


Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 

12 дугаар сарын 27-ны өдрийн  

 А/866 дугаар захирамжийн хавсралт 

 

 

ХОВД АЙМГИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

/2021-2024 он/ 

 

Ховд аймгийн стратеги төлөвлөгөөг “Алсын хараа 2050” урт хугацааны хөгжлийн 
бодлого, Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, 
Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон Ховд аймгийг 2021-
2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг даргын 2020-2024 
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийн зорилго, 
зорилтуудтай уялдуулан Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай 
хууль, Засгийн газрын 2020 оны 216 дугаар тогтоолоор баталсан “Стртеги төлөвлөгөө 
боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам”, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газрын даргын 2019 оны 100 дугаар тушаалаар баталсан аргачлалыг удирдлага 
болгон боловсрууллаа.   

Мандат  

Ховд аймаг нь Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу 
дараахь чиг үүрэгтэй болно. Үүнд: 

1. Аймгийн дунд хугацааны хөгжлийн үндсэн чиглэл, бодлого, төлөвлөлт; 

2. аймгийн өмчийн ашиглалт, эзэмшилт, захиран зарцуулалт, түүнд тавих 

хяналт; 

3. аймгийн төсөв, түүний төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлан, хяналт; 

4. хууль тогтоомжид заасан хүрээнд албан татвар, төлбөр, хураамжийн хувь 

хэмжээг тогтоох асуудал; 

5. аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, хуваарилалт болон бусад 

сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, тайлан, хяналт; 

6. аймгийн хүний нөөцийн бодлогын төлөвлөлт, хөтөлбөр; 

7. аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн хөтөлбөр, хэрэгжилтэд тавих 

хяналт; 

8. аймгийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн менежмент; 

9. худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг зохицуулалт, хяналт; 

10. сум хоорондын нийтийн тээврийн зохицуулалт; 

11. гудамж, талбайн нэр, хаягжилтын нийтлэг зохицуулалт; 

12. хөшөө дурсгалын нийтлэг зохицуулалт; 

13. аймгийн аялал жуулчлалын бодлого, менежмент; 

14. аюултай болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын менежмент; 



15. харилцаа холбоо, цахилгаан, дулаан түгээх сүлжээ, цэвэр ус, бохир усны 

шугам болон хаягдал ус зайлуулах байгууламж, үерийн далан, суваг тэдгээрт 

хамааралтай барилга байгууламжийн төлөвлөлт, ашиглалт, хяналт; 

16. мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, нэгдсэн эмнэлэг, аймгийн музей, 

театр, номын сан, соѐлын ордон, биеийн тамир, спортын цогцолборын барилга 

байгууламж, хөдлөх хөрөнгийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ гэсэн 16 чиг үүргийг 

хэрэгжүүлнэ.  

Мөн Ховд аймаг нь Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 

түүний удирдлагын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 27 дугаар зүйлд заасны 

дагуу эрх шилжүүлсэн тохиолдолд дараах чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

1. улсын бүртгэл; 

2. сургуулийн өмнөх боловсрол; 

3. ерөнхий боловсрол; 

4. эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ; 

5. хүн амын хөгжил, хамгааллын үйлчилгээ; 

6. нийгмийн халамжийн үйлчилгээг үзүүлэх, зохион байгуулах; 

7. хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр, түүний 

хэрэгжилт; 

8. соѐлын үйлчилгээ; 

9. нийтийн биеийн тамир; 

10. байгаль орчныг хамгаалах, орчны бохирдол, нөхөн сэргээлт; 

11. бэлчээрийн менежмент; 

12. малын тэжээлийн нөөц бүрдүүлэлт; 

13. үйлдвэрлэлийн зориулалттай усан хангамж; 

14. мал, амьтны халдварт, шимэгчлэх өвчинтэй тэмцэх, хортон шавжийн 

устгал, хяналт, түүний гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хор хохирлыг 

арилгах, мал эмнэлгийн үйлчилгээ; 

15. шинээр байгуулах дэд бүтэц; 

16. эрчим хүч, өндөр хүчдэлийн болон цахилгаан, дулааны шугам, дэд 

өртөөний ашиглалт, засвар үйлчилгээ, хэвийн үйл ажиллагааг хангах бусад 

үйл ажиллагаа; 

17. газрын харилцаа, газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, хяналт; 

18. мэргэжлийн хяналт; 

19. түүхэн дурсгалт зүйлийн хамгаалалт; 

20. онцгой байдлын болон гамшгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа; 

21. гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журам сахиулах үйл 

ажиллагаа; 

22. хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа; 

23. нийслэлийн ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөө, хэрэгжилт, хяналт; 

24. орон нутгийн хамгаалалт; 

25. архивын ажил үйлчилгээ, төрийн архивын баримтын хадгалалт, 

хамгаалалт, бүрдүүлэлт, ашиглалт зэрэг 25 чиг үүрэг болон хууль 

тогтоомжид заасан бусад чиг үүргүүдийг Засгийн газар, салбар хариуцсан 

холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагуудаас эрх шилжүүлсэн 

тохиолдолд хэрэгжүүлнэ. 



 

Мөн Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 60 дугаар зүйлд заасны дагуу аймгийн Засаг дарга 

нь харьяалах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: Үүнд:  
1. хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг хангах ажлыг 

хариуцан зохион байгуулж, үр дүнг хариуцах; 

2. аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх 

үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулж, үр дүнг хариуцах; 

3. аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн асуудлаар төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн 

төсөл боловсруулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд оруулж, гарсан 

шийдвэрийг хэрэгжүүлэх; 

4. аймгийн төсвийн төсөл, түүний тодотголын төслийг боловсруулах, 

хэлэлцүүлэх, батлуулах, төсвийн гүйцэтгэлийг зохион байгуулж, аймгийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тайлагнах; 

5. аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн чиг үүргийг хууль тогтоомжид заасны 

дагуу хэрэгжүүлэх; 

6. аймгийн өмчийн эзэмшил, ашиглалтыг зохион байгуулж, аймгийн өмчийг 

бусдад эзэмшүүлэх, түрээслэх, худалдах, хувьчлах зэрэг асуудлаар захиран 

зарцуулах санал боловсруулж аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 

оруулан шийдвэрлүүлэх; 

7. Монгол Улсын Ерөнхий сайдтай байгуулсан гэрээний дагуу энэ хуулийн 27 

дугаар зүйлд заасан төрийн зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулах; 

8. энэ хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасан асуудлаар аймгийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрийн төслийг боловсруулж, холбогдох тооцоо, 

үндэслэл бүхий саналыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд оруулж 

хэлэлцүүлэх; 

9. хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу гадаад улсын зохих шатны нэгжтэй 

харилцаж, хамтран ажиллах; 

10. нутаг дэвсгэрийнхээ татварын албыг удирдлагаар хангах, татварын орлогыг 

хууль тогтоомж, Хурлын шийдвэрийн дагуу төвлөрүүлэх, шилжүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах; 

11. газар эзэмших, ашиглахтай холбогдсон маргааныг Газрын тухай хуульд заасан 

журмын дагуу шийдвэрлэх; 

12. газар нутгийнхаа тодорхой хэсгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах 

санал боловсруулан Хуралд оруулж шийдвэрлүүлэх, гарсан шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг зохион байгуулах; 

13. гамшиг, осол, аюулт үзэгдлийн үед эрэн хайх, аврах, нүүлгэн шилжүүлэх, 

гамшгийн хор уршгийг арилгахтай холбогдуулан тухайн нутаг дэвсгэрийн 

хэмжээнд буюу түүний тодорхой хэсэгт түр хугацаанд дагаж мөрдөх журмыг 

холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн тогтоох, хүн хүч дайчлах, төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын тээвэр, холбооны 

хэрэгсэл, хүнс тэжээлийн нөөцийг дайчлах; 

14. дотоод, гадаадад тухайн засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг төлөөлөх; 



15. тухайн нутаг дэвсгэр дэх шүүх, прокурорын байгууллагад шаардлагатай 

дэмжлэг үзүүлэх; 

16. аймгийн хэмжээний томоохон төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөрөнгө 

оруулагчдыг татан оролцуулах арга хэмжээ авах; 

17. сумдын үйл ажиллагаа хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих; 

18. энэ хуульд заасан үндэслэлээр аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлыг 

тараах саналыг Засгийн газарт оруулах; 

19. төрийн дээд шагналд тодорхойлох; 

20. аймгийн Засаг даргын орлогч, тамгын газрын даргыг томилох, чөлөөлөх, 

огцруулах зэрэг болон хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрхүүдийг 

хэрэгжүүлнэ. 

 

Мөн Байгаль орчны багц хуулиуд, Төрийн албаны тухай, Төсвийн тухай, 

Захиргааны ерөнхий хууль, Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай, Засгийн 

газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай, Хөдөлмөрийн тухай / Шинэчилсэн 

найруулга/, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 

гомдлыг шийдвэрлэх тухай, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай, Төрийн болон 

албаны нууцын тухай, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай, 

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай, Жендэрийн эрх 

тэгш байдлыг хангах тухай, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн 

тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн тухай, Шилэн дансны тухай, Үндэсний аюулгүй байдлын тухай, Олон улсын 

гэрээний тухай /Шинэчилсэн найруулга/ зэрэг хууль тогтоомжуудын хүрээнд 

олгогдсон чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлнэ.  

Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан 6 

бодлогын хүрээнд тус бүрээр нь чиг үүргийн шинжилгээг хийлээ.  

Нэгдүгээрт “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн 

хүндрэлийг даван туулах бодлогын хүрээнд      

   

Алсын хараа: 

Хүний хөгжлийг дэмжсэн “Стандарттай-Шинэ Ховд”-ыг төр, хувийн хэвшил, 
иргэд, олон нийтийн хамтын хүч хөдөлмөр, зүтгэлээр бий болгоно. 

Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
боловсруулахдаа Хүний хөгжлийг дэмжих асуудлыг аймгийн эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн хамгийн гол үзүүлэлт болгож, аймаг, орон нутгийн бүхий л салбарт 
стандартын хэм хэмжээг нэвтрүүлсэн Шинэ Ховдыг цогцлоон, орон нутагт шинэчлэлт, 
өөрчлөлтийг эрчимтэй хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэж, “Хүний хөгжлийг дэмжсэн 
Стандарттай Шинэ Ховдын төлөө хүчээ нэгтгэе” урианд дор 6 бүлэг, 258 заалтай 
батлуулан хэрэгжүүлж байна.  

 

 



 

 

Эрхэм зорилго: 

Ховд аймгийн эрхэм зорилго нь Бүх шатанд стандартын хэм хэмжээг 
нэвтрүүлсэн, бие даасан эдийн засагтай, байгаль орчинд ээлтэй, хүний хөгжлөөр 
тэргүүлсэн аймаг болно. 

Бид эрхэм зорилгоо тодорхойлохдоо “Алсын хараа 2050” урт хугацааны 
хөгжлийн бодлого, Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн 
чиглэл, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон Ховд 
аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг даргын 
2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг хөгжлийн бодлогын баримт 
бичгүүдийн зорилго, зорилтуудыг үндэс болгон Ховд аймгийн 2020-2024 оны эрхэм 
зорилгоо тодорхойлсон болно. 

Ховд аймаг нь хүний хөгжлийн хувьд 2020 оны жилийн эцсийн статистик 
үзүүлэлтүүдээр улсын дундаж орчимд байгаа бөгөөд хүний хөгжлийн үзүүлэлт 0,736 
буюу Орхон /0,806/, Сэлэнгэ /0,754/, Говь-сүмбэр /0,749/, Дорнод /0,742/, Дархан 
/0,741/ гэсэн 5 аймгийн дараа зургадугаар байранд, баруун бүсийн хэмжээнд энэ 
үзүүлэлтээр тэргүүлж байна. Аймгийн хүн амын дундаж наслалт 2020 оны жилийн 
эцсээр 73,11 байгаа нь улсын дундажаас 2,4 пунктаар өндөр, Дундговь /74,61/, 
Говьсүмбэр /73,65/, Баян-Өлгий /73,62/, Булган /73,59/, Сүхбаатар /73,29/ аймгуудын 
дараа 6 дугаар байр эзэлж байна. Харин аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
хувьд 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 578,3 тэрбум, нэг хүнд ногдох ДНБ-ний 
хэмжээ 6,5 сая төгрөгт хүрсэн нь баруун бүсийн хэмжээнд тэргүүлж байна.  

Орчны шинжилгээ: 

Ховд аймгийн орчны шинжилгээг аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 2020 
оны жилийн эцсийн статистик үзүүлэлтүүд болон 2021 оны эхний улирлын орчны 
нөхцөл байдалд тулгуурлан салбар тус бүрээр Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 6 бүлэг зорилт тус бүрээр нэгтгэн хийлээ.  

Орчны шинжилгээг хийхдээ салбар бүрээр тухайн салбарын төрийн болон 
хувийн хэвшлийн байгууллагуудын төлөөллүүдийг оролцуулан хэлэлцүүлэг 
хэлбэрээр зохион байгуулж, оролцогчдын саналуудыг нэгтгэн шинжилгээ, дүгнэлт 
хийх байдлаар хийсэн болно. 

Ховд аймгийн хувьд 2020 оны жилийн эцсийн статистикийн дүн мэдээгээр гарсан 
эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн суурь үзүүлэлтүүдээс товч дурьдвал: малын тоо 
толгой 3 сая 295 мянга, хүн амын тоо 90533, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 
578,3 тэрбум төгрөг, үүнээс хөдөө аж ахуйн салбар 39,3 хувь буюу 227 тэрбум төгрөг, 
үйлдвэрлэлийн салбар 31,3 хувь буюу 181 тэрбум төгрөг, үйлчилгээний салбар 29,4 
хувь буюу 170 тэрбум төгрөг байна.  

Аймгийн төрийн болон нутгийн захиргааны 168 байгууллагад 5650 төрийн албан 
хаагч ажиллаж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байна. 

Ховд аймаг нь “Авлига хүнд сурталгүй-Соѐлтой төрийн үйлчилгээтэй” аймаг 
болох зорилт тавьж, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж, шуурхай байдлыг хангах 
хүрээнд төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, харилцаа хандлага, 
үйлчилгээний соѐлыг эрс дээшлүүлэх, төрийн үйлчилгээнд олон улсын стандарт 



нэвтрүүлэх, үйлчилгээг цахимаар түргэн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх чиглэлд 
“Хариуцлагатай тунгалаг төр”, “Стандартай Ховд”, “Цахим Ховд” хөтөлбөрүүдийг 
боловсруулан, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулж, хэрэгжүүлж байна. 

Аймгийн Эрүүл мэндийн салбарт: 

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг өргөжүүлэх, эмнэлгийн ачаалал хуваалцах, 

эмчилгээ оношилгооны дутууг нөхөн тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй, шуурхай 

хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх бодлого барьж ажилласны үр дүнд тайлант 

хугацаанд эрүүл мэндийн салбарт төрийн 22, төрийн үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэх 6, 

аж ахуйн тооцоотой 16, хувийн хэвшлийн 59, нийт 103  байгууллага хамтран ажиллаж, 

төр, хувийн хэвшлийн түншлэл өргөжсөнөөс гадна  эрүүл мэндийн салбарт нийт 1312 

эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтан ажиллаж, их эмч нарын 73 буюу 32.1 хувь нь, 

сувилагчийн 30.9 хувь нь анхдагч шатлалд, их эмчийн 14 буюу 6,1 хувь, сувилагчийн 

11 буюу 3.5 хувь нь хоѐрдогч шатлал /хөдөөгийн нэгдсэн эмнэлэг/, их эмчийн 112 буюу  

51.6 хувь,  сувилагчийн 48.7 хувь нь гуравдагч шатлал буюу БОЭТ-д ажиллаж, 

өнгөрсөн оны мөн үеэс эмч, мэргэжилтэн 68 буюу 5.4 хувиар өсч, шатлал бүрт 

тусламж үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх боломж бүрдэж байна.

 

Их эмч 263, Сувилагч 314, эм зүйч, эм найруулагч 104, бусад тусгай 

мэргэжилтэй 114, мэргэжлийн техникийн ажилтан 117, бусад ажилтан 275 тус тус 

ажиллаж байна.  
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2020 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн хүн ам 90533 болж өмнөх оныхоос 

821 хүнээр буюу 1%-иар, хүн амын дундаж наслалт 0,1 пунктаар өсөж, 72.8-д хүрсэн 

нь улсын дунджаас 2.4 насаар дээгүүр байна. 
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Сүүлийн 10 жилийн дунджаар аймгийн 1000 хүн амд ногдох төрөлт 25,8 байгаа 

нь төрөлт баруун бүс, улсын дунджаас өндөр, тогтвортой түвшинд байгааг харуулж 

байгаа бөгөөд нас баралт буурсан нь хүн ам өсөх ирээдүйн төлөвийг илтгэж байна.  

   

Боловсролын салбарт: 

Аймгийн хэмжээнд төр, хувийн хэвшлийн боловсролын 95 байгууллагууд 

боловсролын үйлчилгээг оюутан, сурагч, сургуулийн өмнөх боловсролыг олгож 

байна. 

  

Аймгийн хэмжээнд 2020-2021 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 33, хувийн 

өмчийн 11 цэцэрлэгт  850 багш,  ажиллагсад ажиллаж  6887 хүүхэд хамрагдаж, 

сургуулийн өмнөх боловсролын  хамран сургалт 80,0% байна. 
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Үндэсний лаборатори сургууль 1, Цогцолбор сургууль-2, лицей сургууль-1, 

Гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургууль-1, ердийн сургалттай ерөнхий боловсролын 20, 

НИЙТ 25 сургуульд 20206 сурагч  хамрагдаж, хамран сургалт 96% хүрч, 2020-2021 

оны хичээлийн жилд нийт 1039 багш, насан туршийн боловсролын 10, 784 бусад 

ажиллагсад, НИЙТ 1833 хүн ажиллаж байна.  

 

Бага боловсролын хамран сургалт,  /Бохир жин/ 

Хичээлийн жил 
Хүн амын тоо   

Бага боловсролд 

хамрагдаж байгаа болон 

дунд ангид сурч байгаа 6-

10 настай хүүхэд 

Хамран сургалтын хувь 

2012-2013 9702 9132 94.1 

2013-2014 7689 7614 99.0 

2014-2015 8079 7911 97.9 

2015-2016 8292 8216 99.1 

2016-2017 8802 8440 95.8 

2017-2018 9475 9085 96 

2018-2019 9944 9612 96.7 

2019-2020 10269 9832 95.7 

2020-2021 10309 9943 96.5 
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Суурь боловсролын хамран сургалт  

Хичээлийн жил 
ЕБС-д сурч байгаа 11-14 

настай суралцагч 
Õ¿í àìûí òîî  

Хамран сургалтын хувь  

2009-2010 7215 7985 90.4 

2010-2011 6987 7838 89.1 

2011-2012 6740 7656 88 

2012-2013 5108 5579 91.6 

2013-2014 5987 6477 92.4 

2014-2015 5968 6339 94,1 

2015-2016 5997 6049 99.14 

2016-2017 5992 5619 94 

2017-2018 5988 5624 94 

2018-2019 5899 6204 95.1 

2019-2020 6511 6184 95 

2020-2021 6800 6501 95,6 

 

Анги бүлэгт суралцаж байгаа суралцагчдын тоо 

 

ЕБС-ийн нийт үндсэн багш  íàð  1039 байгаагийн 334 нь бага ангид, 455 нь дунд ангид, 250  нь ахлах ангид багшилж 

байна. 

 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын боловсролын түвшин 
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Ховд Их сургуульд 2020-2021 оны хичээлийн жилд 154 багш, ажиллаж, нийт 

2000 гаруй оюутан суралцаж байна. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл хангах 

ажлын хүрээнд хичээлийн 2 байр оюутны 2 байрны ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг 

хуваарийн дагуу хийж байна. 

2020-2021 оны хичээлийн жилд “Хөгжил” политехник коллежид 131 багш, 
ажилчид ажиллаж, 32 мэргэжлээр 1000 оюутан суралцаж байна. Энэ хичээлийн жилд 
960 хүүхдийн хичээлийн байр шинээр ашиглалтанд оруулсан. 

2020-2021 оны хичээлийн жилд 1 дүгээр ангид 2131 хүүхэд элсэн суралцсанаас 6 

настай 1951, 7 настай 174, 8 настай 4, 9 настай 2 хүүхэд элсэн суралцаж байна. 

Нэгдүгээр ангид элсэн суралцах 6 настай 2123 хүүхдээс 1951 хүүхэд  хамрагдсан нь 

нийт суралцах хүүхдийн 92 хувийг эзэлж, өмнөх оныхоос 3,5 хувиар нэмэгдлээ. 

Суралцахгүй байгаа 172 хүүхдээс хөгжлийн бэрхшээлтэй 4 хүүхэд, ямар нэгэн хүсэлт 

гаргаагүй сургуулийн гадна үлдсэн 23 хүүхэд, боловсролын тухай хуулийн 35.4.9 дэх 

заалтын дагуу эцэг эх нь хүсэлт ирүүлсэн 115 хүүхэд байна. 

 
Орон нутгийн төсвөөс Нийгмийн халамжийн санд 154.880.900 төгрөг, Улсын төсвөөс 

Ахмад дайчин алдар цолтон ахмадад 114.241.800 төгрөг, Алдарт эхийн одонд 1.246.500.000 
төгрөг, Ахмад настны насны хишигт 565.730.000 төгрөг, Цалинтай ээж хөтөлбөрт 217.000.000 
төгрөг, Халамжийн тэтгэвэрт 4.799.815.440 төгрөг, Өрх толгойлсон эх,эцэг хөтөлбөрт 
200.044.620 төгрөг, Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжид 1.822.121.540 төгрөг, Амьжиргааг дэмжих 
нөхцөлт мөнгөн тусламжид 931.290.000 төгрөг, Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт 
тусламжид 997.020.500, ХБИргэдэд үзүүлэх хөнгөлөлт тусламжид 378.658.000 төгрөг, 
Жирэмсэн нярай хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмжид 40.000.000 төгрөг, Хүнс тэжээлийн 
хөнгөлөлт тусламжид 2.143.260.000 төгрөг, АДЗөвлөлийн урамшуулалд 22.500.000, Банкны 
шимтгэлийн санхүүжилт 5.762.500, нийт 13.521.444.400 төгрөгийн санхүүжилт авч халамжийн 
сангийн үйл ажиллагаа хэвийн явж байна.  

Халамжийн сангийн зарцуулалтыг хүснэгтээр харуулбал 

  2020 оны 12 сарын 31-ний байдлаар /оны эхнээс өссөн дүнгээр/ 

№ 

Үйл 

ажиллагааны 

төрөл 

Үйлчилгээний төрөл 

2020 оны 12-р сар гүйцэтгэл 

Хүний тоо Мөнгөн дүн 

1 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 1793 4 799 944 320 

2 

Нийгмийн 

халамжийн 

тэтгэмж 

Асаргааны тэтгэмж 2202 1 822 019 000 

Онцгой тохиолдлын мөнгөн 

тэтгэмж 
707 931 399 990 
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Хүүхдийн мөнгө   

"Эхийн алдар" нэгдүгээр 

зэргийн одонтой, эсхүл "Эхийн 

алдар" хоѐрдугаар зэргийн 

одонтой эхийн мөнгөн тэтгэмж  

9067 1 212 100 000 

Тайгад амьдардаг цаатан 

иргэнд олгох тэтгэмж 
  

3 

Нийгмийн 

халамжийн 

үйлчилгээ 

Олон нийтийн оролцоонд 

түшиглэсэн халамжийн 

үйлчилгээ 

297 

   

40 261 150 

 

4 

Ахмад настанд 

үзүүлэх 

тусламж, 

хөнгөлөлт 

Ахмад настанд үзүүлэх 

тусламж, хөнгөлөлт 
6573 997 798 130 

Насны хишиг 3516 565 560 000 

5 

Алдар цолтон 

ахмад настанд 

төрөөс олгох 

нэмэгдэл, 

тусламж 

хөнгөлөлт 

Алдар цолтон ахмад настанд 

төрөөс олгох нэмэгдэл 
  

Алдар цолтон ахмад настанд 

үзүүлэх тусламж хөнгөлөлт 
53 114 243 970 

6 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх 

тусламж, хөнгөлөлт 
1493 363 658 000 

7 

Нийгмийн 

хөгжлийн 

үйлчилгээ 

Хүнс, тэжээлийн дэмжлэг 

үзүүлэх үйлчилгээ 
9080 2 121 888 178 

8 

 

Эх, олон 

хүүхэдтэй өрх 

толгойлсон эх, 

эцэгт олгох 

тэтгэмж 

 

Жирэмсэн эхийн тэтгэмж 

 

1931 34 965 550 

0-3 хүртэлх насны хүүхэд 

асарсны тэтгэмж 5009 
215 888 130 

3 болон түүнээс дээш 

хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, 

эцэгт олгох тэтгэмж 

187 170 359 220 

Ихэр хүүхдийн тэтгэмж 11 29 000 000 

9 АДЗөвлөлийн урамшуулал 119 22 500 000 

10 Банкны шимтгэл  5 492 480 

Нийт 41615 13 447 078 318 

 



 

Соёл, спортын салбарт: 
Аймгийн соѐлын 19 байгууллагад нийт 178 уран бүтээлч, ажилчид ажиллаж байна.  

Аймгийн баг, тамирчид 2020 онд улсын  аварга шалгаруулах тэмцээнд спортын 8 
төрлөөр оролцож, Хөлбөмбөгийн төрлөөр алт, волейболын төрлөөр хүрэл, үндэсний 
бөх бага насны ангилалд алт, таеквондогийн төрлөөр 2 алт, 7 хүрэл, самбо бөхөөр 1 
хүрэл, жүдо бөхөөр 1 алт, 1 мөнгө, 6 хүрэл, ширээний теннисний төрлөөр хүрэл 
медаль, бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс сагсан бөмбөгийн баг алтан медаль 
хүртлээ. 

Хүн хөгжим болох Хөөмийг геннисийн номонд 1308 хөөмийч зэрэг хөөмийлөн 
бүртгүүлсэн ба Бий биелгээг мөн Геннисийн номонд бүртгүүлэхээр зорин ажиллаж 
байна.  

Аялал жуулчлалын салбарт: 

Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллага-4, 
жуулчны бааз-17, Зочид буудал-8, дэн буудал-8 үйл ажиллагаа явуулж 390 орчим 
иргэн ажиллаж байна.  

Аймгийн “Гурван сэнхэр төвтэй таван од аялал жуулчлал” дэд хөтөлбөрийн 

хүрээнд Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны санхүүжилтээр Хар-Ус нуурын 

хөвөөнд 90.0 сая төгрөгийн өртөгтэй отоглох цэг, Гурван Сэнхэрийн агуйн орчимд 

150.0 сая төгрөгийн өртөгтэй аялал жуулчлалын мэдээллийн төв байгуулах ажлуудыг 

улсын комисс ашиглалтанд хүлээн авлаа.  

               Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн санхүүжилтээр “Гурван Сэнхэр төвтэй 

таван од” аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөрийн 5 чиглэлийн маршрутын I чиглэлийг 

тэмдэгжүүлэх, тохижуулахаар шийдвэрлэж, энэ хүрээнд I чиглэлийн маршрутын дагуу 

нийт 78 тэмдэг тэмдэглэгээ, мэдээллийн самбар байршуулсан.  

             “Тогтвортой аялал жуулчлал-II” 2020-2027 онд хэрэгжих төслийн хүрээнд 

Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлттэй зээлээр хэрэгжих “Чулуун соѐлын дижитал музей 

бүхий нүүдэлчдийн соѐлын судалгаа, мэдээллийн төв байгуулах”, аялал жуулчлалын 

гудамж байгуулах, аяллын маршрутын дагуу отоглох цэг байгуулах ажлуудын ТЭЗҮ 

боловсруулах судалгааны ажил хийгдэж байна. 

           Улсын тусгай хамгаалалтанд аймгийн нийт газар нутгийн 43,8 хувь буюу 

3,333,492.34 га, орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд 9,9 хувь буюу 758,009.1 га 

хамрагдаж нийт газар нутгийн 53.7 хувийг улсын болон орон нутгийн тусгай 

хамгаалалтад аваад байна. 

Аймгийн хэмжээнд ашиглалтын 36, хайгуулын 49 лицензтэй компани үйл 

ажиллагаа явуулж байна.  

Эдийн засаг, банк санхүүгийн салбарт: 

Аймгийн хэмжээнд 5 банк үйл ажиллагаа явуулж иргэдэд банкны үйл ажиллагаа 
үзүүлэн ажиллаж байна.  

Төсвийн бодлого зохицуулалтыг хийх, татварын бааз, суурийг өргөтгөн 
хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн сахилга, хариуцлагыг сайжруулах, өр, авлага 
барагдуулах, хөрөнгө оруулалтын чанар, үр өгөөж, бүртгэл, зарцуулалт, төрийн 
сангийн хяналтыг сайжруулах зэрэг бодлогын баримт бичигт тусгагдсан 6 зорилтын 
хүрээнд 36 арга хэмжээ, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах 3 



зорилтын хүрээнд 15 арга хэмжээ, хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 20 
зорилтын 43 арга хэмжээг хэрэгжүүлэв.   

Татварын орлогод  2020 онд улс, аймаг, сум орон нутгийн төсөвт 14867,9 сая 

төгрөг оруулахаас 16917,1 сая төгрөг орсон нь 114,0 хувьтай байна. Үүнээс улсын 

төсөвт 4387,9 сая төгрөг оруулахаас 4966,7 сая төгрөг оруулсан нь 112,4 хувийн,  

аймгийн төсөвт 8567,2 сая төгрөг оруулахаас 9349,8 сая төгрөг оруулсан нь 109,1   

хувийн, сум орон нутгийн төсөвт 1912,7 сая төгрөг оруулахаас 2600,6 сая төгрөг 

оруулсан нь 135,9  хувийн гүйцэтгэлтэй байна.  

 

 

 
2020 онд зарлагдсан тендерийн үнэлгээний хороонд  төрийн бус байгууллага 

болон иргэний төлөөллөөс давхардсан тоогоор  238  гаруй  иргэн  хуулийн хүрээнд  

ажиллаж, шууд худалдан авалтаас бусад бүх худалдан авах ажиллагааг 100 хувь 

цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа.    
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Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт: 

Аймгийн хэмжээнд нийт 2380 аж ахуйн нэгж, иргэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
эрхэлж байна. Ховд аймгийн хувьд 2020 оны жилийн эцсийн статистикийн дүн 
мэдээгээр гарсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн суурь үзүүлэлтүүдээс товч 
дурьдвал: малын тоо толгой 3 сая 295 мянга, хүн амын тоо 90533, дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний хэмжээ 578,3 тэрбум төгрөг, үүнээс хөдөө аж ахуйн салбар 39,3 хувь 
буюу 227 тэрбум төгрөг, үйлдвэрлэлийн салбар 31,3 хувь буюу 181 тэрбум төгрөг, 
үйлчилгээний салбар 29,4 хувь буюу 170 тэрбум төгрөг байна.  

 
“Үйлдвэрлэгч-Ховд” хөтөлбөрийг 2019 оноос хэрэгжүүлж, хэрэгжилтэд нь 

хяналт тавьж, биелэлтийг  тооцон ажиллаж байна.  

Хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 онд 13 аж ахуйн нэгжид 403,0 сая төгрөг, 2020 онд 

10 аж ахуйн нэгжид 160.0 сая төгрөгийн зээл, нийт 19 төсөлд  563.0 сая төгрөгийн 

зээл олгож, Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 6 аж ахуйн нэгжид 200.0 сая 

төгрөгийн тоног төхөөрөмж  нийлүүлж, шинээр 69 ажлын байр бий болж 746.7 сая 

төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн байна. Аймгийн нэмэлт орлогын сангаас 

санхүүжүүлэх төслөөс 23 иргэн аж ахуйн нэгжийн төслийг шалгаруулж 202.0 сая 

төгрөгийн зээл олгож, дэмжин ажиллаж байна. 

Хөдөө аж ахуйн салбарт: 
• Аймгийн эдийн засгийн салбарын 36,3 хувийг хөдөө аж ахуйн салбар эзэлж 

байгаагаас мал аж ахуйн салбар 31.5 хувийг, газар тариалангийн салбар 4.8 

хувийг бүрдүүлж, Ховд аймаг жилд дунджаар 15,6 мянган тн мах, 1,7 мянган тн 

ноос, 514,1 тн ноолуур, 300 мян ширхэг арьс, шир үйлдвэрлэж, мах, төмс, 

хүнсний ногооны хэрэгцээгээ 100 хувь, сүүний хэрэгцээнийхээ 85,6 хувийг 

дотоодын үйлдвэрлэлээс хангаж байна. 

• Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд 17 сумын 91 багт 7936 малчин өрх, газар 

тариалангийн салбарт 3000 гаруй хүн ажиллаж, 2020 оны жилийн эцсийн мал 

тооллогын дүнгээр 3.292.578 тоо толгой мал тоолуулсан нь өмнөх оноос 208 

248 толгой буюу 6,8 хувиар дөрвөн төрөл дээр өссөн дүнтэй байна. Үүнээс: 

адуу 131.497 толгой тоолуулсан нь өмнөх оноос 2740 толгойгоор буюу 2,1 

хувиар өссөн, үхэр 187.124 толгой тоолуулсан нь өмнөх оноос 37 толгойгоор 

буюу 0.02 хувиар өссөн, тэмээ 25.685 толгой тоолуулсан нь өмнөх оноос 133 

толгойгоор буюу 0.5 хувиар буурсан, хонь 1.126.291 толгой тоолуулсан нь 

Хүнсний 
үйлдвэрлэл -160 

6.7% 

Эсгий, сүлжмэл, 
арьсан эдлэл  - 68 

2.8% 

Мод, модон эдлэл-
89 

3.7% 

Барилгын 
материалын -78 

3.2% 

Мал аж ахуй- 58  
2.4% 

Газар тариалан -
250 

10.5% 

Бусад -91 
3.8% 

Худалдаа 
үйлчилгээ -1586 

66.6% 



өмнөх оноос 14943 толгойгоор буюу 1.3 хувиар өссөн,  ямаа 1.821.981 толгой 

тоолуулсан нь өмнөх оноос 190661 толгойгоор буюу 11.7 хувиар өссөн байна.  

 

 

Бэлчээрийн даацыг тооцоолж гаргасан дүнгээс үзвэл нийт нутгийн: 

14% нь 0-50,0 хувь (бэлчээрийн нөөцтэй)  

13% нь 50,1-100,0 хувь (бэлчээр хүрэлцээтэй) 

48% нь 100,1-300,0 хувь (даац 1-3 дахин хэтэрсэн) 

  5% нь 300,1-500,0 хувь (даац 3-5 дахин хэтэрсэн) 

20% нь 500,1 хувиас их (даац олон дахин хэтэрсэн) 

байдалтай гарсан байна.  

Өөрөөр хэлбэл аймгийн дүнгээр нутгийн 30 (27) 

орчим хувьд мал өвөлжилт, хаваржилт хэвийн байх 

боломжтой гэж үзэж болохоор байна. Харин нутгийн 50 

(48) орчим хувь нь 1-3  дахин хэтэрсэн, 25 орчим хувьд 

бэлчээрийн даац 3-аас дээш олон дахин хэтэрч гарсан 

нь өөрийн сумын нутагт мал сүргээ онд оруулах 

бэлчээрийн боломж муутай тул хил залгаа аймаг, 

сумдын нутагт отор нүүдэл хийх, хадлан тэжээл бэлтгэх, 

малын тоог бууруулах зэргээр мал өвөлжилт, 
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хаваржилтын ажлыг эртнээс анхаарч, зөв зохицуулах шаардлагатайг харуулж байна.   

 

• Хаврын тариалалтанд 270 гаруй бага, дунд оврын трактор, 150 гаруй хөдөө аж 
ахуйн машин механизм, 3200 гаруй тариаланчид ажилласан. 

•        Үр тариа 262 га, тэжээлийн ургамал 589 га, төмс 744 га, хүнсний ногоо 

1069 га нийт 2664 га талбайд тариалалт хийж үр тариа 341 тн, тэжээлийн 

ургамал 1471 тн, төмс 10331 тн, хүнсний ногоо 14127 тн нийт 26,2 мянган тонн 

ургац хураан авахаар  зорилт дэвшүүлэн ажилласанаар намрын ургац 

хураалтанд 450 гаруй  бага, дунд оврын трактор, 150 гаруй хөдөө аж ахуйн 

машин механизм, 3000 гаруй тариаланчид ажиллаж, ургац хураалтын явцын 

дүнгээр үр тариа 363,8 га-гаас 391,8 тн, тэжээлийн ургамал 660,8-га-гаас 2507 

тн, төмс 728,9 га-гаас 9925,9 тн, хүнсний ногоо 1098,5 га-гаас 15124.9 тн, нийт 

2852 га-гаас 27939.82  тонн  ургац хурааж, өмнөх оноос  тариалсан талбай 

306.3 га буюу 12 хувиар, хураасан ургац 3069.3 тн буюу 12.3 хувиар  илүү ургац 

хураан авлаа. 

Засаглалын хүрээнд:  

17 сум аймгийн Засаг даргын харьяа 23 агентлаг үйл ажиллагаа явуулж байна.   

Аймгийн төрийн болон нутгийн захиргааны 168 байгууллагад 5650 төрийн албан 
хаагч ажиллаж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байна. 

Ховд аймаг нь “Авлига хүнд сурталгүй-Соѐлтой төрийн үйлчилгээтэй” аймаг 
болох зорилт тавьж, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж, шуурхай байдлыг хангах 
хүрээнд төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, харилцаа хандлага, 
үйлчилгээний соѐлыг эрс дээшлүүлэх, төрийн үйлчилгээнд олон улсын стандарт 
нэвтрүүлэх, үйлчилгээг цахимаар түргэн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх чиглэлд 
“Хариуцлагатай тунгалаг төр”, “Стандартай Ховд”, “Цахим Ховд” хөтөлбөрүүдийг 
боловсруулан, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулж, хэрэгжүүлж байна. 

Мөн нутгийн захиргааны байгууллагууд төрийн үйлчилгээг операторын 
тогтолцоонд шилжүүлэн дотоод удирдлага, хяналтын суурь системийг нэвтрүүлж, 
сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүй, дотоод ажил хариуцсан 
мэргэжилтнүүдэд төрийн үйлчилгээний операторын ажил, үүргийг хавсран 
гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэж, хариуцан ажиллах 21 төрийн албан хаагчдыг сургаж, 
төрийн цахим мэдээлэл солилцох урсгалыг шуурхай болгож, 10 гаруй нэр төрлийн 
тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өгч, нийт 54 үйлчилгээг нэг дороос авах боломжийг 
бүрдүүллээ. 

Төрийн үйлчилгээний цахим машинаас /ТҮЦ/ тайлант хугацаанд иргэний 

үнэмлэхийн лавлагаа 6623, үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа 2139, нийгмийн даатгалын 

шимтгэл төлөлт 1869, жолоодох эрхийн лавлагаа 2837, гэрлэлт бүртгэлтэй эсэх 

лавлагаа 478, оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт 976, тээврийн хэрэгслийн 

лавлагаа 188, эд хөрөнгийн лавлагаа 690, эрх сэргээх лавлагаа 117, гэрлэлт 

бүртгэлгүй тухай 71, төрсний бүртгэлийн 306, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн 161, 

нийгмийн даатгалын нэрийн данс 45, тээврийн хэрэгсэл өмчилж байсан лавлагаа 70, 

бусад төрлөөр 172 иргэн, нийт 17508 иргэн 24 төрлийн үйлчилгээ авсан байна. 

Хууль, эрх зүйн бодлогын чиглэлээр: 



Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрүүд Засгийн газрын болон аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилт Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 

эрхлэх асуудлын хүрээний бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад үйл 

ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж байна.  

Хууль тогтоомжийн санд байгаа 8210 эрх зүйн актыг лавлагаа мэдээлэлд 

ашиглаж, 6 хууль, Засгийн газрын 9 тогтоолын заалтад өөрчлөлт хөдөлгөөн оруулж, 

87 актаар санг баяжуулан, гар сангаас иргэдэд 38 мэдээлэл, төрийн албан хаагчдад 

44, цахим сангаас иргэдэд 68 мэдээлэл өгч төрийн албан хаагчдад 26 лавлагаа, 

мэдээлэл тус тус өгч үйлчилсэн байна.  

Аймгийн Засаг даргын “А” захирамж 873, “Б” захирамж 52, нийт 925 

захирамжийн төслийг хянаж дүгнэлт өгч, хууль зүйн үндэслэлийг хангуулж, аймгийн 

ИТХ-ын 2020 оны 11 дүгээр хуралдааны “Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” 11/05 

дугаар тогтоолоор аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 8 дугаар хуралдааны “Усны сан бүхий 

газрын хамгаалалтын бүс тогтоох тухай” 8/11 дүгээр тогтоолын зарим хавсралтад 

өөрчлөлт, аймгийн Засаг даргын захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон цагийн хязгаар 

тогтоох тухай 2016 оны А/299 дүгээр захирамжид өөрчлөлт оруулж, 2017 оны А/78 

дугаар захирамж, мөн нэмэлт оруулах тухай аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/322 

дугаар захирамжийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлж, яамнаас тус 

өөрчлөлтийг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэж, 

ингэснээр согтууруулах ундааг аймгийн нутаг дэвсгэрт сар бүрийн 01, 15-ны өдрүүд, 

долоо хоног бүрийн баасан гарагуудад худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглов.  

Сумдын Эрх зүй, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн буюу эрх зүйн хөтчийн 

сургалтыг 8 дугаар сард зохион байгуулж, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс 

ирүүлсэн гарын авлагууд, видео шторкууд, ном товхимол болон Авлигатай тэмцэх 

газраас өгсөн CD бусад сурталчилгааны материалуудаар хангалаа. Үйл 

ажиллагаандаа эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн сайт, e-khutuch.mn, “Хууль 

зүйн луужин 1” фейсбүүк хуудсыг ашиглаж мэдээ мэдээлэл авч байна. 

Ховд аймгийн 16 сумыг 3 бүсэд хуваан цагдаагийн газар болон хэлтэс, тасгийн 

дарга нараар ахлуулсан ажлын хэсгийг сумдад ажиллуулж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн, хуулийн этгээдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

чиглэлээр 2000 гаруй иргэнд сургалт, мэдээлэл хийв. 

Цэрэг, батлан хамгаалахын чиглэлээр: 

Ховд аймагт Батлан хамгаалахын багц хууль болон түүнтэй нийцүүлэн 

гаргасан эрх зүйн акт, Засгийн газрын болон Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, Батлан хамгаалахын сайдын болон Зэвсэгт хүчний Жанжин 

штабын даргын тушаал, заавар, цэргийн шинэчлэлийн бодлого, Батлан хамгаалахын 

сайдын Ховд аймгийн Засаг даргатай 2020 онд хамтран ажиллах гэрээг удирдлага 

болгон батлан хамгаалах бодлого, зорилтуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. 



 

 

Дотоод орчин 

Давуу тал 

-Аймгийн урт, дунд, богино хугацааны 

бодлогын баримт бичгүүд батлагдаж зорилт, 

хүрэх түвшнээ тодорхойлсон, 

-Аймгийнхаа төрийн үйлчилгээний соѐл, 

чанар, хүртээмж, шуурхай байдлыг шинэ 

шатанд гаргаж, төрийн албан хаагчдын 

мэдлэг, ур чадвар, манлайлал, ѐс зүй, 

харилцаа хандлага, хариуцлагыг 

сайжруулахаар “Хариуцлагатай тунгалаг төр” 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна 

-Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Төрийн 

албаны зөвлөл болон сум, байгууллагуудтай 

цахимаар мэдээ мэдээлэл солилцдог, цахим 

сургалт, хурал зөвлөгөөн зохион байгуулдаг  

-Олон улсын Чанарын менежментийн 

тогтолцооны ISO-9001-2015 стандартыг 9 

байгууллага, ISO14001 стандартыг 1 

байгууллага нэвтрүүлсэн  

- Сум, байгууллагуудын ажлыг жил бүр 

дүгнэж, “Тэргүүний” сум, байгууллагуудыг 

шагнаж урамшуулдаг, 

Сул тал 

- Төрийн албан хаагчдын ѐс зүй, 

харилцаа хандлага,  холбоотой 

иргэдийн гомдол тасрахгүй 

байгаа Төрийн албан хаагчид 

цаг баримталдаггүй, ажилдаа 

сэтгэлгүй, хариуцлагагүй 

ханддаг, 

- Иргэдэд чиглэсэн шинэлэг үйл 

ажиллагаа, дэвшилтэт арга 

барилыг нэвтрүүлэх нь 

удаашралтай, 

Байгууллагуудын ажлын 

харилцан уялдаа сул 

-Төрийн бүх байгууллагуудад 

дотоод удирдлагын Erp.e-

mongolia.mn систем хараахан 

нэвтрээгүй,системийн ашиглалт 

сул. 

-Цахим бичгийн эргэлтэд тоон 
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-Цахим засаглалын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд 

шаардагдах Үндэсний хөтөлбөр, холбогдох 

журмууд болон цахим хэлбэрээр албан хэрэг 

хөтлөх журам батлагдсан. 

-Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль 

болон бусад албан хэрэг хөтлөлттэй 

холбоотой дүрэм, журам, заавар батлагдсан.  

-Аймгийн хэмжээнд 18 байгууллага үйл 

ажиллагаандаа Erp.e-mongolia.mn систем 

нэвтрүүлж, цахим баримт бичгийг солилцох, 

эргэлтийг сайжруулах ажлын эхлэл 

тавигдсан. 

-Хөрш зэргэлдээ орнуудтай холбосон хатуу 

хучилттай замын босоо тэнхлэгийн уулзварт 

оршдог 

- /Алтай бидний нийтийн гэр/ хамтын 

харилцаатай 

-Гуравдагч орон болох АНУ, Солонгос, ГНУ, 

Турк, Казакстан улсуудад харилцах 

боломжтой 

-Олон улсын төсөл хөтөлбөрийн 

байгууллагуудтай хамтран ажилладаг 

-Бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд 24 жилийн 
хугацаанд тасралтгүй ажиллаж ирсэн арвин 
туршлагатай. 
-Салбар дахь байгууллагын нэр хүнд өндөр 
байдаг нь ажилтнуудад сэдэл тэмүүлэл, урам 
бахархал төрүүлж байна. 
-Улсын төсвийн санхүүжилттэй. 
-Төсвийн байгууллагын статустай учраас 
ажилтнуудын тогтвор суурьшилтай ажиллах 
орчин тодорхой хэмжээнд бүрдсэн. 
-Ажилтан, албан хаагчид “Үнэнч шударга 
байж үйлчлүүлэгчдэд тууштай үйлчилж 
чадна” гэсэн итгэл, эерэг хандлагатай. 
-Байгууллагын үйл ажиллагааны түвшин 
ерөнхий үнэлгээгээр “сайн” байгаа нь 
байгууллагынхаа өрсөлдөх чадварыг 
дээшлүүлэх боломж байгааг харуулж байна. 
-Албан тушаалын тодорхойлолттой. 
-Байгууллагын дотоод журамд мэргэжилтний  
зүгээс саналаа өгөх эрхтэй. 
-Дотоод журамд албан хаагчдын нийгмийн 

гарын үсэг нэвтрээгүй. 

-Байгууллагын интернетийн 

сүлжээний төхөөрөмжийн 

шинэчлэлт хийгдээгүйн улмаас 

хурд удаан  

-Албан хаагчдыг гадаадын 
сургалтад хамруулж, 
мэргэжлийн ур чадварыг 
дээшлүүлэх тал дээр тус 
байгууллага хангалтгүй 
ажилладаг. 
-Ном, сонин, сэтгүүл, судалгаа 
шинжилгээний материал 
агуулсан мэдээллийн сангүй. 
Номын сан, мэргэжлийн сэтгүүл 
байхгүй. 
-Төсвийн бус орлого олох үйл 
ажиллагаа тогтворжоогүй.  
-Мэргэжил дээшлүүлэх үйл 
ажиллагааны зардал 
төлөвлөгдөөгүй. 
-Санхүүгийн эх үүсвэр 
хязгаарлагдмал байдгаас гадна 
илүү цаг ажилласны үнэ цэнийг 
тооцдоггүй. 
-Улсын төсвийн санхүүжилт 
хязгаарлагдмал. 
-Байгууллагын зан үйл, соѐлын 
түвшинг сайжруулах стратеги 
бодлого байхгүй. 
-Байгууллага, хамт олны өөрийн 
гэсэн өнгө төрх, имижийг 
бүрдүүлэх үзүүлэлт дутмаг. 
-Гүйцэтгэлийн үнэлгээг ажилтны 
цалин, шагнал урамшуулалтай 
холбодоггүй. Хамт олонд 
ойлгомжтой, нээлттэй 
урамшуулал байдаггүй. 
-Гүйцэтгэлийн хэмжилт, 
шинжилгээ боловсруулалт, 
хяналтын эргэх холбоо 
хангалтгүй. 
-Мэргэжилтнүүдийн үйл 
ажиллагаагаа сайжруулах арга 
хэмжээ дутагдалтай. 
-Үйлчилгээ үзүүлсэн иргэдийнхээ 
сэтгэл ханамж болон үзүүлж буй 



хангамж, халамжтай холбоотой (шагнаж 
урамшуулах, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, 
шагналд тодорхойлох, алдаршуулах) 
заалтуудыг оруулсан нь давуу талтай. 
-Нийгмийн халамжийн салбарт ажиллах хүсэл 
эрмэлзэлтэй хүмүүс ажилладаг. 
-Хамт олон шинээр бүтээн бий болгосон 
мэдлэг, ур чадвар, туршлагыг үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэхийг хичээж 
ажилладаг. 
-Ажлын явц, гүйцэтгэлийн тайлагналын 
тогтолцоо бүрдсэн, ажлын явц, тайланг 
хуваарийн дагуу болон цаг хугацаанд нь 
гаргадаг. (Байгууллагын нийт ажиллагсад 
хагас, бүтэн жилээр тайланг гаргадаг). 
-Ажилтнууд сонгон шалгаруулалтаар ажилд 
орсон. 
-Байгууллагын дотоод журамд ажилтныг 
ажиллах орчин нөхцөлөөр хангахыг заасан. 
-Байгууллагын эрхэм зорилго, алсын хараа, 
үзэл баримтлал зөв томьѐологдсон. 
-Байгууллагын зорилго, зорилтын төлөө хамт 
олон хүчээ дайчлан нэгдэж ажиллаж чаддаг. 
-Гадаад, дотоод орчны өөрчлөлтийг ойлгон, 
үнэлж хариу үйлдэл хийх чадвартай. 
-Тус байгууллага шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр боломжийн хангагдсан бөгөөд 
тэдгээрийг ашиглах ур чадвар сайн байгаа нь 
үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулахад давуу 
тал олгож байна. 
-Хувь хүний ялгаатай байдлыг ойлгон хүлээн 
зөвшөөрдөг. 
-Удирдах түвшний ажилтнууд “Удирдлага 
хамт олон, иргэдийн хэрэгцээ, шаардлагыг 
мэдэрч ажилладаг”. 
-Ажлын байрны тодорхойлолт нь 
байгууллагын зорилго, зорилттой сайн 
уялдсан байна. 

-Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэхэд албан 
хаагчдын тоо хангалттай.  

-Олон өрөө тасалгаатай тул иргэдэд үйлчлэх 
хүртээмж сайн.  

-Албан хаагчид ажиллах нөхцөл боломж сайн, 
ажил үүргийн давхардал бага. 

-Албан хаагчдын ажил үүргийн хуваарь 

тодорхой, журам процессийн зураглалаар 

үйлчилгээнийхээ судалгааг 
хийдэггүй. 
-Шинэ санааг үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэх тал 
дээр учир дутагдалтай. 
-Жилд 1 удаа эрүүл мэндийн 
үзлэгт оруулах ажлыг зохион 
байгуулж болохыг 
хэрэгжүүлэхгүй байна. 
-Агааржуулалт муу, ажлын 
байрны зай муу, нэг зааланд 
олон хүн суудаг. 
-Удирдлага нь хамт олонтой 
ажлын талаар санал солилцох 
нь тогтмол бус 
-Байгууллагын ажиллах орчинд 
ажилтнуудын сэтгэл ханамж сул. 
-Компьютер, тоног төхөөрөмж, 
ширээ, сандал, шүүгээ эвдрэл, 
элэгдэл, хорогдолтой. 

-2008 онд хүүхдийн ордны 
барилга баригдаж ашиглалтад 
орсноос хойш их засвар 
үйлчилгээ хийгдээгүй /засвар 
хийх шаардлагатай байна/ 

-Хүүхэд хөгжүүлэх, урлаг уран 
сайхнаар дамжуулан хүүхдийн 
сэтгэл зүйг нөхөн сэргээх 
үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэсэн 
дугуйлангийн багшийн 
цалингийн асуудлыг 
шийдвэрлэж чадахгүй байна.  

-Орон нутагтаа харилцаа холбоо 

сул 

- Өр авлага  

-Мэдээлэл хүргэх байдал 

-Стратеги төлөвлөлт хангалтгүй. 

-Шинэ санал санаачилга, 

технологи нэвтрүүлэхдээ удаан. 

-Зарим ажлыг хэт шахуу 

хугацаанд хийдэг. 

-Алба хаагчдын ажил үүргийн 

хуваарь жигд бус 



баталгаажсан 

-Ажлын байрны орчин нөхцөл сайн 

- Албан хаагчдын хоорондоо хөрвөн ажиллах 

чадвартай 

- Архивын баримтаа бүрэн цахимжуулж дата 

бааз үүсэгссэн 

-Хууль зүйн салбарын эрхлэх асуудлын цар 

хүрээ өргөн. 

-Салбарын дотоод үйл ажиллагааны дүрэм, 

журам, зааврын боловсруулалт, хэрэгжилт 

сайн. 

-Үйл ажиллагаа жигдэрсэн, тогтвортой. 

-Мэргэжлийн боловсон хүчнийг гадаад, 

дотоодын их сургуулиудад бэлтгэдэг. 

-Ажлын байрны орчин нөхцөл сайн. 

-Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шуурхай 
шийдвэрлэдэг. 

Улс төр: Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 

хуралд нэг нам олонхыг бүрдүүлэн, төрийн 

ажлын залгамж чанар тасралтгүй хэрэгжих 

боломж бүрдсэн.    

Эдийн засаг: Биеийн тамир, спортын бүх 

шатны төрийн байгууллагуудын үйл 

ажиллагааны урсгал, тогтмол зардлыг  улсын 

болон орон нутгийн төсөвт тусган тухайн 

жилийн батлагдсан төсөвт багтаан 

санхүүжүүлж байна.  

Нийгэм соёл: Улс орон, нийгмийн хөгжлийг 

даган хүн амын биеийн тамир, спортоор 

хичээллэх идэвх сонирхол  нэмэгдэн 

амьдралын хэв маягт өөрчлөлт орж, 

иргэдийн хандлага сайжирч байна.  

Технологи: Спортын эрдэм шинжилгээ, 

анагаах ухааны чиглэлээр биеийн тамир, 

спортын салбарын үйл ажиллагаанд орчин 

үеийн дэвшилтэт технологи, судалгаа 

шинжилгээний багаж, тоног төхөөрөмжийг 

-Орон тоо дутмагаас ажлын 

ачаалал их 

-Алба хаагчдын ажлыг дүгнэх, 

шагнал урамшуулал, албан 

тушаал дэвших, шинээр алба 

хаагч томилох, сонгон 

шалгаруулах асуудал нээлттэй 

биш 



ашиглаж байна.  

Хууль эрх зүй: Улсын Их Хурлаас 2017 онд 

Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 

шинэчилсэн  

найруулгыг баталсан бөгөөд 2017-2020 

онуудад төрөөс биеийн тамир, спортын 

талаар баримтлах бодлого, үндэсний 

хөтөлбөр, салбарын үйл ажиллагаа, эрх зүйн 

харилцааг зохицуулах журмууд батлагдсан.  

Байгаль орчны: Төрөөс биеийн тамир, 
спортын талаар баримтлах бодлого, үндэсний 
хөтөлбөрт иргэдийн биеийн тамирын үйл 
ажиллагаа зохион байгуулах, идэвхтэй 
хөдөлгөөн, спортоор хичээллэх орчин 
нөхцөлийг бүрдүүлэх, орон нутгийн онцлог, 
газар зүйн байршлыг харгалзсан бодлого 
хэрэгжүүлэхээр тодорхойлсон. 

Гадаад орчин  

Боломж 

- Төрийн болон нутгийн захиргааны 

байгууллагуудыг албан ѐсны цахим 

сайттай болоход бодлогоор дэмжиж, 

санхүүгийн зардлыг шийдэх 

- Олон нийтийн цахим сүлжээний 

хэрэглээг хязгаарлах, 

- Төрийн албан хаагчдын ажлын ачааллыг 

тэнцвэржүүлж, ажил үүргийн бодитоор 

оновчтой дүгнэх, 

- Төрийн албан хаагчдын ажиллах орчин 

нөхцлийг сайжруулж, иргэд хүлээж авах 

таатай орчин бүрдүүлэх /Ялангуяа сум, 

багт/ 

-Сум, байгууллагуудын үйл ажиллагаа, 

төлөв байдлын нээлттэй самбар 

ажиллуулан бүх талын үйл ажиллагаанд 

хяналт тавих боломжийг бүрдүүлэх,  

-Байгууллагын үйл ажиллагааны хэм 
хэмжээ нь хуулиар зохицуулагдсан. 
Нийгмийн халамжийн тухай хууль, 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль 

Эрсдэл 

Ковид-19 цар тахал тархах магадлал 

өндөр 

-Улс төрийн сонгуулийн үр дүнтэй 
холбоотой ялсан намын мөрийн 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй холбогдон 
гарах шийдвэрүүд. 

-Ажлын онцлогоос хамаарч хийж 
байгаа үйл ажиллагаагаа олон 
нийтэд сурталчлах боломжгүй 
байдаг  

-Сумдад гэр бүл, хүүхдийн асуудал  
хариуцсан ажилтан байдаггүй. 

Эдийн засгийн хямрал 

-Нийгмийн даатгалын тогтолцоонд 

улс төрийн оролцоо нэмэгдэх 

-Иргэд нийгмийн даатгалын талаар 

буруу мэдээлэл авах бусдад 

дамжуулах, даатгуулагч хохирох 

-Интернэт цахим сүлжээгээр эзэнгүй 

худал мэдээлэл тархах  



болон бусад холбогдох дүрэм, журам, 
заавар, салбар хуулиуд 23 батлагдсан 
байгаа нь энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх хууль, эрх зүйн орчин маш 
өндөр түвшинд нарийн журамлагдсан 
гэдгийг харуулж байна.  
-АЛСЫН ХАРАА-2050 Монгол улсын урт 
хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд 
2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаанд: 

 Хөдөлмөрийн зах зээл 

 Нийгмийн хамгаалал ба 
даатгалын тогтолцооны 
шинэчлэл 

 Хөдөлмөр эрхлэлт ба 
гарааны бизнес 

Өрсөлдөх чадвартай брэнд бүтээгдэхүүн 

гэсэн 4 зорилтын хүрээнд нийт 65 үйл 

ажиллагаа дэвшүүлсэн. 

 Төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудтай уялдаа холбоо 
сайн 

 Байгууллагын үйл ажиллагааны 
талаар иргэдийн мэдлэг хандлага 
сайжирсан.  

 Хүүхэдтэй холбоотой үйл 
ажиллагаа явуулдаг олон улсын 
байгууллагуудтай хамтын 
ажиллагаа сайн  

Цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамаараад 

очер дараалалгүй түргэн шуурхай гомдол 

мэдээлэл хүлээн авах 108, 80509108, утас 

байнгын ажилладаг. 

- Ажилчдыг хөгжүүлэх 

- Цахим орчин 

- Иргэд даатгуулагчдын хандлагыг 
өөрчлөх  

- Хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх 

- Нийгмийн даатгалын шинэлэг 
үйлчилгээ, орчин үеийн менежмент 
нэвтрүүлэх  

Хууль зүйн салбарын бодлого, үйл 

ажиллагаанаас ард түмний хүлээлт их 

- Байцаагчийн зохимжгүй үйлдлээс 

шалтгаалан байгууллагын нэр хүнд 

унах 

Иргэдийн хууль, эрх зүйн мэдлэг 

дутмаг байдал эрсдэл үүсгэдэг. 

-Нэг албан хаагчийн буруутай үйл 

ажиллагаанаас салбарын нэр хүнд 

унах эрсдэлтэй. 

-Нийгмийн цахим сүлжээ хараа 

хяналтгүй, ташаа, худал мэдээлэл 

тархсанаас үүдэн гарах эрсдэл их 

-Нэгдсэн сүлжээг хөдөө орон нутагт 

хэрэглэхэд хүндрэлтэй, шийдвэрлэх 

асуудал ихтэй. 

-Урт болон дунд хугацаанд 

төлөвлөгдөөгүй, шинээр батлагдсан 

хууль, үндэсний хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор 

зардал өсдөг. 

-Төрийн албан хаагчийн мэргэшсэн, 

тогтвортой байх зарчим алдагдсан. 



байдаг. 

-Шийдвэр гаргах түвшний үйл ажиллагаа 

шуурхай явагддаг. 

-Нийгэмд нөлөөлөх нөлөөлөл их 

-Гадаад, дотоод байгууллагуудтай 

харилцаа сайн. 

-Дотоод сүлжээнд холбогдож, мэдээлэл 

солилцож, түгээдэг болсон. 

-Эдийн засгийн таатай үед төсөв 
нэмэгдэх, цалин хөлс, нийгмийн асуудал 
эерэгээр шийдэгдэх. 
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Стратеги 

 /арга зам/  
Шалгуур үзүүлэлт 

 
Суурь түвшин 

/2020/ 

 
Зорилтот 
түвшин 

 
Санхүүгийн 
эх үүсвэр 

НЭГ. КОВИД-19 ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО 
 

1.1. “Ковид-19” халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах, бэхжүүлэх бодлогын                                      

арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 
 

1.1.1.“Ковид-19” 

халдварт цар 

тахлын эрсдэлээс 

урьдчилан 

сэргийлж, бэлэн 

байдлыг хангахтай 

холбоотой арга 

хэмжээг 

хэрэгжүүлнэ. 

Хүн амыг коронавирусийн болон бусад 

халдварт өвчнөөс үүдэлтэй нэмэлт 

вакцинд хамруулна. 

Тухайн вакцины 

хамралтын хувь 
85.0 

90.0-

ээс 

дээш 
 

Улсын төсөв 

Халдвараас сэргийлэх, эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний хариу арга 

хэмжээний /эм урвалж, оношлуур, 

ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, хүний 

нөөц г.м/ нөөцийн бэлэн байдлыг 

бүрдүүлнэ. 

Нөөц хувь 65 75 

Улс, орон 

нутгийн 

төсөв 

Аймгийн Зоонозын өвчин судлалын 

төвийн барилгыг барина. 

Барилга баригдсан 

эсэх 
0 1 Улсын төсөв 

Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа 

халдвараас сэргийлэх мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулна. 

Хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээний тоо 
14 15 Улсын төсөв 

ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

Эрүүл мэнд: Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг 

өргөжүүлж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. 



Үндсэн чиг үүрэг-1. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1.эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй 

холбогдуулан Засгийн газар, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион 

байгуулах; 

 11.1.2.харьяалах нутаг дэвсгэртээ хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих, ойрын ба хэтийн төлөвийг тодорхойлсон хөтөлбөр, 

төсөл боловсруулж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулж, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах; 

11.1.3.эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөн харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ эрүүл 

мэндийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, оновчтой байршуулах, материаллаг бааз, хүний болон 

санхүүгийн нөөцийг зохистой хуваарилах; 

11.1.4.байгалийн онц аюултай үзэгдэл болон олон улсын хөл хориот өвчин гарсан тохиолдолд шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай 

авах; 

11.1.5.эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих чиглэлээр идэвх, санаачилгатай ажиллаж байгаа хамт олон, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 

урамшуулах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах; 

11.1.6.аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнтэй зөвшилцөн Төрийн  

албаны тухай хуулийн дагуу томилох, чөлөөлөх; 

11.1.7.харьяалах нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа эмнэлгийн мэргэжилтний нийгмийн баталгааг хангах, 

тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах; 

11.1.8.харьяалах нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад нэмэлт санхүүжилт олгох; 

11.1.9.тухайн шатны нэгдсэн эмнэлгээс бусад эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагыг томилох, чөлөөлөх асуудлаар эрүүл мэндийн 
газрын даргатай зөвшилцөх; 
 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийн 14.1.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага эрх бүхий байгууллагаас 
олгосон тусгай зөвшөөрөлтэй байна.  
14.2.Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19.3.1-д заасан тусгай зөвшөөрлийг эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад дараахь 
төрлөөр олгоно: 
14.2.1.өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ; 14.2.2.эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ; 14.2.3.эх барихын тусламж, 

үйлчилгээ; 14.2.4.эмнэлгийн яаралтай тусламж; 14.2.5.түргэн тусламжийн үйлчилгээ; 14.2.6.сувилахуйн дагнасан тусламж, үйлчилгээ; 

14.2.7.сэргээн засахын дагнасан тусламж, үйлчилгэээнд тусгагдсан зүйл заалтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг орон нутгийн хэмжээнд 

зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай  7 дугаар зүйл.Эмийн зохистой хэрэглээ 

17.1.Эмнэлэгт эмийн зохистой хэрэглээний асуудлыг хариуцсан эмийн эмчилгээг зохицуулах хороо ажиллана. 

17.2.Эмч эмийн жорыг олон улсын нэрээр стандартын дагуу бичиж, хэрэглэх арга, хугацаа, илрэх гаж нөлөө зэргийг үйлчлүүлэгчид 



тайлбарлана. 

17.3.Эмийн мэргэжилтэн эмийн сангаас эм олгохдоо хэрэглэх арга, хадгалах нөхцөл, зохистой хэрэглээний талаар иргэдэд зөвлөгөө 

өгнө. 

22 дугаар зүйл.Эмийн бүртгэл 

22.1.Монгол Улсад үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах, эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг энэ хуулийн 22.7-д 

зааснаас бусад тохиолдолд улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн байна. 

22.2.Эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг бүртгэхдээ үйлдвэрлэгчийн хүсэлт, шинжилгээний дүн, холбогдох бичиг 

баримт, түүнд хийсэн шинжээчийн дүгнэлтийг үндэслэнэ. 

22.3.Улсын бүртгэлд эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрлэгч, хэлбэр, тун тус бүрээр нь 

бүртгэнэ. 

22.4.Эмийг эмийн бүртгэлд бүртгэхдээ эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэх, жороор болон жоргүй олгох нөхцөлийг тогтоож, хэрэглэх зааврыг 

баталгаажуулна. 

22.5.Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмийн зохицуулалтын албанаас бүртгэсэн эмийг түргэвчилсэн журмаар бүртгэнэ. 

22.6.Улсын бүртгэлд эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн бүртгэх, түргэвчилсэн журмаар бүртгэх, хугацаа, бүртгэлийн 

төлбөр тогтоох, зарцуулах журмыг эрүүл мэндийн болон хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. 

Зорилт-1. “Эрүүл 

иргэн” дэд 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, 

иргэдийг жил бүр 

урьдчилан 

сэргийлэх, эрт 

илрүүлэг үзлэг 

шинжилгээнд 

хамруулан өвчлөл, 

нас баралтыг 

бууруулан дундаж 

наслалтыг 

уртасгана. 

Эрүүл иргэн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 

эмнэлгийн болон нийгмийн эрүүл 

мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг сайжруулна. 

Эрүүл мэндийн 

хөгжлийн индексийн 

үзүүлэлтүүд өмнөх 3 

жилээс сайжирсан 

байна. 

12 үзүүлэлтийн 

6 нь улсын 

дунджаас 

доогуур 

Улсын 

дунджийн 

түвшинд 

хүргэнэ 

Дотоод 

нөөц 

Зорилтот бүлгийн иргэдийг урьдчилан 

сэргийлэх,  эрт илрүүлэг үзлэг 

шинжилгээнд хамруулан өвчлөлийг 

бууруулна. 

Аймгийн хүн амын 

дундаж наслалт 
72.9 73.3 

Дотоод 

нөөц  



Зорилт-2. 

Халдварт өвчний 

тандалт, 

сэргийлэлт, бэлэн 

байдлыг хангах, 

хариу арга 

хэмжээний 

чадавхийг 

бэхжүүлж, бэлгийн 

замаар дамжих 

халдвар, сүрьеэ 

өвчний тархалтыг 

хязгаарлана. 

Халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлт, 

бэлэн байдлыг хангах, хариу арга 

хэмжээний чадавхийг бэхжүүлнэ.  

Сургалт дадлага 

зохион байгуулсан 

тоо  

1 6 

Орон 

нутгийн 

төсөв,  

Халдварт өвчний илрүүлэг үзлэгийг 

зохион байгуулж, илэрсэн өвчлөлийг 

эрүүлжүүлэн бэлгийн замын дамжих 

халдвар, сүрьеэ өвчний тархалтыг 

хязгаарлана.  

10 000 хүн амд 

ноогдох тэмбүү, 100 

000-ноогдох  сүрьеэ 

21.8/5.1 20/4.8 
Дотоод 

нөөц 

Зорилт-3. Бүсийн 

оношилгоо 

эмчилгээний 

төвийн 

ариутгалын 

тасгийн тоног 

төхөөрөмжийг 

бүрэн шинэчилнэ. 

Нарийвчилсан судалгаанд үндэслэн 

тоног төхөөрөмжийн шинэчилж, тусламж 

үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангахад 

дэмжлэг үзүүлнэ. 

Зарцуулсан 

санхүүжилтийн 

хэмжээ /сая төг/ 

0 120.0 Улсын төсөв 

Зорилт-4. Нэн 

шаардлагатай 

товлолын болон 

сайн дурын 

дархлаажуулалтан

д зорилтот 

бүлгийн иргэдийг 

хамруулж, 

тарилгатай 

халдварт өвчнөөс 

сэргийлэх арга 

хэмжээг авна. 

Товлолын вакцинд хамрагдах зорилтот 

насны хүүхдүүдийн судалгааг гаргаж 

вакцинжуулах арга хэмжээг авна   

Вакцинжуулалтын 

хамралтын хувь 
95.8 99.6 Улсын төсөв 

Орон нутагт өргөн тархсан халдварт 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн 

зориудын нэмэлт вакцинаар ард 

иргэдийг дархлаажуулна. 

Дархлаажуулалтын 

хамралтын хувь  
- 86-аас дээш 

Дотоод 

нөөц 

Зорилт-5 Аймгийн 

Бүсийн оношилгоо 

“Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийг 

түшиглэн “Эрүүл мэндийг дэмжих төв”-

Төв байгуулахад  

зарцуулсан 
0 1300.0 Улсын төсөв 



эмчилгээний төв, 

Булган сумын 

Нэгдсэн эмнэлэгт 

“Эрүүл мэндийг 

дэмжих төв”-ийг 

байгуулж, эрүүл 

мэндийн 

урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт 

орох иргэдийн 

хамрагдалтыг 

нэмэгдүүлнэ. 

ийг байгуулж иргэдийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт хамрагдах боломжийг 

бүрдүүлнэ.   

санхүүжилтийн 

хэмжээ 

Булган сумын Нэгдсэн эмнэлгийг 

түшиглэн “Эрүүл мэндийг дэмжих төв”-

ийг байгуулж алслагдсан сумдын 

иргэдийн  урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

орох боломжийг бий болгоно.  

Төв байгуулахад  

зарцуулсан 

санхүүжилтийн 

хэмжээ 

0 800.0 Улсын төсөв 

Зорилт-6. “Элэг 

бүтэн Монгол”, 

“Эрүүл хүүхэд-

эрүүл шүд”, “Эх, 

хүүхэд, нөхөн 

үржихүйн эрүүл 

мэнд”, “Халдварт 

өвчинтэй тэмцэх, 

сэргийлэх”, 

“Хавдрын эсрэг” 

зэрэг төсөл, 

хөтөлбөр, арга 

хэмжээг 

хэрэгжүүлж, 

өвчлөлийг 

бууруулахад 

дэмжлэг үзүүлнэ. 

”Эрүүл мэндийн чиглэлээр хэрэгжих 

үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн 

байдалд хяналт тавьж хэрэгжүүлэхэд 

хамтран ажиллаж, дэмжлэг үзүүлнэ. 

Хамтран 

хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээний тоо, 

10 18 

Улс, 

аймгийн 

төсөв 

Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу тооцож Хяналт 

үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэст 

хүргүүлнэ. 

Хэрэгжилтийн хувь  70 90-ээс дээш 
Дотоод 

нөөц 

Зорилт-7. “Эх 

хүүхдийн ээлтэй 

тусламж 

үйлчилгээ” дэд 

хөтөлбөрийг 

Эх хүүхдийн ээлтэй тусламж үйлчилгээ” 

дэд хөтөлбөрийг шинэчлэн хэрэгжүүлж 

эх хүүхдийн эндэгдлийг бууруулна.  

Эх, хүүхдийн 

эндэгдлийн түвшин 

/100 000, 1000 амьд 

төрөлтөд/ 

44.0/15.4 40.0/12.0 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв 



үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлж, 

“Перинаталогийн 

кабинет” байгуулж, 

өсвөр үеийн 

тусламж 

үйлчилгээний үйл 

ажиллагааг 

тогтворжуулан, эх, 

хүүхдийн өвчлөл, 

эндэгдэлийг 

бууруулна. 

“Перинаталогийн кабинет” байгуулж 

төрөлт тойрны тусламж үйлчилгээний 

чанарыг сайжруулж, Өсвөр үе, 

залуучуудад үзүүлэх “Ирээдүйн босго 

төв”-ийн үйлчилгээг тогтмолжуулна. 

Кабинет байгуулахад 

зарцуулсан 

санхүүжилт /сая төг/ 

0 90.0 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-8. 

Уламжлалт 

эмчилгээ, нөхөн 

сэргээх, сэргээн 

засах тусламж 

үйлчилгээг 

өргөжүүлэн 

байгалийн 

өвөрмөц тогтоц, 

рашааныг 

түшиглэн сувилал 

байгуулах үйл 

ажиллагааг 

дэмжинэ. 

Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр 

иргэдэд уламжлалт, нөхөн сэргээх 

тусламж үйлчилгээг үзүүлж зардлыг 

эрүүл мэндийн даатгалаас  санхүүжүүлэх 

арга хэмжээг авна.  

Гүйцэтгэлээр 

санхүүжилт авах 

байгууллагын тоо 

2 18 

Эрүүл 

мэндийн 

даатгал 

Сумдад сувилал,  уламжлалт 

эмчилгээний  тасаг кабинет байгуулахыг  

төр хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор 

хэрэгжүүлнэ.  

Уламжлалт эмчилгээ 

үзүүлж буй сум, 

өрхийн эзлэх хувь 

10 100 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-9. Бүсийн 

оношилгоо 

эмчилгээний 

төвийг түшиглэн 

“Эрүүл эр хүн” 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, 

эрэгтэйчүүдэд 

зонхилон 

тохиолдох өвчин 

Эрэгтэйчүүдэд зонхилон тохиолдох 

өвчин эмгэгийг илрүүлэх үзлэг, 

оношилгоог “Эрүүл иргэн” хөтөлбөртэй 

уялдуулан зохион байгуулна. 

Нийт үзлэгээс 

эрчүүдийн үзлэгийн 

хамралтын хувь 

12 35 

Орон 

нутгийн 

төсөв, 

дотоод нөөц 

Илэрсэн өвчин эмгэгийг оношилж эмчлэх 

Андрологийн кабинет байгуулж эмч 

мэргэжилтнээр хангана.  

Зарцуулсан 

санхүүжилтийн 

хэмжээ /сая төг/ 

0 195.6 

Орон 

нутгийн 

төсөв 



эмгэгээс 

урьдчилан 

сэргийлэх, эмчлэн 

эрүүлжүүлэх арга 

хэмжээг авна. 

Зорилт-10. 

Хүүхдийн 

эмнэлгийг 

түшиглэн ”Тусгай 

хэрэгцээтэй 

хүүхдүүдийн 

оношилгоо, 

зөвлөгөө өгөх 

төв”-ийг байгуулж, 

шаардлагатай 

тоног төхөөрөмж, 

эмч, 

мэргэжилтнээр 

ханган тогтвортой 

ажиллуулах 

нөхцлийг 

бүрдүүлнэ. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 

оношилгоо, зөвлөгөө өгөх төвийн орон 

байрны асуудлыг шийдвэрлэнэ.  

Үйл ажиллагаа 

явуулах байртай 

болсон байна 

0 1 
Дотоод 

нөөц 

Шаардлагатай хүүхдийг орон нутагтаа 

оношлох төвийг байгуулж тоног 

төхөөрөмжөөр хангаж үйл ажиллагааг 

тогтмолжуулна. 

Төв байгуулахад 

зарцуулсан 

санхүүжилтийн 

хэмжээ /сая төг/ 

0 90.0 
ОУБ, төсөл 

хөтөлбөр 

Зорилт-

11.Зоонозын 

өвчин судлалын 

төвийн барилгыг 

шинээр барьж, 

ашиглалтад 

оруулна. 

Барилгын зураг төсөв, ТЭЗҮ 

боловсруулж санхүүжилтийг улсын 

төсөвт суулгаж барих арга хэмжээг 

холбогдох яам, газруудад тавьж  

шийдвэрлүүлнэ. 

Баригдсан эсэх, 

зарцуулсан 

санхүүжилтийн 

хэмжээ /сая төг/ 

0 3200.0 Улсын төсөв 

Зорилт-12. 

Аймгийн төвд 50 

ортой хүүхдийн 

эмнэлгийг 

ашиглалтад 

оруулж, Дөргөн, 

Аймгийн төвд 50 ортой хүүхдийн 

эмнэлэг, Дөргөн сумын эмнэлгийг 2021-

2022 онд барьж ашиглалтанд оруулна.  

Ашиглалтанд орсон 

барилгын тоо,  0 2 Улсын төсөв 

Жаргалант сумын Буянт, Булган сумын 

Булган өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

Ашиглалтанд орсон 

барилгын тоо 
2 2 Орон 

нутгийн 



Жаргалант сумын 

Буянт, Булган 

сумын Булган 

өрхийн эрүүл 

мэндийн төвийн 

барилгуудыг 

шинээр барина. 

 

барилгуудын зураг төсөв, ТЭЗҮ-г хийж 

2022-2024 онуудад барих асуудлыг 

шийдвэрлэнэ.  

төсөв 

Зорилт-13. Алтай, 

Мөнххайрхан, 

Мянгад, 

Эрдэнэбүрэн, 

Цэцэг сумын 

эмнэлгийн 

барилгыг 

өргөтгөж, Дарви, 

Зэрэг, Манхан 

сумын эмнэлгийн 

барилгад их 

засвар хийнэ. 

 

Алтай, Мөнххайрхан сумдын эмнэлгийн 

барилгыг 2021-2022 онд барьж 

ашиглалтанд оруулна.  

Зураг төсөв, ТЭЗҮ 

боловсруулсан байна. 
0 2 Улсын төсөв 

Мянгад, Эрдэнэбүрэн, Цэцэг сумын 

эмнэлгийн өргөтгөл Дарви, Зэрэг, 

Манхан сумын эмнэлгийн барилгуудын 

зураг, ТЭЗ-г хийж улсын төсөвт 

тусгуулахыг   холбогдох яам, газруудад 

тавьж  шийдвэрлүүлнэ. 

Өргөтгөсөн болон 

засварласан 

барилгын тоо 

2 8 Улсын төсөв 

Зорилт-14. Сум, 

өрхийн эрүүл 

мэндийн 

төвүүдийг нэгдсэн 

дулаан, цэвэр 

бохирын системд 

холбож, орчин 

үеийн ариун 

цэврийн 

байгууламжтай 

болгох ажлыг үе 

шаттайгаар 

шийдвэрлэнэ. 

Сум, өрхийн эмнэлгийг нэгдсэн дулаан, 

цэвэр бохирын системд холбох арга 

хэмжээг үе шаттайгаар шийдвэрлэж 

үйлчлүүлэгчийн ая тухтай байдлыг 

хангана.    

Нэгдсэн дулаан, 

цэвэр бохирт 

холбогдсон эмнэлгийн 

тоо  

4 16 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв 

Сумдын ариун цэврийн байгууламжийг 

үе шаттайгаар төлөвлөлтөнд тусгаж 

шийдвэрлүүлж үйлчилгээний орчныг 

сайжруулна.  

ариун цэврийн 

байгууламжтай 

болсон эмнэлгийн 

хувь 

4 16 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв 



Зорилт-15. Бүсийн 

оношилгоо 

эмчилгээний төв, 

Нэгдсэн эмнэлэг, 

сум, өрхийн эрүүл 

мэндийн 

төвүүдийн 

тусламж 

үйлчилгээнд 

зайлшгүй 

шаардлагатай 

тоног төхөөрөмж, 

компьютерээр үе 

шаттай хангана. 

Эмнэлгүүдэд зайлшгүй шаардлагатай 

тоног төхөөрөмжийг  нийлүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлнэ.   

Зарцуулсан 

санхүүжилтийн 

хэмжээ /сая төг/ 

420.0 300.0 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв 

Сум, өрхүүдийн тусламж үйлчилгээ 

үзүүлэхэд шаардлагатай комьпютерийг 

олгож  үйлчилгээний шуурхай байдлыг 

дээшлүүлнэ. 

Зарцуулсан 

санхүүжилтийн 

хэмжээ /сая төг/ 

0 120.0 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-16. 

Хөдөөгийн ард 

иргэдэд эрүүл 

мэндийн цогц 

үйлчилгээ үзүүлэх 

тусгай 

тоноглогдсон 

автомашин 

олгоно. 

Машиныг орон нутгийн дэд хөтөлбөрийн 

төлөвлөлтөнд тусган шийдвэрлэнэ. 

Зарцуулсан 

санхүүжилтийн 

хэмжээ /сая төг/ 

0 90.0 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-17. Бүсийн 

оношилгоо, 

эмчилгээний 

төвийн 

өргөтгөлийн 

барилгын ажлыг 

эхлүүлж, мооргийн 

барилгыг шинээр 

барьж, Бүсийн 

оношилгоо 

эмчилгээний 

төвийг Амаржих 

газартай 

БОЭТ-ийн өргөтгөлийн барилгын 

асуудлыг холбогдох яамдад хүргүүлж 

шийдвэрлүүлэх арга хэмжээг авна. 

Хэрэгжилтийн хувь 0 90-ээс дээш ОУБ 

БОЭТ-ийн моорог, Бүсийн оношилгоо 

эмчилгээний төвийг Амаржих газартай 

хүзүүвчээр холбох ажлыг үе шаттайгаар 

шийдвэрлэнэ. 

Зарцуулсан 

санхүүжилтийн 

хэмжээ /сая төг/ 

0 369.0 

Орон 

нутгийн 

төсөв 



хүзүүвчээр 

холбоно. 

Зорилт-18. Бүсийн 

оношилгоо 

эмчилгээний 

төвийн яаралтай 

тусламж /103/-ийг 

өргөжүүлж, 

шаардлагатай 

тоног 

төхөөрөмжөөр 

хангаж, эрүүл 

мэндийн 

байгууллагуудын 

түргэн тусламжийн 

парк 

шинэчлэлтийг үе 

шаттайгаар 

хэрэгжүүлнэ. 

Салбарын яаралтай тусламжийн 

машиныг шат дараатайгаар 

шийдвэрлүүлж эмнэлгийн тусламжийн 

бэлэн байдлыг хангаж ажиллана. 

Шинэчилсэн машины 

тоо 
7 11 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв 

Яаралтай тусламж /103/-ийг өргөжүүлж, 

стандартын түвшин хангасан 

тоноглолтой болгоно. 

Зарцуулсан 

санхүүжилтийн 

хэмжээ /сая төг/ 

0 120.0 Улсын төсөв 

Зорилт-19. 

“Чадварлаг эмч, 

мэргэжилтэн” дэд 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, эмч, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүдийн 

ѐс зүй, харилцаа 

хандлагыг 

сайжруулах, 

мэдлэг, чадварыг 

дээшлүүлэх, 

гадаад, дотоодод 

сургаж 

мэргэшүүлэхэд 

Чадварлаг эмч мэргэжилтнийг  

урамшуулах журам хэрэгжүүлнэ.  

Дэмжлэг үзүүлсэн 

санхүүжилтийн 

хэмжээ /сая төг/ 

120.0 450.0 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Эмч, мэргэжилтний хөгжлийг дэмжиж, 

нийгмийн баталгааг сайжруулахад 

дэмжлэг үзүүлнэ.  

Зарцуулсан 

санхүүжилтийн 

хэмжээ 

240.0 523.0 

Орон 

нутгийн 

төсөв 



бүх талын 

дэмжлэг үзүүлнэ. 

Зорилт-20. 

“Сувилахуйн 

хөгжлийн төв”-ийг 

байгуулж, бүх 

талын дэмжлэг 

үзүүлж ажиллана. 

Сувилахуйн хөгжлийн төвийн ажиллах 

үндэслэл, чиглэл, зорилго, шаардлагатай 

судалгааг холбогдох байгууллагаар 

гаргуулж, санхүүжилтийг орон нутгийн 

дэд хөтөлбөрт тусган шийдвэрлүүлж, 

сувилагч-дунд мэргэжилтний хөгжлийг 

хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

Хэрэгжилтийн хувь, 

Зарцуулсан 

санхүүжилтийн 

хэмжээ /сая төг/ 

0 150.0 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-21 БОЭТ-д 

шинэ технологи, 

ажилбарыг 

нутагшуулах, 

ажлын байрны 

мэргэшүүлэх, 

чадавхжуулах 

сургалт зохион 

байгуулахаар 

эрүүл мэндийн 

лавлагаа 

төвүүдээс 

томилогдон 

ажиллах эмч, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүдийн 

орон нутагт 

амьдрах 

хугацааны байрны 

асуудлыг 

шийдвэрлэнэ. 

Эмч, мэргэжилтнүүдийг ажлын байрны 

мэргэшүүлэх, чадавхжуулах сургалтыг 

орон нутагт зохион байгуулах арга 

хэмжээг хамтрагч байгууллагын 

оролцоотойгоор зохион байгуулна. 

Сургалт зохион 

байгуулсан тоо 
0 10.0 

Дотоод 

нөөц  

Лавлагаа төвүүдээс орон нутагт шинэлэг 

ажилбар, технологийг нэвтрүүлэхээр 

ажиллах эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүдийн орон нутагт амьдрах 

хугацааны байрны асуудлыг 

шийдвэрлэнэ. 

Зарцуулсан 

санхүүжилтийн 

хэмжээ /сая төг/ 

0 20.0 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-22. Анхан 

шатны эрүүл 

мэндийн 

байгууллагуудад 

ажиллаж буй эмч, 

Хөдөөгийн багуудад ажиллаж буй багийн 

эмч, мэргэжилтнүүдийн хөдөлмөр 

аюулгүй байдлыг хангасан хувцас, 

багийн эмч нарын зориулалтын багц 

цүнхээр хангагдсан байдлын судалгаа, 

Гаргасан судалгаа 

тооцоо 
0 1 

Дотоод 

нөөц 



эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүдийн 

хөдөлмөр аюулгүй 

байдлыг хангасан 

хувцас, багийн эмч 

нарыг багц 

цүнхээр хангана. 

тооцоог нэгтгэнэ 

Шаардлагатай хувцас, зориулалтын цүнх 

олгох санхүүгийн асуудлыг 

шийдвэрлүүлж ажиллах нөхцөл 

бололцоог сайжруулна. 

Зарцуулсан 

санхүүжилтийн 

хэмжээ  0 183.2 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-23. Эрүүл 

мэндийн 

байгууллагын 

ажилтнуудын 

нийгмийн 

асуудлыг дэмжиж, 

орон сууцны газар, 

дэд бүтцийн 

асуудлыг 

шийдвэрлэхэд 

дэмжлэг үзүүлж, 

Булган сумын 

Нэгдсэн 

эмнэлгийн эмч, 

ажилчдын 45 

айлын орон 

сууцыг 

ашиглалтанд 

оруулна. 

Салбарын ажилтнуудын орон сууцны 

газар, дэд бүтцийн асуудлыг 

шийдвэрлэхэд орон нутгаас дэмжлэг 

үзүүлнэ. 

Дэмжлэг үзүүлсэн 

арга хэмжээний тоо 
0 4-өөс дээш 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Булган сумын Нэгдсэн эмнэлгийн эмч, 

ажилчдын орон сууцыг ашиглалтанд 

оруулна.   

Байранд орсон 

ажилчдын тоо 
0 45 Улсын төсөв 

Зорилт-24.Эм, 

эмнэлгийн 

хэрэгслийн чанар, 

хүртээмжийг 

сайжруулан 

бүртгэл, хяналтын 

цахим тогтолцоог 

нэвтрүүлж, эмийн 

зохистой хэрэглээг 

Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх 

мэдээлэл сургалт сурталчилгааг олон 

нийтэд хүргэж, антибиотикийг хяналттай 

олгох арга, механизмыг нэвтрүүлнэ 

Мэдээлэл сургалт 

сурталчилгаа, арга 

хэмжээний тоо 

4 20-оос дээш 
Дотоод 

нөөц 

Эм ялангуяа иргэдэд олгож буй 

хөнгөлөлттэй эмийн санхүүжилтийг 

нэмэгдүүлэх, зүй зохистой зарцуулах, 

иргэдэд цахим үйлчилгээг өргөжүүлэх 

Цахим үйлчилгээнд 

хамрагдсан эмийн 

сангийн тоо 

17 29 
Улсын төсөв 

ЭМДС 



төлөвшүүлнэ. арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.  

Зорилт-25.”Цахим 

Монгол” 

хөтөлбөрийн 

хүрээнд эрүүл 

мэндийн 

мэдээллийн 

нэгдсэн сан 

бүрдүүлж, 

эмчилгээ, 

оношилгоо, 

сургалтанд алсын 

зайн технологийн 

ашиглалтыг 

өргөжүүлнэ. 

Сумдыг шуурхай мэдээллээр хангах 

цахим мэдээллийн төвийг ажиллуулж, 

мэдээ тайлан,  үйл ажиллагааны ил тод 

шуурхай байдлыг сайжруулна 

Хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээний тоо 
12 36 

Дотоод 

нөөц 

Алслагдсан сумын эрүүл мэндийн 

төвүүдийн эмчилгээ, оношилгоо, сургалт, 

үйлчилгээнд алсын зайн анагаах ухааныг 

өргөжүүлж хөгжүүлнэ. 

Зайн оношилгоо, 

мэдээлэл зөвлөмж 

авах боломжтой 

сумын тоо 

5 16 
ЭМЯ, Төсөл 

хөтөлбөр, 

Зорилт-26. Эрүүл 

мэндийн салбарт 

гүйцэтгэлд 

суурилсан 

санхүүжилтийн 

аргыг нэвтрүүлж, 

эрүүл мэндийн 

даатгалын 

санхүүжилтийг 

нэмэгдүүлнэ. 

Эрүүл мэндийн байгууллагын шатлал 

бүрийн эмнэлгийн удирдлагуудад 

санхүүжилтийн шинэ тогтолцооны 

талаар мэдээлэл, сургалтыг зохион 

байгуулж, бэлтгэл ажлыг хангана. 

Сургалт мэдээллээр 

хангагдсан 

удирдлагуудын тоо  0 35 
Дотоод 

нөөц 

Гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн 

аргыг 2-р шатлалын эмнэлгүүдэд /БОЭТ, 

Нэгдсэн эмнэлэг/ нэвтрүүлж эхэлнэ. 

Хэрэгжилтийн хувь 30 100 
Дотоод 

нөөц 

Санхүүжилийн үр дүн цаашдын төлөв 

байдлыг үнэлэн анхан шатны нэгжүүдэд 

хэрэгжүүлэх боломжийг судлан 

шийдвэрлэнэ.  

Хэрэгжилтийн хувь 0 90-ээс дээш 
Дотоод 

нөөц 

 

Боловсрол: Хүн амд чанартай боловсрол эзэмших боломж бүрдүүлэн тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлж, 
хүүхдэд ээлтэй аймаг болно. 



Үндсэн чиг үүрэг-1. Боловсролын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.2.иргэнд суурь боловсрол эзэмшүүлэх, мэргэжилтэй боловсон 
хүчин бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжил эзэмшүүлэх арга хэмжээний хөтөлбөр, төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх; 30.1.4.өөрийн орлогоо 
нэмэгдүүлэхэд нь боловсролын байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх, тэдгээрийг хичээлийн болон дотуур байр, сургалтын техник хэрэгсэл, 
тоног төхөөрөмж, ном, сурах бичгээр хангах ажлыг зохион байгуулах; 
30.1.6.энэ хууль болон Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан журмын дагуу ерөнхий боловсролын 
сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох; 30.1.11.аймаг, нийслэлийн боловсролын газрын даргыг сонгон 
шалгаруулалтын дүнг үндэслэн боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний зөвшөөрснөөр томилох, чөлөөлөх; 30.1.14.орон 
нутгийн өмчийн мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын захирлыг сонгон шалгаруулалтын дүнг үндэслэн томилох, хуульд 
заасан үндэслэлээр албан тушаалаас нь чөлөөлөх; 30.1.16.хуульд заасан бусад бүрэн эрх,  
Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 27.1.энэ хуулийн 27.5-д заасан төрийн 
зарим чиг үүргийг хууль, нийтийн эрх зүйн гэрээний үндсэн дээр засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагаар төлөөлөн 
гүйцэтгүүлэхээр шилжүүлж болно. 
Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1-д сургуулийн өмнөх боловсролын зорилго нь бага насны 
хүүхдийг өөрийн онцлог, чадвар, бүтээлч үйлээрээ хөгжин, насан туршийн боловсролын суурь чадварыг эзэмшихэд дэмжин асрах, 
хамгаалах, хөгжүүлэх, сургалт, үйл ажиллагаагаар сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэхэд оршино. 5 дугаар зүйл. Сургуулийн өмнөх 
боловсролын агуулга, стандарт 5.1.Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын агуулга нь дараахь зорилтыг хэрэгжүүлэхэд 
чиглэнэ:5.1.1.бие бялдрын хувьд эрүүл чийрэг өсгөж хөгжүүлэх, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн зөв дадал, хэвшилтэй болгох; 5.1.2.хэл яриа, 
сэтгэхүйн чадвар эзэмшүүлэх, хүрээлэн байгаа орчин, юмс үзэгдлийн талаар анхны мэдэгдэхүүнтэй болгох; 5.1.3.хүүхдийн гоо зүйн 
мэдрэмжийг хөгжүүлэн дүрслэн зурах, урлан бүтээх, дуулж хөгжимдөх, бүжиглэх чадвар эзэмшихэд туслах;5.1.4.хүүхэд өөрийгөө зөв  
илэрхийлэх, бусдыг хүндэтгэн харилцах, харилцааны хэлбэрээс хүчирхийллийг ялгаж, мэдээлэх чадвартай болох, ардын ѐс заншлыг 
танин мэдэхэд нь туслах;9.1.Цэцэрлэг нь эцэг, эх, асран хамгаалагчийн санал, хүсэлтэд үндэслэн ажиллах цагийг уян хатан тогтоож, 
уртасгасан, богиносгосон, 24 цагийн ажиллагаатай бүлэг ажиллуулж болно; 9.7.Цэцэрлэг нь эцэг, эх, асран хамгаалагчийн санал, 
хүсэлтэд үндэслэн Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулийн 8.7, 8.8, 8.9, 8.10-т заасан нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд хоѐр хүртэлх 
насны хүүхдийг асрах, хамгаалах, хөгжүүлэх үйлчилгээ үзүүлж болно.  
Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн .1.Бага боловсролын агуулга нь дараахь зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ :4.1.1.эх хэлээрээ 
зөв ярьж, бодол санаагаа ойлгомжтой илэрхийлэх, уншиж, бичиж сургах; 4.1.2.тоо бодох, түүнийг амьдрал ахуйдаа хэрэглэж сурах;  
4.1.3.хүрээлэн байгаа орчны үзэгдэл, юмсын талаар зохих шатны мэдлэг эзэмшүүлэх; 4.1.4.гоо зүй, хүмүүнлэг, үндэсний дэвшилт, ѐс 
заншил, соѐлын өв уламжлал, эрүүл ахуйн зохих шатны мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх; 4.1.6.өөрийн болон бусдын хөдөлмөрийг хүндэтгэх, 
үнэнч шударга, хамтач байдлыг эрхэмлэх үзэл төлөвшүүлэх; 4.1.7.бие дааж сурах арга барил эзэмшүүлэх. 4.1.8.зөрчлийг хүчирхийллийн 
бус аргаар шийдвэрлэх, эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах мэдлэг, харилцааны ур чадвар олгох, 5.1.1.эх хэл болон гадаад хэл, математик, 
мэдээлэл зүй, шинжлэх ухаан, эрх зүйн зохих шатны мэдлэг, өөрийн авьяас, чадварт тулгуурлан бие даан амьдрахад шаардлагатай 
чадвар, дадал эзэмшүүлэх;  
Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хулийн 6 дугаар зүйл.Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавигдах нийтлэг шаардлага 
6.1.Хүүхэд харах үйлчилгээг энэ хуулийн 13.1-д заасан үүсгэн байгуулагчийн өөрийн өмчлөлийн байр, түрээсийн байр, зээлийн байр, гэрт 
зохион байгуулж болно, 6.2.Хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах байр, гэр, гадна орчин нь дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан 
байна: 
6.2.1.байр, гэр, гадна орчин нь хүүхдийн амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэлгүй, хүүхдийг аливаа болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, үйлдлээс 
хамгаалсан хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх;  
Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 5 дугаар зүйл.Төрөөс багшийн хөгжлийг дэмжих тогтолцоо 



5.1.Багшийн хөгжлийг дэмжих тогтолцоо нь багш бэлтгэх, багшийн мэргэжлийг дээшлүүлэх, давтан бэлтгэх, ажлын байран дээр 
тасралтгүй хөгжих үйл явцын нэгдэл байх бөгөөд багшид үндэсний, орон нутгийн, байгууллагын, сонирхлын бүлгийн, багшийн түвшинд 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

Зорилт-1. Хүүхэд харах 
үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж, яслийн 
үйлчилгээг өргөжүүлнэ. 

Хүүхэд харах  үйлчилгээний тухай 
хуульд өөрчлөлт  оруулж, бага насны 
хүүхдийн  хөгжлийг дэмжих 
хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж, 
хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх. 

Хүүхэд харах  
үйлчилгээ 
эрхэлдэг 
байгууллагын 
тоо 

12 16 Улсын төсөв 

Үйлчилгээ нэвтрүүлэх эрх зүйн  
орчныг бүрдүүлэн, хамран сургалтыг  
нэмэгдүүлэх Яслийн үйлчилгээг 
өргөжүүлнэ. 

Яслийн бүлэг,  
хамрагдсан   
хүүхэд 

15 60 Улсын төсөв 

Зорилт-2. Сургуулийн 
өмнөх боловсролд 3-5 
насны хүүхдүүдийг 
хамруулж, хувилбарт 
сургалтын чанар 
хүртээмжийг 
сайжруулан, хамран 
сургалтыг нэмэгдүүлнэ. 

Сургуулийн  өмнөх боловсролын 
үйлчилгээнд  хамрагдах насыг 3-5 
нас болгон  хамран сургалтыг 
нэмэгдүүлэх 

Хамран сургалт  
86.1 хувь /3-5  
нас/ , 2019 он 

88.9 хувь 

Улсын төсөв 

Малчин болон  алслагдсан хязгаар 
бүсэд амьдарч  буй өрхийн 3-5 насны 
хүүхдийг  боловсролын үйлчилгээнд 
хамруулж, хөгжлийг дэмжих 

Шинээр 
байгуулагдсан гэр 
цэцэрлэгийн тоо 

- 5 

Улсын төсөв 

Зорилт-3. 5 настай 
хүүхэд бүрийг 
сургуулийн өмнөх 
боловсролд хамруулж, 
бага, суурь 
боловсролын хамран 
сургалтыг нэмэгдүүлнэ. 

Сургуулийн  өмнөх боловсролд 5 
настай хүүхдийг  бүрэн хамруулж, 
сургуульд  бэлтгэгдсэн байдлын 
үнэлгээг жил  бүр хийх 

Үнэлгээ,   
судалгааны үр  
дүн 

 
89% 

92 Улсын төсөв 

Бага, суурь боловсролын хамран 
сургалтыг нэмэгдүүлнэ. 

Хамран сургалтын 
хувь 

Бага 95, 
Суурь 95.8 

Бага 97, 
Суурь 96 

Улсын төсөв 

Зорилт-4. "Чанартай 
боловсрол" дэд 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж 
орон нутгийн ерөнхий 
боловсролын чанарын 
үнэлгээний тогтолцоог 
бүрдүүлэн, сургалтын 
чанарыг сайжруулна. 

Чанарын үнэлгээний аймгийн нэгдсэн 
тогтолцоог буй болгох, эрх зүйн 
орчныг сайжруулна. 

Чанарын үнэлгээний 
нэгдсэн тогтолцоо 
бий болгох 

- 1 
Улсын төсөв 

Туршилт үнэлгээг зохион байгуулж,  
сургалтын  үнэлгээний дундаж 
гүйцэтгэлийг  40 хувьд хүргэнэ. 

Сургалтын чанарын 
хувь 

– 28,1, 40 

 
Улсын төсөв 

Зорилт-5 Сургуулиудын 
бүтэц, хэв шинжийг 
орон нутгийн онцлог, 
хэрэгцээнд нийцүүлэн 

Сургуулиудын бүтэц, хэв шинжийг 
орон нутгийн онцлог, хэрэгцээнд 
нийцүүлэн  төрөлжсөн, 
гүнзгийрүүлсэн хөтөлбөртэй 

Сургуулийн тоо 4 6 Улсын төсөв 



оновчтой болгож, 
төрөлжсөн, 
гүнзгийрүүлсэн, олон 
улсын хөтөлбөртэй 
сургуулиудийг 
хөгжүүлнэ. 

сургуулиудийг хөгжүүлнэ. 

Олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай 
сургуулийг бий болгоно. 

Сургуулийн тоо - 1 Улсын төсөв 

Зорилт-6. Монгол хүний 
хүмүүжлийг дээдэлсэн, 
зан чанар, ѐс 
суртахуунтай уялдсан 
сургалтын хөтөлбөрийг 
боловсруулан өмчийн 
хэлбэр 
харгалзахгүйгээр бүх 
цэцэрлэг, сургуульд 
хэрэгжүүлнэ. 

Хүүхдийн  хөгжлийн бэрхшээлийн 
онцлог,  суралцах чадамжид суурилан  
сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө,  
үнэлгээний арга зүйг боловсронгуй  
болгох 

Цахим болон 
хэвлэмэл сурах 
бичиг,  сургалтын 
хэрэглэгдэхүүнээр  
хангасан  сургууль. 

- 18 Улсын төсөв 

Үндэстний цөөнх  монгол хэл болон 
эх хэл дээр  боловсрол эзэмших, 
соѐл, зан  заншлаа өвлөх боломжийг 
бүрдүүлэх 

Ном гарын 
авлагын тоо 

- 3 Улсын төсөв 

Зорилт-7. “Тогтвортой 
хөгжлийн боловсрол” 
дэд хөтөлбөр 
боловсруулж, Олон 
нийтийн оролцоот 
сургууль, цэцэрлэгийг 
хөгжүүлж, сургууль 
бүхлээрээ ажиллах 
арга, хандлагыг үйл 
ажиллагаанд нь 
нэвтрүүлэн, олон 
нийтийн оролцоо, 
түншлэлийг 
өргөжүүлнэ. 

Ерөнхий боловсролын сургууль бүрт 
сургууль бүхлээрээ ажиллах арга 
хандлагыг нэвтрүүлнэ. 

сургуулийн тоо 4 20 
Төсөл 
хөтөлбөрийн 
байгууллага 

Ерөнхий боловсролын сургууль, 
цэцэрлэгт олон нийтийн оролцоо, 
түншлэлийг өргөжүүлж, эко сургууль, 
цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлнэ. 

эко сургууль, 
цэцэрлэгийн тоо 

19 24 
Төсөл 
хөтөлбөрийн 
байгууллага 

Зорилт-8. “Монгол хэл  
бичиг”  дэд хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. 

 Монгол хэлний зөв бичих дүрэм, 
монгол бичгийн теле хичээл явуулж 
иргэдийн монгол бичиг сурах идэвх 
сонирхлыг өрнүүлэх. 

Зохион байгуулсан 
арга хэмжээний тоо 

- 2 
Орон 
нутгийн 
төсөв 

Эх хэлний  сургалтын чанарыг 
дээшлүүлж,  монгол бичгийн сургалт, 
судалгаа,  хэрэглээний орчныг 
сайжруулах 

Монгол бичгийн 
хэвлэмэл болон  
цахим сурах бичиг, 
гарын авлагыг  
боловсруулж, 
сургалтын  

- 25 Улсын төсөв 



хэрэглэгдэхүүнээр 
хангасан ЕБС-ийн 
тоо. 

Зорилт-9. “Чадварлаг 
багш, сурагч, оюутан” 
дэд хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж, багш 
нарын мэргэжил, ур 
чадварыг сайжруулж, 
олон улсын болон 
улсын түвшинд амжилт 
гаргасан багш, сурагч, 
оюутнуудыг 
алдаршуулан 
урамшуулна. 

Багш  мэргэжлийн ур чадвараа 
тасралтгүй  дээшлүүлэх нөхцөлийг 
сайжруулж, урамшууллын тогтолцоог 
бий болгоно. 

Урамшуулсан 
багшийн тоо 

9 40 
Орон 
нутгийн 
төсөв 

Орон нутагт шаардлагатай  
мэргэжлээр  их, дээд сургуульд 
суралцаж буй оюутан болон 
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 750-
аас дээш оноо авсан суралцагчдад  
дэмжлэг үзүүлнэ. 

Дэмжлэг үзүүлсэн 
оюутан сурагч 

11/23 40/100 
Орон 
нутгийн 
төсөв 

Зорилт-10. 
"Стандарттай Ховд 
хөтөлбөр"-ийг сургууль, 
цэцэрлэгийн орчин, үйл 
ажиллагаанд 
нэвтрүүлнэ. 

Стандартын орчин бүрдүүлсэн 
сургууль 

ЕБС 1 25 Дотоод нөөц 

Стандартын орчин бүрдүүлсэн 
цэцэрлэг 

Цэцэрлэг  5 35 Дотоод нөөц 

Зорилт-11. 
Суралцагчдад ээлтэй 
сургалтын орчныг 
бүрдүүлж, тусгай 
хэрэгцээт хүүхдийг 
ердийн сургууль, 
цэцэрлэгт сурах, хөгжих 
боломжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

Цэцэрлэгийн  багшийг тусгай 
хэрэгцээт  боловсролын чиглэлээр 
мэргэшүүлж,  цэцэрлэгт ээлжийн 
багш ажиллуулах 

Мэргэшсэн болон 
ээлжийн багшийн 
тоо 

Ээлжийн багш  
- 22 

12/10 

Улсын 
төсөв, ОУБ, 
төсөл 
хөтөлбөр 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг 
боловсрол тэгш хамруулах ээлтэй 
сургалтын орчин бүрдүүлэх 

Хүүхдийн тоо - 30 

Улсын 
төсөв, ОУБ, 
төсөл 
хөтөлбөр 

Зорилт-12. Жаргалант 
суманд шинээр 2 
цэцэрлэг барьж, 9, 10 
дугаар цэцэрлэгийн 
өргөтгөлийг 
ашиглалтад оруулж, 6 
дугаар цэцэрлэгийн 
барилгыг өргөтгөж, 2, 5, 
7, 10, 12, 13,  Зэрэг, 
Эрдэнэбүрэн, Манхан, 

Жаргалант суманд  9 цэцэрлэгийн 
барилга, 10 дугаар цэцэрлэгийн 
өргөтгөлийн барилгыг 2021-2022 онд 
барьж ашиглалтанд оруулна.  

Ашиглалтанд орсон 
барилгын тоо,  

0 2 Улсын төсөв 

 Жаргалант суманд барих 2 шинэ 
цэцэрлэгын барилга, 6 дугаар 
цэцэрлэгийн өргөтгөл, 2, 5, 7, 10, 12, 
13,  Зэрэг, Эрдэнэбүрэн, Манхан, 
Ховд, Цэцэг сумын цэцэрлэгийн 
барилгуудын их засварын зураг 

Ашиглалтанд орсон 
барилгын тоо 

2 14 Улсын төсөв 



Ховд, Цэцэг сумын 
цэцэрлэгийн 
барилгуудад их засвар 
хийнэ. 

төсөв, ТЭЗҮ-г хийж 2022-2024 
онуудад барих асуудлыг 
шийдвэрлэнэ.  

Зорилт-13. Жаргалант 
суманд 12 жилийн 8 
дугаар бүрэн дунд 
сургуулийг шинээр 
барьж, сургуулиудын 
ачааллыг 
тэнцвэржүүлж, 
сургалтын чанарыг 
ахиулна.  

Жаргалант суманд 12 жилийн 8 
дугаар бүрэн дунд сургуулийн 
барилгын   зураг төсөв, ТЭЗҮ-г хийж 
2022-2023 онд хийлгэнэ.  

Зураг төсөв, ТЭЗҮ 
боловсруулсан 
байна. 

0 1 Улсын төсөв 

Жаргалант суманд 12 жилийн 8 
дугаар бүрэн дунд сургуулийн 
барилгыг   2023-2024 онд барьж 
ашиглалтанд оруулна.  

Барилгын тоо 0 1 Улсын төсөв 

Зорилт-14. Манхан, 
Зэрэг суманд 
сургуулийн дотуур байр 
барьж, Үенч, 
Эрдэнэбүрэн, Ховд 
сумын сургуулийн 
дотуур байрны 
барилгын их засвар 
хийнэ. 

Манхан, Зэрэг суманд сургуулийн 
дотуур байрны барилга, Үенч, 
Эрдэнэбүрэн, Ховд сумын сургуулийн 
дотуур байрны барилгын их засварын 
зураг төсөв, ТЭЗҮ-г 2021-2023 онд 
хийлгэнэ.    

Зураг төсөв, ТЭЗҮ 
боловсруулсан 
байна. 

- 5 

Улсын 
болон орон 
нутгийн 
төсөв 

Манхан, Зэрэг суманд сургуулийн 
дотуур байрны барилга барьж, Үенч, 
Эрдэнэбүрэн, Ховд сумын сургуулийн 
дотуур байрны барилгын их засварыг 
2022-2024 онд хийнэ.  

Барилгын тоо - 5 
Улсын  
төсөв 

Зорилт-15. 
Мөнххайрхан, Ховд 
сумын сургуулийн 
барилгыг өргөтгөж, 
Буянт, Ховд, Зэрэг сум, 
Цаст-Алтай сургуулийн 
/хуучин/ хичээлийн 
байр, 3, 6 дугаар 
сургуулийн барилгын 
их засвар хийж, 7 
дугаар сургуулийн 
барилгын дулаан 
алдагдлыг бууруулна. 

Мөнххайрхан, сумын сургуулийн 
барилгыг өргөтгөл, Буянт, Ховд, Зэрэг 
сум, Цаст-Алтай сургуулийн /хуучин/ 
хичээлийн байр, 3, 6 дугаар 
сургуулийн барилгын их засвар, 7 
дугаар сургуулийн барилгын дулаан 
алдагдлыг бууруулах засварын зураг 
төсөв, ТЭЗҮ-г 2022-2023 онд 
хийлгэнэ. 

Зураг төсөв, ТЭЗҮ 
боловсруулсан 
байна. 

1 8 
Улсын  
төсөв 

Мөнххайрхан, сумын сургуулийн 
барилгыг өргөтгөл, Буянт, Ховд, Зэрэг 
сум, Цаст-Алтай сургуулийн /хуучин/ 
хичээлийн байр, 3, 6 дугаар 
сургуулийн барилгын их засвар, 7 
дугаар сургуулийн барилгын дулаан 
алдагдлыг бууруулах засварыг 2022-

Барилгын тоо 1 8 
Улсын  
төсөв 



2024 онд хийнэ. 

Зорилт-16. Жаргалант 
сумын 7 дугаар 
сургууль, 10 дугаар 
цэцэрлэгийн барилгыг 
нэгдсэн дулааны шугам 
сүлжээнд холбоно. 

Жаргалант сумын 7 дугаар сургууль, 
10 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг 
нэгдсэн дулааны шугам сүлжээнд 
холбох зураг төсөв, ТЭЗҮ-г 2022-2023 
онд шинэчлэнэ. 

Зураг төсөв, ТЭЗҮ 
боловсруулсан 
байна. 

- 2 
Улсын  
төсөв 

Жаргалант сумын 7 дугаар сургууль, 
10 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг 
нэгдсэн дулааны шугам сүлжээнд 
2023-2024 онд холбоно.  

Нэгдсэн дулааны 
шугам сүлжээн 
холбогдсон 
барилгын тоо 

- 2 
Улсын  
төсөв 

Зорилт-17. Жаргалант 
сумын 2 дугаар 
сургуулийн гал тогоо, 
номын сан, 1, 2 дугаар 
сургуулийн спортын 
заалыг засварлана. 

Жаргалант сумын 2 дугаар 
сургуулийн гал тогоо, номын сан, 1, 2 
дугаар сургуулийн спортын заалыг 
засварын зураг төсөв, ТЭЗҮ-г 2022-
2023 онд хийлгэнэ. 

Зураг төсөв, ТЭЗҮ 
боловсруулсан 
байна. 

- 4 

Улсын  
болон орон 
нутгийн 
төсөв 

Жаргалант сумын 2 дугаар 
сургуулийн гал тогоо, номын сан, 1, 2 
дугаар сургуулийн спортын заалыг 
засварыг 2023-2024 онд хийнэ. 

Барилгын тоо - 4 

Улсын  
болон орон 
нутгийн 
төсөв 

Зорилт-18. Прогресс 
сургуулийн спорт 
заалны шалыг 
шинэчилж, Прогресс, 
Цаст-Алтай цогцолбор 
сургуульд биеийн 
тамирын талбай 
байгуулна. 

Прогресс сургуулийн спорт заалны 
шалыг шинэчилж, Прогресс, Цаст-
Алтай цогцолбор сургуульд биеийн 
тамирын талбай байгуулах зураг 
төсөв,ТЭЗҮ-г 2022-2023 онд хийлгэнэ. 

Зураг төсөв, ТЭЗҮ 
боловсруулсан 
байна. 

- 2 
Орон 
нутгийн 
төсөв 

Прогресс сургуулийн спорт заалны 
шалыг шинэчилж, Прогресс, Цаст-
Алтай цогцолбор сургуульд биеийн 
тамирын талбайг 2023-2024 онд 
байгуулна. 

биеийн тамирын 
талбай 

- 2 
Орон 
нутгийн 
төсөв 

Зорилт-19. Ерөнхий 
боловсролын 
сургуулиудын физик, 
хими, биологи, 
мэдээлэл зүй, 
технологи, гадаад 
хэлний хичээлийн 
лабораториудыг үе 
шаттай шинэчилнэ. 

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын 
физик, хими, биологи, мэдээлэл зүй, 
технологи, гадаад хэлний хичээлийн 
лабораториудын судалгааг 2022 онд 
шинэчлэн гаргана. 

Ерөнхий 
боловсролын 
сургууль 

25 25 - 

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын 
физик, хими, биологи, мэдээлэл зүй, 
технологи, гадаад хэлний хичээлийн 
лабораториудыг 2022-2024 онд үе 

Хэрэгжилтийн хувь, 
Зарцуулсан 
санхүүжилтийн 
хэмжээ /сая төг/ 

0 1000.0 

Улсын  
болон орон 
нутгийн 
төсөв 



шаттай шинэчилнэ. 

Зорилт-20. Ерөнхий 
боловсролын 
сургуулийн “Үдийн цай” 
үндэсний хөтөлбөрийг  
“Үдийн хоол” болгон, ус 
цэвэршүүлэх тоног 
төхөөрөмжөөр хангана. 

Ерөнхий  боловсролын сургуулийн 
сурагчдад  сургууль дээр стандартын 
шаардлага хангасан ундны цэвэр ус  
уух боломжийг бүрдүүлэх. 

Ус цэвэршүүлэгч 
төхөөрөмжөөр  
хангагдсан   
сургуулийн тоо 

15 10 
Төсөл, 
хөтөлбөрийн 
байгууллага 

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын 
үдийн хоолны тоног төхөөрөмжийг үе 
шаттай шинэчилнэ.  

Сургуулийн тоо 3 21 

Улсын  
болон орон 
нутгийн 
төсөв, 
Төсөл, 
хөтөлбөрийн 
байгууллага 

Зорилт-21  Ерөнхий 
боловсролын 
сургуулиудын 
сурагчдын ширээ, 
сандлыг бүрэн 
шинэчилж, ухаалаг 
самбартай болгоно. 

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын 
сурагчдын ширээ, сандлыг  бүрэн 
шинэчилнэ.  

Ширээний тоо 2395 2595 
Орон 
нутгийн 
төсөв 

Ерөнхий боловсролын сургуулиудыг 
ухаалаг самбартай болгоно. 

ЕБС-ийн тоо - 24 
Орон 
нутгийн 
төсөв 

Зорилт-22. Ерөнхий 
боловсролын дотуур 
байр, цэцэрлэгүүдийн 
хүүхдийн зөөлөн эдлэл, 
тоглоом, тавилгыг үе 
шаттайгаар  
шинэчилнэ. 

Ерөнхий боловсролын дотуур байрны 
хүүхдийн зөөлөн эдлэл, тавилгыг үе 
шаттайгаар  шинэчилнэ. 

Зарцуулсан 
санхүүжилтийн 
хэмжээ /сая төг/ 

65.0 356.5 

Улсын  
болон орон 
нутгийн 
төсөв, 
Төсөл, 
хөтөлбөрийн 
байгууллага 

Цэцэрлэгүүдийн хүүхдийн зөөлөн 
эдлэл, тоглоом, тавилгыг үе 
шаттайгаар  шинэчилнэ. 

Зарцуулсан 
санхүүжилтийн 
хэмжээ  

150.0 446.1 

Улсын  
болон орон 
нутгийн 
төсөв, 
Төсөл, 
хөтөлбөрийн 
байгууллага 

Зорилт-23. Багш нарын 
компьютерыг бүрэн 
шинэчилнэ. 

Ерөнхий боловсролын сургууль, 
цэцэрлэгийн багш нарын 
компьютерыг бүрэн шинэчилнэ. 

Зарцуулсан 
санхүүжилтийн 
хэмжээ /сая төг/ 

- 2369.4 
Улсын төсөв 
 



Зорилт-24. Багшийн 
хөгжлийн ордон-Насан 
туршийн боловсрол 
төвийн барилгыг 
барина. 

Багшийн хөгжлийн ордон-Насан 
туршийн боловсрол төвийн барилгыг 
ажлыг 2022 онд эхлүүлнэ. 

Зарцуулсан 
санхүүжилтийн 
хэмжээ /сая төг/ 

- 1000.0 
Улсын төсөв 
 

Багшийн хөгжлийн ордон-Насан 
туршийн боловсрол төвийн барилгыг 
ажлыг 2023 онд ашиглалтанд 
оруулна. 

Зарцуулсан 
санхүүжилтийн 
хэмжээ /сая төг/ 

1000.0 2000.0 
Улсын төсөв 
 

Зорилт-25. Нүхэн 
жорлонтой цэцэрлэг, 
сургууль, дотуур 
байрыг стандартын 
шаардлага хангасан 
ариун цэврийн 
байгууламжтай 
болгоно. 

Алтай, Үенч, Булган, Дуут сумдын 
ерөнхий боловсролын сургууль, 
дотуур байр, цэцэрлэгийг стандартын 
шаардлага хангасан ариун цэврийн 
байгууламжтай болгоно.  

ЕБС, дотуур байр, 
цэцэрлэгийн тоо 

- 14 Дотоод нөөц 

Нүхэн жорлонтой цэцэрлэг, сургууль, 
дотуур байрыг стандартын 
шаардлага хангасан ариун цэврийн 
байгууламжтай болгоно. 

ЕБС, дотуур байр, 
цэцэрлэгийн тоо 

14 35 
ЭМЯ, Төсөл 
хөтөлбөр, 

Зорилт-26. Спортын 
төрөлжсөн сургалттай 
дунд сургуулийг 
байгуулна. 

Спортын төрөлжсөн сургалттай дунд 
сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг 
боловсруулж, бэлтгэл ажил 
хангуулна. 

Батлуулсан 
хөтөлбөр 

- 1 Дотоод нөөц 

Спортын төрөлжсөн сургалттай дунд 
сургуулийг байгуулна. 

Спортын төрөлжсөн 
сургууль 

- 1 Улсын төсөв 

Зорилт-27. Бүх насны 
суралцагч, иргэдэд 
зориулсан онлайн 
сургалтын хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, хүн бүр 
орон зай, цаг 
хугацаанаас үл 
хамааран өөрийн 
хүссэн чиглэлээр насан 
туршдаа суралцах 
боломжийг бүрдүүлнэ. 

Албан бус боловсролын дүйцсэн 
хөтөлбөрөөс ерөнхий боловсролын 
сургуульд шилжин суралцах 

хүүхдийн тоо 8 10 Дотоод нөөц 

Цахим агуулга,  цахим хичээл 
боловсруулан насан  туршийн 
боловсролыг бүх хэлбэрээр  дэмжих 

Цахим хичээлийн 
тоо 

- 20 Улсын төсөв 



Зорилт-28. Ховд Их 
сургуулийг бүсчилсэн 
хөгжлийн үзэл 
баримтлалд тулгуурлан 
нийгэм, түүх соѐл, 
эдийн засаг, байгаль 
орчин, экологийн 
судалгаа шинжилгээнд 
суурилсан Баруун 
бүсийн Их сургууль 
болгон өргөжүүлнэ. 

Судалгааны ажлын сорилт, туршил, 
мониторингийн бааз, суурин 
байгуулах, ашиглагдаж буй 
суурингийн хүчин чадал, үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлэх 
 

Сорилт, туршилт, 
мониторингийн бааз, 
суурин болон 
судалгааны 
мэдээллийн сангийн 
тоо 

 

Сорилт 
туршилтын 
суурин-1, 

Мониторингийн 
суурин-1, 

Судалгааны 
мэдээллийн сан: 
1. биет сан-4 

2. цахим сан-0 

Сорилт 
туршилтын 
суурин-2, 

Мониторингийн 
суурин-10, 

Судалгааны 
мэдээллийн 

сан: 
1. ббиет сан-8 

2. ццахим сан-2 
 

Өөрийн 
орлого, 
Олон улсын 
төсөл 
хөтөлбөр 

Орчин үеийн судалгааны лаборатори, 
тоног төхөөрөмжийн хангамжийг 
сайжруулах, магадлан итгэмжлүүлсэн 
нээлттэй лабораторийн тоог 
нэмэгдүүлэх 

Лабораторийн тоо 

Судалгааны 
лаборатори-3 

Итэгмжлэгдсэн 
лаборатори-0 

Судалгааны 
лаборатори-6 

Итэгмжлэгдсэн 
лаборатори-2 

 

Өөрийн 
орлого, 
Олон улсын 
төсөл 
хөтөлбөр 

Зорилт-29. Их голын 
ард байгуулагдаж буй 
шинэ суурьшлын бүсэд 
цэцэрлэг, бага 
сургууль, өрхийн 
эмнэлэг, үйлчилгээний 
төв, дэд бүтэц 
байгуулах ТЭЗҮ 
боловсруулж, ажлыг 
эхлүүлнэ. 

Их голын ард байгуулагдаж буй шинэ 
суурьшлын бүсэд цэцэрлэг, бага 
сургууль, өрхийн эмнэлэг, 
үйлчилгээний төв, дэд бүтэц 
байгуулах ТЭЗҮ боловсруулж, ажлыг 
эхлүүлнэ. 

Зураг төсөв, ТЭЗҮ 
боловсруулсан 
байна. 

- 2 Улсын төсөв 

Их голын ард байгуулагдаж буй шинэ 
суурьшлын бүсэд цэцэрлэг, бага 
сургуулийн барилгыг 2022-2024 онд  
барина. 

Зарцуулсан 
санхүүжилтийн 
хэмжээ /сая төг/ 

- 5150.0 Улсын төсөв 

Зорилт-30. Ахлах болон 
төгсөх ангийн 
сурагчдад мэргэжлээ 
зөв сонгох, элсэлтийн 
ерөнхий шалгалтын 
өрсөлдөх чадварыг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн 
сургалт, мэдээлэл 
хүргэх арга хэмжээг 
зохион байгуулна. 

Ахлах болон төгсөх ангийн сурагчдад 
мэргэжлээ зөв сонгох, чиглэсэн 
сургалт, мэдээлэл хүргэх арга 
хэмжээг зохион байгуулна. 

Зохион байгуулсан 
арга хэмжээ 

2 3 Дотоод нөөц 

Төгсөх ангийн сурагчдад  элсэлтийн 
ерөнхий шалгалтын өрсөлдөх 
чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн 
сургалт зохион байгуулна. 

Зохион байгуулсан 
арга хэмжээ 

1 2 
Орон 
нутгийн 
төсөв 

2.4 Орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд хэрэгцээтэй инновацид суурилсан  эрдэм шинжилгээний судалгааны төвийг Ховд Их 
сургуулийг түшиглэн байгуулж, судалгааны ажлын үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. 



Үндсэн чиг үүрэг-1 Дээд боловсролын тухай хуулийн дээд боловсролын сургалтын байгууллага нь хамтарсан болон дагнасан сургалт, 
эрдэм шинжилгээ, инновацийн үйл ажиллагаа явуулах зориулалт бүхий үйлдвэрлэл, үйлчилгээний түшиц байгууллага, гарааны компани, 
лаборатори, эмнэлэг, дадлагын бааз, туслах аж ахуйтай байж болно. 
Инновацийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйл.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын бүрэн эрх 11.1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга инновацийн 
талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
11.1.1.орон нутагтаа инновацийг хөгжүүлэхэд хувийн хэвшлийн оролцоог хангах, хамтарсан санхүүжилттэй инновацийн төсөл 
хэрэгжүүлэх; 
11.1.2.аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгуулагдсан паркийн хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардагдах нийгмийн дэд бүтэц  
байгуулах, суурь үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, бусад эх үүсвэрээр шийдвэрлэх, паркийн 
захиргаанд дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах; 
11.1.3.орон нутгийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн инновацийн төслийн нээлттэй шалгаруулалт зохион байгуулах, 
инновацийн грант олгох; 
11.1.4.энэ хуулийн 11.1.3-т заасныг орон нутгийн төсөвт тусган хэрэгжүүлэх, шаардагдах санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх 
зорилгоор үнэт цаас гаргах, гадаадын хөнгөлөлттэй зээлд хөрөнгийн баталгаа гаргах; 
11.1.5.инновацийн үйл ажиллагааг дагнан эрхлэх үүрэгтэй орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд 
байгуулж ажиллуулах; 
Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 11.1.6.хуульд заасан бусад бүрэн эрх. 13.1.1.суурь, хавсарга судалгаа, шинжлэх ухаан, 
технологийн төслийг гүйцэтгэх шалгаруулалтад оролцох; 
13.1.2.хууль тогтоомжоор нууцад хамааруулснаас бусад мэдээллийг чөлөөтэй олж авах; 
13.1.3.хууль тогтоомжоор төрийн болон байгууллагын нууцад хамааруулснаас бусад эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлынхаа 
үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх; 
13.1.4.шинжлэх ухаан, технологийн чиглэлээр гадаад улс, олон улсын байгууллагаас зохион байгуулж буй эрдэм шинжилгээний хурал, 
зөвлөгөөн, чуулганд оролцох, судалгааныхаа ажлын үр дүнг мэдээлэх, харилцан мэдээлэл солилцох; 
 

Зорилт-1. Эрдэм 
шинжилгээ судалгааны 
ажилд залуу инженер, 
багш нарыг хамруулан 
дэмжинэ. 

арга хэмжээ-1. ХоИС-ийн болон 
хамтарсан экспедицийг жил бүр 
зохион байгуулах замаар мэдээллийн 
сангаа аривжуулж, судалгаа хийх арга 
барил, чадавхыг дээшлүүлнэ.  

ХоИС-ийн болон 
хамтарсан сургалт, 
судалгааны 
экспедицийн тоо 

 

1 2 

Орон 
нутгийн 
төсөв,  
Олон улсын 
төсөл 
хөтөлбөр 
 

Ахисан түвшний суралцагчдыг 
профессорын багт туслах ажилтнаар 
ажиллуулах, судалгаа шинжилгээний 
төсөл хөтөлбөрт хамруулах замаар 
гадаад дотоодын судлаач оюутнуудын 
тоог нэмэгдүүлнэ.   
 

Ахисан түвшний 
суралцагчдад 
судалгааны 
магистрын эзлэх 
хувь  

 

47% 

55-аас 
доошгүй 
байна. 

 

Орон 
нутгийн 
төсөв,  
Олон улсын 
төсөл 
хөтөлбөр 
 



Хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүн, орон 
нутгийн эрдэс баялагт 
түшиглэн инновацид 
тулгуурласан шинжлэх 
ухааны судалгаа 
бүтээлийг дэмжинэ. 

Их сургууль- Хувийн хэвшэл, Төр- Их 
сургууль- Хувийн хэвшил гэсэн 
тогтолцоогоор хамтарсан судалгаа, 
туршилт хийх, үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлэх төсөл 
хөтөлбөр  боловсруулах тогтолцоог 
бүрдүүлнэ.  
 

Судалгаа, туршилт, 
үйлдвэрлэлийн 
хамтарсан 
хөтөлбөр  

- 4 

Орон 
нутгийн 
төсөв,  
Олон улсын 
төсөл 
хөтөлбөр 
 

Ховд Их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, 
сургалтын чиглэлтэй нийцэх 
судалгааны ажил, зөвлөх үйлчилгээнд 
төр, орон нутаг, олон улсын 
байгууллагуудтай хамтран оролцох 
замаар төлбөртэй үйлчилгээ, 
захиалгат судалгааны тоог 
нэмэгдүүлнэ. 
 

Захиалгат 
судалгаа, 
үйлчилгээний тоо. 

- 5 

Орон 
нутгийн 
төсөв,  
Олон улсын 
төсөл 
хөтөлбөр 
 

“Үндэсний бахархал, өв соѐл.Олон үндэстэн, ястны соѐлын биет болон биет бус өвийг хадгалан хамгаалж, түгээн дэлгэрүүлж, 
өвлүүлэн хөгжүүлж, соѐл урлагийн салбарын материаллаг баазыг нэмэгдүүлнэ. 

 

Үндсэн чиг үүрэг-:  Соѐлын тухай хуулийн 14.2.1-д  төрийн соѐлын бодлого, соѐлын хууль тогтоомжийн дагуу соѐл урлагийг хөгжүүлэх, 
иргэдийн соѐлын эрэлт хэрэгцээг хангах, түүх, соѐлын дурсгалт зүйлийг хамгаалахад чиглэсэн арга хэмжээг хөтөлбөртөө тусгаж, 
хэрэгжүүлэх;  
14.2.2-д соѐлын байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулж, хууль тогтоомжид заасны дагуу санхүүжүүлэх, тэдэнд дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх, ажиллагчдын нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээ авах; 
Соѐлын өв хамгаалах тухай хуулийн 16.1.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга соѐлын өвийг хамгаалах талаар дараах бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ: 
16.1.1.соѐлын өвийг хамгаалах тухай хууль тогтоомж, Засгийн газар, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын болон дээд шатны 
байгууллагын шийдвэрийн биелэлтийг хангах ажлыг зохион байгуулах; 
16.1.2.соѐлын өвийг хамгаалах, зохистой ашиглах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах, биелэлтийг хангах ажлыг зохион байгуулах; 
16.1.3.соѐлын өвийг эрэн сурвалжлах, бүртгэх, хамгаалах, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах; 
16.1.4.соѐлын өвийн судалгаа, тайлан мэдээллийг зохих журмын дагуу гаргаж, аймаг, нийслэл, улсын бүртгэл, мэдээллийн санд 
хүргүүлэх; 
16.1.5.зохих журмын дагуу соѐлын өвийн үзлэг, тооллого хийх; 
16.1.6.соѐлын өвд эрсдэл учруулахуйц аливаа үйл ажиллагааг таслан зогсоож, хуульд заасны дагуу арга хэмжээ авах; 
16.1.7.палеонтологи, археологийн хайгуул, малтлага, судалгаа хийх зөвшөөрөл авсан мэргэжлийн байгууллага, багт дэмжлэг үзүүлэх; 
16.1.8.соѐлын өвийг сурталчлах; 
16.1.9.дэлхийн болон үндэсний соѐлын өвийн дурсгалт газрын хамгаалалтын бүс тогтоох ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран 
хийж, эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх; 
16.1.10.соѐлын өвийг хамгаалахад идэвх, санаачилгатай оролцсон иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах, хуульд заасан 



дэмжлэг үзүүлэх; 
16.1.11.түүх, соѐлын үл хөдлөх дурсгалын хууль бус малтлагыг таслан зогсоох, соѐлын өвийн зөрчлийн талаарх мэдээллийн мөрөөр 
арга хэмжээ авах ажлыг удирдан зохион байгуулах; 
16.1.12.соѐлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчийг олж тогтоох, олон нийтэд таниулах, дэмжлэг үзүүлэх, өвлөн уламжлуулах ажлыг 
зохион байгуулах; 
Музей тухай хууль 7 дугаар зүйл Музейн үйл ажиллагааны чиглэл 
7.3.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга харьяалах нутаг дэвсгэрт нь үйл ажиллагаа явуулдаг музейн үйлчилгээний чанар, аюулгүй 
байдлыг сайжруулах зорилгоор дөрвөн жил тутам хараат бус хуулийн этгээдээр үнэлгээ хийлгэнэ. 
7.5.Аймаг,нийслэлийн Засаг дарга энэ хуулийн 7.3-т заасан үнэлгээний тайланг соѐлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд 
хүргүүлнэ. 
18.1.Музейн үйл ажиллагаанд соѐлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, төрийн захиргааны байгууллага, аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга, Мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон улсын байцаагч хяналт тавина. 

 

Зорилт 1 “Олон үндэстэн, 
ястны өв, соѐл урлаг” дэд 
хөтөлбөрийг шинэчлэн 
боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ. 

Олон улсын Хөөмийн VI,VII наадмыг 
зохион байгуулна. 

Наадамд оролцогчдын тоо - 200 Орон нутгийн төсөв 

Баруун бүсийн Сонгодог бүтээлийн 
уралдаан зохион байгуулна. 

Наадамд оролцсон 
аймгийн тоо 

5 5 
Улсын болон орон 
нутгийн төсөв 

 Зорилт  2. Монгол 
хөөмийг Геннист бүртгүүл
сэн тэмдэглэлт өдөр буюу 
жил бүрийн 10 дугаар 
сарын 30-ны өдөр 
Хөөмийн урлагийг 
дэлхийд сурталчлах 
“Ховд OPEN” арга 
хэмжээг зохион 
байгуулна. 

Хөөмийн сарын аян зохион байгуулах 
Аяны хүрээнд үйл 
ажиллагаа зохион 
байгуулсан тоо 

3 3 Орон нутгийн төсөв 

“Хөөмийн өв” уралдаан зохион 
байгуулах 

Уралдаанд хамрагдсан 
иргэдийн тоо 

46 50 Орон нутгийн төсөв 

Khovd open тоглолт зохион байгуулах 
Тоглолт зохион 
байгуулагдсан тоо 

1 1 Орон нутгийн төсөв 

Зорилт 3. Олон үндэстэн 
ястны соѐлын биет болон 
биет бус өвийг хадгалан 
хамгаалж түгээн 
дэлгэрүүлэх зорилгоор 
жил бүр сум, 
байгууллагуудын соѐлын 
өдөрлөг, наадам зохион 
байгуулна. 

Соѐлын биет бус өвлөн уламжлагчийн 
аймгийн анхдугаар зөвлөгөөн зохион 
байгуулах 

Чуулганд оролцсон өвлөн 
уламжлагчийн тоо 

100 120 Орон нутгийн төсөв 

“Олон угсаатны соѐлын өв” наадмыг 
зохион байгуулна. 

Наадамд оролцогчдын тоо 10 17 Орон нутгийн төсөв 

Зорилт 
4. Хөгжимт драмын 
театрын барилгыг шинээр 
барьж, 

Хөгжимт драмын театрын барилгын 
газрын асуудлыг шийдвэрлэх 

Олгосон газар 1 2 Орон нутгийн төсөв 

Хөгжимт драмын теартын барилгыг 
ашиглалтад оруулах 

Ашиглалтад орсон тоо 1 2 Улсын төсөв 



тоног  төхөөрөмжийг 
шинэчилнэ. 

Зорилт  5. Хөгжимт драмы
н театрын тоног 
төхөөрөмжийг шинэчилнэ. 

Хөгжимт драмын театрт цахилгаан 
хөгжим нийлүүлэх 

Нийлүүлсэн хөгжмийн тоо 9 9 Орон нутгийн төсөв 

Иж 
бүрэн лед дэлгэц, тайз зөөврийн аппа
ратур 

Зарцуулсан хөрөнгө 
/сая.төг/ 

0 40,0 Орон нутгийн төсөв 

 Зорилт 6. Жаргалант 
суманд  Хүүхдийн театр, 
Соѐлын төв шинээр 
барина. 

Жаргалант суманд  Хүүхдийн 
театрын барилгын зураг төсвийг 
хийлгэх 

Хийлгэсэн зураг төсөв 0 1 Орон нутгийн төсөв 

Жаргалант суманд  Хүүхдийн театр, 
соѐлын ордонг ашиглалтад оруулах 

Баригдсан барилга 0 1 Улсын төсөв 

Зорилт  7. Ховд сумын 
Соѐлын төвд их засвар 
хийнэ. 

Ховд сумын соѐлын төвийн их 
засварын зураг төсвийг хийлгэх 

Зураг төсөв хийгдсэн тоо 1 1 Улсын төсөв 

Ховд сумын соѐлын төвийн их завсар 
хийх 

Их засвар хийсэн тоо 0 1 Улсын төсөв 

 Зорилт  8. Сумдын 
Соѐлын төвүүдийн 
барилгын засварыг 
хэрэгцээ шаардлагад нь 
үндэслэн үе шаттайгаар 
хийж, материаллаг баазыг 
бэхжүүлнэ.  

Алтай, Манхан, Зэрэг, Чандмань, 
Эрдэнэбүрэн, Ховд сумдын соѐлын 
төвийн барилгын их засварын зураг 
төсвийг хийлгэх 

Зураг төсөв хийлгэсэн 
соѐлын төвийн тоо 

1 6 Орон нутгийн төсөв 

Алтай, Манхан, Зэрэг, Чандмань, 
Эрдэнэбүрэн, Ховд сумдын соѐлын 
төвийн барилгын их засварт оруулах 

Их засварт оруулсан 
барилгын тоо 

1 6 
Улсын болон орон 
нутгийн төсөв 

Зорилт  9. Хүүхдийн 
номын сангийн барилгыг 
шинэчилж барина. 

Хүүдийн номын сангийн зураг төсвийг 
хийлгэх 

Зураг төсөв хийлгэсэн тоо 0 1 Орон нутгийн төсөв 

Хүүхдийн номын өргөөг шинээр барих Барилгыг ашиглалтад авах 0 1 Орон нутгийн төсөв 

Зорилт  10. Хэвлэл 
мэдээллийн 
байгууллагуудтай 
хамтран соѐлын цаг, 
соѐлын булан төсөл 
хэрэгжүүлнэ. 

Соѐлын цаг арга хэмжээг зохион 
байгуулах 

Зохион байгуулсан арга 
хэмжээ 

0 4 Орон нутгийн төсөв 

Соѐлын булан төсөл хэрэгжүүлнэ. 
Зохион байгуулсан төслийн 
тоо 

0 2 Орон нутгийн төсөв 

Зорхилт 11. Яруу 
найргийн “Болор цом” 
наадмыг 2023 онд Ховд 
хотод зохион байгуулна. 

Болор цом наадам зохион байгуулах 
бэлтгэл ажлыг хангуулах 

Боловсруулсан төлөвлөгөө 0 1. 
Үйл ажиллагааны 
зардал 

Яруу найргийн “Болор цом” наадмыг 
2023 онд Ховд хотод зохион 
байгуулах 

Наадамд оролцогчдын тоо 0 50 Орон нутгийн төсөв 

Зорилт  12.  “Оюун 
түлхүүр” хөтөлбөр 

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлигийн 
дагуу Үндэсний бичиг үсгийн баяр, 

Арга 
хэмжээнд хамрагдсан иргэ

16.10
4 

28.00
0 

Үйл ажиллагааны зар
дал 



хэрэгжүүлж, нийтийн 
номын сан болон сумдын 
номын сангийн 
фондын баяжилт хийж, 
оюуны бүтээл 
туурвигчдыг дэмжиж 
хамтран ажиллана.   

Номын баярыг тусгай хөтөлбөрөөр 
зохион байгуулах 

дийн тоо 

Цахим орчинд иргэдэд түргэн 
шуурхай үйлчлэх, үйлчлүүлэгчдийн 
тоог нэмэгдүүлэхэд өндөр 
хурдны интернэт, техник тоног 
төхөөрөмжийг сайжруулах. 16 сум 
соѐлын төвийн номын санг цахим 
номын сервертэй холбох 

Цахим серверт холбогдсон 
номын сангийн тоо 

0 16 Орон нутгийн төсөв 

 Зорилт 13. Соѐлын биет 
болон биет бус өв, түүх 
соѐлын дурсгалыг 
хадгалан хамгаалж, 
түгээн дэлгэрүүлэхэд 
онцгой хувь нэмэр 
оруулсан иргэд, өвлөн 
уламжлагчдыг 
урамшуулах журмыг 
үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

“Соѐлын биет бус өвлөн уламжлагчид 
мөнгөн урамшуулал олгох журам”-
ыг хэрэгжүүлэх 

Урамшуулал өвсөн 
өвлөгчдийн тоо 

0 17 Орон нутгийн төсөв 

“Түүх соѐлын үл хөдлөх дурсгалыг 
гэрээгээр хамгаалуулах журам”-
ыг хэрэгжүүлэх 

Гэрээ байгуулсан иргэдийн 
тоо 

16 16 Орон нутгийн төсөв 

 Зорилт 14. Аймгийн 
Музейн барилгыг шинээр 
барьж, эрдэм 
шинжилгээний 
лаборатори байгуулж, 
соѐлын өвийг судалгааны 
эргэлтэд оруулна. 

Музейн барилгын 
газрын асуудлыг шийдвэрлэж зураг 
төсвийг хийлгэх 

Хийгдсэн зураг төсөв 0 1 Улсын төсөв 

Музей барилгыг ашиглалтад оруулах 
Музейн барилгыг 
ашиглалтад оруулна. 

1 2 
Олон улсын хөрөнгө 
оруулалт 

Зорилт  15. 
“Ойрад  Монголчуудын  со
ѐл, уламжлалын төв”-
ийг Манхан суманд 
байгуулна. 

“Ойрад  Монголчуудын  соѐл, 
уламжлалын төв”-ийн төсөв 
батлуулах 

Батлагдсан зураг, төсөв 0 1 Орон нутгийн төсөв 

“Ойрад  Монголчуудын  соѐл, 
уламжлалын төв”-ийг ашиглалтад 
оруулах 

Ашиглалтанд орсон 
барилга 

0 1 Орон нутгийн төсөв 

Зорилт 16.  Түүх 
соѐлын  үл хөдлөх 
дурсгал, хөдлөх дурсгал 
соѐлын биет бус өвийн 
улсын тооллого зохион 
байгуулж, цахим бүртгэлд 
оруулна. 

Түүх соѐлын үл хөдлөх дурсгалын 
улсын тооллого зохион байгуулах 

Цахимд орсон өвийн тоо 7576 8100 
Улсын болон орон 
нутгийн төсөв 

Соѐлын биет бус өвийн улсын үзлэг, 
тооллого зохион байгуулах 

Цахимд орсон өвийн тоо 924 1000 
Улсын болон орон 
нутгийн төсөв 



Ерөнхий чиг үүргийн нэр: Алсын хараа 2050 

Үндсэн чиг үүргийн нэр: Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал:Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлий нийгмийн даатгалын 
байгууллагын удирдлага 

1.Нийгмийн даатгалын төв байгууллага нь нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан Засгийн газрын гишүүний, орон нутгийн байгууллага 

нь тухайн шатны Засаг дарга болон нийгмийн даатгалын дээд шатны байгууллагын удирдлагын дор ажиллана. 

2.Нийгмийн даатгалын төв байгууллага нь орон нутгийн байгууллагаа мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангана. 

3. Нийгмийн даатгалын төв байгууллагын даргыг Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 18
3
 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны 

дагуу нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан Засгийн газрын гишүүн, аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын байгууллагын даргыг 

нийгмийн даатгалын төв байгууллагын дарга, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагын даргыг нийслэлийн нийгмийн даатгалын 

байгууллагын дарга тухайн шатны Засаг даргатай зөвшилцөн томилж, чөлөөлнө. 

24 дүгээр зүйл.Нийгмийн даатгалын байгууллагын чиг үүрэг 

Нийгмийн даатгалын байгууллага дараахь үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 

1/нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах; 

2/нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлж, орлого, зарлагын гүйцэтгэлийг хангах; 

3/нийгмийн даатгалын сангаас тухайн төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг цаг тухайд нь олгох ажлыг зохион байгуулж, үйлчилгээг сайжруулах; 

4/улсын нийгмийн даатгалын тогтолцоо, үйл ажиллагаа, түүний арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох талаар судалгаа хийх, санал 

боловсруулж шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэх; 

5/доод шатны байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд хяналт тавих; 

6/хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.  

Нийгмийн халамжийн тухай 19 дүгээр зүйл.Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 

19.2.1.тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, бие даан амьдрах чадваргүй ганц бие, эсхүл тэжээн тэтгэх хүүхэд нь ахмад настан, хөгжлийн 

бэрхшээлтэйн улмаас дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх чадваргүй, тэжээн тэтгэх үүрэгтэй этгээд нь тухайн ахмад настны эсрэг хүчирхийлэл 

үйлдсэн болох нь тогтоогдсон бөгөөд олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчил 

 19.2.4.улсын зардлаар төрөлжсөн асрамжийн газар асрамжлан өсгөхийг эцэг, эх нь зөвшөөрсөн дөрөв хүртэлх насны гурав ба түүнээс 

дээш ихэр хүүхэд.гээнд хамрагдах боломжгүй ахмад настан; 



19.4.Энэ хуулийн 19.2.1-19.2.4-т заасан хүүхэд ба иргэнийг төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай шийдвэрийг аймаг, 

нийслэл, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагын саналыг үндэслэн аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга гаргана. 

23 дугаар зүйл.Нийгмийн халамжийн асуудал эрхлэх байгууллага  

23.1.Нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 

орон нутагт тухайн шатны Засаг дарга тус тусын эрх хэмжээний хүрээнд эрхэлнэ. 

24 дүгээр зүйл.Нийгмийн халамжийн байгууллагын тогтолцоо, хяналт 

24.1.Нийгмийн халамжийн байгууллагын тогтолцоо нь нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 

нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 

байгууллага, сум, хорооны нийгмийн ажилтнаас бүрдэнэ. 

24.2.Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь Засгийн газрын хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий агентлаг 

байна. 

24.3.Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргыг хуульд заасны дагуу нэр дэвшүүлж нийгмийн 

халамжийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний саналыг үндэслэн Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн нийгмийн халамжийн 

үйлчилгээний байгууллагын даргыг нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга, дүүргийн нийгмийн 

халамжийн  үйлчилгээний байгууллагын даргыг нийслэлийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагын дарга тухайн шатны Засаг 

даргатай зөвшилцөн томилж, чөлөөлнө. 

24.4.Сумын нийгмийн ажилтныг сумын Засаг даргатай зөвшилцөн аймгийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагын дарга, 

хорооны нийгмийн ажилтныг дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагын дарга томилж, чөлөөлнө. 

 

 

 

1. Хүн амын тогтвортой 

өсөлтийг дэмжиж 

идэвхтэй, бүтээлч иргэн, 

гэр бүлийг төлөвшүүлнэ. 

 

1.1 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих төсөл” боловсруулж 

хэрэгжүүлнэ.  

 

Ажил эрхэлдэг 

эмэгтэйчүүдийн тоо.  

13684 14400 
ОНХС 

200.0 сая 

1.2 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  

аймгийн дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

Ажилгүйдлийн 

түвшин  11.3% 9.5% 
ОНХС 

250.0 сая 

1.3 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, 

байнгын асаргаа шаардлагатай 

хүүхэдтэй эцэг эхийн ажлын байрыг 

нэмэгдүүлэх төсөл боловсруулан 

хэрэгжүүлнэ. /ХБИ - 2866, үүнээс ХБХ-

Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэд, 

байнгын асаргаа 

шаардлагатай 

хүүхэдтэй эцэг эхийн 

ажил эрхлэлтийн 

27,2% 

38% 

35% 

45% 

Хөшөөт 

хөгжлийн 

сан 

100.0 сая 



эцэг, эх 510 /  хувь 

2.Хөдөлмөрийн эдийн 

засгийн тэнцвэрийг 

хангаж, мэдлэгийн 

эдийн засгийг бүрдүүлж, 

иргэн бүрийг ажилтай, 

орлоготой болгоно. 

2.1 Ажлын байрыг олноор бий болгож 

байгаа аж ахуй нэгж, байгууллагуудыг 

урамшуулна. 

Нэмэгдсэн байнгын 

ажлын байрны тоо  13 40 
ХЭДС 

201.4 сая 

2.2 Иргэдэд ажил, мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгон, мэдээллээр ханган 

ажлын байранд  зуучлах үйлчилгээг 

үзүүлнэ. 

Зуучлагдсан 

иргэдийн тоо  
1225 4500 

ХЭДС 

80.0 сая  

Ерөнхий чиг үүргийн нэр ” Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

Үндсэн чиг үүргийн нэр: Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай 

30.3.Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих талаар аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

30.3.1.энэ хуулийн 22.1.2-т заасан хөрөнгийг аймаг, нийслэл, дүүргийн төсөвт тусгуулах талаар жил бүр санал боловсруулах; 

30.3.2.хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг уялдуулан зохион байгуулах, хянах; 

30.3.3.хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээнд хамрагдах ажил олоход хүндрэлтэй иргэдийн талаарх мэдээлэл, судалгааг гаргаж,  

хөдөлмөр эрхлэлтийн хэрэгцээг тодорхойлох, хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээнд 

хамруулах; 

30.3.4.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх. 

3.Хөдөлмөр эрхлэлт, 

бүтээлч санаачилга, 

хандлага болон ур 

чадварыг хөгжүүлэх, аж 

ахуй эрхлэлтийг 

дэмжсэн үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлнэ. 

 

3.1 Малчид, тариаланчдад бизнесийн 

тогтвортой орлоготой болгоход 

чиглэсэн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. 

 

 

Малчид, 

тариаланчдад олгосон 

зээл 

80 300 
ХЭДС 

840.0 сая 

4. Гэр бүлд ээлтэй 

бодлого хэрэгжүүлж, хүн 

амын тогтвортой өсөлт, 

хүний хөгжлийг 

4.1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, ахмад 

настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж 

чиглэлээр санхүүгийн дэмжлэг олгоно. 

 

Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүн, 

ахмад настны  

80 300 
ХЭДС 

260.0 сая 



дэмжинэ. хөдөлмөр эрхлэлтийн 

чиглэлээр олгосон 

дэмжлэг 

Ерөнхий чиг үүргийн нэр ” Монгол улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

Үндсэн чиг үүргийн нэр:  

5.Нийгмийн даатгалын 

тогтолцоог шинэчилж, 

нийгмийн халамжийг 

оновчтой болгон, 

хөдөлмөр эрхлэлтийг 

нэмэгдүүлж, хүн амын 

хөгжлийг хангаж, 

дундаж давхаргын 

хүрээг өргөжүүлэн 

монгол хүний 

амьдралын чанарыг 

дээшлүүлнэ. 

 

 

5.1 Орлого багатай өрхийн ажил 

эрхлэхгүй байгаа насанд хүрсэн 

гишүүдийг мэргэшил эзэмшүүлэх, ур 

чадварыг нь ахиулах сургалтад 

хамруулж, хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжинэ.  

 

Ажлын байранд 

зуучилуулсан 

иргэний тоо 

67 200 
ХЭДС 

72.0 сая 

6. Нийгмийн даатгалын 

тогтолцоог шинэчилж, 

нийгмийн халамжийг 

оновчтой болгон, 

хөдөлмөр эрхлэлтийг 

нэмэгдүүлж, хүн амын 

хөгжлийг хангаж, 

дундаж давхаргын 

хүрээг өргөжүүлэн 

монгол хүний 

амьдралын чанарыг 

дээшлүүлнэ зорилтын 

 

6.1“Цахим Монгол” арга хэмжээний 

хүрээнд хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын салбарыг бүхэлд нь 

цахимжуулж, иргэдэд үзүүлэх 

үйлчилгээг ил тод, шуурхай, 

хүртээмжтэй болгоно. 

Цахимаар үйлчилгээ 

авсан иргэдийн хувь 

8% 100% 
НХС 

8.0 сая  

6.2 Өрхийн амьжиргааны түвшинг 

тогтоох аргачлалыг боловсронгуй 

болгож, нийгмийн халамжийн 

үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлэн 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, 

ядуурлыг тууштай бууруулна. 

 

Зорилтот бүлгийн 

өрх, иргэдийг 

судалгааны тоо 

 

1 

 

1 

 

Улсын 

төсөв 

35.0 сая 



Ерөнхий чиг үүргийн нэр ” Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

Үндсэн чиг үүргийн нэр: Залуучуудын хөнжлийг дэмжих тухай хуулийн 12.3.Залуучуудын өөрийгөө хөгжүүлэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон 

өнгөрүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх үйл ажиллагааг дараахь чиглэлээр дэмжинэ: 

12.3.1.залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд чиглэсэн, соѐл, урлаг, биеийн тамир, спортын цогцолбор, хөгжлийн төв, 

цэцэрлэгт хүрээлэн, дэд бүтцийг шинээр барьж байгуулах, өргөтгөх төсөл, арга хэмжээг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан 

хэрэгжүүлэх; 

12.3.2.залуучуудын авьяас чадвар, бие бялдар, сэтгэхүйг хөгжүүлэхэд шашин болон улс төрөөс ангид урлаг, соѐл, спортын арга 

хэмжээнд залуучууд оролцох, эдгээр арга хэмжээг зохион байгуулсан хуулийн этгээдийг дэмжих; 

12.3.3.түүх, соѐлын өвийг хамгаалах, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, ардын урлаг, ѐс заншил, уламжлалт зан үйлийг хөгжүүлэхэд 

залуучуудын оролцоог хангах; 

12.3.4.залуучуудын дунд гэр бүлийн соѐл, хүмүүжлийн уламжлалыг дээдлэх, удам угсаагаа мэдэх, угийн бичиг хөтлөх, сурталчлах үйл 

ажиллагааг дэмжих; 

12.3.5.байгаль орчныг хамгаалах ардын зан үйлийг сурталчлах, төлөвшүүлэх санаачилгыг дэмжих. 

12.4.Энэ хуулийн 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5-д заасан үйл ажиллагааг бүх шатны Засаг дарга нар хэрэгжүүлнэ. 

16 дугаар зүйл.Хүмүүнлэгийн ажилд оролцох оролцоог дэмжих 

16.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга энэ хуулийн 6.1.3, 6.1.4-т заасан сайн дурын болон хүмүүнлэгийн ажилд оролцсон 

залуучууд болон залуучуудын иргэний нийгмийн байгууллагын сайн туршлагыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан алдаршуулж, 

олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлнэ. 

6.1.3.нийтэд тустай сайн дурын ажилд манлайлан оролцох;  

6.1.4.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох; 

21 дүгээр зүйл.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын чиг үүрэг 

21.1.Бүх шатны Засаг дарга харьяа нутаг дэвсгэртээ залуучуудын хөгжлийг дэмжих талаар дараахь чиг үүрэгтэй: 

21.1.1.харьяалах нутаг дэвсгэртээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа залуучуудын салбар зөвлөлийг тэргүүлэх; 

21.1.2.залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах; 

21.1.3.залуучуудын хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаанд шаардагдах төсвийг тухайн шатны Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулж, 

хэрэгжилтийг зохион байгуулах; 



21.1.4.энэ хуулийн 11.1.7 дахь заалт, 13, 14, 15 дугаар зүйлд заасан арга хэмжээг залуучуудын оролцоог дэмжих тусгай хөтөлбөрийн 

дагуу харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах; 

21.1.5.энэ хуулийн 9.5 дахь хэсэг, 11.1.7 дахь заалт, 20.8 дахь хэсэгт заасан арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн орон 

нутгийн төсөвт тусгах; 

21.1.6.хууль тогтоомжид заасан бусад. 

7.Залуучуудад бизнес эрхлэх 

зорилгодоо хүрэхэд 

шаардлагатай санхүүгийн 

болон бүх төрлийн дэмжлэг 

үзүүлнэ.  

 

7.1 Залуучуудын гарааны 

бизнесийг дэмжинэ. 

 

Залуучуудын 

хөдөлмөр эрхлэлтийг 

нэмэгдэж, шинэ 

ажлын байр бий 

болсон байна. 

- 20 
ОНХС 

200.0 сая  

Ерөнхий чиг үүргийн нэр ” Аймгийн  Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

Үндсэн чиг үүргийн нэр: Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлий нийгмийн даатгалын байгууллагын удирдлага 

1.Нийгмийн даатгалын төв байгууллага нь нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан Засгийн газрын гишүүний, орон нутгийн байгууллага 

нь тухайн шатны Засаг дарга болон нийгмийн даатгалын дээд шатны байгууллагын удирдлагын дор ажиллана. 

2.Нийгмийн даатгалын төв байгууллага нь орон нутгийн байгууллагаа мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангана. 

3. Нийгмийн даатгалын төв байгууллагын даргыг Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 18
3
 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны 

дагуу нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан Засгийн газрын гишүүн, аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын байгууллагын даргыг 

нийгмийн даатгалын төв байгууллагын дарга, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагын даргыг нийслэлийн нийгмийн даатгалын 

байгууллагын дарга тухайн шатны Засаг даргатай зөвшилцөн томилж, чөлөөлнө. 

24 дүгээр зүйл.Нийгмийн даатгалын байгууллагын чиг үүрэг 

Нийгмийн даатгалын байгууллага дараахь үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 

1/нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах; 

2/нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлж, орлого, зарлагын гүйцэтгэлийг хангах; 

3/нийгмийн даатгалын сангаас тухайн төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг цаг тухайд нь олгох ажлыг зохион байгуулж, үйлчилгээг сайжруулах; 



4/улсын нийгмийн даатгалын тогтолцоо, үйл ажиллагаа, түүний арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох талаар судалгаа хийх, санал 

боловсруулж шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэх; 

5/доод шатны байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд хяналт тавих; 

6/хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.  

Нийгмийн халамжийн тухай 19 дүгээр зүйл.Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ 

19.2.1.тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, бие даан амьдрах чадваргүй ганц бие, эсхүл тэжээн тэтгэх хүүхэд нь ахмад настан, хөгжлийн 

бэрхшээлтэйн улмаас дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх чадваргүй, тэжээн тэтгэх үүрэгтэй этгээд нь тухайн ахмад настны эсрэг хүчирхийлэл 

үйлдсэн болох нь тогтоогдсон бөгөөд олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчил 

 19.2.4.улсын зардлаар төрөлжсөн асрамжийн газар асрамжлан өсгөхийг эцэг, эх нь зөвшөөрсөн дөрөв хүртэлх насны гурав ба түүнээс 

дээш ихэр хүүхэд.гээнд хамрагдах боломжгүй ахмад настан; 

19.4.Энэ хуулийн 19.2.1-19.2.4-т заасан хүүхэд ба иргэнийг төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай шийдвэрийг аймаг, 

нийслэл, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагын саналыг үндэслэн аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга гаргана. 

23 дугаар зүйл.Нийгмийн халамжийн асуудал эрхлэх байгууллага  

23.1.Нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 

орон нутагт тухайн шатны Засаг дарга тус тусын эрх хэмжээний хүрээнд эрхэлнэ. 

24 дүгээр зүйл.Нийгмийн халамжийн байгууллагын тогтолцоо, хяналт 

24.1.Нийгмийн халамжийн байгууллагын тогтолцоо нь нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 

нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 

байгууллага, сум, хорооны нийгмийн ажилтнаас бүрдэнэ. 

8.Нийгмийн даатгалын 

тогтолцоог шинэчилж, 

нийгмийн халамжийн 

оновчтой болгон 

хөдөлмөр эрхлэлтийг 

нэмэгдүүлж, хүн амын 

хөгжлийг хангаж, 

дундаж давхаргын 

хүрээг өргөжүүлэн 

иргэдийн амьдралын 

8.1 Бүтээн байгуулалтын томоохон 

төслүүдийн нэгжид ажиллах 

залуучуудыг мэргэшүүлэх сургалтад 

хамруулан хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих чиглэлээр Хүний нөөцийн 

хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж 

хэрэгжүүлнэ. 

 

 

 

Залуучуудыг 

мэргэжил олгох 

сургалтад хамруулж 

ажлын байранд 

зуучилсан байна. 

- 200 

ОНХС, 

Хөшөөт 

хөгжлийн 

сан 

100.0 сая 



чанарыг дээшлүүлнэ.  8.2 Хувийн хэвшил, жижиг дунд 

үйлдвэрлэл, хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих замаар жил бүр 600-аас дээш 

ажлын байр шинээр бий болгоно. 

 

Ажилгүйдлийн түвшин 

буурсан байна.  

828 2400 
ХЭДС 

44.0 сая 

8.3 “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 

хөгжлийн төв”-ийг шинээр барьж үйл 

ажиллагааг нь тогтмолжуулна.  

Баригдсан барилгын 

тоо 
0 1 

Азийн 

хөгжлийн 

банк 

5.5 тэрбум 

8.5 “Ахмадаа ачлая” дэд хөтөлбөрийг 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. 

Ахмад настны 

нийгмийн оролцооны 

хувь 

90 95 

ОНХС 

80.0 сая  

 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 

хохирсон иргэнд, архины 

хамааралтай, зан төрхийн 

өөрчлөлттэй иргэдэд  олон талт цогц 

үйлчилгээ үзүүлэх сургалт 

хүмүүжлийн  цогцолбор байгуулах  

/спорт, урлагийн үйл ажиллагаа 

явуулах боломжтой, ажил хөдөлмөр 

эрхлэх, дадал олгох талбайтай / 

1 цогцолбор  

0 1 

Олон 

улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсвөөс  

Зорилгоо тодорхойлсон 

хариуцлагатай залуу үеийг бэлтгэхэд 

Менторшип хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

Залуучуудын тоо  

0 40 

Олон 

улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсвөөс  

 Хүүхэд хөгжүүлэх сургалт явуулдаг 

хүүхдийн ордны үйл ажиллагааг 

дэмжиж тогтвортой байдлыг хангах 

Багшийн тоо , 

хүүхдийн хамрагдалт 6/1059 8/1400 

Орон 

нутгийн 



/багш нарын цалин, анги танхимын 

тохижилт, / 

төсвөөс  

Ерөнхий чиг үүргийн нэр:   Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу  нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлж  сангийн орлого 

бүрдүүлэх 

Үндсэн чиг үүргийн нэр:  Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, тодорхой ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэдийг нийгмийн даатгалд хамруулах  

Зорилт-1. Нийгмийн 

даатгалын сайн дурын 

даатгалын 

хамрагдалтыг 

нэмэгдүүлэх 

Нийт ард иргэдэд нийгмийн 

даатгалын ач холбогдол үйл 

ажиллагааны талаар сурталчилгаа 

мэдээлэл хүргэх 

Сургалтанд 

хамрагдсан хүний 

тоо 
12000 20000 

Аймгийн нэгдсэн 

төсвөөс 

Сайн дурын даатгалын 

хамрагдалтыг өмнөх оноос 20-оос 

доошгүй хувиар нэмэгдүүлэх 

6100 иргэнийг сайн 

дурын даатгалд 

хамруулах 
5120 6000 

Нийгмийн 

даатгалын үйл 

ажиллагааны 

зардалаас 

0-3 настай хүүхдээ асарч байгаа 

эхчүүдийг сайн дурын даатгалын 

хөнгөлөлт чөлөөлөлтөнд хамруулах 

300-аас доошгүй 

эхийг сайн дурын 

даатгалд хамруулах 
250 270 

Нийгмийн 

даатгалын үйл 

ажиллагааны 

зардалаас 

Зорилт-2. Малчид 

болон хувиараа 

хөдөлмөр эрхлэгчдийг 

1995-2019 оны 

хооронд ажил 

хөдөлмөр эрхлэж, 

нийгмийн даатгалын 

шимтгэлээ төлөөгүй 

жилүүдийг нөхөн 

даатгалд хамруулах 

Сургалт сурталчилгаа\ зохион 

байгуулах 

Нийт малчид 

хувиараа хөдөлмөр 

эрхлэгчидийн 60-аас 

доошгүй хувийг 

мэдээллээр хангах 

40 60 

Аймгийн нэгдсэн 

төсөв, нийгмийн 

даатгалын үйл 

ажиллагааны 

зардал 

1966-1970 онд төрсөн эрэгтэй, 1971-

1975 онд төрсөн эмэгтэй малчдад 

биечлэн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх 

2100 орчим 

тэтгэврийн насны 

болзол хангаж 

байгаа иргэдэд 

зөвлөгөө мэдээлэл 

өгөх 

1800 

 

 

 

2100 

 Аймгийн 

нэгдсэн 

төсөв, 

нийгмийн 

даатгалын 

үйл 

ажиллагааны 

зардал 

Иргэдийн холбогдох баримт 

материалыг нь няглан шалгаж нөхөн 

1500-аас доошгүй 

иргэнийг нөхөн 
775 иргэн 1500-аас 

Аймгийн 

нэгдсэн 



даатгалд хамруулах даатгалд хамруулах хамрагдсан доошгүй  төсөв, 

нийгмийн 

даатгалын 

үйл 

ажиллагааны 

зардал 

Үндсэн чиг үүргийн нэр: Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох 

Зорилт-1. Нийгмийн 

даатгалын үйл 

ажиллагаанд цахим 

системийг нэвтрүүлэх 

 

Нийгмийн даатгалын мэдээллийн 

бааз, архивын баримт материалыг 

цахимжуулж дата бааз үүсгэх 

Мэдээллийн бааз, 

архивын баримтыг 

бүрэн цахимжуулах 

хувь 
70 100 

Аймгийн 

нэгдсэн 

төсөв, 

нийгмийн 

даатгалын 

үйл 

ажиллагааны 

зардал 

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг үе 

шаттайгаар цахимжуулах 

Иргэд нийгмийн 

даатгалд цахимаар 

даатгуулах 

мэдээллээ хянах 

нөхцөлийг бүрдүүлэх 

30 40 

Аймгийн нэгдсэн 

төсөв, нийгмийн 

даатгалын үйл 

ажиллагааны 

зардал 

Нийгмийн даатгалын дэвтэрийг 

цахимжуулах 

Нийт даатгуулсан 

17350 иргэний 

нийгмийн даатгалын 

дэвтэрийг цахимд 

шилжүүлэх  

 

 

-  

2000 

Нийгмийн 

даатгалын үйл 

ажиллагааны 

зардалаас 

 Тэтгэврийн дэвтэрийг цахимжуулах Нийт тэтгэвэр авагч 

11800 иргэний 

тэтгэврийн 

дэвтэрийг цахимд 

шүлжүүлэх 

- 100 

Нийгмийн 

даатгалын үйл 

ажиллагааны 

зардалаас 

 Тэтгэвэр тэтгэмж бодоход 

шаардагддаг цаасан суурьт баримт 

материалыг төрийн байгууллага 

ЖАТ, ХЧТА тэтгэмж, 

Ажилгүйдлийн 

тэтгэмж авахд 

- 100 
Нийгмийн 

даатгалын үйл 

ажиллагааны 



хооронд цахимаар авч бүрдүүлдэг 

болох 

бүрдүүлдэг цаасан 

материалыг 

цахимаар хянадаг 

болох 

зардалаас 

Ерөнхий чиг үүрэг: “Шинэ Ховд” төслийг  хэрэгжүүлж, бүс нутгийн эрчим хүч, барилгын материал, хөнгөн болон хөдөө аж ахуйн 

боловсруулах үйлдвэрлэлийн төв болгон хөгжүүлж, эдийн засгаа тэлсэн, бие даасан эдийн засагтай аймаг болох суурийг тавина. 

Үндсэн чиг үүрэг-1. Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүд 

Эдийн засгийн 

тэргүүлэх чиглэл, 

бүсийн хэмжээний 

томоохон төсөл, 

хөтөлбөрүүдийг 

дэмжиж, бие даасан 

эдийн засагтай аймаг 

болох суурийг тавина. 

Ховд голын Шижигтийн хавцалд 

Эрдэнэбүрэнгийн Усан цахилгаан 

станцыг байгуулна. 

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэлийн 

хувь 

0 100 Улс, орон 

нутгийн төсөв  

Мянгад-Улиастай чиглэлийн 

цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугамын барилга угсралтын ажлыг 

эхлүүлнэ. 

цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугамын 

ТЭЗҮ хийлгэх, 

барилга угсралтын 

ажлыг эхлүүлэх 

ажлын гүйцэтгэлийн 

хувь 

0 30 Улс, орон 

нутгийн төсөв 

“Ховд Эко Цемент”-ийн үйлдвэрийг 

барьж байгуулан, жилдээ З00 мянган 

тонн цемент үйлдвэрлэж, баруун бүс 

нутагт барилгын материалын болон 

орон сууцны үнийг бууруулна. 

“Ховд Эко Цемент”-

ийн үйлдвэр 

байгуулах ажлын 

хувь, ажлын байрны 

тоо, үйлдвэрлэсэн 

цементийн тоо 

хэмжээ / тоо, тонн/ 

40 хувь 

300 хүн 

0 

 

 

100 хувь 

300 хүн 

Цемент-

300.0 мянган 

тонн 

Улс, орон 

нутгийн 

төсөв, Хувийн 

хэвшил 

Хоногт 1500 метр куб ус цэвэрлэх 

хүчин чадал бүхий Цэвэрлэх 

байгууламжийг барьж, ашиглалтад 

оруулна. 

Цэвэрлэх 

байгууламжийн хүчин 

чадал 
0 1500 м

3
 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Үндсэн чиг үүрэг-2. Эрчим хүч, дулаан хангамж 



Эрчим хүчний 

найдвартай, аюулгүй, 

тогтвортой ажиллагааг 

бүрэн хангана. 

Ховд хотын өсөн нэмэгдэж буй 

цахилгаан, дулааны хэрэглээг тооцон 

шугам сүлжээг өргөтгөж, тоолуурын 

систем нэвтрүүлнэ. 

Айл өрх, аж ахуйн 

нэгжүүдэд 

суурилуулсан 

дулааны болон 

цахилгааны 

тоолуурын тоо 

Цахилгаан-

2889 

Дулаан-0 

Цахилгаан-

7500 

Дулаан-100 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Сумдын цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугам, дэд станцын өргөтгөл 

шинэчлэлийг үргэлжлүүлэн хийнэ.   

Цахилгаан 

дамжуулах дэд 

станцын хүчин чадал 

/ кВт/ 

31 35 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Ховд хотын дулааны эх үүсвэрийг 

өргөтгөх, шугам сүлжээг шинэчлэх, 

засварлах, байгаль орчинд ээлтэй 

шинэ технологи нэвтрүүлж, шугам 

сүлжээний насжилтыг уртасгана. 

Дулаан шугам 

сүлжээний урт /км/, 

ДДТөвийн тоо 

 

47.5 

ДДТ -14 

16 

ДДТ-4 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Ховд хотын орон сууцнуудын дулаан 

хангамжийг сайжруулж, байнгын 

хэрэглээний халуун устай болгоно. 

Хэрэглээний халуун 

уснаар хангах эх 

үүсвэрийн тоо 
0 2 

Орон нутгийн 

төсөв 

Мянгад суманд 10 Мвт-ын нарны 

цахилгаан эрчим хүчний станц 

байгуулна. 

Нарны цахилгаан 

эрчим хүчний 

станцын барилга 

угсралтын ажлын 

гүйцэтгэлийн хувь 

0 100 

Улс, орон 

нутгийн 

төсөв, Хувийн 

хэвшил 

Үндсэн чиг үүрэг-3. Барилга, хот байгуулалт, газрын харилцаа 

Газар зохион 

байгуулалт, төлөвлөлт 

хот байгуулалтын 

нэгдсэн тогтолцоог 

бэхжүүлж, орон сууцны 

хангамжийг 

нэмэгдүүлнэ. 

Аймгийн Газар зохион байгуулалтын 

ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн 

боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. 

Аймгийн Газар 

зохион байгуулалтын 

ерөнхий төлөвлөгөө 

хийх 

 

0 1 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

“Стандарттай Ховд” хөтөлбөрийн 

хүрээнд шинээр баригдах орон сууц, 

Шинээр баригдах 

барилга байгууламж, 
30 100 Төсөв 



барилга байгууламжуудад 

стандартын шаардлагыг мөрдүүлж, 

байнгын ашиглалтад  хүлээн авах 

улсын комиссын үйл ажиллагааг ил 

тод болгоно. (гадна зам, талбай, 

хогийн цэг, ногоон байгууламж, авто 

зогсоол, хүүхдийн тоглоомын талбай 

гэх мэт) 

орон сууцнуудын 

барилгын норм, 

дүрмийн стандартын 

хангалтын хувь 

шаардлагагүй 

Ховд хотын дахин төлөвлөлт, 

хэсэгчилсэн төлөвлөлтийг хийж, 

иргэдийн газрыг эдийн засгийн 

эргэлтэд оруулах замаар орон 

сууцжуулах ажлыг үе шаттай зохион 

байгуулна.   

Ховд хотын дахин 

болон хэсэгчилсэн 

төлөвлөлт хийх 

газрын хэмжээ /га/ 
17.8 200 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Нийгмийн даатгал төлдөг, бага, дунд 

орлоготой иргэдийг анх удаа орон 

сууцанд ороход нь урьдчилгаа 

төлбөргүй, жилийн 4-6 хувийн хүүтэй 

орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлэнд 

хамруулна. 

Жилийн 4-6 хувийн 

хүүтэй хөнгөлөлтөд 

хамрагдсан өрхийн 

тоо 
1075 400 

Төсөв 

шаардлагагүй 

Баруун бүсийн барилгын материалын 

нэгдсэн лабораторийг байгуулна. 

Нэгдсэн лабораторын 

тоо 
0 1 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Барилгын материал үйлдвэрлэдэг аж 

ахуйн нэгж байгууллагуудыг 

бодлогоор дэмжинэ. 

Арга хэмжээний тоо 

0 4 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн 

хүрээнд Ховд хот, сумын төвүүдэд 

1000 айл өрхийг орон сууцжуулах 

төсөл хэрэгжүүлнэ. 

Орон сууцны тоо 

3463 1000 

Улс, орон 

нутгийн 

төсөв, Хувийн 

хэвшил 

Настжилт өндөртэй орон сууцнуудын 

дээвэр, пасад, шугам сүлжээ, орц 

Дээврийн засварын 13 8 Улс, орон 

нутгийн 



хонгил, зам талбайг шат 

дараатайгаар засварлана. 

тоо 

Орцны засварын тоо 

Шугам сүлжээний 

засварын тоо 

Фасадны засварын 

тоо 

11 

12 

5 

8 

8 

8 

төсөв, Хувийн 

хэвшил 

Аймгийн хэмжээнд газар зүйн 

мэдээллийн системд суурилсан 

хаягжуулалт хийнэ. 

Мэдээллийн системд 

оруулсан сумдын тоо 
6 11 

Улс, орон 

нутгийн 

төсөв, Хувийн 

хэвшил 

Хот суурин газрын ус хангамж, 

ариутгах татуургын хүчин чадлыг үе 

шаттайгаар нэмэгдүүлнэ. 

Хүчин чадлын тоо 

Бохир усны шугмын 

урт /км/ 

Цэвэр усны шугмын 

урт /км/ 

Тоо-2 

Цэвэр-43,6 
Бохир-30,3 

 

 

Тоо-3 

Цэвэр-50,1 
Бохир-36,3 

 

Улс, орон 

нутгийн 

төсөв, Хувийн 

хэвшил 

Ховд хотын шугам сүлжээ /цэвэр, 

бохир, дулаан/-нд өргөтгөл, шинэчлэл 

хийнэ. 

Бохир усны шугмын 

урт /км/ 

Цэвэр усны шугмын 

урт /км/ 

Дулааны шугмын урт 

/км/ 

Цэвэр-43,6 
Бохир-30,3 

Дулаан-47,5 
 

Цэвэр-56,0 
Бохир-38,3 

Дулаан-49,1 
 

Улс, орон 

нутгийн 

төсөв, Хувийн 

хэвшил 

Аймгийн 90 жилийн ойг угтаж “Цайны 

зам” цогцолбор байгуулна. 

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэлийн 

хувь 

0 100 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

 Ерөнхий чиг үүрэг: СУМ, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

Үндсэн чиг үүрэг-1. Дэд бүтэц 



“Стандарттай Шинэ 

Ховд” хөтөлбөрийн 

хүрээнд Баруун бүсийн 

тулгуур төв эртний 

түүхт Ховд хот, 

хөдөөгийн 16 сумын 

төвийг үйлдвэр, бизнес, 

худалдаа үйлчилгээ нь 

стандарттай, ногоон 

байгууламж, дэд 

бүтцийн хөгжил сайтай, 

соѐлтой, эрүүл, аюулгүй 

хот, суурин  болгон 

хөгжүүлнэ. 

Орон сууцны дэд хөтөлбөрийн 

хүрээнд дундаж орлоготой иргэдэд 

зориулсан өртөг багатай орон сууц 

барих аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжиж, 

төр, хувийн хэвшлийн  түншлэлээр 

500 айлын орон сууцыг Ховд хотод 

барина. 

Орон сууцны тоо 

0 500 

Улс, орон 

нутгийн 

төсөв, Хувийн 

хэвшил 

“Хашаандаа сайхан амьдарцгаая” 

төслөө үргэлжлүүлэн цэвэр бохир 

усны шугам сүлжээг Ховд хотын гэр 

хорооллын багуудад хүргэнэ. 

Цэвэр бохир усны 

шугам сүлжээнд 

холбогдсон өрхийн 

тоо 

130 200 

Улс, орон 

нутгийн 

төсөв, Хувийн 

хэвшил 

Жаргалант суманд саун, халуун усны 

цогцолбор байгуулна. 

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэлийн 

хувь 

0 100 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Ховд хотыг Баруун бүсийн аялал 

жуулчлалын төв болгох зорилтын 

хүрээнд олон ястны түүх соѐл, 

байгалийн музейн цогцолборыг 

байгуулна. 

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэлийн 

хувь 0 100 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Сумдын сургууль, цэцэрлэг, соѐлын 

төв, эмнэлэг, Нутгийн удирдлагын 

ордон, банк, үйлчилгээний 

байгууллагууд болон иргэдийн орон 

сууцыг цэвэр, бохир, дулааны нэгдсэн 

шугам сүлжээнд үе шаттай холбоно. 

Инженерийн нэгдсэн 

шугам сүлжээнд 

холбогдсон сумдын 

тоо 
4 4 

Улс, орон 

нутгийн 

төсөв, Хувийн 

хэвшил 

Залуу малчин, тариаланч гэр бүлийн 

хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, орон нутагт тогтвор 

суурьшилтай аж төрөх залуу малчин 

өрхүүдэд өвөлжөө, хаваржаан дээрээ 

тохилог амины сууц барихад дэмжлэг 

Өвөлжөө, 

хаваржааны бүс 

нутагт барьсан 

амины орон сууцны 

тоо 

20 64 

Улс, орон 

нутгийн 

төсөв, Хувийн 

хэвшил 



үзүүлнэ. 

Ахуй үйлчилгээний салбарыг сумдад 

байгуулна. 

Сумдад байгуулах 

ахуй үйлчилгээний 

салбарын тоо 
9 8 

Улс, орон 

нутгийн 

төсөв, Хувийн 

хэвшил 

Санхүү, төсвийн зохицуулалт. Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, эдийн засгийн тогтвортой, 

хүртээмжтэй өсөлтийг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ 

Үндсэн чиг үүрэг-1. 

Зорилт-1. “Орон нутагт 

санхүүгийн 

үйлчилгээний 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх  

Технологид суурилсан  санхүүгийн 

үйлчилгээг хөгжүүлж, төрийн сангийн 

үйл ажиллагааг сайжруулан хямд, 

хялбар, шуурхай  хүртээмжтэй 

үйлчилгээг хүргэх 

Санхүүгийн 

технологид суурилсан 

үйлчилгээний систем 

нэвтрүүлсэн байна. 

10% 60% 

Үйл 

ажиллагаа 

Төсөв, төрийн сангийн 

мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, мэргэжлийг 

дээшлүүлэх, цахим орчинд ажиллах 

чадварыг сайжруулах 

Сургалтанд 

хамрагдалт, 

мэргэжилтний ур 

чадвар сайжирсан 

байна. 

148 240 

Үйл 

ажиллагаа 

Зорилт-2. “Эдийн 

засгийн өсөлтийг 

дэмжинэ. 

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, 

харилцааг өргөжүүлэн, ААН-үүдийн 

үйл ажиллагааг дэмжих 

Аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудын 

орлого, ашиг 

нэмэгдэнэ. 

Бор-340,4 тб 

Ашиг-10,1 тб 

Бор-385,0 тб 

Ашиг-25,0 тб 

Үйл 

ажиллагаа 

Шинээр баригдаж байгаа үйлдвэр, аж 

ахуйн үйл ажиллагааг  бодлогоор 

дэмжин төрөөс үзүүлэх үйлчилгээг 

саадгүй үзүүлснээр бизнесийн орчин 

нөхцөл сайжрах 

Аж ахуйн нэгжийн үйл 

ажиллагаа хэвийн 

ядагдах нөхцөл 

бүрдэнэ. 

1 5 

Үйл 

ажиллагаа 

Зорилт-3. “Иргэн, 

хуулийн этгээд 

хөрөнгийн биржийн 

Иргэд, аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийн 

хэрэгцээнд тохирсон санхүүгийн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглахад 

Иргэд, аж ахуйн 

нэгжийн тоо 
Иргэн-50,0 

мянга 

Иргэн-60,0 

мянга 

Үйл 

ажиллагаа 



арилжаанд сүүлийн 

үеийн дэвшилтэт 

технологид 

тулгуурласан, цахим 

арилжааны дэд бүтцээр 

шууд оролцох 

боломжийг  бүрдүүлнэ. 

санхүүгийн мэдлэгийг зорилтод 

бүлгээр  дээшлүүлэх 

ААН-10 ААН-50 

Аймаг хариуцсан брокер дилерийн 

компанитай хамтран цахим 

арилжааны үйл ажиллагаанд оролцох 

иргэдийн идэвхийг сайжруулах, 

хөрөнгийн арилжаанд оролцох аж 

ахуйн нэгжийг дэмжих  

Иргэд, аж ахуйн 

нэгжийн тоо Иргэн-50,0 

мянга 

ААН-10 

Иргэн-60,0 

мянга 

ААН-50 

Үйл 

ажиллагаа 

Зорилт-4. “Орон нутгийн 

татварыг боловсронгуй 

болгоно. 

Дунд болон ахлах ангийн сурагчдад 

татварын талаар сургалт, семинар 

зохион байгуулах, татварын үр нөлөөг 

таниулах, Татвар төлөгч иргэн болон 

хуулийн  этгээдүүдэд татварын талаар 

мэдээлэл олгох, цахим сургалт 

явуулах, татвар төлөгчдийн 

боловсролыг  дээшлүүлэх 

Сургалтанд 

хамрагдсан иргэдийн 

тоо 

250 350 

Үйл 

ажиллагаа 

Монгол улсын татварын ерөнхий 

хуулийн зохицуулалтын дагуу хуулиар 

олгогдсон эрхийн хүрээнд орон 

нутгийн татварын хувь хэмжээг 

тогтоох,  цахим татварын технологи, 

тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлж, 

төлбөр төлөх сувгийг өргөтнөх,  орчин 

нөхцөлийг сайжруулах  

Татвар төлөх сувгийн 

тоо  

10 50 

ОНХО 

Зорилт-5. “Татварын 

тайлагналт, хураалтын 

үйл ажиллагааг 

цахимжуулж, ил тод 

байдлыг нэмэгдүүлэх 

замаар татварын 

үйлчилгээг иргэд, татвар 

төлөгчдөд хүндрэлгүй 

болгож, татварын 

Татварт хамрагдаагүй хэсгийг татварт 

хамруулж, татварын бааз суурийг 

нэмэгдүүлэн орлогын эх үүсвэрийг 

нэмэгдүүлэх 

Татвар төлөгч иргэн, 

аж ахуйн нэгжийн тоо 

Иргэн-33.2 

 

 

 

ААН-2.44 

Иргэн-37.2 

 

 

 

ААН-2.8 

Үйл 

ажиллагаа 

Татварын тайлан буюу цахимаар 

ирүүлбэл зохих тайлангийн хувийг 

Тайлан тушаалт 
80 92 

Үйл 

ажиллагаа 



суурийг нэмэгдүүлнэ. нэмэгдүүлэх 

 Зорилт-6. “Төсвийн 

урсгал болон хөрөнгө 

оруулалтын зардлыг ил 

тод, хэмнэлттэй 

зарцуулах нөхцөл 

бүрдүүлнэ.  

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 

оруулалтын талаарх  мэдээллийг  

нээлттэй өгөгдөл хэлбэрээр, шилэн 

дансны цахим хуудас,  нийгмийн 

сүлжээ, самбарт байрлуулах, хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд 

ил тод  мэдээллэх 

Цахим хуудсан дбүрэн 

мэдээллэнэ. 

90 100 

Үйл 

ажиллагаа 

Хөрөнгө оруулалтын ажлын 

гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулж,  

гүйцэтгэл, санхүүжилтийн мэдээ, 

ажлын явц, үр дүнгийн талаарх 

тайланг сар бүр гаргаж тайлагнах 

Хөрөнгө оруулалтын 

үр өгөөж дээшлэнэ. 

78 92 

Үйл 

ажиллагаа 

Зорилт-7. “Санхүүгийн 

сахилга, хариуцлагыг 

эрс дээшлүүлэн Шилэн 

дансны хуулийн 

хэрэгжилтийг бүрэн 

хангана.  

Шилэн дансны мэдээллийг хугацаанд 

нь тогтмол мэдээлэх, хяналт, 

хариуцлагыг сайжруулах 

Улсын төсвийн болон 

аймгийн хөрөнгө 

оруулалт, нэгдсэн 

тайлан мэдээ иргэд 

олон нийтэд ил тод 

нээлттэй хуулийн 

хугацаанд 

мэдээлэгдэнэ. 

95 97 

Үйл 

ажиллагаа 

Шилэн дансны хуулийн шинэчлэл 

болон системийн шинэчлэлийг орон 

нутгийн төсвийн байгууллагуудад 

сурталчлан таниулж, хэрэгжилтийг 

хангуулах 

Шинэ технологи 

эзэмшиж, 

хэрэгжүүлсэн байна. - 100 

Үйл 

ажиллагаа 

 Зорилт-8. “Ховд аймагт 

үйл ажиллагаа эрхэлж 

буй аж ахуйн нэгжүүдэд 

10 дахин бага буюу 1 

Татвар төлөгч ААН-дийн татварын 

боловсролыг дээшлүүлэх, тайлангаа 

үнэн зөв мэдээллэх тогтолцоог 

бүрдүүлэх  

Татварын тайлан 

тушаалт /хувь/ 
30 100 

 



хувийн татвар төлөх 

хуулийн хөнгөлөлтийг 

үргэлжлүүлж, бүсийн 

нэмэгдэл олгоно. 

ААНОАТ-ын тайлангаа тайлагнасан  

байгууллагуудад хуулийн дагуу 

хөнгөлөлт болон бүсийн нэмэгдлийг 

олгох 

Татварын тайлан 

тушаалт /хувь / 
15 100 

Үйл 

ажиллагаа 

Зорилт-9. “Худалдан 

авах ажиллагаагаар 

дамжуулан эх оронч 

худалдан авалтыг 

дэмжинэ. 

Эх оронч худалдан авалтыг дэмжих 

хүрээнд  зарлаж буй тендер 

шалгаруулалтын баримт бичигт 

дотоодын үйлдвэрээс бараа 

бүтээгдэхүүн худалдан авалтыг түлхүү 

оруулж бодлогоор дэмжих 

Худалдан авсан 

бүтээгдэхүүний 

хэмжээ /сая 

төгрөгөөр/ 
400,0 сая 700,0 сая 

Үйл 

ажиллагаа 

Аж ахуйн нэгжийг тендер 

шалгаруулалтанд оролцох, тэгш 

боломжоор хангаж, ил тод шударга 

зохион байгуулах 

Тендерт 

шалгаруулалтын 

байдал / хувь/ 
90 100 

Үйл 

ажиллагаа 

Зорилт-10.“Тендер 

шалгаруулалтын үйл 

ажиллагааг хиймэл 

оюун ухаан, сүүлийн 

үеийн дэвшилтэт 

технологид тулгуурлан 

хүний оролцоог 

багасгаж, илүү нээлттэй 

болгоно. 

Цахим системийн ашиглалт, цахим 

архив үүсгэх болон худалдан авах 

ажиллагаатай холбоотой арга зүйн 

болон чадавхижуулах сургалт, 

зөвлөгөөг зохион байгуулж  

Сургалтанд 

хамрагдсан иргэдийн 

тоо 45 90 

Үйл 

ажиллагаа 

Дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлж 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах 

Технологи 

нэвтрүүлсэн байдал 

/хувь/ 
20 100 

Үйл 

ажиллагаа 

Зорилт-11. “Булган, 

Байтаг боомтуудын 

нэвтрүүлэх хүчин 

чадлыг нэмэгдүүлнэ. 

Боомтуудын хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх талаар судалгаа хийж, 

төлөвлөгөө гаргах 

Хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөө гарсан 

байна. /Хувь/ 

- 100 

Үйл 

ажиллагаа 

“Тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн ажил 

үйлчилгээний шуурхай байдал, 

чанарыг сайжруулах 

Тоног төхөөрөмжийн 

тоо - 10 

ОНХО 

Зорилт-13. “Орон нутагт 

томоохон аж ахуйн нэгж 

Татварын хуулийн дагуу томоохон 

татвар төлөгчдийг татварын 

Хамрагдсан аж ахуйн 5 8 Үйл 



салбараа байгуулахыг 

санхүү, татварын 

бодлогоор дэмжинэ. 

бодлогоор дэмжинэ. нэгжийн тоо ажиллагаа 

Зорилт-14. “Бүртгэл 

санхүүгийн хүний 

нөөцийн чадавхи, 

хангамжийг сайжруулан 

“Цахим санхүү”-ийн үйл 

ажиллагааг хэвшүүлнэ.  

ТАЦНС-ийн хэрэгжилтийг хангуулах Байгууллагын тоо 
156 156 

Үйл 

ажиллагаа 

Төсөв, санхүүгийн ажилчдын цахим 

орчинд ажиллах чадавхийг 

дээшлүүлэх 

Сургалтанд 

хамрагдсан ажилчдын 

тоо 

180 214 

Үйл 

ажиллагаа 

Зорилт-15. “Санхүүгийн 

хяналт аудит, 

мэргэжлийн хяналтын 

үйл ажиллагаанд 

иргэдийн оролцоотой 

хяналт тавих боломжийг 

бүрдүүлнэ. 

Санхүүгийн хяналтын 

байгууллагуудын зөвлөмж, акт, албан 

шаардлагын хэрэгжилтийг хангуулах 

Биелэлтийн хувь 

80 100 

Үйл 

ажиллагаа 

Санхүүгийн хяналтанд иргэдийн дуу 

хоолойг сонсох, санал авах замаар 

оролцоог нэмэгдүүлэх  

Хамрагдсан иргэдийн 

тоо 0 150 

Үйл 

ажиллагаа 

Зорилт-16. “Гадаад, 

дотоодын шууд хөрөнгө 

оруулалтын таатай 

орчин бүрдүүлнэ.  

Гадны болон дотоодын хөрөнгө 

оруулагч, төсөл хөтөлбөрийн 

байгууллагуудыг  татаж, орон нутгийн 

зүгээс дэмжлэг үзүүлэн хамтран 

ажиллах  

Хөрөнгө оруулагч аж 

ахуйн нэгж 

1 3 

Үйл 

ажиллагаа 

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг 

хөгжүүлж, эрх ашгийг хамгаалан 

дэмжих 

Хамтран ажиллагч 

байгууллага 5 10 

Үйл 

ажиллагаа 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэр: Хариуцлагатай уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд оруулах 

хувь нэмрийг нэмэгдүүлнэ. 

Үндсэн чиг үүрэг-1. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 16.2.4. Нутаг дэвсгэрийнхээ аж ахуйн нэгж, байгууллагын байгаль орчныг 

хамгаалах, түүний баялгийг ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчинд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх үйл ажиллагаанд харьяалал 

харгалзахгүйгээр хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах, шаардлагатай бол тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

байгаль орчинд хортой нөлөөлж буй үйл ажиллагааг өөрөө түдгэлзүүлэн зогсоох буюу уг асуудлыг эрх бүхий байгууллагад тавьж 

шийдвэрлүүлэх; 



Зорилт-2. “Тухайн бүс 

нутагт хэрэгжиж буй уул 

уурхайн төслүүдийн 

тухайн жилийн байгаль 

орчныг хамгаалах 

менежмент 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хянах үйл 

ажиллагаанд нутгийн 

иргэдийн төлөөллийг 

оролцуулах замаар  уул 

уурхайн үйл 

ажиллагаанд оролцох 

иргэдийн оролцоо, 

хяналтыг нэмэгдүүлнэ.  

Тухайн жилийн байгаль орчны 

менежмент төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг дүгнэх 

 

 

 

Хэрэгжилтийн хувь 

70 

90%-иас 

дээш 

хэрэгжсэн 

байна 

ААНБ 

Зорилт-3. “Уул уурхайн 

төслүүдийг дүйцүүлэн 

хамгааллын 

төлөвлөгөөтэй болгож, 

төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

арга хэмжээнүүдийг 

хэрэгжүүлж, 

хуримтлагдах 

нөлөөллийг бууруулна. 

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшиж үйл ажиллагаа явуулж буй 

аж ахуйн нэгж байгууллагын 

дүйцүүлэн хамгаалах  төвлөгөөний 

хэрэгжилтийг дүгнэх  

Хэрэгжилтийн хувь 

70 90 ААНБ 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр:Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний 

бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотооддоо бүрэн хангана. 

Үндсэн чиг үүрэг-1.  

Зорилт-1. “Өрхийн 

болон жижиг дунд 

үйлдвэр, үйлчилгээ 

эрхлэгчдийг дэмжсэн 

“Үйлдвэрлэгч-Ховд” 

Өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэр, 

үйлчилгээ эрхлэгчдийг хөнгөлөлттэй 

зээлийн бодлогоор дэмжинэ. 

Хөнгөлөлттэй зээл 

арга хэмжээнд 

хамрагдсан өрхийн 

үйлдвэр үйлчилгээ 

эрхлэгчдийн тоо 

11 11 

Үйлдвэрлэгч 

Ховд 

хөтөлбөр 

орон 

нутгийн 



хөтөлбөрийг 

үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлж, бизнесээ 

өргөжүүлэх аж ахуйн 

нэгж, иргэдийн санал 

санаачлагыг дэмжинэ. 

нэмэгдсэн байна. төсөв 

Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ 

эрхлэгч болон хоршоодыг 

хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор 

дэмжинэ. 

Аж ахуйн нэгж, 

хоршоодын тоо 

нэмэгдэж ажлын 

байр бий болсон 

байна. 

Сум хөгжүүлэх 

сангаас 94 

иргэн аж ахуйн 

нэгжид 394.1 

сая төг төгрөг, 

Үйлдвэрлэгч-

Ховд 

хөтөлбөрөөс 

11 иргэнд 89.5 

сая төгрөг 

 

 

2022 онд 

Жижиг дунд 

үйлдвэр 

үйлчилгээ 

эрхлэгч 10, 

хоршоо 5  ыг 

дэмжинэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖДҮ, 

Хоршоо 

хөгжүүлэх 

сан, төсөл 

хөтөлбөр  

Зорилт-3. “Мал аж 

ахуйн үржлийн нэгжийн 

үйл ажиллагааг дэмжиж 

чанар сайтай малын 

өсвөр хээлтүүлэгчийг 

бэлдэж, үүлдэрлэг 

байдлыг ханган 

чанаржуулж, цөм 

сүргийн аж ахуйнуудыг 

шинээр бий болгоно. 

Сумдад мал аж ахуйн үржлийн 

нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжих, 

шинээр байгуулагдаж буй аж ахуйн 

нэгжийг мэргэжил арга зүй болон үйл 

ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлнэ.  

Аж ахуйн нэгжийн 

тоо шинээр 

нэмэгдсэн байна.  МҮТН 7 байна. 2 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

 Цөм сүргийн аж ахуйн нэгжийг 

дэмжин ажиллах ба чанар сайтай 

өсвөр хээлтүүлэгч бэлтгэхэд нь 

мэргэжил арга зүйгээр хангаж, 

дэмжлэг үзүүлж ажиллана.  

Цөм сүргийн аж 

ахуйн нэгжийн тоо 

нэмэгдэж, 

бойжуулсан өсвөр 

хээлтүүлэгчийн тоо 

670 өсвөр 

хээлтүүлэгч 

бойжуулсан. 

700 

Орон 

нутгийн 

төсөв 



Зорилт-4. “Сүү болон 

махны чиглэлийн 

фермерийн үйл 

ажиллагааг дэмжиж 

хямд чанартай мах, 

сүүгээр иргэдийн 

хүнсний хэрэгцээг 

хангана. 

Сүү болон махны чиглэлийн 

фермерийн үйл ажиллагааг 

бодлогоор дэмжинэ.  

Эрчимжсэн аж ахуйг 

дэмжих дэд 

хөтөлбөрийг 

батлуулж 

хэрэгжилтийг 

хангана.  

24 30 

Орон 

нутгийн 

төсөв, ЖДҮ  

Эрчимжсэн аж ахуйн нэгжүүдийн сүү 

болон махны нийлүүлэлтийг 

нэмэгдүүлэхэд хамтарч ажиллана. 

Эрчимжсэн аж 

ахуйгаа 

нийлүүлэгдэж буй 

мах, сүүний 

нийлүүлэлт 

нэмэгдсэн байна.  

250,0 гаруй тн 

сүү, 30,0 гаруй 

тн мах 

үйлдвэрлэдэг. 

Сүү 

үйлдвэрлэлийг 

300,0 тн, 

махны 

үйлдвэрлэлийг 

35,0 тн 

хүргэнэ. 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-5. “Сүү цагаан 

идээ худалдан 

борлуулах цэгийн тоог 

нэмэгдүүлнэ.  

Буянт багт “ Сүү цагаан идээний цэг” 

байгуулах 

Борлуулах цэгийн 

тооо - 1 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Баатархайрхан багт “Сүү цагаан 

идээний цэг “ байгуулах  

Борлуулах цэгийн 

тооо - 1 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Баатархайрхан багт  Борлуулах цэгийн 

тоо - 1 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-6. “Мах махан 

бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрүүдээ дэмжиж  

хагас, бүтэн 

боловсруулсан 

бүтээгдэхүүний нэр 

төрөл, тоонд чанарын 

үнэлгээ хийж, жижиглэн 

худалдааг дэмжиж 

Баатархайрхан багт Борлуулах цэгийн 

тоо 

2 1 

Орон 

нутгийн 

төсөв 



ажиллана. 

Зорилт-9. “Хүлэмжийн 

аж ахуйн эрхлэх аж 

ахуйн нэгж, иргэдэд 

санхүүгийн дэмжлэг, 

урамшуулал олгох 

хөтөлбөр хэрэгжүүлж, 

жилийн дөрвөн улиралд 

эрүүл, аюулгүй хүнсний 

нарийн ногоогоор 

дотоодын хэрэгцээгээ 

хангана. 

“Хүлэмжийн аж ахуйн эрхлэх аж 

ахуйн нэгж, иргэдэд санхүүгийн 

дэмжлэг, урамшуулал олгох хөтөлбөр 

хэрэгжүүлж, жилийн дөрвөн улиралд 

эрүүл, аюулгүй хүнсний нарийн 

ногоогоор дотоодын хэрэгцээгээ 

хангана. 

Санхүүгийн дэмжлэг  

олгосон 

байгууллагын тоо 

7 10 

Орон 

нутгийн 

төсөв, Төсөл 

хөтөлбөрийн 

газар 

Зорилт-10. “Услалтын 

системүүдийг үе 

шаттайгаар сэргээн 

засварлаж, өргөжүүлэн 

төмс хүнсний ногоо, 

малын тэжээлийн 

ургамал, үр тарианы 

тариалалтыг 

нэмэгдүүлнэ. 

 Эрдэнэбүрэнгийн услалтын 

системийг барих 

Ашиглалтанд орсон 

услалтын системийн 

тоо 

0 1 

Төсөл 

хөтөлбөрийн 

санхүүжилт 

Зорилт-11. “Усалгаатай 

газар тариалангийн бүс 

нутагт жимс, жимсгэний 

тариалалт эрхлэх иргэд 

аж ахуй нэгжүүдэд 

газар олгож, 

тариалалтыг 

нэмэгдүүлнэ. 

Жимс, жимсгэний тариалалт эрхлэх 

иргэд аж ахуй нэгжүүдэд газар олгож, 

тариалалтыг нэмэгдүүлнэ. 

Жимс жимсгэнэ 

тариалдаг аж ахуй 

нэгж, иргэдийн тоо, 

тариалсан талбайн 

хэмжээ. 

58 га 65 га 

Орон 

нутгийн 

төсөв, Төсөл 

хөтөлбөрийн 

санхүүжилт 

Зорилт-12. “Тарвасны 

үрийн шинэчлэл хийнэ. 

“Тарвасны Буянт -1 сортын үрийн 

шинэчлэл хийнэ. 

Тарвасны Буянт -1 

сортын үр олгосон 

хувь 
60 80 

Орон 

нутгийн 

төсөв, Төсөл 

хөтөлбөрийн 



санхүүжилт 

Тарвасны Астарханский сортын үрийн 

тариалалтыг нэмэгдүүлэх 

Тарвасны 

Астарханский 

сортын  үр олгосон 

хувь 

60 80 

Орон 

нутгийн 

төсөв, Төсөл 

хөтөлбөрийн 

санхүүжилт 

Зорилт-13. “Үр тариа, 

төмс, хүнсний ногоо, 

тэжээлийн ургамлын  

үрийг шинэчлэл хийнэ. 

Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, 

тэжээлийн ургамлын  үрийн шинэчлэл 

хийнэ. 

Олгосон үрийн 

хэмжээ 

5,4 тн 5,6 тн 

Орон 

нутгийн 

төсөв, Төсөл 

хөтөлбөрийн 

санхүүжилт 

Зорилт-14. “Газар 

тариалан эрхлэгчдийг 

бага оврын тоног 

төхөөрөмж, техник 

хэрэгсэлээр үе 

шаттайгаар хангана. 

“Газар тариалан эрхлэгчдийг бага 

оврын тоног төхөөрөмж, техник 

хэрэгсэлээр үе шаттайгаар хангана.  

Олгосон тоног 

төхөөрөмжийн тоо 
 

2 трактор 

10 төхөөрөмж 

5 трактор 

20 төхөөрөмж 

Орон 

нутгийн 

төсөв, Төсөл 

хөтөлбөрийн 

санхүүжилт 

Зорилт-15. “Бэлчээрийн 

доройтлыг бууруулах 

газар зохион 

байгуулалтын 

тогтолцоог бүрдүүлж, 

зохистой ашиглан 

хамгаалж, нөхөн 

сэргээх ажлыг олон 

улсын төсөл 

хөтөлбөрийн 

байгууллагуудтай 

хамтран зохион 

байгуулна. 

Бэлчээрийн доройтлыг бууруулах, 

зохистой ашиглах 

Бэлчээрийн 

менежмент 

нэвтрүүлсэн сум  5 17 

Улсын 

төсөв, орон 

нутгийн 

төсөв, төсөл 

хөтөлбөр 

Бэлчээрийг нөхөн сэргээх арга 

хэмжээ зохион байгуулах 

Нөхөн сэргээлт 

хийсэн хувь 

40 60 

Орон 

нутгийн 

төсөв, төсөл 

хөтөлбөр 

Зорилт-16. 

“Инженерийн хийцтэй 

бэлчээрийн худаг, уст 

цэгийн тоог нэмэгдүүлж 

Сумдаас инженерийн хийцтэй худаг 

гаргах саналыг авч нэгтгэн ХХААХҮЯ-

ны Мал аж ахуйн бодлогыг 

Авсан саналын тоо 

0 17 

Улсын 

төсвийн 

болон орон 

нутгийн  



ашиглагдахгүй байгаа 

бэлчээрийн хангамжийг 

нэмэгдүүлнэ. 

зохицуулах газарт хүргүүлэх  хөрөнгө 

оруулалт 

Шинээр инженерийн хийцтэй худаг 

гаргах 

Гаргасан худгийн 

тоо 

5 15 

Улсын 

төсөв, Орон 

нутгийн 

төсөв, Төсөл 

хөтөлбөр,  

Зорилт-17. “Хөдөө аж 

ахуйн болон Мал 

эмнэлгийн газрын 

барилгыг шинээр барьж 

ашиглалтад оруулна.         

“Хөдөө аж ахуйн болон Мал 

эмнэлгийн газрын барилгыг шинээр 

барьж ашиглалтад оруулна.         

Ашиглалтанд орсон 

барилга  

0 1 

Улсын төсөв 

Үндсэн чиг үүргийн нэр:  хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх, газар, байгалийн бусад баялгийг ашиглах, байгаль 

орчныг хамгаалах талаар: 

Зорилт-1. Шинэ хөдөө” 

төсөл хэрэгжүүлж, 

хөдөөгийн малчдын 

амьдрах орчинг 

сайжруулж, өрхийн 

орлогыг нэмэгдүүлнэ. 

Дарви суманд ноос хяргах ангилан 

ялгах цэг байгуулах 

Байгуулсан цэгийн 

тоо 

- 1 

Улсын 

төсөв, Орон 

нутгийн 

төсөв, Төсөл 

хөтөлбөр, 

Зорилт-3. Малчдын 

нөхөрлөл, хоршоог 

чадавхжуулах арга 

хэмжээг зохион 

байгуулж, малчин 

өрхүүдийн орлогыг 

нэмэгдүүлэх ажлыг 

бодлогоор дэмжинэ 

Малчдын нөхөрлөл хоршоог 

хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор 

дэмжинэ. 

Олгосон зээлийн 

хэмжээ 

111.3 120,0. 

ЖДҮ болон 

Хоршоо 

хөгжүүлэх 

сан, төсөл 

хөтөлбөр 

Малчдын нөхөрлөл, хоршоог 

чадавхжуулах сургалт зохион 

байгуулна. 

Малчдын нөхөрлөл 

хоршоог 

чадавхжуулах 

сургалтанд 

хамрагдсан хүний 

тоо 

70 
 

90 

Төсөл 

хөтөлбөр 



Хоршооны шинэчилсэн бүртгэл хийх Хоршооны 

шинэчилсэн бүртгэл 

хийгдэж 

мэдээлэлийн сан 

бий болсон байна. 

232 250 

ЖДҮГ, 

Улсын 

бүртгэлийн 

хэлтэс 

Зорилт-4. Сум, орон 

нутагтаа аж ахуй 

эрхлэх, төмс, хүнсний 

ногоо, жимс, жимсгэнэ 

тариалах иргэн, аж 

ахуйн нэгжүүдийг 

дэмжинэ. 

Төмс хүнсний ногоо тариалалтыг 

дэмжих 

Тариалах талбай га-

гаар нэмэгдсэн 

байна. 

2000га 3000 га 

Улсын 

төсөв, Орон 

нутгийн 

төсөв, Төсөл 

хөтөлбөр, 
Жимс жимсгэнэ тариалагчдыг дэмжих тариалах талбайг 

нэмэгдүүлэх.  58 га 250 га 

Зорилт-5. Залуу 

малчин, тариаланч гэр 

бүлийн хөгжлийг 

дэмжих дэд 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, орон нутагт 

тогтвор суурьшилтай 

аж төрөх залуу малчин 

өрхүүдэд өвөлжөө, 

хаваржаан дээрээ 

тохилог амины сууц 

барихад дэмжлэг 

үзүүлнэ. 

“Залуу малчин, тариаланч гэр бүлийн 

хөгжлийг дэмжих” аймгийн дэд 

хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулах 

Батлагдсан 

хөтөлбөрийн тоо 

0 1 

Улсын 

төсөв, Орон 

нутгийн 

төсөв, Төсөл 

хөтөлбөр, 

Дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд орон нутагт тогтвор 

суурьшилтай аж төрөх залуу малчин 

өрхүүдэд өвөлжөө, хаваржаан дээрээ 

тохилог амины сууц барихад дэмжлэг 

үзүүлнэ. 

Дэмжлэг үзүүлсэн 

тоо 

0 3 

Орон 

нутгийн 

төсөв, 

Хөшөөт 

хөгжлийн 

сан, төсөл 

хөтөлбөрүүд 

“Цахим Монгол”-төрийн шуурхай үйлчилгээ:“Цахим Ховд” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй, 

чирэгдэлгүй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг, хугацаа, зардлыг хэмнэнэ. 

Үндсэн чиг үүрэг-1. 

Зорилт-1.“Нэг иргэн-нэг 

бүртгэл” арга хэмжээг 

үргэлжлүүлнэ. 

Эх баримт, нотлох баримтуудыг 

цахижуулна. 

Цахимжуулалтын 

хувь 
0 10 

Дотоод нөөц 

Тоон гарын үсгийг үе шаттай Олгосон тоон гарын 0 90000 Дотоод нөөц 



нэвтрүүлнэ. үсэг 

Зорилт-2.“Иргэдийн 

төрийн байгууллагын 

мэдээллийг иргэн, аж 

ахуйн нэгжээс 

шаарддаг байдлыг 

халж, иргэд төрийн 

цахим үйлчилгээг 

сумандаа шуурхай 

авдаг болно. 

“Цахим-Ховд” дэд хөтөлбөрийн 

хүрээнд иргэд оршин сууж буй сум, 

багаасаа төрийн үйлчилгээг цахимаар 

түргэн шуурхай авах нөхцөлийг 

бүрдүүлнэ. 

 

Цахимаар үйлчилгээ 

авсан хүний тоо 

 

 

2600 

 

 

4000 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Сумдын үйлчилгээний нэгдсэн 

төвүүдийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, 

олон шатлалт үйлчилгээг нэвтрүүлэн 

үйлчилгээний төрөл, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлнэ.   

 

Үйлчилгээ авсан 

хүний тоо 

 

2260 

 

 

5000 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв, төсөл 

хөтөлбөр 

Төрийн үйлчилгээнд  тоон гарын 

үсгийг үе шаттай нэвтрүүлнэ. 

Олгосон тоон гарын 

үсэг 

 

18 
35 

Улсын төсөв 

Зорилт-3. “Төрийн 

үйлчилгээнд мэдээлэл, 

харилцаа холбооны 

технологийн дэвшил, 

инновац нэвтрүүлж, үр 

ашгийг дээшлүүлнэ. 

”Цахим Ховд” дэд хөтөлбөрийг 

боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлнэ. 

хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээний тоо 
 

- 

 

1 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

”Smart-Khovd” гар утасны аппликейшн 

бүтээж, хэрэглээнд нэвтрүүлнэ. 

гар утасны 

аппликейшнээс 

үйлчилгээ авсан 

хүний тоо  

 

- 

 

3000 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Төрийн болон нутгийн захиргааны 

байгууллагуудад дотоод үйл 

ажиллагааны удирдлагын Төрийн 

болон нутгийн захиргааны 

байгууллагуудад дотоод үйл 

ажиллагааны удирдлагын erp.e-

mongolia.mn нэгдсэн систем 

нэвтрүүлнэ. 

 

E-mongolia 

үйлчилгээ 

нэвтрүүлсэн 

байгууллагын тоо 

 

 

18 /54 

 

 

 

 

181 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв 



Зорилт-4.“Цахим-Ховд” 

хөтөлбөрийн хүрээнд 

хүн амыг өндөр хурдны 

интернэтийн сүлжээнд 

холбож, төрийн 

байгууллагуудын 

мэдээллийн ил тод 

байдлыг нэмэгдүүлэн 

иргэд, олон нийтийн 

саналыг цахимаар 

авах нөхцөл 

бүрдүүлнэ.   

Ховд хот, сумдад 4G сүлжээ 

нэвтрүүлж, хүн амыг өндөр хурдны 

интернетийн сүлжээнд холбоно. 

Холбогдсон сум, 

багийн тоо  

89 

 

120 

Улсын 

төсөв,  

төсөл 

хөтөлбөр 

Khovd.gov.mn  сайт, “Smart-Khovd” гар 

утасны апп-аар дамжуулан иргэд, 

олон нийтийн санал, хүсэлтийг хүлээн 

авах арга хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулж, үйл ажиллагаандаа 

ашиглана. 

Цахимаар үзүүлсэн 

үйлчилгээний тоо 

 

 

0 

 

 

10000 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-5. “Төрийн 

бүхий л 

байгууллагуудад ил 

тод байдлыг хангаж, 

Шилэн дансны хуулийг 

бүрэн хэрэгжүүлнэ 

 Ховд аймгийн мэдээллийн ил тод 

байдлын нэгдсэн систем бий болгож, 

төрийн болон нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил 

тод байдлыг хангана. 

Хэрэгжилтийн хувь 80 90 

Орон 

нутгийн 

төсөв, төсөл 

хөтөлбөр 

Khovd.gov.mn  сайт, “Smart-Khovd” гар 

утасны апп-аар дамжуулан аймаг, сум, 

төрийн болон нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын үйл ажиллагааг олон 

нийтэд хүргэнэ.  

Мэдээлэл авсан 

хүний тоо 
0 10000 

Орон 

нутгийн 

төсөв, төсөл 

хөтөлбөр 

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг 

бүрэн хангаж ажиллана. Хэрэгжилтийн хувь 96 99 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-6. “Хэвлэл 

мэдээллийн 

байгууллагуудын үйл 

ажиллагааг дэмжих 

хөтөлбөрийг 

үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлнэ. 

 “Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын 

үйл ажиллагааг дэмжих хөтөлбөрийг 

боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлнэ. 

Батлагдсан 

хөтөлбөрийн тоо 
1 1 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Орон нутгийн Хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслүүдээр аймаг, сум, төрийн 

болон нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын үйл ажиллагааг олон 

Олон нийтэд 

хүргэсэн мэдээллийн 

тоо 
311 350 

Орон 

нутгийн 

төсөв 



нийтэд хүргэх ажлыг үргэлжүүлэн 

хэрэгжүүлнэ. 

Мэргэшсэн, хариуцлагатай төрийн алба: “Хариуцлагатай тунгалаг төр” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ “Стандарттай Ховд 

хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудад төрийн үйлчилгээний үндэсний стандарт нэвтрүүлж, 

төрийн үйлчилгээг соѐлтой хүртээмжтэй шуурхай, хүнд сурталгүй хүргэнэ. 

Үндсэн чиг үүрэг-1.  

Зорилт-1.“Төрийн 

албан хаагчдын 

сургалтын хөтөлбөрийг 

үр дүнтэй хэрэгжүүлж, 

төрийн албаны хүний 

нөөцийг чадавхжуулах 

үйл ажиллагааг 

тасралтгүй зохион 

байгуулж, мэдлэг 

чадвар, харилцаа 

хандлагыг сайжруулна. 

Удирдлагын академийн богино болон 

дунд хугацааны сургалтуудад 

хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу төрийн 

албан хаагчдыг үе шаттай хамруулж, 

чадавхийг дээшлүүлнэ.  

Сургалтанд 

хамрагдсан хүний 

тоо 

145 170 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв 

ЗХЭГ, ТАЗ, холбогдох яам, 

агентлагуудаас зохион байгуулах 

сургалт, олон талт үйл 

ажиллагаануудад төрийн албан 

хаагчдыг хамруулна. 

 

Хамрагдсан хүний 

тоо 

4734 5000 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв, төсөл 

хөтөлбөр 

”Хариуцлагатай тунгалаг төр” 

хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн албан 

хаагчдын харилцаа хандлага, ѐс зүйг 

дээшлүүлэх олон талт арга 

хэмжээнүүдийг танхимаар болон 

цахимаар зохион байгуулна.  

Зохион байгуулсан 

арга хэмжээний тоо 
201 250 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-2. “Төрийн 

албан хаагчдын 

нийгмийн баталгааг 

хангах хөтөлбөрийг үр 

дүнтэй хэрэгжүүлж, 

төрийн албан хаагчдыг 

ая тухай орчинд 

Төрийн болон нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын “Төрийн албан 

хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд төрийн албан 

хаагчдад орон сууцны нөхцөлөө 

сайжруулах, түлшний хөнгөлөлт олгох, 

шагнал урамшуулал олгоход дэмжлэг 

 

 

Дэмжлэг авсан 

хүний тоо 

- 5 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв, төсөл 

хөтөлбөр 



ажиллах нөхцөл 

бололцоог хангана. 

үзүүлнэ. 

Төрийн болон нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын төрийн албан 

хаагчдын ая тухай,  стандартын 

шаардлага хангасан орчинд ажиллах 

нөхцөл бололцоог бүрдүүлнэ.  

Засварласан 

барилга, 

байгууламжийн тоо 

11 18 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв, төсөл 

хөтөлбөр 

Төрийн албан хаагчдыг эрүүл мэндийн 

урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

хамруулах, рашаан сувилалд 

амруулах, чөлөөт цагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

Тусламж авсан 

иргэдийн тоо 
0 50 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-3.“Төрийн 

албан хаагчийн үйл 

ажиллагааг үнэлэхдээ 

ажлын гүйцэтгэл, 

үйлчлүүлэгчийн 

үнэлгээ, ѐс зүй, 

сахилга хариуцлагыг 

шалгуур болгож ѐс 

зүйн зөрчил гаргасан 

төрийн албан хаагчид 

хүлээлгэх хариуцлагыг 

чангатгана. 

Төрийн болон үйлчилгээний албан 

хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг 

үнэлэхдээ албан хаагчдаас болон 

иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа 

авч дүгнэнэ.  

Сэтгэл ханамжийн 

судалгааны дүн 
75 85 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Төрийн албан хаагчдын ѐс зүйн болон 

сахилгын шийтгэлд дүн шинжилгээ 

хийж, холбогдох сургалт, нөлөөлөлийн 

арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ. 

Ёс зүйн зөрчил 

гаргасан хүний тоо 
12 8 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Төрийн албаны тухай хууль 

тогтоомжуудыг удаа дараа зөрчсөн 

албан хаагчдад холбогдох хууль, 

тогтоомжийн хүрээнд хүлээлгэх 

хариуцлагыг чангатгана. 

Хариуцлага 

хүлээсэн алба 

хаагчдын тоо 

35 25 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-4. “Төрийн 

байгууллагуудын 

ажлын уялдаа холбоог 

сайжруулж, ажлын үр 

дүн тооцож, 

ЗГ-ын 2020 оын 206, аймгийн Засаг 

даргын 2021 оны А/808 захирамжаар 

баталсан журам, аргачлалын дагуу 

хагас, бүтэн жилээр сум, 

байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 

ХШҮ-д хамрагдсан 

байгууллагуудын тоо 

 

 

49 

 

 

49 

Орон 

нутгийн 

төсөв 



хариуцлагыг 

чангатгана. 

ХШҮ хийж, ажлын үр дүнг тооцож 

ажиллана. 

 

 

Зорилт-5. ”Төрийн 

байгууллагад хандсан 

иргэдийн өргөдөл, 

хүсэлтийг шуурхай 

шийдэж, тушаал, 

шийдвэр, үүрэг 

даалгаврын 

биелэлтийг цахим 

хэлбэрээр хянадаг 

болно. 

Сум, байгууллагуудад иргэдээс хандан 

гаргасан санал, өргөдөл, гомдол, 

хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх 

асуудлыг сайжруулж, шийдвэрлэлтийг 

сайжруулна. 

Шийдвэрлэлтийн 

хувь 
96 98 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг 

Khovd.gov.mn  сайт болон сум 

байгууллагуудын албан ѐсны цахим 

хуудас, E-mongolia, 70431111 төвөөр 

дамжуулан иргэн өөрөө хянадаг 

болгоно.  

Хяналт тавьсан 

иргэний тоо  
0 10000 

Орон 

нутгийн 

төсөв, төсөл 

хөтөлбөр 

Зорилт-6. “Бүх нийтэд 

хүний эрх, жендерийн 

боловсрол олгох, 

жендерийн тэгш 

байдлыг хангах 

бодлого баримталж, 

шийдвэр гаргах 

түвшинд 

эмэгтэйчүүдийн 

оролцоо, манллайллыг 

нэмэгдүүлнэ. 

Иргэдэд хүний эрх, жендерийн 

боловсрол олгох сургалтыг зохион 

байгуулна.  

Сургалтанд 

хамрагдсан хүний 

тоо 

70 120 Орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-7. “Төрийн 

болон иргэний нийгэм, 

төрийн бус 

байгууллага, 

бизнесийн 

байгууллагуудын 

хамтын ажиллагааг 

бүх талаар дэмжиж, 

иргэний нийгэм, 

нийгмийн бүлгүүд, 

“Төрийн болон иргэний нийгэм, төрийн 

бус байгууллага, бизнесийн 

байгууллагуудын хамтын ажиллагааг 

нэмэгдүүлнэ.  

Хамтарч 

хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагаа 

5 15 Орон 

нутгийн 

төсөв 



иргэд засаглалын үйл 

явцад хяналт тавих 

боломжийг хангана. 

Зорилт-8. “Төр, хувийн 

хэвшил, төрийн бус 

байгууллагаар 

гүйцэтгүүлэх ажлыг 

өргөжүүлж, хамтын үйл 

ажиллагааг 

сайжруулна. 

Хувийн хэвшил, төрийн бус 

байгууллагаар төрийн зарим 

үйлчилгээг гүйцэтгүүлнэ.  

Хамтран ажилласан 

тоо 

2 14 Орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-9. “Төрийн 

болон нутгийн 

захиргааны 

байгууллагуудын 

ажиллах орчин, 

нөхцөлийг сайжруулж, 

иргэдэд хүргэх төрийн 

үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлнэ. 

Төрийн болон нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын гадна, дотно орчныг 

ISO стандартын дагуу тохижуулна.  

Эрүүл, аюулгүй 

болсон орчны тоо 
9 185 

Орон 

нутгийн 

төсөв, төсөл 

хөтөлбөр 

Төрийн болон нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын тавилга, эд хогшил, 

тоног төхөөрөмжүүдийг үе шаттайгаар 

шинэчилж, интернетийн сүлжээний 

хурдыг нэмэгдүүлнэ.    

Шинэчилсэн тоног 

төхөөрөмжийн тоо       

Нэмэгдүүлсэн хурд 

 

2mb 

 

4mb 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв, төсөл 

хөтөлбөр 

 Зорилт-10. 

“Стандарттай Ховд” 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, төрийн 

болон нутгийн 

захиргааны 

байгууллагуудад 

төрийн үйлчилгээний 

үндэсний стандарт 

нэвтрүүлнэ. 

Төрийн болон нутгийн захиргааны 

байгууллагуудад “Чанарын 

менежментийн тогтолцооны ISO 9001 

стандарт”-ыг үе шаттайгаар 

хэрэгжүүлнэ. 

Стандарт 

нэвтрүүлсэн 

байгууллагын тоо 
 

9 

 

30 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Сургууль, цэцэрлэг, орон сууц, гудамж 

талбай, гэр хороолын орчинд 

стандартын шаардлагыг мөрдүүлэх 

ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 

Эрүүл, аюулгүй 

болсон орчны тоо 
0 57 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

байгууллагуудад стандартын орчин 

бүрдүүлж, эко болон стандартын 

тэмдэг хэрэглэдэг бүтээгдэхүүний тоо 

хэмжээг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг 

Стандарт 

нэвтрүүлсэн 

байгууллагын тоо 

 

0 

 

10 

Орон 

нутгийн 

төсөв, төсөл 

хөтөлбөр 



үзүүлнэ.  

Зорилт-11. “Бараа, 

ажил үйлчилгээ 

худалдан авах сонгон 

шалгаруулалтын бүх 

явцыг ил тод болгож, 

үнэлгээний хорооны 

гишүүдтэй ѐс зүй, 

хариуцлагын гэрээ 

байгуулж, сахилга 

хариуцлагыг 

сайжруулна. 

“Бараа, ажил үйлчилгээ  худалдан 

авах сонгон шалгаруулалтыг 

холбогдох хууль журмын хүрээнд ил 

тод нээлттэй зохион байгуулах орчин 

бүрдүүлнэ. 

 Тендер 

шалгаруулалтын тоо         

101 
140 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 

сонгон шалгаруулалтын бүх явцыг 

цахимаар ил тод зохион байгуулна.  

Зохион байгуулсан 

сонгон 

шалгаруулалтын тоо 

 

 

112 

 

 

200 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Холбогдох хууль журмын хүрээнд 

Үнэлгээний хорооны гишүүдтэй ѐс зүй, 

хариуцлагын гэрээг байгуулж, сахилга 

хариуцлагыг тооцож ажиллана.  

Байгуулсан гэрээний 

тоо  

- 

 

90 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-12. “Төрийн 

албаны ерөнхий болон 

тусгай шалгалтыг 

хууль журмын хүрээнд 

ил тод нээлттэй зохион 

байгуулна. 

  

“Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг 

холбогдох хууль журмын дагуу ил тод 

нээлттэй зохион байгуулна.  

Шалгалт зохион 

байгуулсан тоо 2 2 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Төрийн албаны тусгай шалгалтыг 

хууль журмын хүрээнд ил тод нээлттэй 

зохион байгуулна.  

Шалгалтанд 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

2 2 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Зорилт-13. “Нутгийн 

захиргааны 

байгууллагуудад 

гагцхүү чадахуйн 

зарчмын хүрээнд 

томилгоо хийнэ. 

“Төрийн албаны ерөнхий болон тусгай 

шалгалтыг хууль журмын  хүрээнд ил 

тод нээлттэй зохион байгуулна.  

Шалгалтанд 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

376 400 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Төрийн албаны тусгай шалгалтыг ил 

тод нээлттэй  зохион байгуулж, 

нутгийн захиргааны байгууллагуудад 

чадахуйн зарчимын хүрээнд томилгоо 

хийнэ.   

Хийгдсэн 

томилгооны тоо 
26 20 

Орон 

нутгийн 

төсөв 



Зорилт-14. “Аймгийн 

болон Мянгад, Дөргөн, 

Дарви, Манхан сумын 

Нутгийн удирдлагын 

ордоны барилгад их 

засвар хийнэ. 

Сумдын “Нутгийн удирдлагын ордон”-

ы барилгад их засвар хийх зураг 

төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар 

хийлгэж, тендэр шалгаруулалтыг 

зохион байгуулна.  

Засвар хийсэн 

барилгын тоо 

Сонгон 

шалгаруулалтын тоо 

11 18 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Сумдын “Нутгийн удирдлагын ордон”-

ы барилгад их засвар хийх төсвийг  

батлуулна.  Батлагдсан төсөв 0 4 

Улсын 

болон орон 

нутгийн 

төсөв, төсөл 

хөтөлбөр 

Зорилт-15. “Ардын 

хувьсгалын 100, Ховд 

аймаг байгуулагдсаны 

90 жилийн ой болон 

сум, байгууллагуудын 

тэгш ойнууд, Төрийн 

тахилгат Алтан Хөхий 

хайрханы тэнгэрийг 

тайх зэрэг арга 

хэмжээнүүдийг олон, 

үндэстэн ястны өв 

соѐл, уламжлалын 

хүрээнд ѐслол 

төгөлдөр тэмдэглэн 

өнгөрүүлнэ.  

“Ардын хувьсгалын ой, Аймаг болон 

сум, байгууллагуудын тэгш ойнууд, 

Төрийн тахилгат Алтан Хөхий 

хайрханы тэнгэрийг тайх зэрэг арга 

хэмжээнүүдийг зохион байгуулах 

төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулна.  

Батлагдсан 

төлөвлөгөөний тоо 
2 2 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

 “Олон, үндэстэн ястны өв соѐл, 

уламжлалын хүрээнд төлөвлөгөөнд 

тусгагдсаны дагуу арга хэмжээг зохион 

байгуулж, ѐслол төгөлдөр тэмдэглэнэ.  

 

Оролцсон хүний тоо 350 400 

Орон 

нутгийн 

төсөв 

Гадаад бодлого: Гадаад улс болон хөрш орнуудын хил залгаа хот, мужуудтай уламжлалт харилцаагаа өргөжүүлж,  эдийн засаг, бизнес, 

нийгэм, соѐл, аялал жуулчлалын харилцаагаа шинэ шатанд гаргана. 

Үндсэн чиг үүрэг-1. 

Зорилт-1. Монгол-

Хятад-Оросын гурван 

талт эдийн засаг, дэд 

бүтэц, шинжлэх ухаан, 

нийгэм, соѐлын 

“Бүс ба зам” санаачилгын хүрээнд 

Хятад-Монгол-Оросын эдийн засаг, 

дэд бүтэц, шинжлэх ухаан, нийгэм, 

соѐлын хамтын ажиллагаанд 

оролцоно. 

Хэрэгжилт  

/хувь/ 
10 20 

ОУБ, Төсөл, 

хөтөлбөрийн 

байгууллага 



хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлнэ. 

“Монгол-Орос-Хятадын “Эдийн 

Засгийн коридор байгуулах” хүрээнд 

хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагаанд 

оролцоно. 

Хэрэгжилт /хувь/ 

10 20 

ОУБ, Төсөл, 

хөтөлбөрийн 

байгууллага 

Зорилт-2. “Гуравдагч 

орнуудын ах дүүгийн 

хамтын ажиллагаатай 

хот, мужуудтай 

уламжлалт хамтын 

ажиллагаагаа 

өргөжүүлнэ. 

Казахстан, Солонгос, Япон зэрэг 

гуравдагч орнуудын холбогдох 

байгууллагуудтай найрамдалт 

харилцаа тогтоож,нийгэм, эдийн засаг, 

шинжлэх ухаан, соѐлын хүрээнд 

хамтран ажиллана. 

Хамтын ажиллагаа 

/тоо/ 

5 8 

ОУБ, Төсөл, 

хөтөлбөрийн 

байгууллага 

Францын Рубрик , АНУ-ын Боррего 

спрингс, БНСолонгос Улсын Пучонь, 

зэрэг ах дүү найрамдалт харилцаатай 

хотуудтай хамтын ажиллагаагаа 

өргөжүүлнэ. 

Хамтын ажиллагаа 

/тоо/ 

5 10 

ОУБ, Төсөл, 

хөтөлбөрийн 

байгууллага 

Зорилт-3. “Хөрш 

орнуудын уламжлалт 

харилцаатай хот, 

мужуудтай харилцаа 

хамтын ажиллагаагаа 

улам хөгжүүлж, Алтай 

бидний нийтийн гэр 

олон улсын 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд идэвхтэй 

оролцоно. 

Монгол, Хятад, Орос, Казахстан зэрэг 

4 улс 6 мужийн хамтарсан “Алтай 

бидний нийтийн гэр” ОУЗЗ-ийн арга 

хэмжээнд идэвхтэй оролцоно.  

“Алтай бидний 

нийтийн гэр” ОУЗЗ-

ний төлөвлөлт 

хэрэгжилт 

1 2 

ОУБ, Төсөл, 

хөтөлбөрийн 

байгууллага 

Хөрш зэргэлдээ ОХУ-ын Алтайн 

хязгаар, Алтайн бүгд найрамдах улс, 

Тува, БНХАУ-ын ШУӨЗО, Алтай аймаг, 

Цонж аймаг, Датун хот, Аньхуй муж 

зэрэг  уламжлалт харилцаатай муж, 

хотуудын хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлнэ.  

Хамтын ажиллагаа  

/тоо/ 

4 10 

ОУБ, Төсөл, 

хөтөлбөрийн 

байгууллага 

Зорилт-4. “НҮБ, Олон 

улс, төсөл, 

хөтөбөрүүдийн 

НҮБ, ЕХ, ГХАН, АХБ, ДБ хамтын 

ажиллагааг сайжруулж, орон нутагтаа 

хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ.  

Хамтын ажиллагаа  

/тоо/  8 20 

ОУБ, Төсөл, 

хөтөлбөрийн 

байгууллага 



байгууллагуудтай 

хамтын ажиллагааг 

сайжруулж, орон 

нутагт оруулах хөрөнгө 

оруулалтыг 

нэмэгдүүлнэ. 

Жайка, Койка, Тика, Норвегийн 

тусламжийн байгууллага, ДЗ зэрэг 

олон улсын төсөл хөтөлбөрийн 

байгууллагуудтай хамтран ажиллана. 

Хэрэгжилт /хувь/ 

30 80 

ОУБ, Төсөл, 

хөтөлбөрийн 

байгууллага 

Зорилт-5. “Олон улсын 

Ардын язгуур урлагийн 

Анхдугаар наадмыг 

Гадаад харилцааны 

болон Соѐлын яам, 

Олон улсын 

байгууллагуудтай 

хамтран зохион 

байгуулна. 

“Олон улсын Ардын язгуур урлагийн 

Анхдугаар наадам зохион байгуулах 

бэлтгэл ажлыг тусгай хөтөлбөрийн 

дагуу хангана. 

Зохион байгуулалт 

/хувь/ 
30 80 

Хөтөлбөр  

 “Олон улсын Ардын язгуур урлагийн 

Анхдугаар наадмыг Гадаад 

харилцааны болон Соѐлын яам, Олон 

улсын байгууллагуудтай хамтран 

зохион байгуулна.  

Зохион байгуулалт 

/хувь/ 

30 80 

Хөтөлбөр  

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ  

Аялал жуулчлалын дэд бүтцийг сайжруулах отоглох цэг, авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолборуудыг барьж, түүнийг түшиглэсэн 

үйлчилгээг хөгжүүлэх замаар иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.  

Үндсэн чиг үүрэг-1. “Аялал жуулчлалын тухай хууль” 

18.2.1. аялал жуулчлалын талаар төрөөс баримтлах нэгдсэн бодлогыг нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлж, аялал жуулчлалын тухай 

хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах, зохион байгуулах; 

18.2.3. нутаг дэвсгэртээ аялал жуулчлалыг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлоготой уялдуулан хөтөлбөр, төсөл боловсруулж, зохих шатны 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд санал оруулах, батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу аялал жуулчлал хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж 

хэрэгжүүлэх; 

Зорилт-1. “Тогтвортой аялал 

жуулчлал-II” төслийн хүрээнд 

“ Чулуун соѐлын дижитал 

музей” бүхий нүүдэлчдийн 

соѐлын судалгаа, мэдээллийн 

төв байгуулах, Сангийн 

хэрэм-аялал жуулчлалын 

 ТЭЗҮ боловсруулах 

Хэрэгжсэн ажил 

хувь 
0 40 

Азийн 

хөгжлийн 

банк 

Чулуун соѐлын дижитал 

музей бүхий цогцолбор 

байгуулагдах 

Сангийн хэрэмийн хаалга 

хийгдэх /худалдааны 



гудамж байгуулах, “Гурван 

сэнхэр төвтэй таван од” аялал 

жуулчлалын хөтөлбөрийн 

аяллын маршрутын дагуу дэд 

бүтцийг сайжруулж, отоглох 

цэг, үйлчилгээний 

цогцолборуудыг барих 

ажлуудыг хэрэгжүүлж, 

тэдгээрт түшиглэсэн 

үйлчилгээг хөгжүүлнэ.  

гудамж/ 

Жуулчдад зориулсан 

отоглох цэг байгуулах 

Зорилт-2. “Мөнгөлөг 

шагшуурга” цас мөсний баяр, 

“Цайны зам өв соѐлын 

наадам”, “Нарны баяр-

Наурызын баяр” зэрэг аялал 

жуулчлалын арга 

хэмжээнүүдийн цар хүрээ, 

чанар, үйлчилгээг сайжруулж, 

өрсөлдөх чадварыг 

дээшлүүлнэ. 

“Цайны зам өв соѐлын 

наадам” зохион байгуулна. 
Оролцогчдын тоо 2018/5000 2024/7000 

ОНХС 

Төсөл 

хөтөлбөр 

“Мөнгөлөг шагшуурга” цас 

мөсний баярыг зохион 

байгуулна. 

Оролцогчдын тоо 2018/12000 2024/20000 

ОНХС 

Төсөл 

хөтөлбөр 

Зорилт-3. Босоо тэнхлэгийн 

авто замыг түшиглэн БНХАУ, 

ОХУ-ыг дамнасан хил орчмын 

аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.  

Босоо тэнхлэгийн авто 

замын дагуу түр буудаллах 

цэг байгуулна.  

Байгуулсан цэгийн 

тоо 
0 4 

ОНХС 

Төсөл 

хөтөлбөр 

Зорилт-4. Аймгийн үзэсгэлэнт 

байгаль, олон угсаатны биет 

болон биет бус өв соѐл, 

“Гурван сэнхэр төвтэй таван 

Аймгийн аялал жуулчлалын 

travelkhovd.com цахим 

хуудсаар гадаад, дотоодын 

жуулчдад сурталчилгаа 

Мэдээллийн тоо 20 40 

ОНХС 

Төсөл 

хөтөлбөр 



од” аялал жуулчлалын 

хөтөлбөрт тусгагдсан 

маршрут, бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээг аялал жуулчлалын 

олон улсын цахим сүлжээ, 

гадаад, дотоодын аялал 

жуулчлалын үзэсгэлэнгүүдэд 

техникийн дэвшил ашиглан 

сурталчилна.  

хийх  

 

 

“ITM” олон улсын аялал 

жуулчлалын үзэсгэлэн”-д 

оролцож сурталчилгаа хийх 

Оролцогчдын тоо 10 аж ахуйн нэгж 20 аж ахуйн нэгж 

ОНХС 

Төсөл 

хөтөлбөр 

“Улаанбаатар травэл экспо” 

дотоодын аялал 

жуулчлалын үзэсгэлэнд 

оролцож сурталчилгаа хийх 

Оролцсон байдал 5 аж ахуйн нэгж 10 аж ахуйн нэгж 

ОНХС 

Төсөл 

хөтөлбөр 

Аялал жуулчлалын богино 

хэмжээний сурталчилгааны 

видео шторк хийх 

Мэдээллийн тоо 2 4 

ОНХС 

Төсөл 

хөтөлбөр 

Аялал жуулчлалын 

сурталчилгааны 

нэвтрүүлгүүд хийх 

Сурталчилгааны 

нэвтрүүлэг хийх 
2 4 

ОНХС 

Төсөл 

хөтөлбөр 

Зорилт-5. Аймгийн аялал 

жуулчлалын маршрутад орсон 

байгалийн үзэсгэлэнт газар, 

өв соѐл, түүхийн дурсгалт 

газруудын чиглэлд авто зам, 

гүүр барих асуудлыг олон 

улсын төсөл хөтөлбөрийн 

хүрээнд хамтарч 

шийдвэрлэнэ.  

Аялалын маршрутын дагуу 

эвдрэлтэй засвар 

шаардлагатай замын 

судалгааг хийх 

Судалгааны тоо 0 1 

ОНХС, 

Төсөл 

хөтөлбөр 

Зорилт-6. Нутгийн иргэдэд 

түшиглэсэн аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх санал, санаачилгыг 

Аялал жуулчлалын жижиг 

төслүүдийг дэмжих 

Хөнгөлөлттэй зээл 

олгосон тоо, 

хэмжээ 

12 12 

ОНХС, 

Төсөл 

хөтөлбөр 



бүх талаар дэмжинэ.  

ТАВ. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж иргэдийн эрүүл орчинд 

амьдрах нөхцөлийг дээшлүүлнэ. 

Үндсэн чиг үүрэг-1.  МУЗЗНДНТУТхуулийн 21.1.1.аймгийн дунд хугацааны хөгжлийн үндсэн чиглэл, бодлого, төлөвлөлт; 

2. 60.1.3.аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн асуудлаар төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн төсөл боловсруулан аймгийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хуралд оруулж, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх; 

3.Монгол улсын хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь заалт, 9.4, 10.3.5  заалтуудын дагуу хог хаягдлаас хүний эрүүл 

мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, хог хаягдлыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, 

байгалийн нөөц баялгийг хэмнэх, иргэдийн хог хаягдлын талаархи боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор хог хаягдлыг бууруулах, ангилах, 

цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин ашиглах, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, экспортлох болон аюултай хог хаягдлыг 

импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэхийг хориглохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна. 

4.Ойн тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, 31.1 дүгээр зүйл, Ойн тухай хууль тогтоомж, аймаг нийслэлийн ИТХ, Еранхийлөгчийн зарлиг, ЗГ-ын 

шийдвэрийг зохион байгуулах. Бүх нийтээр мод тарих ажлыг жил бүр зохион байгуулах 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2010 оны 04 дүгээр сарын 10-ны 63 дугаар зарлиг,2013 оны 11 сарын 25-ны өдрийн 178 дугаар 

зарлиг, 2021 оны 10 сарын 04-ны өдрийн 58 дугаар зарлиг. Бүх нийтээр мод тарих ажлыг жил бүр зохион байгуулах, Дүүрэг, сумдад 

ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, иргэдэд мод тарих соѐлыг сурталчлан түгээж бүх нийтийн үйлс болгох  

5. 5.1.5. Усны тухай хуулийн 2-р бүлгийн 12.1.4 усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн 

бүсийн зааг, тэжээгдлийн мужийг тэмдэгжүүлж, бүсийн дэглэмийн хэрэгжилтийг хангах; 2015.06.05 А-230/127 

6. 5.1.6.  Усны тухай хуулийн 2-р бүлгийн 12.1.1 усыг хамгаалах, зохистой ашиглах, хуримтлуулах, нөхөн сэргээх, үерийн аюу, болзошгүй 

хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх, уршгийг арилгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсөв, хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлж, 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулж, хэрэгжүүлэх; 

7. 5.1.7. Усны тухай хуулийн 5 дугаар зүйл хайгуул судалгаа 5.1. энэ хуулийн 4.4-т усны нөөц, түүнээс ашиглах боломжит нөөцийн 

хэмжээг тогтоох хайгуул, судалгааны ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэнэ. 

8.Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 1-т тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаарх төрийн бодлого, 

хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, 29 дүгээр зүйлийн 2-т өөрийн нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсгийг улсын тусгай 

болон орон нутгийн хамгаалалтад авах талаар санал боловсруулж зохих байгууллагад уламжлах 

9. Байгаль хамгаалах тухай хуулийн 16.2.10 байгалийн нөөцийг төрийн нэрийн өмнөөс хамгаалан, халдашгүй байдлыг нь хангах үүргийг 



тухайн нутаг дэвсгэртээ хариуцах. Засгийн газрын 151 дүгээр тогтоол “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам” Бичил 

уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомжийг сурталчлан хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлагаар 

хангаж ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ц.Дашдорж, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга Б.Баатарцогт нарт, 

журмын хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавьж ажиллахыг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга Н.Цагаанхүүд, журмыг хэрэгжүүлэх 

ажлыг харьяа нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд зохион байгуулж ажиллахыг бүх шатны Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.  

10.Монгол улсын Агаарын тухай хуулийн 15 зүйлийн 15,3,  Хүрээлэн байгаа агаарыг хамгаалах, бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх, агаар 

бохирдуулах бодисын хаягдлыг бууруулж хяналт тавих. Монгол улсын Агаарын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.4, 8.1.5, 27 дугаар 

зүйлийн 27,1 дэх заалт Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны А/479 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Агаар бохирдлын эх 

үүсвэрийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлийн хийх журам”-уудыг мөрдөж ажиллах 

11. Амьтны тухай хуулийн 23.3-т аймгийн Засаг дарга харьяалах нутаг дэвсгэртээ агнуур зохион байгуулалтыг таван жил тутамд 

хийлгэхээр заасан түүнчлэн батлагдсан ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан агнуурын нөөцөд тулгуурлан жил бүр 

ашиглах агнуурын амьтны төрөл, тоо хэмжээний талаар санал боловсруулах үүргийг байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн 

байгууллагын үүрэг гэж хуульчилсан болно.   

12. Байгаль хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.1-т байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын 

шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах.  Амьтны тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.5.2-т энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3, 6.1.7-

6.1.11-д заасан арга хэмжээг нутаг дэвсгэртээ авч хэрэгжүүлэх. 

13. 5.1.17. Усны тухай хуулийн 10.1.3 үндэслэн ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам /2013.05.16 А/156/ 

14. “Аялал жуулчлалын тухай хууль” 

18.2.3. нутаг дэвсгэртээ аялал жуулчлалыг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлоготой уялдуулан хөтөлбөр, төсөл боловсруулж, зохих шатны 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд санал оруулах, батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу аялал жуулчлал хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж 

хэрэгжүүлэх; 

15.“Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль” 

16.2.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга байгаль орчныг хамгаалах, байгаль орчинд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх талаар дараах бүрэн 

эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

 1/. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах; 

 2/. Нутаг дэвсгэртээ байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ боловсруулж, Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх, гарсан шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах; 

 7/. Нутаг дэвсгэртээ нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсвийг баталж, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх;  

 8/. Нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг нутаг дэвсгэртээ батлагдсан төсвийн хүрээнд дэмжин хөгжүүлэх мэргэжлийн болон арга зүйн 



удирдлагаар хангах ажлыг зохион байгуулах;  

 9/. Тухайн жилд нөхөрлөлийн хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх тайланг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хэлэлцүүлэх; 

Зорилт-1. “Ховд 

аймгийн Ногоон 

хөгжлийн /2016-2026 

он/ хөтөлбөр”-ийг 

хэрэгжүүлж Ногоон 

хөгжлийн загвар 

аймаг болно.  

Ховд аймгийн Ногоон хөгжлийн 

хөтөлбөрийн холбогдох зорилтуудыг  

байгууллагын жил бүрийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган 

хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.  

 

 

Хэрэгжилтийн хувь 
77 

 

90-ээс дээш  

 

Улсын болон 

орон нутгийн 

төсөв, төсөл 

хөтөлбөрүүд 

Зорилт-2. “Буянт 

голын зуслангийн 

айлуудад “Хоггүй 

цэвэрхэн Ховд” 

аяныг зохион 

байгуулж, ус, 

хөрсний бохирдолоос 

сэргийлнэ. 

 

 

 

 

 

. 

Буянт голын зуслангийн айл 

өрхүүдийг эко жорлонг суурилуулна. 

Эко жорлонгийн 

тоо 

11 30 

Орон нутгийг 

хөгжүүлэх сан, 

Байгаль 

хамгаалах 

сангийн 

хөрөнгө, Олон 

улсын төслийн 

санхүүжилтээр 

“Хоггүй цэвэрхэн Ховд” аяныг аймгийн 

хэмжээнд 1 бүр зохион байгуулана. 

Хийгдсэн их 

цэвэрлэгээ 

2 14 

Орон нутгийг 

хөгжүүлэх сан. 

БОАЖЯ-ны 

Орчны 

бохирдлыг 

бууруулах 

хорооны 

санхүүжилт 



Зорилт-3. Мод тарьж 

ногоон хөгжилд хувь 

нэмэр оруулсан 

иргэн, аж ахуйн 

нэгжийн ойжуулсан 

талбайд мөнгөн 

урамшуулал олгож, 

ойжуулах ажлыг 

эрчимжүүлж жилд 30-

аас доошгүй гектар 

талбайд 

ойжуулалтын ажлыг 

хийнэ.  

Жил бүр цөлжилт газрын доройтолд 

өртсөн  100-аас дээш га талбайд  мод 

тарина.  

Цөлжилтөд өртсөн 

талбайн эзлэх 

хувь 

76 60 

Орон нутгийн 

төсөв 500,0 

сая 

Тэрбум мод тарих үндэсний 

хөдөлгөөн, соѐн гэгээрүүлэх ажлыг 

эрчимжүүлэнэ.. 

Тарьсан модны 

тоо 

30000 1000000 

Улсын болон 

орон нутгийн 

төсөв  

Жилд 100,0 

сая 

Зорилт-4. Орон сууц, 

нийтийн эзэмшлийн 

гудамж, талбай, зам 

дагуу хийгдэх ногоон 

байгууламжийн 

хэмжээг нэмэгдүүлж, 

арчилгааг 

сайжруулна.  

Аймаг, сум, орон нутагт цэцэрлэгт 

хүрээлэн байгуулах, сэргээн 

засварлана.. 

Байгуулсан 

цэцэрлэгт 

хүрээлэнгийн тоо 

10 16 

 

 

Орон нутгийн 

төсөв нэг 

суманд 500,0 

сая 

Нийтийн эзэмшлийн зам дагуух 

ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, 

Усалгааны эх үүсвэрийг шийдвэрлэх, 

усны нөөцийг бүрдүүлэнэ 

 

 

Услалтын 

системийн урт 

2,5 км 5 км 

Орон нутгийн 

төсөв  

Зорилт-5. Усны сан 

бүхий газрын 

хамгаалалтын бүс, ус 

хангамжийн эх 

үүсвэрийн эрүүл 

ахуйн бүсийн 

дэглэмийн 

Ховд аймгийн 14 сумын усны сан 

бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ус 

хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн 

бүсийн дэглэмийн хэрэгжилтийг 

сайжруулж, тэмдэгжүүлэлтийн ажлыг 

зохион байгуулана. 

 

 

 

Тэмдэгжүүлэлтийн 

 

 

 

3 сум 

 

 

 

14 сум 

 

 

 

ОНХС,ТХБ,УТ 



хэрэгжилтийг 

сайжруулж, усны 

бохирдол, хомсдолыг 

багасгана. 

тоо 

Зорилт-6. Рашаан, 

булгийн эх, ундарга, 

орчныг хамгаалж 

тохижуулах ажлыг 

тухайн газар оршин 

суугч иргэд, 

нөхөрлөлтэй хамтран 

зохион байгуулна.   

20 булгийн эхийг тохижуулж, 

хамгаалалтанд авна. 

 

Хамгаалалтанд 

авсан булгийн тоо 8 20 

 

 

ОНХС,ТХБ,УТ 

Зорилт-7. Ховд 

хотын ундны усны 2 

дахь эх үүсвэрийн 

хайгуул судалгааны 

ажлыг хийж, ТЭЗҮ-

ийг боловсруулж, 

ажлыг эхлүүлнэ.  

 

Жаргалант сумын ундны усны 2 дахь 

эх үүсвэрийн хайгуул судалгааны 

ажлыг хийж, ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, 

ажлыг эхлүүлнэ. 

 

 

Хэрэгжилтийн хувь 70 80 

 

 

 

ОНХС,ТХБ,УТ 

Зорилт-8. Тусгай 

хамгаалалттай газар 

нутгийн хэмжээг 

нэмэгдүүлж, 

менежментийг 

сайжруулж, орчны 

бүсийн иргэдийн 

амьжиргааг дэмжинэ.  

Манханы байгалийн нөөц газрын 

хилийг өргөтгөх, Дуут, Ховд сумын 

зарим газрыг орон нутгийн тусгай 

хамгаалалтанд хамруулана  

Хамгаалалтанд 

авсан газар 

нутгийн хувь, 

хэмжээ 

53,7 56 

 

 

Төсөл 

хөтөлбөр 

Сутай хайрхан уулын БНГ-ын 

менежментийн төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэнэ. 

Батлагдсан 

төлөвлөгөө 

0 1 Улсын төсөв 

ОНТ, төсөл 

хөтөлбөр 



Зорилт-9. “Байгальд 

ээлтэй, нөөцийн 

хэмнэлттэй, үр 

ашигтай хэрэглээ, 

үйлдвэрлэлийг 

дэмжиж, хог хаягдлыг 

дахин боловсруулах 

үйлдвэрийг төр, 

хувийн хэвшлийн 

оролцоотой 

байгуулна.  

Хуванцар боловсруулах үйлдвэр 

барьж байгуулана. 

 

 

 

 

Үйлдвэрийн ТЭЗҮ 

боловсруулсан 

байна 
0 1 

 

 

БОАЖЯ-ны 

хөрөнгө 

оруулалтаар 

Зорилт-10. “Хог 

хаягдлыг бууруулах 

ангилан ялгах талаар 

иргэдийн мэдлэг, 

ухамсрыг 

дээшлүүлэх, дадал 

суулгах сургалт, 

сурталчилгааны 

ажлыг эрчимжүүлж, 

Хог хаягдлын 

менежмент 

хэрэгжүүлж, сумдын 

хур хог хаягдлыг 

устгах, хог хаягдал 

зайлуулах техник 

хэрэгсэлтэй болгоно. 

 

 

Хог хаягдлыг ангилан ялгах савуудыг 

байршуулана. 

 

Хэрэгжилтийн хувь 
40 70 

ОНХС.  

Олон улсын 

төсөл 

хөтөлбөрийн 

санхүүжилт 

Сумдын хог хаягдлыг зайлуулах 

техник хэрэгсэлтэй болсон байна.  

 

Техник хэрэгслийн 

тоо 

 

5 
13 

ОНХС.  

Олон улсын 

төсөл 

хөтөлбөрийн 

санхүүжилт 

Сумдын төвлөрсөн хогийн цэгийг 

талбайг багасгаж, булшлах, 

ландфиллийн аргаар устгана. 

 

 

Талбайн хэмжээ 

 

25 га 
15 га 

 

ОНХС 

БОАЖЯ-ны 

хөрөнгө 

оруулалтаар 

Зорилт-11. Хувиараа 

ашигт малтмал 

олборлосон иргэдийн 

нөлөөгөөр болон уул 

Жил бүр 5-аас дээш га талбайд нөхөн 

сэргээлт хийнэ. 

 

Нөхөн сэргээсэн 

талбайн хэмжээ 

 

13.3 га 
30 га 

 

Орон нутгийн 

төсөв 



уурхайн үйл 

ажиллагааны улмаас 

эвдэрч, олон жил 

орхигдсон талбайг 

нөхөн сэргээнэ.  

Хууль журмын дагуу үйл ажиллагаа 

явуулахад анхаарч, сургалт 

сурталчилгаа, хяналт шалгалтын 

ажил зохион байгуулах /жилд 1-2 

удаа/ 

 

 

 

Тоо хэмжээ 

3 5 

 

 

Орон нутгийн 

төсөв, төсөл 

хөтөлбөр 

Зорилт-12. Гар 

аргаар болон бичил 

уурхайн үйл 

ажиллагаанд 

ашиглаж байгаа 

хүний эрүүл мэнд, 

байгаль орчинд сөрөг 

нөлөөтэй технологи, 

арга ажиллагааг 

зогсоож, 

хариуцлагатай 

олборлох 

үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэн нөхөн 

сэргээлт, дүйцүүлэн 

хамгаалах арга 

хэмжээг сайжруулна.  

Боловсруулах цех байгуулах газар 

нутаг, технологыг сонгон барилга 

байгууламжийг барина. 

 

 

 

Хэрэгжилтийн хувь 

0 100 

 

 

 

Planetgold 

төсөл 

Зорилт-13. 

Экологийн аюулгүй 

байдлыг хангах 

хуванцар сав 

боловсруулах 

үйлдвэр байгуулна.  

 Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр 

хуванцар боловсруулах үйлдвэр 

байгуулах санал санаачлагыг дэмжих 

Үйлдвэрийн тоо 

0 1 

ОНХС, 

Төсөл 

хөтөлбөр 

Зорилт-14. “Ховд 

хотын нийтийн 

эзэмшлийн орон сууц 

болон гэр хорооллын 

хогийг татан 

зайлуулах оновчтой 

менежментийг 

Хог хаягдлын үйлчилгээний 

хураамжийг иргэдээс цахилгааны 

төлбөртэй хамт авч хэвшинэ. 

 

 

 

 

Хэрэгжилтийн хувь 
60 90 

 

 

ОНХС 

БОАЖЯ-ны 

хөрөнгө 



боловсруулж, Сууц 

өмчлөгчдийн 

холбооны үйл 

ажиллагааг дэмжинэ.   

  

оруулалтаар 

Зорилт-15. “Бүрэн 

шаталттай ахуйн 

хэрэгцээний 

стандартын зуухыг 

орон нутагт 

нийлүүлэх, зарим 

барилга, 

байгууламжийг 

байгаль орчинд 

ээлтэй дэвшилтэт 

технологи ашиглан 

халаах замаар 

нүүрсний хэрэглээг 

багасгаж, агаарын 

чанарын бүсүүдийг 

тогтоож, Ховд хотын 

агаарын бохирдол 

/утаа/-ыг 50 хувь 

хүртэл бууруулна.   

100-гаас дээш тонн түүхий нүүрс 

хэрэглэж буй аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудыг төвлөрсөн дулааны 

станцад холбоно. 

 

 

 

Зуухны тоо 

69 34 

 

 

ОНХС 

БОАЖЯ-ны 

хөрөнгө 

оруулалтаар 

Зорилт-16. Аймгийн 

нутаг дэвсгэрт 

ерөнхий агнуур 

зохион байгуулалтын 

судалгааг хийлгэж, 

ан амьтдын 

байршил, нөөцийг 

тогтоож, аймгийн 

ангийн 

менежментийн 

төлөвлөгөөг 

шинэчилж, зохистой 

ашиглалтыг бий 

Аймгийн ерөнхий агнуур зохион 

байгуулалтын судалгааны ажлын 

даалгавар боловсруулж мэргэжлийн 

байгууллагаар судалгаа  хийлгэж 

тайлан, төлөвлөгөө боловсруулсан 

байна. 

5 жилийн 

хугацаанд 

баримтлах 

менежментийн 

төлөвлөгөө 

2017-2022 оны 

менежментийн 

төлөвлөгөө 

хэрэгжиж 10 

сумын 20 

агнуурын бүс 

нутагтай 

10 сумын 20 

агнуурын бүс 

нутагтай 

 

 

орон нутгийн 

төсөв 

Ерөнхий агнуур зохион байгуулалтын 

тайлан, төлөвлөгөөг аймгийн ИТХ-аар 

хэлэлцүүлэн батлуулна. 

Батлагдсан 

бодлогын баримт 

бичиг 
0 1 

 

орон нутгийн 

төсөв 



болгоно.  

Зорилт-17. Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагууд, 

айл өрхүүдэд орчин 

үеийн шаардлага 

хангасан тоолуур 

нэвтрүүлж, “Нэгж 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэх, ажил 

гүйцэтгэх, үйлчилгээ 

үзүүлэхэд зарцуулах 

усны норм”-ыг 

мөрдүүлнэ.  

Аймгийн хэмжээнд 200 ширхэг усны 

тоолуур суурилуулах ажлыг зохион 

байгуулана.  

 

 

Суурилуулсан 

тоолуурын тоо 
0 200 

 

 

 

ОНХС, ТХБ, 

УТ 

Зорилт-18. “Уур 

амьсгалын 

өөрчлөлтийг 

бууруулах, 

цөлжилтийг 

сааруулах, 

бэлчээрийн даацыг 

нэмэгдүүлэх 

зорилгоор Цаг агаарт 

зориудаар нөлөөлөх 

арга хэмжээг 

дэмжиж, гаралтын 

тоог нэмэгдүүлнэ. 

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх 

ажлыг орон нутаг зохион байгуулана. 

 

Нэмэгдүүлсэн хур 

тунадасны хэмжээ 

30-40 мм 35-45 мм 

 

 

УЦУОШТөв 

Зорилт-19. Нүүдлийн 

уламжлалт ѐс 

заншил, соѐлоо 

түгээн дэлгэрүүлэх, 

байгаль хамгаалах 

үйлсэд амжилт 

гаргаж байгаа 

“Эко малчин” шалгаруулах Шагналын тоо 0 5 ОНХС 



малчдыг бүх талаар 

урамшуулан дэмжих 

Эко малчин шагнал 

бий болгоно.  

ЗУРГАА. СУМ, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

 “Стандарттай Шинэ Ховд” хөтөлбөрийн хүрээнд Баруун бүсийн тулгуур төв эртний түүхт Ховд хот, хөдөөгийн 16 сумын төвийг үйлдвэр, 

бизнес, худалдаа үйлчилгээ нь стандарттай, ногоон байгууламж, дэд бүтцийн хөгжил сайтай, соѐлтой, эрүүл, аюулгүй хот, суурин  болгон 

хөгжүүлнэ. 

Үндсэн чиг үүрэг-1. нутаг дэвсгэртээ эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хангамж, худалдаа, ахуйн үйлчилгээ, хот тосгоны орон сууц, нийтийн аж 

ахуй, үйлчилгээг хөгжүүлэх бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах. /МУЗЗНДНТУТХ-ийн   

2. Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 

Байгаль орчны тогтвортой хөгжил, усны нөөцийн нэгдсэн менежмент зорилт 2. II үе шат 2021-2025 онд баталгаат ундны усаар хангагдсан 

хүн амын эзлэх хувийг 85% хүргэх; 

 

 

 

 

Зорилт-3. Хотын А 

зэрэглэлийн бүсийн 

гудамж, талбай, 

ногоон 

байгууламжийг  

стандартын дагуу 

тохижуулна. 

 

 

Нийтийн эзэмшлийн зам дагуух 

ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, 

Усалгааны эх үүсвэрийг шийдвэрлэх, 

усны нөөцийг бүрдүүлэх 

 

 

Ногоон 

байгууламжийн 

хэмжээ га 
2,5 4,0 

 

 

 

Орон нутгийн 

төсөв  

Зорилт-4. Хотын 

хэмжээнд 

ашиглагдаж буй 

болон шинээр барих 

ундны усны 

худгуудыг үе 

шаттайгаар ухаалаг 

системд шилжүүлж, 

цэвэр усны 

Ашиглагдаж буй болон шинээр барих 

ундны усны худгуудыг үе шаттайгаар 

ухаалаг системд шилжүүлж, цэвэр 

усны хангамжийг нэмэгдүүлсэн байна. 

 

Ухаалаг системд 

холбосон худгийн 

тоо 

 

8. 

 

15 

 

 

ОНХС,ТХБ,УТ 



хангамжийг 

нэмэгдүүлнэ. 

Ерөнхий чиг үүрэг: Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журмыг 

хамгаалах үйл хэрэгт олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, авлигаас ангид төрийн албыг бэхжүүлж, нийтийн аюулгүй байдлыг 

хангаж ажиллана. 

Үндсэн чиг үүргийн нэр: 1. Нийгмийн хэв журам сахиулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

Аймаг, сумын төвийн 

гудамж талбайг 

камержуулан гэмт 

хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх, 

таслан зогсоох ажлыг 

эрчимжүүлж, “Тайван 

амгалан Ховдчууд” 

хөтөлбөрийг 

үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлнэ. 

Гудамж, талбайн камержуулалтыг 

нэмэгдүүлэх 

Шинээр тавьсан 

камерын тоо 
125 350 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 

түүнтэй тэмцэх, олон нийтийн аюулгүй 

байдлыг хангах  

Арга хэмжээний тоо 30 45 
Улс, орон 

нутгийн төсөв  

Архидан согтуурах, тамхины хор 

уршигтай тэмцэх, архигүй, тамхигүй 

орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн үйл 

ажиллагааг дэмжих  

Зохион байгуулсан 

арга хэмжээний тоо  
5 13 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Гэр бүлийн хүчирхийллээс үүдэлтэй 

гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, 

урьдчилан сэргийлэх 

Сургалт 

сурталчилгаа, арга 

хэмжээний тоо, 

туслалцаа авсан 

хүний тоо 

Арга хэмжээ 4, 

туслалцаа 

авсан хүн 250 

Арга хэмжээ 

8, туслалцаа 

авсан хүн 

300 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Насанд хүрээгүй хүмүүсийг хэрэг, 

зөрчил, осол эндэгдлээс урьдчилан 

сэргийлэх 

Дэмжлэг, арга 

хэмжээний тоо 

Арга хэмжээ 3, 

дэмжлэг 2 

Арга хэмжээ 

18, дэмжлэг 

10 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 

эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил, ослоос 

урьдчилан сэргийлэх  

Сургалт, 

сурталчилгаа, 

уралдаан тэмцээн, 

арга хэмжээний тоо  

Сургалт, 

сурталчилгаа 5, 

арга хэмжээ 5 

Сургалт, 

сурталчилгаа 

22, арга 

хэмжээ 10 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх  
Гэмт хэргийн 

бууралт /хулгай, 

малын хулгай/ 

Хулгайн гэмт 

хэрэг урд оны 

мөн үеэс 45,7%, 

малын хулгай 

Жил бүр 5-

аас доошгүй 

хувиар 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 



48,1% буурсан бууруулна. 

Архидан согтуурахтай 

хийх тэмцлийг 

эрчимжүүлж олон талт 

арга хэмжээг тогтмол 

зохион байгуулна. 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 

хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, 

сургалт, сурталчилгааг тогтмолжуулах 

Сургалт, 

сурталчилгааны тоо 
10 16 

Орон нутгийн 

төсөв  

Архи, тамхи худалдаалах, түүгээр 

үйлчлэхгүй байх захиргааны 

шийдвэрийг  зөрчсөн аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын үйлчилгээний 

зөвшөөрлийг хязгаарлах, хүчингүй 

болгох эрх зүйн арга хэрэгсэлийг 

бүрэн ашиглан бодит ажил хэрэг 

болгох  

Хяналт, шалгалтын 

тоо 
4 8 

Төсөв 

шаардлагагүй 

Архины хэт хамааралтай иргэдийн 

дэлгэрэнгүй судалгааг сум, баг бүрээр 

шинэчлэн гаргаж, дүн шинжилгээ 

хийсний үндсэн дээр тэднийг архины 

хамаарлаас ангижруулахад чиглэсэн 

арга хэмжээг хэрэгжүүлэх  

Судалгаа гаргасан 

эсэх 

Судалгаа 

гаргаж байсан 

Судалгааг 

шинэчлэн 

гаргасан 

байна. 

Орон нутгийн 

төсөв 

Мал хулгайлах гэмт 

хэргийг бууруулна. 

Малчид, мал бүхий иргэд малаа 

байнгын хариулгатай байлгах 

зорилгоор “Нөхөрлөл”, “Бүлэг” 

байгуулан ажиллахыг дэмжих 

Мал хулгайлах гэмт 

хэргийн бууралт 
38.8% 

Жил бүр 5.4-

с доошгүй 

хувиар 

бууруулна. 

Улс, орон 

нутгийн төсөв  

Цагдаагийн газрын 

барилгыг шинэчлэн 

барьж, хөдөлгөөнт 

эргүүлийн парк 

шинэчлэлтийг 

шийдвэрлэнэ. 

Аймгийн Цагдаагийн газрын албаны 

байрыг шинээр барих 

Байр баригдсан 

эсэх 
0 1 Улсын төсөв 

Цагдаагийн газрын парк шинэчлэлтийг 

хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн тухай 

бүр шийдвэрлэж ажиллах 

Парк шинэчлэлтийн 

хувь 
90 95 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Хүүхдийн эрхийн хууль 

зүйн хорооны үйл 

ажиллагааг дэмжиж, 

эрсдэлт бүлгийн 

хүүхдүүдийн судалгааг 

Хүүхдийн эрх зөрчигдсөн болон 

шаардлагатай бусад асуудлыг 

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороогоор 

тухай бүр хэлэлцэж шийдвэрлэх, 

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 

Арга хэмжээний тоо 10 16 
Улс, орон 

нутгийн төсөв  



гаргаж, даатгалд 

хамруулан, хамгаалах 

үйлчилгээг үзүүлнэ. 

тогтмол хэрэгжүүлэх 

Гэмт хэргийн хохирогч болсон 

хүүхдийн өмгөөллийн зардлыг төсөл, 

хөтөлбөрөөс хариуцаж шийдвэрлэх 
Шийдвэрлэлтийн 

байдал 
4 3 

Орон нутгийн 

төсөв 

Эрсдэлт бүлгийн хүүхдүүдийн 

судалгааг гаргаж, даатгалд хамруулан, 

хамгаалах үйлчилгээг үзүүлэх 
Дэмжлэг, 

үйлчилгээний тоо 
- 

10-аас 

доошгүй 

удаа 

Орон нутгийн 

төсөв  

2. Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэл 

Авлига, ашиг 

сонирхолын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх 

эрх зүйн болон 

бодлогын орчинд 

шударга ѐсыг 

эрхэмлэсэн бүх 

нийтийн хандлагыг 

төлөвшүүлэх, соѐн 

гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагааг 

тогтмолжуулна.  

Авлигын эсрэг төлөвлөгөөний 

төлөвлөлт, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 

түвшинг оновчтой тодорхойлж, 

хэрэгжилтэнд тогтмол хяналт тавьж 

ажиллах 

Үнэлгээний хувь 80 
90-ээс 

доошгүй 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд 

нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд 

Авлигатай тэмцэх газартай хамтран 

ажиллах, сургалт сурталчилгаа, 

нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах 

Сургалт, 

сурталчилгааны тоо 
5 30 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 

мэдүүлэг, хувийн ашиг сонирхол, 

хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн 

бүрдүүлэлтийг хууль журамд 

нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулах, 

хяналт тавих 

Тайлагнасан 

байдал 
1 1 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 



Үндэсний аюулгүй 

байдлыг хангах 

хуулийн хүрээнд 

хэрэгжилтэнд 

шаардлагатай төсвийг 

жил бүр батлуулж, 

хэрэгжилтийг ханган 

ажиллана. 

Үндэсний аюулгүй байдлыг ханган 

ажиллах ажлын хэсгийн үйл 

ажиллагааг идэвхжүүлж, оролцоог 

нэмэгдүүлэх 

Арга хэмжээний тоо 2 4 
Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Шаардлагатай төсвийг жил бүр 

боловсруулан батлуулж, зарцуулалтыг 

тайлагнах  

Төсвийн хэмжээ - 80.0 сая 
Улс, орон 

нутгийн төсөв  

3. Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэл 

“Иргэдийн эрх зүйн 

боловсрол олгох” дэд 

хөтөлбөрийг 

үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлж, гэмт хэрэг 

зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх, сургалт, 

мэдээллийг 

дээшлүүлнэ. 

Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг 

иргэдэд олгоход гарын авлага, 

материал, хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэж 

түгээх 

Сургалт, арга 

хэмжээний тоо 
15 45 

Орон нутгийн 

төсөв 

Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг 

дээшлүүлэхэд шаардлагатай техник, 

санхүү, хүний нөөцийг бүрдүүлж, 

тогтсон мэдээллийн сувгуудыг бий 

болгон тэгш, хүртээмжтэй, чанартай 

үйлчилгээг бүх нийтэд хүргэх 

Арга хэмжээний тоо 

/эрх зүйн хөтчийн 

тоо, хамрагдсан 

иргэдийн тоо/ 

Эрх зүйн хөтөч 

45, цахим 

хуудсанд 

хандаж 

мэдээлэл авсан 

иргэд 428 

Эрх зүйн 

хөтөч 52, 

цахим 

хуудсанд 

хандаж 

мэдээлэл 

авсан иргэд 

650 

Орон нутгийн 

төсөв 

Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг 

дээшлүүлэхэд бүх талын идэвхтэй 

оролцоог хангаж, тэдний үйл 

ажиллагааг уялдуулах 

Эрх зүйн 

боловсролыг 

дээшлүүлэхэд ТББ 

болон аж ахуйн 

нэгж 

байгууллагуудыг 

татан оролцуулсан 

тоо  

2 8 
Орон нутгийн 

төсөв  

Болзошгүй гамшиг, 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдалд зориулалттай 

эрсдэлийн сан 

Гамшиг эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх, нийгмийн эрүүл мэндийг 

хангах зориулалттай эрсдэлийн сан 

байгуулах 

Сангийн төсөв - 40.0 сая 
Орон нутгийн 

төсөв  



байгуулж, иргэдийн 

боловсролыг 

дээшлүүлнэ. 

4. Хууль сахиулах чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын материаллаг баазыг бэхжүүлэх чиглэл 

Хууль сахиулах чиг 

үүрэг бүхий 

байгууллагуудыг 

чадавхжуулах 

материаллаг байдлыг 

нь сайжруулахад 

дэмжлэг үзүүлнэ. 

Хууль сахиулах чиг үүргийн 

байгууллагуудын мэргэжилтнүүдийг 

хуваарьт сургалт семинарт тогтмол 

хамруулж, мэдлэг чадварыг 

дээшлүүлэх 

Сургалт, арга 

хэмжээний тоо 
10 25 

Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Хууль сахиулах байгууллагуудын 

материаллаг баазыг сайжруулах 

ажлыг хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн 

шат дараатай шийдвэрлэх 

Дэмжлэгийн тоо 12 22 
Улс, орон 

нутгийн төсөв 

Манхан сумын 3 замын 

уулзварт Мэргэжлийн 

хяналтын газар, 

Онцгой байдлын газар, 

Цагдаагийн газар, Авто 

тээврийн хяналтын 

нэгдсэн үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх барилга, 

байгууламжийг барьж, 

үйл ажиллагааг 

эхлүүлнэ.  

Хяналтын нэгдсэн үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх барилга, байгууламжийг 

барьж ашиглалтанд оруулах 

Барилга 

байгууламж 
- 1 

Улс, орон 

нутгийн төсөв  

5. Улсын бүртгэл, Төрийн архивын үйл ажиллагааны чиглэл 

Улсын бүртгэлийн 

хэлтэс болон Төрийн 

архивын нэгдсэн 

байрны асуудлыг 

шийдвэрлэнэ. 

Улсын бүртгэлийн хэлтэс болон 

Төрийн архивын байрыг шинээр барих Байр баригдсан 

эсэх 
0 1 Улсын төсөв 

 

-оОо- 
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