8.5-ын хүрээнд: Санхүүгийн байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх замаар санхүүгийн 

үйлчилгээнд хамрагдах нөхцөл бололцоог нэмэгдүүлэх 

8.5.1 Өрхийн аж ахуй, бичил бизнес эрхлэгчдэд итгэлийн зээлийг олгох санхүүгийн 

байгууллагуудыг дэмжиж, хамтран ажиллах 

8.5.2 Хөрөнгийн зах зээлийн салбарыг хөгжүүлэх 

8.5.3 Иргэдийн санхүүгийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалт, 

сурталчилгааны ажлуудыг зохион байгуулах 

Зорилт 9.1-ийн хүрээнд: Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод нийцүүлэн инновацийг хөгжүүлэх 

логистикийн сүлжээ байгуулах боломжийг бий болгох 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Үйлдвэрлэл технологийн 

паркийн хэрэгжүүлж буй 

төслийн тоо 

тоо 1 2 4 

2 Шинжлэх ухааны паркийн 

хэрэгжүүлж буй төслийн тоо 
тоо 1 1 2 

 

9.1.1. Өндөр технологи, инновацийг хөгжүүлэх, логистикийн сүлжээ байгуулах, мэдлэгийн 

менежментийн чиглэлээр судалгаа хийж, орон нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг 

эрчимжүүлэх, эдийн засгийн төрөлжилтийг бий болгоход баримтлах нэгдсэн үзэл 

баримтлал бүхий инновацийн хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх 

9.1.2. Бүс нутаг, аймгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулан үйлдвэрлэл технологи 

болон шинжлэх ухаан технологийн паркуудыг төрөлжүүлж, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх 

чадвар, техник эдийн засгийн үзүүлэлтийг нарийвчлан тодорхойлж хөгжүүлэх 
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Зорилт 9.2-ын хүрээнд: Жижиг дунд үйлдвэрийн салбарыг кластерээр хөгжүүлэх, шинэ 

технологи нэвтрүүлэх, инновацийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Судалгаа хөгжүүлэлтийн 

зардлын ДНБ-д эзлэх хувь 
хувь 0.15 2 2.5 

2 ШУТПаркын санаачлан 

хэрэгжүүлсэн төслийн тоо 
тоо 3 7 15 

3 Үйлдвэрлэл технологийн 

болон ШУТПаркын 

бойжуулсан ногоон 

технологийн тоо 

тоо 1 4 12 

 

9.2.1. Технополис дахь инновацийн гурвалжин холбоо буюу “Орон нутгийн удирдлага-Их 

сургууль-Ажил олгогчийн түншлэл” -ийг шинэ шатанд гаргах замаар сургалт-судалгаа-

үйлдвэрлэлийн сүлжээ бий болгох, инновацийн үйл ажиллагааг үр ашигтай явуулах дэд 

бүтцийг байгуулан хөгжүүлэх 

9.2.2. Холбогдох байгууллагуудтай хамтран инновацийн төслийн нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, 

эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын инновацид чиглэсэн үр дүнгийн 

талаар мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчдэд энэ талаар үйлчилгээ үзүүлэх 

9.2.3. Инновацийн төсөл хэрэгжүүлэх хүрээнд технологийн парк, технологи дамжуулах төв, 

гарааны компани байгуулах, цаашид зах зээлд гарах, тэлэх, нээлттэй болоход нь 

дэмжлэг үзүүлэх 

9.2.4. Жижиг дунд үйлдвэрийн кластеруудыг байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх 

9.2.5. Импортыг орлох, экспортын нөөцийг өсгөхөд чиглэсэн инновацийн бүтээгдэхүүн, үйл 

ажиллагааг урамшуулах, сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх 

9.2.6. Шинжлэх ухаан, технологийн паркын нутаг дэвсгэрт сэргээгдэх эрчим хүч, байгаль 

орчинд ээлтэй технологийг ашиглах, ногоон байгууламж бүхий орчин бүрдүүлэхэд 

анхаарах 

9.2.7. Инновацийг хэмжих шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох, гол хэмжигдэхүүнийг 

тогтоох, инновацийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай стандартуудын төрлүүдийг судлах, 

боловсруулах, нэвтрүүлэх, олон нийтэд танилцуулах, хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх 

9.2.8. Инновацийг хөгжүүлэх талаар гадаад улс орон, олон улсын байгууллагуудтай хамтран 

төсөл хэрэгжүүлэн, туршлага судлах, ур чадвартай гадаадын мэргэжилтнүүдийг урьж 

ажиллуулах, энэ чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэх, чадавхжуулах 

9.2.9. Орон нутгийн төсөвт тусгах, үнэт цаас гаргах, гадаадын хөнгөлөлттэй зээлд хөрөнгийн 

баталгаа гаргах зэргээр инновацийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 

санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх 

9.2.10. Инновацийн төсөл хэрэгжүүлэхээр авсан зээлийн хүүгийн тодорхой хувь,  патентжуулах 

зардлыг санхүүжүүлэх, гарааны компанид эд хөрөнгийн эд хөрөнгийн түргэвчилсэн 

элэгдэл хорогдол тооцох зэрэг инновацийн үйл ажиллагаанд төр, инновацийн сангаас 

үзүүлэх дэмжлэгт орон нутгийн инновацийн байгууллагуудыг хамруулахад хамтран 

ажиллах 

9.2.11. Технологийн туршилт, зүгшрүүлэлтэд инновацийн грант олгох, эрдэмтэн судлаачдын 

эрдэм шинжилгээ,судалгааны ажлын үр дүн, хэрэгжилтийг үнэлж, дэмжин урамшуулах, 

үйл ажиллагаанаас ашиг олох бололцоог олгох 
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Зорилт 9.3-ын хүрээнд: Мэдээлэл, холбооны технологийн хүртээмж, хүн амын интернэтийн 

ухаалаг хэрэглээг нэмэгдүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Аймгийн нийт өрхөд 

интернэтэд холбогдсон 

өрхийн эзлэх хувь 

хувь 37.6 50 70 

 

9.3.1. “Цахим Эрдэнэт” хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлж, шинэ суурьшлын бүс захын 

хорооллын айл өрх, иргэдэд интернэтийн үйлчилгээг ойртуулах 

9.3.2. Хаягжилтын системийн уялдааг сайжруулж нэгдмэл болгох 

9.3.3. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, интернэтийн ухаалаг хэрэглээг нэмэгдүүлэх 

чиглэлээр иргэдийн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлж, соёлтой хэрэглээг бий болгох 

Зорилт 10.1-ийн хүрээнд: Орлогын тэгш бус байдлыг багасгах, нийгмийн дундаж болон 

чинээлэг дундаж давхаргын нийт хүн амд эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Жини коэффициент хувь 0.330 0.325 0.32 

 

10.1.1 Амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой ажилчдыг дундаж орлоготой 

болгох зорилгоор төлөвлөгөө гаргаж аж ахуй нэгж, байгууллагуудтай хамтран ажиллах 

10.1.2 Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ижил хөдөлмөрт адил хөлс олгох талаар 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

10.1.3 Эмэгтэйчүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх боломжийг 

нэмэгдүүлэх, орон гэргүй тэнэмэл, ажилгүй хөдөлмөрийн чадвартай иргэдийг 

мэргэжлийн боловсролын сургалтад хамруулж, ажил хөдөлмөрт татан оролцуулж, ажил 

орлоготой болгох 

Зорилт 10.2-ын хүрээнд: Бүх хүн амын нийгмийн, эдийн засгийн, улс төрийн эрх мэдэл, 

оролцоог нэмэгдүүлэх, нас, хүйс, хөгжлийн бэрхшээл, арьс өнгө, үүсэл гарал, шашин, эдийн 

засаг болон бусад байдлаар ялгаварлан гадуурхахгүй байх 

10.2.1 Бүх хүн амыг нийгмийн гарал үүсэл, арьс өнгө, шашин шүтлэг, нас хүйсээр ялгаварлан 

гадуурхахгүй байхад онцгойлон анхаарч, ухуулга, сурталчилгааны ажлыг зохион 

байгуулах, олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх 

Зорилт 11.1-ийн хүрээнд: Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, шинэ суурьшлын бүсийг бий 

болгох, байгальд ээлтэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй, дулааны алдагдалгүй ногоон барилга 

байгууламжийг нэмэгдүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Барилгын дулаан алдагдлыг 

бууруулсан орон сууцны тоо 
тоо - 20 30 

2 Ногоон барилгын тоо тоо - 10 20 
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11.1.1. Байгальд ээлтэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй, дулааны алдагдалгүй ногоон барилга бүхий 

амины орон сууцанд ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилго бүхий 

“Хашаандаа хаус” төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа иргэдэд 

хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр зээл олгох, дэмжлэг үзүүлэх 

11.1.2. Эрдэнэт хот, Булган аймгийн төвийн хооронд шинэ суурьшлын бүс байгуулах асуудлыг 

Булган аймагтай хамтран шийдвэрлэх. 

Зорилт 11.2-ын хүрээнд: Найдвартай, аюулгүй, хямд, хүртээмжтэй, ухаалаг нийтийн 

тээврийн үйлчилгээг хөгжүүлэх  

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Нийт тээврийн хэрэгсэлд эко 

тээврийн хэрэгслийн эзлэх 

хувь  

хувь  - 10 20 

 

11.2.1 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний стандартад нийцсэн замын байгууламж,  автобусны 

зогсоол, буудал, тэмдэг, тэмдэглэгээг бий болгох  

11.2.2 Хот төлөвлөлттэй уялдуулан шинээр бий болж буй суурьшлын бүсэд нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний маршрут, чиглэлийг нэмэгдүүлэх, зорилтот бүлгийн нийтийн тээврээр үнэ 

төлбөргүй зорчиход шаардагдах нөхөн олговрын хэмжээг нэмэгдүүлэх 

11.2.3 Хот хоорондын зорчих авто вокзалыг хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны 

дагуу хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар барьж ашиглалтад оруулах 

Зорилт 11.3-ын хүрээнд: Хүн амын нутагшил суурьшлын зохистой тогтолцоонд тулгуурлан 

хотын хэсэгчилсэн болон ерөнхий төлөвлөгөөг ногоон хотын жишигт нийцүүлэн төлөвлөж, зам 

харилцаа, инженерийн дэд бүтэц байгуулах төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, иргэдийн амьдрах 

эрүүл, аюулгүй, тохилог орчныг бүрдүүлж, хотын соёлыг төлөвшүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 1 хүнд ногдох ногоон 

байгууламжийн хэмжээ 
м2 - 15 25 

2 Инженерийн дэд бүтцэд 

холбогдсон гэр хорооллын 

өрхийн эзлэх хувь 

хувь - 10 30 

 

11.3.1. Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг үндэслэн “Эрдэнэт хот” болох статусын 

асуудлыг шийдвэрлүүлэх талаар идэвх санаачилга гаргах 

11.3.2. Эрдэнэт хотын Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 2040 он хүртэл хөгжүүлэхээр шинэчлэн 

боловсруулах 

11.3.3. Хотын инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний мэдээллийн нэгдсэн санг байгуулах. 

11.3.4. Хотын инженерийн байгууламж,  эрчим хүчний хангамжид ашиглагдаж байгаа бүх 

төрлийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмж, дэд станцуудыг шинэчлэн сайжруулж, 

найдвартай ажиллагааг хангах. 

11.3.5. Шинэ хорооллуудын болон өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах инженерийн 

байгууламж, шугам сүлжээг шинээр байгуулж, хэрэглэгчдийг эрчим хүчээр бүрэн хангах 

11.3.6. Аймгийн хатуу хучилттай замын сүлжээ болон уулзваруудыг өргөтгөх 
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11.3.7. Хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлж, иргэд, ялангуяа хүүхэд залуучууд чөлөөт цагаа зөв 

боловсон өнгөрүүлж, эрүүл аюулгүй тав тухтай өнгөрөөх орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх 

зорилгоор орон сууцны болон гэр хороолол, сургуулийн гаднах биеийн тамирын талбай, 

чөлөөт цагийн талбайг шинээр байгуулах, талбайн  ашиглалт, хамгаалалтыг 

сайжруулах, эзэнжүүлэх. 

11.3.8. Гэр хорооллын багуудад “Миний гудамж-бидний гэр” төслийг хэрэгжүүлж зам талбай, 

гэрэлтүүлэг,  камержуулалт зэргийг дэс дараатайгаар  шийдвэрлэх 

11.3.9. Явган зорчигчийн зорчих хэсэг, ногоон байгууламж, дугуйн зам, зогсоолын төлөвлөлт, 

зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгож явган явах, дугуйгаар зорчих орон зайг 

нэмэгдүүлэх 

11.3.10. Утаа, хог, хаягдал хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд гэр хорооллыг ногоон 

төгөл болгох хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

11.3.11. Агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулах цогц бодлогыг хэрэгжүүлж, байгаль орчинд 

ээлтэй цэвэр үйлдвэрлэл, хэрэглээг дэмжиж урамшуулах 

Зорилт 11.4-ийн хүрээнд: Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг бүх түвшинд хийж, гамшгийн хор 

хөнөөлийг бууруулах инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах бодлогыг хэрэгжүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Борооны усны суваг, үерийн 

далангийн урт 
у/м 9830 10000 11000 

 

11.4.1 Үерийн хамгаалалтын төлөвлөлт, ашиглалтыг сайжруулж, шинээр барих ажлыг үе 

шаттайгаар хийж гүйцэтгэх 

11.4.2 Ган, зуд, гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэргэжлийн ангийн бэлэн байдлын 

нөөцийн хэмжээг шинэчлэн тогтоож мэргэшсэн багийн материаллаг баазыг бэхжүүлнэ 

11.4.3 Газар ашиглалтын төлөвлөгөө ба эрсдэлтэй газруудын бүсчлэлийг тодорхойлох 

11.4.4 Барилга байгууламжийн ашиглалтын төлөв, газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх байдлыг 

тодорхойлох шалгалтыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх 

Зорилт 11.5-ын хүрээнд: Хотын хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, 

устгах үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Хог хаягдлын дахин 

боловсруулалтын хувь 
хувь 3.7 30 40 

2 Байгальд булж, зайлуулах 

хог хаягдлын хэмжээ 
мян.тн 59.2 25 15 

 

11.5.1. Хог хаягдлыг бууруулах, ангилан ялгах талаар иргэдийн мэдлэг, ухамсар, дадлыг 

хэвшүүлэх 

11.5.2. Хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэхэд нийцсэн хогны уут, савтай болох   

11.5.3. Аймгийн хэмжээнд хатуу хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлж, 

хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах замаар эдийн засгийн эргэлтэд 

оруулах. 

11.5.4. Хот тохижуулах газрын парк шинэчлэлийг үе шаттайгаар хийх, авто гаражийг өргөтгөн 

барих. 
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Зорилт 12.1-ийн хүрээнд: Байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон 

хаягдал багатай үйлдвэрлэлийг дэмжих, үйлдвэрлэлд байгаль орчны удирдлагын багц 

стандартыг нэвтрүүлэх, зөв зохистой хэрэглээний дадлыг бий болгож, төлөвшүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Байгаль орчны удирдлагын 

ISO14001 стандартыг 

нэвтрүүлсэн аж ахуй 

нэгжийн тоо 

тоо 1 3 6 

2 Байгаль орчны 

менежментийн төлөвлөгөө, 

тайлан гаргадаг аж ахуй 

нэгжийн тоо 

тоо 20 25 30 

 

12.1.1 Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон аж ахуй, нэгж 

байгууллагуудад байгаль орчны удирдлагын MNS ISO14000 багц стандартыг 

нэвтрүүлэх, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах 

12.1.2 Нийт хүн амд зөв зохистой хэрэглээний дадлыг бий болгож, төлөвшүүлэх ажлыг үе 

шаттайгаар зохион байгуулах 

12.1.3 Хүнс, хоол тэжээлийн хаягдлын дахин боловсруулалт, ашиглалтыг сайжруулах 

12.1.4 Олборлох болон боловсруулах үйлдвэрлэлд байгальд ээлтэй, дэвшилтэт технологийг 

нэвтрүүлэн байгаль орчинд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг бууруулах, түүнд хяналт 

тавих механизмыг сайжруулах 

Зорилт 12.2-ын хүрээнд: Аж ахуй нэгж байгууллагуудад нийгмийн хариуцлагын үнэлгээний 

стандартыг хэвшүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Нийгмийн хариуцлагын 

үнэлгээний стандарт бүхий 

аж ахуй нэгжийн тоо 

тоо  0 2 6 

 

12.2.1 Нийгмийн хариуцлагын стандарт 26000-ыг нэвтрүүлэхэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг 

дэмжиж, хамтарч ажиллах 

Зорилт 12.3-ын хүрээнд: Химийн бодис болон хортой хог хаягдлыг байгаль орчинд сөрөг 

нөлөөгүй байдлаар устгах, тэдгээрийн хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг 

нөлөөллийг бууруулах 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Тусгай зориулалтын агуулахад 

хадгалагдаж байгаа химийн 

болон аюултай хог хаягдлын 

хэмжээ 

хувь  - 30 45 

2 Химийн хорт болон аюултай 

хог хаягдлын устгалын цэгийн 

тоо 

тоо  0 1 2 
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12.3.1 Химийн хорт хаягдал болон бусад аюултай хог хаягдлын менежментийг сайжруулах 

12.3.2 Аюултай хог хаягдал болох эмнэлгийн хог хаягдлыг байгальд хөнөөл багатай байдлаар 

устгах технологийг нэвтрүүлэх, байгууламжийг барих 

Зорилт 12.4-ийн хүрээнд: Тогтвортой, ногоон худалдан авалтын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Орон нутгийн ногоон худалдан 

авалтын эзлэх хувь 
хувь - 20 25 

 

12.4.1. Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээний ногоон худалдан 

авалтад орон нутгийн аж ахуй нэгж байгууллагуудыг бодлогоор дэмжих  

12.4.2. Эрдэнэт үйлдвэр болон бусад төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, байгууллагуудад 

нийлүүлэх боломжтой бараа бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээг судалгааны хүрээнд 

гарган, тэдгээрийн онцлог, чанар, стандартын шаардлагын асуудлаар дотоодын 

үйлдвэрлэгчидтэй санал солилцох, хамтарч ажиллах 

12.4.3. Ногоон худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр 

зөвлөлдөх уулзалт, хэлэлцүүлэг, сургалт зохион байгуулах, туршлага судлах, үр дүнг 

олон нийтэд сурталчлах, таниулах ажлыг зохион байгуулах 

Зорилт 13.1-ийн хүрээнд: Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийг судлах, 

түүнийг бууруулах хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх 

13.1.1 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Ногоон Санд хандаж төсөл хэрэгжүүлэх чадавхыг орон 

нутгийн түвшинд бий болгох 

13.1.2 Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох аймгийн төлөвлөгөө 

боловсруулж батлуулах 

Зорилт 13.2-ын хүрээнд: Байгалийн аюулт үзэгдэл, болзошгүй гамшгийг тандан судлах, эрт 

илрүүлэх, урьдчилан мэдээлэх тогтолцоог бэхжүүлж, хор хөнөөлийг бууруулах 

13.2.1. Орон нутгийн түвшинд оршиж буй иргэдийн эмзэг байдал болон чадамжийг үнэлэх, 

тодорхойлох 

13.2.2. Гамшгийн дараах санхүүжилт, нөхөн төлбөрийн үнэлгээг тогтмолжуулах  

13.2.3. Эрсдэлийн үеийн харилцаа холбоо, эрсдэл бууруулах болон урьдчилан сэргийлэх 

талаар олон нийтийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх  

Зорилт 15.1-ийн хүрээнд: Хүрээлэн буй орчны бохирдолтыг бууруулах, орчин үеийн 

дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх замаар байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Хөрс бохирдуулагч эх үүсвэрийн тоо  

1.1 -Нүхэн жорлон тоо 7325 6000 2000 

1.2 -Муу усны цооног тоо 16653 13600 5400 

2 Хотын агаар дахь тоосонцрын 

дундаж агууламж, РМ10 
мг/м3 0.102 0.089 0.050 

3 Хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн 

дундаж агууламж 
мг/м3 0.010 0.007 0.004 

4 Хотын агаар дахь азотын давхар 

ислийн дундаж агууламж 
мг/м3 0.052 0.040 0.030 
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5 Хотын агаар дахь 

нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн 

дундаж агууламж 

мг/м3 1.74 1.52 1.20 

6 Хөрсний эвдрэлд орсон талбайн 

хэмжээ 
га 47.8 27 20 

 

15.1.1.  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын олборлох үйлдвэрлэлд байгаль орчинд ээлтэй, 

дэвшилтэд техник технологийг нэвтрүүлж, дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах  

15.1.2. Орчны бохирдлын шалтгааныг тогтоох суурь судалгааны ажлыг хийж, үр дүнг бодлогод 

ашиглах 

15.1.3. Гэр хорооллын айл өрхүүдэд байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэт технологийг 

нэвтрүүлэх, сайжруулсан түлшний хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар агаарын бохирдлын 

хорт хийн хэмжээг бууруулах 

15.1.4. “Жорлонгоо өөрчилье” хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хөрсний бохирдлыг бууруулах 

15.1.5. “Цагаан тоос” бууруулах хөтөлбөр төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж хэрэгжүүлэх 

Зорилт 15.2-ын хүрээнд: Байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зөв зохистой 

ашиглах 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Орон нутгийн тусгай 

хамгаалалттай газар 

нутгийн эзлэх хувь 

хувь 0 0 1 

2 Жилд ойжуулсан талбайн 

хэмжээ 
га 10 15 20 

 

15.2.1. Ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, ой модны зохистой ашиглалт, 

тогтвортой менежментийг бий болгож, ойн санг нэмэгдүүлж, ой, модны хэрэглээг 

бууруулах 

15.2.2. Биологийн олон янз байдлын амьдрах орчин, нөөцөд тулгуурласан ашиглалт, 

хамгаалалтын ажлыг сайжруулах 

15.2.3. Байгаль орчныг хамгаалах, ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд 

иргэд, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, 

түншлэлийг хөгжүүлж, идэвх оролцоог үнэлж, урамшуулах тогтолцоог бүрдүүлэх 

15.2.4. Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг бууруулахгүй байх зарчим 

баримталж, байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зөв зохистой ашиглах 

бодлогыг үргэлжлүүлэх 

Зорилт 15.3-ын хүрээнд: Усны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, эхийг хамгаалах, усны бохирдлыг 

багасгах, бохир усыг цэвэршүүлэх, дахин ашиглах, ариутгах татуургын байгууламжийн хүчин 

чадал, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх замаар ус ашиглалтын үр ашгийг бүх салбарт дээшлүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Дахин боловсруулсан усны 

хэмжээ 
сая.м3 80.6 82 85 

2 Хамгаалж тохижуулсан 

булаг шандын тоо 
тоо 3 9 15 
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15.3.1. Усны нөөцийн хамгаалалт, зохистой ашиглалт, хэмнэлттэй технологийг дэмжих 

15.3.2. Tөв суурин газарт шинээр худаг гаргахыг болон ашиглалтыг хязгаарлах 

15.3.3. Шаардлага хангахгүй гүний худаг ашиглахаас татгалзаж, эрүүл ахуйн шаардлага 

хангасан усан хангамжийн нэгдсэн сүлжээг бий болгох 

15.3.4. Гадаргын усны ашиглалтыг сайжруулж, усны эх, булаг шандыг хамгаалж, тохижуулах 

15.3.5. Гадаргын ус бохирдуулагч эх үүсвэрийг тогтоож, голын голдирлыг сэргээх, хамгаалах 

замаар усны бохирдолтын түвшнийг бууруулах. 

Зорилт 16.1-ийн хүрээнд: Бүх нийтэд эрхзүйн боловсрол олгож, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журмыг хангах замаар авлига хээл хахууль, зохион 

байгуулалттай гэмт хэрэг, хүчирхийллийг бууруулан амар тайван амьдрах нөхцөлийг бий 

болгох 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 18 ба түүнээс дээш насны 

10000 хүн амд ногдох 

бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 

тоо 78 70 60 

2 Авлигын индекс оноо 54.5 69 85 

 

16.1.1 Бүх нийтэд хууль, тогтоомж болон аймаг, сумдын Засаг дарга нараас гаргасан эрх зүйн 

хэм хэмжээ тогтоосон актуудыг сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулах, эрхзүйн 

боловсрол олгох үйл ажиллагааг дэмжих 

16.1.2 Авлига ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар иргэд, бүх нийтийг соён гэгээрүүлэх замаар 

авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг бууруулах 

16.1.3 Нийгмийн дэг журмыг бэхжүүлэх ажилд байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн бүрийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэний нийгмийн байгууллага, иргэдийн идэвхтэй санал, 

санаачилга, үйл ажиллагааг хөхүүлэн дэмжих 

16.1.4 Шинэ төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх, хуулийн 

байгууллагын ажилтнуудын мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах 

16.1.5 Цагдаагийн байгууллагын дотоод нэгдсэн мэдээллийн  системийг шинэчлэх, үйл 

ажиллагаанд бэлэн бус торгуулийн системийг нэвтрүүлэх, шаардлагатай тоног 

төхөөрөмжөөр хангах 

Зорилт 16.2-ын хүрээнд:  Нутгийн өөрөө удирдах ёсны  болон захиргааны байгууллагаас 

боловсруулж байгаа бодлого, түүний хэрэгжилтэд салбар хоорондын уялдаа холбоо хамтын 

ажиллагааг хангах,  мэдээллийн нэгдсэн  системийг нэвтрүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Мэдээллийн нэгдсэн 

системд шилжсэн 

байгууллагын эзлэх хувь 

хувь - 50 100 

 

16.2.1 Нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийн тооцоололд тулгуурлан салбар хоорондын уялдаа 

холбоо, хамтын ажиллагааг хангах замаар нутгийн өөрөө удирдах ёсны  болон 

захиргааны байгууллагаас боловсруулж байгаа бодлого, шийдвэр гаргалтыг 

сайжруулах  
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16.2.2 Багийн Иргэдийн Нийтийн хурлын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, ажиллах 

нөхцөлөөр хангах 

16.2.3 Нийт төрийн байгууллага болон багуудад e-оfficе программыг нэвтрүүлэх, интернэтийн 

хурдыг нэмэгдүүлж, хүн ам, өрхийн бүртгэлийг сайжруулан өрх, иргэн бүрт хүрч үйлчлэх 

16.2.4 Багийн Иргэдийн Нийтийн хурал, багийн Засаг дарга нар багийн иргэд, сонгогчдод 

тогтмол хугацаанд тайлан тавьж ажлаа дүгнүүлэх ба иргэдийн сэтгэл ханамжийн 

судалгааг тогтмолжуулж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх 

Зорилт 16.3-ын хүрээнд: Төрийн байгууллагуудын чадавх, бодлогын залгамж чанарыг 

сайжруулах, төрийн албан хаагчдын тогтвортой байдал, хариуцлага, мэргэшсэн байдал, 

манлайллыг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд тэгш хүртээмжтэй хүргэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Шилэн дансны хөтлөлтийн 

хувь 
хувь 92.8 95 100 

 

16.3.1. Аймгийн төрийн байгууллагуудад чанарын удирдлагын систем, цахим систем, төрийн 

байгууллагын бүтээмж дээшлүүлэх арга хэрэгслүүд болон инноваци нэвтрүүлэх 

асуудлыг бодлогоор дэмжин иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

сайжруулах 

16.3.2. Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа нутгийн удирдлагын байгууллагуудын үйл 

ажиллагааг дүгнэх үзүүлэлт, шалгуурыг мөрдөж ажиллах, боловсронгуй  болгох 

16.3.3. Багийн үйл ажиллагааны чадавхыг бэхжүүлж, багт ажиллагсдын мэдлэг, чадварыг 

дээшлүүлэх, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажлын хариуцлагыг сайжруулах 

16.3.4. Төсвийн сахилга батыг чанд баримтлан ил тод нээлттэй байдлын түвшнийг дээшлүүлэх 

16.3.5. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр дүнтэй, ард иргэдэд нээлттэй ил тод 

болгох хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд төрийн хяналт, иргэний хяналтыг хамтран хэрэгжүүлэх 

16.3.6. Багийн үйл ажиллагаанд иргэд, байгууллагуудын оролцоог хангах, тэдний эрх ашгийг 

хамгаалах, иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх 

16.3.7.  “Орхон аймгийн төрийн ажилтны ёс зүйн нийтлэг журам” бодлогын баримт бичиг 

боловсруулж, мөрдүүлэн төрийн албан хаагчдын мэргэшсэн байдал, манлайллыг 

хангах, төрийн албаны ёс зүйг хангуулах 

Зорилт 17.1-ийн хүрээнд: Бизнесийн болон иргэний нийгмийн байгууллагын үйл ажиллагааг 

орон нутгийн онцлогт тохирсон арга хэлбэрээр дэмжиж, төрийн зарим чиг үүргийг хувийн 

хэвшил, төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх замаар төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг 

хөгжүүлэх 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

(2016) 

Зорилтот түвшин 

2021 он 2025 он 

1 Төрийн бус байгууллагаар 

гүйцэтгүүлсэн үр дүнтэй 

арга хэмжээний тоо 

тоо 
71 

(2015) 
85 100 

2 Орон нутгийн төсвийн 

төслийг боловсруулах, 

батлах үед саналаа албан 

ёсоор ирүүлсэн иргэний 

нийгмийн байгууллагын тоо 

тоо  - 15 30 



32 
 

17.1.1. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага аж ахуйн нэгжүүд, 

мэргэжлийн холбоодод дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах асуудлыг гэрээний үндсэн 

дээр зохион байгуулах 

17.1.2. Нийгмийн салбарын түншлэлд оролцогч нь тухайн нийтлэг үйлчилгээний үйл 

ажиллагааг хэвийн хангах, тэдгээрийн чанар, хүртээмжийг сайжруулах, чадавхыг 

бэхжүүлэх 

17.1.3. Хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлэхэд төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх 

Зорилт 17.2-ын хүрээнд: Тогтвортой үйлдвэрлэл, инноваци зэрэг ногоон хөгжлийг дэмжсэн 

бүс нутаг, хот, олон улсын байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 

17.2.1 Олон улсын их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтын ажиллагаа 

өрнүүлэх 

17.2.2 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаатай хотуудтай хамтран ажиллахын зэрэгцээ 

шинээр гадаадын 2-3 хот мужтай хамтын ажиллагаатай болох 
17.2.3 Гадаадын болон хамтарсан хөрөнгө оруулалттай үйлдвэрийн төсөл хэрэгжүүлэх, техник 

эдийн засгийн үндэслэлүүдийг боловсруулж хэрэгжүүлэх 
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