
Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр

тогтоолын хавсралт

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

1.1. Эдийн засгийн хүндрэлийг богино

хугацаанд даван туулах, тогтворжуулах

хөтөлбөр боловсруулна.
1

Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр болон

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлан

хэрэгжүүлэх

2017-2018 - -                 

Хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах

-                

Хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах

-                - -                - -                СЯ Монголбанк
Холбогдох 

яамд

1
Төсвийн алдагдлыг үе шаттайгаар бууруулж,

санхүүжилтийн тогтвортой байдлыг хангах
2017-2020 - -                 

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                СЯ - -

2
Төлбөрийн тэнцлийн дарамтыг бууруулж,

инфляцийн тогтвортой байдлыг хангах
2017-2020 - -                 

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

СЯ, 

Монголбанк
- -

3

Гадаад валютын орох урсгалыг нэмэгдүүлэх

замаар ойрын хугацаанд төлөх гадаад өр

төлбөрийг санхүүжүүлэх

2017-2020 - -                 
Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

СЯ, 

Монголбанк

Хөгжлийн 

банк
-

1

Төсвөөс гадуурх санхүүжилтийг зогсоож,

төсвийн нэгдмэл байдлыг ханган, үр ашгийг

нэмэгдүүлэх

2017 - -                 

Холбогдох судалгааг 

чиглэлийн яамд болон 

олон улсын банк, 

санхүүгийн 

байгууллагуудтай 

хамтран хийх

-                - -                - -                - -                СЯ - -

2
Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг

боловсруулж, батлах
2017-2020 - -                 

УХОХ-ийн төслийг 

боловсруулан ЗГ-т 

хүргүүлэх, хөтөлбөрт 

туссан төслүүдийн 

хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

тодорхойлох

-                

УХОХ-т тодотгол хийх 

төсөл боловсруулан ЗГ-

т хүргүүлэх, хөтөлбөрт 

туссан төслүүдийн 

хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

тодорхойлох

-                

УХОХ-т тодотгол хийх 

төсөл боловсруулан ЗГ-

т хүргүүлэх, хөтөлбөрт 

туссан төслүүдийн 

хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

тодорхойлох

-                

УХОХ-т тодотгол хийх 

төсөл боловсруулан ЗГ-

т хүргүүлэх, хөтөлбөрт 

туссан төслүүдийн 

хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

тодорхойлох

-                ҮХГ СЯ Монголбанк

1

Дэд бүтэц, нийгмийн халамж, эрүүл мэнд,

боловсролын салбарт хуваарилж байгаа

төсөвт дүн шинжилгээ хийж, зарцуулалтын үр

ашгийг нэмэгдүүлэн, үр дүнг сайжруулах

төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх

2017-2020 - -                 

Төсвийн зарлагын 

байдалд үнэлгээ хийж, 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөө 

боловсруулах

-                

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах

-                

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 60 хувьд 

хүргэх

-                
Төлөвлөгөө бүрэн 

хэрэгжих
-                СЯ - -

2

Иргэд, ААНБ-уудын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нийлүүлэх чиглэлээр

орлого олох боломжтой төрийн зарим

байгууллагуудыг санхүүгийн хувьд бие даан

ажиллуулж, төсвийн санхүүжилтийг үе шаттай

бууруулах

2017-2020 - -                 
Эрх зүйн орчин бий 

болох
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                СЯ - -

3

Төсөвт мөрдөгдөж байгаа шинэчлэх

шаардлагатай норм, норматив, стандартыг

шинэчлэн тогтоох

2017-2020 - -                 

2-оос доошгүй норм, 

норматив, стандартыг 

шинэчлэх

-                

2-оос доошгүй норм, 

норматив, стандартыг 

шинэчлэх

-                

2-оос доошгүй норм, 

норматив, стандартыг 

шинэчлэх

-                

2-оос доошгүй норм, 

норматив, стандартыг 

шинэчлэх

-                СЯ - -

4

Эрүүл мэндийн байгууллагын төсвийн зарлагыг

эдийн засгийн томсгосон ангиллын бүлэг

хооронд шилждэг болгох

2017-2018 - -                 
Эрх зүйн орчныг бий 

болгох
-                

ЭМБ-ын санхүүжилтийн 

зарим зардал бүлэг 

хооронд шилждэг болох

-                

ЭМБ-ын тусламж, 

үйлчилгээний эдийн 

засгийн үр ашиг 20 

хүртэл хувиар нэмэгдэх

-                

ЭМБ-ын тусламж, 

үйлчилгээний эдийн 

засгийн үр ашиг 30 

хүртэл хувиар нэмэгдэх

-                СЯ ЭМЯ
ЭМХТ, ЭМБ-

ууд

5

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын

үзлэг, тооллогын дүнгийн мөрөөр авах арга

хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллах

2016-2020 Улсын төсөв              250.0 

Улсын хэмжээний 

нэгдсэн дүнгийн мөрөөр 

авах арга хэмжээ 

тодорхой болох

-                

Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн 

эзэмшилт, ашиглалт 

сайжрах

-                

Үзлэг, тооллогын 

мөрөөр авах арга 

хэмжээний 

хэрэгжилтийг хангах

-                

Улсын ээлжит үзлэг, 

тооллого зохион 

байгуулах бэлтгэл 

хангагдах

250.0            ТӨБЗГ

СЯ, 

холбогдох 

яамд, 

аймгийн 

ОНӨГ-ууд

Төрийн 

болон ОНӨ 

хуулийн 

этгээд

6

Төрийн өмчийн эд хөрөнгийн эзэмшилт,

ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, захиран

зарцуулалт, санхүү, эдийн засгийн байдалд

баримтын шалгалт хийж, төлбөр зөрчлийг

барагдуулж, төсвийн сахилга, хариуцлагыг

дээшлүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              130.0 

39 байгууллагад 

шалгалт хийх, хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах

28.0              

39 байгууллагад 

шалгалт хийх, хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах

31.0              

39 байгууллагад 

шалгалт хийх, хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах

34.0              

39 байгууллагад 

шалгалт хийх, хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах

37.0              ТӨБЗГ СЯ -

7

Төсөвт байгууллагын эд хөрөнгийн эзэмшилт,

ашиглалтын байдалд зорилтот болон

хэсэгчилсэн мониторинг хийж, зөрчил

дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авах

2017-2020 Улсын төсөв                18.0 

Зөрчлийн тоо буурах, 

хуулийн хэрэгжилтийг 

хангах

-                

8 байгууллагыг 

хамруулах, өмчид тавих 

хяналт сайжирч, 

төсвийн хэмнэлт бий 

болох

8.0                

Зөрчлийн тоо буурах, 

хуулийн хэрэгжилтийг 

хангах

-                

10 байгууллагыг 

хамруулах, өмчид тавих 

хяналт сайжирч, 

төсвийн хэмнэлт бий 

болох

10.0              ТӨБЗГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

Их, дээд 

сургуулиуд, 

эмнэлгүүд

1.5. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн

зарцуулалтыг үр дүнтэй, ард иргэдэд

нээлттэй, ил тод болгоно.

1

ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжих хөрөнгө

оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ бүрийн

гүйцэтгэлийг цахимаар хянах орчныг бүрдүүлж,

нээлттэй, ил тод, мэдээллийг сайжруулах

2017-2020 -                    -   

Хөрөнгө оруулалт, 

хөтөлбөр, төсөл, арга 

хэмжээ бүрийн 

гүйцэтгэлийг ОНХС-ийн 

систем дээр цахимаар 

хянах орчныг 

бүрдүүлэх

-                

Засаглал, эрх үүрэг, 

хариуцлагын тогтолцоо 

боловсронгуй болж, 

хөрөнгө оруулалтын үр 

өгөөж сайжрах

-                

Орон нутгийн бие 

даасан байдлыг ханган, 

эрх мэдлийг оновчтой 

хуваарилах, төвлөрлийг 

сааруулах

-                

Тухайн орон нутагт 

орлого хуваарилалт 

оновчтой болж, орон 

нутгийн бие даасан 

байдал дээшлэх

-                СЯ - -

1.6. Ард иргэд, аж ахуйн нэгж, улс орноо

өрийн дарамтаас гаргаж, иргэдийн

тогтвортой амьжиргааг дэмжин орлогыг

нэмэгдүүлнэ.

1

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд

заасны дагуу Засгийн газрын өрийн тухай

төсвийн тусгай шаардлагыг үе шаттайгаар

хэрэгжүүлэх

2017-2020 -                    -   

ӨҮЦ-ээр илэрхийлсэн 

ЗГ-ын өрийн ДНБ-д 

эзлэх хувийг 85-аас 

хэтрүүлэхгүй байх

-                

ӨҮЦ-ээр илэрхийлсэн 

ЗГ-ын өрийн ДНБ-д 

эзлэх хувийг 80-аас 

хэтрүүлэхгүй байх

-                

ӨҮЦ-ээр илэрхийлсэн 

ЗГ-ын өрийн ДНБ-д 

эзлэх хувийг 75-аас 

хэтрүүлэхгүй байх

-                

ӨҮЦ-ээр илэрхийлсэн 

ЗГ-ын өрийн ДНБ-д 

эзлэх хувийг 70-аас 

хэтрүүлэхгүй байх

-                СЯ - -

1.7. Төрөөс захиалгаар гүйцэтгэсэн ажил

үйлчилгээний хөлсөө авч чадахгүй байгаа

иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын

төлбөрийг барагдуулна.

1

Барих-шилжүүлэх концессын төрлөөр

хэрэгжсэн төслүүдийн эргэн төлөлтийг

гүйцэтгэлтэй нь уялдуулан улсын төсөвт жил

бүр тусгах 

2017-2020 -                    -   

Тухайн жилийн 

төлөвлөсөн төлбөрийг 

барагдуулах

-                

Тухайн жилийн 

төлөвлөсөн төлбөрийг 

барагдуулах

-                

Тухайн жилийн 

төлөвлөсөн төлбөрийг 

барагдуулах

-                

Тухайн жилийн 

төлөвлөсөн төлбөрийг 

барагдуулах

-                СЯ - -

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Тэргүүлэх зорилт №1. Эдийн засагт үүссэн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, макро эдийн засгийн тэнцвэрийг хангах, эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлж, түүхий эдийн үнээс хэт хамааралтай байдлыг бууруулж, төлбөрийн тэнцлийн эрсдэлийг багасгах, дунд хугацаанд учирч

байгаа өрийн дарамтыг бууруулах, эдийн засгийг дархлаатай болгох, улмаар эдийн засаг дунд хугацаанд тогтвортой тэлэх бодлогыг баримтална.

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ ОНЦГОЙ БОДЛОГО

1.3. Төсвийн нэгдмэл байдлыг ханган,

төсвөөс гадуурх санхүүжилтийг зогсоож,

хөрөнгө оруулалтын бодлого,

төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох

замаар үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.

1.2. Макро эдийн засгийн тогтвортой

байдлыг хангаж, гадаад, дотоодын

хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ.

1.4. Төсвийн сахилга батыг сайжруулж, үр

ашиггүй зардлыг танах, хэмнэлтийн

горимд шилжүүлэх замаар төсвийн

алдагдлыг бууруулна.

1



Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1.8. Өр зээлийн нөхцөлийг хөнгөвчилж,

үндсэн төлбөрийн хугацааг хойшлуулах

чиглэлээр яриа хэлэлцээ хийж, улсын

төсөвт тулгарч буй өрийн дарамтыг үе

шаттайгаар бууруулна.

1

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд

заасны дагуу Засгийн газрын өрийн тухай

төсвийн тусгай шаардлагыг үе шаттайгаар

хэрэгжүүлэх

2017-2020 -                    -   

ӨҮЦ-ээр илэрхийлсэн 

ЗГ-ын өрийн ДНБ-д 

эзлэх хувийг 85-аас 

хэтрүүлэхгүй байх

-                

ӨҮЦ-ээр илэрхийлсэн 

ЗГ-ын өрийн ДНБ-д 

эзлэх хувийг 80-аас 

хэтрүүлэхгүй байх

-                

ӨҮЦ-ээр илэрхийлсэн 

ЗГ-ын өрийн ДНБ-д 

эзлэх хувийг 75-аас 

хэтрүүлэхгүй байх

-                

ӨҮЦ-ээр илэрхийлсэн 

ЗГ-ын өрийн ДНБ-д 

эзлэх хувийг 70-аас 

хэтрүүлэхгүй байх

-                СЯ - -

1.9. “Үнэ тогтворжуулах” хөтөлбөрийн

хүрээнд олгосон зээлийн ашиглалтад

үнэлэлт, дүгнэлт өгч, үр ашгийг

дээшлүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ.

1

Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд

олгосон зээлийн ашиглалт, зээлийн эргэн

төлөлт, чанарын судалгааг хийх, дүгнэлт гарах

2017 Улсын төсөв                15.0 
Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
15.0              - -                - -                - -                СЯ

БХБЯ, 

Монголбанк
-

1.10. Хөгжлийн банкны бонд, зээлийн

зарцуулалтыг дүгнэж, төсөл, хөтөлбөрт

үнэлгээ хийж, зориулалтын бусаар

ашигласан, хугацаа хэтэрсэн зээлийг

буцаан төлүүлнэ.

1

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуулийг

шинэчлэн батлуулах, төслүүдэд үнэлгээ хийж,

эрсдэлийг тооцоолох, хугацаа хэтэрсэн зээлийг

төлүүлэх талаарх арга хэмжээг холбогдох

гэрээнд заасны дагуу үе шаттай авч

хэрэгжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв                38.0 

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, 

батлуулах

38.0              
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                СЯ

БХБЯ, 

Хөгжлийн 

банк

-

1.11. Шинэ төрлийн татвар бий болгохгүй

ба үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих

бодлогын хүрээнд тодорхой салбарт үйл

ажиллагаа явуулж байгаа 1.5 тэрбум

төгрөгөөс бага жилийн орлоготой аж

ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1

хувь болгон бууруулна.

1

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын

тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн

төсөл боловсруулж, батлуулах

2017-2018 -                    -   

1-ээс доошгүй хуулийн 

төсөл боловсруулан 

батлуулж, хэрэгжүүлэх

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                СЯ - -

1.12. Аж ахуйн нэгжийн болон хувь хүний

орлогын албан татварыг орлогын

түвшингээс хамаарсан шатлалтай

болгоно.

1

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай

хуульд өөрчлөлт оруулж, хуульд орлогын

түвшингээс хамаарсан шатлалыг бий болгох

хуулийн зохицуулалтыг тусгаж оруулах

2019-2020 -                    -   - -                - -                

Хуулийн төсөл 

боловсруулж, 

батлуулах

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                СЯ - -

1.13. Хувь хүний орлогын албан татварын

хөнгөлөлтийг хөдөлмөрийн хөлсний доод

хэмжээтэй уялдуулах эрх зүйн орчинг

бүрдүүлнэ.

1

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай

хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

хуулийн төсөл боловсруулах

2018-2020 -                    -   
Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                

ХХОАТ-ын жилийн 

хөнгөлөлтийн хэмжээг 

ХХДХ-д хүргэх

-                

ХХОАТ-ын жилийн 

хөнгөлөлтийн хэмжээг 

ХХДХ-д хүргэх

-                

ХХОАТ-ын жилийн 

хөнгөлөлтийн хэмжээг 

ХХДХ-д хүргэх

-                СЯ
ХНХЯ, 

ХЗДХЯ
-

1.14. Үндэсний хөрөнгө оруулагчдыг бүхий

л талаар дэмжиж, эхний хөрөнгө

оруулалтаа нөхөх хүртэл орлогын албан

татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх эрх зүйн

орчинг бүрдүүлнэ.
1

Импортын барааг орлох бараа бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэж байгаа үндэсний хөрөнгө

оруулагчдыг эдийн засгийн салбарын ангилал

/хүнсний үйлдвэрлэл, хувцас болон нэхмэлийн

үйлдвэрлэл, барилгын материалын

үйлдвэрлэл, газар тариалан, мал аж ахуйн

үйлдвэрлэл/-д үндэслэн дэмжих, холбогдох

хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

2017-2018 -                    -   

1-ээс доошгүй хуулийн 

төсөл боловсруулж 

батлуулах

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                СЯ - -

1.15. Эрх бүхий байгууллагуудаас

үндэсний аж ахуйн нэгжүүдэд тавигдсан

татварын актын хүү, торгууль, алданги,

үндсэн татварын нөхөн төлбөр төлөх

хугацааг сунгах, хаалгасан дансыг нь нээх

зэргээр бизнес эрхлэгчдээ дэмжинэ.

1

Татварын ерөнхий хуульд заасан татварын өр

төлөх хугацааг уртасгах талаар өөрчлөлтийг

оруулах

2019-2020 -                    -   - -                - -                
Хуулийн төсөл 

боловсруулах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                СЯ - -

1.16. Эдийн засгийн хүндрэлээс улбаалан

ажил, орлого нь хумигдан, зээлээ төлж

чадахгүйд хүрч, “Найдваргүй

зээлдэгчдийн жагсаалт”-д бүртгэгдсэн аж

ахуй нэгж, иргэдэд зээлээ эргэн төлж,

зээлийн түүхээ сайжруулах боломж

олгоно.

1
Зээлийн мэдээллийн сангийн журмыг шинэчлэн

боловсруулах
2017-2020 -                    -   

Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
-                

Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
-                

Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
-                

Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
-                СЯ - -

1

Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа

эрхлэгчдийг урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл

авах, татварын хөнгөлөлт эдлэхэд төрөөс

дэмжлэг үзүүлэх

2017-2019 - -                 

Урт хугацаатай, 

хөнгөлөлттэй зээл авах, 

татварын хөнгөлөлт 

үзүүлэх хэрэгцээг 

тодорхойлох үнэлгээг 

хийх

-                

Нотолгоонд суурилан 

холбогдох хуулийн 

төсөл, үзэл 

баримтлалыг 

боловсруулах

-                

Хуулийн төсөл, үзэл 

баримтлалыг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                - -                
ХНХЯ, 

ХЗДХЯ
ЭМЯ, СЯ ТББ-ууд

2

Чиглэлийн яамд, холбогдох байгууллагуудтай

хамтран уян хатан нөхцөлтэй зээлээр хөнгөн

үйлдвэр, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг

дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

2017-2020 - -                 

Холбогдох хууль 

тогтоомжид өөрчлөлт 

оруулах

-                
Хууль тогтоомжийг 

хэрэгжүүлэх
-                ААНБ-ууд хамрагдах -                

Хамрагдсан ААНБ-ын 

үйл ажиллагаа 

тогтворжих, ажлын 

байр бий болох

-                ХХААХҮЯ ХНХЯ, СЯ -

1.18. Төрийн үйлчилгээний шимтгэл,

төлбөрийн хэмжээг бууруулна.
1

Төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар,

хүртээмжийг дээшлүүлэх, хүндрэл, чирэгдлийг

бууруулах, шуурхай байдлыг хангах арга

хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

2017-2020 - -                 
Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                ЗГХЭГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

-

1

Барилга үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн

журмыг шинэчлэн, эрх зүйн орчныг

боловсронгуй болгох

2017 - -                 
Тусгай зөвшөөрлийн 

эрх зүйн орчин сайжрах
-                - -                - -                - -                БХБЯ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ТББ-ууд

-

2
Тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг

цахимжуулах
2017 Улсын төсөв           1,000.0 

Тусгай зөвшөөрөл 

олгох үйл ажиллагаа 

сайжрах

1,000.0         - -                - -                - -                БХБЯ БХТ -

3

Хүн амын эрүүл мэндийн хэрэгцээнд суурилсан

тусгай зөвшөөрөл олгох дүрэм, журмыг

шинэчилж, хэрэгжилтийг хангахад ТББ-ын

оролцоог нэмэгдүүлэх

2016-2020 -                    -   
Эрх зүйн орчин 

шинэчлэгдэх
-                

Хэрэгцээний үнэлгээнд 

үндэслэн олгосон 

тусгай зөвшөөрөл 80 

хувьд хүрэх

-                
 Хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээний дүн гарах
-                

Хэрэгцээний үнэлгээнд 

үндэслэн олгосон 

тусгай зөвшөөрөл 100 

хувьд хүрэх

-                ЭМЯ ЭМХТ ТББ-ууд

4

Тусгай зөвшөөрөлтэй эрүүл мэндийн

байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тавих

хяналтын нэгдмэл байдлыг хангах

2017-2020 -                    -   

Хяналтын нэгдмэл 

байдалд хийсэн 

үнэлгээний дүн гарч, 

эрх зүйн орчин бүрдэх

-                

Хяналтын давхардлын 

тоо 60 хүртэл хувиар 

буурах

-                

Хяналтын давхардлын 

тоо 70 хүртэл хувиар 

буурах

-                

Хяналтын давхардлын 

тоо 90 хүртэл хувиар 

буурах

-                ЭМЯ ХНХЯ, МХЕГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд, 

ЭМГ-ууд, 

ТББ-ууд

1.19. Төрөөс бизнес эрхлэгчдэд олгож

байгаа тусгай зөвшөөрлийн тоог гурав

дахин цөөрүүлж, хүчинтэй байх хугацааг

уртасган, давхардсан хяналт шалгалт,

хүнд суртлыг арилгана.

1.17. 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үйл

ажиллагаа эрхэлж, байнгын ажлын байр

шинээр бий болгосон хөнгөн, жижиг, дунд

бизнес эрхлэгчдийг урт хугацаатай,

хөнгөлөлттэй зээлээр дэмжинэ.

2



Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1.20. Эдийн засгийн хүндрэлийг даван

туулах, эмзэг байдлыг бууруулах,

эрсдэлийг багасгах чиглэлээр олон улсын

болон бүс нутгийн банк, санхүүгийн

байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллана.

1

Олон улсын болон бүс нутгийн банк,

санхүүгийн байгууллагуудтай зөвшилцөх,

холбогдох уулзалтуудыг зохион байгуулах,

хамтран ажиллах

2017-2020 -                    -   
Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
-                

Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
-                

Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
-                

Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
-                СЯ - -

1.21. Түншлэгч улс орон, олон улсын

банк, санхүүгийн байгууллагуудтай

зөвшилцөх уулзалтуудыг сэргээн зохион

байгуулна.

1

Түншлэгч улс орон, олон улсын банк,

санхүүгийн байгууллагуудтай зөвшилцөх,

холбогдох уулзалтуудыг зохион байгуулах,

хамтран ажиллах

2017-2020 -                    -   
Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
-                

Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
-                

Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
-                

Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
-                СЯ - -

1
Зээлжих зэрэглэл тогтоогч байгууллагуудтай

хамтран ажиллах
2017-2020 - -                 

Зээлжих зэрэглэлийг 

шинэчлэн тогтоолгох
-                

Зээлжих зэрэглэлийг 

шинэчлэн тогтоолгох
-                

Зээлжих зэрэглэлийг 

шинэчлэн тогтоолгох
-                

Зээлжих зэрэглэлийг 

шинэчлэн тогтоолгох
-                СЯ Монголбанк

Холбогдох 

яамд

2
Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг

хамгаалах зөвлөл байгуулж ажиллах
2017 - -                 

Зөвлөл байгуулагдан 

ажиллах
-                - -                - -                - -                ЗГХЭГ

Холбогдох 

яамд
-

3

Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах хууль, эрх

зүйн орчныг сайжруулах, Монгол Улсыг хөрөнгө 

оруулагчдад сурталчлах, мэдээлэл түгээх үйл

ажиллагааг хэрэгжүүлэх

2017-2020 - -                 

Хөрөнгө оруулагчдад 

сурталчлах, мэдээлэл 

түгээх үйл ажиллагаа 

хийгдэх

-                

Хөрөнгө оруулагчдад 

сурталчлах, мэдээлэл 

түгээх үйл ажиллагаа 

хийгдэх

-                

Хөрөнгө оруулагчдад 

сурталчлах, мэдээлэл 

түгээх үйл ажиллагаа 

хийгдэх

-                

Хөрөнгө оруулагчдад 

сурталчлах, мэдээлэл 

түгээх үйл ажиллагаа 

хийгдэх

-                СЯ, ЗГХЭГ - -

1.23. “Үндэсний үйлдвэрлэл” хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэл, худалдаа,

үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг

дээшлүүлнэ.

1

Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих хүрээнд

"Үйлдвэржилт 21:100 хөтөлбөр", "Жижиг, дунд

үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр" боловсруулж

хэрэгжүүлэх

2017-2020 - -                 
Хөтөлбөр батлагдаж, 

хэрэгжиж эхлэх
-                Хөтөлбөр хэрэгжих -                Хөтөлбөр хэрэгжих -                Хөтөлбөр хэрэгжих -                ХХААХҮЯ - -

1
Тавантолгойн ордыг иж бүрэн ашиглах төслийг

боловсруулж, хэрэгжүүлэх
2017 - -                 

Иж бүрэн ашиглах 

гэрээ байгуулах
-                - -                - -                - -                УУХҮЯ АМГТГ

"Эрдэнэс 

Монгол" 

ТӨХХК

2
Оюутолгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтыг

эрчимжүүлэх
2016-2020

Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
   9,600,000.0 

Далд уурхайн ажлын 

гүйцэтгэл 25 хувь
2,200,000.0  

Далд уурхайн ажлын 

гүйцэтгэл 45 хувь
2,600,000.0  

Далд уурхайн ажлын 

гүйцэтгэл 70 хувь
2,600,000.0  

Далд уурхайн ажлын 

гүйцэтгэл 95 хувь
2,200,000.0  УУХҮЯ АМГТГ

"Оюутолгой" 

ХХК

3 Цагаан суварга төслийг хэрэгжүүлэх 2016-2020
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
   1,300,000.0 

Санхүүжилт бүрэн 

хийгдэх
1,300,000.0  

Уулын баяжуулах 

үйлдвэрийг ашиглалтад 

оруулах

-                
Бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэх
-                

Бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэх
-                УУХҮЯ АМГТГ

"Монголын 

алт" ХХК

1

Монгол Улсын Үйлдвэржилтийн газрын зургийг

экосистем, хүн амын нутагшил, суурьшил,

түүхий эдийн нөөц, дэд бүтцийн бодлоготой

уялдуулан гаргах

2016-2017 -                    -   
Үйлдвэржилтийн 

газрын зураг гарах
-                - -                - -                - -                

УУХҮЯ, 

ХХААХҮЯ
СЯ -

2

Үйлдвэржилтийн газрын зураг дээр үндэслэн

хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн хөтөлбөр баталж

хэрэгжүүлэх

2017-2020 -                    -   
Хөтөлбөр батлагдаж, 

хэрэгжиж эхлэх
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                УУХҮЯ СЯ, ҮХГ -

2.2. Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн уул

уурхайгаас бусад салбарын

бүтээгдэхүүний 50-аас дээш хувийг

экспортод гаргаж байгаа аж ахуйн нэгжийг

татварын бодлогоор дэмжинэ.

1

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

хуулийн төсөл боловсруулах

2017-2018 -                    -   
1-ээс доошгүй хуулийн 

төсөл боловсруулах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                СЯ - -

2.3. “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн

хувьцааг хөрөнгийн зах зээлд бүртгүүлэх,

арилжих, эргэлтэд оруулах замаар

иргэдэд эзэмшүүлсэн 1072 хувьцааг үнэ

цэнэтэй болгоно.

1

Холбогдох хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг бий

болгох, шинэчлэх, тогтолцоог оновчтой

бүрдүүлэх замаар “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-

ийн хувьцааг үнэ цэнэтэй болгох ажлыг үе

шаттайгаар хэрэгжүүлэх

2019-2020 -                    -   - -                - -                
Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

СЯ, "Эрдэнэс 

Монгол" 

ТӨХХК

СЗХ, 

МХБирж, 

"ҮЦТХТ" 

ТӨХХК

ЗГХЭГ

2.4. Оюутолгой, Тавантолгой, Эрдэнэт

зэрэг томоохон компаниудын үр ашгийг

иргэн бүрд хүртээмжтэй байлгах

бололцоог бүрдүүлнэ.

1

Оюутолгой, Тавантолгой, Эрдэнэт зэрэг

томоохон компаниудын ашигт ажиллагаа, үр

ашгийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий

зохицуулалтын оновчтой арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлэх

2016-2020 -                    -   
Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

СЯ, "Эрдэнэс 

Монгол" 

ТӨХХК

ЗГХЭГ, 

холбогдох 

яамд

-

2.5. Томоохон төслийг хэрэгжүүлж байгаа

аж ахуйн нэгжүүдэд олгох зээлийн

хугацааг уртасгаж, хүүг бууруулах

нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

1

Томоохон төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй аж

ахуйн нэгжүүдэд олгох зээлийн хугацааг

уртасгах, хүүг бууруулах байдлаар зээлийн

нөхцөлийг хөнгөвчлөх боломжийг судлан үзэж,

оновчтой арга хэлбэрээр шийдвэрлэх

2018-2020 -                    -   - -                
Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

СЯ, 

Хөгжлийн 

банк

Холбогдох 

яамд
ААН-үүд

2.6. Иргэндээ ээлтэй, эдийн засагтаа үр

өгөөжтэй банк санхүү, хөрөнгийн зах

зээлийг хөгжүүлнэ.

1

Санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх үндэсний

хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулж,

хэрэгжүүлэх

2016-2020 -                    -   
Хөтөлбөр батлагдаж, 

хэрэгжиж эхлэх
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                

СЯ, СЗХ, 

Монголбанк

Мэргэжлийн 

байгууллага, 

холбоод

-

1

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт,

итгэмжлэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлэх

2017 -                    -   
Хууль хүчин төгөлдөр 

болох
                   -   -                    -   -                    -   -                    -   СХЗГ, ШСАА ХЗДХЯ -

2
Хэмжил зүйн тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлэх
2017 -                    -   

Хууль хүчин төгөлдөр 

болох
                   -   -                    -   -                    -   -                    -   СХЗГ, ШСАА ХЗДХЯ МХЕГ

3

Шинэчлэн батлагдсан хуульд нийцүүлэн үйл

ажиллагаанд мөрдөж байгаа дүрэм, журмыг

Европын холбооны нийтлэг зарчмын дагуу

боловсруулах

2017-2018 -                    -   
10-с доошгүй дүрэм, 

журам боловсруулах
                   -   

Европын холбооны 

 нийтлэг зарчимд 

нийцүүлсэн үйл 

ажиллагаа явуулах

                   -   -                    -   -                    -   СХЗГ ХЗДХЯ -

4

Экспортын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний

үндэсний стандартыг шинэчлэх хүрээнд олон

улсын болон европын стандартуудыг үндэсний

болгох, нутагшуулах

2017-2020 -                    -   
 5 стандартыг үндэсний 

болгох
                   -   

 5 стандартыг үндэсний 

болгох
                   -   

 5 стандартыг үндэсний 

болгох
                   -   

 5 стандартыг үндэсний 

болгох
                   -   СХЗГ ХХААХҮЯ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд, 

мэргэжлийн 

холбоод  

5
Үндэсний стандартын олон улсын түвшинг

дээшлүүлэх
2017-2020 -                    -   33 хувь                    -   35 хувь                    -   37 хувь                    -   40 хувь                    -   СХЗГ 

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд, 

мэргэжлийн 

холбоод  

МХЕГ

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО

2.1. Монгол Улсын Үйлдвэржилтийн

газрын зургийг гаргаж, хүнд аж

үйлдвэрийн хөгжлийн хөтөлбөр

боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

1.22. Эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүд

болон Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг

сайжруулж, гадаадын хөрөнгө

оруулагчдын итгэлийг сэргээнэ.

2.7. Стандартчилал, хэмжил зүйн

талаархи хууль тогтоомжийг олон улсын

нийтлэг зарчимд нийцүүлэн шинэчилж,

“Үндэсний чанарын хөтөлбөр”-ийг

хэрэгжүүлнэ.

Тэргүүлэх зорилт №2.1. Макро тэнцвэрийг бататгасан олон тулгуурт дотоодын үйлдвэрлэлд түшиглэсэн, тогтвортой эдийн засгийг бий болгон Монгол Улсын үндэсний нийт орлогыг нэмэгдүүлж, дундаж-дээгүүр орлоготой орнуудын эгнээнд буцаан оруулна.

1.24. “Эрдэнэс Монгол” компани болон

Оюутолгой төслийн үйл ажиллагааг

эрчимжүүлж, Тавантолгой, стратегийн ач

холбогдол бүхий бусад ордыг эдийн

засгийн эргэлтэд оруулна.

3



Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт удирдлагын

тогтолцооны ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,

OHSAS 18001 зэрэг стандартуудыг

нэвтрүүлснийг гэрчилгээжүүлэх, дэмжлэг

үзүүлэх

2017-2020 -                    -   

5 байгууллагыг 

гэрчилгээжүүлэх, 

дэмжлэг үзүүлэх

                   -   

7 байгууллагыг 

гэрчилгээжүүлэх, 

дэмжлэг үзүүлэх

                   -   

9 байгууллагыг 

гэрчилгээжүүлэх, 

дэмжлэг үзүүлэх

                   -   

11 байгууллагыг 

гэрчилгээжүүлэх, 

дэмжлэг үзүүлэх

                   -   СХЗГ 

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд, 

мэргэжлийн 

холбоод  

-

2

Олон улсын жишигт нийцсэн ноос, ноолуур,

арьс шир, барилгын материал, хүнсний

бүтээгдэхүүний тохирлын үнэлгээний

мэргэшсэн байгууллагуудыг бий болгох

2017 -                    -   
1 байгууллага шинээр 

бий болох
                   -   -                    -   -                    -   -                    -   СХЗГ 

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд, 

мэргэжлийн 

холбоод  

-

3
Олон улсын итгэмжлэлийн форумд гишүүнээр

элсэх
2017 -                    -   Экспортыг дэмжих                    -   -                    -   -                    -   -                    -   СХЗГ, ШСАА ГХЯ -

4

Номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын

ажиллагааны байгууллага, Олон улсын

итгэмжлэлийн форумын Олон талын хүрээнд

харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт нэгдэх

2017 -                    -   Экспортыг дэмжих                    -   -                    -   -                    -   -                    -   СХЗГ, ШСАА ГХЯ -

5

ААНБ-ын тохирлын гэрчилгээтэй бүтээгдэхүүн,

үйлчилгээг, хяналт, шалгалт сорилт,

шинжилгээнд давтан хамруулахгүй байх,

чөлөөлөх, хөнгөлөлт дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020 -                    -   20 хувь                    -   25 хувь                    -   30 хувь                    -   35 хувь                    -   
СХЗГ, МХЕГ, 

ШӨХТГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд, 

мэргэжлийн 

холбоод  

-

6

Эрх бүхий байгууллагын баталгаатай

импортын бараа бүтээгдэхүүний чанарыг шууд

хүлээн зөвшөөрдөг болох

2017-2020 -                    -   40 хувь                    -   60 хувь                    -   80 хувь                    -   100 хувь                    -   СХЗГ, МХЕГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд, 

мэргэжлийн 

холбоод  

-

7

Итгэмжлэлийн үр дүнг төрийн захиргааны

болон холбогдох байгууллагууд шийдвэр гаргах

үйл ажиллагаанд хэрэглэх, дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020 -                    -   15 хувь                    -   20 хувь                    -   25 хувь                    -   30 хувь                    -   СХЗГ, МХЕГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд, 

мэргэжлийн 

холбоод  

-

8

Импортын хэмжих хэрэгслийн анхдагч

баталгаажуулалт, загварын туршилтын үр дүнг

хүлээн зөвшөөрөх 

2017-2020 -                    -   10 хувь                    -   15 хувь                    -   20 хувь                    -   25 хувь                    -   СХЗГ - МХЕГ

2.9. Үйлдвэрлэлд ашиглагддаг уур, ус,

дулаан, цахилгааны тарифыг тогтвортой

байлгаж, аажмаар бууруулах бодлого

баримтална.

1

Үйлдвэрлэлд ашиглагддаг уур, ус, дулаан,

цахилгааны тарифыг тогтвортой байлгах,

бууруулах замаар бүтээгдэхүүний өртгийг

багасгах бодлого хэрэгжүүлэх

2017-2020 -                    -   
Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
                   -   

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
                   -   

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
                   -   

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
                   -   ЭХЯ

ХХААХҮЯ, 

УУХҮЯ
-

2.10. Малын гаралтай түүхий эдийг

бэлтгэх, тээвэрлэх, боловсруулах

нийлүүлэлтийн нэгдсэн тогтолцоог

бүрдүүлнэ.

1

Арьс шир, малын гаралтай дайвар

бүтээгдэхүүн, ноос, ноолуурыг боловсруулах,

зах зээлд нийлүүлэх нэмүү өртгийн сүлжээг

бүрдүүлж, хөрөнгө оруулалтаар дэмжих

2017-2020 
Гадаад эх үүсвэр, 

бусад эх үүсвэр
          6,000.0 

Экспортын 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэгчдэд 

эргэлтийн хөрөнгө, 

техник технологи 

шинэчлэх зориулалтаар 

хөнгөлөлттэй зээл 

олгогдох

-                

Экспортын 

бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл 5 хувиар 

өсөх

2,000.0         

Экспортын 

бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл 5 хувиар 

өсөх

1,000.0         

Экспортын 

бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл 5 хувиар 

өсөх

3,000.0         
ХХААХҮЯ, 

СЯ
- ААН-үүд

1

Алтанбулаг чөлөөт бүсийг ОХУ-ын талтай шууд

гарцаар холбох асуудлыг судлан

шийдвэрлүүлэх

2016-2020 -                    -   

Монгол Улс-ОХУ-ын ЗГ 

хоорондын комиссын 

хуралдаанд асуудал 

болгон оруулах

-                

Хоёр орны ЗГ 

хоорондын 

хуралдаанаар 

шийдвэрлэх

-                - -                
Гадаад гарцын үйл 

ажиллагаа эхлэх
-                ГХЯ

ЗТХЯ, 

АБЧБЗАА
-

2

“Эдийн засгийн коридор” хөтөлбөрийн хүрээнд

3 улсын хил дамнасан олон улсын авто замын

транзит тээвэрлэлтийн тодорхой хэсгийг

Алтанбулаг чөлөөт бүсээр дамжин өнгөрүүлэх

асуудлыг судлан шийдвэрлүүлэх

2016-2020 -                    -   
Логистик хөгжих нөхцөл 

бүрдэх
-                

Гадаадын хөрөнгө 

оруулалтыг татах 

үндсэн нөхцөл бүрдэх

-                

Бүс нутаг хөгжилд 

түлхэц өгч, ажлын байр 

бий болох

-                

Чөлөөт бүсийн тээвэр 

логистикийн сүлжээ 

хөгжих

-                
ГХЯ, ЗТХЯ, 

АБЧБЗАА
- -

3

Замын-Үүд чөлөөт бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий

төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах, улмаар

Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төслийн 

хоёрдугаар ээлжийн бүтээн байгуулалтын

ажлыг эхлүүлэх

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр       182,444.0 

Чөлөөт бүсийн хот 

төлөвлөлтийн баримт 

бичигтэй болох, дэд 

бүтцийн 2 дугаар 

ээлжийн хөрөнгө 

оруулалтыг 

шийдвэрлүүлэх

-                

 Замын-Үүд чөлөөт 

бүсийн хэсэгчилсэн 

ерөнхий төлөвлөгөөг 

боловсруулах, 2 дугаар 

ээлжийн бүтээн 

байгуулалтын ажлыг 

эхлүүлэх

100,000.0     

2 дугаар ээлжийн 

бүтээн байгуулалтын 

ажил үргэлжлэх

82,444.0       

2 дугаар ээлжийн 

бүтээн байгуулалтын 

ажил дуусах

-                
БХБЯ, СЯ, 

ШСАА

ЭХЯ, ЗТХЯ, 

УУХҮЯ
ШСАА

4

Монгол Улс, БНХАУ хооронд эдийн засгийн

хамтын ажиллагааны чөлөөт бүс байгуулах

асуудлыг судлах ажлын хүрээнд хууль, эрх

зүйн орчныг боловсронгуй болгох, хяналтын

механизмыг тодорхой болгох /хил, гааль,

татвар, хорио цээр/

2017 -                    -   

Хууль, эрх зүйн орчин, 

хяналтын механизм 

тодорхой болох

-                - -                - -                - -                ШСАА

ГХЯ, СЯ, 

ХЗДХЯ, ГЕГ, 

ТЕГ, МХЕГ, 

ХХЕГ 

ЗҮЧБЗАА

5

Барилгын материал, техник, тоног төхөөрөмж

зэргийн бөөний худалдааны сүлжээг

Алтанбулаг, Замын-Үүд, Хөшигийн хөндийн

чөлөөт бүсэд байгуулах

2017-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
      138,000.0 

Алтанбулагийн чөлөөт 

бүсэд барилгын 

материалын бөөний 

худалдааны сүлжээг 

байгуулах

16,000.0       

Замын-Үүдийн чөлөөт 

бүсэд барилгын 

материалын бөөний 

худалдааны сүлжээг 

барьж эхлүүлэх

22,000.0       

Хөшигийн хөндийн 

чөлөөт бүсэд барилгын 

материалын бөөний 

худалдааны сүлжээг 

барьж эхлүүлэх

100,000.0     

Чөлөөт бүсүүдэд 

барилгын материалын 

бөөний худалдааны 

сүлжээ байгуулагдах

-                БХБЯ ШСАА
МХЕГ, ААН-

үүд

1

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн

шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулан

УИХ-д өргөн мэдүүлэх

2017 -                    -   
Хуулийн төслийг өргөн 

мэдүүлж, батлуулах
                   -   

Хууль хэрэгжих бэлтгэл 

хангагдах
                   -   

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангах олон талт арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх

                   -   

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангах олон талт арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх

                   -   
ШӨХТГ, 

ШСАА
ХЗДХЯ -

2
Өрсөлдөөний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах
2017 -                    -   

Хуулийн төслийг өргөн 

мэдүүлж, батлуулах
                   -   

Хууль хэрэгжих бэлтгэл 

хангагдах
                   -   

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангах олон талт арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх

                   -   

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангах олон талт арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх

                   -   
ШӨХТГ, 

ШСАА
ХЗДХЯ -

3

Зар сурталчилгааны тухай хуульд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл

боловсруулах

2017 -                    -   
Хуулийн төслийг өргөн 

мэдүүлж, батлуулах
                   -   

Хууль хэрэгжих бэлтгэл 

хангагдах
                   -   

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангах олон талт арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх

                   -   

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангах олон талт арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх

                   -   
ШӨХТГ, 

ШСАА
ХЗДХЯ -

2.11. Чөлөөт бүсүүдийн үйл ажиллагааг

эрчимжүүлж, гадаад, дотоодын хөрөнгө

оруулалтыг дэмжиж ажиллана.

2.12. Зах зээл дэх шударга өрсөлдөөнийг

дэмжиж, хэрэглэгчийн эрх ашгийг

хамгаалах хууль, эрх зүйн орчинг

сайжруулна.

2.8. Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлд

өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх,

худалдаан дахь техникийн саад тотгорыг

багасгахад Стандартчилал, тохирлын

үнэлгээний үр дүнг хүлээн зөвшөөрөх,

хэрэглэх, ашиглах механизмыг оновчтой

болгоно.

4



Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

4
“Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих" үндэсний

хөтөлбөр боловсруулах
2018 -                    -   -                    -   

УИХ-ын тогтоол, 

хөтөлбөрийн төслийг 

өргөн мэдүүлэх

                   -   Хөтөлбөрийг батлуулах                    -   
Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах
                   -   ШӨХТГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

-

5
“Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний

хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах
2017-2020 -                    -   

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

30 хувьд хүрэх
                   -   

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

70 хувьд хүрэх
                   -   

Хөтөлбөр бүрэн 

хэрэгжих
                   -   

Хөтөлбөрт үнэлгээ 

хийгдэх
                   -   ШӨХТГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

-

6

Өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрхийн чиглэлээр

анхан шатны үзлэг, шалгалт явуулахад

шаардагдах явуулын лабораторитой болох

2017 -                    -   
Явуулын 

лабораторитой болох
                   -   -                    -   -                    -   -                    -   ШӨХТГ ШСАА, СЯ -

1

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

хуулийн төсөл боловсруулах

2017-2018 -                    -   
1-ээс доошгүй хуулийн 

төсөл боловсруулах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                СЯ - -

2

Импортын барааны гаалийн албан татварын

хувь, хэмжээнд өөрчлөлт оруулж, дотоодын

хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой үндэсний

үйлдвэрийг тарифын бодлогоор дэмжих

2017-2018 -                    -   
Холбогдох судалгааг 

хийх
-                

Эрх зүйн орчныг 

бүрдүүлэх
-                - -                - -                СЯ - -

2.14. Экспортын нэг цонхны бодлого

хэрэгжүүлж, гааль, татвар, мэргэжлийн

хяналт зэрэг төрийн үйлчилгээг цахим

хэлбэрээр, эсхүл нэг цэгт үзүүлж,

чирэгдлийг багасгана.

1

Гадаад худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн

нэгжүүдийн чирэгдлийг бууруулах, зардлыг

хэмнэх зорилгоор экспортод гарч байгаа

бүтээгдэхүүнд хийдэг "цаасгүй бүрдүүлэлт"-ийг

эрчимжүүлж, цахимжуулах

2017-2018 -                    -   

Бусад улс орны сайн 

туршлагыг судалж, 

нэвтрүүлэх чиглэлээр 

холбогдох тооцоо 

судалгааг хийх

-                

Цахим бүрдүүлэлтийн 

системийг 

боловсруулах

-                - -                - -                СЯ - -

1
“Итгэлийн зээл”-ийг олгож, жижиг, дунд

үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, Жижиг, 

дунд үйлдвэрийг 

хөгжүүлэх сан

        42,500.0 

150 жижиг, дунд 

үйлдвэрлэл эрхлэгчийг 

хамруулах

7,500.0         

200 жижиг, дунд 

үйлдвэрлэл эрхлэгчийг 

хамруулах

10,000.0       

250 жижиг, дунд 

үйлдвэрлэл эрхлэгчийг 

хамруулах

12,500.0       

250 жижиг, дунд 

үйлдвэрлэл эрхлэгчийг 

хамруулах

12,500.0       ХХААХҮЯ СЯ ХНХЯ

2

Бичил үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчийн өртөг

шингэсэн үйлдвэрлэл эрхлэх, нэмүү өртгийн

сүлжээнд хамрагдах санаачлагыг түлхүү

дэмжиж, зээл, санхүүгийн хөнгөлөлттэй

бодлого хэрэгжүүлэх

2017-2020

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

сан

        30,000.0 
Хууль, эрх зүйн орчин 

бүрдэх
7,000.0         

Судалгаа хийгдэх, 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж эхлэх

7,000.0         
Хөтөлбөр, арга хэмжээ 

хэрэгжих
8,000.0         

Хөтөлбөр, арга хэмжээ 

хэрэгжих
8,000.0         ХНХЯ СЯ ХХААХҮЯ

2.16. Хөдөө орон нутаг, алслагдсан бүс

нутагт бизнес эрхлэлтийг дэмжих “Бүсийн

хөнгөлөлт”-ийн бодлого хэрэгжүүлнэ.

1

Улаанбаатар хотоос 550 км-ээс хол

байршилтай аймаг, суманд байнгын үйл

ажиллагаа явуулдаг, бүртгэлтэй, орон нутгийн

төсөвтэй харьцдаг, гурваас доошгүй ажлын

байр бий болгож байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд

ногдуулах ААНОАТ-ыг хөнгөлөх 

2016-2020 -                    -   

Ногдох орлогын албан 

татварыг 550 км-ээс 

хол алслагдсан аймаг, 

суманд 50 хувиар, 1000 

км-ээс хол алслагдсан 

аймаг, суманд 90 

хувиар хөнгөлөх

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                СЯ - -

1
Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийг

шинэчлэн найруулах
2017-2018 -                    -   - -                

Холбогдох 

байгууллагуудтай 

хамтарсан ажлын хэсэг 

байгуулж, хуульд 

өөрчлөлт оруулах

-                - -                - -                УУХҮЯ АМГТГ
МХЕГ, ТББ-

ууд, ААН-үүд

2

Газрын тосны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний 

нөхцөлийг сайжруулах, шатахууны үнийг олон

улсын биржийн үнэтэй уялдуулан зохицуулах

2019 -                    -   - -                - -                
Гэрээний нөхцөл 

сайжрах
-                - -                УУХҮЯ АМГТГ

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

3

Алслагдсан бүс нутгийн шатахууны үнийг

төвийн бүстэй ойролцоо түвшинд барих

бодлогыг баримтлах

2016-2020 - -                 

Газрын тосны 

бүтээгдэхүүний хил үнэ, 

валютын ханшийн 

өөрчлөлт болон бусад 

холбогдох зардалтай 

уялдуулан шатахууны 

жижиглэн борлуулж буй 

үнийн зохицуулалтыг 

хийх, мөн тээвэр 

ложистикийн зардал, 

тухайн бүс нутгийн 

хилийн боомтоор 

газрын тосны 

бүтээгдэхүүн 

импортлох боломжийг 

судлах

-                

Газрын тосны 

бүтээгдэхүүний хил үнэ, 

валютын ханшийн 

өөрчлөлт болон бусад 

холбогдох зардалтай 

уялдуулан шатахууны 

жижиглэн борлуулж буй 

үнийн зохицуулалтыг 

хийх

-                

Газрын тосны 

бүтээгдэхүүний хил үнэ, 

валютын ханшийн 

өөрчлөлт болон бусад 

холбогдох зардалтай 

уялдуулан шатахууны 

жижиглэн борлуулж буй 

үнийн зохицуулалтыг 

хийх

-                

Газрын тосны 

бүтээгдэхүүний хил үнэ, 

валютын ханшийн 

өөрчлөлт болон бусад 

холбогдох зардалтай 

уялдуулан шатахууны 

жижиглэн борлуулж буй 

үнийн зохицуулалтыг 

хийх

-                УУХҮЯ АМГТГ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

4 Улсын болон компанийн нөөцийг бүрдүүлэх 2018 -                    -   - -                

Газрын тосны 

бүтээгдэхүүний тухай 

хуулийн 13.1-ийг хангах

-                - -                - -                УУХҮЯ АМГТГ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

5

Аймаг, нийслэл, сумдын хэрэглээнд үндэслэн

шатахуун түгээх станц, агуулахын оновчтой

сүлжээг бий болгох

2018-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

             100.0 - -                

Холбогдох 

байгууллагуудтай 

хамтарсан ажлын хэсэг 

байгуулж, судалгааны 

ажлыг эхлүүлэх

50.0              

Ажлын хэсгийн 

дүгнэлтийг үндэслэн 

холбогдох дүрэм, 

журмыг боловсруулах

50.0              

Цаашид баригдах 

шатахуун түгээх 

станцуудыг оновчтой 

байршилд байгуулдаг 

болох

-                УУХҮЯ АМГТГ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

6

Шатахуун импортлох, үйлдвэрлэх, хадгалах,

бөөн болон жижиглэнгээр борлуулах үеийн

чанарын хяналтын тогтолцоог сайжруулах

2016-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

             400.0 

Холбогдох 

байгууллагуудтай 

хамтарсан ажлын хэсэг 

байгуулж, судалгааны 

ажлыг эхлүүлэх

100.0            

Ажлын хэсгийн 

дүгнэлтийг үндэслэн 

чанарын хяналтын 

тогтолцоог сайжруулах 

төлөвлөгөө 

боловсруулах

100.0            

Чанарын хяналтын 

тогтолцооны 

хэрэгжилтийг хангах

100.0            
Чанарын хяналтын 

тогтолцоо сайжрах
100.0            УУХҮЯ АМГТГ

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

7

Гашуун сухайт, Ханх, Хавирга зэрэг

боомтуудаар бүтээгдэхүүн тогтмол импортлох

ажлыг эхлүүлэх, улмаар тээвэр ложистикийн

зардлыг бууруулах, өртгийг багасгах судалгаа

хийх

2016-2020
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
             100.0 

Холбогдох 

байгууллагуудтай 

хамтарсан ажлын хэсэг 

байгуулж, судалгааны 

ажлыг эхлүүлэх

50.0              

Судалгааны ажлын үр 

дүнг нэгтгэж, ажлын 

хэсгийн зөвлөмжийг 

үндэслэн холбогдох 

шийдвэрийг гаргах

50.0              
Үйл ажиллагаа 

тогтмолжих
-                - -                УУХҮЯ ҮХГ, АМГТГ

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

2.17. Шатахууны үнийг дэлхийн зах

зээлийн үнэтэй уялдуулан үнийн

дарамтыг бууруулна.

2.13. Дотоодын үйлдвэрлэлийг гааль,

татварын бодлогоор дэмжинэ.

2.12. Зах зээл дэх шударга өрсөлдөөнийг

дэмжиж, хэрэглэгчийн эрх ашгийг

хамгаалах хууль, эрх зүйн орчинг

сайжруулна.

Тэргүүлэх зорилт №2.2. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах зорилгоор “ЭРҮҮЛ ХҮНС-ЭРҮҮЛ МОНГОЛ ХҮН” үндэсний хөтөлбөр, “ҮЙЛДВЭРЖИЛТИЙН 21:100” хөтөлбөр, “ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ” хөтөлбөр, “МАХ, СҮҮНИЙ АНХДУГААР АЯН”-

ыг шинээр эхлүүлж, “АТРЫН-III АЯН”-ыг үргэлжүүлэн хэрэгжүүлнэ.

2.15. “Итгэлийн зээл”-ийг олгож, жижиг,

дунд үйлдвэрлэл, өрхийн аж ахуй, бичил

бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлнэ.

5



Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хотын хүн амын

мах, сүүний хэрэгцээг тогтвортой хангах,

улирлын хамаарлыг бууруулах зорилгоор гарал

үүсэл нь баталгаажсан, эрүүл ахуй, ариун

цэврийн шаардлага хангасан мал, сүүг

үйлдвэр, цехэд нийлүүлсэн малчин, эрчимжсэн

мал аж ахуй эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх эдийн

засгийн механизмыг бий болгох, үйлдвэрийн

аргаар боловсруулсан мах, сүүний хэмжээг

нэмэгдүүлэх, мах, сүүний нөөцийг эдийн

засгийн эргэлтэд оруулах, малчдын орлогыг

нэмэгдүүлэх

2018-2020 Улсын төсөв         32,040.0 - -                

Улаанбаатар, Дархан, 

Эрдэнэт хотын хүн 

амын хаврын махны 

хэрэглээний 33.3 

хүртэлх хувийг 

үйлдвэрийн аргаар 

бэлтгэсэн махаар 

хангах, үйлдвэрийн 

аргаар боловсруулсан 

сүүний хэмжээ нийт 

сүүний 15 хувийг эзлэх

10,680.0       

Улаанбаатар, Дархан, 

Эрдэнэт хотын хүн 

амын хаврын махны 

хэрэглээний 33.3 

хүртэлх хувийг 

үйлдвэрийн аргаар 

бэлтгэсэн махаар 

хангах, үйлдвэрийн 

аргаар боловсруулсан 

сүүний хэмжээ нийт 

сүүний 20 хувийг эзлэх

10,680.0       

Улаанбаатар, Дархан, 

Эрдэнэт хотын хүн 

амын хаврын махны 

хэрэглээний 33.3 

хүртэлх хувийг 

үйлдвэрийн аргаар 

бэлтгэсэн махаар 

хангах, үйлдвэрийн 

аргаар боловсруулсан 

сүүний хэмжээ нийт 

сүүний 30 хувийг эзлэх

10,680.0       
ХХААХҮЯ

МХЕГ, МЭҮГ, 

МХСан, 

мэргэжлийн 

холбоод

-

2

"Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл,

худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалт"-ыг

батлан хэрэгжүүлэх, сурталчлах

2017-2020 Улсын төсөв              300.0 

Мах, махан 

бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл, 

худалдаанд мөрдөх 

техникийн 

зохицуулалтын төслийг 

ЗГ-ын хуралдаанаар 

хэлэлцүүлж, 

хэрэгжүүлэх ажлыг 

эхлүүлэх

30.0              

Үйлдвэрийн аргаар 

боловсруулсан мах, 

махан бүтээгдэхүүний 

хэмжээг 20 мянган тн-д 

хүргэх

90.0              

Үйлдвэрийн аргаар 

боловсруулсан мах, 

махан бүтээгдэхүүний 

хэмжээг 40 мянган тн-д 

хүргэх

90.0              

Үйлдвэрийн аргаар 

боловсруулсан мах, 

махан бүтээгдэхүүний 

хэмжээг 60 мянган тн-д 

хүргэх

90.0              ХХААХҮЯ

МХЕГ, МЭҮГ, 

МХСан, 

мэргэжлийн 

холбоод

ААН-үүд

3

Улаанбаатар хотын баруун, зүүн талд эрүүл

ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан,

зориулалтын хөргөлттэй агуулах бүхий мах,

махан бүтээгдэхүүний орчин үеийн бөөний

худалдааны нэгдсэн төв байгуулахыг

бодлогоор дэмжиж, мал төхөөрөх үйлдвэр

болон ХАА-н биржийн үйл ажиллагаатай

холбох шийдэл гарган ажиллах

2019-2020 Бусад эх үүсвэр         20,000.0 - -                - -                

Нийслэлийн баруун, 

зүүн талд мал эмнэлэг, 

эрүүл ахуй, ариун 

цэврийн шаардлага 

хангасан үйлдвэрийн 

аргаар боловсруулсан 

махны бөөний 

худалдааны төв 

байгуулах

10,000.0       

Нийслэлийн баруун, 

зүүн талд мал эмнэлэг, 

эрүүл ахуй, ариун 

цэврийн шаардлага 

хангасан үйлдвэрийн 

аргаар боловсруулсан 

махны бөөний 

худалдааны төв 

байгуулах

10,000.0       ХХААХҮЯ

НЗДТГ, 

нийслэлийн 

ХААБ

ААН-үүд

4

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээг

нэмэгдүүлэх замаар бага насны хүүхдийн

эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор "Үдийн цай"

хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн ЕБС-ийн

бага ангийн сурагчдад өдөр бүр өгөх сүү, сүүн

бүтээгдэхүүнийн хэмжээг 200 граммд хүргэх

2017-2020 Улсын төсөв         38,420.0 
ЕБС-ийн 108 мянган 

хүүхэд хамрагдах
9,250.0         

ЕБС-ийн 111 мянган 

хүүхэд хамрагдах
9,510.0         

ЕБС-ийн 114 мянган 

хүүхэд хамрагдах
9,720.0         

ЕБС-ийн 117 мянган 

хүүхэд хамрагдах
9,940.0         

ХХААХҮЯ, 

БСШУСЯ

ЭМЯ, 

мэргэжлийн 

холбоод

ААН-үүд

1

Ургамлын гаралтай хүнсийг экспортлох үеийн

ургамлын хорио цээрийн шаардлагын тухай

протоколыг импортлогч оронтой байгуулах,

экспортлох боломжийг бүрдүүлэх

2017-2019 Улсын төсөв                69.0 

БНХАУ-д гурил 

экспортлох үеийн 

ургамлын хорио 

цээрийн шаардлагын 

тухай протоколыг 

тохиролцох

29.0              

Гурилын 2-оос доошгүй 

үйлдвэр магадлан 

итгэмжлэлд хамрагдах, 

гурил экспортолж эхлэх

20.0              

Гурилын 2-оос доошгүй 

үйлдвэр магадлан 

итгэмжлэлд хамрагдах, 

гурилын экспорт өмнөх 

оноос 10 хувиар 

нэмэгдэх

20.0              

Гурилын экспорт өмнөх 

оноос 15 хувиар 

нэмэгдэх

-                ХХААХҮЯ ГХЯ, МХЕГ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

2

Монгол малын махны физик, химийн

үзүүлэлтийн онцлог, давуу талыг шинжлэн

судалж тодорхойлон, олон улсын

итгэмжлэгдсэн лабораториор баталгаажуулж,

махны экспортыг тогтвортой, урт хугацаанд

төлөвлөн тодорхойлох, зах зээлийг өргөтгөх,

шинэ зах зээлийг нээх

2017-2020 Улсын төсөв              300.0 

Махны онцлог давуу 

талыг тогтоох судалгаа 

хийгдэх

30.0              

Экспортод гаргах мах, 

махан бүтээгдэхүүний 

хэмжээг 10 мянган тн-д 

хүргэх

180.0            

Экспортод гаргах мах, 

махан бүтээгдэхүүний 

хэмжээг 20 мянган тн-д 

хүргэх

90.0              

Экспортод гаргах мах, 

махан бүтээгдэхүүний 

хэмжээг 50 мянган тн-д 

хүргэх

-                ХХААХҮЯ 
МХЕГ, ААН-

үүд

Мэргэжлийн 

холбоод

1

Баяжуулсан хүнсний тухай болон Зохицуулах

үйлчилгээтэй хүнсний тухай хуулийн төслийг

хүн амын хооллолтын хэв маяг, олон улсын чиг

хандлагад нийцүүлэн боловсруулах

2017-2019 -                    -   

Шаардлагатай 

судалгаа, тооцоог хийх, 

Баяжуулсан хүнсний 

тухай хуулийн төсөл, 

үзэл баримтлалыг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                

Хуулийн төсөл, үзэл 

баримтлалыг 

боловсруулж, тус бүр 5 

удаагийн хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулан, ЗГ-

ын хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэх

-                

Зохицуулах 

үйлчилгээтэй хүнсний 

тухай хуулийн төслийг 

УИХ-д өргөн мэдүүлэх

-                - -                
ХХААХҮЯ, 

ЭМЯ

ХЗДХЯ, 

МХЕГ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

2

Органик хүнсний тухай хуульд заасан бүртгэл,

баталгаажуулалттай холбоотой журам,

аргачлал боловсруулж, батлан мөрдүүлэх

2016-2020  Гадаад эх үүсвэр                80.0 

Органик хүнсний 

үйлдвэрлэлд 

ашиглахыг зөвшөөрсөн 

бодисын каталоги 

хэвлүүлэх

20.0              

Органик үйлдвэрлэлийн 

журам, аргачлал 

батлагдах

20.0              

 Хууль, журмыг 

ОХААХОУХ-ны Бүл 

стандартаар 

батлуулахаар хүргүүлэх

20.0              
5 хүртэлх шилжилтийн 

үеийн ААН-тэй болох
20.0              ХХААХҮЯ

МХЕГ, 

мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

-

1

Сүүний нөөц ашиглалтыг сайжруулж,

үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан сүүний

хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор орон нутагт

сүү, сүүн бүтээгдэхүүний бага, дунд оврын

загвар үйлдвэр байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
        12,000.0 

Загвар үйлдвэрийн 

ТЭЗҮ-ийг боловсруулах
100.0            

Жилдээ 2 загвар 

үйлдвэр байгуулах
3,900.0         

Жилдээ 2 загвар 

үйлдвэр байгуулах
4,000.0         

Жилдээ 2 загвар 

үйлдвэр байгуулах
4,000.0         ХХААХҮЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ХХААГ-ууд

-

2

Жимс, жимсгэнэ, чацаргана, ногоогоор эрүүл

мэндийг дэмжих /диабет, нүүрс усны

өөрчлөлттэй хүмүүст зориулсан/-д чиглэсэн

ундаа, шүүс боловсруулах шинэ технологи

бүхий загвар үйлдвэр байгуулах ТЭЗҮ-ийг хийх

2018 Улсын төсөв              100.0 - -                ТЭЗҮ-ийг боловсруулах 100.0            - -                - -                

ХХААХҮЯ, 

ЭМЯ, 

ЖДҮХС

ААН-үүд -

2.22. Хүнсний аюулгүй байдлын бүртгэл,

мэдээллийн нэгдсэн цахим санг бий

болгоно.

1

Хүнсний болон Хүнсний бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах тухай, Органик

хүнсний тухай хуулиудад заасан журмын дагуу

бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх,

стратегийн болон гол нэрийн хүнсний

бүтээгдэхүүний тэнцэл, шим тэжээлийн

хангамжийг тооцоолох аргачлал, программ

боловсруулж нэгдсэн санд холбож, ашиглах

2016-2020 Улсын төсөв           3,000.0 

Мэдээллийн нэгдсэн 

сангийн бүтэц, 

программыг 

боловсруулах

700.0            
Мэдээллийн сан 

бүрдэж эхлэх
700.0            

Бүртгэлийг 

цахимжуулж, 

мэдээллийн сан баяжих

800.0            

Бүртгэл, мэдээллийн 

цахим сангийн үйл 

ажиллагаа жигдрэх

800.0            ХХААХҮЯ

ЭМЯ, МХЕГ, 

ОБЕГ, аймаг, 

нийслэлийн 

ХХААГ-ууд

-

1
Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн хөтөлбөр

хэрэгжүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв           1,500.0 

Хөтөлбөр батлуулах, 

хэрэгжиж эхлэх
300.0            

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 30 хувьд 

хүргэх

400.0            

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 50 хувьд 

хүргэх

400.0            

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 70 хувьд 

хүргэх

400.0            ХХААХҮЯ
Холбогдох 

яамд

Мэргэжлийн 

холбоод

2.18. Хүн амын хүнсний хангамжийг

тогтворжуулах, стратегийн хүнсний

нийлүүлэлтийн улирлын хамаарлыг

бууруулах зорилгоор “Мах, сүүний

анхдугаар аян”-ыг зохион байгуулж, хүн

амыг эрүүл, аюулгүй бүтээгдэхүүнээр

хангана.

2.19. Хүнсний бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварыг

дээшлүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн

бүтээгдэхүүн экспортлох боломжийг

бүрдүүлнэ.

2.21. Аймаг, нийслэл, сум, суурин

газруудын хэрэгцээнд тохирсон орчин

үеийн дэвшилтэт технологи бүхий бага,

дунд оврын хүнсний боловсруулах жишиг

загвар үйлдвэрийг байгуулахыг дэмжинэ.

2.23. Иргэдийн эрүүл, баталгаат хүнс

хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлж, хүнсний

бүтээгдэхүүний бэлтгэл, боловсруулалт,

хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын

тогтолцоог бий болгож, хүнсний аюулгүй

байдлыг сайжруулна.

2.20. Органик болон зохицуулах

үйлчилгээтэй хүнсний эрх зүйн орчинг

бүрдүүлж, энэ чиглэлийн үйлдвэрлэлийг

хөгжүүлэх санхүү, хөрөнгө оруулалт,

татварын бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

6



Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Хүнсний боловсруулах үйлдвэрт эрүүл ахуйн

болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг

хэвшүүлэх зааврыг батлах, хэрэгжүүлэх ажлыг

зохион байгуулах

2016-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

               85.0 

Зохистой дадлыг 

нэвтрүүлэх зааврыг 

батлах

15.0              

Зохистой дадал 

нэвтрүүлж, 

баталгаажуулсан 

хүнсний үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийн тоо 5-аар 

нэмэгдэх

30.0              

Зохистой дадал 

нэвтрүүлж, 

баталгаажуулсан 

хүнсний үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийн тоо 10-аар 

нэмэгдэх

40.0              

Зохистой дадал 

нэвтрүүлж 

баталгаажуулсан 

хүнсний үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийн тоо 15-аар 

нэмэгдэх

-                ХХААХҮЯ МХЕГ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

3

Нийтийн хоол үйлчилгээнд эрүүл ахуйн болон

үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг нэвтрүүлж,

зэрэглэл тогтоох

2017-2020 Улсын төсөв              250.0 

Эрх зүйн орчин бүрдэж, 

томоохон сүлжээ 

ресторануудад 

зэрэглэл тогтоох үйл 

ажиллагааг туршилтаар 

явуулах

50.0              

Нийтийн хоолны 

газруудын 10 хувь нь 

зэрэглэлтэй болох

50.0              

Нийтийн хоолны 

газруудын 30 хувь нь 

зэрэглэлтэй болох

100.0            

Нийтийн хоолны 

газруудын 50 хувь нь 

зэрэглэлтэй болох

50.0              ХХААХҮЯ МХЕГ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

4
"Сав баглаа боодол” үндэсний хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв           1,000.0 

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 10 хувьд 

хүргэх

10.0              

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 30 хувьд 

хүргэх

390.0            

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 60 хувьд 

хүргэх

300.0            

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 80 хувьд 

хүргэх

300.0            
ХХААХҮЯ, 

ЭМЯ
МХЕГ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

5

Хүн амын хүнсний талаарх мэдлэг,

боловсролыг дээшлүүлэх мэдээлэл,

сурталчилгаа болон хүнсний үйлдвэрлэгчид,

судалгаа шинжилгээний ажилтнуудын

чадавхийг бэхжүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, бусад 

эх үүсвэр
             500.0 

Жил бүр 8-аас доошгүй 

сургалт, хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулж, 300-

аас доошгүй хүн 

хамруулах

200.0            

Жил бүр 5-аас доошгүй 

сургалт, хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулж, 300-

аас доошгүй хүн 

хамруулах

100.0            

Жил бүр 5-аас доошгүй 

сургалт, хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулж, 300-

аас доошгүй хүн 

хамруулах

100.0            

Жил бүр 5-аас доошгүй 

сургалт, хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулж, 300-

аас доошгүй хүн 

хамруулах

100.0            ХХААХҮЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ХХААГ-ууд

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

6

Стратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх

суурь судалгаа хийх, журам боловсруулах,

сургалт зохион байгуулах

2017-2018 -                    -   

Журмын төсөл 

боловсруулж, тооцоо 

судалгаа хийх

-                
Журмыг батлан мөрдөж 

эхлэх
-                - -                - -                ХХААХҮЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ААН-үүд

7

Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, импортын

тусгай зөвшөөрөл олгох тогтолцоог шинэчилж,

тусгай зөвшөөрлийн хугацаа, нөхцөл,

шаардлагад хяналт тавих

2017-2020 Улсын төсөв              100.0 

Эрх зүйн актыг олон 

улсын жишигт 

нийцүүлэх судалгаа 

хийж, туршлага судлах

25.0              

Төслийг боловсруулж, 

хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулах, санал авах, 

сурталчлан таниулах

25.0              

Төслийг батлуулан, 

хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах, гарын авлага 

хэвлүүлж, сургалт, 

семинар зохион 

байгуулах

25.0              

Олон улсын жишигт 

нийцсэн 3-аас доошгүй 

стандарт, журам 

боловсруулах

25.0              ХХААХҮЯ
ХЗДХЯ, 

ЭМЯ, МХЕГ

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

2.24. Дотоодын хүнсний бүтээгдэхүүний

нэр төрлийг олшруулж, тахиа, гахай,

зөгий, загасны аж ахуй зэрэг дэд

хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн,

бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, хүртээмжийг

нэмэгдүүлнэ.

1

Мал, амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний

үйлдвэрлэлийг дэмжих, шинэ технологи

нэвтрүүлэх, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг

олшруулах зорилгоор шинэ шугам суурилуулах,

үйлдвэрлэл өргөтгөхөд зээлийн дэмжлэг

үзүүлэх

2017-2020 Бусад эх үүсвэр         23,900.0 

Мал, амьтны гаралтай 

хүнсний 1-2 нэр 

төрлийн бүтээгдэхүүн 

шинээр бий болох

-                

Мал, амьтны гаралтай 

хүнсний 1-2 нэр 

төрлийн бүтээгдэхүүн 

шинээр бий болох

15,900.0       

Мал, амьтны гаралтай 

хүнсний 1-2 нэр 

төрлийн бүтээгдэхүүн 

шинээр бий болох

8,000.0         

Мал, амьтны гаралтай 

хүнсний 1-2 нэр 

төрлийн бүтээгдэхүүн 

шинээр бий болох

-                
ХХААХҮЯ, 

ЖДҮХС
- -

1

“Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар

баримтлах бодлого”-ын эхний үе шатны

төлөвлөгөө, “Монгол мал” үндэсний

хөтөлбөрийн хоёр дахь үе шатны үйл

ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг

эрчимжүүлэх, хэрэгжүүлэх

2016-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

        14,000.0 

“Монгол мал” үндэсний 

хөтөлбөрийн хоёр дахь 

үе шатны үйл 

ажиллагааны болон 

“Төрөөс хүнс, хөдөө аж 

ахуйн талаар 

баримтлах бодлого”-ын 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 20 хувьд 

хүргэх

2,000.0         

“Монгол мал” үндэсний 

хөтөлбөрийн хоёр дахь 

үе шатны үйл 

ажиллагааны болон 

“Төрөөс хүнс, хөдөө аж 

ахуйн талаар 

баримтлах бодлого”-ын 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 40 хувьд 

хүргэх

3,000.0         

“Монгол мал” үндэсний 

хөтөлбөрийн хоёр дахь 

үе шатны үйл 

ажиллагааны болон 

“Төрөөс хүнс, хөдөө аж 

ахуйн талаар 

баримтлах бодлого”-ын 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 60 хувьд 

хүргэх

4,000.0         

“Монгол мал” үндэсний 

хөтөлбөрийн хоёр дахь 

үе шатны үйл 

ажиллагааны болон 

“Төрөөс хүнс, хөдөө аж 

ахуйн талаар 

баримтлах бодлого”-ын 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 80 хувьд 

хүргэх

5,000.0         ХХААХҮЯ

СЯ, МЭҮГ, 

бүх шатны 

ЗДТГ-ууд

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

2

Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл болон

малын тэжээл, хадлан бэлтгэлд техник,

технологийн шинэчлэл, инновацийг

нэвтрүүлэх, лизингийн үйлчилгээг хөгжүүлэх

2016-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

          3,200.0 

МАА-н үйлдвэрлэлийн 

техникийн шинэчлэлийг 

5-аас доошгүй хувиар, 

дэвшилтэт технологи, 

инновацийн 

бүтээгдэхүүн 

нэвтрүүлэлтийг 3 

хувиар нэмэгдүүлэх

800.0            

МАА-н үйлдвэрлэлийн 

техникийн шинэчлэлийг 

10-аас доошгүй хувиар, 

дэвшилтэт технологи, 

инновацийн 

бүтээгдэхүүн 

нэвтрүүлэлтийг 5 

хувиар нэмэгдүүлэх

800.0            

МАА-н үйлдвэрлэлийн 

техникийн шинэчлэлийг 

15-аас доошгүй хувиар, 

дэвшилтэт технологи, 

инновацийн 

бүтээгдэхүүн 

нэвтрүүлэлтийг 10 

хувиар нэмэгдүүлэх

800.0            

МАА-н үйлдвэрлэлийн 

техникийн шинэчлэлийг 

20-иос доошгүй хувиар, 

дэвшилтэт технологи, 

инновацийн 

бүтээгдэхүүн 

нэвтрүүлэлтийг 15 

хувиар нэмэгдүүлэх

800.0            ХХААХҮЯ

СЯ, 

БСШУСЯ, 

МЭҮГ, бүх 

шатны ЗДТГ-

ууд

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

1

“Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого”-

ыг хэрэгжүүлэх хоёр дахь үе шатны

хэрэгжилтийг зохион байгуулах

2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

          4,000.0 

“Төрөөс малчдын 

талаар баримтлах 

бодлого”-ыг 

хэрэгжүүлэх хоёр дахь 

үе шатны төлөвлөгөөг 

шинэчлэн 

боловсруулах, 

хэрэгжилтийг 30 хувьд 

хүргэх

1,000.0         

“Төрөөс малчдын 

талаар баримтлах 

бодлого”-ыг 

хэрэгжүүлэх хоёр дахь 

үе шатны 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 60 хувьд 

хүргэх

1,000.0         

“Төрөөс малчдын 

талаар баримтлах 

бодлого”-ыг 

хэрэгжүүлэх хоёр дахь 

үе шатны 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 80 хувьд 

хүргэх

1,000.0         

“Төрөөс малчдын 

талаар баримтлах 

бодлого”-ыг 

хэрэгжүүлэх хоёр дахь 

үе шатны төлөвлөгөөг 

бүрэн хэрэгжүүлэх

1,000.0         ХХААХҮЯ

СЯ, ХНХЯ, 

ЭМЯ, 

БСШУСЯ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд

2
“Монгол малчин” хөтөлбөрийг боловсруулж,

хэрэгжилтийг зохион байгуулах
2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

          2,000.0 

"Монгол малчин” 

хөтөлбөрийг 

боловсруулж, 

хэрэгжүүлж эхлэх

500.0            

“Монгол малчин” 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах

500.0            

“Монгол малчин” 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах

500.0            

“Монгол малчин” 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах

500.0            ХХААХҮЯ

СЯ, ХНХЯ, 

ЭМЯ, 

БСШУСЯ, 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд

3
“Малжуулах” хөтөлбөрийг боловсруулан

хэрэгжүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

        20,000.0 

5000 мал худалдан 

авахад дэмжлэг 

үзүүлэх

5,000.0         

5000 мал худалдан 

авахад дэмжлэг 

үзүүлэх

5,000.0         

5000 мал худалдан 

авахад дэмжлэг 

үзүүлэх

5,000.0         

5000 мал худалдан 

авахад дэмжлэг 

үзүүлэх

5,000.0         ХХААХҮЯ
Аймгийн 

ЗДТГ-ууд

Сумын ЗДТГ-

ууд

4
Малчид, ногоочдын хөдөлмөр эрхлэлтийг

дэмжих хөтөлбөр, арга хэмжээ хэрэгжүүлэх
2016-2020

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

сан

        13,000.0 
Хууль, эрх зүйн орчин 

бүрдэх
2,000.0         Сургалтанд хамрагдах 3,000.0         

Хөтөлбөр, арга хэмжээ 

хэрэгжих
3,000.0         

Хөтөлбөр, арга хэмжээ 

хэрэгжих
5,000.0         ХНХЯ ХХААХҮЯ -

1

Бэлчээрийн маллагаатай үхэр, хонийг махны

чиглэлээр өсгөн бойжуулах, өсвөр малыг

богино хугацаанд бордох технологийг

боловсруулж нэвтрүүлэхэд бодлогын болон

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

          4,000.0 

Бэлчээрийн 

маллагаатай үхэр, 

хонийг махны 

чиглэлээр өсгөн 

бойжуулах, өсвөр 

малыг богино 

хугацаанд бордох 

технологийг 5-аас 

доошгүй ААН-д 

нэвтрүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэх

1,000.0         

Бэлчээрийн 

маллагаатай үхэр, 

хонийг махны 

чиглэлээр өсгөн 

бойжуулах, өсвөр 

малыг богино 

хугацаанд бордох 

технологийг 5-аас 

доошгүй ААН-д 

нэвтрүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэх

1,000.0         

Бэлчээрийн 

маллагаатай үхэр, 

хонийг махны 

чиглэлээр өсгөн 

бойжуулах, өсвөр 

малыг богино 

хугацаанд бордох 

технологийг 5-аас 

доошгүй ААН-д 

нэвтрүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэх

1,000.0         

Бэлчээрийн 

маллагаатай үхэр, 

хонийг махны 

чиглэлээр өсгөн 

бойжуулах, өсвөр 

малыг богино 

хугацаанд бордох 

технологийг 5-аас 

доошгүй ААН-д 

нэвтрүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэх

1,000.0         ХХААХҮЯ

МЭҮГ, 

ХААИС, 

МААЭШХ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

ААН-үүд

2.26. “Төрөөс малчдын талаар баримтлах

бодлого”, “Монгол малчин”, “Малжуулах”

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

2.25. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үр

ашгийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн

эргэлтийг сайжруулах, дэвшилтэт техник,

технологийн шинэчлэлийг хийх,

инновацийг нэвтрүүлэх, түүнчлэн “Монгол

мал” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг

эрчимжүүлнэ.

2.27. Бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал

аж ахуй, фермерийн аж ахуйг зохистой

хослуулснаар мах, махан бүтээгдэхүүний

экспортыг дэмжиж, жилд экспортлох

хэмжээг 50 мянган тоннд хүргэж, малчин

өрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.

2.23. Иргэдийн эрүүл, баталгаат хүнс

хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлж, хүнсний

бүтээгдэхүүний бэлтгэл, боловсруулалт,

хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын

тогтолцоог бий болгож, хүнсний аюулгүй

байдлыг сайжруулна.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Өндөр ашиг шимтэй махны чиглэлийн

үүлдрийн үхрийг эрчимжсэн технологиор өсгөж

үржүүлэхэд бодлогын болон санхүүгийн

дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
          4,000.0 

Эрчимжсэн аж ахуйн 

чиглэлээр махны 

чиглэлийн үүлдрийн 

үхэр өсгөн үржүүлж буй 

10-аас доошгүй ААН-д 

дэмжлэг үзүүлэх

1,000.0         

Эрчимжсэн аж ахуйн 

чиглэлээр махны 

чиглэлийн үүлдрийн 

үхэр өсгөн үржүүлж буй 

10-аас доошгүй ААН-д 

дэмжлэг үзүүлэх

1,000.0         

Эрчимжсэн аж ахуйн 

чиглэлээр махны 

чиглэлийн үүлдрийн 

үхэр өсгөн үржүүлж буй 

10-аас доошгүй ААН-д 

дэмжлэг үзүүлэх

1,000.0         

Эрчимжсэн аж ахуйн 

чиглэлээр махны 

чиглэлийн үүлдрийн 

үхэр өсгөн үржүүлж буй 

10-аас доошгүй ААН-д 

дэмжлэг үзүүлэх

1,000.0         ХХААХҮЯ
МЭҮГ, 

МААЭШХ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

ААН-үүд

1

Мал аж ахуйн мэргэжилтэн, туслах ажилтныг

бэлтгэх, давтан сургах тогтолцоог сайжруулж,

хэрэгжилтийг зохион байгуулах

2017-2020
Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
          4,000.0 

МАА-н мэргэжилтэн, 

туслах ажилтныг 

бэлтгэх, давтан сургах 

тогтолцоог 

боловсронгуй болгох 

эрх зүйг бүрдүүлэх

1,000.0         

МАА-н мэргэжилтэн, 

туслах ажилтныг 

бэлтгэх, давтан сургах 

үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийг хангах

1,000.0         

МАА-н мэргэжилтэн, 

туслах ажилтныг 

бэлтгэх, давтан сургах 

үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийг хангах

1,000.0         

МАА-н мэргэжилтэн, 

туслах ажилтныг 

бэлтгэх, давтан сургах 

үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийг хангах

1,000.0         ХХААХҮЯ

БСШУСЯ, 

ХААИС, 

МЭҮГ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд

2

Мал аж ахуйн хөгжлийн талаарх олон улсын

туршлагыг судлах, нэвтрүүлэх ажлыг зохион

байгуулах

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             400.0 

МАА-н хөгжлийн 

талаарх олон улсын 

туршлагыг судлах, 

нэвтрүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах

100.0            

МАА-н хөгжлийн 

талаарх олон улсын 

туршлагыг судлах, 

нэвтрүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах

100.0            

МАА-н хөгжлийн 

талаарх олон улсын 

туршлагыг судлах, 

нэвтрүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах

100.0            

МАА-н хөгжлийн 

талаарх олон улсын 

туршлагыг судлах, 

нэвтрүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах

100.0            ХХААХҮЯ -

Аймгийн 

ХХААГ-ууд, 

мэргэжлийн 

холбоод

3
“Малчдыг мэдлэгжүүлэх, мэдээллээр хангах”

хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
             400.0 

“Малчдыг 

мэдлэгжүүлэх, 

мэдээллээр хангах” 

хөтөлбөрийг 

боловсруулж батлуулах

100.0            

“Малчдыг 

мэдлэгжүүлэх, 

мэдээллээр хангах” 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах

100.0            

“Малчдыг 

мэдлэгжүүлэх, 

мэдээллээр хангах” 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах

100.0            

“Малчдыг 

мэдлэгжүүлэх, 

мэдээллээр хангах” 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах

100.0            ХХААХҮЯ

БСШУСЯ, 

ХХМТГ, 

ХААИС, 

МЭҮГ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд

1

Мал аж ахуйн салбарын хөгжлийг дэмжих

төрийн бодлогыг тодорхой болгох эрх зүйн

орчныг бүрдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг

нэмэгдүүлэх

2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

        35,000.0 

Эрх зүйн таатай орчин 

бүрдүүлж, МАА-н 

салбарт хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалтыг татах 

нөхцөлийг бүрдүүлэх

5,000.0         

МАА-н салбарт хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалтыг 10 хувиар 

нэмэгдүүлэх

5,000.0         

МАА-н салбарт хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалтыг 15 хувиар 

нэмэгдүүлэх

5,000.0         

МАА-н салбарт хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалтыг 20 хувиар 

нэмэгдүүлэх

20,000.0       ХХААХҮЯ СЯ, ХЗДХЯ
Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд

2

Мал хамгаалах санг өргөжүүлж, малын

гаралтай түүхий эдийн үнэ ханшийн уналтаас

хамгаалах, малчин өрхийн орлого,

амьжиргааны баталгааг хангах ажлыг зохион

байгуулах

2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, Мал 

хамгаалах сан, бусад 

эх үүсвэр

      100,000.0 

Мал хамгаалах санг 

өргөжүүлж, МАА-н 

үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 

хөнгөлттэй зээл олгох, 

урт хугацааны хөрөнгө 

оруулалтад дэмжлэг 

үзүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах

25,000.0       

Мал хамгаалах санг 

өргөжүүлж, МАА-н 

үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 

хөнгөлттэй зээл олгох, 

урт хугацааны хөрөнгө 

оруулалтад дэмжлэг 

үзүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах

25,000.0       

Мал хамгаалах санг 

өргөжүүлж, МАА-н 

үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 

хөнгөлттэй зээл олгох, 

урт хугацааны хөрөнгө 

оруулалтад дэмжлэг 

үзүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах

25,000.0       

Мал хамгаалах санг 

өргөжүүлж, МАА-н 

үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 

хөнгөлттэй зээл олгох, 

урт хугацааны хөрөнгө 

оруулалтад дэмжлэг 

үзүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах

25,000.0       ХХААХҮЯ

СЯ, ХЗДХЯ, 

Монголбанк, 

МХСан

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд

3

Малын гаралтай түүхий эдийг үнэ ханшийн

уналтаас хамгаалах, үнэ зохицуулах арга

хэмжээг үндэсний үйлдвэрүүдтэй хамтран

хэрэгжүүлэх

2017-2020 Бусад эх үүсвэр         40,000.0 

Үндэсний үйлдвэрүүдэд 

эргэлтийн хөрөнгийн 

хөнгөлттэй зээлийн 

дэмжлэг, татварын 

хөнгөлөлт үзүүлж 

түүхий эдийн үнэ 

ханшийг тогтворжуулах

10,000.0       

Үндэсний үйлдвэрүүдэд 

эргэлтийн хөрөнгийн 

хөнгөлттэй зээлийн 

дэмжлэг, татварын 

хөнгөлөлт үзүүлж 

түүхий эдийн үнэ 

ханшийг тогтворжуулах

10,000.0       

Үндэсний үйлдвэрүүдэд 

эргэлтийн хөрөнгийн 

хөнгөлттэй зээлийн 

дэмжлэг, татварын 

хөнгөлөлт үзүүлж 

түүхий эдийн үнэ 

ханшийг тогтворжуулах

10,000.0       

Үндэсний үйлдвэрүүдэд 

эргэлтийн хөрөнгийн 

хөнгөлттэй зээлийн 

дэмжлэг, татварын 

хөнгөлөлт үзүүлж 

түүхий эдийн үнэ 

ханшийг тогтворжуулах

10,000.0       ХХААХҮЯ
СЯ, ХЗДХЯ, 

Монголбанк

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

1

Малыг ялган тэмдэглэх, бүртгэлжүүлэх ажлыг

эрчимжүүлж, бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан,

сүлжээний үйл ажиллагааг боловсронгуй

болгон сайжруулах

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          4,000.0 

Үржилд ашиглаж буй 

нийт хээлтүүлэгч, 

төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн цөм 

сүргийн мал, хурдны 

адуу, гоц халдварт 

өвчнөөс эрүүл бүс 

нутгийн үхэр сүргийг 

ялган тэмдэгжүүлж, 

нийт мал сүргийн 60 

хүртэлх хувийг бүртгэл 

мэдээллийн нэгдсэн 

санд бүртгэх

1,000.0         

Үржилд ашиглаж буй 

нийт хээлтүүлэгч, цөм 

сүргийн мал, хурдны 

адуу, гоц халдварт 

өвчнөөс эрүүл бүс 

нутгийн үхэр сүргийг 

ялган тэмдэгжүүлж, 

нийт мал сүргийн 60 

хүртэлх хувийг бүртгэл 

мэдээллийн нэгдсэн 

санд бүртгэх

1,000.0         

Үржилд ашиглаж буй 

нийт хээлтүүлэгч, цөм 

сүргийн мал, хурдны 

адуу, гоц халдварт 

өвчнөөс эрүүл бүс 

нутгийн үхэр сүргийг 

ялган тэмдэгжүүлж, 

нийт мал сүргийн 70 

хүртэлх хувийг бүртгэл 

мэдээллийн нэгдсэн 

санд бүртгэх

1,000.0         

Үржилд ашиглаж буй 

нийт хээлтүүлэгч, цөм 

сүргийн мал, хурдны 

адуу, гоц халдварт 

өвчнөөс эрүүл бүс 

нутгийн үхэр сүргийг 

ялган тэмдэгжүүлж, 

нийт мал сүргийн 70 

хүртэлх хувийг бүртгэл 

мэдээллийн нэгдсэн 

санд бүртгэх

1,000.0         ХХААХҮЯ МЭҮГ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

мэргэжлийн 

байгууллага

2

Малын гаралтай түүхий эдийн стандартуудыг

шинэчлэх, мөрдүүлэх, түүхий эдийн чанарыг

орон нутагт хянан баталгаажуулах нөхцөлийг

бүрдүүлэх, тоног төхөөрөмжийн дэмжлэгийг

сумдад үзүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
          1,200.0 

Малын гаралтай түүхий 

эдийн стандартуудыг 

шинэчлэн батлах

50.0              

Малын ноос, ноолуур, 

сүүний чанарыг суманд 

хянан баталгаажуулах 

чадавхийг төвийн 

болон зүүн бүсийн 

сумдад бий болгох

350.0            

Малын ноос, ноолуур, 

сүүний чанарыг суманд 

хянан баталгаажуулах 

чадавхийг баруун 

бүсийн сумдад бий 

болгох

400.0            

Малын ноос, ноолуур, 

сүүний чанарыг суманд 

хянан баталгаажуулах 

чадавхийг баруун 

бүсийн сумдад бий 

болгох

400.0            ХХААХҮЯ
Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд

Мэргэжлийн 

байгууллага, 

холбоод, 

ААН-үүд

2.31. Малчдыг орон сууцны хөтөлбөрт

хамруулах, нийгмийн асуудлыг шийдэх

арга хэмжээ авна.

1

Малчдыг орон нутагтаа тав тухтай ажиллаж,

амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор орон

байр, дэд бүтэц, ахуйн нөхцөлийг

сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион

байгуулах, орон сууцны хөтөлбөрт хамруулах

2017-2020 Бусад эх үүсвэр           8,000.0 

Малчдын орон сууцны 

ипотекийн хөтөлбөрт 

хамрагдах нөхцөлийг 

бүрдүүлж холбогдох 

шийдвэрийг 

боловсруулж батлуулах

2,000.0         

Орон сууцны хөтөлбөрт 

хамрагдсан малчин 

өрхийн тоог жил бүр 50-

аар нэмэгдүүлэх

2,000.0         

Орон сууцны хөтөлбөрт 

хамрагдсан малчин 

өрхийн тоог жил бүр 50-

аар нэмэгдүүлэх

2,000.0         

Орон сууцны хөтөлбөрт 

хамрагдсан малчин 

өрхийн тоог жил бүр 50-

аар нэмэгдүүлэх

2,000.0         ХХААХҮЯ
СЯ, БХБЯ, 

Монголбанк

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд

1 "Малын эрүүл мэнд" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017-2020 -                    -   

Хөтөлбөрийг батлуулан 

хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах

-                
Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                ХХААХҮЯ

МЭҮГ, 

Биокомбинат
-

2.30. Малыг бүртгэлжүүлж, малын

гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн чанар

стандартыг дээшлүүлж, гарал үүслийг

тодорхой болгох системийг бүрдүүлнэ.

2.28. Мал аж ахуйн мэргэжилтнийг

бэлтгэх, давтан сургах, мал аж ахуйн

хөгжлийн талаархи олон улсын туршлагыг

судлах, нэвтрүүлэх, “Малчдыг

мэдлэгжүүлэх, мэдээллээр хангах”

хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

2.29. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл

эрхлэгчдийг хөнгөлөлттэй зээл, хөрөнгө

оруулалт, даатгал, татварын уян хатан

бодлогоор дэмжих, малын гаралтай

түүхий эдийн үнэ ханшийн уналтаас

хамгаалах, малчдад ирж байгаа

хүндрэлийг багасгахад чиглэгдсэн мал аж

ахуйн хөгжлийг дэмжих тусгай санг

өргөжүүлж, малчин өрхийн орлого,

амьжиргааны баталгааг хангана.

2.32. Мал эмнэлгийн албаны тогтолцоог

олон улсын жишигт нийцүүлж, үйл

ажиллагааны шуурхай, нэгдмэл байдлыг

ханган, мал, амьтны гоц халдварт,

халдварт зооноз өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх, өвчнийг хяналтад авах, тэмцэх

стратегийг хилийн боомтуудыг түшиглэн

бүсчлэн хэрэгжүүлж, мал аж ахуйн

гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг

экспортлох боломжийг нэмэгдүүлнэ.

2.27. Бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал

аж ахуй, фермерийн аж ахуйг зохистой

хослуулснаар мах, махан бүтээгдэхүүний

экспортыг дэмжиж, жилд экспортлох

хэмжээг 50 мянган тоннд хүргэж, малчин

өрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Малын эмийн үлдэгдлийн хяналтын

хөтөлбөрийг боловсруулан, батлуулж

хэрэгжилтийг зохион байгуулах, эмийн

зохистой хэрэглээний тогтолцоо, хяналтыг

сайжруулах

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        10,000.0 

Хөтөлбөр батлагдан, 

жороор олгох малын 

эмийг, ялангуяа 

антибиотикийг зөвхөн 

жороор олгох дадал, 

хэвшлийг төлөвшүүлэх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх

2,500.0         

Малын эмийн бүртгэл, 

жор бичилт, олголтод 

цахим системийг үе 

шаттай нэвтрүүлж, 

эмийн хяналтад бар 

кодыг ашиглаж эхлэх

2,500.0         

Малын эмийн бүртгэл, 

жор бичилт, олголтод 

цахим системийг бүрэн 

нэвтрүүлэх

2,500.0         

Малын эмийн сангийн 

зохистой дадлын 

шаардлага хангасан 

эмийн сан эм, 

эмнэлгийн хэрэгслийг 

хадгалах, олгох үйл 

ажиллагааг мэргэжлийн 

түвшинд гүйцэтгэх 

боломж бүрдэх

2,500.0         ХХААХҮЯ МХЕГ, МЭҮГ

Мэргэжлийн 

байгууллага, 

холбоод, 

ААН-үүд

3

Мал эмнэлгийн тогтолцоог олон улсын жишигт

нийцүүлж, үйл ажиллагааны шуурхай, нэгдмэл

байдлыг хангах

2017-2020 -                    -   

Мал эмнэлгийн 

тогтолцоог босоо 

удирдлагад шилжүүлэн, 

шуурхай нэгдмэл 

байдлыг хангах

-                

Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээний хүртээмж 

чанар нэмэгдэх

-                

Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээний хүртээмж 

чанар нэмэгдэх

-                

Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээний хүртээмж 

чанар нэмэгдэх

-                ХХААХҮЯ МЭҮГ

МЭХ, 

УМЭАЦТЛ, 

Биокомбинат

, МЭЭСБУЛ

4
Малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх,

тэмцэх ажлыг зохион байгуулах
2017-2020 Улсын төсөв         21,629.0 

Халдварт өвчний 

голомтын тоо буурсан, 

24 нэр төрлийн өвчнөөс 

сэргийлэх 

вакцинжуулалтад 

давхардсан тоогоор 

32.4 сая малыг 

хамруулж, халдварт 

өвчний өвчлөлийг 

бууруулах нөхцөлийг 

бүрдүүлэх

5,479.0         

Халдварт өвчний 

голомтын тоо буурсан, 

24 нэр төрлийн өвчнөөс 

сэргийлэх 

вакцинжуулалтад 

давхардсан тоогоор 

35.4 сая малыг 

хамруулж, халдварт 

өвчний өвчлөлийг 

бууруулах нөхцөлийг 

бүрдүүлэх

5,580.0         

Халдварт өвчний 

голомтын тоо буурсан, 

24 нэр төрлийн өвчнөөс 

сэргийлэх 

вакцинжуулалтад 

давхардсан тоогоор 

35.0 сая малыг 

хамруулж, халдварт 

өвчний өвчлөлийг 

бууруулах нөхцөлийг 

бүрдүүлэх

5,390.0         

Халдварт өвчний 

голомтын тоо буурсан, 

24 нэр төрлийн өвчнөөс 

сэргийлэх 

вакцинжуулалтад 

давхардсан тоогоор 

32.4 сая малыг 

хамруулж, халдварт 

өвчний өвчлөлийг 

бууруулах нөхцөлийг 

бүрдүүлэх

5,180.0         МЭҮГ ХХААХҮЯ

МЭХ, 

УМЭАЦТЛ, 

Биокомбинат

, МЭЭСБУЛ

5
Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх, тэмцэх ажлыг зохион байгуулах
2017-2020 Улсын төсөв         62,460.0 

Шүлхий өвчнөөр тайван 

статусыг хадгалж, 

давхардсан тоогоор 

нийт 8.0 сая малыг, бог 

малын мялзан төст 

өвчнөөр тайван 

статусыг хадгалж, нийт 

5.4 сая төл малыг, 

хонь, ямааны цэцэг 

өвчнөөр тайван 

статусыг хадгалж, 

давхардсан тоогоор 

нийт 7.0 сая малыг тус 

тус дархлаажуулалтад 

хамруулан, 85-аас 

доошгүй хувьд 

хамгаалах дархлаа 

тогтоох

12,011.0       

Шүлхий өвчнөөр тайван 

статусыг хадгалж, 

давхардсан тоогоор 

нийт 10.0 сая малыг, 

бог малын мялзан төст 

өвчнөөр тайван 

статусыг хадгалж, нийт 

6.2 сая төл малыг, 

хонь, ямааны цэцэг 

өвчнөөр тайван 

статусыг хадгалж, 

давхардсан тоогоор 

нийт 8.0 сая малыг тус 

тус дархлаажуулалтад 

хамруулан, 85-аас 

доошгүй хувьд 

хамгаалах дархлаа 

тогтоох

15,312.0       

Шүлхий өвчнөөр тайван 

статусыг хадгалж, 

давхардсан тоогоор 

нийт 10.0 сая малыг, 

бог малын мялзан төст 

өвчнөөр тайван 

статусыг хадгалж, нийт 

6.2 сая төл малыг, 

хонь, ямааны цэцэг 

өвчнөөр тайван 

статусыг хадгалж, 

давхардсан тоогоор 

нийт 8.0 сая малыг тус 

тус дархлаажуулалтад 

хамруулан, 85-аас 

доошгүй хувьд 

хамгаалах дархлаа 

тогтоох

16,352.0       

Шүлхий өвчнөөр тайван 

статусыг хадгалж, 

давхардсан тоогоор 

нийт 10.0 сая малыг, 

бог малын мялзан төст 

өвчнөөр тайван 

статусыг хадгалж, нийт 

7.0 сая төл малыг, 

хонь, ямааны цэцэг 

өвчнөөр тайван 

статусыг хадгалж, 

давхардсан тоогоор 

нийт 8.0 сая малыг тус 

тус дархлаажуулалтад 

хамруулан, 85-аас 

доошгүй хувьд 

хамгаалах дархлаа 

тогтоох

18,785.0       МЭҮГ ХХААХҮЯ

МЭХ, 

УМЭАЦТЛ, 

Биокомбинат

, МЭЭСБУЛ

6
Зооноз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх

ажлыг зохион байгуулах
2017-2020 Улсын төсөв         25,920.0 

21 аймаг, нийслэлийн 

нийт мал сүргийн 85-

аас доошгүй хувьд 

хамгаалах дархлаа 

тогтох, жил бүр 103.3 

мянган толгой малыг 

хамруулж, эрүүл аймаг, 

сум, бүсийг 

баталгаажуулах

5,710.0         

21 аймаг, нийслэлийн 

нийт мал сүргийн 85-

аас доошгүй хувьд 

хамгаалах дархлаа 

тогтох, жил бүр 103.3 

мянган толгой малыг 

хамруулж, эрүүл аймаг, 

сум, бүсийг 

баталгаажуулах

6,270.0         

21 аймаг, нийслэлийн 

нийт мал сүргийн 85-

аас доошгүй хувьд 

хамгаалах дархлаа 

тогтох, жил бүр 103.3 

мянган толгой малыг 

хамруулж, эрүүл аймаг, 

сум, бүсийг 

баталгаажуулах

6,670.0         

21 аймаг, нийслэлийн 

нийт мал сүргийн 85-

аас доошгүй хувьд 

хамгаалах дархлаа 

тогтох, жил бүр 103.3 

мянган толгой малыг 

хамруулж, эрүүл аймаг, 

сум, бүсийг 

баталгаажуулах

7,270.0         МЭҮГ ХХААХҮЯ

МЭХ, 

УМЭАЦТЛ, 

Биокомбинат

, МЭЭСБУЛ

7

Мал эмнэлгийн лабораторийг засварлах, хорио

цээрийн хяналтын цэгийг байгуулах,

мэргэжлийн үйлчилгээ, боловсон хүчнийг

чадавхижуулах

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        18,843.0 

Баруун, зүүн бүсийн 

лабораторийн чадавхи 

нэмэгдсэнээр гоц 

халдварт, халдварт 

өвчнийг цаг алдалгүй 

шуурхай оношилж, 

өвчин тархах эрсдлээс 

сэргийлэх, хилийн 

боомтод 2 хорио 

цээрийн хяналтыг цэг 

байгууллагдах, 600-аас 

доошгүй эмч 

мэргэжилтнийг сургалт 

семинарт хамруулах, 

100 гаруй 

мэргэжилтнийг давтан 

сургах, боловсон 

хүчний чадавхийг 

нэмэгдүүлэх

2,007.0         

Төвийн бүсийн 

лабораторийн чадавхи 

нэмэгдсэнээр гоц 

халдварт, халдварт 

өвчнийг цаг алдалгүй 

шуурхай оношилж, 

өвчин тархах эрсдлээс 

сэргийлэх, 500-аас 

доошгүй эмч 

мэргэжилтнийг сургалт 

семинарт хамруулах, 

100 гаруй 

мэргэжилтнийг давтан 

сургах, боловсон 

хүчний чадавхийг 

нэмэгдүүлэх

8,836.0         

Баруун, зүүн, төвийн 

бүсийн лабораторийн 

чадавхи нэмэгдсэнээр 

гоц халдварт, халдварт 

өвчнийг цаг алдалгүй 

шуурхай оношилж, 

өвчин тархах эрсдлээс 

сэргийлэх, 400-аас 

доошгүй эмч 

мэргэжилтнийг сургалт 

семинарт хамруулах, 

100 гаруй 

мэргэжилтнийг давтан 

сургах, боловсон 

хүчний чадавхийг 

нэмэгдүүлэх

4,000.0         

Баруун, зүүн, төвийн 

бүсийн лабораторийн 

чадавхи нэмэгдсэнээр 

гоц халдварт, халдварт 

өвчнийг цаг алдалгүй 

шуурхай оношилж, 

өвчин тархах эрсдлээс 

сэргийлэх, 400-аас 

доошгүй эмч 

мэргэжилтнийг сургалт 

семинарт хамруулах, 

100 гаруй 

мэргэжилтнийг давтан 

сургах, боловсон 

хүчний чадавхийг 

нэмэгдүүлэх

4,000.0         МЭҮГ ХХААХҮЯ

МЭХ, 

УМЭАЦТЛ, 

Биокомбинат

, МЭЭСБУЛ

8

Мал болон малын гаралтай түүхий эдийн гарал

үүслийг тодорхойлох, хянах тогтолцоог

оновчтой болгон хөгжүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             400.0 

Мал болон малын 

гаралтай түүхий эдийн 

гарал үүслийг 

тодорхойлох, хянах 

оновчтой бүтэц, зохион 

байгуулалтын эрх зүйг 

бүрдүүлэх

100.0            

Мал болон малын 

гаралтай түүхий эдийн 

гарал үүслийг 

тодорхойлох, хянах үйл 

ажиллагааны орц, 

гарцад хяналт тавих, 

оролцогч талуудын 

хариуцлагыг 

дээшлүүлж 

хэрэгжилтийг хангах

100.0            

Мал болон малын 

гаралтай түүхий эдийн 

гарал үүслийг 

тодорхойлох, хянах 

тогтолцоо тогтворжих

100.0            - 100.0            ХХААХҮЯ МХЕГ, МЭҮГ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

мэргэжлийн 

байгууллага

2.32. Мал эмнэлгийн албаны тогтолцоог

олон улсын жишигт нийцүүлж, үйл

ажиллагааны шуурхай, нэгдмэл байдлыг

ханган, мал, амьтны гоц халдварт,

халдварт зооноз өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх, өвчнийг хяналтад авах, тэмцэх

стратегийг хилийн боомтуудыг түшиглэн

бүсчлэн хэрэгжүүлж, мал аж ахуйн

гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг

экспортлох боломжийг нэмэгдүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Малын үржлийн ажлын стратеги төлөвлөгөөг

шинэчлэн боловсруулах, үржлийн шилмэл

малыг бүртгэж, баталгаажуулдаг болох,

бэлчээрийн монгол малыг тухайн орон нутагт

нь зохицсон, төрөлжсөн үүлдрийн малыг ашиг

шимийн чиглэлээр өсгөн үржүүлэх

2017-2020 -                    -   

Малын үржлийн ажлын 

стратеги төлөвлөгөөг 

шинэчлэн боловсруулж 

батлах, малын тоог 

чанарт шилжүүлэх 

үржил селекцийн ажлыг 

бүс нутаг бүрт 

эрчимжүүлэх ажлыг 

бодлогоор зохион 

байгуулах

-                

Бэлчээрийн монгол 

малыг тухайн орон 

нутагт нь зохицсон цөм 

сүргийн малаар, 

эрчимжсэн аж ахуйд 

төрөлжсөн үүлдрийн 

малын ашиг шимийн 

чиглэлээр өсгөн 

үржүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах

-                

Бэлчээрийн монгол 

малыг тухайн орон 

нутагт нь зохицсон цөм 

сүргийн малаар, 

эрчимжсэн аж ахуйд 

төрөлжсөн үүлдрийн 

малын ашиг шимийн 

чиглэлээр өсгөн 

үржүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах

-                

Бэлчээрийн монгол 

малыг тухайн орон 

нутагт нь зохицсон цөм 

сүргийн малаар, 

эрчимжсэн аж ахуйд 

төрөлжсөн үүлдрийн 

малын ашиг шимийн 

чиглэлээр өсгөн 

үржүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах

-                ХХААХҮЯ
МЭҮГ, 

МУСҮТ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд

2

Орон нутагт мал үржүүлэг, технологийн

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах нэгжүүдэд

бодлогын болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           1,600.0 

Малын үржүүлэг, 

технологийн ажил 

үйлчилгээний нэгжийг 

аттестатчилах ажлыг 

орон нутагт зохион 

байгуулах

400.0            

Малын үржүүлэг, 

технологийн ажил 

үйлчилгээний нэгжийг 

чадавхижуулах 

чиглэлээр арга хэмжээ 

хэрэгжүүлэн, 

шаардлагатай багаж 

тоног төхөөрөмжөөр 

хангах

400.0            

Малын үржүүлэг, 

технологийн ажил 

үйлчилгээний нэгжийг 

сум бүрт байгуулахад 

дэмжлэг үзүүлэх

400.0            

Малын үржүүлэг, 

технологийн ажил 

үйлчилгээний нэгжийг 

чадавхижуулахад 

дэмжлэг үзүүлэх

400.0            ХХААХҮЯ
МЭҮГ, 

МУСҮТ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

үржлийн ААН-

үүд

3

Бог малын хээлтүүлэгчийг мэргэжлийн ажил,

үйлчилгээний нэгж, мэргэжилтний хяналтанд

авах, гойд ашиг шимт малын дуудлага

худалдаа зохион байгуулах арга хэмжээг бүс

нутгийн болон улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           2,000.0 

 17 аймгийн 45 үүлдэр, 

омгийн үржлийн 

шилмэл малыг бүртгэж, 

малын үүлдэр, угсаа 

ашиг шимийг 

нэмэгдүүлэхэд 

мэргэжлийн 

байгууллага, 

мэргэжилтний 

удирдлага хяналтын 

дор явуулдаг 

тогтолцоог бий болгох

500.0            

Улсын хэмжээнд 

үржилд ашиглаж буй 

нийт бог малын 

хээлтүүлэгчийг сумын 

мэргэжлийн 

байгууллага, нэгжид 

төвлөрүүлэх ажлыг 

бүсчлэн зохион 

байгуулах, малчид дур 

мэдэн хээлтүүлэгч 

сонгон тавьдаг байдлыг 

зогсоох, үржлийн 

үйлчилгээний нэгжийг 

чадавхижуулах

500.0            

Тухайн бүс нутагт 

үндсэн сайжруулагчаар 

ашиглаж буй нийт 

хээлтүүлэгчийн 100 

хувь, хээлтэгчийн 30 

хувьд анги чанар, 

үүлдэрлэг байдлыг 

тогтоох

500.0            

29 үүлдэр, 3 үүлдрийн 

хэсэг, 4 үржлийн хэсэг, 

8 омог, 1 хэвшлийн 

малын удам 

үндэслэгчийн үнэт 

чанарыг үнэлэх 

мэдээллийн системийг 

бий болгох

500.0            ХХААХҮЯ
МЭҮГ, 

МУСҮТ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд

4

Шинэ үүлдэр, омгийн малын үржил, селекцийн

ажилд хянан магадлагаа хийж баталгаажуулах,

бүртгэх, тооллого явуулах, цөм сүрэг

бүрдүүлэх, үржлийн малд үзлэг, ангилалт хийх

ажлын цар хүрээг өргөтгөх, сүргийн зохист

бүтцийг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн үржил

селекцийн ажлыг эрчимжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв              800.0 

Улсын хэмжээнд 200.0 

мянган толгой малд 

үзлэг ангилалт явуулах, 

стандартын шаардлага 

хангасан үржлийн мал 

бүхий цөм сүргийг 

бүрдүүлэх

200.0            

Улсын хэмжээнд 250.0 

мянган толгой малд 

үзлэг ангилалт явуулах, 

стандартын шаардлага 

хангасан үржлийн мал 

бүхий цөм сүргийг 

бүрдүүлэх

200.0            

Улсын хэмжээнд 300.0 

мянган толгой малд 

үзлэг ангилалт явуулах, 

стандартын шаардлага 

хангасан үржлийн мал 

бүхий цөм сүргийг 

бүрдүүлэх

200.0            

Улсын хэмжээнд 350.0 

мянган толгой малд 

үзлэг ангилалт явуулах, 

стандартын шаардлага 

хангасан үржлийн мал 

бүхий цөм сүргийг 

бүрдүүлэх

200.0            ХХААХҮЯ
МЭҮГ, 

МУСҮТ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

мэргэжлийн 

байгууллага

5

Малын үржлийн үнэт чанар, удам зүйг үнэлэх

системийг бий болгон Монгол Улсын үржлийн

шилмэл малыг бүртгэж, мал бүхий иргэн,

хуулийн этгээдийн малын чанараа сайжруулах

идэвхи, сонирхлыг төрүүлэх, хөрөнгө

оруулалтыг татах

2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

             500.0 

Монгол Улсын үржлийн 

шилмэл малд удам 

зүйн үнэлгээ хийх 

системийг шинээр бий 

болгох

200.0            

14 үүлдрийн малын 

удам зүйн үнэт чанарыг 

үнэлэх ажлыг хийх

100.0            

15 үүлдэр, 3 үүлдрийн 

хэсгийн малын удам 

зүйн үнэт чанарыг 

үнэлэх ажлыг хийх

100.0            

4 үржлийн хэсэг, 8 

омог, 1 хэвшлийн 

малын удам зүйн үнэт 

чанарыг үнэлэх ажлыг 

хийх

100.0            ХХААХҮЯ
МЭҮГ, 

МУСҮТ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

мэргэжлийн 

байгууллага

6

Малын удмын сангийн үндэсний цогцолборын

эхний ээлжийг ашиглалтад оруулж, малын

генийн санг баяжуулах, биотехнологийн

ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, үр

үйлдвэрлэл, зохиомол хээлтүүлгийн үйлчилгээг

өргөтгөх

2017-2020 Улсын төсөв         11,500.0 

Малын удмын сангийн 

үндэсний цогцолборын 

эхний ээлжийг 

ашиглалтад оруулж, 

үндэсний генийн 

сангийн үйл ажиллагааг 

шинэчлэх, дотоодод 

үйлдвэрлэх малын гүн 

хөлдөөсөн үрийн 

хэмжээг 10.0 мянгад 

хүргэх

8,500.0         

Монгол малын генийн 

санг баяжуулж 

дотоодод үйлдвэрлэх 

гойд ашиг шимт малын 

гүн хөлдөөсөн үрийн 

хэмжээг 30.0 мянгад 

хүргэх, малын нөхөн 

үржихүйн 

биотехнологийн 

ололтыг нэвтрүүлэх 

ажлыг эрчимжүүлэн 

хөгжүүлэх

1,000.0         

Монгол малын генийн 

санг баяжуулж 

дотоодод үйлдвэрлэх 

гойд ашиг шимт малын 

гүн хөлдөөсөн үрийн 

хэмжээг 40.0 мянгад 

хүргэх, малын нөхөн 

үржихүйн 

биотехнологийн 

ололтыг нэвтрүүлэх 

ажлыг эрчимжүүлэн 

хөгжүүлэх

1,000.0         

Монгол малын генийн 

санг баяжуулж 

дотоодод үйлдвэрлэх 

гойд ашиг шимт малын 

гүн хөлдөөсөн үрийн 

хэмжээг 50.0 мянгад 

хүргэх, малын нөхөн 

үржихүйн 

биотехнологийн 

ололтыг нэвтрүүлэх 

ажлыг эрчимжүүлэн 

хөгжүүлэх

1,000.0         ХХААХҮЯ МУСҮТ
Мэргэжлийн 

байгууллага

1

Газар тариалан, эрчимжсэн мал аж ахуй

эрхлэх бүсэд тэжээлийн үйлдвэр байгуулах,

малын таримал тэжээлийн үр үржүүлгийн үйл

ажиллагааг дэмжих

2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

        20,000.0 

Малын тэжээлийн 

үйлдвэрийг бүсчилсэн 

байдлаар нэгийг 

шинээр байгуулах, 

тэжээлийн ургамлын 

үрийн шинэчлэл хийж 

тариалалтыг 

нэмэгдүүлэх

5,000.0         

Малын тэжээлийн 

үйлдвэрийг бүсчилсэн 

байдлаар нэгийг 

шинээр байгуулах, 

тэжээлийн ургамлын 

үрийн шинэчлэл хийж 

тариалалтыг 

нэмэгдүүлэх

5,000.0         

Малын тэжээлийн 

үйлдвэрийг бүсчилсэн 

байдлаар нэгийг 

шинээр байгуулах, 

тэжээлийн ургамлын 

үрийн шинэчлэл хийж 

тариалалтыг 

нэмэгдүүлэх

5,000.0         

Малын тэжээлийн 

үйлдвэрийг бүсчилсэн 

байдлаар нэгийг 

шинээр байгуулах, 

тэжээлийн ургамлын 

үрийн шинэчлэл хийж 

тариалалтыг 

нэмэгдүүлэх

5,000.0         ХХААХҮЯ

МХСан, 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

Мэргэжлийн 

байгууллага, 

холбоод, 

ААН-үүд

2

Өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх

техник, тоног төхөөрөмжийг сайжруулж, өвс,

тэжээлийн агуулахыг орон нутагт бий болгох

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          5,500.0 

Өвс, тэжээлийн 

нөөцийн агуулахгүй 

сумдын байршлыг 

харгалзан шинээр 5 

агуулах барих

500.0            

Өвс, тэжээлийн 

нөөцийн агуулахгүй 

сумдын байршлыг 

харгалзан шинээр 5 

агуулах барих

1,200.0         

Өвс, тэжээлийн 

нөөцийн агуулахгүй 

сумдын байршлыг 

харгалзан шинээр 5 

агуулах барих

1,800.0         

Өвс, тэжээлийн 

нөөцийн агуулахгүй 

сумдын байршлыг 

харгалзан шинээр 5 

агуулах барих

2,000.0         ХХААХҮЯ

МХСан, 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

Мэргэжлийн 

байгууллага, 

холбоод, 

ААН-үүд

1

Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах

зорилгоор инженерийн хийцтэй болон энгийн

уурхайн худаг гаргах, цас, борооны ус тогтоох

хөв цөөрөм барьж байгуулах

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        40,000.0 

Шинээр 250 худаг, 1-ээс 

доошгүй хөв, цөөрөм 

барьж байгуулснаар 

нийт мал сүргийн усан 

хангамж 10 орчим 

хувиар нэмэгдэх

5,000.0         

Шинээр 500 худаг, 2-

оос доошгүй хөв, 

цөөрөм барьж 

байгуулснаар нийт мал 

сүргийн усан хангамж 

20 орчим хувиар 

нэмэгдэх

10,000.0       

Шинээр 500 худаг, 3-

аас доошгүй хөв, 

цөөрөм барьж 

байгуулснаар нийт мал 

сүргийн усан хангамж 

20 орчим хувиар 

нэмэгдэх

10,000.0       

Шинээр 750 худаг, 4-

өөс доошгүй хөв, 

цөөрөм барьж 

байгуулснаар нийт мал 

сүргийн усан хангамж 

30 орчим хувиар 

нэмэгдэх

15,000.0       ХХААХҮЯ

БОАЖЯ, 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

Сумын ЗДТГ-

ууд, 

мэргэжлийн 

байгууллага, 

хоршоод, 

ААН-үүд

2

Нар, салхины сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглан

газрын гүнээс ус татах тоног төхөөрөмжийг

хуучин инженерийн хийцтэй худгуудыг

засварлан суурилуулах, худаг гаргах үйл

ажиллагаанд шинэ дэвшилтэт техник

технологи нэвтрүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          4,000.0 

Инженерийн хийцтэй 25-

аас доошгүй худагт нар, 

салхины эрчим хүчээр 

ажиллах ус өргүүр 

суурилуулах

1,000.0         

Инженерийн хийцтэй 25-

аас доошгүй худагт нар, 

салхины эрчим хүчээр 

ажиллах ус өргүүр 

суурилуулах

1,000.0         

Инженерийн хийцтэй 25-

аас доошгүй худагт нар, 

салхины эрчим хүчээр 

ажиллах ус өргүүр 

суурилуулах

1,000.0         

Инженерийн хийцтэй 25-

аас доошгүй худагт нар, 

салхины эрчим хүчээр 

ажиллах ус өргүүр 

суурилуулах

1,000.0         ХХААХҮЯ

БОАЖЯ, 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

Сумын ЗДТГ-

ууд, 

мэргэжлийн 

байгууллага, 

хоршоод, 

ААН-үүд

2.33. Малын тоог чанарт шилжүүлж ашиг

шим, хүртээмжийг сайжруулах,

генетикийн нөөцийг хамгаалах, үржил

селекцийн ажлыг шинжлэх ухааны

үндэслэлтэй явуулах, биотехнологийн

ололтыг нэвтрүүлэх, шинэ үүлдэр, омгийг

бий болгох, орон нутгийн мал үржлийн

нэгжүүдийг чадавхжуулна.

2.35. Хөдөөгийн хүн ам болон мал аж

ахуйн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх

зорилгоор бэлчээрт худаг, хөв цөөрөм

барьж байгуулан ашиглалт, хяналтыг

сайжруулна.

2.34. Малын тэжээлийн үйлдвэрийг

бүсчлэн байгуулах үйл ажиллагаанд

зээлийн дэмжлэг үзүүлж, өвс тэжээлийн

аюулгүй нөөцийг нэмэгдүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1
Бэлчээрийн харилцааг зохицуулах Бэлчээр

хамгаалах тухай хуулийн төслийг боловсруулах
2017-2020 -                    -   

Хуулийн үзэл 

баримтлалыг 

боловсруулж батлуулах

-                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, ЗГ-ын 

хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэн УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                
Хуулийн төслийг УИХ-

аар хэлэлцүүлэх
-                

Хууль батлагдсаны 

дараах сурталчилгаа 

болон холбогдох 

дүрэм, журмыг 

боловсруулж 

мөрдүүлэх

-                ХХААХҮЯ
БОАЖЯ, 

БХБЯ

Сумын ЗДТГ-

ууд, 

мэргэжлийн 

байгууллага, 

ААН-үүд

2

Бэлчээрийн газар зохион байгуулалтын

тогтолцоог боловсронгуй болгох, зохистой

ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх арга

хэмжээг орон нутгийн төр захиргааны

байгууллагатай хамтран зохион байгуулах

2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

          5,500.0 

Аймаг, сумдын 

бэлчээрийн 

менежментийн 

төлөвлөгөөг шинэчлэн 

зохион байгуулах

1,000.0         

Төвийн бүсийн 

аймгуудын талхлагдсан 

бэлчээрийг нөхөн 

сэргээх арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх

1,500.0         

Баруун бүсийн 

аймгуудын талхлагдсан 

бэлчээрийг нөхөн 

сэргээх арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх

1,500.0         

Зүүн бүсийн аймгуудын 

талхлагдсан 

бэлчээрийг нөхөн 

сэргээх арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх

1,500.0         ХХААХҮЯ
БОАЖЯ, 

БХБЯ

Сумын ЗДТГ-

ууд, 

мэргэжлийн 

байгууллага, 

ААН-үүд

3

Байгаль, экологийн онцлогтой уялдуулан

бэлчээрийн газарт бүсчлэл тогтоож, бүс тус

бүрийн төлөв байдлыг үнэлэх, хянах ажлыг

зохион байгуулах

2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

          2,000.0 

Төвийн бүсийн 

аймгуудын бэлчээрийн 

төлөв байдлын үнэлгээг 

хийх

500.0            

Баруун бүсийн 

аймгуудын бэлчээрийн 

төлөв байдлын үнэлгээг 

хийх

500.0            

Зүүн бүсийн аймгуудын 

бэлчээрийн төлөв 

байдлын үнэлгээг хийх

500.0            

Зүүн бүсийн аймгуудын 

бэлчээрийн төлөв 

байдлын үнэлгээг хийх

500.0            ХХААХҮЯ
БОАЖЯ, 

БХБЯ

Сумын ЗДТГ-

ууд, 

мэргэжлийн 

байгууллага, 

ААН-үүд

4

Улсын болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээний

нөөц бэлчээрийг шинээр бий болгох,

ашиглалтыг сайжруулах

2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

          6,000.0 

Улсын тусгай 

хэрэгцээний аймаг 

дундын отрын 

бэлчээрийг 50.0 мян.га-

аар нэмэгдүүлэх

1,500.0         

Улсын тусгай 

хэрэгцээний аймаг 

дундын отрын 

бэлчээрийг 50.0 мян.га-

аар нэмэгдүүлэх

1,500.0         

Улсын тусгай 

хэрэгцээний аймаг 

дундын отрын 

бэлчээрийг 50.0 мян.га-

аар нэмэгдүүлэх

1,500.0         

Улсын тусгай 

хэрэгцээний аймаг 

дундын отрын 

бэлчээрийг 50.0 мян.га-

аар нэмэгдүүлэх

1,500.0         ХХААХҮЯ

БОАЖЯ, 

БХБЯ, 

АДОБАЗ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

мэргэжлийн 

байгууллага

5

Бэлчээрт хөнөөл учруулж буй үлийн цагаан

оготно, царцаатай байгаль орчинд халгүй,

дэвшилтэт арга технологи ашиглан тэмцэх арга

хэмжээг өргөжүүлэх, малчдын оролцоог

нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2017-2020
Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
          9,600.0 

Үлийн цагаан оготно 

тархсан 10 аймгийн 

520.0 мян.га, царцаа 

тархсан 2 аймгийн 80.0 

мян.га талбайд тэмцэх 

ажлыг зохион 

байгуулах, бэлчээрийн 

даац, багтаамжыг 600.0 

мян.га-аар нэмэгдүүлэх

1,800.0         

Үлийн цагаан оготно 

тархсан 12 аймгийн 

640.0 мян.га, царцаа 

тархсан 3 аймгийн 

100.0 мян.га талбайд 

тэмцэх ажлыг зохион 

байгуулах, бэлчээрийн 

даац, багтаамжыг 740.0 

мян.га-аар нэмэгдүүлэх

2,200.0         

Үлийн цагаан оготно 

тархсан 14 аймгийн 

720.0 мян.га, царцаа 

тархсан 4 аймгийн 

120.0 мян.га талбайд 

тэмцэх ажлыг зохион 

байгуулах, бэлчээрийн 

даац, багтаамжыг 840.0 

мян.га-аар нэмэгдүүлэх

2,600.0         

Үлийн цагаан оготно 

тархсан 16 аймгийн 

860.0 мян.га, царцаа 

тархсан 4 аймгийн 

140.0 мян.га талбайд 

тэмцэх ажлыг зохион 

байгуулах, бэлчээрийн 

даац, багтаамжийг 

1000.0 мян.га-аар 

нэмэгдүүлэх

3,000.0         ХХААХҮЯ
БОАЖЯ, 

УХЭШХ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

мэргэжлийн 

байгууллага

2.37. Мал аж ахуйн салбарын тогтвортой

хөгжлийг хангахад чиглэгдсэн Малын

генетик нөөцийн тухай, Бэлчээр

хамгаалах тухай, Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай, Мал аж ахуйн хөгжлийг

дэмжих тухай хуулийг тус тус

боловсруулан батлуулж, эрх зүйн таатай

орчинг бүрдүүлнэ.

1

Малын генетик нөөцийн тухай, Бэлчээр

хамгаалах тухай, Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай, Мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих тухай

хуулийн төслүүдийг тус тус боловсруулах

2017-2020 -                    -   

Хуулийн төсөл, үзэл 

баримтлалыг 

боловсруулж, ЗГ-ын 

хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэн УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                

Хууль батлагдсаны 

дараах сурталчилгаа 

болон холбогдох 

дүрэм, журмыг 

боловсруулж 

мөрдүүлэх

-                - -                - -                ХХААХҮЯ СЯ, ХЗДХЯ

МЭҮГ, 

мэргэжлийн 

байгууллага, 

холбоод

1

Мал аж ахуй эрхэлж ирсэн олон зуун жилийн

уламжлалт мэдлэгийг бүртгэх, мэдээллийн сан

бүрдүүлэх, сурталчлах арга хэмжээг

хэрэгжүүлэх

2017-2020 -                    -   

МАА эрхэлж ирсэн 

уламжлалт мэдлэгийг 

бүртгэх, мэдээллийн 

сан бүрдүүлэх эрх зүйг 

бүрдүүлэх

-                

МАА эрхэлж ирсэн 

уламжлалт мэдлэгийг 

бүртгэх, мэдээллийн 

сан бүрдүүлж эхлэх

-                

МАА эрхэлж ирсэн 

уламжлалт мэдлэгийг 

бүртгэх, мэдээллийн 

сан бүрдүүлж, 

сурталчлах

-                

МАА эрхэлж ирсэн 

уламжлалт мэдлэгийг 

бүртгэх, мэдээллийн 

сан бүрдүүлж, 

сурталчлах

-                ХХААХҮЯ

МЭҮГ, 

МУСҮТ, 

ХААИС

Мэргэжлийн 

байгууллага, 

холбоод

2

Үхэр сүргийн таваарлаг байдал, тоог өсгөх,

сүрэгт эзлэх хээлтүүлэгч, хээлтэгчийн тоог

зохистой түвшинд барих, тоо нь цөөрч мөхөлд

хүрч болзошгүй үүлдэр, омгийн мал үржүүлж

буй иргэн, ААНБ-д мэргэжил арга зүйн болон

хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

          1,000.0 

Нийт мал сүрэгт үхрийн 

эзлэх хувийг 7.0 хувьд 

хүргэх

200.0            

Нийт мал сүрэгт үхрийн 

эзлэх хувийг 7.2 хувьд 

хүргэх

200.0            

Нийт мал сүрэгт үхрийн 

эзлэх хувийг 7.6 хувьд 

хүргэх

300.0            

Нийт мал сүрэгт үхрийн 

эзлэх хувийг 8.0 хувьд 

хүргэх

300.0            ХХААХҮЯ

МЭҮГ, 

МУСҮТ, 

ХААИС

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

мэргэжлийн 

байгууллага, 

хоршоод

3

"Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих”

хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж,

хэрэгжүүлэх

2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

             800.0 

“Эрчимжсэн мал аж 

ахуйн хөгжлийг дэмжих” 

хөтөлбөрийг шинэчлэн 

боловсруулж, ЗГ-ын 

тогтоолоор батлуулан 

хэрэгжүүлэх

200.0            
Үндэсний хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах
200.0            

Үндэсний хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах
200.0            

Үндэсний хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах
200.0            ХХААХҮЯ

МЭҮГ, 

МУСҮТ, 

ХААИС

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

мэргэжлийн 

байгууллага, 

хоршоод

4

Нийслэл хот болон томоохон хот суурингийн

ойролцоо сүү, махны чиглэлийн арвин ашиг

шимтэй үхрийн эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэх,

хөнгөлөлттэй зээл, хөрөнгө оруулалтын

дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

          1,200.0 

Сүү, махны чиглэлийн 

үхрийн эрчимжсэн аж 

ахуй эрхэлж буй 10-аас 

доошгүй ААН, иргэдэд 

зээлийн дэмжлэг 

үзүүлэх

300.0            

Сүү, махны чиглэлийн 

үхрийн эрчимжсэн аж 

ахуй эрхэлж буй 10-аас 

доошгүй ААН, иргэдэд 

зээлийн дэмжлэг 

үзүүлэх

300.0            

Сүү, махны чиглэлийн 

үхрийн эрчимжсэн аж 

ахуй эрхэлж буй 10-аас 

доошгүй ААН, иргэдэд 

зээлийн дэмжлэг 

үзүүлэх

300.0            

Сүү, махны чиглэлийн 

үхрийн эрчимжсэн аж 

ахуй эрхэлж буй 10-аас 

доошгүй ААН, иргэдэд 

зээлийн дэмжлэг 

үзүүлэх

300.0            ХХААХҮЯ

МЭҮГ, 

МУСҮТ, 

МХСан

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

мэргэжлийн 

байгууллага, 

хоршоод

5

Гахай, тахиа, шувуу, зөгий, загасны аж ахуйг

хөгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйн болон зээлийн

дэмжлэг үзүүлж, импортын бүтээгдэхүүний тоо

хэмжээг бууруулах

2017-2020
Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
             600.0 

Гахай, тахиа, шувуу, 

зөгий, загасны аж ахуй 

эрхэлж буй 5-аас 

доошгүй ААН, иргэдэд 

зээлийн дэмжлэг 

үзүүлэх

150.0            

Гахай, тахиа, шувуу, 

зөгий, загасны аж ахуй 

эрхэлж буй 5-аас 

доошгүй ААН, иргэдэд 

зээлийн дэмжлэг 

үзүүлэх

150.0            

Гахай, тахиа, шувуу, 

зөгий, загасны аж ахуй 

эрхэлж буй 5-аас 

доошгүй ААН, иргэдэд 

зээлийн дэмжлэг 

үзүүлэх

150.0            

Гахай, тахиа, шувуу, 

зөгий, загасны аж ахуй 

эрхэлж буй 5-аас 

доошгүй ААН, иргэдэд 

зээлийн дэмжлэг 

үзүүлэх

150.0            ХХААХҮЯ

МЭҮГ, 

МУСҮТ, 

МХСан

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

мэргэжлийн 

байгууллага, 

хоршоод

2.38. Мал аж ахуй эрхлэх уламжлалт хэв

маяг, мэдлэгийг хадгалах, баяжуулах,

малын тоо, төрөл, сүргийн бүтцийн зохист

харьцааг баримтлах, эрчимжсэн аж ахуйг

төрөлжүүлэн хөгжүүлэх хөтөлбөр

хэрэгжүүлнэ.

2.36. Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг

сайжруулах, төлөв байдлыг тогтоох,

хянах, сэргээн сайжруулах, доройтол,

талхагдал, цөлжилтийг бууруулах,

бэлчээрт хөнөөл учруулж байгаа мэрэгч

амьтан, шавжтай тэмцэхэд малчдын

оролцоог нэмэгдүүлж, байгаль орчинд

халгүй, дэвшилтэт аргыг ашиглана.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Төвийн бүсэд тариалангийн газрын боломжит

орон зайн ашиглалтыг сайжруулж, баруун, зүүн

бүсэд атаршсан газрыг эдийн засгийн эргэлтэд

оруулан, бүртгэл хяналтыг сайжруулан нэгдсэн

мэдээллийн сантай болох

2016-2020 -                    -   

Arc GIC программд 

улсын хэмжээний 21 

аймаг, сумдын 

тариалангийн талбайн 

байршлыг нэг бүрчлэн 

M1:100000 

хураангуйлалтай газар 

зүйн зураглалыг хийж, 

мэдээллийн санг 

байгуулах ажлыг 

эхлүүлэх, аймаг, 

нийслэл, сум, багийн 

удирлага, газрын 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны 

байгууллага, 

мэргэжилтнүүдийн 

тариалангийн талбайг 

бүртгэлжүүлэн, 

мэдээллийн сан 

байгуулах чадавхийг 

бэхжүүлэх

-                

Тариалангийн төв бүс 

нутгууд болон бусад 

аймгуудын 

тариалангийн талбайг 

нарийн бүртгэлжүүлж 

мэдээллийн санд 

оруулах

-                

Тариалангийн бүс 

нутгуудад /Дархан-Уул, 

Төв, Хэнтий, Булган, 

Говь-Алтай, Завхан 

аймгуудад/ шинээр 

тариалан эрхлэх 

боломжтой атаршсан 

газрыг тогтоож, 

мэдээлэлийн сан 

бүрдүүлэх

-                

Баруун бүсийг 70.0 

мян.га, зүүн бүсийг 

190.0 мян.га, төвийн 

бүсийг 600.0 мян.га, 

хангайн бүсийг 100.0 

мян.га, нийт 960.0 

мян.га талбайд хүргэх

-                ХХААХҮЯ

СЯ, ГХГЗЗГ, 

аймгийн 

ХХААГ-ууд

ААН-үүд

2

Газар тариалангийн гаралтай бүтээгдэхүүнд

төрөөс олгох татаас, хөрөнгө оруулалт, мөнгөн

урамшууллын тогтолцоог боловсронгуй болгож,

бүтээгдэхүүний борлуулалтыг биржийн

арилжаанд шилжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв       106,000.0 

Гурил үйлдвэрлэлд 

320.0 мян.тонн буудай 

нийлүүлэх

16,000.0       

Гурил үйлдвэрлэлд 

350.0 мян.тонн буудай 

нийлүүлэх

25,000.0       

Гурил үйлдвэрлэлд 

350.0 мян.тонн буудай 

нийлүүлэх, тонн тутамд 

олгох урамшууллыг 

85.0 мянган төгрөгт 

хүргэх

30,000.0       

Гурил үйлдвэрлэлд 

350.0 мян.тонн буудай 

нийлүүлэх, тонн тутамд 

олгох урамшууллыг 

100.0 мянган төгрөгт 

хүргэх

35,000.0       ХХААХҮЯ
СЯ, аймгийн 

ХХААГ-ууд
ААН-үүд

3

Төрөөс олгох татаас, хөрөнгө оруулалт, мөнгөн

урамшууллын тогтолцоог боловсронгуй болгож,

жилд төмс тариалах 15.0 мян.га, хүнсний

ногооны 8.5 мян.га талбайд тариалалт хийхээр

тооцож урамшуулал олгох

2016-2020 Улсын төсөв         37,600.0 

Төмс, хүнсний ногооны 

үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлэх, төмсний 

хэрэгцээг 100 хувь, 

ногооны хэрэгцээг 55 

хувь хангах

9,400.0         

Төмсний хэрэгцээг 100 

хувь, ногооны хэрэгцээг 

60 хувь хангах

9,400.0         

Төмсний хэрэгцээг 100 

хувь, ногооны хэрэгцээг 

75 хувь хангах

9,400.0         

Төмсний хэрэгцээг 100 

хувь, ногооны хэрэгцээг 

100 хувь хангах

9,400.0         ХХААХҮЯ СЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ХХААГ-ууд

4

Эх орны төмсний шинэ сортын суперэлит үр

үйлдвэрлэх, вирусгүй бичил булцуун үрээр

дотоодын хэрэгцээг хангахад дэмжлэг үзүүлэх

2016-2020 -                    -   

Вирусгүй бичил булцууг 

125 мянган ширхэг, 

элит үр 400 тонныг 

үйлдвэрлэж, жил бүр үр 

шинэчлэлийн 

системийг 

тогтворжуулах

-                

Вирусгүй бичил булцууг 

125 мянган ширхэг, 

элит үр 400 тонныг 

үйлдвэрлэж, жил бүр үр 

шинэчлэлийн 

системийг 

тогтворжуулах

-                

Вирусгүй бичил булцууг 

125 мянган ширхэг, 

элит үр 400 тонныг 

үйлдвэрлэж, жил бүр үр 

шинэчлэлийн 

системийг 

тогтворжуулах

-                

Вирусгүй бичил булцууг 

125 мянган ширхэг, 

элит үр 400 тонныг 

үйлдвэрлэж, жил бүр үр 

шинэчлэлийн 

системийг 

тогтворжуулах

-                ХХААХҮЯ СЯ
УГТЭШХ, 

ААН-үүд

5

Хүнсний ногооны үр үйлдвэрлэлийг төвийн

бүсэд Дархан-уул аймгийн УГТЭШХ-г, баруун

бүсэд Увс аймагт, зүүн бүсэд Дорнод, Хэнтий

аймгийн үр үйлдвэрлэгчдийг түшиглэн

хөгжүүлэх, нэр төрлийг нэмэгдүүлэхэд дэмжих

2016-2020 -                    -   

Ил талбайн ногооны үр 

8 нэр төрлийг 

үйлдвэрлэж, 

хэрэгцээний 60 хувийг 

хангах

-                

Ил талбайн ногооны үр 

8 нэр төрлийг 

үйлдвэрлэж, 

хэрэгцээний 60 хувийг 

хангах

-                

Ил талбайн ногооны үр 

10 нэр төрлийг 

үйлдвэрлэж, 

хэрэгцээний 85 хувийг 

хангах

-                

Ил талбайн ногооны үр 

10 нэр төрлийг 

үйлдвэрлэж, хэрэгцээг 

бүрэн хангах

-                ХХААХҮЯ СЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ХХААГ-ууд

6

Хүнсний ногооны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх,

сортуудыг турших, нутагшуулах, усалгаажуулах, 

механикжуулах замаар үйлдвэрлэлийг дэмжих

2016-2020 Улсын төсөв           8,000.0 - -                

Хүнсний ногооны нэр 

төрлийг 6 шинэ сортоор 

нэмэгдүүлж, 

үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх

2,000.0         

Хүнсний ногооны нэр 

төрлийг 20 шинэ 

сортоор нэмэгдүүлж, 

үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх

2,000.0         

Хүнсний ногооны нэр 

төрлийг 25 шинэ 

сортоор нэмэгдүүлж, 

үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх

4,000.0         ХХААХҮЯ СЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ХХААГ-ууд

7

Газар тариалангийн механикжсан ажлыг

төлбөртэй гүйцэтгэж өгдөг аж ахуйн нэгж,

хоршоонд техник, технологийн шинэчлэл

хийхэд дэмжлэг үзүүлэх, төмс хүнсний ногоо

үйлдвэрлэлийн техникийн шинэчлэл хийх

2017-2020 Гадаад зээл         17,000.0 

Төмс, хүнсний ногооны 

үйлдвэрлэлд 

шаардлагатай дунд 

оврын трактор, ХАА-н 

машин нийлүүлж, эргэн 

төлөх нөхцөлтэйгээр 

ногооочдод олгох

6,000.0         

Хөрс боловсруулах, үр 

суулгах, хураалтын 

болон ялгаж савлах 

тоног төхөөрөмжийг 

төрөлжсөн хоршоодоор 

дамжуулан 

тариаланчдад 

төлбөртэй үйлчлэх 

зохион байгуулалтад 

оруулах

5,000.0         

Тариалангийн 

үйлдвэрлэлд трактор, 

ХАА-н машиныг 

лизингээр олгох 

үйлчилгээ нэвтрүүлэх

3,000.0         

Тариалангийн 

үйлдвэрлэлийн 

механикжилтийн 

түвшинг үр тарианы 

үйлдвэрлэлд 100 хувь, 

төмсний үйлдвэрлэлд 

70 хувь, хүнсний 

ногооны үйлдвэрлэлд 

60 хувьд хүргэх

3,000.0         ХХААХҮЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

2.40. Жимс жимсгэний нэр төрөл,

үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, чацарганы

үйлдвэрлэлийн нэгдсэн сүлжээ байгуулан,

хүн амыг амин дэм бүхий жимс

жимсгэнээр ханган, экспортын орлогыг

нэмэгдүүлнэ.
1

"Жимс жимсгэнэ" хөтөлбөр хэрэгжүүлж,

Монголд ургах боломжтой жимс жимсгэний

сортуудыг турших, нутагшуулах, үржүүлэх,

үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх,

чацарганы тариалалт, хураалт, хадгалалт,

боловсруулалт, борлуулалтын чанар стандарт,

судалгаа шинжилгээнд суурилсан сүлжээг

үүсгэж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулан

"Монгол чацаргана" бренд бий болгох,

экспортод тогтвортой гаргах

2016-2020

Гадаад эх үүсвэр, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт

        40,000.0 

НҮБ-ын ХХААБ-аас 

"Жимс жимсгэнэ" төсөл 

хэрэгжүүлж, алим, 

чавганы суулгац 

импортлож туршиж 

эхлэх, жимс жимсгэний 

тариалалтыг 6500 га-д 

хүргэх, ургац 4000 

тоннд хүргэх

5,000.0         

Алим, чавганы хүйтэнд 

тэсвэртэй сортуудыг 

үржүүлж эхлэх, 

жимсний тариалалтыг 

7500 га-д хүргэх, 

ургацыг 6000 тоннд 

хүргэх

15,000.0       

Жимс жимсгэний 

тариалалтыг 8000 га-д 

хүргэх, ургацыг 10000 

тоннд хүргэх

10,000.0       

Жимс жимсгэний 

тариалалтыг 8000 га-д 

хүргэх

10,000.0       
ХХААХҮЯ, 

СЯ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

ХХААГ-ууд, 

ТББ-ууд

ЭШБ-ууд, 

ААН-үүд

1

Таримлын элит үр үржүүлгийн төв, сорт,

сорилтын салбаруудыг тариалангийн бүсийн

онцлогт тохируулан байгуулж, техник

технологийн шинэчлэл хийх

2016-2020 Улсын төсөв           6,000.0 

Сорт сорилтын хоёр 

төвийг сэргээн техник 

тоног төхөөрөмжөөр 

хангах

3,000.0         

Сорт сорилтын гурван 

төвийг сэргээн техник 

тоног төхөөрөмжөөр 

хангах

3,000.0         - -                - -                ХХААХҮЯ УГТЭШХ ААН-үүд

2

Ганд тэсвэртэй, ургац өндөртэй үр тариа, тос,

тэжээл, буурцагт таримлын нутагшсан сортын

үрийг үржүүлж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           2,300.0 

Ганд тэсвэртэй хоёр 

сортыг үржүүлж 

нутагшуулах

400.0            

Ганд тэсвэртэй хоёр 

сортыг нэмж үржүүлж 

нутагшуулах

500.0            

Тэжээлийн таримлын 

хоёр сортыг үржүүлж 

нутагшуулах

600.0            

Тас, тэжээлийн 

таримлын гурван 

сортыг нэмж үржүүлж 

нутагшуулах

800.0            ХХААХҮЯ УГТЭШХ ААН-үүд

2.41. Газрын үржил шим, үр өгөөж,

таримал ургамлын үр үржүүлгийн аж

ахуйг цогцолбор байдлаар хөгжүүлж,

үрийн сорт чанарыг сайжруулах замаар га-

аас авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

2.39. Эргэлтийн талбайн ашиглалтыг

сайжруулж, газар тариалан, эрчимжсэн

мал аж ахуй эрхлэх бүс нутгийг тогтоон үр

тариа, төмс, гол нэрийн хүнсний ногоог

100 хувь, таримал тэжээлийн 50 хувийг

дотоодын үйлдвэрлэлээр хангана.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Тариалангийн бүсийн 800.0 мянга гаруй га

талбайд хөнөөлт организмын тархалтын

судалгааг хийж, тэмцэх аргыг боловсруулах

2016-2020 -                    -   

400.0 гаруй мянган га 

талбайд тархалтын 

судалгаа хийж, тэмцэх 

арга хэмжээг 

боловсруулах

-                

Тэмцэх арга хэмжээний 

талаарх заавар 

зөвлөмжийг судалгаанд 

хамрагдсан аймгуудын 

тариалан эрхлэгчдэд 

тараах, хэрэгжүүлэх 

чиглэлээр технологийн 

сургалт семинар зохион 

байгуулах

-                

Тэмцэх арга хэмжээний 

талаарх заавар 

зөвлөмжийг судалгаанд 

хамрагдсан аймгуудын 

тариалан эрхлэгчдэд 

тараах, хэрэгжүүлэх 

чиглэлээр технологийн 

сургалт семинар зохион 

байгуулах

-                

400.0 гаруй мянган га 

талбайд тархалтын 

судалгаа хийж, тэмцэх 

арга хэмжээг 

боловсруулах

-                
ХХААХҮЯ, 

СЯ

УХЭШХ, 

аймгийн 

ХХААГ-ууд

ААН-үүд

2

Хөнөөлт организмтой тэмцэх арга хэмжээнд

ургамал хамгааллын цогц арга, газар

тариалангийн зохистой дадлыг нэвтрүүлэх,

төлөвшүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              320.0 

Ургамал хамгааллын 

цогц арга, зохистой 

дадлыг нэвтрүүлэх, 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

төмс, хүнсний ногоо 

эрхлэгчдэд зориулсан 

технологийн заавар 

зөвлөмж боловсруулах, 

технологийн сургалт 

зохион байгуулах

80.0              

Ургамал хамгааллын 

цогц арга, зохистой 

дадлыг нэвтрүүлэх, 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

төмс, хүнсний ногоо 

эрхлэгчдэд зориулсан 

технологийн заавар 

зөвлөмж боловсруулах, 

технологийн сургалт 

зохион байгуулах

80.0              

Ургамал хамгааллын 

цогц арга, зохистой 

дадлыг нэвтрүүлэх, 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

төмс, хүнсний ногоо 

эрхлэгчдэд зориулсан 

технологийн заавар 

зөвлөмж боловсруулах, 

технологийн сургалт 

зохион байгуулах

80.0              

Ургамал хамгааллын 

цогц арга, зохистой 

дадлыг нэвтрүүлэх, 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

төмс, хүнсний ногоо 

эрхлэгчдэд зориулсан 

технологийн заавар 

зөвлөмж боловсруулах, 

технологийн сургалт 

зохион байгуулах

80.0              
ХХААХҮЯ, 

СЯ

УХЭШХ, 

аймгийн 

ХХААГ-ууд

ААН-үүд

3

Тариалан эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд ургамал

хамгааллын бодис, бордоог хөнгөлөлттэй

нөхцөлөөр олгох

2016-2020 Улсын төсөв         14,680.0 

Ургацын тоо хэмжээг 

нэмэгдүүлэх, чанарыг 

сайжруулах зорилгоор 

хаврын тариалалтад 

зориулан ургамал 

хамгааллын бодис, 

бордоог хөнгөлөлттэй 

нөхцөлөөр олгох

3,670.0         

Ургацын тоо хэмжээг 

нэмэгдүүлэх, чанарыг 

сайжруулах зорилгоор 

хаврын тариалалтад 

зориулан ургамал 

хамгааллын бодис, 

бордоог хөнгөлөлттэй 

нөхцөлөөр олгох

3,670.0         

Ургацын тоо хэмжээг 

нэмэгдүүлэх, чанарыг 

сайжруулах зорилгоор 

хаврын тариалалтад 

зориулан ургамал 

хамгааллын бодис, 

бордоог хөнгөлөлттэй 

нөхцөлөөр олгох

3,670.0         

Ургацын тоо хэмжээг 

нэмэгдүүлэх, чанарыг 

сайжруулах зорилгоор 

хаврын тариалалтад 

зориулан ургамал 

хамгааллын бодис, 

бордоог хөнгөлөлттэй 

нөхцөлөөр олгох

3,670.0         
ХХААХҮЯ, 

СЯ, ТЭДСан
- ААН-үүд

4

Сэлгээний таримлын нэр төрлийг тодорхойлж,

үрийн нөөцөөр хангах, зах зээлд гаргах, сүрлэн

хучлага үүсгэх технологийг хэрэгжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           2,000.0 

Тариалангийн талбайн 

5 хувьд сэлгээний 

таримал тариалах, 

сүрлэн хучлага үүсгэх

500.0            

Тариалангийн талбайн 

10 хувьд сэлгээний 

таримал тариалах, 

сүрлэн хучлага үүсгэх

500.0            

Тариалангийн талбайн 

15 хувьд сэлгээний 

таримал тариалах, 

сүрлэн хучлага үүсгэх

500.0            

Тариалангийн талбайн 

20 хувьд сэлгээний 

таримал тариалах, 

сүрлэн хучлага үүсгэх

500.0            
ХХААХҮЯ, 

СЯ, ТЭДСан
УГТХ ААН-үүд

5
Тариалангийн талбайг хашаажуулах, ногоон

хэрэм байгуулах
2016-2020 Улсын төсөв           2,000.0 

Тариалангийн талбайн 

5 хувийг хашаажуулах
500.0            

Тариалангийн талбайн 

10 хувийг хашаажуулах
500.0            

Тариалангийн талбайн 

15 хувийг хашаажуулах
500.0            

Тариалангийн талбайн 

20 хувийг хашаажуулах
500.0            

ХХААХҮЯ, 

СЯ, ТЭДСан
УГТХ ААН-үүд

6

Хими, биологийн гаралтай ургамал хамгааллын

бодис, бордооны талаар технологийн зөвлөмж

заавар боловсруулах, талбайн болон

технологийн сургалт зохион байгуулах

2016-2020 -                    -   

Зүүн бүсийн аймгуудын 

тариалан эрхлэгч нарыг 

хамруулах

-                

Баруун бүсийн 

аймгуудын тариалан 

эрхлэгч нарыг 

хамруулах

-                

Төвийн бүсийн 

тариалан эрхлэгч нарыг 

хамруулах

-                

Төвийн бүсийн 

тариалан эрхлэгч нарыг 

хамруулах

-                
ХХААХҮЯ, 

СЯ

УХЭШХ, 

УГТХ, 

аймгийн 

ХХААГ-ууд

ААН-үүд

2.43. Усны хайгуул, судалгаанд үндэслэн

услалтын систем шинээр барьж, сэргээн

засварлах, усалгааны дэвшилтэт техник,

технологи нэвтрүүлэхийг дэмжиж,

усалгаатай талбайн хэмжээг жил бүр

нэмэгдүүлнэ.

1

Хайгуул судалгаа хийгдсэн бүсүүд болон

томоохон голуудын сав газарт урсацын

тохируулга хийж, ус хуримтлуулах усан сан

бүхий томоохон услалтын системийн толгойн

барилга, усыг талбайд хүргэх гол суваг

(хоолой), талбай хоорондын ус хуваарилах

сүлжээний барилга байгууламжийг барих

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
      128,000.0 

Усалгаатай 

тариалангийн хэмжээг 

1.0 мянган га-аар 

нэмэгдүүлэх

11,000.0       

Усалгаатай 

тариалангийн 

эргэлтэнд 3.5 мян.га 

талбайг шинээр 

ашиглалтад оруулах, 

4.2 мян.га талбайн усан 

хангамж сайжрах

39,000.0       

Усалгаатай 

тариалангийн 

эргэлтэнд 3.5 мян.га 

талбайг шинээр 

ашиглалтад оруулах, 

5.1 мян.га талбайн усан 

хангамж сайжрах

39,000.0       

Усалгаатай 

тариалангийн 

эргэлтэнд 3.5 мян.га 

талбайг шинээр 

ашиглалтад оруулах, 

8.2 мян.га талбайн усан 

хангамж сайжрах

39,000.0       
ХХААХҮЯ, 

СЯ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

ХХААГ-ууд

ЭШБ-ууд, 

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

2.44. Өвөл, зуны хүлэмжийн загвар,

цогцолбор аж ахуйг хөгжүүлж, хот

суурингийн хүн амыг шинэ ургацын

ногоогоор тогтвортой хангана.
1

Өвлийн хүлэмжийн аж ахуй байгуулахад урт

хугацаатай зээлийн эх үүсвэр бий болгох,

томоохон хот суурин газруудад гадаад орон,

олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр

загвар, цогцолбор аж ахуйнуудыг байгуулах,

зуны хүлэмжийн аж ахуйн хангамжийг

сайжруулж, орон нутагт хөнгөлөлттэй үнэ,

нөхцөлөөр нэвтрүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
      105,000.0 

Хүлэмжийн талбайг 10 

га-гаар, ургацыг 3000 тн-

оор нэмэгдүүлэх

20,000.0       

Хүлэмжийн талбайг 20 

га-гаар, ургацыг 6000 тн-

оор нэмэгдүүлэх

25,000.0       

Хүлэмжийн талбайг 35 

га-гаар, ургацыг 10000 

тн-оор нэмэгдүүлэх

25,000.0       

Хүлэмжийн талбайг 50 

га-гаар, ургацыг 15000 

тн-оор нэмэгдүүлэх

35,000.0       
ХХААХҮЯ, 

СЯ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

ХХААГ-ууд

ААН-үүд

1

Хөдөө аж ахуйн техникийн лизингийн сан

бүрдүүлж, техникийн шинэчлэл хийхэд зээлийн

дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020 Гадаад зээл         34,000.0 

Техникийн шинэчлэл 

хийхээр тендер сонгон 

шалгаруулах

8,000.0         

Техникийн шинэчлэлийг 

шинэчилвэл зохих 

техникийн 40 хувьд 

хүргэх, зээлийн 

дэмжлэг үзүүлэх

9,000.0         

Техникийн шинэчлэлийг 

шинэчилвэл зохих 

техникийн 60 хувьд 

хүргэх

9,000.0         

Техникийн шинэчлэлийг 

шинэчилвэл зохих 

техникийн 75 хувьд 

хүргэх

8,000.0         ХХААХҮЯ СЯ -

2
Механикжуулагч, инженер техникийн ажилчдын

мэргэжлийн чадварыг дээшлүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв              110.0 

Шинэ техникийг 

ашиглах технологийн 

сургалтыг 2 удаа 

зохион байгуулах

20.0              

ХААИС-тай хамтарч 

шинээр нэвтэрсэн 

техник ашиглалтын 

талбайн өдөрлөгийг 2 

удаа зохион байгуулах

30.0              

Дилер ААН-тэй хамтран 

операторчдыг 

/техникчдийг/ сургаж 

дадлагажуулах

30.0              

Дилер ААН-тэй хамтран 

операторчдыг 

/техникчдийг/ сургаж 

дадлагажуулах

30.0              ХХААХҮЯ СЯ, ХЗДХЯ ХААИС

1

Тариалангийн алслагдсан болон хил орчмын

худалдааны бүсэд элеватор байгуулах,

үтрэмийн дэвшилтэт технологийн шинэчлэлийг

эрчимжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв         19,600.0 

Дорнод аймгийн 

Халхгол суманд 20.0 

мянган тонн хүртэл 

багтаамжтай элеватор 

байгуулах

9,000.0         

Увс аймгийн 

Баруунтуруун суманд 

20.0 мянган тонн 

хүртэл багтаамжтай 

элеватор байгуулах

8,000.0         

ААН-ийн үтрэмд үрийн 

буудай хадгалах 

зориулалттай босоо 

төмөр агуулахын 

багтаамжийг 4000 тн-

оор нэмэгдүүлэх

1,600.0         - 1,000.0         ХХААХҮЯ СЯ ТЭДСан

2
Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнийн

зоорийн багтаамжийг нэмэгдүүлэх
2016-2020 Улсын төсөв           8,000.0 

Орон нутагт зоорийн 

багтаамжийг 7000 тн-

оор нэмэгдүүлэх

2,000.0         

Орон нутагт зоорийн 

багтаамжийг 8000 тн-

оор нэмэгдүүлэх

3,000.0         

Орон нутагт зоорийн 

багтаамжийг 8000 тн-

оор нэмэгдүүлэх

3,000.0         - -                ХХААХҮЯ СЯ -

3

Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнийг ялгах,

савлах, хатаах тоног төхөөрөмж нийлүүлэх,

хадгалалтын шинэ аргуудыг нэвтрүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              800.0 - -                

Төмс, хүнсний ногоо, 

жимс жимсгэнийг ялгах, 

савлах бага дунд оврын 

тоног төхөөрөмжийг 

нийлүүлж, хураалтын 

дараах хорогдлыг 2.0 

хүртэл хувиар 

бууруулах

300.0            

Хатаах арга 

технологийн талаар 

сургалт явуулж, тоног 

төхөөрөмжийг 

нийлүүлэх

200.0            

Хадгалалтын шинэ 

технологи нэвтрүүлж, 

хураалтын дараах 

хорогдлыг 3.0 хүртэл 

хувиар бууруулах

300.0            ХХААХҮЯ СЯ

Аймгийн 

ХХААГ-ууд, 

мэргэжлийн 

холбоод

2.42. Ургамал хамгааллын цогц арга

хэмжээг төлөвшүүлж, тариалангийн

талбайн хөрсийг элэгдэл, эвдрэлээс

хамгаалж, үржил шимийг сайжруулах,

таримлын зохистой сэлгээ, тэг

элдэншүүлгийн технологийг үе

шаттайгаар нэвтрүүлнэ.

2.45. Газар тариалангийн зориулалттай

дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмж,

бордоо, ургамал хамгааллын бодисыг

татварын бодлого, санхүүгийн лизингийн

арга хэрэгслээр дэмжинэ.

2.46. Зоорь, агуулах, элеватор, үтрэмийн

техник, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг

нэмэгдүүлэх, хадгалалт борлуулалтын

нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэхэд дэмжлэг

үзүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

4

Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнийн

хадгалалт борлуулалтын сүлжээний

менежмент, бүтцийг боловсруулж нэвтрүүлэх

2018-2020 Улсын төсөв              230.0 - -                

Төмс, хүнсний ногоо, 

жимс жимсгэнийн 

хадгалалт 

борлуулалтын сүлжээ 

зохион байгуулах 

хэлэлцүүлэг хийж, 

аргачлалыг 

боловсруулах

40.0              

Улаанбаатар хотын 

томоохон зоорь, 

худалдааны төвийг 

түшиглэсэн загвар 

борлуулалтын 

сүлжээний зохион 

байгуулалтын бүтцийг 

бүрдүүлэх

90.0              

Дархан-Уул, Орхон 

аймагт борлуулалтын 

сүлжээний загвар 

төвийн үйл ажиллагааг 

зохион байгуулах

100.0            ХХААХҮЯ СЯ

Аймгийн 

ХХААГ-ууд, 

мэргэжлийн 

холбоод

2.47. Тариалангийн даатгалын эрх зүйн

орчинг бүрдүүлнэ.

1

Тариалангийн даатгалын эрх зүйн тогтолцоог

бүрдүүлэх, давхар даатгалын системийг

төлөвшүүлэх

2016-2020 -                    -   

Хуулийн ажлын хэсэг 

байгуулах, олон улсын 

туршлагыг судалж, 

тариалангийн 

даатгалын зөв арга 

механизмыг сонгох

-                

Хуулийн төсөл, үзэл 

баримтлалыг 

боловсруулах, 

хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулах

-                

Хуулийн үзэл 

баримтлалыг 

батлуулах, хуулийн 

төслийг ЗГ-ын 

хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэх

-                
Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                ХХААХҮЯ - -

1

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай,

Зарим барааны импортын гаалийн татварын

тухай, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан

татварын тухай, ТБОНӨХБАҮХА тухай

хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

хуулийн төслийг боловсруулж, УИХ-д өргөн

мэдүүлэх

2017-2018 -                    -   

Импортын гаалийн 

албан татварын тухай 

хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах, 

жагсаалт шинэчлэн 

батлах, үйлдвэрлэл, 

худалдааны харилцааг 

зохицуулах эрх зүйн 

орчин сайжрах

-                

Үйлдвэрлэл, 

худалдааны харилцааг 

зохицуулах эрх зүйн 

орчин сайжирч, нэмүү 

өртөг шингэсэн 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл өсөх, 

дотоодын зах зээлийг 

хамгаалах, дотоодын 

худалдан авалтыг 

нэмэгдүүлэх боломж 

бүрдэх

-                

Үйлдвэрлэл, 

худалдааны харилцааг 

зохицуулах эрх зүйн 

орчин сайжирч, нэмүү 

өртөг шингэсэн 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл өсөх, 

дотоодын зах зээлийг 

хамгаалах, дотоодын 

худалдан авалтыг 

нэмэгдүүлэх боломж 

бүрдэх

-                

Үйлдвэрлэл, 

худалдааны харилцааг 

зохицуулах эрх зүйн 

орчин сайжирч, нэмүү 

өртөг шингэсэн 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл өсөх, 

дотоодын зах зээлийг 

хамгаалах, дотоодын 

худалдан авалтыг 

нэмэгдүүлэх боломж 

бүрдэх

-                
ХХААХҮЯ, 

СЯ 

Холбогдох 

яамд
-

2

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн

шинэчилсэн найруулга, Хоршооны тухай

хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг

боловсруулж, батлуулах

2017-2020 -                    -   
Хуулийн төсөл УИХ -

аар батлагдах
-                - -                - -                - -                ХХААХҮЯ ХЗДХЯ ХНХЯ

3

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөрийг

шинэчлэн батлуулж хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг

үзүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           1,450.0 
Хөтөлбөрийн төслийг 

боловсруулах
250.0            

Жижиг, дунд 

үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийн чадавхи 

нэмэгдэх

300.0            

Ажлын байр нэмэгдэн, 

шинэ бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээ бий болгох

400.0            

Ажлын байр нэмэгдэн, 

шинэ бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээ бий болгох

500.0            ХХААХҮЯ ХЗДХЯ ХНХЯ

4
Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
2018-2020 Улсын төсөв           1,500.0 Хоршоодыг үнэлэх 300.0            

Хөтөлбөрийг 

боловсруулан 

батлуулах

300.0            
Загвар хоршоодыг 

байгуулах
400.0            

Хоршоодын 

борлуулалтын 

сүлжээний тогтолцоо 

бий болох

500.0            ХХААХҮЯ ХЗДХЯ ХНХЯ

5

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг зээлийн

эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор Зээлийн

эрсдлийн даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлэх эрх

зүйн орчныг бүрдүүлэх

2017-2020 -                    -   

Эрх зүйн орчныг бий 

болгох чиглэлээр 

судалгаа хийгдэх

-                

Жижиг, дунд 

үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийг зээлийн 

эрсдлээс хамгаалах 

зорилгоор Зээлийн 

эрсдлийн даатгалын 

тогтолцоог нэвтрүүлэх 

эрх зүйн орчин бүрдэх

-                - -                - -                ХХААХҮЯ СЯ ХЗДХЯ

6
“Үйлдвэржилт 21:100” хөтөлбөрийг

боловсруулан батлуулах
2016-2020 -                    -   

Өнөөгийн байдлын 

судалгаа хийж, аж 

үйлдвэрийн зураглал 

гаргах, хөтөлбөрийн 

төслийг боловсруулж 

батлуулах

-                
Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                ХХААХҮЯ

СЯ, УУХҮЯ, 

ЗТХЯ, БХБЯ, 

БСШУСЯ, 

ЭХЯ, ҮХГ, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

Холбогдох 

агентлагууд

7

"Үйлдвэржилт 21:100" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

хүрээнд 21 аймагт 100 нэр төрлийн

бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулахад санхүү,

эрх зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллах

2016-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

      301,000.0 

Нөхцөл байдлын 

судалгаанд үндэслэн 

үйлдвэржилтийн 

зураглал гаргаж, аймаг, 

орон нутгийн нөөц 

боломжид тулгуурласан 

үйлдвэрүүдийн ТЭЗҮ-

ийг боловсруулах

1,000.0         

Үйлдвэрүүдийг барьж 

байгуулах бүтээн 

байгуулалтын ажил 

эхлэх, үндсэн дэд бүтэц 

нь шийдэгдсэн 

үйлдвэрүүдийн үйл 

ажиллагааг эхлүүлэх, 

дэд бүтцийн бүтээн 

байгуулалтын 25-30 

хувь нь хийгдэх

100,000.0     

Үйлдвэрүүдийн үйл 

ажиллагааг эхлүүлж, 

туршилт тохируулга 

хийгдэх, дэд бүтцийн 

бүтээн байгуулалтын 45-

60 хувь нь хийгдэх

100,000.0     

Хөтөлбөрийн биелэлт 

хангагдаж, хөнгөн 

болон хүнсний 

үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний салбарын 

татвар, эрх зүй, 

бизнесийн таатай 

орчин бүрдэж, 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийн хэмжээ 

10 хувьд хүрэх

100,000.0     ХХААХҮЯ

СЯ, УУХҮЯ, 

ЗТХЯ, БХБЯ, 

БСШУСЯ, 

ЭХЯ, ҮХГ, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

Холбогдох 

агентлагууд

8
Худалдааны тухай, Дэмпингийн тухай хуулийн

төслийг тус тус батлуулж, хэрэгжүүлэх
2016-2020 -                    -   

 Хуулийн төслийг 

боловсруулж батлуулах
-                

Хуулийн төсөл 

батлагдсанаар 

холбогдох журмын 

төслүүдийг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангах
-                

ХХААХҮЯ, 

ГХЯ, ХЗДХЯ
- -

9

Хөнгөн үйлдвэр, худалдаа, нийтийн хоол, ахуйн

үйлчилгээний салбарын стандартыг шинэчлэх

болон шинээр боловсруулж, олон улсын болон

бүс нутгийн түвшинд хүргэх

2017-2019 -                    -   

Хөнгөн үйлдвэр, 

худалдаа, нийтийн хоол 

үйлчилгээний салбарын 

стандартуудыг 

шинэчлэн найруулж 

батлуулах

-                

Хоолны газрын 

үйлчилгээний стандарт, 

үйлчилгээний соёл, 

ёсзүйн стандарт болон 

гоо сайхны 

үйлчилгээний 

стандартыг шинээр 

боловсруулж, 

батлуулах, стандартын 

хэрэгжилтийг хангах

-                

Хөнгөн үйлдвэрийн 

салбарт мөрдөж байгаа 

нийт стандартын 

түвшинд үзлэг хийж, 

шинэчлэх болон 

шинээр боловсруулах, 

олон улсын болон бүс 

нутгийн түвшинд хүрсэн 

стандартын хувийг 5 

хувь нэмэгдүүлэх

-                
Стандартын 

хэрэгжилтийг хангах
-                

ХХААХҮЯ, 

СХЗГ 
-

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

2.48. Үйлдвэржилтийн 21:100 хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлж, импортыг орлох экспортын

чиглэлийн тэргүүлэх болон жижиг, дунд

үйлдвэрлэл, хоршоо, худалдаа,

үйлчилгээний салбарын татвар, эрх зүй,

бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлж, нэмүү

өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэлийн дотоодын нийт

бүтээгдэхүүнд эзлэх хэмжээг

нэмэгдүүлнэ.

2.46. Зоорь, агуулах, элеватор, үтрэмийн

техник, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг

нэмэгдүүлэх, хадгалалт борлуулалтын

нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэхэд дэмжлэг

үзүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

10
Ахуй үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх

хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв           1,000.0 

Хөтөлбөрийг 

боловсруулах судалгаа, 

уулзалт хэлэлцүүлгүүд 

хийгдэх, хөтөлбөрийг 

боловсруулах

40.0              

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 30 хувьд 

хүргэх

400.0            

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 60 хувьд 

хүргэх

400.0            

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 90 хувьд 

хүргэх

160.0            ХХААХҮЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

11

Төрийн худалдан авалтад нийлүүлэх дотоодын

үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо

хэмжээг нэмэгдүүлэх 

2017-2020 -                    -   
Худалдан авалт 5 

хувиар нэмэгдэх
-                

Худалдан авалт 10 

хувиар нэмэгдэх
-                

Худалдан авалт 15 

хувиар нэмэгдэх
-                

Худалдан авалт 20 

хувиар нэмэгдэх
-                ХХААХҮЯ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ЭШБ-ууд

ААН-үүд

12

Монголд үйлдвэрлэсэн зах зээлийн эрэлтэд

нийцсэн "Үндэсний бахархалт бүтээгдэхүүн"-

ийг хөгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв              250.0 

Импортыг орлох, 

экспортын чиг 

баримжаатай 

"Үндэсний бахархалт 

бүтээгдэхүүн"-ий 

шалгаруулалт явуулах

70.0              

10 хүртэл нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүн 

шалгаруулж, таниулан 

сурталчлах

60.0              

10-15 нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүн 

шалгаруулах, дотоодын 

үйлдвэрийн 

борлуулалтыг 1.5 

хувиар өсгөх

70.0              

10-15 нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүн 

шалгаруулах, дотоодын 

үйлдвэрийн 

борлуулалтыг 2 хувиар 

өсгөх

50.0              ХХААХҮЯ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ЭШБ-ууд

ААН-үүд

13

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын эрдэм

шинжилгээ, судалгааны чиглэлийн хүрээлэн,

төвийн үйл ажиллагааг үйлдвэрлэлийн үйл

ажиллагаатай уялдуулан зохион байгуулж,

оновчтой бүтцэд оруулах, хүрээлэнгийн

чадавхийг бэхжүүлэх 

2017-2019 Гадаад эх үүсвэр              250.0 

Эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны үр дүнг 

үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх, харилцан 

уялдаатай хамтран 

ажиллах тогтолцоог 

бий болгох

100.0            

Хүрээлэнгийн 

чадавхийг бэхжүүлэх, 

сургалтад хамруулах, 

тоног төхөөрөмжийг 

сайжруулахад дэмжлэг 

үзүүлэх

100.0            

Хүрээлэнгийн 

чадавхийг бэхжүүлэх, 

сургалтад хамруулах, 

тоног төхөөрөмжийг 

сайжруулахад дэмжлэг 

үзүүлэх

50.0              

Хүрээлэнгийн чадавхи 

дээшилж, судалгааны 

ажлын үр дүнд чанарын 

ахиц гарах

-                ХХААХҮЯ БСШУСЯ -

14
Сум хөгжүүлэх сангийн журмыг шинэчлэх, үйл

ажиллагааг боловсронгуй болгох
2017-2020 -                    -   Журам шинэчлэгдэх -                - -                - -                - -                ХХААХҮЯ СЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

15

Сонгосон томоохон сууринд хөдөө аж ахуйн

үйлдвэрлэл, технологийн парк барих загвар

төслүүдийг хэрэгжүүлэх

2016-2020

Гадаад эх үүсвэр, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт

      200,050.0 

ХАА-н боловсруулах 

үйлдвэрлэлийн 

кластерын хөгжил, 

байршлын судалгаа 

хийх

50.0              

Сонгосон 5 томоохон 

сууринд ХААҮТП 

байгуулж, нэмүү өртөг 

шингэсэн бүтээгдэхүүн 

экспортлох боломжийг 

бүрдүүлэх

50,000.0       
5 томоохон сууринд 

ХААҮТП байгуулах
50,000.0       

10 томоохон сууринд 

ХААҮТП байгуулах
100,000.0     ҮХГ ХХААХҮЯ -

16

Монголд үйдвэрлэсэн цементийг экспортлох

бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлэх ажлыг

зохион байгуулах

2017-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
      100,000.0 

Экспортлох бараа 

бүтээгдэхүүн нэмэгдэх, 

эрх зүйн орчин 

судалсны үндсэн дээр 

барилгын материал 

экспортлох боломж 

нэмэгдэх

-                

Монголд үйлдвэрлэсэн 

цемент экспортлогдож 

эхлэх

30,000.0       

Монголд үйлдвэрлэсэн 

бараа бүтээгдэхүүнийг 

экспортлох хууль, эрх 

зүйн орчинтой 

уялдуулан цемент 

экспортлох эрх зүйн 

орчныг бүрдүүлэх

40,000.0       

Монголд үйлдвэрлэсэн 

цемент экспортлогдох 

ажил жигдрэх

30,000.0       СЯ, ГЕГ, ҮХГ БХБЯ ААН-үүд

2.49. Хөдөө аж ахуйн бараа,

бүтээгдэхүүний үнийн зохицуулалтын эрх

зүйн орчинг бүрдүүлнэ.

1
Эрх зүйн орчин бүрдүүлэх судалгаа хийх,

холбогдох шийдвэрийн төслийг боловсруулах 
2017 -                    -   

Судалгааг хийж, 

шийдвэрийн төслийг 

боловсруулах

-                - -                - -                - -                ХХААХҮЯ СЯ -

1
"Загвар хоршоод”-ыг байгуулж, хөрөнгө

санхүүгээр дэмжлэг үзүүлэх
2017-2020

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

сан, Жижиг, дунд 

үйлдвэрийг 

хөгжүүлэх сан, бусад 

эх үүсвэр

        37,500.0 
50 хоршоодод дэмжлэг 

үзүүлэх
-                

50 хоршоодод дэмжлэг 

үзүүлэх
12,500.0       

50 хоршоодод дэмжлэг 

үзүүлэх
12,500.0       

50 хоршоодод дэмжлэг 

үзүүлэх
12,500.0       ХХААХҮЯ СЯ, ХНХЯ -

2

Жижиг, дунд үйлдвэрийн зээлийн эх үүсвэрийг

нэмэгдүүлэн, зээлийн болон батлан даалтын

нөхцөлийг сайжруулах

2017-2020 Улсын төсөв         80,000.0 

ААН-үүдийн эргэлтийн 

хөрөнгө нэмэгдэж, 

тоног төхөөрөмж 

шинэчлэгдэн ажлын 

байр нэмэгдэх

20,000.0       

Ажлын байр нэмэгдэн 

үйлдвэрлэлийн хүчин 

чадал дээшилж 

дэвшилтэт техник 

технологи нэвтрүүлэх

20,000.0       

Ажлын байр нэмэгдэн 

шинэ бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээ бий болгох

20,000.0       

Ажлын байр нэмэгдэн 

шинэ бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээ нэвтрүүлж, 

зах зээлээ өргөтгөн, 

борлуулалтын орлого 

20-30 хүртэл хувиар 

нэмэгдэх

20,000.0       ХХААХҮЯ СЯ
Хөгжлийн 

банк

3

Экспортын чиглэлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

үйлдвэрүүдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх,

Үйлдвэр хөгжүүлэх санг байгуулах, эх

үүсвэрийг бүрдүүлэх талаар холбогдох

шийдвэрийг батлуулах

2017 Улсын төсөв

Үйлдвэр хөгжүүлэх санг 

байгуулах, эх үүсвэрийг 

бүрдүүлэх талаар 

холбогдох эрх зүйн 

баримт бичиг 

боловсруулах

4

Гадагш урсах валютын урсгалыг сааруулах

өндөр үр ашиг бүхий дэвшилтэт технологи бий

болгон нэвтрүүлж, нутагшуулсан үйлдвэрт

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, Хөнгөн

үйлдвэрийн технологийн түвшний үнэлгээ хийх

эрх зүйн үндэслэлийг шинэчлэн боловсруулах

2017 Улсын төсөв

Хөнгөн үйлдвэрийн 

технологийн түвшний 

үнэлгээ хийх эрх зүйн 

үндэслэлийг шинэчлэн 

боловсруулах

1

Түүхий эдийн бэлтгэл, тээвэрлэлтийг

боловсронгуй болгож, үндэсний үйлдвэрт

тогтвортой нийлүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх

2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

          3,400.0 

Түүхий эдийн бэлтгэл 

тээвэрлэлт, тээвэр 

ложистикийн чиглэлээр 

судалгаа, тооцоо хийж, 

загвар цэг байгуулах 

ажлыг хувийн 

хэвшилтэй хамтран 

зохион байгуулах

1,200.0         

Нядалгааны болон 

түүхий эдийн 

тордолтын загвар 

цэгийг байгуулж, 

туршилтын үйл 

ажиллагааг эхлүүлэх, 

түүхий эдийн гарал 

үүсэл тодорхой болж, 

малчид, түүхий эд 

бэлтгэн 

нийлүүлэгчдийн зүгээс 

түүхий эдийн чанарт 

анхаарал тавьдаг 

болох

2,200.0         

Ноосыг орон нутагт 

бэлтгүүлж, ялгах үйл 

ажиллагааг орон нутагт 

хийх, арьс ширийг 

нядалгааны цэгт ойр 

чанарын хамгаалалт 

хийх зэргээр түүхий 

эдийн чанарын түвшинг 

нэмэгдүүлж, тээврийн 

зардлыг бууруулах

-                

Орон нутгаас тээвэрлэх 

ноосны тээврийн 

зардлыг 30 хувиар, 

арьс ширэн түүхий 

эдийн нядалгааны 

үеийн механик гэмтлийг 

50 хүртэл хувиар 

бууруулж, анхан шатны 

тордолтыг стандартын 

дагуу хийн, чанарыг 

хамгаалах боломж 

бүрдэх, арьс ширний 

үнэ цэнэ нэмэгдэж, 

хаягдал буурах

-                ХХААХҮЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ААН-үүд

          5,000.0 

2.48. Үйлдвэржилтийн 21:100 хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлж, импортыг орлох экспортын

чиглэлийн тэргүүлэх болон жижиг, дунд

үйлдвэрлэл, хоршоо, худалдаа,

үйлчилгээний салбарын татвар, эрх зүй,

бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлж, нэмүү

өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэлийн дотоодын нийт

бүтээгдэхүүнд эзлэх хэмжээг

нэмэгдүүлнэ.

2.51. Ноос, ноолуур, арьс ширэн түүхий

эдийн бэлтгэл тээвэрлэлт, үндэсний

үйлдвэрт тогтвортой нийлүүлэх

тогтолцоог бүрдүүлж, түүхий эдийн санг

бий болгоно.

2.50. Хөнгөн, жижиг, дунд үйлдвэр,

хоршооны салбарт урт хугацаат хөрөнгө

оруулалтын болон санхүү, зээлийн уян

хатан бодлого хэрэгжүүлнэ.

Экспортод эцсийн 

бүтээгдэхүүнийхээ 30-

аас дээш хувийг 

гаргасан, өндөр үр ашиг 

бүхий дэвшилтэт 

технологи бий болгон, 

нэвтрүүлж, 

нутагшуулсан үйлдвэрт 

санхүүгийн дэмжлэг 

үзүүлэх боломж бүрдэх

ХХААХҮЯ ГХЯ

Үйлдвэр хөгжүүлэх 

сангийн эх үүсвэрийг 

бүрдүүлж, санхүүгийн 

дэмжлэг олгох боломж 

бүрдэх

Экспортод эцсийн 

бүтээгдэхүүнийхээ 30-

аас дээш хувийг 

гаргасан, өндөр үр ашиг 

бүхий дэвшилтэт 

технологи бий болгон, 

нэвтрүүлж, 

нутагшуулсан үйлдвэрт 

санхүүгийн дэмжлэг 

үзүүлэх боломж бүрдэх

          3,000.0                    -                      -             2,000.0 -
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Ноос, ноолуур, арьс ширэн түүхий эдийн сан

байгуулж, эргэлтийн хөрөнгийн дэмжлэг

үзүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв       590,000.0 

Ноолуур, арьс ширэн 

түүхий эдийн сан 

байгуулах, эргэлтийн 

хөрөнгийн зээл олгох 

механизмыг бүрдүүлэх 

эрх зүйн баримт бичиг 

боловсруулах

-                

Түүхий эд бэлтгэл, 

тээвэр ложистикийн 

жишиг сүлжээ бий 

болгож, түүхий эдийг 

үнийн уналтын 

эрсдэлээс хамгаалах 

сан байгуулах

500,000.0     

Ноолуур, арьс ширэн 

түүхий эдийн сан 

байгуулах эрх зүйн 

баримт бичиг 

боловсруулан 

батлуулж, эргэлтийн 

хөрөнгийн зээл олгох 

боломж бүрдүүлэх

60,000.0       

 Улсын хэмжээнд 

жилдээ шаардлагатай 

түүхий эдийг улиралд 

нь бэлтгэх эргэлтийн 

хөрөнгийн зээл олгох 

боломжтой болох

30,000.0       ХХААХҮЯ
Түүхий эдийн 

сан
ААН-үүд

1

Монголд үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг

олон улсын худалдааны болон цахим

худалдааны сүлжээнд хамруулах боломжийг

судалж, бараа бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв                50.0 

Олон улсын 

худалдааны болон 

цахим худалдааны 

сүлжээ, Монголын 

бараа бүтээгдэхүүнийг 

нийлүүлэх боломжийг 

судлах

-                

Монголын бараа 

бүтээгдэхүүнийг 1-2 

сүлжээнд хамруулах

20.0              

Монголын бараа 

бүтээгдэхүүнийг нийт 3 

сүлжээнд хамруулах

20.0              

Монголын бараа 

бүтээгдэхүүнийг нийт 4 

худалдааны сүлжээнд, 

1 цахим сүлжээнд 

хамруулах

10.0              ХХААХҮЯ
ГХЯ, 

ЭСЯамд
ААН-үүд

2

Монголд үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг

олон улсын болон хөрш орнуудын зах зээлд

гаргах зорилгоор үзэсгэлэн худалдаа, экспо

зохион байгуулах

2017-2020 Улсын төсөв           3,650.0 

 "Монгол-Хятадын 

экспо" үзэсгэлэн 

яармагийг зохион 

байгуулах, бусад 

орнуудтай хамтарсан 

үзэсгэлэн зохион 

байгуулах чиглэлээр 

судалгаа хийх

150.0            

БНХАУ-аас бусад 

гадаадын нэг улстай 

хамтарсан үзэсгэлэн 

зохион байгуулах

1,000.0         

"Монгол-Хятадын 

экспо" үзэсгэлэнг 

Монгол Улсад зохион 

байгуулах

2,000.0         

Монгол Улс гурав дахь 

гадны улстай 

хамтарсан үзэсгэлэн, 

яармаг зохион 

байгуулах

500.0            ХХААХҮЯ
ГХЯ, ГЕГ, 

ТЕГ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

3
Монгол брэнд бүтээгдэхүүнийг дэлхий нийтэд

сурталчлах, таниулах
2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             900.0 

"Хаан ширхэгт" 

брэндийг үйлдвэрлэн, 

гэрчилгээ олгож, 

борлуулалтыг 500 саяд 

хүргэх

-                

Монгол брэндийн 

борлуулалтын орлого 

суурь оноос 2 дахин 

өсөх

300.0            

Монгол брэндийн 

борлуулалтын орлого 

суурь оноос 8 дахин 

өсөх

300.0            

Монгол брэндийн 

борлуулалтын орлого 

суурь оноос 15 дахин 

өсөх

300.0            ХХААХҮЯ

ГХЯ, 

мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

-

1

Хөнгөн болон хүнсний үйлдвэрийн хүний

нөөцийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн

мэргэжилтэй ажилтны хүртээмжийг

нэмэгдүүлэх арга хэмжээг бусад яамдтай

уялдуулан хэрэгжүүлэх

2017-2020 -                    -   

Зорилтот мэргэжлийн 

жагсаалтад оруулж 

батлуулах

-                

Салбарын инженер, 

техникийн ажилчдыг 

мэргэжил дээшлүүлэх, 

үнэмлэхжүүлэх богино 

хугацаанд сургах 

ажлын уялдааг хангаж 

ажиллах

-                
Хөтөлбөр, арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх
-                

Хөтөлбөр, арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх
-                ХХААХҮЯ БСШУСЯ МБСБ-ууд

2
“Мэргэжилтэй ажилтан” хөтөлбөрийг

боловсруулан батлуулах
2017-2020 -                    -   

Боловсролын 

байгууллага, ажил 

олгогч хамтарч 

сургалтын хөтөлбөр 

боловсруулах

-                

Үйлдвэрлэлд хэрэгцээт 

ажилтнуудыг урт, 

богино хугацаагаар 

сургах ажлын уялдааг 

хангаж ажиллах

-                
Хөтөлбөр, арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх
-                

Хөтөлбөр, арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх
-                ХХААХҮЯ БСШУСЯ МБСБ-ууд

3

Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарын ажиллах

хүчнийг бэлтгэх, сургах, давтан сургах арга

хэмжээг МСҮТ-үүдийг түшиглэн зохион

байгуулах

2017-2020 Улсын төсөв              300.0 
Холбогдох дүрэм 

журам батлагдах
-                

Сургалтанд тухайн 

салбарын ажиллах 

хүчний 20 хувийг 

хамруулах

100.0            
Хөтөлбөр, арга хэмжээ 

хэрэгжих
100.0            

Хөтөлбөр, арга хэмжээ 

хэрэгжих
100.0            ХХААХҮЯ ХНХЯ МБСБ-ууд

1

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт тэргүүний

дэвшилтэт технологи дамжуулах, нэвтрүүлэх

чиглэлээр ажиллаж байгаа хувийн хэвшлийн

байгууллагаар төрийн зарим үүргийг

гүйцэтгүүлэх, санхүү болон эрх зүйн дэмжлэг

үзүүлж хамтран ажиллах, АХБ, ЕСБХБ-ны

төслийн хүрээнд хамтран ажиллах

2017-2018
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             200.0 

Технологи дамжуулалт, 

зөвлөгөө мэдээллээр 

үйлчилсэн 1 гэрээт 

ажил хийгдэж, 

технологи нутагшуулах 

нөхцөл бүрдэх

30.0              

Технологи дамжуулалт, 

зөвлөгөө мэдээллээр 

үйлчилсэн 1 гэрээт 

ажил хийгдэж, 

технологи нутагшуулах 

нөхцөл бүрдэх

50.0              

Технологи дамжуулалт, 

зөвлөгөө мэдээллээр 

үйлчилсэн 1 гэрээт 

ажил хийгдэж, 

технологи нутагшуулах 

нөхцөл бүрдэх

100.0            

Технологи дамжуулалт, 

зөвлөгөө мэдээллээр 

үйлчилсэн 1 гэрээт 

ажил хийгдэж, 

технологи нутагшуулах 

нөхцөл бүрдэх

20.0              

ХХААХҮЯ, 

СЯ, 

Хөгжлийн 

банк

ГХЯ, 

БСШУСЯ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

2

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд үзүүлэх

бизнес инкубацийн үйлчилгээг боловсронгуй

болгох, гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжин

хөгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв              300.0 

Жижиг, дунд үйлдвэр 

эрхлэгчдэд үзүүлэх 

бизнес инкубацийн 

үйлчилгээ шинэ 

түвшинд хүрч, шинээр 

гарааны бизнес 

эрхлэгчид болон 

инкубациас үйлчилгээ 

авсан иргэн, ААН-ийн 

тоо нэмэгдэх

-                

Жижиг, дунд үйлдвэр 

эрхлэгчдэд үзүүлэх 

бизнес инкубацийн 

үйлчилгээ шинэ 

түвшинд хүрч, шинээр 

гарааны бизнес 

эрхлэгчид болон 

инкубациас үйлчилгээ 

авсан иргэн, ААН-ийн 

тоо нэмэгдэх

100.0            

Жижиг, дунд үйлдвэр 

эрхлэгчдэд үзүүлэх 

бизнес инкубацийн 

үйлчилгээ шинэ 

түвшинд хүрч, шинээр 

гарааны бизнес 

эрхлэгчид болон 

инкубациас үйлчилгээ 

авсан иргэн, ААН-ийн 

тоо нэмэгдэх

100.0            

Жижиг, дунд үйлдвэр 

эрхлэгчдэд үзүүлэх 

бизнес инкубацийн 

үйлчилгээ шинэ 

түвшинд хүрч, шинээр 

гарааны бизнес 

эрхлэгчид болон 

инкубациас үйлчилгээ 

авсан иргэн, ААН-ийн 

тоо нэмэгдэх

100.0            ХХААХҮЯ
Мэргэжлийн 

холбоод
ХНХЯ

2.55. Гадаад орны өндөр болон

дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрийг

франчайзаар оруулж нутагшуулан, хөнгөн,

жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт

“Хөгжлийн загвар” үйлдвэр байгуулахыг

дэмжинэ.

1

Экспортын бүтээгдэхүүний өсөлтийг

нэмэгдүүлэх “Хөгжлийн загвар” үйлдвэр

байгуулахыг дэмжих

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          1,520.0 

Гадаад орны 

дэвшилтэт технологийн 

болон франчайз 

үйлдвэрийг судлан 

сонгох, 

үйлдвэрлэгчдийг 

холбох, бизнесийн цогц 

систем, тогтолцооны 

сургалт бүхий арга зүйн 

зөвлөгөөгөөр хангах, 

сурталчлан дэлгэрүүлж 

загвар үйлдвэрийг бий 

болгоход дэмжлэг 

үзүүлэх

50.0              

Гадаад орны өндөр 

болон дэвшилтэт 

технологи бүхий 

үйлдвэрийг 

франчайзийн гэрээгээр 

оруулж ирэх талаар 

сонголт хийх, гэрээ 

хэлцэл байгуулахад нь 

туслах, технологи 

дамжуулах чиглэлээр 

үйлдвэрлэгчидтэй 

холбоо тогтооход нь 

дэмжлэг үзүүлэх

1,400.0         

 Өндөр үр ашигтай 

үүргийг ойлгуулан, 

нутагшуулж загвар 

үйлдвэрийг бий болгох 

/Япон, Испани, БНСУ, 

гэх мэт орны 3 загвар 

үйлдвэрийг оруулах, 

нутагшуулах/

70.0              

Тэргүүний технологи 

нутагших, загвар 

үйлдвэр байгуулагдах 

бизнесийн эрх зүйн 

таатай орчин бүрдэх

-                ХХААХҮЯ - -

2.53. Хөнгөн, жижиг, дунд үйлдвэрийн

салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх,

сургах, давтан сургах тогтолцоог

хөгжүүлж “Мэргэжилтэй ажилтан”

хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

2.51. Ноос, ноолуур, арьс ширэн түүхий

эдийн бэлтгэл тээвэрлэлт, үндэсний

үйлдвэрт тогтвортой нийлүүлэх

тогтолцоог бүрдүүлж, түүхий эдийн санг

бий болгоно.

2.52. Олон улсын худалдааны болон хөрш

орнуудын боомтын бүсэд үйлдвэрлэл,

худалдаа хөгжүүлэхийг дэмжинэ.

2.54. Хөнгөн үйлдвэрийн салбаруудыг

хөгжүүлэх зорилгоор зөвлөгөө, мэдээлэл,

сургалт явуулах мэдээллийн болон

инкубатор төвийг тухайн салбарын

мэргэжлийн холбоодыг түшиглэн

байгуулахыг дэмжинэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Үйлдвэрлэл өндөр хөгжсөн улсын

үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцах,

туршлага судлах, нэвтрүүлэх, үзэсгэлэн

яармагт оролцоход дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           1,080.0 

Парисын яармаг, 

Германы ногоон долоо 

хоног үзэсгэлэн 

яармагт 

үйлдвэрлэгчдийг 

хамруулан оролцуулж, 

худалдаа, хамтын 

ажиллагааны гэрээ, 

хэлэлцээр хийхэд 

туслалцаа үзүүлэх

80.0              

Парисын яармаг, 

Германы ногоон долоо 

хоног болон БНХАУ, 

Япон, Тайвань, 

Солонгос, Италид 

зохиогдож буй 

үзэсгэлэн яармагт 

үйлдвэрлэгчдийг 

хамруулан оролцуулах, 

туршлага судлуулах, 

худалдаа, хамтын 

ажиллагааны гэрээ, 

хэлэлцээр хийхэд 

туслалцаа үзүүлэх

400.0            

Парисын яармаг, 

Германы ногоон долоо 

хоног болон БНХАУ, 

Япон, Тайвань, 

Солонгос, Италид 

зохиогдож буй 

үзэсгэлэн яармагт 

үйлдвэрлэгчдийг 

хамруулан оролцуулах, 

туршлага судлуулах, 

худалдаа, хамтын 

ажиллагааны гэрээ, 

хэлэлцээр хийхэд 

туслалцаа үзүүлэх

400.0            

Парисын яармаг, 

Германы ногоон долоо 

хоног болон БНХАУ, 

Япон, Тайвань, 

Солонгос, Италид 

зохиогдож буй 

үзэсгэлэн яармагт 

үйлдвэрлэгчдийг 

хамруулан оролцуулах, 

туршлага судлуулах, 

худалдаа, хамтын 

ажиллагааны гэрээ, 

хэлэлцээр хийхэд 

туслалцаа үзүүлэх

200.0            
ХХААХҮЯ, 

ЭСЯамд

ГХЯ, ГЕГ, 

ТЕГ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

2

"Монголд үйлдвэрлэв" үзэсгэлэн, худалдааг

тогтмолжуулж, үйлдвэрлэл, худалдаа,

үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх 

2017-2020 Улсын төсөв              110.0 

Монголд үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдэхүүнийг олон 

нийтэд сурталчлах 

үзэсгэлэн худалдааг 

жил бүр зохион 

байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлэх

30.0              

Өмнөх оноос ААН-ийн 

оролцоо 10 хувь, бараа 

бүтээгдэхүүний нэр 

төрөл 15 хувь, 

борлуулалтын дүн 30 

хувиар өсөх

30.0              

Өмнөх оноос ААН-ийн 

оролцоо 15 хувь, бараа 

бүтээгдэхүүний нэр 

төрөл 20 хувь, 

борлуулалтын дүн 40 

хувиар өсөх

30.0              

Үзэсгэлэнд оролцсон 

бараа бүтээгдэхүүний 

борлуулалтын дүн 

өмнөх оноос 25 хувиар 

өсөх

20.0              
ХХААХҮЯ, 

ЭСЯамд
- ААН-үүд

3

Үндэсний уламжлалт болон орон нутгийн

онцлог бүхий хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээг

хөгжүүлэх зорилгоор дэмжих, таниулах,

сурталчлах

2017-2020 Улсын төсөв                70.0 

Үндэсний болон бүс 

нутгийн онцлогтой 

хоол, ундааны 

мэдээлэл, судалгааг 

хийж, нэгтгэх

-                

Бүс, орон нутгийн 

түвшинд брэнд хоол, 

ундааг бий болгож, бүс, 

орон нутгийн нийтийн 

үйлчилгээнд 

нэвтрүүлэх

10.0              

Дотоодын болон олон 

улсын түвшний 

үзэсгэлэн, уралдаанд 2-

3 удаа оролцох

40.0              

Дотоодын болон олон 

улсын түвшний 

үзэсгэлэн, уралдаанд 1-

2 удаа оролцох

20.0              ХХААХҮЯ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ААН-үүд

-

1

Арьс, ширний үйлдвэрийн парк байгуулж,

үйлдвэрүүдийг кластераар хөгжүүлэх

нөхцөлийг бүрдүүлэх, загвар үйлдвэр

байгуулахыг дэмжих

2016-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

      272,000.0 - -                

Цэвэрлэх байгууламж, 

технологийн болон 

ундны усан хангамж 

болон парк доторхи 

инженерийн шугам 

сүлжээ, авто замын 

хөрөнгө оруулалт, 

бүтээн байгуулалт 

хийгдэх

107,000.0     

 Дулааны станц, үндсэн 

цахилгаан хангамж, 

үерийн усны барилга 

байгууламж, арьс 

ширний лабораторийн 

хөрөнгө оруулалт 

хийгдэх

72,000.0       

Шинжлэх ухаан 

технологи, инновацийн 

төв, паркийн төмөр зам, 

логистик төв, 

агуулахуудын хөрөнгө 

оруулалтыг 

шийдвэрлүүлж, бүтээн 

байгуулалт хийгдэх

93,000.0       ХХААХҮЯ НЗДТГ
Мэргэжлийн 

холбоод

2

Арьс, ширний үйлдвэрийн паркын дэд бүтцийн

бүтээн байгуулалт бий болгох болон хаягдал

усыг цэвэршүүлэх, ариутгах, дахин ашиглах

орчин үеийн дэвшилтэт технологитой цэвэрлэх

байгууламжийг байгуулах ажлыг зохион

байгуулах

2017-2018 Гадаад эх үүсвэр         40,966.0 ТЭЗҮ-ийг хийлгэх 966.0            

Орчин үеийн дэвшилтэт 

технологитой цэвэрлэх 

байгууламж баригдаж 

эхлэх

20,000.0       

Орчин үеийн дэвшилтэт 

технологитой цэвэрлэх 

байгууламж баригдах

20,000.0       - -                ХХААХҮЯ СЯ -

1

Хөдөө аж ахуй болон үйлдвэрлэл,

үйлчилгээний хоршоодын бэлтгэсэн малын

гаралтай түүхий эдийг хөдөө аж ахуйн биржээр

арилжих ажлыг эрчимжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв              800.0 

Хоршоодыг биржийн 

арилжаанд оролцох 

боломжоор хангах

200.0            
5 хоршоог биржийн 

арилжаанд оролцуулах
200.0            

10 хоршоог биржийн 

арилжаанд оролцуулах
200.0            

10 хоршоог биржийн 

арилжаанд оролцуулах
200.0            ХХААХҮЯ

ТӨБЗГ, 

"ХААБирж" 

ХХК

ААН-үүд

2

Хөдөө аж ахуйн биржийн системийг онлайн

горимд шилжүүлэн хөгжүүлж, олон улсын

шаардлагад нийцсэн технологийн шинэчлэл

хийх

2017-2020 -                    -   
Тоног төхөөрөмж 

суурилуулах ажил эхлэх
-                

Логистикийн сүлжээ 

байгуулагдах
-                

Олон улсын 

шаардлагад нийцсэн 

технологийн шинэчлэл 

хийх

-                

Олон улсын 

шаардлагад нийцсэн 

технологийн шинэчлэл 

хийх

-                ХХААХҮЯ

ЗТХЯ, 

"ХААБирж" 

ХХК

-

1

Геологийн 1:50000-ны масштабын зураглал,

ерөнхий эрлийн ажлын хэмжээг нэмэгдүүлж,

нутаг дэвсгэрийн 45 хувийг хамруулах

2016-2020 Улсын төсөв         30,700.0 

Нутаг дэвсгэрийн 41 

хувийг хамруулж, 

геологийн тогтоц, ашигт 

малтмалын хэтийн 

төлвийн үнэлгээг өгөх

7,500.0         

Нутаг дэвсгэрийн 42.5 

хувийг хамруулж, 

геологийн тогтоц, ашигт 

малтмалын хэтийн 

төлвийн үнэлгээг өгөх

8,100.0         

Нутаг дэвсгэрийн 43.5 

хувийг хамруулж, 

геологийн тогтоц, ашигт 

малтмалын хэтийн 

төлвийн үнэлгээг өгөх

7,500.0         

Нутаг дэвсгэрийн 45 

хувийг хамруулж, 

геологийн тогтоц, ашигт 

малтмалын хэтийн 

төлвийн үнэлгээг өгөх

7,600.0         УУХҮЯ АМГТГ СЯ, ААН-үүд

2
Улсын геологийн 1:200000-ны масштабын

зургийг нэгтгэх
2017-2020 Улсын төсөв           3,900.0 

К номенклатурын 

хэмжээнд ажлыг 

эхлүүлэх

700.0            

L номенклатурын 

хэмжээнд ажлыг 

эхлүүлэх

600.0            

M номенклатурын 

хэмжээнд ажлыг 

эхлүүлэх

1,200.0         

K, L номенклатурын 

хэмжээнд нэгтгэлийн 

ажлыг дуусгаж, 

мэдээллийн санг 

бүрдүүлэх

1,400.0         УУХҮЯ АМГТГ СЯ, ААН-үүд

3

Монгол Улсын баруун өмнөд хэсгийг хамарсан

талбайд агаарын геофизикийн цогцолбор

судалгааны ажлыг хэрэгжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           5,700.0 

Алтай-I, Алтай-II 

төслийн үр дүнг хүлээн 

авч нутаг дэвсгэрийн 13 

хувийг хамруулах, Ховд-

I талбайд ажлыг 

эхлүүлэх

1,800.0         

Ховд-I талбайд алт, 

зэс, ураны хүдэржилт 

агуулсан томоохон 

бүсүүдийг ялгах ажлыг 

үргэлжүүлэх

1,300.0         

Ховд-I талбайд алт, 

зэс, ураны хүдэржилт 

агуулсан томоохон 

бүсүүдийг ялгах ажлыг 

үргэлжүүлэх

1,100.0         

Ховд-I төслийн үр дүнг 

хүлээн авч нутаг 

дэвсгэрийн 6 хувийг 

хамруулах

1,500.0         УУХҮЯ АМГТГ СЯ, ААН-үүд

4
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг хамарсан

геохимийн судалгаа хийх
2017-2020 Улсын төсөв           2,100.0 

Геохимийн суурь 

судалгааны ажлыг 

нутаг дэвсгэрийн 

хэмжээнд хийж эхлэх

400.0            

Геохимийн суурь 

судалгааны ажлыг 

томоохон хот, суурин 

газруудын хэмжээнд 

хийж эхлэх

700.0            

Геохимийн суурь 

судалгааны ажлыг дэд 

бүтцийн бүтээн 

байгуулалтын 

газруудын хэмжээнд 

хийж эхлэх

600.0            

Геохимийн суурь 

судалгааны ажлыг 

нутаг дэвсгэрийн 

хэмжээнд хийж дуусгах

400.0            УУХҮЯ АМГТГ СЯ, ААН-үүд

5

Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт хийгдэх газар

болон томоохон хот суурин газрын

геоэкологийн болон гидрогеологийн

сэдэвчилсэн судалгааны ажил хийх

2017-2020 Улсын төсөв           1,100.0 

Улаанбаатар хотын 

нутаг дэвсгэрийн 

хэмжээнд геоэкологи, 

гидрогеологийн 

сэдэвчилсэн 

судалгааны ажлыг 

эхлүүлэх

200.0            

Дэд бүтцийн бүтээн 

байгуулалт хийгдэж 

байгаа нутаг дэвсгэрт 

геоэкологи, 

гидрогеологийн 

сэдэвчилсэн 

судалгааны ажлыг 

эхлүүлэх

400.0            

Улаанбаатар хотын 

нутаг дэвсгэрийн 

хэмжээнд геоэкологи, 

гидрогеологийн ажлыг 

хэрэгжүүлж, 

геоэкологийн үнэлэлт, 

дүгнэлт өгөх, Орхон, 

Дархан-Уул аймгийн 

нутаг дэвсгэрийн 

хэмжээнд геоэкологи, 

гидрогеологийн 

сэдэвчилсэн ажлыг 

эхлүүлэх

300.0            

Дэд бүтцийн бүтээн 

байгуулалт хийгдэж 

байгаа нутаг дэвсгэрт 

геоэкологи, 

гидрогеологийн 

сэдэвчилсэн 

судалгааны ажлыг 

эхлүүлэх

200.0            
УУХҮЯ, 

БОАЖЯ
АМГТГ СЯ, ААН-үүд

2.59. Монгол орны геологийн зураглал,

ерөнхий эрэл, агаарын геофизик, геохими,

гидрогеологи, геоэкологийн судалгааны

ажлын хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар уул

уурхайн салбарын тогтвортой хөгжлийг

дэмжинэ.

2.58. Хөдөө аж ахуйн биржээр

арилжаалах бараа, түүхий эдийн нэр

төрөл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлж, үйл

ажиллагааг боловсронгуй болгоно.

2.57. Хөнгөн үйлдвэрийн парк байгуулж,

салбарын үйлдвэрүүдийн хамтын

ажиллагааг дэмжин, кластерыг

бүртгэлжүүлэн бодлогоор дэмжинэ.

2.56. Хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлээр

дэлхийн тэргүүлэх, дэвшилтэт техник,

технологийн үзэсгэлэнг Монгол Улсад

тогтмол зохион байгуулж, гадаад оронд

зохион байгуулагдаж байгаа үйлдвэрийн

тоног төхөөрөмж, бараа, бүтээгдэхүүний

үзэсгэлэнд үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж

хамруулна.

Тэргүүлэх зорилт №2.3. Геологи, уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын таатай орчинг бүрдүүлэх, уул уурхайн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах, олон улсын эрдсийн зах зээл дэх Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

6

Эрдэс баялгийн хэтийн төлөв бүхий хүдрийн

бүс, сав газар, улсын хил орчмын нутаг

дэвсгэр, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын

төлөвлөлттэй уялдуулан сэдэвчилсэн

судалгааны төсөл хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв         14,900.0 

Үнэт, өнгөт, холимог 

металлын хэтийн 

төлвийн судалгааны 

ажлыг хэрэгжүүлж 

эхлэх

2,100.0         

Металл бус болон 

түгээмэл тархацтай 

ашигт малтмалын 

хэтийн төлвийн 

судалгааны ажлыг 

хэрэгжүүлж эхлэх

3,200.0         

Газрын тосны хэтийн 

төлвийн судалгааны 

ажлыг хэрэгжүүлж 

эхлэх, үнэт, өнгөт, 

холимог металлын 

хэтийн төлөвт үнэлгээ 

өгч, дүгнэлт гаргах

4,300.0         

Металл бус, түгээмэл 

тархацтай болон ашигт 

малтмал, цацраг идэвхт 

ашигт малтмалын 

хэтийн төлөвт үнэлгээ 

өгч, дүгнэлт гаргах

5,300.0         УУХҮЯ АМГТГ, ҮХГ СЯ, ААН-үүд

7

Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон газрын

ховор элементийн хайгуул судалгаа,

ашиглалтын эрх зүйн орчныг боловсронгуй

болгох

2016-2017 -                    -   

Монгол Улсын эзэмших 

хувь хэмжээ, нөөц 

ашигласны төлбөрийн 

хэмжээг оновчтой 

зохицуулах эрх зүйн 

орчин бүрдэх, орд 

ашиглах гэрээ, хувьцаа 

эзэмших гэрээ, 

хамтарсан компани 

байгуулах гэрээний 

загвар зөвлөмж гарах

-                - -                - -                - -                УУХҮЯ
АМГТГ, 

ЦЭКАА
-

8

Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон газрын

ховор элементийн геологи хайгуулын ажлыг

төлөвлөх

2016-2020 -                    -   

Цацраг идэвхт ашигт 

малтмал, газрын ховор 

элементийн геологи 

хайгуулын ажлыг шинэ 

талбайд эхлүүлэх 

бэлтгэл ажлыг хангах

-                

Цацраг идэвхт ашигт 

малтмал, газрын ховор 

элементийн эрэл, 

хайгуулын ажлыг 

эхлүүлэх

-                

Цацраг идэвхт ашигт 

малтмал, газрын ховор 

элементийн эрэл, 

хайгуулын ажлын үр 

дүнгээр нөөцийн 

тодорхой түвшинд 

хүрэх

-                

Цацраг идэвхт ашигт 

малтмал, газрын ховор 

элементийн батлагдсан 

нөөцөөр дэлхийд эхний 

10 улсад багтах

-                АМГТГ ЦЭКАА -

9

Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон газрын

ховор элементийн нөөц бүхий ордод

стратегийн хөрөнгө оруулагчдыг сонгох,

хамтарсан компани байгуулах

2016-2020 -                    -   

Цацраг идэвхт ашигт 

малтмал, газрын ховор 

элементийн геологи 

хайгуулын ажлыг 

гүйцэтгэх, стратегийн 

хөрөнгө оруулагчдыг 

сонгон шалгаруулах

-                

Стратегийн хөрөнгө 

оруулагчдыг сонгож, 

хамтарсан компани 

байгуулах

-                

Хамтарсан 

компаниудын цацраг 

идэвхт ашигт малтмал, 

газрын ховор 

элементийн геологи 

хайгуулын ажлыг 

эрчимжүүлэх бэлтгэл 

ажлыг хангах

-                

Цацраг идэвхт ашигт 

малтмал, газрын ховор 

элементийн эрэл, 

хайгуулын ажлын үр 

дүнгээр нөөцийн 

тодорхой түвшинд 

хүрэх

-                

УУХҮЯ, 

АМГТГ, 

ЦЭКАА

"Мон-Атом" 

ХХК
-

10

Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон газрын

ховор элементийн хайгуул, геологийн

судалгааны ажлыг гүйцэтгэх

2016-2020
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
        80,000.0 

Одоогийн цацраг 

идэвхт ашигт малтмал, 

газрын ховор 

элементийн судалгаа, 

геологи хайгуулын 

ажлыг эрчимжүүлэх

20,000.0       

Цацраг идэвхт ашигт 

малтмал, газрын ховор 

элементийн 

талбайнуудад судалгаа, 

эрэл, хайгуулын ажлыг 

эхлүүлэх

20,000.0       

Цацраг идэвхт ашигт 

малтмал, газрын ховор 

элементийн судалгаа, 

эрэл, хайгуулын ажлын 

чанар тодорхой 

түвшинд хүрэх

20,000.0       

Цацраг идэвхт ашигт 

малтмал, газрын ховор 

элементийн батлагдсан 

нөөц нэмэгдэх

20,000.0       
АМГТГ, 

ЦЭКАА

"Мон-Атом" 

ХХК
-

1

Үндэсний геологийн алба байгуулахдаа хууль,

эрх зүй, эдийн засгийн үр өгөөж, гадаад

улсуудын ижил төстэй байгууллагуудын талаар

иж бүрэн судалгаа хийх, санал, дүгнэлт

боловсруулж, ЗГ, УИХ-аар хэлэлцүүлэн

шийдвэр гаргуулах, үйл ажиллагааг эхлүүлэх

2017-2020 -                    -   

Хууль, эрх зүй, эдийн 

засгийн үр өгөөж, 

гадаад улсуудын 

судалгааг хийж, санал 

дүгнэлт гаргах

-                

Алба байгуулах санал, 

төслийг боловсруулан 

холбогдох 

байгууллагаар 

шийдвэрлүүлэх

-                

Үйл ажиллагааг 

эхлүүлснээр геологийн 

судалгааны ажлыг 

цогцоор нь иж бүрэн 

гүйцэтгэх боломжтой 

болох

-                

Геологийн судалгааны 

ажлыг иж бүрэн 

гүйцэтгэх боломжтой 

болж, үйл ажиллагаа 

жигдрэх

-                УУХҮЯ АМГТГ ТББ-ууд

2

Үндэсний геомэдээллийн санг баяжуулах,

нэгдсэн загварт оруулах, мэдээллийн санг

эрхлэх үйл ажиллагааны журмыг

боловсруулах, түгээх үйл ажиллагааг

боловсронгуй болгох

2016-2020 -                    -   

Төслүүдийн үр дүнгийн 

тайланг хүлээн авч, 

санг баяжуулах

-                

Эрхлэх үйл 

ажиллагааны журмыг 

батлуулж, мэдээллийг 

нэгтгэх төсөл хэрэгжиж 

эхлэх

-                

Геологи, эрдэс 

баялгийн мэдээллийн 

сангийн баяжуулалт 

хийх

-                

Геологийн судалгааны 

ажлын үр дүнг нэгтгэх 

төсөл дуусч, 

хэрэглэгчид үзүүлэх 

үйлчилгээ түргэн 

шуурхай болох

-                УУХҮЯ АМГТГ -

1

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг

боловсруулах

2017-2018 -                    -   

Хуулийн төсөл, үзэл 

баримтлалыг 

боловсруулах

-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлж, 

батлуулах

-                - -                - -                УУХҮЯ АМГТГ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ТББ-ууд

2
Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын

тухай хуулийн төслийг боловсруулах
2018 -                    -   - -                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, УИХ-аар 

батлуулах

-                - -                - -                УУХҮЯ АМГТГ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ТББ-ууд

3
Газрын хэвлийн тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсруулах
2019 -                    -   - -                - -                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлж, 

батлуулах

-                - -                УУХҮЯ АМГТГ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ТББ-ууд

4
Эдийн засгийн үр ашигтай төслүүдийг

хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
2016-2020 -                    -   

Бэлэн болсон 20-иос 

доошгүй уурхай, уулын 

үйлдвэрийг ашиглалтад 

оруулах

-                

Бэлэн болсон 20-иос 

доошгүй уурхай, уулын 

үйлдвэрийг ашиглалтад 

оруулах

-                

Бэлэн болсон 20-иос 

доошгүй уурхай, уулын 

үйлдвэрийг ашиглалтад 

оруулах

-                

Бэлэн болсон 20-иос 

доошгүй уурхай, уулын 

үйлдвэрийг ашиглалтад 

оруулах

-                УУХҮЯ АМГТГ ААН-үүд

5

Гадаад орнуудтай хамтарсан геологийн

судалгааны ажлын төслийг хэрэгжүүлэх, үр

дүнгийн тайланг хүлээн авах

2017-2020 Улсын төсөв              950.0 

Хамтран хэрэгжүүлсэн 

төслүүдийн үр дүнг 

хүлээн авах

250.0            

Хамтран хэрэгжүүлсэн 

төслүүдийн үр дүнг 

хүлээн авах

250.0            

Хамтран хэрэгжүүлсэн 

төслүүдийн үр дүнг 

хүлээн авах

250.0            

Хамтран хэрэгжүүлсэн 

төслүүдийн үр дүнг 

хүлээн авах

200.0            УУХҮЯ АМГТГ ААН-үүд

6

Хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

талаар гадаад орнуудаас ирүүлсэн саналыг

судалж, харилцан үр ашигтай төсөл,

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           5,000.0 

Гадаад орнуудаас 

ирүүлсэн хамтарсан 

төсөл, хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх саналыг 

судалж, шийдвэрлэх

200.0            

Харилцан үр ашигтай 

төсөл, хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх

1,200.0         

Харилцан үр ашигтай 

төсөл, хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх

2,100.0         

Харилцан үр ашигтай 

төсөл, хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх

1,500.0         УУХҮЯ АМГТГ, ҮХГ -

2.62. Уул уурхайн үйлдвэрлэл дэх төрийн

оролцоог зохистой хэмжээнд байлгаж,

Кадастрын бүртгэлийн системийг

боловсронгуй болгож, тусгай зөвшөөрөл

олгох үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгоно.

1

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл

ажиллагааг хялбаршуулах талаар судалгаа

хийж, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой байдлаар

тусгай зөвшөөрөл олгох, мэдээллийг ил тод,

нээлттэй түгээх аргачлалын санал

боловсруулах

2017-2018 -                    -   

Ашигт малтмалын 

тусгай зөвшөөрөл олгох 

үйлчилгээ хялбар, 

шуурхай болох, олон 

нийтэд ойлгомжтой 

болох

-                

Ашигт малтмалын 

тусгай зөвшөөрөл олгох 

үйлчилгээ хялбар, 

шуурхай болох, олон 

нийтэд ойлгомжтой 

болох

-                - -                - -                УУХҮЯ - -

2.59. Монгол орны геологийн зураглал,

ерөнхий эрэл, агаарын геофизик, геохими,

гидрогеологи, геоэкологийн судалгааны

ажлын хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар уул

уурхайн салбарын тогтвортой хөгжлийг

дэмжинэ.

2.61. Геологи, уул уурхайн салбарт

хөрөнгө оруулалтыг татах эрх зүйн таатай

орчинг бүрдүүлж, харилцан үр ашигтай

төсөл, хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлнэ.

2.60. Олон улсын жишгийн дагуу Үндэсний

геологийн алба, Үндэсний геомэдээллийн

санг байгуулан, мэдээлэл түгээх

үйлчилгээг хялбаршуулна.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1
“Газрын тосны салбарт төрөөс баримтлах

бодлого”-ыг шинэчлэн боловсруулах
2016-2017 -                    -   

Холбогдох 

байгууллагуудтай 

хамтарсан ажлын 

хэсгийг байгуулж, 

"Төрөөс газрын тосны 

салбарт баримтлах 

бодлогын баримт 

бичиг"-ийг шинэчлэн 

боловсруулж, 

батлуулах

-                - -                - -                - -                УУХҮЯ АМГТГ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

2
Газрын тосны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах
2018-2019 -                    -   - -                

Холбогдох 

байгууллагуудтай 

хамтарсан ажлын 

хэсгийг байгуулж, 

хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах 

асуудлыг судалж, 

боловсруулах

-                

Газрын тосны тухай 

хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай 

хуулийн төслийг 

батлуулах

-                - -                УУХҮЯ АМГТГ
МХЕГ, ТББ-

ууд, ААН-үүд

3

Газрын тосны салбарын хөрөнгө оруулалтын

болон эдийн засаг, эрх зүйн таатай орчныг

бүрдүүлэх

2016-2019 -                    -   

Хөрөнгө оруулалтыг 

нэмэгдүүлэх чиглэлээр 

судалгаа хийх

-                

Хөрөнгө оруулагч нарт 

таатай эдийн засаг, эрх 

зүйн орчин бүрдүүлэх

-                - -                
Хөрөнгө оруулалт 

нэмэгдэх
-                УУХҮЯ АМГТГ

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

4

Газрын тосны ордын ашиглалтыг эрчимжүүлж,

олборлолтыг урт хугацаанд тогтвортой

хадгалж, боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлэх

2016-2020
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
   4,000,000.0 

Газрын тосны ордын 

ашиглалтыг 

эрчимжүүлж, тухайн 

жилийн зорилтот 

түвшин хүртэл 

нэмэгдүүлэх

1,000,000.0  

Тухайн жилийн 

зорилтот түвшинд 

хүрэх

1,000,000.0  

Тухайн жилийн 

зорилтот түвшинд 

хүрэх

1,000,000.0  

Тухайн жилийн 

зорилтот түвшинд 

хүрэх

1,000,000.0  УУХҮЯ АМГТГ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

5

Газрын тосны ордын дэд бүтэц, бүтээн

байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын ажлыг

эрчимжүүлэх

2016-2020
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
   3,500,000.0 

Тухайн жилийн 

зорилтот түвшинд 

хүрэх

900,000.0     

Тухайн жилийн 

зорилтот түвшинд 

хүрэх

900,000.0     

Тухайн жилийн 

зорилтот түвшинд 

хүрэх

900,000.0     

Тухайн жилийн 

зорилтот түвшинд 

хүрэх

800,000.0     УУХҮЯ АМГТГ
МХЕГ, ТББ-

ууд, ААН-үүд

6

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт талбайн хайгуул,

ашиглалтын үйл ажиллагаанд өртсөн байгаль

орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хууль, журмыг

чанд мөрдүүлж, ил тод хариуцлагатай уул

уурхайг хөгжүүлэх

2016-2020
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
          8,000.0 

Тухайн жилд хийхээр 

төлөвлөсөн байгаль 

орчин хамгаалах ажлыг 

хийх, хууль, журмыг 

мөрдүүлж хэвшүүлэх

2,000.0         

Тухайн жилд хийхээр 

төлөвлөсөн байгаль 

орчин хамгаалах ажлыг 

хийх, хууль, журмыг 

мөрдүүлж хэвшүүлэх

2,000.0         

Тухайн жилд хийхээр 

төлөвлөсөн байгаль 

орчин хамгаалах ажлыг 

хийх, хууль, журмыг 

мөрдүүлж хэвшүүлэх

2,000.0         

Тухайн жилд хийхээр 

төлөвлөсөн байгаль 

орчин хамгаалах ажлыг 

хийх, хууль, журмыг 

мөрдүүлж хэвшүүлэх

2,000.0         УУХҮЯ АМГТГ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

7

Газрын тосны борлуулалттай холбогдсон гэрээ,

хэлцлүүдийг хийж, үнэ болон худалдааны

таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх

2016-2020 -                    -   

Дэлхийн зах зээл дээрх 

газрын тосны үнэтэй 

уялдуулан газрын 

тосны борлуулалттай 

холбогдсон гэрээ, 

хэлэлцээрүүдэд 

оролцож, үнэ болон 

худалдааны нөхцөлийг 

сайжруулах

-                

Дэлхийн зах зээл дээрх 

газрын тосны үнэтэй 

уялдуулан газрын 

тосны борлуулалттай 

холбогдсон гэрээ, 

хэлэлцээрүүдэд 

оролцож, үнэ болон 

худалдааны нөхцөлийг 

сайжруулах

-                

Дэлхийн зах зээл дээрх 

газрын тосны үнэтэй 

уялдуулан газрын 

тосны борлуулалттай 

холбогдсон гэрээ, 

хэлэлцээрүүдэд 

оролцож, үнэ болон 

худалдааны нөхцөлийг 

сайжруулах

-                

Дэлхийн зах зээл дээрх 

газрын тосны үнэтэй 

уялдуулан газрын 

тосны борлуулалттай 

холбогдсон гэрээ, 

хэлэлцээрүүдэд 

оролцож, үнэ болон 

худалдааны нөхцөлийг 

сайжруулах

-                УУХҮЯ АМГТГ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

8

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу явагдаж

буй газрын тосны хайгуулын ажлыг

эрчимжүүлж, шинээр газрын тосны орд

илрүүлэх

2016-2020
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
      300,000.0 

Газрын тосны хайгуул, 

үнэлгээний ажил 

эрчимжиж, тухайн 

жилийн батлагдсан 

төлөвлөгөөт ажлыг 

хийж гүйцэтгэх

75,000.0       

Газрын тосны хайгуул, 

үнэлгээний ажил 

эрчимжиж, тухайн 

жилийн батлагдсан 

төлөвлөгөөт ажлыг 

хийж гүйцэтгэх

75,000.0       

Газрын тосны хайгуул, 

үнэлгээний ажил 

эрчимжиж, тухайн 

жилийн батлагдсан 

төлөвлөгөөт ажлыг 

хийж гүйцэтгэх

75,000.0       

Газрын тосны хайгуул, 

үнэлгээний ажил 

эрчимжиж, тухайн 

жилийн батлагдсан 

төлөвлөгөөт ажлыг 

хийж гүйцэтгэх

75,000.0       УУХҮЯ АМГТГ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

9

Газрын тос болон уламжлалт бус газрын тосны

хуримтлал байж болох газарт эрэл, хайгуулын

ажлыг эрчимжүүлэх

2016-2020
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
        20,000.0 

Эрэл, хайгуул, 

үнэлгээний ажлыг 

эрчимжүүлж, тухайн 

жилийн батлагдсан 

төлөвлөгөөт ажлыг 

хийж гүйцэтгэх

5,000.0         

Эрэл, хайгуул, 

үнэлгээний ажлыг 

эрчимжүүлж, тухайн 

жилийн батлагдсан 

төлөвлөгөөт ажлыг 

хийж гүйцэтгэх

5,000.0         

Эрэл, хайгуул, 

үнэлгээний ажлыг 

эрчимжүүлж, тухайн 

жилийн батлагдсан 

төлөвлөгөөт ажлыг 

хийж гүйцэтгэх

5,000.0         

Эрэл, хайгуул, 

үнэлгээний ажлыг 

эрчимжүүлж, тухайн 

жилийн батлагдсан 

төлөвлөгөөт ажлыг 

хийж гүйцэтгэх

5,000.0         УУХҮЯ АМГТГ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

10

Хүлэмжийн хийг бууруулах чиглэлээр газрын

тосны олборлолтоос гарч байгаа газрын тосны

ууссан хийг ашиглах чиглэлээр судалгаа хийх,

ашиглах

2016-2018

Гадаад эх үүсвэр, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт

             200.0 

Ажлын хэсэг байгуулж, 

судалгааны ажлыг 

эхлүүлэх

100.0            

Олон улсын туршлага, 

судалгааны үр дүнг 

үндэслэн боломжит 

хувилбарыг гаргах, 

хэрэгжүүлж эхлэх

100.0            - -                - -                УУХҮЯ АМГТГ
БОАЖЯ, ТББ-

ууд, ААН-үүд

11

Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл

ажиллагаа явуулж буй талбайд ой хээрийн

түймэр гарах, тархахаас урьдчилан сэргийлэх

зорилгоор зурвас бүсийг байгуулах

2016-2020
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
             400.0 

Зурвас байгуулах 

ажлыг тухайн жилийн 

төлөвлөгөө, төсөвт нь 

суулгуулах, хэрэгжүүлж 

хэвшүүлэх

100.0            

Зурвас байгуулах 

ажлыг тухайн жилийн 

төлөвлөгөө, төсөвт нь 

суулгуулах, хэрэгжүүлж 

хэвшүүлэх

100.0            

Зурвас байгуулах 

ажлыг тухайн жилийн 

төлөвлөгөө, төсөвт нь 

суулгуулах, хэрэгжүүлж 

хэвшүүлэх

100.0            

Зурвас байгуулах 

ажлыг тухайн жилийн 

төлөвлөгөө, төсөвт нь 

суулгуулах, хэрэгжүүлж 

хэвшүүлэх

100.0            УУХҮЯ АМГТГ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

12

Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл

ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг

“Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын

санаачилга”-д хамруулах

2016-2020 Улсын төсөв                10.0 

Газрын тосны хайгуул, 

ашиглалтын үйл 

ажиллагаа явуулж буй 

ААН-үүдийг уг 

хөтөлбөрт хамруулан, 

тайланг жил бүр 

хүргүүлдэг болох

2.5                

"Олборлох 

үйлдвэрлэлийн ил тод 

байдлын санаачилга”-д 

хамруулан тайланг жил 

бүр авах

2.5                

"Олборлох 

үйлдвэрлэлийн ил тод 

байдлын санаачилга”-д 

хамруулан тайланг жил 

бүр авах

2.5                

"Олборлох 

үйлдвэрлэлийн ил тод 

байдлын санаачилга”-д 

хамруулан тайланг жил 

бүр авах

2.5                УУХҮЯ АМГТГ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

1
“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох

журам”-ыг шинэчлэн боловсруулах
2016-2017 -                    -   

Журмыг батлуулан 

хэрэгжүүлэх
-                - -                - -                - -                УУХҮЯ АМГТГ

"Тогтвортой 

бичил 

уурхай" 

төсөл

2

Хууль бусаар ашигт малтмал олборлогчдыг

нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах ажлыг

зохион байгуулах

2016-2020 -                    -   

Нэгдсэн зохион 

байгуулалтад оруулах 

судалгаа хийх

-                

Нэгдсэн зохион 

байгуулалтад оруулах 

судалгаа хийх

-                

Нэгдсэн зохион 

байгуулалтад оруулах 

судалгаа хийх

-                

Нэгдсэн зохион 

байгуулалтад оруулах 

судалгаа хийх

-                УУХҮЯ АМГТГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

1
Уурхайн дэд бүтцийн хөгжлийн урт хугацааны

төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах
2017 -                    -   

Төлөвлөлтийн баримт 

бичиг боловсруулж 

дуусгах

-                - -                - -                - -                УУХҮЯ АМГТГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

2.63. Газрын тосны болон уламжлалт бус

газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын

ажлыг эрчимжүүлж, нөөцийг өсгөнө.

2.65. Уул уурхайн дэд бүтцийн хөгжлийн

урт хугацааны төлөвлөлт боловсруулж,

салбар хоорондын уялдааг сайжруулна.

2.64. “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт

баримтлах бодлого”-ын 3.1.2-т заасан

иргэд бичил уурхайн салбарт хууль ёсны

бүтцээр хоршиж ажиллах чиглэлийг

хэрэгжүүлэн холбогдох эрх зүйн

зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөгжлийн урт

хугацааны төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхэд салбар

хоорондын уялдаа холбоог хангах

2016-2020 -                    -   

Дэд бүтцийн хөгжлийн 

талаар хамтран 

ажиллах механизм 

бүрдүүлэх

-                
Дэд бүтцийн хөгжлийн 

төсөл хэрэгжүүлэх
-                

Дэд бүтцийн хөгжлийн 

төсөл хэрэгжүүлэх
-                

Дэд бүтцийн хөгжлийн 

төсөл хэрэгжүүлэх
-                УУХҮЯ

ЗТХЯ, ЭХЯ, 

БОАЖЯ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

1
Уул уурхайн судалгааны нэгж байгуулах талаар

санал боловсруулах
2017 -                    -   Санал боловсруулах -                - -                - -                - -                УУХҮЯ АМГТГ -

2

Уул уурхайн судалгааны нэгж байгуулах

саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлж

шийдвэрлүүлэх

2017 -                    -   

Нэгж байгуулагдах 

асуудлыг 

шийдвэрлүүлэх

-                - -                - -                - -                УУХҮЯ - -

1

Тухайн үйлдвэрийн технологиор ашиглах

боломжгүй овоолго, хаягдлын аж ахуйг

эргүүлэн ашиглах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх

2017 -                    -   Эрх зүйн орчин бүрдэх -                - -                - -                - -                УУХҮЯ АМГТГ -

2

Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн журмыг олон

улсын жишигт нийцүүлэн боловсруулж

мөрдүүлэх

2017-2018 -                    -   
Журмын төсөл 

боловсруулах
-                

Журам батлагдан 

мөрдөгдөж эхлэх
-                - -                - -                УУХҮЯ БОАЖЯ АМГТГ

1
“Алт-2” хөтөлбөрийн санхүүжилтийн тооцоог

гаргах
2017 -                    -   

Судалгаа хийж, тооцоог 

гаргах
-                - -                - -                - -                УУХҮЯ АМГТГ -

2
Санхүүжилтийн тооцоог Монголбанкинд

хүргүүлж шийдвэрлүүлэх
2016-2017 Гадаад зээл       250,000.0 

Санхүүжилт 

шийдвэрлэгдэх
250,000.0     - -                - -                - -                Монголбанк УУХҮЯ АМГТГ

1 "Алт-2” хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулах 2016-2017 -                    -   Хөтөлбөр батлагдах -                - -                - -                - -                УУХҮЯ АМГТГ
Мэргэжлийн 

холбоод

2

Хөтөлбөр батлагдсантай холбогдуулан

холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах

2017-2018 -                    -   

Хууль, эрх зүйн орчныг 

боловронгуй болгох 

чиглэлээр судалгаа 

хийх

-                

Хууль тогтоомжийн 

төслүүдийг 

боловсруулан, 

батлуулах

-                - -                - -                УУХҮЯ АМГТГ

Холбогдох 

яамд, МХЕГ, 

Монголбанк

3

Алтны геологийн судалгаа, эрэл-үнэлгээ,

хайгуулын ажлыг хэмжээг өсгөн нөөцийг

тогтвортой нэмэгдүүлэх 

2017-2018 Улсын төсөв           2,000.0 

Алтны хэтийн төлвийг 

үнэлэх чиглэлээр эрэл-

үнэлгээний ажлыг 

эхлүүлэх

1,000.0         

Хэтийн төлвийн үнэлгээ 

хийх, алтны ордын 

баялаг, нөөцийн 

хэмжээг тогтоох

1,000.0         - -                - -                УУХҮЯ АМГТГ СЯ

4
Сорьцын хяналтын албаны чадавхийг

бэхжүүлж, техник технологийг шинэчлэх
2016-2017 Улсын төсөв           1,200.0 

Хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлж, техник 

технологийг шинэчлэх

1,200.0         - -                - -                - -                СЯ УУХҮЯ
СХЗГ, 

Монголбанк

5

Алтыг боловсруулж нэмүү өртөг шингэсэн

эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, алт

цэвэршүүлэх үндэсний үйлдвэрийг байгуулах

2017 Гадаад зээл           2,000.0 

Нэмүү өртөг шингэсэн 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэх

2,000.0         - -                - -                - -                СЯ УУХҮЯ
СХЗГ, 

Монголбанк

6

Ашиглалтад оруулахад бэлэн болсон алтны

уурхай, баяжуулах үйлдвэрийг байнгын

ашиглалтад оруулахад дэмжлэг үзүүлэх

2016-2020 -                    -   
Алтны олборлолтын 

хэмжээ нэмэгдэх
-                

Алтны олборлолтын 

хэмжээ нэмэгдэх
-                

Алтны олборлолтын 

хэмжээ нэмэгдэх
-                

Алтны олборлолтын 

хэмжээ нэмэгдэх
-                УУХҮЯ

БОАЖЯ, 

АМГТГ
ААН-үүд

7

Бичил уурхай төвлөрсөн нутаг дэвсгэрт алтны

худалдааны нэг цэгийн үйлчилгээ байгуулах

талаар судалж хэрэгжүүлэх

2016-2019 -                    -   

Холбогдох 

байгууллагуудтай 

хамтран нэг цэгийн 

үйлчилгээ байгуулах 

талаар судлагаа хийх

-                

Холбогдох 

байгууллагад асуудлыг 

танилцуулж 

шийдвэрлүүлэх

-                

Алтны худалдааны нэг 

цэгийн үйлчилгээ 

байгуулагдах

-                - -                УУХҮЯ Монголбанк

АМГТГ, 

"Тогтвортой 

бичил 

уурхай" 

төсөл

8

“Алт олборлож угаах, хүлээлцэх, хадгалах,

хамгаалах, тээвэрлэх, улсад тушаах

үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулж

мөрдүүлэх

2017 -                    -   
Журмын төслийг 

боловсруулж батлуулах
-                - -                - -                - -                УУХҮЯ СЯ -

1

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих

төслийн нэгж байгуулах, үйлдвэрийн дэд

бүтцийн нарийвчилсан судалгаа, үйлдвэр

болон дамжуулах хоолойн газрын асуудлыг

шийдвэрлэх

2016-2017 -                    -   

Төслийн нэгж 

байгуулагдах, 

үйлдвэрийн дэд 

бүтцийн судалгаа 

хийгдэх

-                - -                - -                - -                УУХҮЯ СЯ, ТӨБЗГ -

2

Төслийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт, хувь

эзэмшлийн хэмжээний талаар санал

боловсруулах, холбогдох шийдвэрийг

гаргуулах, төсөл хэрэгжүүлэх хуулийн этгээдийг

сонгон шалгаруулах бэлтгэлийг хангах

2017

Санхүүжилт, хөрөнгө 

оруулалт, хувь 

эзэмшлийн талаар 

холбогдох шийдвэрийг 

гаргуулах

- - - УУХҮЯ СЯ, ТӨБЗГ ҮХГ

3

Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн

нарийвчилсан ТЭЗҮ, барилгын зураг төсөл

боловсруулах ажлыг гүйцэтгэх

2017

Нарийвчилсан ТЭЗҮ, 

барилгын ажлын зураг 

төсөл хийгдэх

- - - УУХҮЯ СЯ -

4
Барилгын ажлыг гүйцэтгэж, үйлдвэрийг хүлээн

авч ашиглалтад оруулах
2017-2020 Гадаад зээл    2,400,000.0 

Үйлдвэр барих ажил 

эхлэх
-                

Үйлдвэрийн барилгын 

ажил явагдах
800,000.0     

Үйлдвэр баригдаж 

дуусах, урьдчилсан 

байдлаар хүлээн авах

800,000.0     Үйлдвэрлэл эхлэх 800,000.0     УУХҮЯ СЯ МХЕГ

1

Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх

үйлдвэр байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх

хөрөнгө оруулагчийг сонгон шалгаруулах

уралдаант шалгаруулалтыг зохион байгуулах

2016-2017 -                    -   
Хуулийн этгээдийг 

сонгон шалгаруулах
-                - -                - -                - -                УУХҮЯ - -

2
Үйлдвэрийн нарийвчилсан зураг төслийн ажлыг

хийх
2016-2017

Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
          4,400.0 

Үйлдвэрийн зураг, 

төсөл хийгдэх
4,400.0         - -                - -                - -                УУХҮЯ - -

3 Үйлдвэр байгуулж, ашиглалтад оруулах 2017-2020
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
   1,756,480.0 

Үйлдвэр барих ажил 

эхлэх
589,600.0     

Үйлдвэрийн барилгын 

ажил явагдах
862,400.0     

Үйлдвэрийн барилгын 

ажил явагдах
304,480.0     

Үйлдвэр ашиглалтад 

орох
-                УУХҮЯ - -

1

Дархан-Сэлэнгийн бүсэд байгуулах хар

төмөрлөгийн цогцолбор төслийн ТЭЗҮ болон

БОННҮ-г боловсруулах ажлыг гүйцэтгэж

дуусгах

2016-2017
ТЭЗҮ болон БОННҮ-г 

хүлээн авах 
- - - УУХҮЯ СЯ, БОАЖЯ -

2
Давтах аргаар ган бөмбөлөг үйлдвэрлэх цехийг

ашиглалтад оруулах
2016-2017

Үйлдвэр ашиглалтад 

орох
- - - УУХҮЯ - -

3
Төмөртэйн уурхайд хуурай болон нойтон

соронзон баяжуулах үйлдвэр байгуулах
2017-2018

Үйлдвэрийн барилгын 

ажил явагдах

Үйлдвэр ашиглалтад 

орох
- - УУХҮЯ - -

4 Шууд ангижруулсан төмрийн үйлдвэр байгуулах 2018-2020 -
Үйлдвэрийн барилгын 

ажил эхлэх 

Үйлдвэр барих ажил 

явагдах

Үйлдвэр ашиглалтад 

орох
УУХҮЯ - -

5
Гангийн үйлдвэрийн өргөтгөл хийж, хүчин

чадлыг нь нэмэгдүүлэх
2019-2020 - -

Үйлдвэрийн 

өргөтгөлийн ажил 

явагдах

Нэмэгдсэн хүчин 

чадлаар ажиллаж эхлэх
УУХҮЯ - -

2.68. “Алт-2” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд

шаардагдах санхүүжилтийг

Монголбанктай хамтран шийдвэрлэнэ.

2.70. Газрын тосны олборлолтыг

тогтвортой нэмэгдүүлэн, газрын тос

боловсруулах үйлдвэр байгуулна.

2.69. Алтны олборлолтыг нэмэгдүүлж,

бичил уурхай эрхлэгчдийн олборлосон

алтыг худалдан авах эрх зүйн орчинг

бүрдүүлнэ.

2.71. Зэсийн баяжмал хайлуулах,

цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах ажлыг

дэмжиж ажиллана.

2.65. Уул уурхайн дэд бүтцийн хөгжлийн

урт хугацааны төлөвлөлт боловсруулж,

салбар хоорондын уялдааг сайжруулна.

2.66. Уул уурхайн судалгааны нэгж

байгуулж, эрдэс баялгийн салбарт

хөрөнгө оруулалтын таатай орчинг бий

болгоно.

2.67. Хоёрдогч ашигт малтмал ашиглах

эрх зүйн орчинг бий болгож, уурхайн

нөхөн сэргээлт, хаалтыг олон улсын

жишигт хүргэнэ.

-                

-                

2.72. Дархан, Сэлэнгийн бүсэд хар

төмөрлөгийн цогцолбор байгуулах

нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

-                

- -                -                -                

516.0                         516.0 

                   -   

Улсын төсөв -                

20



Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

6

Гангийн үйлдвэрлэлийн бизнесийн таатай

орчныг бүрдүүлж, төмөрлөгийн үйлдвэрүүдийн

ашиглалтыг сайжруулах, импортын хэмжээг

бууруулах

2017-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
      200,000.0 

Төмөрлөгийн 

үйлдвэрлэлийг дэмжиж, 

гангийн үйлдвэрлэлийн 

бизнесийн таатай 

орчныг бүрдүүлэх 

чиглэлээр зохих арга 

хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэх

100,000.0     

Төмөрлөгийн 

үйлдвэрүүдийн 

ашиглалт сайжирч, 

барилгын салбар дахь 

гангийн импортын 

хэмжээ буурах

100,000.0     

Төмөрлөгийн 

үйлдвэрүүдийн 

ашиглалт сайжирч, 

барилгын салбар дахь 

гангийн импортын 

хэмжээ буурах

-                

Төмөрлөгийн 

үйлдвэрүүдийн 

ашиглалт сайжирч, 

барилгын салбар дахь 

гангийн импортын 

хэмжээ буурах

-                БХБЯ УУХҮЯ ААН-үүд

1
Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх

үйлдвэр байгуулах төслийн нэгж байгуулах

Төслийн нэгж 

байгуулагдах, 

холбогдох судалгаа 

хийгдэх

- - - УУХҮЯ СЯ -

2

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр

боловсруулагдсан нүүрснээс нийлэг байгалийн

хий үйлдвэрлэх үйлдвэрийн урьдчилсан ТЭЗҮ-

ийг хүлээж авах

Урьдчилсан ТЭЗҮ-ийг 

хүлээн авах
- - - УУХҮЯ -

"Уул уурхайн 

дэд бүтцийн 

хөрөнгө 

оруулалтыг 

дэмжих" 

төсөл

3

Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх

үйлдвэрийн нарийвчилсан ТЭЗҮ болон БОННҮ-

г Хүнд үйлдвэрийн шинжлэх ухаан технологийн

зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх

Нарийвчилсан ТЭЗҮ, 

БОННҮ-ний тайланг 

хүлээж авах

- - - УУХҮЯ СЯ -

4

Төслийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт, хувь

эзэмшлийн хэмжээний талаар санал

боловсруулах, холбогдох шийдвэрийг

гаргуулах, төсөл хэрэгжүүлэх хуулийн этгээдийг

сонгон шалгаруулах бэлтгэлийг хангах

Санхүүжилт, хөрөнгө 

оруулалт, хувь 

эзэмшлийн талаар 

холбогдох шийдвэрийг 

гаргуулах

- - - УУХҮЯ СЯ ҮХГ

5

Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх

үйлдвэрийн нарийвчилсан ТЭЗҮ, барилгын

зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажлыг

гүйцэтгэж, үйлдвэрийг хүлээн авч ашиглалтад

оруулах

2018-2020 Гадаад зээл    4,500,000.0 - -                Барилгын ажил эхлэх 1,000,000.0  
Барилгын ажил 

үргэлжлэх
2,000,000.0  

Барилгын ажил 

үргэлжлэх
1,500,000.0  УУХҮЯ - МХЕГ

2.74. Шингэрүүлсэн түлш, шатах тослох

материалын үйлдвэр байгуулах ажлыг

бодлогоор дэмжинэ.

1

Улаанбаатар хотод жилд 15,000 тн тос,

тосолгооны материал үйлдвэрлэх хүчин

чадалтай үйлдвэр байгуулахыг дэмжих

2016-2019 -                    -   
Үйлдвэр барих ажил 

эхлэх
-                

Үйлдвэрийн барилгын 

ажлыг гүйцэтгэх
-                Үйлдвэр байгуулагдах -                - -                УУХҮЯ СЯ -

1

Автомашин, хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж,

машин механизм угсрах, автомашины эд анги

үйлдвэрлэх үйлдвэр, технологийн парк

байгуулахыг дэмжих

2017-2020 -                    -   

Үйлдвэр, технологийн 

парк байгуулах 

судалгааны ажлууд 

хийгдэх

-                

Үйлдвэр, технологийн 

парк байгуулах 

судалгааны ажлууд 

хийгдэх

-                Бодлогоор дэмжих -                Бодлогоор дэмжих -                УУХҮЯ - -

2

Ачааны автомашин, нийтийн тээвэр, хөдөө, аж

ахуйн машин, механизмыг угсрах

үйлдвэрлэлийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй

болгох

2016-2017 -                    -   
Эрх зүйн орчныг 

боловсронгуй болгох
-                - -                - -                - -                УУХҮЯ СЯ, ХЗДХЯ -

1

Орон сууцны ипотекийн зээлийн хэрэгжилт,

өнөөгийн байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгч,

ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг олон

хувилбарт хэлбэрээр хэрэгжүүлэх бодлогын

хүрээнд зээлийн цар хүрээ, хүртээмжийг

нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллах

2016-2017 -                    -   

Орон сууцны ипотекийн 

зээлийн хэрэгжилт, 

өнөөгийн байдалд 

үнэлэлт, дүгнэлт өгч, 

холбогдох шийдвэрийн 

төслийг боловсруулах

-                
Хэрэгжилтийг хангуулж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангуулж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангуулж 

ажиллах
-                БХБЯ СЯ, ХНХЯ

Монголбанк, 

МИК

2

Орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлийн

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, зээлийн цар хүрээ,

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

2016-2020

Ирээдүйн тэтгэврийн 

нөөц сан, бусад эх 

үүсвэр

      960,000.0 

Орон сууцны ипотекийн 

хөнгөлөлттэй зээлд 

4000 иргэн нэмж 

хамрагдах

240,000.0     

Орон сууцны ипотекийн 

хөнгөлөлттэй зээлд 

4000 иргэн нэмж 

хамрагдах

240,000.0     

Орон сууцны ипотекийн 

хөнгөлөлттэй зээлд 

4000 иргэн нэмж 

хамрагдах

240,000.0     

Орон сууцны ипотекийн 

хөнгөлөлттэй зээлд 

4000 иргэн нэмж 

хамрагдах

240,000.0     СЯ, ХНХЯ
Монголбанк, 

МИК

Арилжааны 

банкууд

1
"Орон сууц" үндэсний хөтөлбөр боловсруулж,

хэрэгжүүлэх
2016-2020 Улсын төсөв                20.0 

Холбогдох судалгааг 

хийх
8.0                

Хөтөлбөрийн төслийг 

боловсруулж, 

батлуулах

12.0              

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах, эхлүүлэх

-                

Хөтөлбөрийг 

үргэлжүүлэн 

хэрэгжүүлэх

-                БХБЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

2
"Ногоон хувийн орон сууц" загвар төслийг үе

шаттай эхлүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв              450.0 

Төслийн холбогдох 

судалгааг хийж, загвар 

төслийн зургийн 

даалгаврыг батлах

150.0            
Төслийн зураг төслийг 

боловсруулах
150.0            

Загвар төслийг 

хэрэгжүүлж эхлэх
150.0            

Загвар төслийг 

үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлэх

-                БХБЯ - ААН-үүд

3
Аймаг бүрт "1000 айлын орон сууц" төслийг

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх
2016-2020 Улсын төсөв           1,000.0 

6 аймагт 1000 айлын 

орон сууц барих ажлыг 

зохион байгуулах

300.0            

2 аймагт 1000 айлын 

орон сууц барих ажлыг 

зохион байгуулах

300.0            

2 аймагт 1000 айлын 

орон сууц барих ажлыг 

зохион байгуулах

200.0            

2 аймагт 1000 айлын 

орон сууц барих ажлыг 

зохион байгуулах

200.0            БХБЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

МХЕГ, ААН-

үүд

4
Нийслэлд 1000 айлын түр орон сууцыг барьж

ашиглалтад оруулах
2017-2020 Гадаад эх үүсвэр         61,200.0 

Хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

шийдвэрлүүлэх, 

хорооллын хэсэгчилсэн 

ерөнхий төлөвлөгөө, 

нарийвчилсан зураг 

төслийг боловсруулах

1,200.0         

Нийслэлд 1000 айлын 

түр орон сууц барих 

ажлыг эхлүүлэх

30,000.0       

Нийслэлд 1000 айлын 

түр орон сууц барих 

ажлыг үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлэх

30,000.0       

Нийслэлд 1000 айлын 

түр орон сууцны 

барилга ашиглалтад 

оруулах

-                БХБЯ НЗДТГ ААН-үүд

1

Барилга байгууламжийн норм, нормативын

ерөнхий баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоог

шинэчлэн боловсруулж, батлуулан

хэрэгжилтийг хангуулах

2016-2018

Улсын төсөв, 

Барилга, 

байгууламжийн 

норм, нормативын 

сан

          1,200.0 

Барилга, 

байгууламжийн норм, 

нормативын баримт 

бичгийн ерөнхий 

тогтолцоог шинэчлэн 

батлуулж, хэрэгжүүлэх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх

700.0            

Барилга, 

байгууламжийн норм, 

нормативын баримт 

бичгийн ерөнхий 

тогтолцоог хэрэгжүүлэх

500.0            

Барилга, 

байгууламжийн норм, 

нормативын баримт 

бичгийн ерөнхий 

тогтолцоог хэрэгжүүлэх

-                

Барилга, 

байгууламжийн норм, 

нормативын баримт 

бичгийн ерөнхий 

тогтолцоог хэрэгжүүлэх

-                БХБЯ БХТ ААН-үүд

2.78. Норм, нормативын баримт бичгийн

тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэн

шинэчилж, олон улсын норм, нормативын

баримт бичгийг хэрэглэх орчинг

бүрдүүлнэ.

2.73. Нүүрс угаах, гүн боловсруулах

үйлдвэр болон нүүрсний нийлэг хийн

үйлдвэр байгуулахыг бодлогоор дэмжинэ.

2.76. Ипотекийн зээлийн нөхцөлийг

хөнгөвчилж, зээлийн хөтөлбөрийг олон

хувилбарт хэлбэрээр хэрэгжүүлэх

бодлого баримталж, зээлийн цар хүрээ,

хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

2.77. Хүн амын орон сууцны хэрэгцээг

хангах зорилгоор нэгдсэн бодлого

боловсруулж, “Хямд өртөгтэй орон сууц”

үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

2.75. Метал хийц, угсралтын үйлдвэрийг

хөгжүүлнэ.

-                

-                

2.72. Дархан, Сэлэнгийн бүсэд хар

төмөрлөгийн цогцолбор байгуулах

нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

-                -                                   -   -                -2016-2017

Тэргүүлэх зорилт №2.4. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангасан хот, суурин газрыг төлөвлөж, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндийн шаардлагад нийцсэн барилгын үйлдвэрлэлийг дэмжиж, аюулгүй, хүртээмжтэй орон сууцаар хангах төрийн бодлогыг боловсруулан

хэрэгжүүлнэ.

-                Улсын төсөв 318.0                         318.0 -                2017
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв
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ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Барилга байгууламжийн норм, нормативын

баримт бичгийг олон улсын жишигт нийцүүлэн

боловсруулах, мөрдүүлэх арга хэмжээг

хэрэгжүүлэх

2016-2020

Барилга, 

байгууламжийн 

норм, нормативын 

сан

          3,000.0 

Барилга байгууламжийн 

норм, нормативын 

баримт бичиг олон 

улсын жишигт нийцэх

750.0            

Барилга байгууламжийн 

норм, нормативын 

баримт бичиг олон 

улсын жишигт нийцэх

750.0            

Барилга байгууламжийн 

норм, нормативын 

баримт бичиг олон 

улсын жишигт нийцэх

750.0            

Барилга байгууламжийн 

норм, нормативын 

баримт бичиг олон 

улсын жишигт нийцэх

750.0            БХБЯ СХЗГ, БХТ ААН-үүд

3

Шингэрүүлсэн хийн түлш, сэргээгдэх эрчим

хүчний нөөцийг ашиглах болон ногоон

барилгын чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэхэд

дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай норм, дүрэм,

стандартыг боловсруулах, батлах

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр           6,000.0 

Холбогдох норм, 

дүрмийг олон улсын 

жишигт нийцүүлэн 

боловсруулах

1,500.0         

Холбогдох норм, 

дүрмийг олон улсын 

жишигт нийцүүлэн 

боловсруулах

1,500.0         

Холбогдох норм, 

дүрмийг олон улсын 

жишигт нийцүүлэн 

боловсруулах

1,500.0         

Холбогдох норм, 

дүрмийг олон улсын 

жишигт нийцүүлэн 

боловсруулах

1,500.0         БХБЯ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

МХЕГ, ААН-

үүд

1

"Монгол Улсын хүн амын нутагшилт,

суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл"

боловсруулах ажлын хүрээнд Хот байгуулалт,

эрдэм шинжилгээний зураг төслийн

институтийг байгуулж, суурь судалгааны ажлыг

гүйцэтгэх

2016-2019 Улсын төсөв           2,000.0 

Монгол Улсын хүн 

амын нутагшилт, 

суурьшлын хөгжлийн 

ерөнхий төсөл 

боловсруулах 

ХБЭШЗТИнститутийг 

байгуулж, төслийн 

холбогдох судалгааны 

ажлыг эхлүүлэх

1,000.0         
Судалгааны ажлыг 

гүйцэтгэх
1,000.0         

Судалгааны ажлыг 

гүйцэтгэх
-                - -                БХБЯ

ҮХГ, СЯ, 

холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

2

"Монгол Улсын хүн амын нутагшилт,

суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл"-ийг

боловсруулж, батлуулах

2016-2019 Улсын төсөв           5,600.0 

Монгол Улсын хүн 

амын нутагшилт, 

суурьшлын хөгжлийн 

ерөнхий төслийн 

зургийн даалгаврыг 

батлуулах

2,600.0         

Төслийг боловсруулах 

ажлыг зохион 

байгуулах

2,000.0         
Төслийг боловсруулж, 

УИХ-д өргөн мэдүүлэх
1,000.0         - -                БХБЯ

ҮХГ, СЯ, 

холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

3

"Монгол Улсын хүн амын нутагшилт,

суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл"-ийг

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг

боловсруулж батлан, хэрэгжилтийг зохион

байгуулах

2019-2020 Улсын төсөв           4,200.0 - -                - -                

Төслийг хэрэгжүүлэх 

үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                
Хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах
4,200.0         БХБЯ

ҮХГ, СЯ, 

холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

4
"Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн бодлого"-

ыг боловсруулах
2018-2020 Улсын төсөв           1,000.0 - -                

"Бүсчилсэн хөгжлийн 

бодлого” 

боловсруулахад 

шаардлагатай нөхцөл 

байдлын дүн 

шинжилгээ, 

нөлөөллийн 

урьдчилсан үнэлгээ 

хийх

1,000.0         

“Бүсчилсэн хөгжлийн 

бодлого”-ын хувилбар, 

схем, зураглал 

боловсруулах

-                

“Бүсчилсэн хөгжлийн 

бодлого”-ын баримт 

бичгийг боловсруулах

-                ҮХГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ЭШБ-ууд

1

Төрөөс газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн

талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг

боловсруулах

2016-2018 -                    -   

Бодлогын баримт 

бичгийн төслийг 

боловсруулах

-                
Бодлогын баримт 

бичгийг батлуулах
-                

Бодлогын баримт 

бичгийг хэрэгжүүлэх
-                

Бодлогын баримт 

бичгийг хэрэгжүүлэх
-                БХБЯ ГЗБГЗЗГ

Холбогдох 

яамд, их 

сургуулиуд, 

ТББ-ууд

2

Газрын тухай, Газрын кадастрын тухай, Газрын

үнэлгээ, төлбөрийн тухай, Геодези, зураг зүйн

тухай хуулиудын эрх зүйн шинэтгэлийг хийх

2016-2019 -                    -   

Хуулиудын үзэл 

баримтлалыг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                

Хуулийн төслүүдийг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                

Хуулийн төслүүдийг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                

Хуулиудын 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажилах

-                
БХБЯ, 

ГЗБГЗЗГ
-

Холбогдох 

яамд, их 

сургуулиуд, 

ТББ-ууд

3

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

хуулийн төслийг боловсруулж, батлуулах

2016-2018 -                    -   

Хуулийн үзэл 

баримтлалыг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажилах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажилах
-                БХБЯ ГЗБГЗЗГ

Холбогдох 

яамд, их 

сургуулиуд, 

ТББ-ууд

4

Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан Газар

чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг боловсруулж,

батлуулах

2016-2018 -                    -   

Хуулийн үзэл 

баримтлалыг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажилах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажилах
-                БХБЯ ГЗБГЗЗГ НЗДТГ

5
Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай

хуулийн төслийг боловсруулж, батлуулах
2016-2018 -                    -   

Хуулийн үзэл 

баримтлалыг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажилах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажилах
-                БХБЯ ГЗБГЗЗГ

Холбогдох 

яамд

6

Улсын тусгай хэрэгцээний газарт хэрэгжүүлэх

нэгдсэн бодлого, холбогдох дүрэм, журам,

норм, стандартыг боловсронгуй болгох

2016-2018

Барилга, 

байгууламжийн 

норм, нормативын 

сан

               10.0 

Газрыг улсын тусгай 

хэрэгцээнд авах, гаргах 

журмыг шинэчлэн 

боловсруулах

10.0              

Газрыг улсын тусгай 

хэрэгцээнд авах, гаргах 

журмыг шинэчлэн 

батлуулах

-                

Газрыг улсын тусгай 

хэрэгцээнд авах, 

гаргахтай холбоотой 

норм, стандартыг 

боловсруулж, батлах

-                

Холбогдох дүрэм, 

журам, норм, 

стандартын 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

-                БХБЯ ГЗБГЗЗГ БОАЖЯ

7

Газрыг зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн

сэргээх тогтолцоог бүрдүүлж, газрын төлөв

байдал, чанарын хянан баталгааны үндэсний

мониторингийн сүлжээг байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв           1,000.0 

Газрын төлөв байдал, 

чанарын хянан 

баталгааны үндэсний 

мониторингийн сүлжээ 

байгуулах чиглэлээр 

байгаль экологийн 

судалгаа хийж, бусад 

холбогдох салбарын 

хяналтын цэгүүдтэй 

холбох ажлыг гүйцэтгэх

500.0            

Газрын төлөв байдал, 

чанарын хянан 

баталгааны үндэсний 

мониторингийн сүлжээг 

байгуулах 

/Улаанбаатар, Зүүн 

болон Төвийн бүс/

250.0            

Газрын төлөв байдал, 

чанарын хянан 

баталгааны үндэсний 

мониторингийн сүлжээг 

байгуулах /Хангайн 

болон Баруун бүс/

250.0            
Мониторингийн сүлжээ 

байгуулах
-                ГЗБГЗЗГ БХБЯ

БОАЖЯ, 

ХХААХҮЯ, 

ШУА

1
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хилийн цэсийг

тодотгох
2016-2018 -                    -   

Аймаг, нийслэл, сум, 

дүүргийн хилийн 

цэсийн зургийг 

тодотгож, УИХ-д өргөн 

мэдүүлэх

-                

Холбогдох шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

-                

Холбогдох шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

-                

Холбогдох шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

-                БХБЯ ГЗБГЗЗГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

2.78. Норм, нормативын баримт бичгийн

тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэн

шинэчилж, олон улсын норм, нормативын

баримт бичгийг хэрэглэх орчинг

бүрдүүлнэ.

2.81. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг

бүрэн зурагжуулах, шинэчлэх, геодезийн

нэгдсэн сүлжээг бий болгох замаар орон

зайн өгөгдөл, мэдээллийг нийтийн

хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.

2.79. Монгол Улсын хүн амын нутагшилт,

суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг бүс

нутаг, бүлэг суурингийн тогтолцоог

оновчтой тогтоох чиглэлээр үе

шаттайгаар боловсруулна.

2.80. Газрын нэгдсэн бодлого, тогтолцоог

бүрдүүлж, газар ашиглах, эзэмших,

өмчлөх эрх зүйн зохицуулалтыг

боловсронгуй болгоно.
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Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Монгол Улс, ОХУ-ын хоорондох хилийн цэсийг

тодотгож, баталгаажуулах ажлыг зохион

байгуулах

2016-2020 -                    -   

ОХУ-ын холбогдох 

байгууллагатай 

зөвшилцөн техникийн 

даалгавар, ажлын 

удирдамжийн төслийг 

боловсруулах

-                

ОХУ-ын холбогдох 

байгууллагатай 

хамтран хоёр улсын 

хилийн 50 хувийг 

М1:10000 масштабтай 

зургаар зурагжуулж, 

хилийн цэсийг тодотгох

-                

ОХУ-ын холбогдох 

байгууллагатай 

хамтран хоёр улсын 

хилийн 50 хувийг 

М1:10000 масштабтай 

зургаар зурагжуулж, 

хилийн цэсийг тодотгох

-                

Хоёр улсын хоорондох 

хилийн цэсийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх, 

батлуулах

-                
БХБЯ, 

ХЗДХЯ

БХЯ, ГХЯ, 

ГЗБГЗЗГ

Холбогдох 

агентлагууд

3

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг

1:25000-ны масштабтай байр зүйн зургаар

зурагжуулах

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        36,000.0 

Нутаг дэвсгэрийн 25 

хувийг зурагжуулах
17,000.0       

Нутаг дэвсгэрийн 14 

хувийг зурагжуулах
10,000.0       

Нутаг дэвсгэрийн 16 

хувийг зурагжуулах
9,000.0         

Монгол Улсын нутаг 

дэвсгэрийг М1:25000 

байр зүйн зургаар 

бүрэн зурагжуулах

-                БХБЯ ГЗБГЗЗГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

4

Монгол Улсын 63 сум, суурин газарт GNSS

(GPS)-ийн байнгын ажиллаагаатай суурин

станц байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв           4,500.0 

21 станцыг 

төлөвлөгөөний дагуу 

суурилуулж 

ажиллагаанд оруулах

1,500.0         

21 станцыг 

төлөвлөгөөний дагуу 

суурилуулж 

ажиллагаанд оруулах

1,500.0         

21 станцыг 

төлөвлөгөөний дагуу 

суурилуулж 

ажиллагаанд оруулах

1,500.0         63 станц байгуулах -                БХБЯ ГЗБГЗЗГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

5
Газар зүйн нэрийн тодруулалтыг улсын

хэмжээнд хийх
2016-2018 Улсын төсөв           3,000.0 

Нутаг дэвсгэрийн 40 

хувийг хамарсан газар 

зүйн нэрийн 

тодруулалтыг хийж, 

мэдээллийн сан үүсгэх

1,200.0         

Нутаг дэвсгэрийн 30 

хувийг хамарсан газар 

зүйн нэрийн 

тодруулалтыг хийж, 

мэдээллийн сан үүсгэх

900.0            

Нутаг дэвсгэрийн 30 

хувийг хамарсан газар 

зүйн нэрийн 

тодруулалтыг хийж, 

мэдээллийн сан үүсгэх

900.0            

Нутаг дэвсгэрийг бүрэн 

хамарсан газар зүйн 

нэрийн тодруулалтыг 

хийж, мэдээллийн сан 

үүсгэх

-                БХБЯ ГЗБГЗЗГ

ШУА, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

6 Өндрийн I ангийн сүлжээг шинээр байгуулах 2016-2018 Улсын төсөв              990.0 
I ангийн сүлжээг 

байгуулах
990.0            - -                - -                

Монгол Улсад өндрийн 

I ангийн сүлжээг бүрэн 

байгуулж, батлуулан, 

хэрэглэгчдэд хүргэх 

ажлыг зохион 

байгуулах

-                БХБЯ ГЗБГЗЗГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

7
Өндрийн II ангийн сүлжээний давтан хэмжилт

хийх
2016-2019 Улсын төсөв           5,400.0 

Төв болон Говийн 

бүсийн нутаг 

дэвсгэрийн 10537 км 

шугамын дагуу II ангийн 

сүлжээг шинэчлэх

2,700.0         

Баруун болон Говийн 

бүсийн нутаг 

дэвсгэрийн 10537 км 

шугамын дагуу II ангийн 

сүлжээг шинэчлэх

2,700.0         - -                
II ангийн 21074 км 

сүлжээг шинэчлэх
-                БХБЯ ГЗБГЗЗГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

8
Монгол Улсын геодезийн сүлжээний эхлэл

цэгийг байгуулах
2016-2018 Улсын төсөв              300.0 Эхлэл цэгийг байгуулах 300.0            - -                - -                

Монгол Улсын төв 

хэсэгт геодезийн 

байрлал өндрийн 

сүлжээний эхлэл цэгийг 

байгуулж, ОХУ, БНХАУ-

ын сүлжээтэй холбох

-                БХБЯ ГЗБГЗЗГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

9
Төрөөс орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн

талаар баримтлах бодлогыг тодорхойлох
2016-2017 -                    -   

Бодлогын баримт 

бичгийг боловсруулж, 

батлуулах

-                - -                - -                - -                БХБЯ ГЗБГЗЗГ

Холбогдох 

яамд, их 

сургуулиуд, 

ТББ-ууд

10

Газар зүйн нэр, хаяг, геодезийн цэг тэмдэгт,

хилийн цэсийн мэдээллийн цахим үйлчилгээг

нэвтрүүлэх

2016-2018 Улсын төсөв              100.0 

Улсын хэмжээнд хүчин 

төгөлдөр мөрдөгдөж 

байгаа мэдээллүүдийг 

нэгтгэн цахим хэлбэрт 

оруулах, үйлчилгээнд 

нэвтрүүлэх

100.0            - -                - -                

Газар зүйн нэр, хаяг, 

геодезийн цэг тэмдэгт, 

хилийн цэсийн 

мэдээллийг цахим 

хэлбэрээр үйлчилгээнд 

нэвтрүүлэх

-                БХБЯ ГЗБГЗЗГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

11

Орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэгч

байгууллагуудын санг геопорталаар дамжуулан

цахимжуулж, хэрэглээнд нэвтрүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           5,000.0 

Улсын хэмжээний орон 

зайн өгөгдлийн дэд 

бүтцийн стратегийг 

боловсруулж, техник 

хангамжийг 

шийдвэрлэх

3,000.0         

Төрийн 

байгууллагуудын орон 

зайн мэдээллийг нэг 

стандартад хөрвүүлж, 

суурь мэдээллийг 

бүрдүүлэх

1,000.0         

Геопорталаар 

дамжуулан орон зайн 

суурь өгөгдөл бүхий 

мэдээллийг төрийн 

болон нийтийн гэсэн 

ангиллаар түгээж эхлэх

1,000.0         
Геопортал 

байгуулагдах
-                БХБЯ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

12

Газрын харилцааны талаар иргэдэд үзүүлэх

үйлчилгээ, лавлагааны цахим системийг

байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв           1,000.0 

Холбогдох суурь 

өгөгдлийг нэгдсэн 

системд оруулах 

нөхцөлийг бүрдүүлж, 

мэргэжлийн программ 

хангамжийг нэвтрүүлэх 

эрх зүйн орчныг бий 

болгох

800.0            

Газар зохион 

байгуулалт, газрын 

кадастрын мэдээллийн 

сангийн программ 

хангамжийг 21 аймаг, 

330 суманд нэвтрүүлэх

200.0            

 Үндэсний орон зайн 

мэдээллийн нэгдсэн 

санг бүрдүүлэх, 

ашиглах

-                

Нэгдсэн систем бүрдэж, 

цахим хэлбэрээр 

үйлчилгээнд нэвтрэх

-                ГЗБГЗЗГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

13

Аймаг, нийслэлийн газрын кадастрын

мэдээллийн санг өндөр, тусгагийн нэгдсэн

тогтолцоонд шилжүүлж засварлан, улсын

кадастрын нэгдсэн мэдээллийн системд

холбож, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           1,600.0 

Аймаг, нийслэлийн 

газрын кадастрын 

мэдээллийн санг Лэнд 

менежер программ 

хангамжид шилжүүлэх 

ажлыг хэрэгжүүлж, 

үйлчилгээнд 

нэвтрүүлэх

1,500.0         

Аймаг, нийслэлийн 

газрын кадастрын 

мэдээллийн санг иргэд, 

олон нийтэд цахим 

хэлбэрээр хүргэх, 

үйлчилгээ үзүүлэх

100.0            

Улсын кадастрын 

мэдээллийн дэд 

бүтцийн суурь 

өгөгдлийг бүрдүүлэх

-                

Улсын кадастрын 

нэгдсэн систем бүрдэж, 

иргэд цахим үйлчилгээ 

авах боломжтой болох

-                ГЗБГЗЗГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

1

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн

бүсчлэлийн тухай хуулийн төслийг

боловсруулж, батлуулах

2016-2017 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                БХБЯ НЗДТГ

Холбогдох 

яамд, ТББ-

ууд

2

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх

ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын дагуу

бүсчлэлийн төлөвлөлт, инженер геологи, газар

хөдлөлтийн болон газар дээрх, доорх шугам

сүлжээний зураглал хийж, мэдээллийн сан

үүсгэн, мужлалын нарийвчилсан зураг төсөл

боловсруулах

2016-2018 Улсын төсөв              251.8 

Мэдээллийн сан 

байгуулж, мужлалын 

нарийвчилсан зураг 

төслийг боловсруулах

251.8            - -                - -                - -                БХБЯ НЗДТГ ГЗБГЗЗГ

2.81. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг

бүрэн зурагжуулах, шинэчлэх, геодезийн

нэгдсэн сүлжээг бий болгох замаар орон

зайн өгөгдөл, мэдээллийг нийтийн

хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.

2.82. Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх эрх

зүйн орчинг бүрдүүлнэ.
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ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

УИХ-ын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор

баталсан “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл

хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол,

2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”-ын

баримт бичгийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах

2016-2020 -                    -   - -                
Хэрэгжилтийг дүгнэж, 

УИХ-д өргөн мэдүүлэх
-                - -                

Хэрэгжилтийг дүгнэж, 

УИХ-д өргөн мэдүүлэх
-                БХБЯ НЗДТГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

2

“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол,

2030 оны хөгжлийн чиг хандлагын баримт

бичгийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 2016-

2020 оны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг зохион

байгуулах

2016-2020 -                    -   

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангах 

ажлыг зохион 

байгуулах

-                

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангах 

ажлыг зохион 

байгуулах

-                

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангах 

ажлыг зохион 

байгуулах

-                

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангах 

ажлыг зохион 

байгуулах

-                НЗДТГ БХБЯ, МХЕГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

2.84. Улаанбаатар хот, аймгийн

төвүүдийн ногоон байгууламжийг 3 дахин

нэмэгдүүлэх бодлого баримтална.

1
Хот, суурины ногоон байгууламжийн тухай

хуулийн төслийг боловсруулах
2016-2017 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                - -                - -                - -                
БХБЯ, 

БОАЖЯ
НЗДТГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

1

Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай

хуулийг дагалдан гарах дүрэм, журам, заавар,

аргачлалыг боловсруулан батлуулж,

хэрэгжилтийг зохион байгуулах

2016-2020 -                    -   

Холбогдох дүрэм, 

журам, заавар, 

аргачлалыг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                

Дүрэм, журам, заавар, 

аргачлалын 

хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах

-                

Дүрэм, журам, заавар, 

аргачлалын 

хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах

-                

Дүрэм, журам, заавар, 

аргачлалын 

хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах

-                БХБЯ
ХЗДХЯ, БХТ, 

ГЗБГЗЗГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

2

Хувийн хэвшилтэй хамтран “Хот байгуулалтын

форум”, “Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн

форум”-ыг тогтмол зохион байгуулах

2016-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

             200.0 

Хувийн хэвшил болон 

холбогдох ТББ-тай 

хамтран 2 жилд 1 удаа 

зохион байгуулах

100.0            - -                

Хувийн хэвшил болон 

холбогдох ТББ-тай 

хамтран 2 жилд 1 удаа 

зохион байгуулах

100.0            - -                БХБЯ
БХТ, 

ГЗБГЗЗГ

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

3

Хөшигийн хөндийд баригдах олон улсын нисэх

буудлыг даган бий болох “ухаалаг” жишиг

хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө,

хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг

боловсруулах

2017-2019 Улсын төсөв              633.0 

Жишиг “ухаалаг” хотын 

хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөг 

боловсруулж, 

батлуулах

451.6            

Хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөний дагуу 

хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөг 

боловсруулах

181.4            - -                - -                БХБЯ СЯ, ЗТХЯ
Төв аймгийн 

ЗДТГ

4

Аймгийн төв болон стратегийн ач холбогдол

бүхий ашигт малтмалын орд газрыг түшиглэн

хөгжих хот, суурины хөгжлийн ерөнхий

төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажлыг үе

шаттайгаар зохион байгуулах

2017-2020 Улсын төсөв           5,068.5 

Багануур хот болон 

Сүхбаатар, Говь-Алтай, 

Дундговь, Увс аймгийн 

төвийн хөгжлийн 

ерөнхий төлөвлөгөөг 

боловсруулах, Дархан-

Уул, Завхан, Орхон, 

Хэнтий, Архангай, 

Булган, Өвөрхангай 

аймгийн төвийн 

хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөнд тодотгол 

хийх ажлыг зохион 

байгуулах

-                

Завхан, Орхон, Хэнтий, 

Архангай, Булган, 

Өвөрхангай, Дархан-

Уул аймгийн төвийн 

хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөг 

боловсруулах

4,341.3         

Хархорин хотыг 

байгаль орчинд ээлтэй 

хот болгон хөгжүүлэх 

хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөг 

боловсруулах

727.2            - -                БХБЯ
СЯ, БОАЖЯ, 

ЗТХЯ

Холбогдох 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

5

Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын

ашиглалтын шаардлага хангахгүй лифтийг

шинэчлэх

2016-2020 Улсын төсөв         11,280.0 

Ашиглалтын шаардлага 

хангахгүй лифтийг 

шинэчлэх

3,000.0         

Ашиглалтын шаардлага 

хангахгүй лифтийг 

шинэчлэх

3,000.0         

Ашиглалтын шаардлага 

хангахгүй лифтийг 

шинэчлэх

3,000.0         

Ашиглалтын шаардлага 

хангахгүй лифтийг 

шинэчлэх

2,280.0         БХБЯ МХЕГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

1

Аймгийн төвүүдийн инженерийн шугам

сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх

2016-2018 Улсын төсөв           3,000.0 

Аймаг бүрт 1000 айлын 

орон сууц төсөл 

хэрэгжих нөхцөл 

бүрдэх

1,500.0         

Хүн амын ажиллаж, 

амьдрах таатай нөхцөл, 

хот, суурин газар 

өргөжин тэлэх боломж 

бүрдэх

1,500.0         - -                - -                БХБЯ

ЭХЯ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

Аймгийн 

ГХБХБГ-ууд

2

Инженерийн хангамжийн шугам сүлжээг

хонгилын системээр төлөвлөх стандарт

боловсруулах

2016-2020

Барилга, 

байгууламжийн 

норм, нормативын 

сан

               10.0 

Стандартын техникийн 

даалгаврыг батлуулж, 

ажлыг эхлүүлэх

5.0                
Ажлын гүйцэтгэлийг 40-

50 хувьд хүргэх
3.0                

Стандартын төслийг 

боловсруулж дуусгах
2.0                - -                БХБЯ СХЗГ -

3

Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам

сүлжээний насжилтийг уртасгах, шинэчлэх,

засварлах ажилд шинэ дэвшилтэт технологийг

нэвтрүүлэх

2016-2020 Гадаад зээл         17,820.0 

Шуудуугүй технологийн 

аргаар сэргээн 

засварлах төсөл 

хэрэгжүүлэх бэлтгэл 

ажлыг хангах

4,455.0         

Улаанбаатар хотын 

цэвэр, бохир усны 24 

км шугам сүлжээнд 

доторлогоо хийх

4,455.0         

Улаанбаатар хотын 

цэвэр, бохир усны 24 

км шугам сүлжээнд 

доторлогоо хийх

4,455.0         

Инженерийн шугам 

сүлжээний ашиглалт, ус 

хангамжийн чанар 

сайжирч, шинэ 

технологи нэвтрэх

4,455.0         БХБЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

1 Угсармал барилгын үйлдвэрлэлийг дэмжих 2017-2020 Гадаад зээл         14,000.0 

Угсармал барилгын 

үйлдвэрлэлийг 

бодлогоор дэмжих

14,000.0       

Угсармал хийц, 

бүтээцийн шинэ 

дэвшилтэт техник, 

технологи нэвтрүүлэх 

ажлыг эхлүүлэх

-                

Угсармал барилгын 

үйлдвэрлэлд шинэ 

техник, технологи 

нэвтрэх

-                

Барилгын үйлдвэрлэл 

жилийн турш үргэлжлэх 

нөхцөл бүрдэх

-                БХБЯ - ААН-үүд

2

Барилгын жинг хөнгөрүүлэх, дулаан алдагдлыг

бууруулах, галд тэсвэрлэлтийг сайжруулахад

чиглэсэн байгаль орчинд ээлтэй барилгын

дулаалгын материалын үйлдвэрүүдийг

бодлогоор дэмжих

2017-2020 Гадаад зээл           9,700.0 

Дулаан тусгаарлах 

материалын 

үйлдвэрлэлийг судлан, 

бодлогоор дэмжих

9,700.0         

Дулаан тусгаарлах 

материалын 

үйлдвэрлэлийн шинэ, 

дэвшилтэт технологи 

нэвтрүүлэх ажлыг 

эхлүүлэх

-                

Байгаль орчинд ээлтэй 

дулаан тусгаарлах 

материал үйлдвэрлэх

-                

Барилгын дулаалгын 

материалын 

үйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагаа жигдрэх

-                БХБЯ - ААН-үүд

3
Шилний үйлдвэр байгуулах төслийг бодлогоор

дэмжих
2017-2020 Гадаад зээл           8,000.0 

Шилний үйлдвэр 

байгуулах төслийг 

судлах

-                

Шилний үйлдвэр 

байгуулах төслийг 

дэмжиж, ажлыг 

эхлүүлэх

8,000.0         - -                - -                БХБЯ - ААН-үүд

4
Баруун бүсэд байгуулах цементийн үйлдвэрийг

дэмжих 
2017-2020 Гадаад зээл         61,300.0 

Баруун бүсэд байгуулах 

цементийн үйлдвэрийг 

дэмжих

61,300.0       

Баруун бүсэд байгуулах 

цементийн үйлдвэрийг 

дэмжих

-                

Баруун бүсийн 

цементийн 

үйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагаа жигдрэх

-                - -                БХБЯ - ААН-үүд

1

Улаанбаатар хот, Налайх, Багануур,

Багахангай дүүргүүдийн 1:10000 масштабтай

газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураглалд

үндэслэн газар хөдлөлтийн барилгын норм,

дүрмийг шинэчлэх

2017-2018

Барилга, 

байгууламжийн 

норм, нормативын 

сан

                 3.0 

 Газар хөдлөлтийн 

бичил мужлалын 

зураглалыг ашиглан 

барилгын норм, 

дүрмийг шинэчлэн 

баталж, мөрдүүлэх

1.0                

Норм, дүрмийн 

хэрэгжилтийг хангуулж 

ажиллах

1.0                

Судалгааны ажилд 

үндэслэн барилгын 

норм, дүрэмд өөрчлөлт 

оруулах, шинэчлэх 

ажлыг хэрэгжүүлэх

1.0                - -                БХБЯ
БСШУСЯ, 

ШУА
ААН-үүд

2.83. Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх

ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан

“Гудамж”, “Дугуйн зам” дэд

хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.

2.85. Улаанбаатар хот болон томоохон

хотуудыг дахин төлөвлөж, хөгжүүлэх

бодлогын хүрээнд барилга байгууламжийг

шинэчлэх, гэр хорооллын дахин

төлөвлөлтийн төсөл, хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлж, агаарын бохирдлыг

бууруулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

2.88. Хот, суурин газруудын газар

хөдлөлтийн үйлчлэлийн давтамж, эрчмийг

шинэчлэн тогтоож, барилга

байгууламжийн төлөвлөлтөд тусгах,

ашиглагдаж байгаа барилга

байгууламжуудын бат бэх, найдвартай

байдлыг сайжруулах арга хэмжээг

төлөвлөж, үе шаттай хэрэгжүүлнэ.

2.87. Барилга байгууламжийн өөрийн

өртгийг бууруулах, барилгын

үйлдвэрлэлийн хугацааг уртасгах,

барилгын жинг хөнгөрүүлэх, дулаан

алдагдлыг бууруулах, галд тэсвэрлэлтийг

сайжруулахад чиглэсэн барилгын

материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх

бодлого боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

2.86. Хот, суурин газруудад шинээр

баригдах орон сууцны хорооллын

инженерийн хангамжийн шугам

сүлжээний техникийн шийдлийг хонгилын

системээр төлөвлөн, үе шаттай

хэрэгжүүлнэ.

24



Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Аймаг, сум, суурин газруудын нутаг дэвсгэрт

газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураглал

хийх, газар хөдлөлтийн эрсдэлийг

тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи,

гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн

судалгааны ажлыг хийж дуусгах

2016-2019 Улсын төсөв           2,082.0 

Судалгаа хийгдсэн 13 

аймгуудад бичил 

мужлалын зургийг 

ашиглаж эхлэх

82.0              
8 аймагт судалгааны 

ажлыг эхлүүлэх
1,000.0         

8 аймагт судалгааны 

ажлыг үргэлжлүүлэн 

хийх

500.0            

Бичил мужлалын 

зураглалыг улсын 

хэмжээнд ашиглах

500.0            БХБЯ

БСШУСЯ, 

СЯ, ОБЕГ, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

Мэргэжлийн 

байгууллага, 

ААН-үүд

3
Барилга байгууламжийг паспортжуулах ажлыг

хэрэгжүүлэх
2016-2020 Улсын төсөв           6,000.0 

Барилга байгууламжийг 

паспортжуулах ажлыг 

аймгуудад шинээр, 

нийслэлд үргэлжлүүлэн 

хийх /203 барилга/

1,000.0         

Барилга байгууламжийг 

паспортжуулах ажлыг 

аймгуудад шинээр, 

нийслэлд үргэлжлүүлэн 

хийх /203 барилга/

2,000.0         

Барилга байгууламжийг 

паспортжуулах ажлыг 

аймгуудад шинээр, 

нийслэлд үргэлжлүүлэн 

хийх /202 барилга/

2,000.0         

Улсын хэмжээнд 

барилга байгууламжийг 

паспортжуулах ажлыг 

хийх /202 барилга/

1,000.0         БХБЯ

БСШУСЯ, 

СЯ, ОБЕГ, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

МБИХолбоо, 

мэргэжлийн 

байгууллага

4

Газар хөдлөлтөд тэсвэргүй барилгыг буулгаж

шинээр барих, ашиглах боломжтой барилгын

судалгааг гаргаж, тэдгээрийг үе шаттайгаар

бэхэлж хүчитгэх ажлыг зохион байгуулах

2016-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
        21,000.0 

Аймаг, нийслэл дэх 

газар хөдлөлтөд 

тэсвэргүй барилга 

байгууламжийн 

судалгааг хийж, 

инженерийн дүгнэлт, 

төсөв, санхүүгийн 

тооцоог мэргэжлийн 

байгууллагаар 

гүйцэтгүүлэх

1,000.0         

Мэргэжлийн 

байгууллагын дүгнэлт, 

тооцоо, төсөв 

санхүүгийн судалгаанд 

үндэслэн барилга 

байгууламжийг бэхэлж, 

хүчитгэх болон 

буулгаж, шинээр барих 

ажлыг үе шаттайгаар 

эхлүүлэх

10,000.0       
 Ажлыг үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлэх
10,000.0       

Судалгаа, дүгнэлт 

хийгдэж, барилга 

байгууламжийг 

паспортжуулах ажил 

тодорхой түвшинд хүрч, 

барилга байгууламжийн 

чанар сайжрах

-                БХБЯ

БСШУСЯ, 

СЯ, ОБЕГ, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд, 

МБИХолбоо, 

мэргэжлийн 

байгууллага

-

5

Газар хөдлөлтийн лаборатори байгуулах,

техник, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, хүний

нөөцийг сургаж бэлтгэх ажлыг зохион

байгуулах

2017-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
        16,000.0 

Газар хөдлөлтийн 

үйлчлэлд барилга 

байгууламжийг тооцох, 

төлөвлөхтэй холбоотой 

хийц, элементийн бат 

бэх, тогтворыг турших 

лаборатори 

байгуулагдаж, барилга, 

байгууламжийн чанар, 

аюулгүй байдал 

сайжрах, хүн амын 

аюулгүй орчинд 

ажиллаж, амьдрах 

нөхцөл бүрдэх

10,000.0       

Газар хөдлөлтийн 

үйлчлэлд барилга 

байгууламжийг тооцох, 

төлөвлөхтэй холбоотой 

хийц, элементийн бат 

бэх, тогтворыг турших 

лаборатори 

байгуулагдаж, барилга, 

байгууламжийн чанар, 

аюулгүй байдал 

сайжрах, хүн амын 

аюулгүй орчинд 

ажиллаж, амьдрах 

нөхцөл бүрдэх

3,000.0         

Газар хөдлөлтийн 

үйлчлэлд барилга 

байгууламжийг тооцох, 

төлөвлөхтэй холбоотой 

хийц, элементийн бат 

бэх, тогтворыг турших 

лаборатори 

байгуулагдаж, барилга, 

байгууламжийн чанар, 

аюулгүй байдал 

сайжрах, хүн амын 

аюулгүй орчинд 

ажиллаж, амьдрах 

нөхцөл бүрдэх

2,000.0         

Газар хөдлөлтийн 

үйлчлэлд барилга 

байгууламжийг тооцох, 

төлөвлөхтэй холбоотой 

хийц, элементийн бат 

бэх, тогтворыг турших 

лаборатори 

байгуулагдаж, барилга, 

байгууламжийн чанар, 

аюулгүй байдал 

сайжрах, хүн амын 

аюулгүй орчинд 

ажиллаж, амьдрах 

нөхцөл бүрдэх

1,000.0         БХБЯ

БСШУСЯ, 

СЯ, ОБЕГ, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

МБИХолбоо, 

мэргэжлийн 

байгууллага

1
Төрөөс нийтийн аж ахуйн талаар баримтлах

бодлогын баримт бичиг боловсруулах
2016-2018 -                    -   

Бодлогын баримт 

бичгийн төслийг 

боловсруулах

-                
Бодлогын баримт 

бичгийг батлуулах
-                Хэрэгжилтийг хангуулах -                Хэрэгжилтийг хангуулах -                БХБЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

2

Нийтийн аж ахуйн салбарт олон улсын банк,

санхүүгийн байгууллага, хандивлагч орнуудын

хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлсэн төсөл,

хөтөлбөрийн зээлийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр                12.0 

Зээлийн асуудлыг 

хэлэлцэх шийдвэрийн 

төслийг боловсруулах

4.0                
Зээлийн асуудлыг 

хэлэлцүүлэх
3.0                

Зээлийн асуудлыг 

шийдвэрлүүлэх
3.0                

Зээлийн асуудлыг 

шийдвэрлүүлж дуусгах
2.0                БХБЯ

СЯ, 

холбогдох 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

-

3

Инженерийн хангамжийн өндөр болон

дэвшилтэт технологийн тоног төхөөрөмжүүдийг

гаалийн болон НӨАТ-аас чөлөөлүүлэх санал

боловсруулж, тухай бүр шийдвэрлүүлэх

2017-2020 -                    -   
Тухай бүрт шийдвэр 

гарсан байх
-                

Тухай бүрт шийдвэр 

гарсан байх
-                

Тухай бүрт шийдвэр 

гарсан байх
-                

Тухай бүрт шийдвэр 

гарсан байх
-                БХБЯ

СЯ, ЭХЯ, 

БОАЖЯ
-

2.90. Улаанбаатар хотод шинээр

төлөвлөж байгаа орон сууцны хорооллын

унд-ахуйн хэрэглээний цэвэр усыг тусад

нь төлөвлөх, гарсан бохир усыг саарал

усны стандартын шаардлагад нийцүүлэн

дахин боловсруулж, ариутгах татуургын

системд технологийн зориулалтаар болон

ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглах

зэрэг техникийн шийдлийг зураг төсөлд

тусгаж, хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ.

1

Шинээр төлөвлөж байгаа орон сууцны

хорооллын унд-ахуйн хэрэглээний цэвэр усыг

тусад нь төлөвлөх, гарсан бохир усыг

цэвэршүүлэн ариутгах татуургын систем,

ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглах

боломжит технологийг судлан, барилгын зураг

төсөлд тусгах санал боловсруулж хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв              500.0 

Шинээр төлөвлөж буй 

орон сууцны барилгын 

зураг төсөлд ундны 

цэвэр усыг тусад нь 

төлөвлөх техникийн 

шийдлийг 

боловсруулах

125.0            

Орон сууц, олон 

нийтийн барилгын зураг 

төсөлд ундны цэвэр 

усыг тусад нь төлөвлөх 

техникийн шийдлийг 

боловсруулах

125.0            

Барилгын зураг төсөлд 

тусгуулах, загвар 

төслийг хэрэгжүүлэх

125.0            
Загвар төслийг 

хэрэгжүүлэх
125.0            БХБЯ

БОАЖЯ, 

ЭМЯ
-

1
АХБ-ны зээлээр “Дархан хотын бохир усны

менежментийн төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх
2017-2020 Гадаад зээл         41,625.0 

Төслийн гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулж 

гэрээ байгуулах, 

 зураг төслийг 

боловсруулах

4,670.0         

 Цэвэрлэх 

байгууламжийн зураг 

төсөлд магадлал 

хийлгэж, цэвэрлэх 

байгууламжийн тоног 

төхөөрөмжийг 

захиалах, нүүлгэн 

шилжүүлэлт, барилга 

угсралтын ажлын 

урьдчилсан бэлтгэл 

ажлыг хангах

11,207.0       

 Цэвэрлэх 

байгууламжийг шинээр 

барих ажлыг эхлүүлэх, 

тоног төхөөрөмжийг 

угсарч суурилуулан, 

үндсэн барилга 

угсралтын ажлыг 

дуусган ашиглалтад 

оруулах

15,393.0       

 Бохир усны цэвэрлэх 

байгууламж болон

 өргөлтийн насос 

бохирын шугам хоолой 

шинэчлэгдэж, төслийн 

менежментийн чадавхи 

бэхжих

10,355.0       БХБЯ, СЯ

Дархан-Уул 

аймгийн 

ЗДТГ

-

2

АХБ-ны зээлээр “Зүүн өмнөд говийн хот

байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газрын

хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилтийн

төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх

2017-2020 Гадаад зээл         47,768.6 

4 аймгийн цэвэрлэх 

байгууламж барих 

ажлын гэрээг 

байгуулах, ажлыг 

эхлүүлэх

6,985.0         

4 аймгийн цэвэрлэх 

байгууламжийн барилга 

угсралтын ажлын 

гүйцэтгэлийг 70 хувьд 

хүргэх

25,461.6       

4 аймгийн цэвэрлэх 

байгууламжийн барилга 

угсралтын ажлыг 

дуусгах

15,096.7       

Цэвэрлэх 

байгууламжуудыг 

өргөтгөн шинэчлэх, 

шинээр барих, туршилт 

тохируулга, 

зүгшрүүлэлт хийж, үйл 

ажиллагаа жигдрэх

225.3            БХБЯ, СЯ

Холбогдох 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

-

3

Улаанбаатар хотод хоногт 20,000 м.куб бохир

ус цэвэрлэх хүчин чадалтай цэвэрлэх

байгууламжийг шинээр барьж ашиглалтад

оруулах

2016-2019 Бусад эх үүсвэр           8,666.9 

Цэвэрлэх 

байгууламжийн барилга 

угсралтын ажлыг 90 

хувьд хүргэх

3,166.9         

Цэвэрлэх 

байгууламжийн барилга 

угсралтын ажлыг 

дуусгах

2,300.0         

Цэвэрлэх 

байгууламжийн 

туршилт тохируулга 

хийгдэх

3,200.0         - -                БХБЯ НЗДТГ -

2.89. Нийтийн аж ахуйн талаар төрөөс

баримтлах нэгдсэн бодлогыг хот, суурин

газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй

уялдуулан боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

2.88. Хот, суурин газруудын газар

хөдлөлтийн үйлчлэлийн давтамж, эрчмийг

шинэчлэн тогтоож, барилга

байгууламжийн төлөвлөлтөд тусгах,

ашиглагдаж байгаа барилга

байгууламжуудын бат бэх, найдвартай

байдлыг сайжруулах арга хэмжээг

төлөвлөж, үе шаттай хэрэгжүүлнэ.

2.91. Хот, суурин газрын хөгжлийн

ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан гадаад,

дотоодын хөрөнгө оруулалтаар

Улаанбаатар хот болон бусад томоохон

хот, суурин газрын цэвэрлэх

байгууламжийг үе шаттай шинэчлэх

ажлыг эрчимжүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

4

Цэвэрлэх байгууламжийн хяналтын

лабораториудын тоног төхөөрөмжийг

шинэчлэх, боловсон хүчнийг чадавхижуулах

ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэх

2019-2020 Улсын төсөв           8,000.0 - -                - -                

Аймгийн төвийн 

лабораторийн тоног 

төхөөрөмж 

шинэчлэгдэх

4,000.0         

Аймгийн төвийн 

лабораторийн болон 

хяналтын 

лабораторийн тоног 

төхөөрөмж 

шинэчлэгдэх

4,000.0         БХБЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

5

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх

байгууламжид лагийг бүрэн боловсруулах,

дахин ашиглах технологи нэвтрүүлэх асуудлыг

үе шаттай шийдвэрлүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
          2,000.0 

Лаг боловсруулах 

судалгаа хийж, зураг 

төслийг боловсруулах

500.0            

Лагийг бүрэн 

боловсруулах 

технологийг нэвтрүүлэх

500.0            
Лагийг дахин ашиглах 

технологи нэвтрүүлэх
500.0            

Төв цэвэрлэх 

байгууламжид шинэ 

технологи нэвтрэх

500.0            БХБЯ НЗДТГ -

1
Хур борооны усны багц стандартыг

боловсруулж, батлуулах
2016-2018 -                    -   

Стандартын төслийг 

хэлэлцүүлэх ажлыг 

зохион байгуулж, 

батлуулах

-                
Багц стандартыг 

батлуулах
-                - -                - -                БХБЯ СХЗГ -

2
Хөрсний усыг үйлдвэрийн технологийн

хэрэгцээнд ашиглах чиглэлээр судалгаа хийх
2016-2018 -                    -   

Судалгаа хийж, төсөл 

боловсруулах
-                

Судалгааны үр дүнг 

хэлэлцүүлэх
-                - -                - -                БХБЯ

БОАЖЯ, 

УУХҮЯ, 

ХХААХҮЯ

-

3

Цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгдсэн усыг

усалгаанд ашиглах заавар, багц стандартыг

боловсруулж батлуулах

2017-2019 -                    -   

Стандартын төслийг 

боловсруулж, 

хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулах

-                Стандартыг батлуулах -                
Багц стандарт 

батлагдах
-                

Багц стандарт 

батлагдах
-                БХБЯ СХЗГ -

4

Цэвэрлэсэн усыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар

эргүүлэн (дахин) ашиглах технологийг

нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх

2018-2020 Улсын төсөв           1,600.0 - -                

Цэвэршүүлсэн усыг 

үйлдвэрлэлийн 

зориулалтаар эргүүлэн 

(дахин) ашиглах талаар 

судалгаа хийх

600.0            

Цэвэршүүлсэн усыг 

үйлдвэрлэлийн 

зориулалтаар эргүүлэн 

(дахин) ашиглах 

технологийг нэвтрүүлэх 

бэлтгэл ажлыг эхлүүлэх

600.0            

Цэвэршүүлсэн усыг 

дахин ашиглах 

технологи нэвтрэх

400.0            БХБЯ БОАЖЯ -

1

Хөдөө орон нутгийн интернэтийн үйлчилгээ

хүрээгүй сумд, стратегийн болон аялал

жуулчлалын бүс нутаг, хүн ам ихээр төвлөрдөг

газарт утасгүй интернэтийн үйлчилгээг хүргэх

2017-2020

Бүх нийтийн 

үйлчилгээний 

үүргийн сан

          1,500.0 

Интернэтийн үйлчилгээ 

хүрээгүй 30 сум, суурин 

газарт утасгүй 

интернетийн үйлчилгээ 

хүрэх, иргэдийн 

интернэт болон 

мэдээлэл, харилцаа 

холбооны технологийн 

хэрэглээ, хүртээмж 

нэмэгдэх

400.0            

Нийт 40 цэгт 

интернэтийн үйлчилгээ 

хүрэх

500.0            

Нийт 20 цэгт 

интернэтийн үйлчилгээ 

хүрэх

300.0            

Нийт 20 цэгт 

интернэтийн үйлчилгээ 

хүрэх

300.0             ХХМТГ

ХХЗХ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

2
Орон нутагт харилцаа холбооны дэд бүтэц

байгуулах
2017-2018

Бүх нийтийн 

үйлчилгээний 

үүргийн сан

             412.0 

Алслагдсан 4 цэгт 

үүрэн холбооны 

техникийн тоног 

төхөөрөмж байрлах 

стандарт шаардлага 

хангасан байр, цамхаг, 

дэд бүтэц байгуулах

412.0            - -                - -                - -                ХХМТГ - -

3

Хөдөө орон нутагт харилцаа холбоо,

мэдээллийн технологийн нэг цэгийн

үйлчилгээний төв байгуулах

2017-2018

Бүх нийтийн 

үйлчилгээний 

үүргийн сан

             780.0 

Шуудан, интернэт, 

цахилгаан холбоо, 

үүрэн холбооны 

үйлчилгээний нэгдсэн 

төвийг 6 сумдад 

байгуулах

780.0            - -                - -                - -                ХХМТГ - -

2.94. Улаанбаатар хотын цэвэр усны

хангамжийг сайжруулах ажлын хүрээнд

Туул, Сэлбэ, Дунд голын урсацыг

нэмэгдүүлж, эргийн дагуу олон нийтийн

соёл, амралтад зориулсан тохилог орчныг

бүрдүүлнэ.
1

"Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол,

2030 оны хөгжлийн чиг хандлагын баримт

бичгийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 2016-

2020 оны төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан “Туул усан

цогцолбор” барих төслийн зураг төсөв, “Туулын

шугуй цогцолбор-зураг төсөв, ТЭЗҮ-ийг

боловсруулах төсөл”, “Туул, Сэлбэ голын

орчныг сэргээн сайжруулах төсөл” зэрэг арга

хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай

хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлыг

НЗДТГ-тай хамтран боловсруулж, батлуулах

2016-2020

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт

        11,000.0 

Туул усан цогцолбор 

барих төслийн зураг 

төсөв хийгдэх

3,000.0         - -                

Туулын шугуй 

цогцолбор-зураг төсөв 

ТЭЗҮ-ийг боловсруулах 

төслийг хэрэгжүүлэх

3,000.0         

Туул, Сэлбэ голын 

орчныг сэргээн 

сайжруулах төслийг 

эхлүүлэх

5,000.0         НЗДТГ БХБЯ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

2.95. Улаанбаатар хотын орон сууцны

хороолол, нийтийн үйлчилгээний

төвүүдийн дэргэд газар доорхи болон

давхар зогсоол барьж, авто зогсоолыг

хоёр дахин нэмэгдүүлнэ.

1
Авто зогсоолын тухай хуулийн төслийг

боловсруулах
2016-2017 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                - -                - -                - -                БХБЯ

ЗТХЯ, 

холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

2.96. Улаанбаатар хотын Сэлбэ,

Баянхошуу дэд төвүүдийн инженерийн

шугам сүлжээг барьж байгуулах ажлыг

дуусгана.

1

“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол,

2030 оны хөгжлийн чиг хандлагын баримт

бичгийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 2016-

2020 оны төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан дэд

төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээ,

байгууламжийг үе шаттайгаар барьж байгуулах

2017-2020 Гадаад зээл       180,915.0 

Улаанбаатар хотын 

Баянхошуу, Сэлбэ дэд 

төвүүдэд төлөвлөлтийн 

шийдлийн дагуу 

инженерийн шугам 

сүлжээ, байгууламж 

барих ажлыг үе 

шаттайгаар 

хэрэгжүүлэх

62,343.0       

Улаанбаатар хотын 

Баянхошуу, Сэлбэ дэд 

төвүүдэд төлөвлөлтийн 

шийдлийн дагуу 

инженерийн шугам 

сүлжээ, байгууламж 

барих ажлыг үе 

шаттайгаар 

хэрэгжүүлэх

39,524.0       

Улаанбаатар хотын 

Баянхошуу, Сэлбэ дэд 

төвүүдэд төлөвлөлтийн 

шийдлийн дагуу 

инженерийн шугам 

сүлжээ, байгууламж 

барих ажлыг үе 

шаттайгаар 

хэрэгжүүлэх

39,524.0       

Улаанбаатар хотын 

Баянхошуу, Сэлбэ дэд 

төвүүдэд төлөвлөлтийн 

шийдлийн дагуу 

инженерийн шугам 

сүлжээ, байгууламж 

барих

39,524.0       НЗДТГ БХБЯ, СЯ

СХД, ЧД, 

СБД-ийн 

ЗДТГ-ууд

1 Дарханы ДЦС-ыг 35 МВт-аар өргөтгөх 2016-2018 Гадаад зээл         27,000.0 Ашиглалтад орох 27,000.0       - -                - -                - -                ЭХЯ СЯ, ТӨБЗГ
"Дарханы 

ДЦС" ТӨХК

2 Эрдэнэтийн ДЦС-ыг 35 МВт-аар өргөтгөх 2017-2018 Гадаад зээл       108,000.0 
Санхүүжилтийн гэрээ 

байгуулагдах
10,000.0       

Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
60,000.0       Ашиглалтад орох 38,000.0       - -                ЭХЯ СЯ, ТӨБЗГ

"Эрдэнэтийн 

ДЦС" ТӨХК

3 Чойбалсангийн ДЦС-ыг 50 МВт-аар өргөтгөх 2018-2020 Гадаад зээл       144,000.0 
Санхүүжилт 

шийдвэрлэгдэх
-                

Газар шорооны ажил 

эхлэх
30,000.0       

Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
80,000.0       

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэл 80 

хувиас доошгүй байх

34,000.0       ЭХЯ СЯ, ТӨБЗГ
"ДБЭХС" 

ТӨХК

2.97. Улс орны эдийн засгийн аюулгүй

байдал, тогтвортой хөгжлийн үндэс

болсон суурь салбарын тасралтгүй,

найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор

ашиглалтад байгаа цахилгаан станцуудын

хүчин чадлыг өргөтгөх, шинэчлэх ажлыг

хэрэгжүүлнэ. /Чойбалсангийн ДЦС,

Улаанбаатарын Гуравдугаар ДЦС/

Тэргүүлэх зорилт №2.5. Улс орны эдийн засгийн аюулгүй байдлын үндэс болсон эрчим хүчний тогтвортой, найдвартай ажиллагааг бүрэн хангаж, экспортын чадамжтай болох нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

2.91. Хот, суурин газрын хөгжлийн

ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан гадаад,

дотоодын хөрөнгө оруулалтаар

Улаанбаатар хот болон бусад томоохон

хот, суурин газрын цэвэрлэх

байгууламжийг үе шаттай шинэчлэх

ажлыг эрчимжүүлнэ.

2.92. Цэвэрлэх байгууламжаар

цэвэрлэсэн ус болон хөрсний усыг

үйлдвэрийн технологийн хэрэгцээнд

ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ.

2.93. Утасгүй интернетийн хүртээмжийг

нэмэгдүүлж, амралт, зугаалгын бүс,

номын санд ашиглах боломжийг

бүрдүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

4 Гуравдугаар ДЦС-ыг 250 МВт-аар өргөтгөх 2018-2020 Гадаад зээл       600,000.0 
Санхүүжилт 

шийдвэрлэгдэх
-                Барилгын ажил эхлэх 100,000.0     

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэл 50 

хувиас доошгүй байх

200,000.0     Ашиглалтад орох 300,000.0     ЭХЯ СЯ, ТӨБЗГ
"ДЦС-3" 

ТӨХК

1 Тавантолгойн 450 МВт-ын ДЦС барих 2017-2021
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
      600,000.0 

Санхүүгийн хаалт 

хийгдэх
50,000.0       

Зураг төсөл, газар 

шорооны ажил эхлэх
100,000.0     

Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
200,000.0     

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэл 30 

хувиас доошгүй байх

250,000.0     ЭХЯ

"Таван 

толгойн ЦС" 

төслийн нэгж

-

2
Төвийн бүсэд хэрэглээний өсөлтийг хангах

шинэ ДЦС барих
2017-2021

Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
      600,000.0 

Төслийн санхүүжилт 

босгох суурь нөхцлүүд 

бүрдэх

-                
Санхүүгийн хаалт 

хийгдэх
200,000.0     

Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
200,000.0     

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэл 30 

хувиас доошгүй байх

200,000.0     ЭХЯ ҮХГ СЯ

3 Баруун бүсэд 60 МВт-ын ДЦС барих 2017-2019
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
        40,000.0 

Төслийн суурь 

судалгааны ажлууд 

хийгдэх

-                

Төслийн 

санхүүжилтийн бэлтгэл 

ажлыг хангах

-                

Санхүүжилт 

шийдвэрлэгдэх, 

барилга угсралтын 

ажил эхлэх

10,000.0       

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэл 20 

хувиас доошгүй байх

30,000.0       ЭХЯ ҮХГ

Холбогдох 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

4
Багануурын нүүрсний уурхайн хүчин чадлыг

өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх
2017-2020 Гадаад зээл       300,000.0 

Төслийн суурь 

судалгааны ажлууд 

хийгдэх

-                
Төслийн санхүүжилт 

шийдвэрлэгдэх
-                

Тоног төхөөрөмжийн 

гэрээ хэлцлийн ажлууд 

эхлэх

150,000.0     
Тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэгдэх
150,000.0     ЭХЯ

"Эрдэнэс 

Монгол" 

ТӨХХК

"Багануур" 

ХК

5
Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхайн өргөтгөлийн

ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, хүчин чадлыг өргөтгөх
2017-2020 Гадаад зээл       150,000.0 

Төслийн суурь 

судалгааны ажлууд 

хийгдэх

-                
Төслийн санхүүжилт 

шийдвэрлэгдэх
-                

Тоног төхөөрөмжийн 

гэрээ хэлцлийн ажлууд 

эхлэх

75,000.0       
Тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэгдэх
75,000.0       ЭХЯ

"Эрдэнэс 

Монгол" 

ТӨХХК

"Шивээ-

Овоо" ХК

1

Шивээ-Овоогийн нүүрсний орд газрыг

түшиглэсэн экспортын зориулалттай том

чадлын цахилгаан станц, тогтмол гүйдлийн

цахилгаан дамжуулах шугам, нүүрсний уурхай,

станцын усан хангамжийн төслүүдийн ТЭЗҮ-

ийг боловсруулж дуусгах

2016-2017 Гадаад эх үүсвэр         10,000.0 

ТЭЗҮ-ийг холбогдох 

яамдын мэргэжлийн 

зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцүүлсэн байх

10,000.0       - -                - -                - -                ЭХЯ

"Эрдэнэс 

Монгол" 

ТӨХХК

-

2

Шивээ-Овоогийн төслийн хөрөнгө оруулагч

компанитай төслийн бизнес загвар, гэрээний

хэлцлийг хийж барилга угсралтын ажлыг

эхлүүлэх

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр       500,000.0 Гэрээний хэлцэл эхлэх -                

Төслийн бизнес загвар, 

хамтын ажиллагааны 

хэлбэрийг тохирох

-                Гэрээ байгуулагдах -                

Төслийн ус, цахилгаан 

хангамжийн дэд 

бүтцийн ажлууд эхлэх

500,000.0     ЭХЯ

"Эрдэнэс 

Монгол" 

ТӨХХК

-

3

Хашаат цав, Тэвшийн говийн орд газруудыг

түшиглэн том чадлын цахилгаан станц, тогтмол

гүйдлийн цахилгаан дамжуулах шугам,

нүүрсний уурхай байгуулах төслүүдийг

эхлүүлэх

2018-2020 Гадаад эх үүсвэр         20,000.0 - -                

Төслийн суурь 

судалгааны ажилд 

дэмжлэг үзүүлэх

5,000.0         

Нарийвчилсан ТЭЗҮ-

ийг холбогдох яамдын 

мэргэжлийн зөвлөлийн 

хурлаар хэлэлцүүлэх

5,000.0         

Хөрөнгө оруулагчидтай 

гэрээний хэлцлийг 

эхлүүлэх

10,000.0       ЭХЯ СЯ, УУХҮЯ -

1 Эгийн голын УЦС-ын дэд бүтцийг байгуулах 2016-2017 Гадаад зээл       201,500.0 
Төслийн зураг төслийн 

ажлууд дуусах
1,500.0         

Замын ажил 50 хувь, 

гүүрийн ажил 70 хувь, 

ЦДАШ-ын ажил 30 

хувиас доошгүй 

гүйцэтгэлтэй болох

100,000.0     Ашиглалтад орох 100,000.0     - -                ЭХЯ СЯ, ЗТХЯ

"Эгийн голын 

УЦС" 

төслийн нэгж

2 Эгийн голын 315 МВт-ын УЦС-ыг барих 2017-2022 Гадаад зээл       300,000.0 

Байгаль орчны 

нарийвчилсан үнэлгээ 

хийгдэх

-                
Санхүүжилтийн гэрээ 

байгуулагдах
10,000.0       

Газар шорооны ажил 

эхлэх
90,000.0       

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэл 20 

хувиас доошгүй байх

200,000.0     ЭХЯ СЯ, БОАЖЯ

"Эгийн голын 

УЦС" 

төслийн нэгж

3 Ховд голын УЦС-ыг барих 2017-2022

Гадаад зээл, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

        92,500.0 

Төслийн суурь 

судалгааны ажлууд 

хийгдэх

500.0            
Төслийн санхүүжилт 

шийдвэрлэгдэх
2,000.0         

Газар шорооны ажил 

эхлэх
10,000.0       

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэл 20 

хувиас доошгүй байх

80,000.0       ЭХЯ СЯ -

4
Баруун бүсэд сэргээгдэх эрчим хүчийг

дэлгэрүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх
2017-2020 Гадаад эх үүсвэр       132,000.0 

Төслийн суурь судалгаа 

эхлэх
1,000.0         

Төслийн ТЭЗҮ 

боловсруулагдах
1,000.0         

Төслийн барилга 

угсралтын ажил эхлэх
100,000.0     Ашиглалтад орох 30,000.0       ЭХЯ СЯ -

5
Нийт 30 МВт-ын хүчин чадал бүхий нарны

цахилгаан станцууд барих
2016-2020

Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
      120,000.0 

Нийлбэр 13 МВт-с 

доошгүй эх үүсвэр 

ашиглалтад орох

52,000.0       

Нийлбэр 7 МВт-с 

доошгүй эх үүсвэр 

ашиглалтад орох

28,000.0       

Нийлбэр 5 МВт-с 

доошгүй эх үүсвэр 

ашиглалтад орох

20,000.0       

Нийлбэр 5 МВт-с 

доошгүй эх үүсвэр 

ашиглалтад орох

20,000.0       ЭХЯ ААН-үүд -

6
Нийт 100 МВт-ын хүчин чадал бүхий салхин

цахилгаан станцууд барих
2017-2020

Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
      500,000.0 

Нийлбэр 25 МВт-с 

доошгүй эх үүсвэр 

ашиглалтад орох

125,000.0     

Нийлбэр 25 МВт-с 

доошгүй эх үүсвэр 

ашиглалтад орох

125,000.0     

Нийлбэр 25 МВт-с 

доошгүй эх үүсвэр 

ашиглалтад орох

125,000.0     

Нийлбэр 25 МВт-с 

доошгүй эх үүсвэр 

ашиглалтад орох

125,000.0     ЭХЯ ААН-үүд -

7 "Нарны зайн дээвэр" хөтөлбөр эхлүүлэх 2017-2020 -                    -   
Сүлжээнд холбогдох 

журам боловсруулах
-                

Нийлбэр 0.5 МВт-ын 

нарны дэлгэц 

суурилуулах

-                

Нийлбэр 1 МВт-ын 

нарны дэлгэц 

суурилуулах

-                

Нийлбэр 3.5 МВт-ын 

нарны дэлгэц 

суурилуулах

-                ЭХЯ
"УБЦТС" 

ТӨХК
-

8

10 МВт хүртэл хүчин чадалтай нарны зай

болон зай хураагууртай хослон ажиллах нам

даралтын ус халаалтын зуухны загвар төслийг

гэр хороололд хэрэгжүүлэх

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр         20,400.0 

Төслийн суурь 

судалгааны ажил 

хийгдэх

-                
Төслийн санхүүжилтийг 

шийдвэрлэх
-                ТЭЗҮ-ийг боловсруулах 400.0            

Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
20,000.0       ЭХЯ - -

9

Цахилгаан хөдөлгүүртэй автомашиныг

цэнэглэх авто зогсоол бий болгох асуудлыг

шийдвэрлэх

2018-2020 -                    -   

Төслийн суурь 

судалгааны ажил 

хийгдэх

-                
Холбогдох эрх зүйн 

орчныг бүрдүүлэх
-                Загвар төсөл хэрэгжих -                Төсөл хэрэгжих -                ЭХЯ ЗТХЯ НЗДТГ

10

Улаанбаатар хот орчимд 100 МВт хүчин

чадалтай усан цэнэгт цахилгаан станц барих

санаачлагыг дэмжих

2017-2020
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
      100,000.0 - -                

Төслийн санхүүжилт 

босгох бэлтгэл ажил 

хийгдэх

-                
Төслийн санхүүжилт 

шийдвэрлэгдэх
-                

Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
100,000.0     ЭХЯ - -

11
Бага орлоготой малчин өрхөд 100 МВт нарны

цахилгаан үүсгүүрийг хөнгөлөлттэй үнээр олгох
2017-2018 Гадаад тусламж           6,000.0 

Төслийн баримт бичиг 

боловсруулах, батлах
-                Төслийг хэрэгжүүлэх 6,000.0         - -                - -                ЭХЯ - -

1
Чойрын 220 кВ-ын дэд станцыг өргөтгөн

шинэчлэх
2017-2018 Улсын төсөв         30,000.0 - -                

Гүйцэтгэгчтэй гэрээ 

байгуулах
-                

Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
20,000.0       Ашиглалтад орох 10,000.0       ЭХЯ СЯ -

2

Улаанбаатар-Мандалговийн 330 кВ-ын овортой

хоёр хэлхээт 260 км цахилгаан дамжуулах

агаарын шугам, 220 кВ-ын дэд станц барих,

220 кВ-ын Оюутолгой, Тавантолгой дэд

станцуудыг өргөтгөх

2017-2018 Гадаад зээл       256,800.0 
Санхүүжилтийн гэрээ 

байгуулагдах
-                

Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
100,000.0     

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэл 80 

хувиас доошгүй байх

100,000.0     Ашиглалтад орох 56,800.0       ЭХЯ СЯ -

3

220 кВ-ын Багануур дэд станцаас Чойр хүртэл

220 кВ-ын хоёр хэлхээт 178 км цахилгаан

дамжуулах агаарын шугам барих, дэд станц

өргөтгөх

2018-2020 Гадаад зээл         81,200.0 

Төслийн 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэр тодорхой болох

-                
ТЭЗҮ, зураг төслийг 

боловсруулах
2,000.0         

Гүйцэтгэгчийг 

шалгаруулж гэрээ 

байгуулах

20,000.0       
Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
59,200.0       ЭХЯ СЯ -

4

Багануур-Өндөрхаан чиглэлийн 220 кВ-ын хоёр

хэлхээт 202.4 км цахилгаан дамжуулах агаарын

шугам, дэд станц барих

2019-2020 Гадаад зээл       105,900.0 

Төслийн 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэр тодорхой болох

-                
ТЭЗҮ, зураг төслийг 

боловсруулах
2,000.0         

Гүйцэтгэгчийг 

шалгаруулж гэрээ 

байгуулах

30,000.0       
Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
73,900.0       ЭХЯ СЯ -

2.99. Шивээ-Овоо, Тэвшийн говь болон

бусад нүүрсний ордыг түшиглэн

экспортын зориулалттай том чадлын

цахилгаан станц, тогтмол гүйдлийн

цахилгаан дамжуулах шугам барих

төслийг эхлүүлнэ.

2.100. Сэргээгдэх эрчим хүчний

үйлдвэрлэлийг зохистой харьцаагаар

хөгжүүлж, Эгийн голын усан цахилгаан

станц барих ажлыг эхлүүлнэ.

2.101. Бүс нутгийн эрчим хүчний систем,

хүнд үйлдвэрүүд, том хэрэглэгчид, эрчим

хүчний эх үүсвэрүүдийг холбосон

цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд

станцыг барьж, эрчим хүчний нэгдсэн

систем байгуулах ажлыг үргэлжлүүлнэ.

2.97. Улс орны эдийн засгийн аюулгүй

байдал, тогтвортой хөгжлийн үндэс

болсон суурь салбарын тасралтгүй,

найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор

ашиглалтад байгаа цахилгаан станцуудын

хүчин чадлыг өргөтгөх, шинэчлэх ажлыг

хэрэгжүүлнэ. /Чойбалсангийн ДЦС,

Улаанбаатарын Гуравдугаар ДЦС/

2.98. Монгол Улсын эрчим хүчний

хангамжийн найдвартай байдал, өсөн

нэмэгдэж байгаа хэрэглээг бүрэн хангах

шинэ эх үүсвэрийг барих, Өмнөд говийн

уул уурхайн цахилгааны хэрэглээг хангах

Тавантолгойн уурхайн нүүрсээр ажиллах

цахилгаан станцыг барих асуудлуудыг

шийдвэрлэнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

5

220 кВ-ын Чойр дэд станцаас Сайншандын 220

кВ-ын хоёр хэлхээт 216 км цахилгаан

дамжуулах агаарын шугам, 220 кВ-ын дэд

станц барих ажлыг эхлүүлэх

2019-2020 Гадаад зээл       110,000.0 

Төслийн 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэр тодорхой болох

-                
ТЭЗҮ, зураг төслийг 

боловсруулах
2,000.0         

Гүйцэтгэгчийг 

шалгаруулж гэрээ 

байгуулах

20,000.0       
Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
88,000.0       ЭХЯ СЯ -

6

Тайширын УЦС-аас Есөнбулаг хүртэл 110 кВ-

ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд

станц барих

2017-2019 Улсын төсөв         11,000.0 - -                

Гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулж гэрээ 

байгуулах

-                
Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
5,000.0         Ашиглалтад орох 6,000.0         ЭХЯ СЯ -

7
220 кВ-ын Дарханы дэд станцыг өргөтгөх,

шинэчлэх
2017-2018 Улсын төсөв         35,000.0 - -                

Гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулж гэрээ 

байгуулах

-                
Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
15,000.0       Ашиглалтад орох 20,000.0       ЭХЯ СЯ -

8
Төвийн бүсийн дамжуулах сүлжээний үр ашгийг

дээшлүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх
2017-2019 Гадаад зээл         24,000.0 

Зээлийн гэрээ 

байгуулагдах
-                

Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
10,000.0       Ашиглалтад орох 14,000.0       - -                ЭХЯ СЯ -

1

Сүхбаатарын дулааны станцын хүчин чадлыг

нэмэгдүүлэх, Архангай, Баянхонгор, Говь-

Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан,

Өвөрхангай, Хэнтий, Төв аймгуудад байгаль

орчинд ээлтэй дулааны станц, дулааны шугам

сүлжээ барих

2017-2020

Гадаад зээл, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

      161,000.0 

Төслийн 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэрийг шийдвэрлэх

-                
ТЭЗҮ, зураг төслийн 

ажлууд хийгдэх
1,000.0         

Барилга угсралтын 

ажлууд эхлэх
80,000.0       

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэл 60 

хувиас доошгүй байх

80,000.0       ЭХЯ СЯ -

2
Дарханы дулаан хангамжийн системд

шинэчлэлийн төсөл хэрэгжүүлэх
2018-2020 Гадаад зээл         20,000.0 - -                

Санхүүжилтийн гэрээ 

байгуулагдах
-                

Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
5,000.0         

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэл 50 

хувиас доошгүй байх

15,000.0       ЭХЯ СЯ
"Дарханы 

ДЦС" ТӨХК

3
Улаанбаатар хотын дулааны шугам сүлжээний

өргөтгөл шинэчлэл хийх
2016-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

        90,000.0 
Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
10,000.0       

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
20,000.0       

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
25,000.0       

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
35,000.0       ЭХЯ СЯ "УБДС" ТӨХК

4

Багануур, Дархан, Эрдэнэт болон бусад хот,

суурин газрын дулааны шугам сүлжээний

өргөтгөл шинэчлэл хийх

2016-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

        22,000.0 
Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
5,000.0         

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
5,000.0         

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
5,000.0         

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
7,000.0         ЭХЯ СЯ -

5
Хот суурин газрын 0.4 кВ-ын цахилгаан түгээх

сүлжээг шинэчлэх ажлыг үргэлжлүүлэх
2016-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

        40,000.0 
Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
5,000.0         

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
10,000.0       

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
10,000.0       

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
15,000.0       ЭХЯ СЯ

Холбогдох 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

1
Хот суурин газрын цахилгаан түгээх сүлжээнд

ухаалаг төхөөрөмж, тоолуур нэвтрүүлэх
2016-2020

Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
                   -   

Төсөл үе шаттай 

хэрэгжих
-                

Төсөл үе шаттай 

хэрэгжих
-                

Төсөл үе шаттай 

хэрэгжих
-                

Төсөл үе шаттай 

хэрэгжих
-                ЭХЯ БХБЯ -

2

Сумдад уламжлалт болон нарны халаалтын

систем хосолсон бага оврын халаалтын эх

үүсвэр, дулааны түгээх сүлжээ барих ажлыг

санаачлан хэрэгжүүлэх

2016-2020

Улсын төсөв, орон 

нутгийн төсөв, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт

        40,000.0 
Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
5,000.0         

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
10,000.0       

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
10,000.0       

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
15,000.0       ЭХЯ -

Холбогдох 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

3
Сумын төвийн шинэчлэл төслийг 16 суманд

хэрэгжүүлж дуусгах
2016-2020 Улсын төсөв           7,029.1 

Сумын төвийн 

шинэчлэл төслийг 

үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлэх

1,758.1         

Сумын төвийн 

шинэчлэл төслийг 

үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлэх

1,757.0         

Сумын төвийн 

шинэчлэл төслийг 

үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлэх

1,757.0         Төсөл хэрэгжиж дуусах 1,757.0         БХБЯ
ЭХЯ, сумын 

ЗДТГ-ууд

Аймгийн 

ГХБХБГ-ууд

4

НҮБХХ-ийн санхүүжилтээр “Барилгын салбарт

үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийг

бууруулах төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх

2016-2019 Гадаад тусламж           2,703.0 

Барилгын дулаан 

алдагдал, хүлэмжийн 

хийн ялгарлын талаар 

судалгаа хийж, 

шаардлагатай тоон 

мэдээллийг цуглуулах

576.6            

Холбогдох 

сургалтуудыг зохион 

байгуулж, загвар 

төслийг эхлүүлэх

1,209.9         Загвар төсөл хэрэгжих 916.5            Төсөл хэрэгжих -                БХБЯ - -

1

Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийг

хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон журмууд, Эрчим

хүч хэмнэлтийн үндэсний хөтөлбөрийг

боловсруулах, хэрэгжүүлж эхлэх

2017-2018 -                    -   Журмууд батлагдах -                Хөтөлбөр батлагдах -                - -                - -                ЭХЯ ЭХЗХ -

2

Эрчим хүчний хэмнэлтийн хуулийн үүрэг

хүлээсэн хэрэглэгчдэд хэмнэлтийн арга

хэмжээг хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх,

эрчим хүчний аудитор, хэмнэлтийн менежер,

эрчим хүчний хэмнэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх

мэргэжлийн байгууллагуудыг хөгжүүлэх

2016-2020 -                    -   

Эрчим хүчний аудитор, 

хэмнэлтийн менежер 

бэлтгэх, мэргэшүүлэх 

сургалтууд явагдах

-                

Хэмнэлтийн үйлчилгээ 

үзүүлэх компаниуд үйл 

ажиллагаа явуулах эрх 

зүйн орчин бүрэн 

бүрдэх

-                - -                - -                ЭХЯ ЭХЗХ -

3 ДЦС-4-ийн үр ашгийг дээшлүүлэх 2016-2018 Гадаад зээл         66,000.0 

Төслийн тоног 

төхөөрөмж 

нийлүүлэгдэх

33,000.0       Ашиглалтад оруулах 33,000.0       - -                - -                ЭХЯ СЯ
"ДЦС-4" 

ТӨХК

4

ДЦС-3-ын уур хөргөх төхөөрөмж дээр алдагдаж

байгаа дулааныг ашиглан ажиллах 3 МВт

хүртэл чадалтай термоволтын цахилгаан

үүсгүүр суурилуулах

2017-2018
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
        22,000.0 

Төслийн суурь 

судалгааны ажил 

хийгдэх

-                
Төслийн санхүүжилтийг 

шийдвэрлэх
-                ТЭЗҮ-ийг боловсруулах 400.0            

Тоног төхөөрөмж 

суурилуулагдаж, 

ашиглалтад орох

21,600.0       ЭХЯ -
"ДЦС-3" 

ТӨХК

5

Дархан, Эрдэнэтийн ДЦС-уудын зуух, хяналт

удирдлагын системийг шинэчлэх төслүүдийг

хэрэгжүүлэх

2016-2020 Гадаад зээл         72,000.0 
Зээлийн хэлэлцээрийг 

байгуулах
15,000.0       

Тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэгдэх
35,000.0       

Тоног төхөөрөмж 

суурилуулагдаж, 

ашиглалтад орох

22,000.0       - -                ЭХЯ СЯ

"Дарханы 

ДЦС" ТӨХК, 

"Эрдэнэтийн 

ДЦС" ТӨХК

6

Багануур Зүүн өмнөд бүс, Эрдэнэт-Булганы

цахилгаан түгээх сүлжээний алдагдлыг

бууруулах төслийг хэрэгжүүлэх

2017-2020 Гадаад зээл         60,000.0 
Зээлийн хэлэлцээрийг 

байгуулах
10,000.0       

Гүйцэтгэгчийг 

шалгаруулж, барилга 

угсралтын ажил эхлэх

30,000.0       

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэл 90 

хувиас доошгүй байх

20,000.0       
Улсын комисст 

хүлээлгэн өгөх
-                ЭХЯ СЯ

"БЗӨБЦТС" 

ТӨХК, 

"ЭБЦТС" 

ТӨХК

7

Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ,

түгээх сүлжээнүүдийн мэдээлэл, хяналтын

тоон системийн хүрээг өргөжүүлэх, дэд

станцуудын удирдлагыг тоон системд үе

шаттайгаар шилжүүлж эхлэх

2018-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        12,000.0 - -                

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
4,000.0         

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
4,000.0         

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
4,000.0         ЭХЯ СЯ

"ДҮТ" ХКК, 

"ЦДҮС" ТӨХК

8

Гэр хорооллын айл өрхөд зориулсан уурын

халаалтын нано төхөөрөмж, бага оврын

цэвэрлэх байгууламжийн хосолсон систем

нэвтрүүлэх

2017-2020 Гадаад зээл           9,400.0 

Төслийн суурь 

судалгааны ажил 

хийгдэх

-                

Загвар төслийн 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэрийг шийдвэрлэх

-                ТЭЗҮ-ийг боловсруулах 200.0            Загвар төсөл хэрэгжих 9,200.0         ЭХЯ СЯ -

9

Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамж

системийн мэдээлэл, хяналтын тоон системийн

хүрээг өргөжүүлэх, удирдлагыг тоон системд

шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

2018-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

          4,000.0 - -                
Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
1,000.0         

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
1,000.0         

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
2,000.0         ЭХЯ СЯ "УБДС" ТӨХК

2.101. Бүс нутгийн эрчим хүчний систем,

хүнд үйлдвэрүүд, том хэрэглэгчид, эрчим

хүчний эх үүсвэрүүдийг холбосон

цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд

станцыг барьж, эрчим хүчний нэгдсэн

систем байгуулах ажлыг үргэлжлүүлнэ.

2.104. Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийг

дээшлүүлэх, алдагдлыг бууруулах,

инновацын түвшний шинэ техник

технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр тодорхой

арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлнэ.

2.103. Сумын төвүүдийг төвлөрсөн

цахилгаан системд бүрэн холбож дуусган

сэргээгдэх эрчим хүч болон цэвэр

технологид суурилсан төвлөрсөн

инженерийн байгууламж буюу дулаан

хангамж, цэвэр бохир усны сүлжээтэй

болгох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ.

2.102. Аймгийн төвүүд болон томоохон

хот, суурин газарт дулааны станц, шугам

сүлжээг шинээр барих, өргөтгөх, эрчим

хүчээр бүрэн хангах ажлыг үе шаттай

хэрэгжүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

10

Улаанбаатар хотод шинээр баригдаж байгаа

орон сууцны хорооллуудад цахилгаан түгээх

сүлжээний шинэ хүчдэлийн түвшин нэвтрүүлэх,

хотын 6 кВ-ын түгээх сүлжээний хүчдэлийн

төвшинг дээшлүүлж алдагдлыг үе шаттайгаар

бууруулах

2017-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

        10,000.0 
Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
500.0            

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
2,000.0         

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
2,500.0         

Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд ажил хийгдэх
5,000.0         ЭХЯ СЯ

"УБЦТС" 

ТӨХК, ААН-

үүд

11

Цөмийн эрчим хүчний дэд бүтэц, тавигдах

шаардлагыг ОУАЭА-ийн аргачлалын дагуу

тооцоолох

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр           3,170.0 

ОУАЭА-аас эрчим 

хүчний дэд бүтцэд 

тавьдаг 19 

шаардлагаас үндэсний 

байр суурь, цөмийн 

аюулгүй байдал, 

удирдлага, санхүүжилт, 

хууль зүйн орчин, 

хяналтын орчин, 

аюулгүйн баталгаа 

зэргийг

 судлах

1,050.0         

ОУАЭА-аас эрчим 

хүчний дэд бүтцэд 

тавьдаг 19 

шаардлагаас 

цацрагийн хамгаалалт, 

хүний нөөц, ашиглалт, 

сонирхогч талуудын 

оролцоо, газрын 

судалгаа, газар 

сонголт, үнэлгээ, 

байгаль орчны 

хамгаалалт

 зэргийг

 судлах

1,050.0         

ОУАЭА-аас эрчим 

хүчний дэд бүтцэд 

тавьдаг 19 

шаардлагаас ослын 

үеийн бэлэн байдал, 

цөмийн аюулгүй 

байдал, түлшний 

менежмент, цацраг 

идэвхт хаягдал, аж 

үйлдвэрийн оролцоо, 

худалдан авах 

ажиллагаа, нийлүүлэлт 

зэргийг

 судлан, Монгол Улсын 

нөхцөл байдлыг үнэлэх

1,070.0         

Цөмийн эрчим хүчний 

дэд бүтэц, тавигдах 

шаардлага 

тооцоологдох

-                ЦЭКАА ЭХЯ ШУА, МУИС

2.105. Дулаан, цахилгааны үнийг

тогтвортой байлгана.
1

Эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн дотоод

хэрэгцээний хэрэглээ, алдагдлыг бууруулах, үр

ашгийг сайжруулах замаар үйлдвэрлэлийн

өөрийн өртгийг бууруулах арга хэмжээ авах

2016-2020 -                    -   
Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                ЭХЯ ЭХЗХ -

1

Метан хийн нөөцийг бүрдүүлэх болон

салбарын хөгжлийг дэмжсэн бүтэц зохион

байгуулалтыг бий болгох

2016-2017 -                    -   
Холбогдох шийдвэрүүд 

гарах
-                - -                - -                - -                ЭХЯ УУХҮЯ ААН-үүд

2
Метан хийн хангамжийн норм, дүрэм,

стандартуудыг боловсруулах
2017-2019 -                    -   

Эрх зүйн баримт 

бичгүүд батлагдах
-                - -                - -                - -                ЭХЯ ЭХЭЗХ -

3

Хийн хангамжийг хөгжүүлэх мастер

төлөвлөгөөг боловсруулж, дэд бүтцийг

байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр         13,000.0 - -                
Мастер төлөвлөгөө 

гарах
3,000.0         

Зураг төслийн ажил 

эхлэх
5,000.0         

Дэд бүтэц байгуулах 

бэлтгэл ажил эхлэх
5,000.0         ЭХЯ - -

4

Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий гаргах

үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, үйлдвэрийг

барьж байгуулах гэрээ хэлцлүүдийг хийх

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр           3,000.0 ТЭЗҮ батлагдах 3,000.0         - -                
Гэрээ хэлцлийг 

эхлүүлэх
-                - -                ЭХЯ - -

5
“ДЦС-2” ТӨХК-ийн дэргэд хагас коксон түлш

гаргах ус халаалтын зуух барих
2018-2020 Гадаад зээл         23,000.0 

Төслийн санхүүжилтийг 

шийдвэрлэх
-                

Технологийн судлагаа, 

зураг төслийн ажил 

хийгдэх

3,000.0         
Барилга угсралтын 

ажил эхлэх
10,000.0       Ашиглалтад орох 10,000.0       ЭХЯ СЯ

"ДЦС-2" 

ТӨХК

1
Ховд-Өлгий-Улаанбайшинт чиглэлийн 189.7 км

хатуу хучилттай авто замыг барих
2016-2018

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
      114,300.0 

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 50 хувь
57,150.0       

Барилгын ажлыг 

дуусгах
57,150.0       - -                - -                ЗТХЯ СЯ -

2
Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн 272 км хатуу

хучилттай авто замыг барих
2018-2020

Гадаад эх үүсвэр, 

төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл

      220,000.0 - -                
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 20 хувь
44,000.0       

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 70 хувь
110,000.0     

Барилгын ажлыг 

дуусгах
66,000.0       ЗТХЯ СЯ -

3
Өгийнуур-Батцэнгэл-Их Тамир чиглэлийн 130.6

км хатуу хучилттай авто замыг барих
2018-2020

Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
        57,200.0 - -                

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 20 хувь
11,440.0       

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 70 хувь
28,600.0       

Барилгын ажлыг 

дуусгах
17,160.0       ЗТХЯ СЯ -

4
Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.5

км хатуу хучилттай авто замыг барих
2016-2018 Гадаад зээл         86,100.0 

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 70 хувь
60,270.0       

Барилгын ажлыг 

дуусгах
25,830.0       - -                - -                ЗТХЯ СЯ -

5
Байдрагийн гүүр-Алтай чиглэлийн 126.7 км

хатуу хучилттай авто замыг барих
2017-2019

Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
      152,320.0 

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 20 хувь
30,464.0       

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 70 хувь
76,160.0       

Барилгын ажлыг 

дуусгах
45,696.0       - -                ЗТХЯ СЯ ҮХГ

6

Дашинчилэн-Их тамир чиглэлийн 130 км авто

замын Орхон голын 220 урт метр төмөр бетон

гүүрийг барих

2018-2019 Улсын төсөв           9,450.0 - -                
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 30 хувь
2,835.0         

Барилгын ажлыг 

дуусгах
6,615.0         - -                ЗТХЯ СЯ ҮХГ

7
Завханы Цагаанхайрханы Ширээгийн голын

90.9 урт метр төмөр бетон гүүрийг барих
2019 Улсын төсөв           3,780.0 - -                - -                

Гүүрийг барьж 

ашиглалтад оруулах
3,780.0         - -                ЗТХЯ СЯ -

8

Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн 56 км хатуу

хучилттай авто замын зураг төслийг

боловсруулж, барилгын ажлыг эхлүүлэх

2019-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
        14,560.0 - -                - -                

Зураг төслийг 

боловсруулах
7,280.0         

Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
7,280.0         ЗТХЯ СЯ -

9

Дорнод аймгийн Хэрлэн сум-Хавиргын боомт

чиглэлийн 125.5 км хатуу хучилттай авто замын

барилгын ажлыг эхлүүлэх

2019-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
        68,460.0 - -                - -                

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 20 хувь
22,820.0       

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 60 хувь
45,640.0       ЗТХЯ СЯ -

10

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Баянхошуу

боомт чиглэлийн 323 км хатуу хучилттай авто

замын барилгын ажлыг эхлүүлэх

2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
        22,710.0 - -                - -                - -                

Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
22,710.0       ЗТХЯ СЯ -

11

Дорнод аймгийн Хэрлэн сум-Хавиргын боомт

чиглэлийн авто замаас Эрээнцав боомт

хүртэлх 160 км хатуу хучилттай авто замын

барилгын ажлыг эхлүүлэх

2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
        11,230.0 - -                - -                - -                

Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
11,230.0       ЗТХЯ СЯ -

12

Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумаас Бага-

Илэнх боомт хүртэлх 136 км хатуу хучилттай

авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх

2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
        13,200.0 - -                - -                - -                

Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
13,200.0       ЗТХЯ СЯ -

13
Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн огцом

эргэлтийн 4.4 км трасс өөрчлөх
2018 Улсын төсөв           3,300.0 - -                

Барилгын ажлыг 

дуусгах
3,300.0         - -                - -                ЗТХЯ СЯ -

14
Алтай-Дарви чиглэлийн 263 км хатуу хучилттай

авто замыг барих
2016-2017

Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
      283,920.0 

Барилгын ажлыг 

дуусгах
        70,980.0 Эргэн төлөлт хийх         70,980.0 Эргэн төлөлт хийх         70,980.0 Эргэн төлөлт хийх         70,980.0 ЗТХЯ СЯ -

15
Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 67 км хатуу

хучилттай авто замыг барих
2016-2017 Гадаад зээл         28,980.0 

Барилгын ажлыг 

дуусгах
        24,840.0 - 4,140.0         - -                - -                ЗТХЯ СЯ -

16
Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу

хучилттай авто замыг барих
2016-2018 Гадаад зээл         83,500.0 

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 80 хувь
        66,800.0 

Барилгын ажлыг 

дуусгах
16,700.0       - -                - -                ЗТХЯ СЯ -

17

Тосонцэнгэлийн баруун талын 4 замын

уулзвараас Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км

хатуу хучилттай авто замыг барих

2018-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
      198,700.0 - -                

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 10 хувь
19,870.0       

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 60 хувь
99,350.0       

Барилгын ажлыг 

дуусгах
79,480.0       ЗТХЯ СЯ -

2.104. Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийг

дээшлүүлэх, алдагдлыг бууруулах,

инновацын түвшний шинэ техник

технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр тодорхой

арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлнэ.

2.107. Олон улс, хот хоорондын болон

орон нутгийн чанартай авто замын

сүлжээн дэх хатуу хучилттай авто замын

сүлжээг өргөтгөж, бүх аймгийн төвийг

нийслэл хоттой хатуу хучилттай авто

замаар холбож дуусгах, Мянганы замын

хэвтээ тэнхлэгийн хэсгийг үргэлжлүүлнэ.

Тэргүүлэх зорилт №2.6. Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, аюулгүй, ая тухтай үйлчилгээ үзүүлэх зам, тээвэр, ложистикийн сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлнэ.

2.106. Метан хийг ашиглах боломжит

нөөцийг бүрдүүлэх судалгааг

эрчимжүүлэх, хийн хангамжийг хөгжүүлэх

эрх зүй, дэд бүтцийн орчныг бүрдүүлэх,

нүүрснээс хийн цэвэр түлш гарган авах

үйлдвэр барих төслийг эхлүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

18

Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн хаяа

чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай авто замыг

барих

2016-2018
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
      148,700.0 

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 70 хувь
104,090.0     

Барилгын ажлыг 

дуусгах
44,610.0       - -                - -                ЗТХЯ СЯ -

19

Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас

Хөвсгөл аймгийн Жаргалант, Шинэ-Идэр

чиглэлийн 95 км хатуу хучилттай авто замын

зураг төслийг боловсруулж, барилгын ажлыг

эхлүүлэх

2019-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
        14,010.0 - -                - -                

Зураг төслийг 

боловсруулах
4,670.0         

Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
9,340.0         ЗТХЯ СЯ -

20

Хатгал-Ханх чиглэлийн 179.7 км хатуу

хучилттай авто замын зураг төслийг

боловсруулж, барилгын ажлыг эхлүүлэх

2019-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        11,123.6 - -                - -                

Зураг төслийг 

боловсруулах
683.6            

Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
10,440.0       ЗТХЯ СЯ -

21

Булган аймгийн Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг

чиглэлийн 133.7 км хатуу хучилттай авто замын

барилгын ажлыг эхлүүлэх

2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
        10,320.0 - -                - -                - -                

Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
10,320.0       ЗТХЯ СЯ -

22

Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн

хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг

үргэлжлүүлэн дуусгах

2016-2020

Улсын төсөв, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

      143,086.0 
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 10 хувь
14,308.6       

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 30 хувь
28,617.2       

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 60 хувь
42,925.8       

Барилгын ажлыг 

дуусгах
57,234.4       ЗТХЯ

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ

-

23

Олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал-

Улаанбаатар чиглэлийн 32 км хурдны авто

замыг барьж дуусгах

2016-2018 Гадаад зээл       154,000.0 
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 70 хувь
83,700.0       

Барилгын ажлыг 

дуусгах
70,300.0       - -                - -                ЗТХЯ СЯ -

24
Хялганат-Хангал-Эрдэнэт чиглэлийн 52.57 км

хатуу хучилттай авто замыг барих
2018-2019 Улсын төсөв         32,500.0 - -                

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 30 хувь
9,750.0         

Барилгын ажлыг 

дуусгах
22,750.0       - -                ЗТХЯ СЯ -

25

Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замыг

Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замтай холбох 120

км хатуу хучилттай авто замын барилгын

ажлыг эхлүүлэх

2018-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
14,230.0        - -                

Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
1,030.0         

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 50 хувь
6,000.0         

Барилгын ажлыг 

дуусгах
7,200.0         ЗТХЯ СЯ -

26

Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замыг

Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замтай холбох

112.7 км хатуу хучилттай авто замын барилгын

ажлыг эхлүүлэх

2019-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
      133,700.0 - -                - -                

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 20 хувь
26,740.0       

Барилгын ажлыг 

дуусгах
106,960.0     ЗТХЯ СЯ -

27
Чоно харайхын голын 37.68 урт метр гүүрийг

барих /Ховд аймаг Дөргөн сум/
2018-2019 Улсын төсөв           1,400.0 - -                

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 90 хувь
1,260.0         

Барилгын ажлыг 

дуусгах
140.0            - -                ЗТХЯ СЯ -

28
Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн 45 км

хатуу хучилттай авто замыг барих
2018-2019 Улсын төсөв         14,600.0 - -                

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 40 хувь
5,840.0         

Барилгын ажлыг 

дуусгах
8,760.0         - -                ЗТХЯ СЯ -

29

Дархан-Шарын гол чиглэлийн 47.97 км хатуу

хучилттай авто замын барилгын ажлыг

эхлүүлэх

2020 Улсын төсөв           5,640.0 - -                - -                - -                
Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
5,640.0         ЗТХЯ СЯ -

30

Сайншанд-Хамрын хийд чиглэлийн авто

замаас Зүүнбаян уул чиглэлийн 16 км хатуу

хучилттай авто замыг барих

2019 Улсын төсөв         10,000.0 - -                - -                
Барилгын ажлыг 

дуусгах
        10,000.0 - -                ЗТХЯ СЯ -

31
Хатгал-Жанхай-Тойлогт чиглэлийн 32.4 км

хатуу хучилттай авто замыг барих
2019-2020 Улсын төсөв         20,400.0 - -                - -                

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 40 хувь
8,160.0         

Барилгын ажлыг 

дуусгах
12,240.0       ЗТХЯ СЯ -

32
Увс аймгийн Ховд сумын Шивэрийн голын 72.8

урт метр төмөр бетон гүүрийг барих
2016-2017 Улсын төсөв           3,100.0 

Гүүрийг барьж 

ашиглалтад оруулах
3,100.0         - -                - -                - -                ЗТХЯ СЯ -

33

Тавантолгой, Сайншанд чиглэлийн бетонон

хучилттай, хүнд даацын 500 км авто зам барих

ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, хөрөнгө оруулалтын

нөхцөлийн тохиролцоо, судалгаа хийх

2018 -                    -   - -                ТЭЗҮ-ийг боловсруулах -                

Хөрөнгө оруулалтын 

нөхцөлийн тохиролцоо, 

судалгааны ажлыг хийх

-                
Хөрөнгө оруулалтын 

асуудлыг шийдвэрлэх
-                ЗТХЯ СЯ -

34
Ховд-Улаангом чиглэлийн 163 км хатуу

хучилттай авто замыг барих /Ховд, Увс аймаг/
2018-2020

Гадаад эх үүсвэр, 

төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл

      106,820.9 - -                
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 10 хувь
10,682.0       

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 60 хувь
53,410.5       

Барилгын ажлыг 

дуусгах
42,728.4       ЗТХЯ СЯ -

35

Алтай-Улиастай чиглэлийн 138 км хатуу

хучилттай авто замыг барих /Говь-Алтай,

Завхан аймаг/

2018-2020

Гадаад эх үүсвэр, 

төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл

        99,457.0 - -                
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 10 хувь
9,945.7         

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 60 хувь
49,728.5       

Барилгын ажлыг 

дуусгах
39,782.8       ЗТХЯ СЯ -

1
“Тавантолгой-Гашуунсухайт” чиглэлийн төмөр

замыг барих
2016-2018

Гадаад эх үүсвэр, 

төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл

   2,386,380.0 

Зураг төслийг 

боловсруулж бүрэн 

дуусгах, барилгын 

ажлын гүйцэтгэл 60 

хувь

1,312,510.0  
Барилгын ажлыг 

дуусгах
1,073,870.0  - -                - -                "МТЗ" ТӨХК ЗТХЯ, СЯ

ХХЕГ, ГЕГ, 

МХЕГ, БХТ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ

2

“Хөөт-Бичигт” чиглэлийн төмөр замын ТЭЗҮ-

ийг боловсруулах, төмөр замын барилгын

ажлыг эхлүүлэх

2016-2020

Гадаад зээл, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

   2,386,380.0 

ТЭЗҮ, зураг төслийг 

боловсруулах, 

барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 20 хувь

477,276.0     
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 50 хувь
715,914.0     

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 90 хувь
954,552.0     

Барилгын ажлыг 

дуусгах
238,638.0     "МТЗ" ТӨХК ЗТХЯ, СЯ

ХХЕГ, ГЕГ, 

МХЕГ, БХТ, 

Сүхбаатар 

аймгийн 

ЗДТГ

1

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр

замаас Оюутолгой чиглэлийн салбар төмөр

замыг барих

2019-2020

Гадаад эх үүсвэр, 

төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл

      260,330.0 - -                - -                
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 40 хувь
104,130.0     

Барилгын ажлыг 

дуусгах
156,200.0     "МТЗ" ТӨХК ЗТХЯ, СЯ

ХХЕГ, ГЕГ, 

МХЕГ, БХТ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ

2
“Шивээхүрэн-Сэхэ” боомтын төмөр замыг

барих
2017

Гадаад зээл, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

      156,200.0 
Барилгын ажлыг 

дуусгах
156,200.0     - -                - -                - -                "МТЗ" ТӨХК ЗТХЯ, СЯ

ХХЕГ, ГЕГ, 

МХЕГ, БХТ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ

2.110. “Зүүнбаян-Ханги” чиглэлийн төмөр

замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ.

1

“Зүүнбаян-Ханги” чиглэлийн төмөр замын

ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулах, суурь бүтэц

барих ажлыг эхлүүлэх

2016-2020

Гадаад эх үүсвэр, 

төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл

   2,295,540.0 
Зураг төслийг 

боловсруулж дуусгах
6,000.0         

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 20 хувь
459,108.0     

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 60 хувь
918,216.0     

Барилгын ажлыг 

дуусгах
912,216.0     "МТЗ" ТӨХК ЗТХЯ, СЯ

ХХЕГ, ГЕГ, 

МХЕГ, БХТ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ

1

Улаанбаатар төмөр замын галт тэрэгний

хөдөлгөөнийг зохицуулах автомат хориглолын

систем, диспетчерийн төвлөрүүлэлт

нэвтрүүлэх

2016-2018

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, бусад эх 

үүсвэр

      120,000.0 

УБТЗ-ын тээх, 

нэвтрүүлэх хүчин чадал 

нэмэгдэх

60,000.0       

УБТЗ-ын тээх, 

нэвтрүүлэх хүчин чадал 

нэмэгдэх

60,000.0       - -                - -                "УБТЗ" ХНН

ЗТХЯ, 

ЗГХЭГ, ГХЯ, 

СЯ

-

2.111. Улаанбаатар төмөр замын

техникийн шинэчлэлт хийж нэвтрүүлэх

чадварыг нэмэгдүүлж, “Богд Хан” төмөр

замыг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.

2.109. “Тавантолгой-Гашуун сухайт”

чиглэлийн төмөр замаас Оюутолгойн

салбар төмөр зам, “Шивээ хүрэн-Сэхэ”

чиглэлийн боомтын төмөр замыг барьж

дуусгана.

2.108. “Тавантолгой-Гашуун сухайт”, “Хөөт-

Бичигт” чиглэлийн төмөр замыг барьж

ашиглалтад оруулна.

2.107. Олон улс, хот хоорондын болон

орон нутгийн чанартай авто замын

сүлжээн дэх хатуу хучилттай авто замын

сүлжээг өргөтгөж, бүх аймгийн төвийг

нийслэл хоттой хатуу хучилттай авто

замаар холбож дуусгах, Мянганы замын

хэвтээ тэнхлэгийн хэсгийг үргэлжлүүлнэ.
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хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2
Улаанбаатар төмөр замын гол замын их

засварын ажлыг гүйцэтгэх /200 км/
2016-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, бусад эх 

үүсвэр

      149,100.0 

Гол замд 50 км их 

засварын ажил 

гүйцэтгэх

37,275.0       

Гол замд 100 км их 

засварын ажил 

гүйцэтгэх

37,275.0       

Гол замд 150 км их 

засварын ажил 

гүйцэтгэх

37,275.0       

Гол замд 200 км их 

засварын ажил 

гүйцэтгэх

37,275.0       "УБТЗ" ХНН

ЗТХЯ, 

ЗГХЭГ, ГХЯ, 

СЯ

-

3
“Богдхан” төмөр замын трассыг баталж, ТЭЗҮ-

ийг боловсруулан барилгын ажлыг эхлүүлэх
2017-2020

Гадаад зээл, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

   1,125,000.0 
ТЭЗҮ, зураг төслийг 

боловсруулах
3,000.0         

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 30 хувь
337,500.0     

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 70 хувь
447,000.0     

Барилгын ажлыг 

дуусгах
337,500.0     ЗТХЯ -

"УБТЗ" ХНН, 

Төв аймгийн 

ЗДТГ

4

“Улаанбаатар төмөр зам” ХНН байгуулах тухай

1949 оны хэлэлцээрийг шинэчлэх яриа

хэлэлцээрийг үргэлжлүүлэх

2016-2020 -                    -   - -                - -                - -                
Яриа хэлэлцээг 

үргэлжлүүлах
-                ЗТХЯ

ГХЯ, ХЗДХЯ, 

СЯ
-

2.112. “Эрдэнэт-Овоот” чиглэлийн төмөр

замыг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.

1
“Эрдэнэт-Овоот” чиглэлийн төмөр замыг барих

ажлыг эхлүүлэх
2016-2020

Гадаад зээл, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

   2,820,250.0 

Зураг төсөл, ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулж дуусгах, 

барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 20 хувь

564,050.0     
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 55 хувь
987,090.0     

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 90 хувь
987,090.0     

Барилгын ажлыг 

дуусгах
282,020.0     

Концесс 

эзэмшигч
ЗТХЯ

"УБТЗ" ХНН, 

"МТЗ" ТӨХК, 

Хөвсгөл 

аймгийн 

ЗДТГ

1
Хөшигийн хөндийд тээвэр логистикийн төв

байгуулах
2017-2020 Гадаад эх үүсвэр       216,940.0 ТЭЗҮ-ийг боловсруулах 10,850.0       

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 30 хувь
65,080.0       

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 60 хувь
65,080.0       

Барилгын ажлыг 

дуусгах
75,930.0       ЗТХЯ СЯ

"УБТЗ" ХНН, 

ГЕГ, ТЕГ, 

НЗДТГ, Төв 

аймгийн 

ЗДТГ

2 Замын-Үүдэд тээвэр логистикийн төв байгуулах 2016-2019 Гадаад эх үүсвэр       155,330.0 
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 80 хувь
124,264.0     

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 95 хувь
23,300.0       

Барилгын ажлыг 

дуусгах
7,766.0         - -                ЗТХЯ СЯ

ГЕГ, ТЕГ, 

МХЕГ, 

Дорноговь 

аймгийн 

ЗДТГ

3
Үндэсний тээвэр, логистикийн сүлжээг

байгуулах судалгаа хийх, батлах
2017-2018 -                    -   

Үндэсний тээвэр, 

логистикийн сүлжээг 

байгуулах судалгаа 

хийх

-                

Төрөөс логистикийн 

талаар баримтлах 

бодлогын баримт 

бичгийг батлуулах

-                - -                - -                ЗТХЯ ҮХГ -

1

Олон улсын нислэгийн сүлжээг өргөжүүлэн

тогтворжуулахад чиглэсэн агаарын

харилцааны хэлэлцээ хийх, хэлэлцээр

байгуулах, шинэчлэх, холбогдох нэмэлт,

өөрлөлт оруулах

2016-2020 -                    -   - -                - -                - -                

Агаарын харилцааны 

эрх зүйн зохицуулалт 

бүрдэж, нислэгийн 

чиглэл, давтамж 

нэмэгдэх

-                ЗТХЯ ИНЕГ -

2

Орон нутгийн нислэгийг сэргээн

тогтворжуулахад агаарын тээврийн

компаниудыг татварын бодлогоор дэмжих

2016-2020 -                    -   - -                
Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж эхлэх
-                

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

70 хувь
-                

Орон нутгийн нислэг 

нэмэгдэх
-                ЗТХЯ ИНЕГ -

3

Агаарын тээврийн салбарын эдийн засгийн үр

ашгийг дээшлүүлэх, өрсөлдөөнт орчныг

бүрдүүлэх чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийх

2017-2020 -                    -   
Судалгааны ажил 

хийгдэх
-                

Өрсөлдөөнт орчныг 

бүрдүүлэхэд чиглэсэн 

ажлууд хийгдэж эхлэх

-                

Өрсөлдөөнт орчныг 

бүрдүүлэхэд чиглэсэн 

ажлууд хийгдэх

-                
Өрсөлдөөний орчин 

сайжрах
-                ЗТХЯ ИНЕГ, ҮХГ -

4

Авиакомпаниудын бизнесийн тогтвортой

ажиллагааг хангах, өртөг зардлыг бууруулах

чиглэлээр хамтран ажиллах нөхцөлийг

бүрдүүлэх, өрсөлдөөн, хувийн хөрөнгө

оруулалтыг дэмжих

2017-2020 -                    -   
Тооцоо судалгаа 

хийгдэх
-                

Хамтран ажиллах 

нөхцөл бүрдэх
-                

Хөрөнгө оруулалтыг 

дэмжсэн ажлууд 

хийгдэх

-                

Авиакомпаниудын 

тээвэрлэгчдийн өртөг 

зардал буурах

-                ЗТХЯ ИНЕГ -

5
Иргэний нисэхийн салбарын бүтцийг олон

улсын жишигт нийцүүлэн шинэчлэх
2017-2018 -                    -   

Бүтцийн өөрчлөлтийн 

хөтөлбөр батлагдах
-                

Бүтцийн өөрчлөлт 

бүрэн хэрэгжих
-                - -                - -                ЗТХЯ ИНЕГ -

6

Олон улсын нислэгийн сүлжээг өргөжүүлэн

тогтворжуулахад чиглэсэн агаарын

харилцааны хэлэлцээр байгуулах, шинэчлэх,

холбогдох нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

2017-2020 -                    -   

Агаарын харилцааны 

хэлэлцээрийн хэлцлүүд 

хийгдэх

-                

Агаарын харилцааны 

хэлэлцээрийн хэлцлүүд 

хийгдэх

-                

Агаарын харилцааны 

хэлэлцээрийн хэлцлүүд 

хийгдэх

-                

Агаарын харилцааны 

эрх зүйн зохицуулалт 

бүрдэж, нислэгийн 

чиглэл, давтамж 

нэмэгдэх

-                ЗТХЯ ИНЕГ -

7

Үндэсний агаарын тээвэрлэгчийн

менежментийг концессоор гүйцэтгүүлэх замаар

бүтэц, менежментийг шинэчлэх

2016-2017 -                    -   

Үндэсний агаарын 

тээвэрлэгчийн 

менежментийг 

концессоор 

гүйцэтгүүлэх шийдвэр 

гаргуулах

-                

Үндэсний агаарын 

тээвэрлэгчийн 

менежментийг 

концессоор 

гүйцэтгүүлэх хэлцэл 

хийгдэх

-                

Үндэсний агаарын 

тээвэрлэгчийн 

менежментийг 

концессоор 

гүйцэтгүүлэх

-                - -                ЗТХЯ СЯ, ЗГХЭГ -

8

Говь-Алтай аймгийн “Алтай” нисэх буудлын

хөөрч буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн

далан байгуулах

2016-2017 Улсын төсөв              500.0 Бүрэн ашиглалтад орох 500.0            - -                - -                - -                ЗТХЯ ИНЕГ -

9

Завхан аймгийн “Доной” нисэх буудлын хөөрч

буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан

байгуулах

2016-2017 Улсын төсөв           2,000.0 Бүрэн ашиглалтад орох 2,000.0         - -                - -                - -                ЗТХЯ ИНЕГ -

10

Ховд аймгийн нисэх буудлыг өргөтгөн

шинэчилж, агаарын хөлөг хүлээн авах 4С

хүчин чадалтай болгох

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр         50,000.0 
Санхүүжилтийг 

шийдвэрлүүлэх
-                

ТЭЗҮ, зураг төслийг 

батлуулж, барилгын 

ажлыг эхлүүлэх

10,000.0       
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 70 хувь
30,000.0       

4С ангиллын агаарын 

хөлөг хүлээн авах 

боломжтой болох

10,000.0       ЗТХЯ ИНЕГ -

11

Дорнод аймгийн нисэх буудлыг өргөтгөн

шинэчилж, агаарын хөлөг хүлээн авах 4С

хүчин чадалтай болгох

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр         40,000.0 

Санхүүжилтийг 

шийдвэрлүүлэх, зураг 

төсөл, ТЭЗҮ батлагдах

1,500.0         
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 40 хувь
15,000.0       

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 70 хувь
20,000.0       

4С ангиллын агаарын 

хөлөг хүлээн авах 

боломжтой болох

3,500.0         ЗТХЯ ИНЕГ -

12

Өмнөговь аймаг дахь нисэх буудлыг 4D

ангиллын, олон улсын нөөц нисэх буудал

болгох

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр       300,000.0 

Санхүүжилтийг 

шийдвэрлүүлэх, зураг 

төсөл, ТЭЗҮ батлагдах

2,000.0         
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 40 хувь
50,000.0       

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 70 хувь
148,000.0     

Олон улсын нөөц 

буудалтай болох
100,000.0     ЗТХЯ ИНЕГ -

13

Хэнтий аймгийн нисэх буудлыг өргөтгөн

шинэчилж, агаарын хөлөг хүлээн авах 3С

хүчин чадалтай болгох

2017-2019 Гадаад эх үүсвэр           4,900.0 
Зураг төсөл, ТЭЗҮ 

батлагдах
490.0            

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 30 хувь
1,323.0         

3С ангиллын агаарын 

хөлөг хүлээн авах 

боломжтой болох

3,087.0         - -                ЗТХЯ ИНЕГ -

14
Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх

буудлыг барьж дуусган ашиглалтад оруулах
2017 Улсын төсөв         42,800.0 

Олон улсын шинэ нисэх 

буудлыг ашиглаж эхлэх
42,800.0       - -                - -                - -                ЗТХЯ ИНЕГ СЯ

15

Чингис Хаан ОУНБ-ын үйл ажиллагааг шинэ

нисэх буудалд шилжүүлэх, шинэ нисэх

буудлын үйл ажиллагааг тогтворжуулах

2017-2018

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

      211,000.0 

Олон улсын шинэ нисэх 

буудлын үйл 

ажиллагааг эхлүүлэх

27,000.0       

Олон улсын шинэ нисэх 

буудлын үйл 

ажиллагааг 

тогтворжуулах

184,000.0     - -                - -                ЗТХЯ ИНЕГ СЯ

16

Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын

менежментийг концессын гэрээгээр

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2016-2017 -                    -   
Менежментийг 

гүйцэтгүүлж эхлэх
-                - -                - -                - -                ЗТХЯ ИНЕГ -

2.111. Улаанбаатар төмөр замын

техникийн шинэчлэлт хийж нэвтрүүлэх

чадварыг нэмэгдүүлж, “Богд Хан” төмөр

замыг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.

2.114. Төрөөс агаарын тээврийн салбарт

баримтлах бодлогод тулгуурлан орон

нутгийн болон олон улсын нислэгийн тоог

нэмэгдүүлэх, өрсөлдөөнийг дэмжих

замаар тус салбарт үнэ тарифыг

бууруулна.

2.113. Үндэсний болон олон улсын тээвэр,

ложистикийн сүлжээг хөгжүүлж, “Хөшиг”-

ийн хөндийд холимог тээвэр ложистикийн

төв байгуулна.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

17

Иргэний нисэхийн үйлчилгээнд олон улсын

стандарт, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг

бүрэн хангасан дэвшилтэт техник технологийг

нэвтрүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв         68,000.0 

Дэвшилтэт техник 

технологийг нэвтрүүлэх 

чиглэлээр урьдчилсан 

судалгааны ажил 

хийгдэж эхлэх

18,000.0       

Дэвшилтэт техник 

технологийг нэвтрүүлэх 

чиглэлээр урьдчилсан 

судалгааны ажил 

хийгдэж дуусах

17,000.0       

Техник технологи 

нэвтрүүлэх чиглэлээр 

холбогдох шийдвэр 

гаргуулах

16,000.0       

Нислэгийн хөдөлгөөний 

үйлчилгээний чанар, 

агаарын зайн ашиглалт 

сайжрах

17,000.0       ЗТХЯ ИНЕГ -

1
“Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх

хөтөлбөр”-ийг батлуулж хэрэгжүүлэх
2016-2020

Улсын төсөв, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

        18,000.0 
Судалгаа, тооцоо 

хийгдэх
2,000.0         Хөтөлбөр батлагдах 2,000.0         

Хөтөлбөр хэрэгжиж 

эхлэх
6,000.0         

Хөтөлбөр батлагдаж, 

хэрэгжиж эхлэх
8,000.0         ЗТХЯ ИНЕГ -

2
Ерөнхий зориулалтын нисэхийн олон улсын

стандартыг нэвтрүүлэх, дэд бүтцийг хөгжүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

        18,000.0 

Хелипортын стандарт, 

дэд бүтцийг хөгжүүлэх 

дэд хөтөлбөр 

батлагдах

2,000.0         

Дэд бүтцийг хөгжүүлэх 

дэд хөтөлбөр хэрэгжиж 

эхлэх

2,000.0         
Дэд бүтцийг хөгжүүлэх 

дэд хөтөлбөр хэрэгжих
6,000.0         

Хот суурин газруудад 

аэродром, буух талбай, 

нисдэг тэрэгний тавцан 

хийгдэх

8,000.0         ЗТХЯ ИНЕГ -

3

Ерөнхий зориулалтын нисэхэд хувийн хөрөнгө

оруулалтыг дэмжих, бага оврын агаарын

хөлгийн нислэгийн үйл ажиллагаанд тавих

хяналтыг хялбаршуулах

2017-2020 -                    -   
Судалгааны ажил 

хийгдэх
-                

Иргэний нисэхийн багц 

дүрэмд холбогдох 

өөрчлөлтийг оруулах

-                

Гэрчилгээжүүлэлт, 

хяналтын шинэ 

зохицуулалтыг 

хэрэгжүүлж эхлэх

-                

Гэрчилгээжүүлэлт, 

хяналтын зохицуулалт 

бүрдэх

-                ЗТХЯ ИНЕГ -

4

Иргэний нисэхийн багц дүрэмд нийцүүлэн

агаарын зайн бүтэц, зохион байгуулалтыг

боловсронгуй болгох

2017-2018 -                    -   
Судалгааны ажил 

хийгдэх
-                

Агаарын зайн бүтэц 

зохион байгуулалтад 

өөрчлөлт оруулах

-                - -                - -                ЗТХЯ ИНЕГ -

1

Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн коридор

байгуулах хөтөлбөрт тусгагдсан тээврийн

салбарын төсөл, арга хэмжээг судалж

хэрэгжүүлэх

2016-2020 -                    -   

Төсөл, арга хэмжээг нэг 

бүрчлэн судлах 

судалгааны ажлыг хийж 

эхлэх

-                

Төсөл, арга хэмжээг нэг 

бүрчлэн судлах 

судалгааны ажлыг хийж 

дуусгах

-                

Эрэлтэд нийцсэн төсөл, 

арга хэмжээний 

судалгааг хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээ авах

-                
Эрэлтэд нийцсэн төсөл, 

арга хэмжээ хэрэгжих
-                ЗТХЯ, ҮХГ ГХЯ -

2

Азийн авто замын сүлжээгээр автотээвэр

гүйцэтгэх тухай ЗГ хоорондын хэлэлцээрийг

эцэслэн байгуулж, хэрэгжүүлэх

2016-2017 -                    -   
Хэлэлцээрийг эцэслэн 

байгуулах
-                - -                - -                - -                ЗТХЯ ГХЯ -

1

Далайн тээвэр, хөлөг онгоцны бүртгэлийн эрх

зүйн орчныг боловсронгуй болгож, олон улсын

стандартад нийцүүлэх

2017-2020 -                    -   Судалгаа хийгдэх -                Хууль батлагдах -                
Дагалдах дүрэм, 

журмыг боловсруулах
-                

Хууль, дүрэм, журмын 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

-                ЗТХЯ ГХЯ, ХЗДХЯ
Далайн 

захиргаа

2

Далбааны эзэн улсын үүрэг, хариуцлагын

тогтолцоог боловсронгуй болгож, Монголын

хөлөг онгоцны бүртгэлийн чанарыг сайжруулах,

өргөжүүлэх

2017-2020 Бусад эх үүсвэр              800.0 

Хяналтыг хэрэгжүүлэх 

үндэсний мэргэжилтэнг 

бэлтгэх, судалгааны 

ажил хийх

200.0            

Хяналтыг хэрэгжүүлэх 

үндэсний мэргэжилтэнг 

бэлтгэх

200.0            

Хяналтыг хэрэгжүүлэх 

үндэсний мэргэжилтэнг 

бэлтгэх

200.0            

Хяналтыг хэрэгжүүлэх 

үндэсний мэргэжилтэнг 

бэлтгэх

200.0            ЗТХЯ ГХЯ

Далайн 

захиргаа, 

"МХОБ" 

компани

3

Байгаль орчинд ээлтэй усан замын тээврийг

хөгжүүлэхэд анхаарч төрийн байгууллагууд,

хувийн хэвшил, иргэд хоорондын уялдаа

холбоог сайжруулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх

2017-2020 -                    -   Хууль батлагдах -                
Дагалдах дүрэм, журам 

батлагдах
-                

Хууль, дүрэм, журмын 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

-                

Хууль, дүрэм, журмын 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

-                ЗТХЯ ХЗДХЯ

БОАЖЯ, 

Хөвсгөл 

аймгийн 

ЗДТГ

4

Хөвсгөл нуурт усан замын төв зогсоол, дэд

бүтцийг хөгжүүлж, аюулгүй, байгаль орчинд

ээлтэй усан замын тээврийн үйл ажиллагааг

сайжруулах

2016-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
          4,250.0 

Концессын сонгон 

шалгаруулалт зарлах
-                

Шалгарсан хуулийн 

этгээд, ААН-тай 

Концессын гэрээ 

байгуулах, ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулах

250.0            
Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
1,000.0         

Барилгын ажлыг 

дуусгаж, ашиглалтад 

оруулах

3,000.0         ЗТХЯ БОАЖЯ

Хөвсгөл 

аймгийн 

ЗДТГ

1

Төмөр замын зорчигч, ачаа тээврийн

үйлчилгээнд орчин үеийн менежментийн

аргуудыг бий болгох, үйлчилгээний чанарыг

сайжруулах

2016-2020 -                    -   - -                - -                - -                

Төмөр замын зорчигч 

үйлчилгээний чанар 

сайжрах

-                "УБТЗ" ХНН ЗТХЯ БОАЖЯ

2

Аюулгүй, найдвартай, их багтаамжийн нийтийн

тээврийг хөгжүүлэн 400-аас доошгүй

автобусаар парк шинэчлэх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        80,000.0 100 автобус авах 20,000.0       100 автобус авах 20,000.0       100 автобус авах 20,000.0       100 автобус авах 20,000.0       ЗТХЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

3

Зам, тээврийн салбарын статистик мэдээлэл,

эдийн засгийн үзүүлэлтийн бүртгэлийн нэгдсэн

систем бүрдүүлэх

2017-2018 -                    -   
Мэдээллийн нэгдсэн 

системийг бүрдүүлэх
-                

Мэдээллийн нэгдсэн 

системийг бүрдүүлэх
-                - -                - -                ЗТХЯ - -

4
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд аудит

хийх тогтолцоог бүрдүүлэх
2017-2018 Гадаад зээл           2,100.0 

Судалгааны ажил 

хийгдэх
1,000.0         Төсөл хэрэгжих 1,100.0         - -                - -                ЗТХЯ ХЗДХЯ -

5

Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналт, татвар,

даатгал, авто үйлчилгээний салбарт RFID

системийг нэвтрүүлэх

2016-2020

Гадаад эх үүсвэр, 

төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл

          2,700.0 - -                

Хөдөлгөөний эрчмийн 

тооллого хийх цэгүүдэд 

RFID системийг 

суурьлуулж эхлэх

700.0            

Хөдөлгөөний эрчмийн 

тооллого хийгдэх нийт 

68 цэгт RFID системийг 

суурилуулах

1,000.0         

Улаанбаатар хотын 

томоохон 20 уулзварт 

RFID системийг 

суурилуулах

1,000.0         ЗТХЯ ЗТХТ, АТҮТ -

6
Тээврийн ухаалаг системийг хөгжүүлэх ажлыг

зохион байгуулах
2016-2017 Гадаад эх үүсвэр           1,065.0 Төсөл хэрэгжих 1,065.0         - -                - -                - -                ЗТХЯ ХХМТГ -

7

Зам, тээврийн салбарын стандарт, техникийн

баримт бичгийг боловсронгуй болгох

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

2016-2020

Зам, тээврийн 

салбарын 

нормчлолын сан

          4,000.0 Хөтөлбөр боловсруулах 1,000.0         

Хөтөлбөрийн хүрээнд 

зам, тээврийн 

салбарын стандарт, 

техникийн баримт бичиг 

боловсронгуй болох

1,000.0         

Зам тээврийн салбарт 

шинэ техник, 

технологийн чиглэлээр 

стандарт, техникийн 

баримт бичиг бий болох

1,000.0         

Хөтөлбөрийн хүрээнд 

салбарын эрх зүйн 

орчин сайжирч, 

бодлого, төлөвлөлт 

оновчтой болох

1,000.0         ЗТХЯ СХЗГ -

1

Улаанбаатар хотын зүүнээс баруун чиглэлд 36

км Туул хурдны авто замын барилгын ажлыг

эхлүүлэх

2019-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

        89,220.0 - -                - -                
Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
29,740.0       

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 30 хувь
59,480.0       ЗТХЯ СЯ, НЗДТГ -

2

Улаанбаатар хотын урдаас хойш чиглэлд 25.3

км Сэлбэ хурдны авто замын барилгын ажлыг

эхлүүлэх

2019-2022

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

      112,425.0 - -                - -                
Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
37,475.0       

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 30 хувь
74,950.0       ЗТХЯ СЯ, НЗДТГ -

3

Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар

хүртэлх 20.9 км авто замд өргөтгөл, шинэчлэл

хийх

2017-2019 Гадаад зээл         73,620.0 
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 10 хувь
8,180.0         

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 40 хувь
24,540.0       

Барилгын ажлыг 

дуусгах
40,900.0       - -                ЗТХЯ СЯ, НЗДТГ -

4

Туул гол дээгүүрх Баянзүрхийн 288 урт метр

болон Сонсголонгийн 289.4 урт метр төмөр

бетон гүүрийг барих

2017-2019 Гадаад зээл         40,635.0 
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 10 хувь
4,515.0         

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 40 хувь
13,545.0       

Барилгын ажлыг 

дуусгах
22,575.0       - -                ЗТХЯ СЯ, НЗДТГ -

5

Яармагийн гүүрийг засварлан, улмаар шинээр

параллель гүүр, нүхэн гарц барих замаар олон

түвшний огтлолыг бий болгох, 360 урт метр

гүүр, 40 урт метр нүхэн гарц барих

2018-2020

Гадаад зээл, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

        46,177.0 - -                
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 10 хувь
4,617.7         

Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 40 хувь
18,470.8       

Барилгын ажлыг 

дуусгах
23,088.5       НЗДТГ ЗТХЯ -

2.114. Төрөөс агаарын тээврийн салбарт

баримтлах бодлогод тулгуурлан орон

нутгийн болон олон улсын нислэгийн тоог

нэмэгдүүлэх, өрсөлдөөнийг дэмжих

замаар тус салбарт үнэ тарифыг

бууруулна.

2.116. Тээврийн салбарын олон улсын

хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, бүс нутгийн

дэд бүтэц, тээврийн интеграцид нэгдэн

орох замаар дамжин өнгөрөх тээврийг

хөгжүүлнэ.

2.117. Далайн тээвэр, хөлөг онгоцны

бүртгэлийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж,

дотоодын гол, мөрөн нууруудад байгаль

орчинд ээлтэй аялал жуулчлалын аюулгүй

усан замын тээврийг хөгжүүлнэ.

2.118. Эрэлтэд нийцсэн, хүрээлэн байгаа

орчинд ээлтэй тээврийн ухаалаг систем

нэвтрүүлнэ.

2.119. Улаанбаатар хотын хөгжлийн

ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан

автозамын сүлжээг сайжруулах зорилгоор

Баянзүрх, Яармаг, Сонсголонгийн гүүр

болон Улаанбаатар-Налайх чиглэлийн

автозамыг шинээр барина.

2.115. Жижиг нисэх онгоц, нисдэг тэрэгний 

зах зээлийг хөгжүүлж, гамшгаас

хамгаалах, хүнс, хөдөө аж ахуй, эрүүл

мэндийн түргэн тусламжийн үйлчилгээ,

иргэний агаарын тээвэр, аялал

жуулчлалын чиглэлээр ашиглана.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2.120. Улаанбаатар хотын автозамын

ачааллыг бууруулах, түгжрэлийг багасгах

зорилгоор гүүрэн гарцуудыг шинээр

байгуулан, тусгай замын автобус /BRT/-ыг

нийтийн тээврийн үйлчилгээнд шинээр

нэвтрүүлнэ.

1

Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд

байгаль орчинд ээлтэй тээврийн шинэ төрөл

нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр       310,500.0 
Төслийн нэгжийг 

байгуулах
5,000.0         ТЭЗҮ боловсруулагдах 10,000.0       Төслийг эхлүүлэх 147,500.0     

Төслийг дуусгаж, BRT 

тусгай замын автобусыг 

ашиглалтад оруулах

148,000.0     ЗТХЯ НЗДТГ -

1

Олон улсын болон улсын чанартай авто замын

сүлжээний бэлэн байдлыг жилийн туршид

хангах, арчлалт, засварын ажлыг норм,

нормативын дагуу хийж гүйцэтгэх

2016-2020 Улсын төсөв       189,810.0 

Арчлалт, засварын 

ажлыг норм, 

нормативын дагуу хийж 

гүйцэтгэх

39,310.0       

Арчлалт, засварын 

ажлыг норм, 

нормативын дагуу хийж 

гүйцэтгэх

48,000.0       

Арчлалт, засварын 

ажлыг норм, 

нормативын дагуу хийж 

гүйцэтгэх

50,000.0       

Арчлалт, засварын 

ажлыг норм, 

нормативын дагуу хийж 

гүйцэтгэх

52,500.0       ЗТХЯ - -

2

Улаанбаатар-Дархан-Алтанбулаг, Улаанбаатар-

Арвайхээр, Дархан-Эрдэнэт, Улаанбаатар-

Чингис, Налайх-Чингис чиглэлийн нийт 504 км

авто замд их засвар шинэчлэлийн ажлыг хийж

гүйцэтгэх

2016-2020 Улсын төсөв       226,800.0 

126 км авто замд их 

засвар, шинэчлэлийн 

ажил хийж гүйцэтгэх

56,700.0       

252 км авто замд их 

засвар, шинэчлэлийн 

ажил хийж гүйцэтгэх

56,700.0       

378 км авто замд их 

засвар, шинэчлэлийн 

ажил хийж гүйцэтгэх

56,700.0       

504 км авто замд их 

засвар, шинэчлэлийн 

ажил хийж гүйцэтгэх

56,700.0       ЗТХЯ - -

3

Дархан-Эрдэнэт, Улаанбаатар-Арвайхээр,

Улаанбаатар-Чингис, Налайх-Чойр, Хархорин-

Цэцэрлэг, Улаангом-Хандгайт, Өлгий-Улаан

байшинт чиглэлийн 725 км авто замд ээлжит

засварын ажлыг гүйцэтгэх

2016-2020 Улсын төсөв       145,000.0 

181 км авто замд 

ээлжит засварын ажлыг 

хийж гүйцэтгэх

36,250.0       

362 км авто замд 

ээлжит засварын ажлыг 

хийж гүйцэтгэх

36,250.0       

543 км авто замд 

ээлжит засварын ажлыг 

хийж гүйцэтгэх

36,250.0       

725 км авто замд 

ээлжит засварын ажлыг 

хийж гүйцэтгэх

36,250.0       ЗТХЯ СЯ -

4

Чигэстэй, Онги, Түргэн, Цалгар, Усан хоолой,

Цагаан сүм, Тэс, Хэрлэн, Буянт, Хуурай

хөндий, Хараагийн нийт 1128.5 урт метр төмөр

бетон гүүрэнд их засвар шинэчлэлийн ажил

хийх

2016-2020 Улсын төсөв         16,400.0 

282.1 урт метр төмөр 

бетон гүүрэнд их 

засвар шинэчлэлтийн 

ажил хийж гүйцэтгэх

4,100.0         

564.2 урт метр төмөр 

бетон гүүрэнд их 

засвар шинэчлэлтийн 

ажил хийж гүйцэтгэх

4,100.0         

846.3 урт метр төмөр 

бетон гүүрэнд их 

засвар шинэчлэлтийн 

ажил хийж гүйцэтгэх

4,100.0         

1128.5 урт метр төмөр 

бетон гүүрэнд их 

засвар шинэчлэлтийн 

ажил хийж гүйцэтгэх

4,100.0         ЗТХЯ СЯ -

1

"Орчны эрүүл мэнд" үндэсний II хөтөлбөрийг

баталж, салбар дундын оролцоотойгоор

хамтран хэрэгжүүлэх

2017-2020 -                    -   

"Орчны эрүүл мэнд" 

үндэсний II хөтөлбөр ЗГ-

ын тогтоолоор 

батлагдах

-                

Хөтөлбөрийн 2018 оны 

шалгуур үзүүлэлтэд 

хүрэх

-                

Хөтөлбөрийн дунд 

хугацааны үнэлгээ 

хийгдэх

-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, шалгуур 

үзүүлэлтийг бүрэн 

хангах

-                ЭМЯ
Холбогдох 

яамд
МХЕГ, СХЗГ

2
Ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг

боловсруулж, улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх
2017-2020 -                    -   

 21 аймгийн усны 

аюулгүй байдлын 

төлөвлөгөөг 

боловсруулж дуусгах, 8 

жижиг суурин газарт 

/сум, дүүрэг, ЭМБ, 

сургууль, цэцэрлэг/ 

усны аюулгүй байдлын 

төлөвлөгөөг шинээр 

боловсруулах

-                

 УСУГ, Дорноговь 

аймгийн хангагч 

байгууллагад усны 

аюулгүй байдлын 

төлөвлөгөөний 

хөндлөнгийн аудит 

хийлгэх, шинээр 8 

жижиг суурин газарт 

усны аюулгүй байдлын 

төлөвлөгөөг 

боловсруулах

-                

5 аймгийн хангагч 

байгууллагад усны 

аюулгүй байдлын 

төлөвлөгөөний 

хөндлөгийн аудит хийх

-                

 Шинээр 3 аймаг, 3 

жижиг суурин газрын 

хангагч байгууллагад 

усны аюулгүй байдлын 

төлөвлөгөөний 

хөндлөнгийн хяналт 

хийх, шинээр 8 жижиг 

суурин газрын хангагч 

байгууллагад усны 

аюулгүй байдлын 

төлөвлөгөөг 

боловсруулах

-                ЭМЯ
БХБЯ, 

БОАЖЯ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд, 

МХЕГ 

3

Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг

хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд ээлтэй

болгон боловсруулах байгууламжийн хүчин

чадлыг нэмэгдүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          4,786.0 

3 аймгийн нэгдсэн 

эмнэлгийн хог хаягдлын 

байгууламжийг барьж, 

ашиглалтад оруулан, 

тоног төхөөрөмжөөр 

хангах

2,756.0         

Нийслэл дэх эмнэлгийн 

хог хаягдлын төв 

байгууламжийг 

шинэчлэн засварлаж, 

тоног төхөрөөмж 

шинэчлэгдэх

2,030.0         - -                - -                ЭМЯ СЯ -

1
"Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх" үндэсний III

хөтөлбөрийг баталж, хэрэгжүүлэх
2017-2020 -                    -   

"Халдварт бус өвчинтэй 

тэмцэх" үндэсний III 

хөтөлбөр ЗГ-ын 

тогтоолоор батлагдах

-                

Хөтөлбөрийн 2018 оны 

шалгуур үзүүлэлтэд 

хүрэх

-                

Хөтөлбөрийн дунд 

хугацааны үнэлгээ 

хийгдэх

-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, шалгуур 

үзүүлэлтийг бүрэн 

хангах

-                ЭМЯ СЯ, ЭМХТ
МХЕГ, ЭМБ-

ууд

2

Хүний нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд

үндэслэн өвчнийг эрт үед нь илрүүлэх товлолт

үзлэг, оношилгоо шинжилгээнд хүн амыг

хамруулах

2018-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          1,500.0 

Өвчний эрт илрүүлгийн 

журам шинэчлэн 

батлагдах

-                

Урьдчилан сэргийлэх 

эрт илрүүлгийн 

санхүүжилтийг 

нэмэгдүүлэх асуудлыг 

шийдвэрлэх

500.0            

Өвчний эрт илрүүлгийн 

журмын хэрэгжилтийн 

үнэлгээний дүн гарах

500.0            

Урьдчилан сэргийлэх 

эрт илрүүлгийн үзлэг, 

шинжилгээ 

оношилгоонд иргэдийг 

бүрэн хамруулах

500.0            ЭМЯ
ХНХЯ, СЯ, 

ЭМХТ

МХЕГ, ЭМБ-

ууд

3

Ажил олгогчоос ажилтнуудаа, их, дээд сургууль

болон мэргэжлийн сургалтын байгууллагаас

оюутнуудаа эрүүл мэндийн урьдчилан

сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд жилд 1-ээс

доошгүй удаа заавал хамруулдаг болох

тогтолцоог бүрдүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           1,500.0 

Боловсролын тухай 

болон Хөдөлмөрийн 

тухай хуулиудад 

нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах

-                

Эрүүл мэндийн 

урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгт ажилтан, 

оюутнуудын 70 хувийг 

хамруулах

500.0            

Тогтолцооны 

хэрэгжилтийн 

үнэлгээний дүн гарах

500.0            

Эрүүл мэндийн 

урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгт ажилтан, 

оюутнуудыг бүрэн 

хамруулах

500.0            ЭМЯ
ХНХЯ, СЯ, 

ЭМХТ

МХЕГ, ЭМБ-

ууд

4

Аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүдийг эрүүл мэндийн

явуулын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тусгай

тоноглогдсон автомашинаар үе шаттайгаар

хангах

2018-2020 Улсын төсөв           6,400.0 

Хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөө, хуваарь 

батлагдах

-                

Бүсийн хэмжээний 

үйлчилгээтэй 2 нэгдсэн 

эмнэлгийг явуулын 

тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлэх тусгай 

тоноглогдсон 

автомашинаар хангах

2,200.0         

Бүсийн хэмжээний 

үйлчилгээтэй 2 нэгдсэн 

эмнэлгийг явуулын 

тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлэх тусгай 

тоноглогдсон 

автомашинаар хангах

2,200.0         

Бүсийн хэмжээний 

үйлчилгээтэй 2 нэгдсэн 

эмнэлгийг явуулын 

тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлэх тусгай 

тоноглогдсон 

автомашинаар хангах

2,000.0         ЭМЯ СЯ

Холбогдох 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд, 

ЭМГ-ууд

5

Хүн амыг уламжлалт анагаах ухааны аргаар

эрүүл мэндээ хамгаалах, сайжруулах мэдлэг,

арга барилтай болгох мэдээлэл, сургалт

сурталчилгааг өргөжүүлэх

2017-2018 Улсын төсөв                80.0 

Уламжлалт анагаах 

ухааны нийгмийн эрүүл 

мэндийн мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааг 

хүн амын 10 хувьд 

хүргэх

-                

Уламжлалт анагаах 

ухааны нийгмийн эрүүл 

мэндийн мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааг 

хүн амын 50 хувьд 

хүргэх

20.0              

Уламжлалт анагаах 

ухааны нийгмийн эрүүл 

мэндийн мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааг 

хүн амын 80 хувьд 

хүргэх

60.0              

Уламжлалт анагаах 

ухааны нийгмийн эрүүл 

мэндийн мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгааг 

нийт хүн амд хүргэх

-                ЭМЯ БСШУСЯ СХЗГ

ГУРАВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГО

3.1.2. Иргэн бүрийг жилд нэг удаа эрүүл

мэндийн урьдчилан сэргийлэх эрт

илрүүлгийн үзлэгт үнэ төлбөргүй

хамруулах, алслагдсан орон нутагт

явуулын эрүүл мэндийн тусламж,

үйлчилгээг үзүүлнэ.

Тэргүүлэх зорилт №3.1. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг боловсруулж, хүн амыг аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, оношлох, эмчилгээ үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх эдийн засгийн тооцооллыг бий болгож, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлнэ. Хүн

амыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, дадал, хандлагад төлөвшүүлж нийгмийн эрүүл мэндэд чиглэсэн тусламж үйлчилгээг эрс сайжруулах, Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний бодлого төлөвлөлтөд урт

болон дунд хугацааны хөтөлбөр боловсруулж, чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийг хангаж, нийгмийн хамгааллыг сайжруулна. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанартай уялдсан эрүүл мэндийн санхүүжилтийн тогтолцоог

боловсронгуй болгоно.

3.1.1. Орчны эрүүл мэнд үндэсний

хөтөлбөр боловсруулж, нийгмийн эрүүл

мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар

хүртээмжийг дээшлүүлж, салбар дундын

хамтын ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлнэ.

2.121. Автозамын засвар арчлалтын

хугацааг уртасгах, чанарыг сайжруулах,

хөрөнгийн эх үүсвэрийг үе шаттай

нэмэгдүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1
"Элэг бүтэн Монгол" үндэсний хөтөлбөр

баталж, хэрэгжүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв         15,000.0 

"Элэг бүтэн Монгол" 

хөтөлбөр ЗГ-ын 

тогтоолоор батлагдах

5,000.0         

Хөтөлбөрийн 2018 оны 

шалгуур үзүүлэлтэд 

хүрэх

3,500.0         

Хөтөлбөрийн дунд 

хугацааны үнэлгээ 

хийгдэх

3,500.0         

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, шалгуур 

үзүүлэлтийг бүрэн 

хангах

3,000.0         ЭМЯ ХНХЯ, СЯ
ЭМБ-ууд, 

ТББ-ууд

2

Элэгний вирусын халдвартай иргэдийн

лабораторийн шинжилгээ, оношилгоо,

эмчилгээний тандалтын тогтолцоог бүрдүүлэх

2017-2020 -                    -   

Элэгний вирусын 

халдварын тархалтын 

бүртгэл мэдээллийн 

болон тандалтын 

журам батлагдах

-                

Тандалтын тогтолцоонд 

нэгдсэн эмнэлгүүдийг 

бүрэн хамруулах

-                
Тандалтын тогтолцоо 

бэхжих
-                

Элэгний вирусын 

лабораторийн 

шинжилгээ, оношилгоо, 

эмчилгээний тандалтын 

тогтолцоо үндэсний 

хэмжээнд бүрдэх

-                ЭМЯ
ЭМГ-ууд, 

ХӨСҮТ

ЭМБ-ууд, 

ТББ-ууд

3

Элэгний вирусын халдвар, элэгний хатуурлыг

оношлох багаж, хэрэгслээр аймаг, дүүргийн

нэгдсэн эмнэлгүүдийг үе шаттайгаар хангах

2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

          7,896.0 - -                

Оношилгоо, 

шинжилгээний багаж, 

тоног төхөөрөмжийн 

хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөө, хуваарь 

батлагдах

2,000.0         

Аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлгүүдийн 

50 хувийг хангах

2,000.0         

Аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлгүүдийн 

75 хувийг хангах

3,896.0         ЭМЯ

СЯ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ТББ-ууд

4
Элэгний В вирусын дархлаажуулалтад эрүүл

мэндийн ажилтнуудыг бүрэн хамруулах
2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             750.0 Үнэлгээний дүн гарах -                

Эрүүл мэндийн 

ажилтнуудын 

хамрагдалтыг 20 

хувиар нэмэгдүүлэх

250.0            

Эрүүл мэндийн 

ажилтнуудын 

хамрагдалтыг 30 

хувиар нэмэгдүүлэх

250.0            

Эрүүл мэндийн 

ажилтнуудыг бүрэн 

хамруулах

250.0            ЭМЯ
ЭМГ-ууд, 

ХӨСҮТ
ЭМБ-ууд

5

Элэгний вирусын халдварын эмчилгээний

эмийн үнэ, лабораторийн шинжилгээний

төлбөрийн зохих хувийг ЭМДС-аас

санхүүжүүлэх

2017-2018 Улсын төсөв         62,000.0 

НДҮЗөвлөлийн 

тогтоолоор эмийн 

жагсаалт батлагдах

23,000.0       

Элэгний вируст 

хепатитын эмчилгээнд 

хамрагдалтыг 20 

хувиар нэмэгдүүлэх

15,000.0       
Хамрагдалтын байдалд 

үнэлгээ хийгдэх
12,000.0       

Элэгний вируст 

хепатитын эмчилгээний 

зардлыг ЭМДС-аас 

санхүүжүүлж, бүрэн 

хамруулах

12,000.0       ХНХЯ ЭМЯ ТББ-ууд

6

Эрүүл мэндийн байгууллагад эмнэлгийн

тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой халдвар

гарахаас сэргийлэх, хянах үйл ажиллагааг

бэхжүүлэх

2017-2020 -                    -   

Эрх зүйн орчныг 

шинэчлэн боловсронгуй 

болгох

-                

 Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээтэй 

холбоотой халдварын 

тандалтын тогтолцоо 

бүрдэж, бүртгэл, 

мэдээлэл 30 хувиар 

нэмэгдэх

-                

 Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээтэй 

холбоотой халдварын 

бүртгэл, мэдээлэл 50 

хувиар нэмэгдэх 

-                

 Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээтэй 

холбоотой халдварын 

бүртгэл, мэдээлэл 70 

хувиар нэмэгдэх 

-                ЭМЯ
ЭМГ-ууд, 

ХӨСҮТ
ЭМБ-ууд

1
Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах

бодлого баталж, хэрэгжүүлэх
2017-2020 -                    -   

Төрөөс эрүүл мэндийн 

талаар баримтлах 

бодлого ЗГ-ын 

тогтоолоор батлагдах

-                
Бодлогын хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                

 2019 оны хүрэх 

шалгуур үзүүлэлтэд 

хүрэх

-                Үнэлгээний дүн гарах -                ЭМЯ
Холбогдох 

яамд

ЭМХТ, ЭМБ-

ууд

2

Төсөв дэх нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж,

үйлчилгээний зарлагын эдийн засгийн шинэ

ангиллыг төсөвт тусгаж, санхүүжилтийг

нэмэгдүүлэх, Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийг

үндэсний хэмжээнд бэхжүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        50,000.0 Эрх зүйн орчин бүрдэх -                

Аймаг, дүүргийн ЭМГ-

уудын 30 хувьд нь 

Нийгмийн эрүүл 

мэндийн төв 

байгуулагдах

15,000.0       

Аймаг, дүүргийн ЭМГ-

уудын 60 хувьд нь 

Нийгмийн эрүүл 

мэндийн төв 

байгуулагдах

15,000.0       

Аймаг, дүүргийн ЭМГ-

уудын 90 хувьд нь 

Нийгмийн эрүүл 

мэндийн төв 

байгуулагдах

20,000.0       ЭМЯ

СЯ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ-ууд

ЭМБ-ууд

3

ХДХВ-ын халдвар, сүрьеэ, хөх, умайн хүзүү,

элэгний хатуурал, хорт хавдар, чихрийн шижин,

цусны даралт ихсэх зэрэг өвчнийг эрт илрүүлэх

үйл ажиллагааны зардлыг орон нутгийн

төсвөөс санхүүжүүлэх арга хэмжээ авах

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        80,000.0 

Санхүүжүүлэх эрх зүйн 

орчныг бүрдүүлэх
-                

Аймаг, дүүргийн төсөвт 

нийт шаардагдах 

хөрөнгийн 50 хувь суух

26,700.0       

Аймаг, дүүргийн төсөвт 

нийт шаардагдах 

хөрөнгийн 80 хувь суух

26,700.0       

Аймаг, дүүргийн төсөвт 

нийт шаардагдах 

хөрөнгө бүрэн суух

26,600.0       ЭМЯ

СЯ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЭМГ-ууд

ЭМБ-ууд

4

Гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой

байдал үүссэн үед үзүүлэх эрүүл мэндийн

тусламж үйлчилгээний санхүүгийн эрсдэлийн

нөөцийн санг үндэсний болон эрүүл мэндийн

байгууллагын түвшинд бий болгох

2018-2020 Улсын төсөв         10,000.0 Эрх зүйн орчин бүрдэх -                
Эрсдэлийн нөөцийн 

сангийн 30 хувь бүрдэх 
3,500.0         

Эрсдэлийн нөөцийн 

сангийн 50 хувь бүрдэх 
3,500.0         

Эрсдэлийн нөөцийн 

сангийн 90 хувь бүрдэх 
3,000.0         ЭМЯ СЯ, ОБЕГ

ХӨСҮТ, 

ЗӨСҮТ

5

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, тусгай

мэргэжлийн төв болон аймаг, дүүргийн нэгдсэн

эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн хүчин

чадлыг нэмэгдүүлэх

2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

        10,000.0 

Батлагдсан хуваарийн 

дагуу рентген болон 

дурангийн 

оношилгооны 

аппаратаар 3-аас 

доошгүй эмнэлэг 

хангагдах

2,500.0         

Батлагдсан хуваарийн 

дагуу рентген болон 

дурангийн 

оношилгооны 

аппаратаар 3-аас 

доошгүй эмнэлэг 

хангагдах

2,500.0         

Батлагдсан хуваарийн 

дагуу рентген болон 

дурангийн 

оношилгооны 

аппаратаар 3-аас 

доошгүй эмнэлэг 

хангагдах

2,500.0         

Батлагдсан хуваарийн 

дагуу рентген болон 

дурангийн 

оношилгооны 

аппаратаар 3-аас 

доошгүй эмнэлэг 

хангагдах

2,500.0         ЭМЯ СЯ ЭМБ-ууд

6

Автомашины парк шинэчлэлийн хэрэгцээг

үндэслэн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг

түргэн тусламжийн тоноглогдсон

автомашинаар хангах

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        10,000.0 

Түргэн тусламжийн 

бүрэн тоноглогдсон 

автомашинаар 150 

ЭМБ хангагдах

5,000.0         - -                - -                

Түргэн тусламжийн 

бүрэн тоноглогдсон 

автомашинаар 150 

ЭМБ хангагдах

5,000.0         ЭМЯ СЯ -

7

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой

халдвараас сэргийлэх, хянах үйл ажиллагааны

санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх

2018-2020 Улсын төсөв           4,500.0 Эрх зүйн орчин бүрдэх -                
Санхүүжилтийг 40 

хувиар нэмэгдүүлэх
1,000.0         

Санхүүжилтийг 60 

хувиар нэмэгдүүлэх
1,500.0         

Санхүүжилтийг 2 дахин 

нэмэгдүүлэх
2,000.0         ЭМЯ СЯ

ЭМГ-ууд, 

ЭМБ-ууд

8

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын

агааржуулалтын системийг шат дараатайгаар

шинэчлэн сайжруулах

2016-2020 Улсын төсөв         20,000.0 

Мэргэжлийн 

байгууллагын 

дүгнэлтийг үндэслэн 

хөрөнгө оруулалт, 

барилгын засварын 

ажлын төлөвлөгөө 

батлагдах

1,000.0         

Тухайн жилийн 

төлөвлөлтийн дагуу 

эмнэлгийн 

агааржуулалтын систем 

шинэчлэгдэх

7,000.0         

Тухайн жилийн 

төлөвлөлтийн дагуу 

эмнэлгийн 

агааржуулалтын систем 

шинэчлэгдэх

6,000.0         

Тухайн жилийн 

төлөвлөлтийн дагуу 

эмнэлгийн 

агааржуулалтын систем 

шинэчлэгдэх

6,000.0         ЭМЯ СЯ, БХБЯ
МХЕГ, ЭМБ-

ууд

9

Эрүүл мэндийн салбарт хөгжүүлэх төр, хувийн

хэвшлийн түншлэлийн тэргүүлэх чиглэл,

түншлэх үйл ажиллагааны жагсаалтыг баталж,

нийгэм, эдийн засгийн үр ашигтай төслүүдийг

хэрэгжүүлэх

2017-2020

Улсын төсөв, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

        12,000.0 Жагсаалт батлагдах -                

Түншлэлийн 

төслүүдийн тооцоолол 

гарах

2,000.0         

Жагсаалтын 3 хүртэлх 

төслийг сонгон 

шалгаруулах

5,000.0         
Жагсаалтын 3 хүртэлх 

төсөл хэрэгжих
5,000.0         ЭМЯ СЯ, ҮХГ

ЭМХТ, ЭМБ-

ууд

10

Эрүүл мэндийн салбарын дэд бүтэц, тоног

төхөөрөмжийн байдалд үнэлгээ хийж, хөрөнгө

төлөвлөлтийн тогтолцоог бүрдүүлэх

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр           4,055.0 

Эрүүл мэндийн 

салбарын дэд бүтэц, 

тоног төхөөрөмжийн 

үнэлгээ хийх

25.0              

Эрүүл мэндийн 

салбарын хөрөнгө 

оруулалтын 

төлөвлөлтийн нийгэм, 

эдийн засгийн 

тооцооны дүн гарах

30.0              

Эрүүл мэндийн 

салбарын төлөвлөгөө 

баталж, хэрэгжүүлэх

1,000.0         
Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангах
3,000.0         ЭМЯ СЯ, ТӨБЗГ

ЭМХТ, ЭМБ-

ууд

3.1.3. Элэгний хорт хавдар, хатуурлын нас

баралтыг эрс бууруулах, элэгний С

вирусын голомтыг 2020 он гэхэд устгаж,

халдварт тархалтыг таслан зогсоох, “Элэг

бүтэн Монгол” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

3.1.4. Эрүүл мэндийн салбарын

санхүүжилтийг үе шаттайгаар 2 дахин

нэмэгдүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

3.1.5. Эрүүл мэндийг дэмжих санг

байгуулна. 1
Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн үйл ажиллагааг

сэргээх
2017-2018 -                    -   Эрх зүйн орчин бүрдэх -                

Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн үйл ажиллагаа 

хэрэгжиж эхлэх

-                Үнэлгээ хийгдэх -                

Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн үйл ажиллагаа 

жигдрэх

-                ЭМЯ СЯ
ЭМХТ, 

НЭМХ

1
"Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах" үндэсний

хөтөлбөр баталж, хэрэгжүүлэх
2016-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          6,050.0 

Хөтөлбөр ЗГ-ын 

тогтоолоор батлагдах
50.0              

Хөтөлбөрийн 2018 оны 

шалгуур үзүүлэлтэд 

хүрэх

2,000.0         

Хөтөлбөрийн дунд 

хугацааны үнэлгээ 

хийгдэх

2,000.0         

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, шалгуур 

үзүүлэлтийг бүрэн 

хангах

2,000.0         ЭМЯ
СЯ, ЭМХТ, 

ХӨСҮТ

ЭМБ-ууд, 

ТББ-ууд

2

Гэр бүл төлөвлөлт, жирэмсний хяналтын

чанар, хүртээмжийг сайжруулах замаар

төрөлхийн хөгжлийн гажиг, тэмбүүгийн

тохиолдлын тоог бууруулах

2016-2017 Улсын төсөв           2,000.0 
Эрх зүйн орчныг 

боловсронгуй болгох
-                

Жирэмсний хяналтаар 

төрөлхийн гажиг, 

тэмбүүгийн 

илрүүлэлтийг 10 хувиар 

нэмэгдүүлэх

1,300.0         

Жирэмсний хяналтаар 

төрөлхийн гажиг, 

тэмбүүгийн 

илрүүлэлтийг 20 хувиар 

нэмэгдүүлэх

400.0            
Төрөлхийн гажиг, 

тэмбүүг бууруулах
300.0            ЭМЯ

СЯ, ЭМХТ, 

ХӨСҮТ

ЭМБ-ууд, 

ТББ-ууд

3

Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн түвшинд

сүрьеэгийн оношилгооны чадавхийг

нэмэгдүүлж, дижитал рентген аппарат,

оношлуураар үе шаттайгаар хангах

2018-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          5,976.0 

Хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөө, хуваарь 

батлагдах

-                

Аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлгийн 20-

иос доошгүй хувьд 

хангах

1,500.0         

Аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлгийн 40-

өөс доошгүй хувьд 

хангах

2,500.0         

Аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлгийн 60-

аас доошгүй хувьд 

хангах

1,976.0         ЭМЯ СЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

4

Олон эмийн дасалтай сүрьеэгийн эмчилгээний

зардлыг улсын болон орон нутгийн төсвөөс

санхүүжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           3,000.0 
Эрх зүйн орчин бүрдэж, 

үйл ажиллагаа эхлэх
-                

Улсын болон орон 

нутгийн төсөвт 0.5 

хувиар нэмэгдүүлэх

1,000.0         

Улсын болон орон 

нутгийн төсөвт 1.0 

хувиар нэмэгдүүлэх

1,000.0         

Улсын болон орон 

нутгийн төсөвт 2.0 

хувиар нэмэгдүүлэх

1,000.0         ЭМЯ СЯ
ЭМГ-ууд, 

ЭМБ-ууд

5

Сүрьеэгээс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх

иж бүрэн явуулын үйлчилгээг үндэсний

хэмжээнд нэвтрүүлэх

2016-2017 Гадаад эх үүсвэр           5,085.0 Эрх зүйн орчин бүрдэх 5,085.0         

Сүрьеэгийн урьдчилан 

сэргийлэх, эрт 

илрүүлгийн иж бүрэн 

явуулын үйлчилгээнд 

зорилтот бүлгийн хүн 

амын 20 хувь 

хамрагдах

-                

Сүрьеэгийн урьдчилан 

сэргийлэх, эрт 

илрүүлгийн иж бүрэн 

явуулын үйлчилгээнд 

зорилтот бүлгийн хүн 

амын 30 хувь 

хамрагдах

-                

Сүрьеэгийн урьдчилан 

сэргийлэх, эрт 

илрүүлгийн иж бүрэн 

явуулын үйлчилгээнд 

зорилтот бүлгийн хүн 

амын 50 хувь 

хамрагдах

-                ЭМЯ СЯ

ХӨСҮТ, 

НЭМХ, 

мэргэжлийн 

холбоод

6

Сүрьеэгийн тусламж, үйлчилгээнд

диспансерийн хяналтын тогтолцоог бүрэн

нэвтрүүлж, эмчилгээний үр дүнг сайжруулах

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          2,600.0 Эрх зүйн орчин бүрдэх -                

Сүрьеэгийн 

диспансерийн 

хяналтын тогтолцоо 21 

аймаг, 9 дүүрэгт 

бүрдэж, хамрагдалт 50 

хувьд хүрэх

1,300.0          Үнэлгээний дүн гарах 650.0            

Сүрьеэгийн 

диспансерийн 

хяналтын хамрагдалт 

80 хувьд хүрэх

650.0            ЭМЯ
СЯ, ЭМХТ, 

ХӨСҮТ
-

7

Сүрьеэтэй иргэдийг эмчлэх, сэргээн засах

болон хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны төв

байгуулж ажиллуулах

2017-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
        50,000.0 

Эрх зүйн орчин бий 

болох
-                

Аймаг, дүүргийн 5-аас 

доошгүй хувьд 

байгуулах

10,000.0       

Аймаг, дүүргийн 15-аас 

доошгүй хувьд 

байгуулах

35,000.0       

Аймаг, дүүргийн 30-аас 

доошгүй хувьд 

байгуулах

5,000.0         ЭМЯ СЯ, ХНХЯ ААН-үүд

8

Нийт хүн ам, ялангуяа эрсдэлт бүлгийн хүн амд

БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-ын халдвараас сэргийлэх

сургалт, сурталчилгааны цогц арга хэмжээ авах

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          4,490.0 

ХДХВ-ийн халдварын 

бага тархалтыг тогтоон 

барьж, халдварын 

илрүүлэг 10 хувиар 

нэмэгдэх

2,990.0         

ХДХВ-ийн халдварын 

бага тархалтыг тогтоон 

барьж, халдварын 

илрүүлэг 20 хувиар 

нэмэгдэх

500.0            

ХДХВ-ийн халдварын 

бага тархалтыг тогтоон 

барьж, халдварын 

илрүүлэг 30 хувиар 

нэмэгдэх

500.0            

ХДХВ-ийн халдварын 

бага тархалтыг тогтоон 

барьж, халдварын 

илрүүлэг 50 хувиар 

нэмэгдэх

500.0            ЭМЯ СЯ

БСШУСЯ, 

ХӨСҮТ, ТББ-

ууд

9

ХДХВ/ДОХ-ыг илрүүлэх оношлуурын болон

эмчилгээний хяналтын зардлыг улс, орон

нутгийн төсөвт үе шаттайгаар тусгаж,

санхүүжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           8,970.0 Эрх зүйн орчин бүрдэх -                

Оношилгоо, 

эмчилгээний зардлын 

30 хүртэл хувийг 

санхүүжүүлэх

2,990.0         

Оношилгоо, 

эмчилгээний зардлын 

60 хүртэл хувийг 

санхүүжүүлэх

2,990.0         

Оношилгоо, 

эмчилгээний зардлын 

90 хүртэл хувийг 

санхүүжүүлэх

2,990.0         ЭМЯ СЯ, ХНХЯ ААН-үүд

1
Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тухай хуулийн

төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлэх
2017-2018 -                    -   

Хуулийг 

боловсруулахтай 

холбоотой судалгаа 

шинжилгээг хийх

-                

Хуулийн төсөл, үзэл 

баримтлалыг бүх 

оролцогч талууд, ЗГ-

аар хэлэлцүүлэх

-                
 Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ЭМЯ

СЯ, ХНХЯ, 

БСШУСЯ
ТББ-ууд

2

Нялх, балчир хүүхдийн хоол, ундны

бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төслийг УИХ-д

өргөн мэдүүлэх

2017-2018 -                    -   

Хуулийн төсөл, үзэл 

баримтлалыг ЗГ-ын 

хуралдаанаар 

хэлэлцүүлж, 

шийдвэрлүүлэх

-                
Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                

Батлагдсан хуулийг 

сурталчлах
-                - -                ЭМЯ

СЯ, ХНХЯ, 

ХХААХҮЯ, 

ТББ-ууд

ЭМБ-ууд

3
"Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд"

үндэсний хөтөлбөр баталж, хэрэгжүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
               30.0 

Хөтөлбөр ЗГ-ын 

тогтоолоор батлагдах
-                

Хөтөлбөрийн 2018 оны 

шалгуур үзүүлэлтэд 

хүрэх

10.0              

Хөтөлбөрийн дунд 

хугацааны үнэлгээ 

хийгдэх

10.0              

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, шалгуур 

үзүүлэлтийг бүрэн 

хангах

10.0              ЭМЯ СЯ, ХНХЯ -

4

Жирэмсэн эмэгтэй, хөхүүл эхчүүд, 6-23 сартай

хүүхдийг олон найрлагат бичил тэжээлийн

бэлдмэл, 5 хүртэлх насны хүүхдийг өндөр тунт

А болон Д аминдэмээр бүрэн хангах

2017-2020 Улсын төсөв           2,100.0 

5 хүртэл насны 

хүүхдийг өндөр тунт А 

аминдэмээр 100 хувь, 

өндөр тунт Д 

аминдэмээр 50 хувь 

хангах, 6-23 сартай 

хүүхэд, жирэмсэн 

эмэгтэй, хөхүүл 

эхчүүдийг олон 

найрлагат бичил 

тэжээлийн бэлдмэлээр 

10 хувь хангах

150.0            

5 хүртэл насны 

хүүхдийг өндөр тунт А 

аминдэмээр 100 хувь, 

өндөр тунт Д 

аминдэмээр 100 хувь 

хангах, 6-23 сартай 

хүүхэд, жирэмсэн 

эмэгтэй, хөхүүл 

эхчүүдийг олон 

найрлагат бичил 

тэжээлийн бэлдмэлээр 

20 хувь хангах

350.0            

5 хүртэл насны 

хүүхдийг өндөр тунт А 

аминдэмээр 100 хувь, 

өндөр тунт Д 

аминдэмээр 100 хувь 

хангах, 6-23 сартай 

хүүхэд, жирэмсэн 

эмэгтэй, хөхүүл 

эхчүүдийг олон 

найрлагат бичил 

тэжээлийн бэлдмэлээр 

50 хувь хангах

500.0            

5 хүртэл насны 

хүүхдийг өндөр тунт А 

аминдэмээр 100 хувь, 

өндөр тунт Д 

аминдэмээр 100 хувь 

хангах, 6-23 сартай 

хүүхэд, жирэмсэн 

эмэгтэй, хөхүүл 

эхчүүдийг олон 

найрлагат бичил 

тэжээлийн бэлдмэлээр 

100 хувь хангах

1,100.0         ЭМЯ СЯ ЭМБ-ууд

5
Жирэмслэхээс сэргийлэх эм, хэрэгслийн

хангамж, хүртээмжийг сайжруулах
2016-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          1,250.0 

Жирэмслэлтээс 

сэргийлэх эм, 

хэрэгслийн импортын 

эрх зүйн орчныг 

шинэчлэн тогтоож, 

хямд үнээр хангах 

нөхцөл бүрдэх

150.0            

Жирэмслэлтээс 

сэргийлэх эм, 

хэрэгслээр зорилтот 

бүлгийн 

эмэгтэйчүүдийн 50 

хувийг тогтвортой 

хангах

350.0            

Жирэмслэлтээс 

сэргийлэх эм, 

хэрэгслээр зорилтот 

бүлгийн 

эмэгтэйчүүдийн 70 

хувийг тогтвортой 

хангах

350.0            

Жирэмслэлтээс 

сэргийлэх эм, 

хэрэгслээр зорилтот 

бүлгийн 

эмэгтэйчүүдийн 90 

хувийг тогтвортой 

хангах

400.0            ЭМЯ СЯ -

1

Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, амаржих

газрын нярай, хүүхдийн тусламж, үйлчилгээний

чадавхийг нэмэгдүүлж, оношлогоо,

эмчилгээний багаж, хэрэгслээр хангах

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          1,000.0 

Нярай, хүүхдэд 

зонхилон тохиолдох 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээний багаж, 

хэрэгсэлээр өрх, сум, 

тосгоны эрүүл мэндийн 

төвийн 25 хувь нь 

хангагдах

-                

Нярай, хүүхдэд 

зонхилон тохиолдох 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээний багаж, 

хэрэгсэлээр өрх, сум, 

тосгоны эрүүл мэндийн 

төвийн 50 хувь нь 

хангагдах

300.0            

Нярай, хүүхдэд 

зонхилон тохиолдох 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээний багаж, 

хэрэгсэлээр өрх, сум, 

тосгоны эрүүл мэндийн 

төвийн 75 хувь нь 

хангагдах

400.0            

Нярай, хүүхдэд 

зонхилон тохиолдох 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээний багаж, 

хэрэгсэлээр өрх, сум, 

тосгоны эрүүл мэндийн 

төвүүд бүрэн хангагдах

300.0            ЭМЯ

СЯ, аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

ЭМГ-ууд, 

ЭМБ-ууд

3.1.8. Хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн

тусламж, үйлчилгээ, оношилгоо,

эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг

сайжруулахад эхний ээлжинд анхаарна.

3.1.7. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг

хамгаалах чиглэлээр “Эх, хүүхэд, нөхөн

үржихүйн эрүүл мэндийн үндэсний

хөтөлбөр”-ийг боловсруулж хэрэгжүүлэн

эх, нялхсын эндэгдлийг бууруулна.

3.1.6. Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах

үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хүний

дархлал хомсдлын вирүс, дархлалын

олдмол хомсдол, сүрьеэ, бэлгийн замаар

дамжих халдварт өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх цогц арга хэмжээг авна.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөр

үзүүлэх 0-1 насны хүүхдийн гэрийн эргэлт,

идэвхитэй хяналтын чанар, хүртээмжийг

нэмэгдүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              500.0 

Өрх, сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн төвийн 0-

1 насны хүүхдийн 

гэрийн эргэлт, 

идэвхитэй хяналтын 

журмыг шинэчлэх

125.0            

Өрх, сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн төв 

шинэчилсэн журмын 

дагуу 0-1 насны 

хүүхдийн гэрийн 

эргэлтийг нийт, өрх, 

сумын төвийн 

эмнэлгүүдийн 75 

хүртэлх хувьд хийдэг 

болох

125.0            

 Өрх, сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн төв 

шинэчилсэн журмын 

дагуу 0-1 насны 

хүүхдийн гэрийн 

эргэлтийг бүрэн хийдэг 

болох

125.0            

 Өрх, сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн төвийн 0-

1 насны хүүхдийн 

гэрийн эргэлтийн үр 

дүнг хянаж, тооцох

125.0            ЭМЯ СЯ, ХНХЯ
ЭМГ-ууд, 

ЭМБ-ууд

3

Нэгдсэн эмнэлэгт хүүхдийн мэс засал,

мэдрэлийн болон нярайн тусламж, үйлчилгээг

үзүүлдэг болох, шаардлагатай багаж, тоног

төхөөрөмж, хүний нөөцөөр хангах

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        10,000.0 

Нэгдсэн эмнэлгүүдэд 

хүүхдийн мэс засал, 

мэдрэлийн болон 

нярайн кабинет, тасгууд 

шинээр байгуулагдах, 

шаардлагатай багаж, 

тоног төхөөрөмж, хүний 

нөөцийн техник эдийн 

засгийн тооцооллыг 

хийж, хэрэгжүүлэх 

бэлтгэл ажлыг хангах

1,000.0         

Нэгдсэн эмнэлгүүдийн 

15 хувьд хүүхдийн мэс 

засал, мэдрэлийн 

болон нярайн нэгжийг 

амбулатори болон 

хэвтэн эмчлүүлэх 

хэсэгт шинээр 

байгуулах

3,000.0         

Нэгдсэн эмнэлгүүдийн 

35 хувьд хүүхдийн мэс 

засал, мэдрэлийн 

болон нярайн нэгжийг 

амбулатори болон 

хэвтэн эмчлүүлэх 

хэсэгт шинээр 

байгуулах

3,000.0         

Бүх аймгийн нэгдсэн 

эмнэлэгт хүүхдийн мэс 

засал, мэдрэлийн 

болон нярайн нэгжийг 

амбулатори болон 

хэвтэн эмчлүүлэх 

хэсэгт шинээр 

байгуулах

3,000.0         ЭМЯ СЯ ЭМБ-ууд

4

Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт эсэн мэнд

амаржихуйн сургалтын нэгж байгуулж, үйл

ажиллагааг тогтмолжуулах

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          1,000.0 

Аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлэгт 

жирэмсэн 

эмэгтэйчүүдийг 

төрөлтөд бэлтгэх 

сургалтын нэгж 

байгуулах бэлтгэл 

ажлыг хангах

-                

Аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлийн 25 

хувьд жирэмсэн 

эмэгтэйчүүдийг 

төрөлтөд бэлтгэх 

сургалтын нэгж 

байгуулах

300.0            

Аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлийн 50 

хувьд жирэмсэн 

эмэгтэйчүүдийг 

төрөлтөд бэлтгэх 

сургалтын нэгж 

байгуулах

300.0            

Аймаг, дүүргийн 

нэгдсэн эмнэлийн 90 

хувьд жирэмсэн 

эмэгтэйчүүдийг 

төрөлтөд бэлтгэх 

сургалтын нэгж 

байгуулах

400.0            ЭМЯ

СЯ, аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

ЭМГ-ууд, 

ЭМБ-ууд

5
"Эх, хүүхдэд ээлтэй эмнэлэг" болох

хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             800.0 

Эх, хүүхдэд ээлтэй 

эмнэлэг шалгаруулах 

болзол, магадлан 

итгэмжлэлийн 

үзүүлэлтүүд бэлэн 

болох

-                

Магадлан 

итгэмжлэгдсэн 

эмнэлгийн тоо нэмэгдэх

250.0            

Болзол хангасан 

эмнэлгийн тоо 2016 

онтой харьцуулахад 10 

хувиар өсөх

250.0            

Болзол хангасан 

эмнэлгийн тоо 2016 

онтой харьцуулахад 10 

хувиар өсөх

300.0            ЭМЯ

СЯ, аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

ЭМГ-ууд, 

ЭМБ-ууд

6
Ургийн гажиг илрүүлэх эрт үеийн оношилгооны

чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, бусад 

эх үүсвэр
          1,000.0 

Жирэмсний хяналтын 

ургийн гажиг илрүүлэх 

эрт үеийн оношилгооны 

хамрагдалт 25 хувьд 

хүрэх

100.0            

Жирэмсний хяналтын 

ургийн гажиг илрүүлэх 

эрт үеийн оношилгооны 

хамрагдалт 45 хувьд 

хүрэх

300.0            

Жирэмсний хяналтын 

ургийн гажиг илрүүлэх 

эрт үеийн оношилгооны 

хамрагдалт 75 хувьд 

хүрэх

300.0            

Жирэмсний хяналтын 

ургийн гажиг илрүүлэх 

эрт үеийн оношилгооны 

хамрагдалт 90 хувьд 

хүрэх

300.0            ЭМЯ СЯ, ХНХЯ ЭМБ-ууд

7

Төрөлхийн гаж хөгжлийг эрт илрүүлэхэд

шаардагдах хүний нөөц, багаж, тоног

төхөөрөмжөөр хангах арга хэмжээ авах

2017-2020 Улсын төсөв              940.0 

Төрөлхийн гаж 

хөгжлийг эрт 

илрүүлэлтийн чадавхи 

нэмэгдэж, нярайн 

тандалтын 

шинжилгээний аргуудыг 

шинээр нэвтрүүлэх 

техник, эдийн засгийн 

бэлтгэлийг хангах

200.0            

Төрөлхийн гаж 

хөгжлийг эрт 

илрүүлэлтийн 1-2 шинэ 

аргыг нэвтрүүлж эхлэх

740.0            

Шинээр нэвтрүүлсэн 

төрөлхийн гаж хөгжлийг 

эрт илрүүлэлтийн 

тандалт судалгаанд 

нийт төрсөн нярайн 50-

аас доошгүй хувийг 

хамруулах

-                

Шинээр нэвтрүүлсэн 

төрөлхийн гаж хөгжлийг 

эрт илрүүлэлтийн 

тандалт судалгаанд 

нийт төрсөн нярайн 80 

хүртэл хувийг 

хамруулах

-                ЭМЯ СЯ
ЭХЭМҮТ, 

ЭМХТ

8

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж

үйлчилгээнд зайлшгүй шаардлагатай эм,

эмнэлгийн хэрэгслийг гаалийн болон НӨАТ-аас

хөнгөлөх, чөлөөлөх арга хэмжээ авах

2017-2018 -                    -   

Эрх зүйн орчныг 

бүрдүүлэх судалгаа 

шинжилгээ хийгдэх

-                

Хуулийн төсөл, үзэл 

баримтлалыг оролцогч 

талууд, ЗГ-аар 

хэлэлцүүлэх

-                
Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ЭМЯ СЯ, ТЕГ, ГЕГ ЭМХТ

1

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн

шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-д өргөн

мэдүүлэх

2016-2017 -                    -   

Хуулийг шинэчлэн 

найруулахтай 

холбоотой судалгаа 

шинжилгээг хийх

-                

Хуулийн төсөл, үзэл 

баримтлалыг оролцогч 

талууд, ЗГ-аар 

хэлэлцүүлэх

-                

Хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төслийг 

УИХ-д өргөн мэдүүлэх

-                - -                ЭМЯ ХЗДХЯ, СЯ -

2

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын клиник эм

зүйн тусламж, үйлчилгээг үе шаттайгаар

өргөжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           8,800.0 

Клиник эмзүйн 

тусламж, үйлчилгээ 

өргөжиж, эмийн 

эмчилгээний үр дүн 

сайжрах

-                

ДЭМБ-ын болон гадаад 

орны клиник эм зүйн 

тусламж, үйлчилгээний 

талаар туршлага 

судлан, Монгол Улсад 

нутагшуулах, эм зүйн 

тусламж үйлчилгээг 

өргөжүүлж, олон улсын 

түвшинд ойртох

3,000.0         

Клиник эм зүйч бэлтгэх, 

давтан сургалтыг 

идэвхжүүлж, хүний 

нөөцийн чадамж 

дээшлэх

2,800.0         

Клиник эм зүйн 

тусламж үйлчилгээг 

өргөжүүлж, олон улсын 

түвшинд ойртох

3,000.0         ЭМЯ СЯ ЭМБ-ууд

3

Зайлшгүй шаардлагатай эм, эмнэлгийн

хэрэгслийн үнэд эрх зүйн зохицуулалт бий

болгох

2017-2020 -                    -   

Эрх зүйн баримт 

бичгийг 

боловсруулахтай 

холбогдсон судалгааг 

хийх

-                

Эрх зүйн баримт 

бичгийг 

боловсруулахтай 

холбогдсон судалгааг 

хийж, үндэслэлийг 

тогтоох

-                

Холбогдох хууль, эрх 

зүйн баримт бичгийн 

төслийг боловсруулах

-                

Холбогдох хууль, эрх 

зүйн баримт бичиг 

батлагдах

-                ЭМЯ ЗГХЭГ, СЯ ААН-үүд

4

"Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал"

стандартын шаардлага хангасан үндэсний

үйлдвэрт импорт орлох зайлшгүй

шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

үйлдвэрлэхэд төрөөс дэмжих

2016-2020 -                    -   

Чанарын шаардлага 

хангасан эмийн 

үндэсний үйлдвэрлэл 

хөгжих

-                

Зайлшгүй 

шаардлагатай эмийн 

үндэсний үйлдвэрлэл 

20 хувьд хүрэх

-                

Зайлшгүй 

шаардлагатай эмийн 

үндэсний үйлдвэрлэл 

30 хувьд хүрэх

-                

Зайлшгүй 

шаардлагатай эмийн 

үндэсний үйлдвэрлэл 

40 хувьд хүрэх

-                ХХАХҮЯ ЭМЯ, СЯ ААН-үүд

1

Эмнэлгийн мэргэжилтний хариуцлагын

даатгалын тухай хуулийн төслийг УИХ-д өргөн

мэдүүлэх

2016-2017 -                    -   
Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                

Хуулийн төсөл 

батлагдах
-                

Хуулийг дагаж гарах 

бодлогын баримт 

бичгүүд батлагдах

-                
 Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                ЭМЯ, ХЗДХЯ, СЯ -

3.1.8. Хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн

тусламж, үйлчилгээ, оношилгоо,

эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг

сайжруулахад эхний ээлжинд анхаарна.

3.1.9. Төрөөс эмийн талаар баримтлах

бодлогыг шинэчлэн боловсруулж, иргэдэд

эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх

эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ.

3.1.10. Анхан болон лавлагаа шатлалын

тусламж, үйлчилгээний чанарыг эрс

сайжруулж, нэгдсэн эмнэлгүүдийн хүчин

чадлыг нэмэгдүүлэх, төрөх, хүүхэд,

гэмтэл, мэс заслын тусламж, үйлчилгээг

өргөжүүлж чирэгдлийг бууруулна.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн

этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуулийн

шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-д өргөн

мэдүүлэх

2016-2017 -                    -   

Хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төсөл, үзэл 

баримтлалыг ЗГ-ын 

хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэх

-                
Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                

Хуулийг дагаж гарах 

бодлогын баримт 

бичгүүд батлагдах

-                
 Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                ЭМЯ, ХЗДХЯ СЯ -

3

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай

хуульд нийцүүлэн эрүүл мэндийн

байгууллагуудын бүтэц, үйл ажиллагааны

стандартыг шинээр болон шинэчлэн

боловсруулж, мөрдүүлэх

2016-2018 -                    -   

Нэгдсэн эмнэлэг, тусгай 

эмнэлэг, клиникийн 

эмнэлгийн бүтэц, үйл 

ажиллагааны 

стандартыг 

хэрэгжүүлэх

-                

Тусгай мэргэшлийн 

эмнэлэг, сэргээн засах, 

хөнгөвчлөх асаргаа, 

сувилгааны төв, 

сувилахуйн төвийн 

бүтэц, үйл 

ажиллагааны 

стандартыг 

хэрэгжүүлэх

-                

 Нийгмийн эрүүл 

мэндийн төв, түргэн 

тусламжийн төвийн 

бүтэц, үйл 

ажиллагааны 

стандартыг 

хэрэгжүүлэх

-                - -                ЭМЯ СЯ, ЭМХТ
СХЗГ, ТББ-

ууд

4

Эмнэлзүйн болон лаборатори, дүрс

оношилгоо, эмгэг судлалын стандарт, заавар,

удирдамжийг шинэчлэх

2016-2020 -                    -   

Эмнэлзүйн 3, 

лаборатори, дүрс 

оношилгооны 4 

стандарт, заавар, 

удирдамжийг шинэчлэн 

хэрэгжүүлэх

-                

Эмнэлзүйн 3, 

лаборатори, дүрс 

оношилгооны 4 

стандарт, заавар, 

удирдамжийг шинэчлэн 

хэрэгжүүлэх

-                

 Эмнэлзүйн олон улсын 

стандарт, зааврыг 

нутагшуулан 

хэрэгжүүлэх

-                

Стандарт, удирдамж, 

заавар батлагдаж, 

оношилгоо, 

эмчилгээний чанар 

сайжрах

-                ЭМЯ  СЯ, ЭМХТ
СХЗГ, ТББ-

ууд

5
Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн

чанарын хяналт, баталгаажилтыг өргөжүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв           1,000.0 

Эмнэлгийн багаж, тоног 

төхөөрөмжийн шалгалт 

тохируулгын жишиг 

лабораторитой болох

50.0              

Эмнэлгийн багаж, тоног 

төхөөрөмжийн шалгалт 

тохируулгын үндэсний 

стандарт боловсруулах

350.0            

 Ашиглагдаж байгаа 

болон шинээр 

нийлүүлэгдсэн тоног 

төхөөрөмжийг шалгалт 

тохируулгад бүрэн 

хамруулах 

300.0            

Тогтолцоо нэвтэрснээр 

эрүүл мэндийн 

салбарын хэмжлийн 

нэгдмэл байдал 

хангагдаж, тоног 

төхөөрөмжийн чанар, 

аюулгүй байдал 

сайжрах

300.0            ЭМЯ СЯ ЭМХТ

6

Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн

эмнэлгийн яаралтай тусламжийн чадавхийг

сайжруулах

2017-2020 Улсын төсөв           5,500.0 - -                

Нийт тоног 

төхөөрөмжийн 10 

хувийг хангах, хүний 

нөөцийн 30 хувийг 

сургах

1,500.0         

Нийт тоног 

төхөөрөмжийн 20 

хувийг хангах, хүний 

нөөцийн 60 хувийг 

сургах

2,000.0         

Нийт тоног 

төхөөрөмжийн 30 

хувийг хангах, хүний 

нөөцийн 90 хувийг 

сургах

2,000.0         ЭМЯ СЯ
ЭМГ-ууд, 

ЭМБ-ууд

7

Харвалт, шигдээсийн нэгжийг төрөлжсөн

мэргэшлийн эмнэлэг, аймаг, дүүргийн нэгдсэн

эмнэлэгт байгуулах

2017-2020 Улсын төсөв           5,500.0 

Харвалт, шигдээсийн 

нэгж байгуулагдаж, 

өвчлөл эндэгдэл буурах

-                
Нэгжийг УНТЭ, УХТЭ-т 

байгуулах
1,500.0         

 Харвалт, шигдээсийн 

нэгжийг 1-2 БОЭТ-д 

байгуулж эхлэх

2,000.0         
Нэгжийг 3 БҮОЭТ-д 

байгуулах
2,000.0         ЭМЯ СЯ

ЭМГ-ууд, 

ЭМБ-ууд

8

Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээг үндэсний

хэмжээнд бэхжүүлж, хүний нөөцийг

нэмэгдүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв         10,000.0 Эрх зүйн орчин бүрдэх -                

Нийт тоног 

төхөөрөмжийн 10 

хувийг хангах, хүний 

нөөцийн 30 хувийг 

сургах

3,000.0         

Нийт тоног 

төхөөрөмжийн 20 

хувийг хангах, хүний 

нөөцийн 60 хувийг 

сургах

4,000.0         

Нийт тоног 

төхөөрөмжийн 30 

хувийг хангах, хүний 

нөөцийн 90 хувийг 

сургах

3,000.0         ЭМЯ СЯ
ЭМГ-ууд, 

ЭМБ-ууд

9

Мэс засал, гэмтэл, шүд, төрөх эмэгтэйчүүд,

нярайн тусламж, үйлчилгээний багаж, тоног

төхөөрөөмжийн ариутгал, халдваргүйтгэлийг

сайжруулж, нэг удаагийн хэрэгслийн

хангамжийг нэмэгдүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        10,000.0 

Нийт тоног төхөөрөмж, 

ариутгал 

халдваргүйтгэлийн 3 

хувийг хангах, нэг 

удаагийн хэрэгслийн 

хангамжийг 10 хувьд 

хүргэх

500.0            

Нийт тоног төхөөрөмж, 

ариутгал 

халдваргүйтгэлийн 10 

хувийг хангах, нэг 

удаагийн хэрэгслийн 

хангамжийг 15 хувьд 

хүргэх

3,500.0         

Нийт тоног төхөөрөмж, 

ариутгал 

халдваргүйтгэлийн 20 

хувийг хангах, нэг 

удаагийн хэрэгслийн 

хангамжийг 30 хувьд 

хүргэх

3,500.0         

Нийт тоног төхөөрөмж, 

ариутгал 

халдваргүйтгэлийн 30 

хувийг хангах, нэг 

удаагийн хэрэгслийн 

хангамжийг 50 хувьд 

хүргэх

2,500.0         ЭМЯ СЯ ЭМБ-ууд

10

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд агаарын

яаралтай тусламжийг нэвтрүүлэх арга хэмжээ

авах

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          3,000.0 

Агаарын яаралтай 

тусламжийг нэвтрүүлэх 

эрх зүйн орчныг бий 

болгох

-                

Эмнэлгийн яаралтай 

болон түргэн 

тусламжийн 

тогтолцоонд Агаарын 

яаралтай тусламжийг 

нэвтрүүлэх

2,800.0         

Эмнэлэг хүртэлх 

яаралтай тусламж 

боловсронгуй болгох

100.0            

Эмнэлэг хүртэлх 

яаралтай тусламж 

боловсронгуй болгох

100.0            ЭМЯ
СЯ, ЗТХЯ, 

НЗДТГ
БХБЯ

1
Донорын тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлэх
2017-2018 -                    -   

Хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төсөл, үзэл 

баримтлалыг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                
Хуулийн төслийг 

батлуулах
-                

Хуулийг дагаж гарах 

бодлогын баримт 

бичгүүд батлагдах

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
-                ЭМЯ ХЗДХЯ, СЯ

ЭМБ-ууд, 

ТББ-ууд

2

Оношилгоо, эмчилгээнд эдийн засгийн үр

ашигтай, нэн шаардлагатай дэвшилтэт шинэ

технологийг нэвтрүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв              100.0 

 Эрүүл мэндийн эрэлт 

хэрэгцээнд нийцсэн 

оношилгоо, 

эмчилгээний дэвшилтэт 

шинэ технологийг 

судалж, эрүүл мэндийн 

болон эдийн засгийн үр 

ашигтай 3 технологийг 

сонгох

-                

Сонгогдсон 3 

технологид 

шаардлагатай тоног 

төхөөрөмж, багаж 

хэрэгсэл, хүний нөөц, 

дэд бүтцийг тооцоолох

50.0              

 Шаардлагатай 

санхүүжилтийг улсын 

төсөвт суулгах арга 

хэмжээ авах

25.0              

Эрүүл мэндийн болон 

эдийн засгийн үр 

ашигтай 3 технологийг 

нэвтрүүлэх

25.0              ЭМЯ СЯ ЭМБ-ууд

3

Олон улсын жишигт нийцсэн үндэсний

оношилгоо, эмчилгээний төвийг Улсын

хоёрдугаар төв эмнэлгийг түшиглэн барьж

ашиглалтад оруулах

2016-2019
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        83,000.0 Зураг төсөв батлагдах 19,000.0       

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийг 10 хувьд 

хүргэх

35,000.0       

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийг 30 хувьд 

хүргэх

16,000.0       

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийг 60 хувьд 

хүргэх

13,000.0       ЭМЯ СЯ -

4
Орон нутаг дахь цусны банкуудыг засварлаж,

тоног төхөөрөмжөөр хангах
2016-2018

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        72,000.0 

Аймгууд дахь цусны 

банкны барилгын 

засварын ажил 

хийгдэж, тоног 

төхөөрөмжөөр 

хангагдах

35,000.0       

Аюулгүй цус сэлбэх 

нөхцөлөөр хангагдаж, 

үйл ажиллагаа 

тогтмолжих

18,500.0       

Аюулгүй цус сэлбэх 

нөхцөлөөр хангагдаж, 

үйл ажиллагаа 

тогтмолжих

18,500.0       - ЭМЯ СЯ -

5

Олон улсын жишигт нийцсэн загвар эмнэлгийг

Сонгино-Хайрхан дүүрэгт барьж, ашиглалтад

оруулах

2016-2018
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        65,000.0 

Барилгын ажлын явцыг 

60 хувьд хүргэх, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтний 20 хувийг 

сургалтанд хамруулах

35,000.0       

Барилга ашиглалтад 

орж, шаардлагатай 

эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүд 

сургалтанд хамрагдах

30,000.0       - -                - -                ЭМЯ СЯ -

3.1.10. Анхан болон лавлагаа шатлалын

тусламж, үйлчилгээний чанарыг эрс

сайжруулж, нэгдсэн эмнэлгүүдийн хүчин

чадлыг нэмэгдүүлэх, төрөх, хүүхэд,

гэмтэл, мэс заслын тусламж, үйлчилгээг

өргөжүүлж чирэгдлийг бууруулна.

3.1.11. Олон улсын жишигт нийцсэн

оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулж,

эрүүл мэндийн салбарт дэвшилтэт

технологи нэвтрүүлэх замаар гадаадад

гарах мөнгөн урсгалыг бууруулна.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

6

Ховор тохиолдох өвчин эмгэгийн оношилгоо,

эмчилгээний чадавхийг сайжруулж,

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, бусад 

эх үүсвэр
          4,000.0 

Ховор тохиолдох өвчин 

эмгэгийн оношилгоо, 

эмчилгээний чадавхийн 

үнэлгээний дүн гарах

-                
Хүний нөөцийн 30 

хувийг сургах
500.0            

Нийт тоног 

төхөөрөмжийн 5 хувийг 

хангаж, хүний нөөцийн 

60 хувийг сургах

1,500.0         

Нийт тоног 

төхөөрөмжийн 10 

хувийг хангаж, хүний 

нөөцийн 90 хувийг 

сургах

2,000.0         ЭМЯ СЯ, ХНХЯ -

7

Оношилгоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн

засвар үйлчилгээ хариуцсан нэгж бий болгож,

инженер, мэргэжилтнүүдийг мэргэшүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             321.2 

5 хүний орон тоотой 

нэгж байгуулагдах, 

инженер, мэргэжилтэн 

бэлтгэгдэх

80.3              
Инженер, мэргэжилтэн 

бэлтгэгдэх
80.3              

Инженер, мэргэжилтэн 

бэлтгэгдэх
80.3              

Инженер, мэргэжилтэн 

бэлтгэгдэх
80.3              ЦЭКАА ЭМЯ ААН-үүд

1

Улаан бурхан, улаанууд өвчний нөхөн

дархлаажуулалтыг жилд 2 удаа, нэмэлт

дархлаажуулалтыг 4 жилд нэг удаа зохион

байгуулах

2017-2020 Улсын төсөв           2,032.0 - -                

Вакцины нөөцийг 

бүрдүүлж, 

дархлаажуулалтад 

хамрагдалтыг 85 хувьд 

хүргэх

404.0            

Вакцины нөөцийг 

бүрдүүлж, 

дархлаажуулалтад 

хамрагдалтыг 90 хувьд 

хүргэх

400.0            

Вакцины нөөцийг 

бүрдүүлж, 

дархлаажуулалтад 

хамрагдалтыг 95 хувьд 

хүргэх

1,228.0         ЭМЯ СЯ ХӨСҮТ 

2

Вакцины хадгалалт, тээвэрлэлтийг хянах

цахим тогтолцоог нэвтрүүлж, чанар, аюулгүй

байдлыг дээшлүүлэх

2018-2020 Улсын төсөв              140.0 
 Эрх зүйн орчин бий 

болох
-                

Вакциныг дүүрэг болон 

аймгийн нэгдсэн 

эмнэлэг хүртэл 

тээвэрлэх үйл явцыг 

цахим хяналттай 

болгох

40.0              

 Сум хүртэл тээвэрлэх 

үйл явцыг цахим 

хяналттай болгох

80.0              

Вакцины хадгалалт, 

тээвэрлэлтэд цахим 

хяналтын тогтолцоо 

нэвтэрч, вакцины 

чанар, аюулгүй байдал 

хангагдах

20.0              ЭМЯ СЯ ХӨСҮТ

3

Уушгины хатгалгаа өвчний эсрэг вакциныг

дархлаажуулалтын товлолд үе шаттайгаар

оруулах

2018-2020 Улсын төсөв           4,450.0 - -                

Дархлаажуулалтыг 9 

дүүргийн ЭМБ-д 

нэвтрүүлэх

968.0            

Дархлаажуулалтыг 9 

дүүрэг, 10 аймгийн 

ЭМБ-д нэвтрүүлэх

1,421.0         

Дархлаажуулалтыг 9 

дүүрэг, 21 аймгийн 

ЭМБ-л нэвтрүүлэх

2,061.0         ЭМЯ СЯ ХӨСҮТ

4

Вакцин, био бэлдмэлийн хүйтэн хэлхээний

тоног төхөөрөмжийн багтаамж, хүчин чадлыг

нэмэгдүүлэх

2018-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          3,000.0 - -                

Багтаамж 50 хувиар 

нэмэгдэх
2,000.0         

Багтаамж 70 хувиар 

нэмэгдэх
500.0            

Багтаамж 80 хувиар 

нэмэгдэх
500.0            ЭМЯ СЯ ХӨСҮТ

1
Эрүүл мэндийн байгууллагыг тусламж,

үйлчилгээний төрлөөр магадлан итгэмжлэх
2016-2020 Улсын төсөв                50.0 

Эрх зүйн орчин 

шинэчлэгдэх
12.5              

ЭМБ-ын 10 хүртэл 

хувийг тусламж, 

үйлчилгээний төрлөөр 

магадлан итгэмжлэх

12.5              

ЭМБ-ын 20 хүртэл 

хувийг тусламж, 

үйлчилгээний төрлөөр 

магадлан итгэмжлэх

12.5              

ЭМБ-ын 30 хүртэл 

хувийг тусламж, 

үйлчилгээний төрлөөр 

магадлан итгэмжлэх

12.5              ЭМЯ ЭМБ-ууд ТББ-ууд

2

Лабораторийн шинжилгээ, дүрс оношилгооны

чанарын дотоод болон гадаад хяналтыг

бэхжүүлэх

2017-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

             300.0 Эрх зүйн орчин бүрдэх 75.0              

Цусаар дамжих 

халдвар илрүүлэх 

лабораторийн 

үзүүлэлтэд чанарын 

гадаад хяналтад төв 

эмнэлэг, тусгай 

мэргэжлийн төвийн 

лаборатори бүрэн 

хамрагдах

75.0               Үнэлгээний дүн гарах 75.0              

Цусаар дамжих 

халдвар илрүүлэх 

лабораторийн 

үзүүлэлтэд чанарын 

гадаад хяналтад 

өмчийн бүх хэлбэрийн 

лаборатори бүрэн 

хамрагдах

75.0              ЭМЯ СХЗГ ЭМХТ

1

Эрүүл мэндийн мэдээллийн үндэсний төв

байгуулж, мэдээллийг цахим хэлбэрт бүрэн

шилжүүлэх замаар эмнэлэг хооронд мэдээлэл

солилцох нөхцөлийг бүрдүүлэх

2016-2019 Гадаад эх үүсвэр         35,250.0 

Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн төв 

байгуулах ажлын 

судалгааг бүрэн 

дуусгах, 48 ЭМБ-ын 

тогтолцоог бүрэн цахим 

болгох

11,750.0       

Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн төвийг 

байгуулж, байгууллага 

хооронд мэдээлэл 

солилцох тогтолцоог 

нэвтрүүлэх

11,750.0       

 Анхан шатны ЭМБ-ыг 

цахим хэлбэрт бүрэн 

шилжүүлэх

11,750.0       - -                ЭМЯ ЭМХТ -

2
Эмнэлэг хооронд өвчтөн шилжүүлэх үйл

ажиллагааг цахим хэлбэрт оруулах
2016-2018 Гадаад эх үүсвэр              250.0 

Өвчтөн шилжүүлэх 

цахим тогтолцоог 

сонгогдсон 3 аймагт 

туршилтаар нэвтрүүлэх

100.0            
21 аймгийн хэмжээнд 

бүрэн нэвтрүүлэх
150.0            - -                - -                ЭМЯ ЭМХТ -

3

Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн засвар

үйлчилгээ, нэгдсэн нэршил, бүртгэлийг

цахимжуулах, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх

программ нэвтрүүлэх

2016-2018 -                    -   

Эмнэлгийн багаж, тоног 

төхөөрөмжийн олон 

улсын нэршил 

ангиллын UMDNS 

системийг Монгол 

Улсад нэвтрүүлэх

-                

Хөрөнгийн 

төлөвлөлтийн 

программ хангамжтай 

болж, эмнэлгийн багаж, 

тоног төхөөрөмжийн 

нэгдсэн мэдээллийг 

бүрэн оруулж, нэгдсэн 

нэршил, бүртгэлийн 

тогтолцоог 

цахимжуулах

-                

Эмнэлгийн багаж, тоног 

төхөөрөмжийн засвар 

үйлчилгээний 

тогтолцоо бий болох

-                

Эрүүл мэндийн 

салбарын тоног 

төхөөрөмжийн 

хөрөнгийн төлөвлөлт, 

худалдан авалт, засвар 

үйлчилгээ, захиалга, 

хуваарилалтын нэгдсэн 

систем бий болох

-                ЭМЯ СЯ ЭМХТ

4

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл

ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг цахим

шалгалтын хэлбэрт шилжүүлэх, зайн

сургалтын салбар төвийг орон нутагт байгуулах

2017-2018 -                    -   

Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

мэргэжлийн үйл 

ажиллагаа эрхлэх 

зөвшөөрөл, төгсөлтийн 

дараах сургалттай 

холбоотой эрх зүйн 

баримт бичгүүдийг 

шинэчлэн баталж, эрх 

зүйн орчныг бүрдүүлэх

-                

Орон нутгийн салбар 

төвийн байршил, тоног 

төхөөрөмж, хүний 

нөөцийн хэрэгцээний 

судалгаа хийж, салбар 

төв байгуулах, тоног 

төхөөрөмжөөр хангах 

ажлыг эхлүүлэх

-                

 5-аас доошгүй салбар 

төв байгуулж, тоног 

төхөөрөмжөөр хангах, 

салбар төвийн 

холбогдох 

мэргэжилтний сургалт 

зохион байгуулах

-                

Эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүд орон 

нутагтаа мэргэжлийн 

шалгалтыг цахимаар 

өгөх, зайн сургалтанд 

хамрагдах нөхцөл 

бүрдэж эхлэх

-                ЭМЯ ЭМХТ -

5

Эмийн аюулгүй байдлын мэдээллийн цахим

санг үндэсний хэмжээнд байгуулж, эмийг цахим

жороор олгож эхлэх

2016-2020 -                    -   

Эмийн аюулгүй 

байдлын мэдээллийн 

тогтолцоог 

нэвтрүүлэхтэй 

холбоотой хэрэглэгчдэд 

танилцуулга, мэдээлэл 

хийгдэх

-                

Үндэсний хэмжээнд 

эмийн аюулгүй 

байдлын цахим 

тогтолцоо нэвтэрч, 

эмийн зохистой 

хэрэглээг сайжруулах 

нөхцөл бүрдэх

-                

 Эмийн аюулгүй 

байдлын цахим 

тогтолцооны үйл 

ажиллагаа тогтворжих

-                

Эмийн аюулгүй байдал 

хангагдаж, зохистой 

хэрэглээ төлөвших

-                ЭМЯ СЯ
ГЕГ, МХЕГ, 

ЭМБ-ууд

1
Ахмадын 60 ортой эмнэлгийн барилгыг

ашиглалтад оруулж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх
2017-2018 Улсын төсөв           9,000.0 

Барилгын ажлын явц 70 

хувьд хүрэх
500.0            

Барилга ашиглалтад 

орж, улсын комисс 

хүлээн авах

8,500.0         - -                - -                ЭМЯ БХБЯ СЯ

2

Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэгт баригдаж байгаа

300 ортой төрөх эмнэлэг, эх нялхсын эрүүл

мэндийн төвийн барилгыг ашиглалтад оруулах

2017-2018
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
        21,000.0 

Барилгын ажлын явц 80 

хувьд хүрэх
5,000.0         

Барилга ашиглалтад 

орж, улсын комисс 

хүлээн авах

16,000.0       - -                - -                ЭМЯ БХБЯ СЯ

3.1.12. Амьсгалын замаар дамжих

халдварт өвчин, ялангуяа улаан бурхан,

улаанууд зэрэг өвчний дархлаажуулалтын

хамралтыг сайжруулж, өвчлөлийг

бууруулна.

3.1.14. Эрүүл мэндийн салбарын цахим

тогтолцоог хөгжүүлж, өвчний түүхийг

цахимжуулан, эмнэлгүүдийн мэдээллийн

технологийг боловсронгуй болгох,

чирэгдлийг эрс бууруулж, цогц арга

хэмжээг авна.

3.1.15. Эрүүл мэндийн салбарт баригдаж

байгаа дуусаагүй барилгуудыг үе

шаттайгаар ашиглалтад оруулах,

ашиглалтад орсон барилгуудын

ашиглалтын бүтээмжийг сайжруулна.

3.1.11. Олон улсын жишигт нийцсэн

оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулж,

эрүүл мэндийн салбарт дэвшилтэт

технологи нэвтрүүлэх замаар гадаадад

гарах мөнгөн урсгалыг бууруулна.

3.1.13. Төр, хувийн хэвшлийн магадлан

итгэмжлэгдсэн бүх эмнэлэг,

лабораториудын шинжилгээ, рентген,

томографийн зураг зэргийн хариуг

харилцан бие биедээ хүлээн зөвшөөрдөг

болгох тогтолцоог бий болгоно.
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ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

3
ХӨСҮТ-ийн био аюулгүй ажиллагааны III

зэрэглэлийн лабораторийн барилгыг барих
2017-2018 Улсын төсөв           9,300.0 

Барилгын ажлын явц 70 

хувьд хүрэх
675.0            

Барилга ашиглалтад 

орж, улсын комисс 

хүлээн авах

8,625.0         - -                - -                ЭМЯ БХБЯ СЯ

4
ГССҮТ-ийн харьяа Түлэнхийн төвийн барилгыг

барьж дуусгах
2017 Гадаад эх үүсвэр         20,800.0 

Барилга ашиглалтад 

орж, улсын комисс 

хүлээн авах

20,800.0       - -                - -                - -                ЭМЯ БХБЯ СЯ

5
Хэнтий аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын

өргөтгөлийг ашиглалтад оруулах
2016-2017 Улсын төсөв           4,045.3 

Барилга ашиглалтад 

орж, улсын комисс 

хүлээн авах

4,045.3         - -                - -                - -                ЭМЯ БХБЯ СЯ

6

Ховд аймгийн Булган сумын Эрүүл мэндийн

төвийн 50 ортой барилгыг ашиглалтад бүрэн

оруулах

2016-2018 Улсын төсөв           5,300.0 
Барилгын ажлын явц 50 

хувьд хүрэх
1,000.0         

Барилга ашиглалтад 

орж, улсын комисс 

хүлээн авах

4,300.0         - -                - -                ЭМЯ БХБЯ СЯ

7

Өмнөговь аймгийн Бүсийн оношилгоо,

эмчилгээний төвийн барилгыг ашиглалтад

оруулах

2016-2018 Улсын төсөв           6,500.0 
Барилгын ажлын явц 70 

хувьд хүрэх
2,950.0         

Барилга ашиглалтад 

орж, улсын комисс 

хүлээн авах

3,550.0         - -                - -                ЭМЯ БХБЯ СЯ

8
Говь-Алтай аймгийн Цээл сумын Эрүүл

мэндийн төвийн барилгыг барих
2016-2017 -                    -   

Барилга ашиглалтад 

орж, улсын комисс 

хүлээн авах

-                - -                - -                - -                ЭМЯ БХБЯ СЯ

9

Говь-Алтай аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 50

ортой төрөх тасгийн барилгыг ашиглалтад

оруулах

2016-2018 Улсын төсөв           2,139.0 
Барилгын ажлын явц 90 

хувьд хүрэх
1,996.6         

Барилга ашиглалтад 

орж, улсын комисс 

хүлээн авах

142.4            - -                - -                ЭМЯ БХБЯ СЯ

10

Дорноговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 50

ортой төрөх тасгийн барилгыг ашиглалтад

оруулах

2016-2018 Улсын төсөв           1,704.0 
Барилгын ажлын явц 70 

хувьд хүрэх
850.0            

Барилга ашиглалтад 

орж, улсын комисс 

хүлээн авах

854.0            - -                - -                ЭМЯ БХБЯ СЯ

11
Сэлэнгэ аймгийн Эрүүл мэндийн газрын

барилгын өргөтгөлийг барих
2018-2019 Улсын төсөв           1,800.0 - -                

Барилгын зураг, төсөв 

батлагдах
1,800.0         

Барилга ашиглалтад 

орж, улсын комисс 

хүлээн авах

-                - -                ЭМЯ БХБЯ СЯ

1

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний

удирдамж, стандартад суурилсан бодит өртөг,

зардлыг тооцож, төлбөрийн аргыг шинэчлэн

боловсруулах

2017-2020 -                    -   

ЭМДС-аас санхүүжих 

тусламж үйлчилгээний 

бодит өртөг зардлыг 

тооцох

-                

Тусламж, үйлчилгээний 

төлбөрийн аргыг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                
Батлагдсан аргачлалын 

дагуу санхүүжүүлэх
-                

Эрүүл мэндийн 

салбарын санхүүжилт 

үе шаттай нэмэгдэх

-                ЭМЯ СЯ, ХНХЯ ЭМХТ

2

Төр, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн

байгууллагад ЭМДС-аас олгох зардлын ялгааг

үе шаттайгаар арилгах

2017-2020 Улсын төсөв         80,000.0 

Хувийн хэвшлийн ЭМБ-

ын ЭМДС-аас 

санхүүжих хэмжээ 30 

хувь хүртэл нэмэгдэх

2,000.0         

Хувийн хэвшлийн ЭМБ-

ын ЭМДС-аас 

санхүүжих хэмжээ 70 

хувь хүртэл нэмэгдэх

26,000.0        Үнэлгээний дүн гарах 26,000.0       

Хувийн хэвшлийн ЭМБ-

ын ЭМДС-аас 

санхүүжих хэмжээ 100 

хувь хүртэл нэмэгдэх

26,000.0       ХНХЯ ЭМЯ, СЯ -

3.1.17. Өндөр өртөгтэй компьютер

томограф, MRI зэрэг оношилгоо, зарим

мэс заслын төлбөр зардлыг эрүүл

мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх

хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ. 1

Төр, хувийн хэвшлийн эмнэлэгт хийгдэх өндөр

өртөгтэй зарим төрлийн оношилгоо, мэс

заслын эмчилгээний төлбөрийн зардалд ЭМДС-

аас олгох санхүүжилтийг үе шаттайгаар

нэмэгдүүлэх

2017-2019 Улсын төсөв           1,400.0 

Өндөр өртөгтэй зарим 

төрлийн оношилгоо, 

мэс заслын 

эмчилгээний төлбөрийн 

зардлыг ЭМДС-аас үе 

шаттайгаар 

санхүүжүүлэх, хувь 

хүнээс авах төлбөрийн 

хэмжээ буурах

200.0            

Өндөр өртөгтэй зарим 

төрлийн оношилгоо, 

мэс заслын 

эмчилгээний төлбөрийн 

зардлын ЭМДС-аас 

санхүүжих хэмжээг үе 

шаттайгаар 

нэмэгдүүлэх

400.0            

Өндөр өртөгтэй зарим 

төрлийн оношилгоо, 

мэс заслын 

эмчилгээний төлбөрийн 

зардлын ЭМДС-аас 

санхүүжих хэмжээг үе 

шаттайгаар 

нэмэгдүүлэх

800.0            

Өндөр өртөгтэй зарим 

төрлийн оношилгоо, 

мэс заслын 

эмчилгээний төлбөрийн 

зардлын ЭМДС-аас 

санхүүжих хэмжээг үе 

шаттайгаар 

нэмэгдүүлэх

-                ХНХЯ ЭМЯ, СЯ ЭМХТ

3.1.18. Хөдөөгийн суманд ажиллахаар

очсон эмч, мэргэжилтнүүдийг тогтвор

суурьшилтай ажиллуулах үүднээс

хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй байр орон

сууцаар хангах асуудлыг дэмжинэ. 1

Орон нутагт, ялангуяа сумдын эрүүл мэндийн

төвийн эмчийг тогтвор суурьшилтай ажиллаж

амьдрахад нутгийн засаг захиргааны

байгууллагаас дэмжлэг үзүүлэх, орон байраар

хангах

2017-2020 -                    -   

Орон нутгийн эмчийн 

орон сууцны хангалтын 

талаарх судалгаа хийж, 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөө 

гарах

-                

Орон нутгийн засаг 

захиргааны 

байгууллага, ЭМБ-

уудтай хамтарч эмчийг 

орон сууцаар хангах 

хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

бүрдүүлэх асуудлыг 

шийдвэрлүүлэх

-                

 Орон нутгийн засаг 

захиргааны дэмжлэгээр 

баригдсан эмчийн байр, 

орон сууцны тоо 

нэмэгдэх

-                

Орон нутгийн ЭМБ, 

сумын эрүүл мэндийн 

төвийн эмчийн хангамж 

нэмэгдэх

-                

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

СЯ, БХБЯ

ЭМЯ, 

холбогдох 

аймгийн ЭМГ-

ууд

1

Эмнэлгийн мэргэжилтнийг мэргэшил, ур

чадвар, ажлын ачаалал, үр дүнтэй нь

уялдуулан урамшуулдаг болох

2017-2020 Улсын төсөв         19,200.0 

Эмч, мэргэжилтний 

урамшууллыг 

мэргэшил, ур чадвар, 

ажлын ачаалал, үр 

дүнтэй нь уялдуулан 

урамшуулдаг 

тогтолцоонд шилжих

-                

Эмч, мэргэжилтний үйл 

ажиллагааны үр 

дүнгийн урамшууллыг 

мэргэшил, ур чадвар, 

ажлын ачаалал, үр 

дүнтэй нь уялдуулж 

урамшуулах

6,400.0         

Эмч, мэргэжилтний үйл 

ажиллагааны үр 

дүнгийн урамшууллыг 

мэргэшил, ур чадвар, 

ажлын ачаалал, үр 

дүнтэй нь уялдуулж 

урамшуулах

6,400.0         

Эмч, мэргэжилтний үйл 

ажиллагааны үр 

дүнгийн урамшууллыг 

мэргэшил, ур чадвар, 

ажлын ачаалал, үр 

дүнтэй нь уялдуулж 

урамшуулах

6,400.0         ЭМЯ СЯ ЭМХТ

2

Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагад

эмнэлгийн мэргэжилтний хөдөлмөрийн норм

норматив болон илүү цагийн хөлс тооцох

аргачлалыг шинэчлэн боловсруулж, мөрдүүлэх

2017-2020 -                    -   

Холбогдох 

байгууллагуудтай 

хамтарсан судалгаа 

хийх

-                

Холбогдох аргачлалын 

төслийг боловсруулж, 

турших

-                
Аргачлалыг мөрдөж 

хэрэгжүүлэх
-                

Аргачлалыг мөрдөж 

хэрэгжүүлэх
-                ХНХЯ, ЭМЯ

Салбарын 

ҮЭХ, ТББ-ууд
-

1
Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын

хөтөлбөрийг баталж, хэрэгжүүлэх
2018-2020 Улсын төсөв         10,000.0 

Хөтөлбөр ЗГ-ын 

тогтоолоор батлагдах
-                

Хөтөлбөрийн 2018 оны 

шалгуур үзүүлэлтэд 

хүрэх

3,400.0         

Хөтөлбөрийн дунд 

хугацааны үнэлгээ 

хийгдэх

3,300.0         

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, шалгуур 

үзүүлэлтийг бүрэн 

хангах

3,300.0         ЭМЯ ЭМХТ ЭМБ-ууд

2

Орон нутагт ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн

ажилтанд олгох урамшууллын төрөл, хэмжээ,

хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           1,500.0 

Орон нутгийн эрүүл 

мэндийн ажилтанд 

олгох урамшууллын 

төрөл, хэмжээг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                

Орон нутгийн эрүүл 

мэндийн ажилтанд 

олгох урамшууллын 

төрлийг нэвтрүүлж 

эхлэх

-                

 Орон нутгийн эрүүл 

мэндийн ажилтанд 

олгох урамшууллын 

төрөл, хэмжээ, хамрах 

хүрээг өргөжүүлэх

-                

Орон нутгийн эрүүл 

мэндийн ажилтны 

урамшууллын төрөл, 

хэмжээ, хамрах хүрээ 

нэмэгдэж, тогтвор 

суурьшилтай ажиллах 

нөхцөл сайжрах

1,500.0         ЭМЯ СЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд, 

ЭМГ-ууд, 

ЭМБ-ууд

3.1.20. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг

мэргэжил, боловсролоо тасралтгүй

дээшлүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх, ажлын

дэмжлэгт орчинг сайжруулах нийгмийн

хамгааллын хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

3.1.19. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн,

эрүүл мэндийн байгууллагын

ажилтнуудын ажлын ачааллыг тооцож,

норм, нормативтай болгон, илүү цагийн

хөлсийг тухай бүрд нь тооцож олгодог

болно.

3.1.15. Эрүүл мэндийн салбарт баригдаж

байгаа дуусаагүй барилгуудыг үе

шаттайгаар ашиглалтад оруулах,

ашиглалтад орсон барилгуудын

ашиглалтын бүтээмжийг сайжруулна.

3.1.16. Иргэн хувийн эмнэлгээр

үйлчлүүлэхэд эрүүл мэндийн даатгалаас

хөнгөлөх зардлын хэмжээг нэмэгдүүлж,

иргэнд учрах төлбөрийн дарамтыг

бууруулна.
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ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

3

Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах

сургалтын тогтолцоог олон улсын жишигт

хүргэж шинэчлэх

2016-2020 Улсын төсөв         13,200.0 

Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

сургалт, индекс, 

мэргэжлийн зэрэг, 

хөгжлийн загвартай 

холбоотой эрх зүйн 

баримт бичгүүдийг 

шинэчлэх үйл 

ажиллагааг дуусган, 

төгсөлтийн дараах 

сургалтын хөтөлбөрт 

үнэлгээ хийх

2,550.0         

Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

үндсэн мэргэшлийн 

сургалтын 

хөтөлбөрүүдийг олон 

улсын жишигт 

нийцүүлж шинэчлэх, 

орон нутагт төгсөлтийн 

дараах сургалтыг 

зохион байгуулж эхлэх

3,050.0         

 Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

төрөлжсөн мэргэшлийн 

сургалтын 

хөтөлбөрүүдийг олон 

улсын жишигт 

нийцүүлэн шинэчилж 

эхлэх, төгсөлтийн 

дараах сургалтыг 

зохион байгуулах орон 

нутгийн ЭМБ-ын тоо 

нэмэгдэх

3,550.0         

Эмнэлгийн 

мэргэжилтний 

төгсөлтийн дараах 

сургалтын тогтолцооны 

эрх зүйн орчин, 

сургалтын үйл 

ажиллагаа 

шинэчлэгдэж, чанарт 

ахиц гарах

4,050.0         ЭМЯ ЭМХТ ЭМБ-ууд

1

Аймаг, дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллага,

үндэсний лавлагаа төвүүдээс тусламж,

үйлчилгээний нэн хэрэгцээтэй чиглэлээр

гадаадын өндөр хөгжилтэй улс, оронд сургах

эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний тоог нэмэгдүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           7,850.0 

Төгсөлтийн дараах 

гадаад сургалтын 

тэргүүлэх чиглэлийг 

шинэчлэн баталж, 78 

эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтэнг сургах

350.0            

Төгсөлтийн дараах 

гадаад сургалтын 

тэргүүлэх чиглэлийн 

дагуу 225 эмч, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтэнг сургах

2,500.0         

Төгсөлтийн дараах 

гадаад сургалтын 

тэргүүлэх чиглэлийн 

дагуу 225 эмч, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтэнг сургах

2,500.0         

Төгсөлтийн дараах 

гадаад сургалтын 

тэргүүлэх чиглэлийн 

дагуу 225 эмч, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтэнг сургах

2,500.0         ЭМЯ СЯ, ЭМХТ ЭМБ-ууд

2

Монгол Улсад оношлох, эмчлэх боломжгүй

болон ховор тохиолдох өвчний оношилгоо,

эмчилгээний чиглэлээр гадаад орны өндөр ур

чадвартай эмнэлгийн мэргэжилтнийг урьж

ажиллуулах

2016-2020 Улсын төсөв           7,500.0 

Монгол Улсад оношлох, 

эмчлэх боломжгүй 

болон ховор тохиолдох 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээний чиглэлээр 

гадаадын эмнэлгийн 

мэргэжилтний хэрэгцээ, 

хамтран ажиллах 

чиглэлийг тодорхойлох

-                

Монгол Улсад оношлох, 

эмчлэх боломжгүй 

болон ховор тохиолдох 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээний чиглэлээр 

гадаадын эмч, 

эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг дангаар 

нь болон багаар нь 

урьж ажиллуулж эхлэх

2,500.0         

Монгол Улсад оношлох, 

эмчлэх боломжгүй 

болон ховор тохиолдох 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээний чиглэлээр 

хамтын ажиллагаа 

өргөжих

2,500.0         

Монгол Улсад оношлох, 

эмчлэх боломжгүй 

болон ховор тохиолдох 

өвчний оношилгоо, 

эмчилгээний чиглэлээр 

эмнэлгийн 

мэргэжилтний ур 

чадвар сайжирч, 

зайлшгүй шаардлагаар 

гадаад улсад 

эмчлүүлсэн иргэний 

тоо, санхүүжилтийн 

хэмжээ буурах

2,500.0         ЭМЯ СЯ, ЭМХТ ЭМБ-ууд

3.1.22. Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн

удирдлагын чадавхыг бэхжүүлэх,

нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах

ажлын хүрээнд Эрүүл мэндийн үндэсний

тооцооллын тогтолцоог олон улсын

стандартад нийцүүлэн нэвтрүүлнэ.

1

Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоолол хийх

нэгжийн чадавхийг бэхжүүлж, үйл ажиллагааны

тогтвортой байдлыг хангах

2017-2020 Улсын төсөв                20.0 

Эрүүл мэндийн 

салбарын санхүүгийн 

нөөцийн бүрдүүлэлт, 

хуваарилалт, түүний 

зарцуулалттай 

холбоотой мэдээллийг 

бүртгэдэг бүртгэлийн 

тогтолцоо бий болох

5.0                

Эрүүл мэндийн 

үндэсний тооцооллыг 

тогтмолжуулж, 

мэдээллийг практикт 

ашигладаг болох

10.0              

Эрүүл мэндийн 

үндэсний тооцоог 

өвчлөл болон хүн амын 

нас, хүйсийн ангиллаар 

тооцдог болох

5.0                

Олон улсад баримталж 

буй эрүүл мэндийн 

үндэсний тооцооны 

систем буюу эрүүл 

мэндийн үндэсний 

тооцооны ангиллын 

дагуу үзүүлэлтийг 

тооцдог болох

-                ЭМЯ СЯ ЭМХТ

3.2.1. Малчны хүүхдийг 6-8 насны

сонголттойгоор сургуульд элсэн суралцах

боломжийг бүрдүүлнэ. 1

Ерөнхий боловсролын сургуульд 6 настай

хүүхдээ элсүүлэх малчин эцэг эхийн хүсэлтийг

шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалт бий болгож,

хэрэгжүүлэх

2016-2017 -                    -   

Малчны хүүхдийн 6-8 

насны сонголттойгоор 

сургуульд элсүүлэх 

зохицуулалт тодорхой 

болох

-                - -                - -                - -                БСШУСЯ -

Аймаг, 

нийслэлийн 

БСУГ-ууд

1

Цэцэрлэг барих төр, орон нутгийн болон олон

улсын тусламжийн хөрөнгө оруулалтыг

нэмэгдүүлэх

2016-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад тусламж, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

        57,077.0 

СӨБ-д хамрагдаагүй 

хүүхдийн тоо 7 хувиар 

буурах

32,286.0       

СӨБ-д хамрагдаагүй 

хүүхдийн тоо 29 хувиар 

буурах

13,031.0       

СӨБ-д хамрагдаагүй 

хүүхдийн тоо 26 хувиар 

буурах

11,760.0       - -                БСШУСЯ

СЯ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

2

Хөдөө орон нутагт малчдын хүүхдэд зориулсан

гэр цэцэрлэгийн тоог өсгөх, хөрөнгө оруулалтыг

нэмэгдүүлэх

2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад тусламж

          2,000.0 

Жилд 50 гэр цэцэрлэг 

нийлүүлэх, малчны 

нийт 1000 хүүхдийг 

хамруулах

500.0            

Жилд 50 гэр цэцэрлэг 

нийлүүлэх, малчны 

нийт 1000 хүүхдийг 

хамруулах

500.0            

Жилд 50 гэр цэцэрлэг 

нийлүүлэх, малчны 

нийт 1000 хүүхдийг 

хамруулах

500.0            

Жилд 50 гэр цэцэрлэг 

нийлүүлэх, малчны 

нийт 1000 хүүхдийг 

хамруулах

500.0            БСШУСЯ

СЯ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

3
Хувийн хэвшлийн болон байгууллагын

цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

          7,200.0 

Жилд хувийн 

цэцэрлэгийг 60-аар, 

байгууллагын 

цэцэрлэгийг 10-аар 

нэмэгдүүлэх

1,800.0         

Жилд хувийн 

цэцэрлэгийг 60-аар, 

байгууллагын 

цэцэрлэгийг 10-аар 

нэмэгдүүлэх

1,800.0         

Жилд хувийн 

цэцэрлэгийг 60-аар, 

байгууллагын 

цэцэрлэгийг 10-аар 

нэмэгдүүлэх

1,800.0         

Жилд хувийн 

цэцэрлэгийг 60-аар, 

байгууллагын 

цэцэрлэгийг 10-аар 

нэмэгдүүлэх

1,800.0         БСШУСЯ ААН-үүд -

4

Төрийн өмчийн цэцэрлэгт хүүхдийн хоолны

зардлыг төрөөс болон эцэг эх, асран

хамгаалагчаас хариуцах хувь, хэмжээг тогтоон

хэрэгжүүлэх

2017-2020 -                    -   - -                

Нийт хоолны зардлын 

53 хувийг улсын 

төсвөөс, 47 хувийг эцэг 

эх, асран хамгаалагч нь 

хариуцдаг болох

-                

Нийт хоолны зардлын 

53 хувийг улсын 

төсвөөс, 47 хувийг эцэг 

эх, асран хамгаалагч нь 

хариуцдаг болох

-                

Нийт хоолны зардлын 

53 хувийг улсын 

төсвөөс, 47 хувийг эцэг 

эх, асран хамгаалагч нь 

хариуцдаг болох

-                БСШУСЯ ХНХЯ -

5

Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний

оновчтой шинэ арга, технологийг судалж,

хэрэгжүүлж эхлэх

2016-2017 -                    -   

Сургуулийн өмнөх 

боловсролын 

үйлчилгээний 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх шинэ 

хувилбарыг сонгож 

хэрэгжүүлж эхлэх

-                
Хэрэгжилтийн явцаар 

үнэлэх
-                

Хэрэгжилтийн явцаар 

үнэлэх
-                

Хүн амын хурдацтай 

өсөлт, сургуулийн 

өмнөх боловсролын 

нийлүүлэлтийн зөрүүг 

багасган, сургуулийн 

өмнөх боловсролын 

үйлчилгээний хүртээмж 

нэмэгдэх

-                БСШУСЯ - -

3.2.2. “Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлж хот суурин газарт хүүхэд бүр

цэцэрлэгт хамрагдах боломжийг бий

болгоно.

Тэргүүлэх зорилт №3.2.1. Боловсролын үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй, амьдралд нийцтэй болгоно. Хот суурин газарт хүүхэд бүр цэцэрлэгт суралцах боломжтой болж, сурагчид гэр сургуулийнхаа хооронд нийтийн тээвэрт үнэгүй зорчиж, сургууль 3 ээлжгүй болно. Хөдөөд малчны хүүхэд

6-8 насандаа сонголттойгоор суралцах боломжтой болж, дотуур байрны орчин нөхцөлийг сайжруулна. Сургуулийг хүн хөгжлийн төв болгоно. Сургууль хүүхдэд мэдлэг, боловсрол, чадвар олгодог төдийгүй эрүүл чийрэг, эерэг зан суртахуун, хүмүүжил, төлөвшилтэй, амьдрах ухаантай, эх

оронч, үндэсний бахархалтай хүн болоход нь тусалдаг болно. Бүх шатны боловсролын үйлчилгээний чанар, үр дүнг үнэлэх боломжтой болгож стандартад суурилсан боловсролын тогтолцоог бүрдүүлнэ. Их, дээд сургууль, коллежийн оюутны суралцах эрхийн баталгааг хангаж, өрхийн

боловсролын зардлыг бууруулж, дээд боловсролын сургалтын чанарыг дэмжинэ. Оюутанд үндэсний тэтгэлгийг үргэлжлүүлэн олгоно. Оюутан сургалтын төлбөрийн дарамтгүй, эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй, суралцах хугацаандаа цагийн ажил эрхлэх, дотуур байранд амьдрах боломжтой

болно. Төрийн өмчийн их, дээд сургуулийн бие даасан байдлыг хангаж, дээд боловсролд хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээнд баримжаалсан мэргэжилтэн бэлтгэх, стандартад суурилсан чанарын хяналтын бодлого, төлөвлөлтийг нэвтрүүлж, судалгаанд суурилсан их сургуулийг

хөгжүүлнэ. Бүх шатны боловсрол, сургалтын байгууллагад нийгэм, сэтгэл зүй, дэд бүтцийн эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчин, нийгмийн үйлчилгээг бий болгоно.

3.1.21. Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг,

тусгай мэргэжлийн эмнэлэг болон аймаг,

дүүрэг бүрээс эмч, сувилагч,

мэргэжилтнийг өндөр хөгжилтэй улс

оронд сурган, дадлагажуулахын зэрэгцээ

өндөр ур чадвартай, мэргэжлийн эмч,

мэргэжилтний багийг урилгаар

ажиллуулж, тэдний туршлагаас

суралцана.

3.1.20. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг

мэргэжил, боловсролоо тасралтгүй

дээшлүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх, ажлын

дэмжлэгт орчинг сайжруулах нийгмийн

хамгааллын хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

40



Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Сургууль, цэцэрлэгийн эрэлт, хэрэгцээ өндөр

байгаа хот сууринд хөрөнгө оруулалтыг

төвлөрүүлж, сургууль, цэцэрлэг, дотуур байр,

спорт заалны барилга шинээр барих, өргөтгөх,

засварлах дунд хугацааны төлөвлөгөө гаргаж,

хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион

байгуулах

2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

        50,914.0 
3 ээлжийг 40 хувиар 

бууруулах
17,500.0       

3 ээлжийг 30 хувиар 

бууруулах
8,500.0         

3 ээлжийг 26 хувиар 

бууруулах
11,500.0       

3 ээлжийг 100 хувиар 

бууруулах
13,414.0       БСШУСЯ

СЯ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

2

Улаанбаатар хот, аймгийн төвд шинээр барих

орон сууцны хороолол, хотхоны зураг төсөл,

ерөнхий төлөвлөгөөнд цэцэрлэг, сургуулийг

заавал тусгаж төлөвлөх чиглэлээр холбогдох

норм, дүрэмд өөрчлөлт оруулж, тусгасан

нөхцөлд газрын зөвшөөрлийг шийдвэрлэж

байх зохицуулалтыг бий болгох

2017-2020 -                    -   
Эрх зүйн зохицуулалт 

бий болгож мөрдүүлэх
-                - -                - -                - -                БСШУСЯ БХБЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

3.2.4. Нийтийн тээврийн үйлчилгээ

нэвтэрсэн хот, суурин газрын ерөнхий

боловсролын сургуулийн сурагчид гэр,

сургуулийнхаа хооронд нийтийн тээврээр

үнэгүй зорчдог болно.

1
Хууль тогтоомжид холбогдох өөрчлөлтийг

оруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах
2016-2017 Улсын төсөв           3,040.0 

10000 сурагч нийтийн 

тээврээр үнэгүй зорчих
760.0            

10000 сурагч нийтийн 

тээврээр үнэгүй зорчих
760.0            

10000 сурагч нийтийн 

тээврээр үнэгүй зорчих
760.0            

10000 сурагч нийтийн 

тээврээр үнэгүй зорчих
760.0            БСШУСЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

3.2.5. “Байгууллагын цэцэрлэг”-ийн хууль,

эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, татварын

бодлогоор дэмжинэ.

1
Байгууллагын цэцэрлэг байгуулах талаар

холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах
2016-2017 -                    -   

Байгууллагын 

цэцэрлэгийн эрх зүйн 

үндэс бий болох

-                - -                - -                - -                БСШУСЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

1

Дотуур байрны орчин, үйлчилгээний чанарыг

сайжруулах дунд хугацааны төлөвлөгөөг

батлуулж хэрэгжүүлэх

2016-2017 -                    -   
Төлөвлөгөөг батлан 

хэрэгжүүлж эхлэх
-                

Төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх
-                

Төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх
-                

Төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх
-                БСШУСЯ - -

2

Дотуур байрны орчин, үйлчилгээний нөхцөл

байдлын судалгааг гаргаж, дотуур байрыг

халуун ус, угаалгын үйлчилгээ, номын сан,

чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх хүүхэд хөгжлийн

танхим, тоглоомын өрөөтэй болгох

2016-2018

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

          4,000.0 

Дотуур байрны орчин, 

үйлчилгээний нөхцөл 

байдлыг сайжруулах

1,000.0         

Дотуур байрны орчин, 

үйлчилгээний нөхцөл 

байдлыг сайжруулах

1,000.0         

Дотуур байрны орчин, 

үйлчилгээний нөхцөл 

байдлыг сайжруулах

1,000.0         

Дотуур байрны орчин, 

үйлчилгээний нөхцөл 

байдлыг сайжруулах

1,000.0         БСШУСЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

3

Дотуур байранд бага ангийн хүүхэдтэй ажиллах 

асрагч-багш, хүүхэд хөгжлийн багш

ажиллуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           6,540.0 
100 багшийн орон тоо 

бий болгох
720.0            

214 багшийн орон тоо 

бий болгох
1,500.0         

300 багшийн орон тоо 

бий болгох
2,160.0         

300 багшийн орон тоо 

бий болгох
2,160.0         БСШУСЯ СЯ, ХНХЯ -

4

Дотуур байрны асрагч багш, хүүхэд хөгжлийн

багшийг бэлтгэж, чадавхижуулах ажлыг үе

шаттай хэрэгжүүлэх

2016-2017
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             450.0 100 багшийг бэлтгэх 50.0              214 багшийг бэлтгэх 100.0            300 багшийг бэлтгэх 150.0            300 багшийг бэлтгэх 150.0            БСШУСЯ СЯ -

1

Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчны

аюулгүй байдлын шаардлагыг боловсруулан,

мөрдүүлэх

2016-2017 -                    -   
Шаардлагыг баталж, 

мөрдүүлэх
-                - -                - -                - -                БСШУСЯ - -

2

Судалгаанд үндэслэн сургуулийн аюулгүй

орчныг бүрдүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөөг

баталж, хэрэгжүүлэх

2016-2017 -                    -   

Жилд 20 сургуульд 

замын хөдөлгөөний 

болон ахуйн осол, 

бэртэл буурах нөхцөл 

бүрдэх

-                

Жилд 20 сургуульд 

замын хөдөлгөөний 

болон ахуйн осол, 

бэртэл буурах нөхцөл 

бүрдэх

-                

Жилд 20 сургуульд 

замын хөдөлгөөний 

болон ахуйн осол, 

бэртэл буурах нөхцөл 

бүрдэх

-                

Жилд 20 сургуульд 

замын хөдөлгөөний 

болон ахуйн осол, 

бэртэл буурах нөхцөл 

бүрдэх

-                

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

БСШУСЯ

Замын 

цагдаагийн 

газар

1

Монгол хэл, уран зохиолын хичээлийн агуулга,

хөтөлбөр, сурах бичиг болон сургалтын

хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх

2016-2017 Улсын төсөв              120.0 

Сурагчдын монгол 

хэлний чадвар, 

сургалтын нөхцөл 

байдлыг тодорхойлж, 

үнэлгээ, дүгнэлт гаргах

120.0            - -                - -                - -                БСШУСЯ - -

2

Монгол хэл, бичгийн сургалтын чанарыг

сайжруулах цогц бодлогыг боловсруулан

баталж, хэрэгжүүлэх

2016-2017 -                    -   

Бодлогыг баталж, 

хэрэгжилтийг хангаж 

эхлэх

-                - -                - -                - -                БСШУСЯ - -

1

Бүх шатны боловсролын түвшин, чиглэл тус

бүрээр үнэлгээний систем, шалгуур,

аргачлалыг хянаж, сайжруулах

2016-2017 -                    -   

Үнэлгээний систем, 

шалгуур, аргачлалыг 

боловсронгуй болгож, 

мөрдүүлэх

-                - -                - -                - -                БСШУСЯ - -

2

Боловсролын үйлчилгээний үр дүнг хүүхэд,

багш, эцэг эх, сурагчдын оролцоотой үнэлэх

боломжтой болгох

2017-2020 -                    -   

Боловсролын үр дүн 

сургууль, сум, аймаг, 

нийслэл, улсын 

хэмжээнд олон нийтэд 

нээлттэй болох

-                - -                - -                - -                БСШУСЯ - -

3

Боловсролын үйлчилгээний үр дүнг сургууль,

аймаг, нийслэл, улсын хэмжээнд үнэлдэг

тогтвортой механизм бүрдүүлэх

2018-2020 -                    -   

Холбогдох дүрэм 

журамд өөрчлөлт 

оруулж, мөрдүүлэх

-                - -                - -                - -                БСШУСЯ - -

4
Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэлгээний

судалгаанд хамрагддаг болох
2017-2020 Улсын төсөв           2,000.0 - -                - -                - -                Судалгаанд хамрагдах 2,000.0         БСШУСЯ - -

5

МБСБ-уудын үйл ажиллагаанд хийх чанарын

баталгаажуулалт, хяналтын механизмыг

боловсронгуй болгох

2017-2020 Улсын төсөв              200.0 

Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын чанарын 

баталгаажуулалтын 

тогтолцоог бүрдүүлэн 

хүний нөөцийг 

чадавхижуулах

50.0              

МБСБ-ын магадлан 

итгэмжлүүлэх, 

салбарын чанарын 

баталгаажилт, чанарын 

удирдлагын систем 

бүрдүүлэх

50.0              

Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын чанарын 

баталгаажуулалтын 

тогтолцоог бүрдүүлэн 

хүний нөөцийг 

чадавхижуулах

50.0              

Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын 20-оос 

доошгүй байгууллага, 

15-аас доошгүй 

чадамжид суурилсан 

сургалтын хөтөлбөр 

магадлан итгэмжлэгдэх

50.0              ХНХЯ МБСБ-ууд
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

6

Мэргэжлийн боловсролын Үнэлгээ, мэдээллийн

төв болон Бүсийн арга зүйн төвүүдийн

мэргэжлийн үнэлгээний ажилтнуудыг

чадавхижуулах

2017-2020 Улсын төсөв              160.0 

Холбогдох дүрэм, 

журмыг боловсруулан 

батлуулах

40.0              

Мэргэжилтнүүдийг 

сургалтад хамруулж 

чадавхижуулах

40.0              

Үйлчилгээний чанар үр 

дүн, үйл ажиллагааны 

чанар хүртээмж 

дээшлэх

40.0              

ҮМТ, БАЗТ-ийн арга 

зүйчид салбарын 

чанарын 

баталгаажилтыг хангаж 

ажиллах

40.0              ХНХЯ МБСБ-ууд
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

7

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан

тэргүүлэх чиглэлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний

салбарын зонхилох мэргэжлээр МБСБ-уудыг

төрөлжүүлэн хөгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв                50.0 

МБСБ-ыг төрөлжүүлэн 

хөгжүүлэх судалгаа 

хийгдэж, холбогдох 

баримт бичгийг 

боловсруулах

-                
МБСБ-ыг төрөлжүүлж 

эхлэх
-                

МБСБ-ын чадавхи, 

сургалтын үйл 

ажиллагааны чанар 

хүртээмж дээшлэх

-                

Хөдөлмөрийн зах зээлд 

хэрэгцээтэй 

мэргэжлээр ажилтан 

бэлтгэх

50.0              ХНХЯ МБСБ-ууд
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

3.2.3. Анги дүүргэлт хэт өндөртэй

сургууль, цэцэрлэгийн ачааллыг бууруулж,

3 ээлжтэй сургуулийг 2 ээлжид

шилжүүлнэ.

3.2.7. Цэцэрлэг, сургуулийн орчин

гэрэлтүүлэг, гарц, гэрлэн дохио, камер,

автомашины хурд сааруулагчтай болгоно.

3.2.8. Сурагчдыг эх хэлээрээ алдаагүй зөв

бичих, ярих, илтгэх, сэтгэх хэрэглээний

бүрэн ур чадвартай болгох хэрэгцээнд

нийцүүлэн монгол хэлний сургалтын цогц

шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ.

3.2.6. Сурагчид дотуур байрандаа эрүүл,

аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг

сайжруулж, бага ангийн 6-8 настай

хүүхдэд зориулсан асаргаа, халамж,

хөгжлийн үйлчилгээтэй болгоно.

3.2.9. Боловсролын түвшин, чиглэл тус

бүрээр үнэлгээний систем, шалгуур,

аргачлалыг хянан сайжруулж

үйлчилгээний чанар, үр дүнг эцэг, эх,

суралцагчдын оролцоотой үнэлэх

боломжтой болгоно.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1
Сургалтын стандарт, хөтөлбөр, сурах бичгийн

агуулгад үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах
2016-2017 -                    -   

Сургалтын стандарт, 

хөтөлбөр, сурах бичигт 

агуулга, арга зүйн 

шинэчлэлийн чиглэл 

тодорхойлох

-                - -                - -                - -                БСШУСЯ - -

2 Сурах бичгийн агуулгыг сайжруулж хэвлүүлэх 2017-2020 Улсын төсөв         15,000.0 
Сурах бичиг 

шинэчлэгдэх
4,600.0         

Сурах бичиг 

шинэчлэгдэх
4,000.0         

Сурах бичиг 

шинэчлэгдэх
4,000.0         

Сурах бичиг 

шинэчлэгдэх
2,400.0         БСШУСЯ - -

3

Одоо мөрдөж байгаа 5418:2008 бага, дунд

боловсролын хэвлэмэл сурах бичигт тавигдах

шаардлагыг олон улсын нийтлэг жишигт

үндэслэн шинэчлэх

2016-2017 -                    -   

Сурах бичгийн 

зохиомж, дизайн, 

хэвлэлийн чанар олон 

улсын түвшинд хүрэх 

нөхцөл бүрдэх

-                - -                - -                - -                БСШУСЯ СХЗГ -

4
Цахим сурах бичиг, хэрэглэгдэхүүн, онлайн

хичээлд тавих шаардлага боловсруулж мөрдөх
2016-2017 -                    -   

Цахим сургалтыг 

хөгжүүлэх нөхцөл 

бүрдэх

-                - -                - -                - -                БСШУСЯ - -

5

Программ хангамжийн кодчилолын хичээлийн

агуулгыг боловсруулж, бүрэн дунд

боловсролын хөтөлбөрт тусгах

2016-2020 Гадаад тусламж           1,000.0 

Бүрэн дунд сургууль 

дахь программ 

хангамжийн 

кодчилолын олон 

улсын харьцуулсан 

судалгаа хийх

100.0            

Программ хангамжийн 

кодчилолын сургалтыг 

Монгол Улсын бүрэн 

дунд сургуульд 

нэвтрүүлэх хэрэгжих 

боломжийн судалгаа 

хийх

100.0            

Бүрэн дунд сургуулийн 

программ хангамжийн 

кодчилолын хөтөлбөр 

боловсруулах, 

шаардлагатай сурах 

бичиг, сургалтын 

материал бэлдэх

300.0            

Бүрэн дунд сургуулийн 

программ хангамжийн 

кодчилолын сурах 

бичиг, сургалтын 

материал бэлтгэх, 

багш, сургагч нарыг 

бэлдэх

500.0            ХХМТГ БСШУСЯ
Их, дээд 

сургуулиуд 

6

Мэргэшлийн түвшний үндэсний тогтолцоог

бүрдүүлэх, түвшин бүрийн хүрээ,

тодорхойлолтыг боловсруулж, мөрдүүлэх

2017-2020 -                    -   
Тогтолцооны загварыг 

боловсруулж батлуулах
-                

 Түвшин бүрийн хүрээ, 

тодорхойлолтыг 

боловсруулж, 

батлуулан мөрдүүлэх

-                

Салбарын мэргэшлийн 

түвшний хүрээ, 

тодорхойлолтыг 

боловсруулж, 

холбогдох баримт 

бичгүүдийг батлуулах

-                

Тогтолцооны бодлогын 

баримт бичгүүд 

батлагдан, үндэсний 

хэмжээнд хэрэгжих

-                ХНХЯ МБСБ-ууд
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

7

Төр, хувийн хэвшил, ТББ-уудын түншлэлийн

хүрээнд чадамжид суурилсан мэргэжлийн

боловсрол, сургалтын хөтөлбөрүүдийг

шинэчлэн, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын

залгамж, уялдааг хангаж, сургалтын арга зүй,

орчныг хөгжүүлэх

2017-2020 -                    -   

Техникийн боловсролыг 

төгсөгч дээд 

боловсролыг 

бакалаврын түвшинд 

дүйцүүлэн суралцах 

эрх зүйн орчныг 

бүрдүүлэх

-                

Шинэ мэргэжлийн 

сургалтын хөтөлбөр, 

төлөвлөгөө 

боловсруулах, 

шинэчлэх ажил хийгдэх

-                

Шинэ мэргэжлийн 

сургалтын хөтөлбөр, 

төлөвлөгөө 

боловсруулах, 

шинэчлэх ажил хийгдэх

-                

Шинэ мэргэжлийн 

сургалтын хөтөлбөр, 

төлөвлөгөө 

боловсруулах, 

шинэчлэх ажил хийгдэх

-                ХНХЯ МБСБ-ууд
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

1

Хүүхдийн бие бялдрын хөгжлийн үзүүлэлтийг

шинжлэх ухааны үндэстэй тогтоож хөгжүүлэх,

эрүүл мэндийн боловсрол олгох хичээлийн

болон хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны арга

замыг тодорхойлон хэрэгжүүлэх

2016-2017 -                    -   

Хүүхэд эрүүл чийрэг 

өсөн торниход зохих 

өөрчлөлт гарах

-                - -                - -                - -                БСШУСЯ - -

2

Эрүүл мэнд, гэр бүлийн боловсрол олгох

сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн

боловсруулах

2017-2018 -                    -   

Сургалтын хөтөлбөр 

боловсронгуй болж, 

багш нарыг сургаж 

бэлтгэх

-                
Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                БСШУСЯ ЭМЯ, ХНХЯ -

3.2.12. Хүүхдийг амьдрах ухаанд сургаж,

харилцааны зөв хэвшилтэй, бусдыг

хүндлэх, хариуцлагатай, итгэл даах

чадвартай болгон төлөвшүүлэх цогц

бодлого хэрэгжүүлнэ.

1

Хүүхдийн амьдрах ухааны чадварыг хөгжүүлэх

агуулгын хүрээг хэрэгжүүлэх арга замыг

тодорхойлж, зохион байгуулалтыг хангах

2016-2017 -                    -   

Агуулгын хүрээг 

баталж, аргазүйн 

зөвлөмжийг 

сургуулиудад хүргүүлэх

-                - -                - -                - -                БСШУСЯ - -

1

Хичээл, сургуулиас гадуурх сонгон, секц,

дугуйланг хичээллүүлэх үр дүнд суурилсан

санхүүжилтийн аргачлалыг боловсруулж,

санхүүжүүлэх

2016-2017 Улсын төсөв           1,600.0 

Аймгийн төв, 

нийслэлийн дүүрэг тус 

бүрт сонгон, секц, 

дугуйлан үр дүнтэй 

хичээллэх 

санхүүжилтийн загвар 

аргачлал бий болох

300.0            

Санхүүжилтийн загвар 

аргачлалыг 

хэрэгжүүлэх

450.0            

Санхүүжилтийн загвар 

аргачлалыг 

хэрэгжүүлэх

550.0            

Санхүүжилтийн загвар 

аргачлалыг 

хэрэгжүүлэх

300.0            БСШУСЯ - -

2

Хичээл, сургуулиас гадуурх сонгон, секц,

дугуйлангийн тоног, төхөөрөмж, сургалтын

хэрэглэгдэхүүнээр хангах

2017-2020 Улсын төсөв           7,680.0 

Аймгийн төв, 

нийслэлийн дүүрэг тус 

бүрт сонгон, секц, 

дугуйлан үр дүнтэй 

хичээллэх загвар төв 

бий болох

1,000.0         

Орон нутгийн бүсийн 

төв, сургууль тус бүрт 

сонгон, секц, дугуйлан 

хичээллэх төв бий 

болох

2,500.0         

Орон нутгийн бүсийн 

төв, сургууль тус бүрт 

сонгон, секц, дугуйлан 

хичээллэх төв бий 

болох

2,500.0         

Сургуулиудад секц, 

дугуйлан үр дүнтэй 

хичээллэх боломж 

бүрдэх

1,680.0         БСШУСЯ - -

1

Хүүхдийн таргалалтыг хянах, тандах

тогтолцоог ерөнхий боловсролын сургууль дээр

бий болгож хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв              990.0 

Нийт ЕБС-ийн 5 хувь нь 

6-12 насны сурагчдын 

жинг хянах тогтолцоонд 

шилжих

-                

Нийт ЕБС-ийн 30 хувь 

нь 6-12 насны 

сурагчдын жинг хянах 

тогтолцоонд шилжих

330.0            

Нийт ЕБС-ийн 65 хувь 

нь 6-12 насны 

сурагчдын жинг хянах 

тогтолцоонд шилжих

330.0            

Нийт ЕБС-иуд 6-12 

насны сурагчдын жинг 

хянах тогтолцоонд 

шилжих

330.0            ЭМЯ -
АШУҮИС, 

НЭМХ

2

Аюулгүй байдлын сургалтын агуулга,

хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх арга

замыг тодорхойлж, зохион байгуулах

2016-2017 -                    -   

Хүүхдийг эрсдэлгүй, 

осол эндэлгүй, аюулгүй 

эрүүл амьдрах чадварт 

сургах сургалтын арга 

хэлбэрийг бий болгон, 

хэрэгжүүлж эхлэх

-                
Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                БСШУСЯ ЭМЯ, ХНХЯ -

3

Ердийн хэв шинжтэй цэцэрлэг, ерөнхий

боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй

хүүхэд суралцах нийгэм, сэтгэлзүй, боловсрол,

сургалтын таатай орчныг бүрдүүлэх талаар

холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

2017-2018

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад тусламж

             400.0 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхэдтэй ажиллах 

хүний нөөцийн чадавхи 

30 сургуульд бүрдэх

100.0            

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхэдтэй ажиллах 

хүний нөөцийн чадавхи 

30 сургуульд бүрдэх

100.0            

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхэдтэй ажиллах 

хүний нөөцийн чадавхи 

30 сургуульд бүрдэх

100.0            

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхэдтэй ажиллах 

хүний нөөцийн чадавхи 

30 сургуульд бүрдэх

100.0            БСШУСЯ - -

3.2.15. Сургалтын хөтөлбөр,

төлөвлөгөөнд хүүхдийг хүнлэг, эх оронч,

үндэсний ухамсар, бахархалтай иргэн

болж төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдлэг,

хүмүүжил олгох агуулгыг тусган

хэрэгжүүлнэ.

1

Сургалтын агуулга, хөтөлбөр, сурах бичиг,

хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны

хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж, хүүхдийг эх оронч,

үндэсний ухамсар, бахархалтай иргэн болж

төлөвшүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлийг

тодорхойлж хэрэгжүүлэх

2016-2017 -                    -   

Үнэлгээ дүгнэлт гарч, 

холбогдох агуулгаар 

сайжруулах саналыг 

танилцуулах

-                
Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                БСШУСЯ - -

3.2.14. Ерөнхий боловсролын сургуульд

сурагчдын амьдрах ур ухааныг хөгжүүлэх,

аюулгүй байдлын сургалтыг нэвтрүүлж,

хүүхдийг эрсдэлгүй, осол эндэлгүй, эрүүл,

аюулгүй амьдрах чадварт сургана.

3.2.13. Хичээл, сургуулиас гадуурх сонгон,

секц, дугуйланг хичээллүүлэх, үр дүнд

суурилсан санхүүжилтийн аргачлалыг

нэвтрүүлж, хүүхдийн авьяас чадварыг

нээн хөгжүүлнэ.

3.2.10. Сургалтын стандарт, хөтөлбөр,

сурах бичгийн агуулга, чанарыг дэлхий

нийтийн хөгжлийн чиг хандлага, өөрийн

орны түүх, соёл, өв уламжлалд

тулгуурлан шинэчилнэ.

3.2.11. Ерөнхий боловсролын сургуулийн

сургалтын хөтөлбөрт эх орныхоо түүх,

соёлыг судлах, эрүүл мэндийн боловсрол

олгох хичээлийг оруулна.

42



Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

3.2.16. Сурагчдад эх орноо хайрлах,

хүрээлэн байгаа орчноо хамгаалах

мэдлэг, хүмүүжил олгоно. 1

Хүүхдийн хүмүүжил, зан суртахууны

төлөвшлийн асуудлыг сургууль дээр

хэрэгжүүлэх ажлын чиглэл, шаардлагыг хууль

тогтоомжид тусгаж, хэрэгжилтийг зохион

байгуулах

2016-2017 -                    -   

Эрх зүйн зохицуулалт, 

ажлын чиглэл, 

шаардлагыг бий болгох

-                
Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                БСШУСЯ - -

1

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад

ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг бий

болгох талаар шийдвэр гаргаж, холбогдох

ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтод

өөрчлөлт оруулах

2017-2018 -                    -   

Ерөнхий боловсролын 

сургуульд ажил 

мэргэжлийн зөвлөгөө 

өгөх үйлчилгээ бий 

болох боломж бүрдэх

-                - -                - -                - -                БСШУСЯ - -

2

Ажил мэргэжлийн зөвлөгөө, үйлчилгээг зохион

байгуулах ажлын агуулга, хөтөлбөрийг

боловсруулж мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг

зохион байгуулах

2017-2018 Гадаад эх үүсвэр              240.0 

100 сургуульд ажил 

мэргэжлийн зөвлөгөө 

өгөх үйлчилгээ бий 

болох

40.0              

200 сургуульд ажил 

мэргэжлийн зөвлөгөө 

өгөх үйлчилгээ бий 

болох

80.0              

200 сургуульд ажил 

мэргэжлийн зөвлөгөө 

өгөх үйлчилгээ бий 

болох

80.0              

100 сургуульд ажил 

мэргэжлийн зөвлөгөө 

өгөх үйлчилгээ бий 

болох

40.0              БСШУСЯ - -

3

Ажил, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх онлайн

үйлчилгээг бий болгох талаар холбогдох

мэргэжлийн болон ТББ-уудтай хамтран

ажиллах

2017-2018 Гадаад эх үүсвэр              120.0 

100 сургуульд ажил 

мэргэжлийн зөвлөгөө 

өгөх үйлчилгээг 

мэргэжлийн болон ТББ-

уудтай хамтран зохион 

байгуулах

30.0              

200 сургуульд ажил 

мэргэжлийн зөвлөгөө 

өгөх үйлчилгээг 

мэргэжлийн болон ТББ-

уудтай хамтран зохион 

байгуулах

30.0              

200 сургуульд ажил 

мэргэжлийн зөвлөгөө 

өгөх үйлчилгээг 

мэргэжлийн болон ТББ-

уудтай хамтран зохион 

байгуулах

30.0              

100 сургуульд ажил 

мэргэжлийн зөвлөгөө 

өгөх үйлчилгээг 

мэргэжлийн болон ТББ-

уудтай хамтран зохион 

байгуулах

30.0              БСШУСЯ -

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ТББ-ууд

1

Төрийн өмчийн их, дээд сургуулийн улс төрөөс

хараат бус, бие даасан байдлыг хангах болон

бусад чиглэлд дээд боловсролын эрх зүйн

орчныг боловсронгуй болгох

2017-2020 -                    -   

Дээд боловсролын 

тухай хуульд өөрчлөлт 

оруулах

-                
Холбогдох журмуудад 

өөрчлөлт оруулах
-                

Хэрэгжилтийн түвшинг 

сайжруулах
-                

Төрийн өмчийн их, дээд 

сургуулиуд улс төрөөс 

хараат бус, бие даасан 

байдлаар хөгжих 

боломж бүрдэх

-                БСШУСЯ -
МИДСК, 

МХИДСК

2

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд

нийцсэн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын

хөтөлбөр батлан хэрэгжүүлэх

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр              271.5 

Хөдөлмөрийн зах 

зээлийн судалгааны 

дүгнэлт, гарын авлага , 

үр дүнд суурилсан 

сургалтын дэд 

хөтөлбөр батлуулах

-                

Дэд хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх, сургалтын 

хөтөлбөрт тавигдах 

шаардлагыг шинэчлэх

100.0            
Дэд хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
100.0            

Дэд хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, 

сайжруулах

71.5              БСШУСЯ БМИҮЗ
МИДСК, 

МХИДСК

3
"Судалгаанд суурилсан их сургууль" үндэсний

хөтөлбөр батлан, хэрэгжүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв           6,017.5 

Судалгааны их 

сургуулийн үзэл 

баримтлалыг 

боловсруулах

17.5              

Судалгаанд суурилсан 

их сургууль үндэсний 

хөтөлбөр батлах

2,000.0         
Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
2,000.0         

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
2,000.0         БСШУСЯ

МИДСК, 

МХИДСК

Их, дээд 

сургуулиуд

4
Дээд боловсролын салбарын хүний нөөцийг

тасралтгүй хөгжүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             700.0 

Хүний нөөцийг 

хөгжүүлэх бодлого, 

хөтөлбөр 

боловсруулах, хэрэгцээ 

шаардлагыг 

тодорхойлох

150.0            

Дээд боловсролын 

байгууллагын үндсэн 

багш нарын 8-10 хувийг 

гадаад, дотоодод 

мэргэжил дээшлүүлэх 

сургалтад хамруулах

150.0            

Дээд боловсролын 

байгууллагын үндсэн 

багш нарын 8-10 хувийг 

гадаад, дотоодод 

мэргэжил дээшлүүлэх 

сургалтад хамруулах

200.0            

Дээд боловсролын 

байгууллагын үндсэн 

багш нарын 8-10 хувийг 

гадаад, дотоодод 

мэргэжил дээшлүүлэх 

сургалтад хамруулах

200.0            

БСШУСЯ, 

"Дээд 

боловсролын 

шинэчлэл" 

төсөл

БМИҮЗ
МИДСК, 

МХИДСК

5

Дээд боловсролын байгууллага, хөтөлбөрийг

олон улсын магадлан итгэмжлэлд үе

шаттайгаар хамруулахад дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв              280.0 

Хамтын ажиллагаатай 

гадаадын магадлан 

итгэмжлэлийн 

байгууллагын тоо 

нэмэгдэх, 3 хөтөлбөрт 

магадлан итгэмжлэл 

хийх

70.0              

5 хөтөлбөр олон улсын 

магадлан 

итгэмжлэлийн 

байгууллагаар 

итгэмжлэгдэх

70.0              
4 хөтөлбөрт магадлан 

итгэмжлэл хийх
70.0              

Олон улсын 

хөтөлбөрийн магадлан 

итгэмжлэл хийлгэсэн, 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

хөтөлбөрийн тоо 8-10 

болох

70.0              БСШУСЯ БМИҮЗ
МИДСК, 

МХИДСК

3.2.19. Эрдэм шинжилгээ, судалгаа,

инновацийг хөгжүүлэхэд төрөөс

зарцуулах санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. 1

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх эрдэм

шинжилгээ, судалгааны зардлыг үе шаттайгаар

нэмэгдүүлэх

2017-2020 -                    -   

ДНБ-д эзлэх эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

зардлыг өсгөх талаар 

арга хэмжээ авах

-                

Судалгааны 

санхүүжилтийг олон эх 

үүсвэртэй болгох арга 

хэмжээ авах

-                

ДНБ-д эзлэх эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

зардал өсөх

-                

ДНБ-д эзлэх эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

зардал 5 дахин 

нэмэгдэх

-                БСШУСЯ СЯ ШУТСан

3.2.20. “Боловсролын зээлийн сан”

шинээр байгуулж, оюутан, суралцагчид

үндэсний тэтгэлэг, зээл, буцалтгүй

тусламжийн үйлчилгээг үзүүлэх

тогтолцоог ил тод, нээлттэй болгож,

хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ .

1
“Боловсролын зээлийн сан” шинээр байгуулах

эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, хэрэгжүүлэх
2016-2020 Улсын төсөв       360,000.0 

Эрх зүйн орчин бүрдэх, 

жил бүр дунджаар 

75000 оюутан 

хамрагдах

90,000.0       

Жил бүр дунджаар 

75000 оюутан 

хамрагдах

90,000.0       

Жил бүр дунджаар 

75000 оюутан 

хамрагдах

90,000.0       

Оюутнууд сургалтын 

төлбөрийн дарамтгүй 

суралцах боломж 

бүрдэх, Сангийн үйл 

ажиллагаа тогтворжих

90,000.0       БСШУСЯ СЯ
СТСан 

/БЗСан/

3.2.21. Өрхийн 3 ба түүнээс дээш хүүхэд

нь их, дээд сургуульд зэрэг суралцаж

байгаа бол санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ.

1
Холбогдох тогтоол, журамд өөрчлөлт оруулж

хэрэгжүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв           8,000.0 

ЗГ-ын баталсан журамд 

өөрчлөлт оруулах
2,000.0         Журмыг хэрэгжүүлэх 2,000.0         Журмыг хэрэгжүүлэх 2,000.0         

4000 оюутанг 

хамруулах
2,000.0         БСШУСЯ СЯ

СТСан 

/БЗСан/

1

Үндэсний тэтгэлэг 70200 төгрөгийг сурлагын

амжилтыг үндэслэн олгох үйл ажиллагааг

хэрэгжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв       172,000.0 

Тэтгэлэг олгох үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх

43,000.0       

Тэтгэлэг олгох үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх

43,000.0       

Тэтгэлэг олгох үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх

43,000.0       

Тэтгэлэг олгох үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх

43,000.0       БСШУСЯ СЯ
СТСан 

/БЗСан/

2

Жил бүр 40 мянга хүртэлх суралцагчдыг МСҮТ,

политехник коллежид суралцуулан, тэтгэлэг

олгож, суралцагчийн ур чадварыг үнэлэх журам

мөрдүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв         84,540.0 

Суралцагчдад тэтгэлэг 

олгох журам 

шинэчлэгдэх

19,770.0       

Тэтгэлэг улсын төсвөөс 

олгогдохоор төсөвт 

батлуулах

19,770.0       
Суралцагчдад тэтгэлэг 

олгох
22,500.0       

Суралцагчдад тэтгэлэг 

олгох
22,500.0       ХНХЯ МБСБ-ууд ААН-үүд

1

Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын

байгууллагын оюутны байрны хүчин чадлыг

нэмэгдүүлэх

2017-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

      117,600.0 

Хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх, хүртээмж, 

орчин сайжрах, 

амьдран суух оюутан 

суралцагчдын тоо 

нэмэгдэх

39,200.0       

Хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх, хүртээмж, 

орчин сайжрах, 

амьдран суух оюутан 

суралцагчдын тоо 

нэмэгдэх

39,200.0       

Хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх, хүртээмж, 

орчин сайжрах, 

амьдран суух оюутан 

суралцагчдын тоо 

нэмэгдэх

19,600.0       

Хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх, хүртээмж, 

орчин сайжрах, 

амьдран суух оюутан 

суралцагчдын тоо 

нэмэгдэх

19,600.0       БСШУСЯ СЯ, БХБЯ -

2

Жилд 5 хүртэлх МСҮТ, политехник коллежийн

дотуур байрны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн,

засвар үйлчилгээ хийж өргөтгөх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          1,200.0 

15-20 хүртэлх МБСБ-ын 

оюутны дотуур байрны 

хүртээмж, орчин 

сайжрах

300.0            

15 хүртэлх МБСБ-ын 

оюутны дотуур байрны 

орчин сайжрах

300.0            

Зарим сургалтын 

байгууллагын оюутны 

дотуур байрны орчин 

сайжрах

300.0            

Төрийн өмчийн 25 

МБСБ-ын оюутны 

дотуур байрны орчин 

сайжрах

300.0            ХНХЯ СЯ -

1
Оюутан залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих

сарын аяныг жил бүр зохион байгуулах
2017-2020 Улсын төсөв              310.0 

Их, дээд сургууль, 

коллежийн оюутны 15 

хувь нь хамрагдах

-                

Их, дээд сургууль, 

коллежийн оюутны 20 

хувь нь хамрагдах

100.0            

Их, дээд сургууль, 

коллежийн оюутны 40 

хувь нь хамрагдах

100.0            

Их, дээд сургууль, 

коллежийн оюутны 60 

хувь нь хамрагдах

110.0            БСШУСЯ ЭМЯ, ХНХЯ СЯ

3.2.18. Төрийн өмчит их, дээд сургууль,

коллежийг хувьчлахгүй. Дээд

боловсролын эрх зүйн орчинг

боловсронгуй болгож, төрийн их, дээд

сургуулийн бие даасан байдлыг нь хангах,

хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээг

баримжаалсан мэргэжилтэн бэлтгэх,

стандартад суурилсан чанарын хяналтын

бодлого, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх,

судалгаанд суурилсан их сургуулийг

хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

3.2.22. Үндэсний тэтгэлэг 70200 төгрөгийг

олгоно.

3.2.24. Оюутнууд харьяалал

харгалзахгүйгээр эрүүл мэндийн

үйлчилгээ авдаг болно.

3.2.17. Ерөнхий боловсролын сургуулийн

сурагч ажил, мэргэжлээ сонгох, суралцах

сургуулиа сонгох, элсэн суралцах

бэлтгэлийг хангах талаар ажил

мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлдэг үйлчилгээг

бий болгоно.

3.2.23. Оюутны дотуур байрны

хүртээмжийг хоёр дахин нэмэгдүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Оюутанд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг

харъяалал харгалзахгүй үзүүлэх зохицуулалт

хийх

2017-2020 -                    -   

ЭМСайд, БСШУССайд, 

ХНХСайдын хамтарсан 

тушаал батлуулж 

хэрэгжүүлэх

-                

Эрүүл мэндийн 

урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгийн хамрагдалт 50 

хувь, эрүүл мэндийн 

эрт илрүүлэг 50 хувьд 

хүрэх

-                

Эрүүл мэндийн 

урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгийн хамрагдалт 80 

хувь, эрүүл мэндийн 

эрт илрүүлэг 86 хувьд 

хүрэх

-                

Эрүүл мэндийн 

урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгийн хамрагдалт 80 

хувь, эрүүл мэндийн 

эрт илрүүлэг 86 хувьд 

хүрэх

-                
БСШУСЯ, 

ЭМЯ, ХНХЯ
СЯ

СТСан 

/БЗСан/

1

Сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй, ил тод

зохион байгуулах арга хэрэгслийг боловсронгуй

болгох

2017-2020 -                    -   

Сонгон шалгаруулах 

аргыг боловсронгуй 

болгох арга замыг 

судлах

-                

Сонгон шалгаруулах 

арга боловсронгуй 

болох

-                

Сонгон шалгаруулах 

арга боловсронгуй 

болох

-                

Сонгон шалгаруулах 

арга боловсронгуй 

болох

-                БСШУСЯ ЭСЯамд
Их, дээд 

сургуулиуд

2

Өндөр хөгжилтэй оронд оюутан суралцуулах

мэргэжлийн чиглэл болон суралцагчдын тоог

нэмэгдүүлэх арга хэмжээг холбогдох улсуудтай

хамтран ажиллах гэрээ, конвенцид тусган

ажиллах

2016-2020 Улсын төсөв         28,000.0 

Өндөр хөгжилтэй оронд 

суралцуулах 

мэргэжлийн чиглэлийг 

зах зээлийн болон ажил 

олгогчийн эрэлт 

хэрэгцээнд тулгуурлан 

байнга шинэчлэх

7,000.0         

Санамж бичиг, хамтран 

ажиллах гэрээнд тухайн 

оронд суралцах оюутны 

тоог нэмж байгуулах

7,000.0         Гэрээг хэрэгжүүлэх 7,000.0         

Төгсөгчид ажил 

олгогчийн зүгээс тавих 

шаардлагад нийцэх

7,000.0         БСШУСЯ ЭСЯамд
Их, дээд 

сургуулиуд

3.2.26. Оюутанд суралцах хугацаандаа

цагийн ажил, хөдөлмөр эрхлэх боломжийг

бий болгох “Орлоготой оюутан”

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

1
“Орлоготой оюутан” хөтөлбөр батлан

хэрэгжүүлэх
2017-2020

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

сан, гадаад эх 

үүсвэр

          1,960.0 
“Орлоготой оюутан” 

хөтөлбөр батлагдах
670.0            

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
430.0            

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
430.0            

Хөтөлбөрийн дүнд 

оюутан суралцагчид 

хичээлээс 

хөндийрөхгүйгээр ажил, 

хөдөлмөр хийж 

туршлагажих, орлого 

олоход нь дэмжлэг 

үзүүлэх нөхцөл бүрдэж, 

үйл ажиллагаа жигдрэх

430.0            БСШУСЯ ХНХЯ ААН-үүд

1

Бүх нийтийг тоон бичиг үсэгтэн болгох

үндэсний хөтөлбөр боловсруулан баталж,

хэрэгжүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          1,000.0 

Хөтөлбөрийн төслийг 

боловсруулах, бүх 

нийтийн цахим 

боловсролын түвшний 

талаарх судалгаа хийх

586.0            

Хөтөлбөрийн төслийг 

ЗГХЭГ-т хүргүүлэх, 

сургалт зохион 

байгуулах

414.0            

Батлагдсан 

хөтөлбөрийн дагуу арга 

хэмжээ авч 

хэрэгжүүлэх

-                

Хөтөлбөрийн хүрээнд 

сургалт судалгаа, арга 

хэмжээ зохион 

байгуулах

-                ХХМТГ

БСШУСЯ, 

МТҮП, их 

дээд 

сургуулиуд

-

2

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, насанд хүрээгүй

хүүхэд, ахмад настны мэдээлэл, харилцаа

холбооны технологийн зөв зохистой хэрэглээ

нэмэгдүүлж, интернэтийн орчинд хамгаалах

боломжийг бүрдүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              114.0 

Монгол хэлний яриа 

танилт болон ярианы 

синтезийн цогц 

системийг 

боловсруулах

58.0              

Өргөн хэрэглээний 

программ 

хангамжуудад Монгол 

хэлний дуу хоолой 

таних командуудыг 

байршуулах

56.0              - -                - -                
ХХMТГ, 

ХНХЯ

БСШУСЯ, 

МТҮП, их 

дээд 

сургуулиуд

-

3

Мэргэжлийн боловсрол, сургалт болон

хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварын сургалтын

хамрах хүрээг өргөжүүлж, насан туршийн

боловсролын тогтолцоотой уялдуулах

2017-2020 -                    -   

Хууль, эрх зүйн орчин 

боловсронгуй болж, 

хөтөлбөр батлагдах

-                

Бүх түвшний насан 

туршийн боловсролын 

тогтолцоо 

боловсронгуй болох

-                

Бүх түвшний насан 

туршийн боловсролын 

тогтолцоо 

боловсронгуй болох

-                

Насны хязгаар 

харгалзахгүй мэргэжил 

эзэмших боломжоор 

хангагдах

-                ХНХЯ МБСБ-ууд БСШУСЯ

3.2.28. Дүрслэх урлаг, уламжлалт

урлахуйн ухааныг хөгжүүлж, гадаад,

дотоодод түгээн сурталчлах бодлогыг

хэрэгжүүлнэ.

1

Үндэсний болон түүхэн агуулга бүхий дүрслэх

урлагийн бүтээлийн уралдааныг жил бүр

зохион байгуулах

2017-2020 Улсын төсөв           1,000.0 

Үндэсний болон түүхэн 

сэдэвт дүрслэх 

урлагийн шилдэг 

бүтээлээр улсын санг 

баяжуулах

250.0            

Үндэсний болон түүхэн 

сэдэвт дүрслэх 

урлагийн шилдэг 

бүтээлээр улсын санг 

баяжуулах

250.0            

Үндэсний болон түүхэн 

сэдэвт дүрслэх 

урлагийн шилдэг 

бүтээлээр улсын санг 

баяжуулах

250.0            

Үндэсний болон түүхэн 

сэдэвт дүрслэх 

урлагийн шилдэг 

бүтээлээр улсын санг 

баяжуулах

250.0            БСШУСЯ
Нийслэлийн 

СУГ
ТББ-ууд

1

Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар

баримтлах бодлогыг шинэчлэн боловсруулж,

батлах

2016-2017 -                    -   

Бодлогын баримт 

бичгийг ЗГ-ын 

хуралдаанд 

хэлэлцүүлэх

-                - -                - -                - -                БСШУСЯ СЯ -

2
Төрөөс инновацийн талаар баримтлах

бодлогыг шинэчлэн боловсруулж, батлах
2016-2017 -                    -   

Бодлогын баримт 

бичгийг ЗГ-ын 

хуралдаанд 

хэлэлцүүлэх

-                - -                - -                - -                БСШУСЯ СЯ -

3

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуульд

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн

төслийг боловсруулж, батлуулах

2017-2018 -                    -   

Хуулийн төсөлд 

оруулах өөрчлөлтийн 

талаар тооцоо, 

судалгааг хийх

-                
Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                БСШУСЯ СЯ -

4

Инновацийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж,

батлуулах

2017-2018 -                    -   

Хуулийн төсөлд 

өөрчлөлт оруулахтай 

холбоотой судалгааг 

хийх

-                
Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                - -                БСШУСЯ

СЯ, ХЗДХЯ, 

ШУА, ҮХГ
-

5
Шинжлэх ухаан, технологийн паркийн тухай

хуулийн төслийг боловсруулж, батлуулах
2017-2018 -                    -   

Хуулийн төсөлд 

өөрчлөлт оруулахтай 

холбоотой судалгааг 

хийх

-                
Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                - -                БСШУСЯ СЯ -

6
Монгол Улсын цахим засгийн эрх зүйн байдлын

тухай хуулийн төслийг боловсруулж, батлуулах
2016-2018 -                    -   

Хуулийн үзэл 

баримтлал батлагдах, 

хуулийн төслийн эхний 

хувилбарыг 

боловсруулах

-                

Хуулийн төслийг зохих 

журмын дагуу 

хэлэлцүүлж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                - -                - -                ХХМТГ
ЗГХЭГ, 

ХЗДХЯ
-

7
Цахим засгийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

боловсруулж батлуулах
2016-2018 -                    -   

Цахим засгийг 

хөгжүүлэх үндэсний 

хөтөлбөрийг 

боловсруулах бэлтгэл, 

судалгаа хийх

-                

Цахим засгийг 

хөгжүүлэх үндэсний 

хөтөлбөрийг батлах

-                - -                - -                ХХМТГ
ЗГХЭГ, 

ХЗДХЯ
-

8
Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн төслийг

боловсруулж, батлуулах
2016-2018 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг зохих 

журмын дагуу 

хэлэлцүүлж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                - -                - -                ХХМТГ ХХЗХ
Мэргэжлийн 

холбоод

1
Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх

хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж, батлах
2018-2019 -                    -   - -                

Хөтөлбөрийн төсөл 

боловсруулах
-                Хөтөлбөрийг батлуулах -                - -                БСШУСЯ

СЯ, ҮХГ, 

ШУА
-

3.2.29. Шинжлэх ухаан, технологи,

инновацийн салбарын хууль, эрх зүйн

орчинг боловсронгуй болгож, Инновацийн

талаар төрөөс баримтлах бодлогыг

боловсруулан гаргана.

Тэргүүлэх зорилт №3.2.2. Шинжлэх ухааны удирдлага, зохион байгуулалтын тогтолцоог олон улсын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгож, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн системийг нэвтрүүлж, мэдлэгт суурилсан инноваци, технологи, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж,

шинжлэх ухааны үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлнэ.

3.2.24. Оюутнууд харьяалал

харгалзахгүйгээр эрүүл мэндийн

үйлчилгээ авдаг болно.

3.2.27. Нээлттэй мэдлэг, боловсролыг

хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг

үргэлжлүүлж, орчин үеийн мэдээлэл,

технологийн ололтод тулгуурласан насан

туршийн боловсролын тогтолцоог

эрчимтэй хөгжүүлнэ.

3.2.30. Үндэсний инновацийн тогтолцоог

хөгжүүлэх бодлогыг тууштай баримталж,

инноваци, гарааны бизнес, оюуны

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, экспортыг

нэмэгдүүлнэ.

3.2.25. Өндөр хөгжилтэй орнуудын их,

дээд сургуулиудад бакалавр, магистр,

докторын сургалтад элсэгчдийг ил тод,

нээлттэй сонгон шалгаруулж,

суралцагчдын тоог 2 дахин нэмэгдүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2
Инновацийн бүтээгдэхүүн бий болгох,

үйлдвэрлэл явуулах таатай орчин бүрдүүлэх
2016-2020 -                    -   

Гарааны компани 

дэмжсэн журам, 

жагсаалт батлагдах

-                Жагсаалт батлагдах -                Жагсаалт батлагдах -                Жагсаалт батлагдах -                БСШУСЯ
Холбогдох 

яамд

ЭШБ-ууд, 

ААН-үүд

3
Инноваци, гарааны бизнесийг дэмжих

зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв         19,000.0 

Инновацийн төсөл 

хэрэгжих
1,000.0         

Инновацийн төсөл 

хэрэгжих
3,000.0         

Инновацийн төсөл 

хэрэгжих
5,000.0         

Инновацийн төслүүд 

хэрэгжиж, экспортэд 

эзлэх оюуны 

үйлдвэрлэл нэмэгдэх

10,000.0       БСШУСЯ СЯ
ЭШБ-ууд, 

ААН-үүд

4

МБСБ-ын судлаачид, багш, суралцагчид,

төгсөгчдийн инноваци, бүтээлийн оюуны

өмчийг хамгаалах, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлд

нэвтрүүлэхэд дэмжих төсөл хэрэгжүүлэн,

эдийн засгийн эргэлтэд оруулах

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          1,200.0 

200 хүртэлх багш 

инновацийн сургалт, 

судалгаанд хамрагдаж, 

түгээн дэлгэрүүлэлт 

хийгдэх, оюуны өмч, 

патент авсан 3 хүртэлх 

бүтээгдэхүүнийг туршин 

үйлдвэрлэх

300.0            

Багш нарын бүтээлийг 

олон нийтэд 

танилцуулж, эдийн 

засгийн эргэлтэд 

оруулах, ажлыг 

эхлүүлэх

300.0            

Шинэ бүтээгдэхүүн 

турших ажлыг 

тогтмолжуулж, 

сургалтын бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийн үргүй 

зардлыг тогтоож 

бууруулах

300.0            

МБСБ-ын сургалтын 

материалын зардлын 

өөрийн эргэлтийг бий 

болгож, шинээр 5-аас 

доошгүй бүтээгдэхүүн 

гаргаж, санхүүгийн 

эргэлтэд оруулан 

тогтворжуулах

300.0            ХНХЯ
БСШУСЯ, 

МБСБ-ууд

Их, дээд 

сургуулиуд

3.2.31. Шинжлэх ухааны салбар,

эрдэмтэд, хүрээлэнгүүдтэй хамтран шинэ

технологи нэвтрүүлсэн хувийн аж ахуйн

нэгжүүдийг урамшуулах механизм бий

болгоно.

1
Үндэсний инновацийн шагналын журам

боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах
2017 Улсын төсөв              300.0 

Үндэсний инновацийн 

шагналын журам 

батлагдан, хэрэгжиж 

эхлэх

-                
Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
100.0            

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
100.0            

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
100.0            БСШУСЯ СЯ, ХЗДХЯ -

1
Оюуны өмчийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх

төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх
2018-2020 -                    -   - -                

Төлөвлөгөө 

боловсруулж батлуулах
-                

Төлөвлөгөө хэрэгжиж 

эхлэх
-                

Төлөвлөгөө хэрэгжиж 

эхлэх
-                БСШУСЯ ОӨУБЕГ -

2

Судалгаа боловсруулалтын ажлын үр дүнд бий

болсон оюуны өмчийн мэдээллийн сан

бүрдүүлж хамгаалах, сурталчлах ажлыг

идэвхижүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв                19.0 
Мэдээллийн сан 

бүрдүүлэх
10.0              

Мэдээллийн сан 

бүрдүүлэх
5.0                

Мэдээллийн санг 

бэхжүүлэн, сурталчлах 

ажлыг хийж гүйцэтгэх

2.0                

Мэдээллийн санг 

бэхжүүлэн, сурталчлах 

ажлыг хийж гүйцэтгэх

2.0                БСШУСЯ ОӨУБЕГ -

1

Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын

лабораторийн орчныг сайжруулж, тоног

төхөөрөмжийг орчин үеийн судалгааны

шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэх

2017-2020 -                    -   
Орчныг шат 

дараатайгаар шинэчлэх
-                

Орчныг шат 

дараатайгаар шинэчлэх
-                

Орчныг шат 

дараатайгаар шинэчлэх
-                

Лабораторийн орчин 

нөхцөл сайжрах
-                БСШУСЯ СЯ -

2

Туршилтын үйлдвэр, технологи дамжуулах төв,

бизнес инкубатор зэрэг инновацийн дэд бүтэц

байгуулах ажлыг зохион байгуулах

2017-2020 -                    -   - -                

Бизнес инкубатор, 

технологи дамжуулах 

төв байгуулагдах

-                
Туршилтын үйлдвэр 

байгуулагдах
-                

Инновацийн бусад дэд 

бүтцүүд байгуулагдах
-                БСШУСЯ СЯ ЭШБ-ууд

3
Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн алсын зайн

удирдлага, хяналтын системийг байгуулах
2017-2020 Улсын төсөв           3,750.0 

40 сайтад алсын зайн 

хяналтын систем 

байгуулах

500.0            

113 сайтад алсын зайн 

хяналтын систем 

байгуулах

1,080.0         

113 сайтад алсын зайн 

хяналтын систем 

байгуулах

1,080.0         

115 сайтад алсын зайн 

хяналтын систем 

байгуулах

1,090.0         ХХМТГ "РТҮС" УТҮГ -

4
Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн парк

байгуулах
2016-2020 Гадаад эх үүсвэр              853.0 

ТЭЗҮ боловсруулж, 

байгаль орчин, техник 

технологийн үнэлгээ 

хийх

453.0            
Эрчим хүч, дулаан, 

усны эх үүсвэрт холбох
400.0            - -                - -                ХХМТГ, ҮХГ ТББ-ууд -

5

Зам, тээврийн салбарын эрдэм шинжилгээ

судалгааг цөм технологи, тэргүүлэх чиглэлийн

хүрээнд хөгжүүлэх

2016-2020

Гадаад эх үүсвэр, 

төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл

        25,000.0 

Зам, тээврийн салбарт 

тэргүүлэх чиглэл, цөм 

технологийг нэвтрүүлэх 

хүрээнд судалгааны 

ажил хийгдэх

8,000.0         
Судалгааны ажил 

хийгдэх
8,000.0         

Судалгааны ажил 

хийгдэх
5,000.0         

Судалгааны ажил 

хийгдэх
4,000.0         БСШУСЯ ЗТХЯ

Их, дээд 

сургуулиуд, 

ТББ-ууд

6

Зам, тээврийн салбарын эрдэм шинжилгээ,

туршилт судалгааны байгууллагатай болох

ажлыг эхлүүлэх

2017-2019

Гадаад эх үүсвэр, 

төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл

        10,000.0 
Судалгааны ажил 

хийгдэх
6,000.0         

Эрдэм шинжилгээ 

судалгааны 

байгууллагатай болох 

холбогдох шийдвэр 

гаргуулах

4,000.0         ТЭЗҮ-ийг боловсруулах -                - -                ЗТХЯ БСШУСЯ ТББ-ууд

7

Авто замын салбарт дотоодод үйлдвэрлэсэн

бүтээгдэхүүн, цемент ашиглан цемент бетон

хучилттай авто зам барьж, өртөг зардал хямд

авто замын дэвшилтэт техник, технологи

нэвтрүүлэх, үндэсний стандартыг бий болгох

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр         50,000.0 

Дотоодод үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдэхүүн, 

цементээр бетон 

хучилттай авто зам 

барих, замын өртөг 

зардлыг бууруулах, 

ашиглалтын чанарыг 

сайжруулах техник 

технологийг 

боловсруулах

10,000.0       

Дотоодын 

бүтээгдэхүүн, 

цементээр бетон 

хучилттай авто зам 

барих технологи бүхий 

зам барьж турших

20,000.0       

Дотоодын 

бүтээгдэхүүн, 

цементээр бетон 

хучилттай авто зам 

барих чиглэлээр 

Үндэсний стандарт бий 

болох

10,000.0       

Цемент бетон 

хучилттай зам барих 

эрх зүйн орчин бий 

болох

10,000.0       ЗТХЯ - -

8

МБСБ-уудад судалгаа-туршилт-үйлдвэрлэл,

инноваци лабораторийн орчныг бүрдүүлэхэд

дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          2,000.0 

5 хүртэлх МБСБ-д 

лабораторийг 

байгуулах

500.0            

5 хүртэлх МБСБ-д 

лабораторийг 

байгуулах

500.0            

5 хүртэлх МБСБ-д 

лабораторийг 

байгуулах

500.0            

5 хүртэлх МБСБ-д 

лабораторийг 

байгуулах

500.0            ХНХЯ МБСБ-ууд -

9

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн

эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдийг сонгон

шалгаруулж, шинэ инновацийг нэвтрүүлэн,

нутагшуулах бааз бий болгох

2016-2020 Улсын төсөв           5,000.0 

Эрдэм шинжилгээ, 

шинэ технологи, 

инновацийг хөгжүүлэх 

эрх зүйн орчныг 

бүрдүүлэх

-                

Шинэ инноваци 

нутагшуулах төсөл 

хэрэгжүүлж эхэлсэн 

байгууллагын тоо 5 

хувьд хүрэх

2,000.0         

Шинэ инноваци 

нутагшуулах төсөл 

хэрэгжүүлж эхэлсэн 

байгууллагын тоо 5 

хувьд хүрэх

2,000.0         

Шинэ инноваци 

нутагшуулах төсөл 

хэрэгжүүлж эхэлсэн 

байгууллагын тоо 5 

хувьд хүрэх

1,000.0         ЭМЯ БСШУСЯ ААН-үүд

10

Уул уурхай, шинжлэх ухааны чиглэлд бүх

нийтийн боловсролыг дээшлүүлэх хүрээнд

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн мэдээллийн

төв байгуулах барилга, байгууламжийн

асуудлыг шийдвэрлэх

2018 Улсын төсөв              150.0 

Шинжлэх ухаан, танин 

мэдэхүйн мэдээллийн 

төвийг байгуулах ТЭЗҮ-

ийг боловсруулах

-                

Шинжлэх ухаан, танин 

мэдэхүйн мэдээллийн 

төвийн байрны 

асуудлыг 

шийдвэрлүүлэх, ТЭЗҮ-

ийг батлуулах

50.0              

Шинжлэх ухаан, танин 

мэдэхүйн мэдээллийн 

төвийн үйл ажиллагааг 

эхлүүлэх

50.0              
Тогтмол үйл 

ажиллагаатай болох
50.0              ЦЭКАА

УУХҮЯ, 

БСШУСЯ, 

ЭХЯ, ТӨБЗГ

-

11

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн мэдээллийн

төв байгуулах барилга, байгууламжийн дотоод

зураг төсөл, үзүүлэн бэлтгэх, макет,

үзвэрүүдийг хийх, тохижолт болон бусад арга

хэмжээг зохион байгуулах

2017

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

             700.0 

Байгууламжийн дотоод 

зураг төсөл, үзүүлэнг 

бэлтгэх

100.0            
Макет, үзвэрүүдийг 

бэлтгэх
200.0            

Байгууламжийн 

тохижилтыг хийх, 

ашиглалтад оруулах

200.0            
Тогтмол үйл 

ажиллагаатай болох
200.0            ЦЭКАА

УУХҮЯ, 

БСШУСЯ, 

ЭХЯ

-

3.2.33. Шинжлэх ухаан, технологи,

инновацийн салбарт олон улсын жишигт

нийцсэн барилга, байгууламж,

лабораторын орчин нөхцөл бүхий дэд

бүтцийг бий болгохыг дэмжинэ.

3.2.30. Үндэсний инновацийн тогтолцоог

хөгжүүлэх бодлогыг тууштай баримталж,

инноваци, гарааны бизнес, оюуны

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, экспортыг

нэмэгдүүлнэ.

3.2.32. Оюуны өмчийн үнэлэмжийг

нэмэгдүүлж, монгол хүний эзэмшиж

байгаа зохиогчийн эрх, патентыг

хамгаалах асуудлыг олон улсын түвшинд

хүргэж, сурталчлах ажлыг идэвхжүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

3.2.34. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай

хуульд үндэслэн хувийн хэвшлийн

оролцоонд тулгуурласан Хамтын хөрөнгө

оруулалтын санг байгуулж, инновацийн

төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэх

тааламжтай бүтцийг бүрдүүлнэ.

1

Төр, хувийн хэвшлийн хамтарсан хэлбэрээр

инновацийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх эрх

зүйн орчин бүрдүүлж, хамтын хөрөнгө

оруулалтын сан байгуулах санал боловсруулах

2017 -                    -   

Хөрөнгө оруулалтын 

сан байгуулах санал 

боловсруулах

-                - -                - -                - -                БСШУСЯ СЯ, СЗХ, ҮХГ ААН-үүд

1

Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн хүний

нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулж,

хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           3,000.0 - -                

Шинжлэх ухаан, 

технологи, инновацийн 

хүний нөөцийг 

хөгжүүлэх хөтөлбөр-1-

ийг боловсруулах

1,000.0         
Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах
1,000.0         

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах
1,000.0         БСШУСЯ СЯ -

2
Нийгмийн мэдээллийн сүлжээг ашиглах

зохистой хэрэглээг бий болгох
2016-2020 -                    -   

Төрийн 

байгууллагуудад 

нийгмийн мэдээллийн 

сүлжээг ашиглах 

ерөнхий загвар 

боловсруулах

-                

Төрийн 

байгууллагуудын 

хэрэглээнд нийгмийн 

мэдээллийн сүлжээг 

зохистой ашиглах 

загварыг нэвтрүүлэх

-                

Нийгмийн мэдээллийн 

сүлжээний зохистой 

хэрэглээг дэмжих 

чиглэлээр арга хэмжээ 

хэрэгжүүлэх

-                

Нийгмийн мэдээллийн 

сүлжээний зохистой 

хэрэглээг дэмжих 

чиглэлээр арга хэмжээ 

хэрэгжүүлэх

-                ХХМТГ

БСШУСЯ, 

ХНХЯ, ХХЗХ, 

МТҮП, "ҮДТ" 

УТҮГ

Их, дээд 

сургуулиуд

3

Багш нарыг үйлдвэр, ААНБ-ын дэвшилтэт

тоног төхөөрөмж дээр дадлагажуулах, багш-

инженер техникийн ажилтнуудын солилцооны

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр              120.0 

МБСБ-ын багш, 

удирдах ажилтны ур 

чадвар сайжрах

30.0              

Багш нарыг үйлдвэр, 

ААНБ-уудад 

дадлагажуулах, багш-

инженер техникийн 

ажилтнуудын 

солилцооны 

хөтөлбөрийг 

боловсруулах

30.0              

Багш нарыг үйлдвэр, 

ААНБ-уудад 

дадлагажуулах, багш-

инженер техникийн 

ажилтнуудын 

солилцооны 

хөтөлбөрийг 

боловсруулах

30.0              

Багш нарыг үйлдвэр, 

ААНБ-уудад 

дадлагажуулах, багш-

инженер техникийн 

ажилтнуудын 

солилцооны 

хөтөлбөрийг 

боловсруулах

30.0              ХНХЯ МБСБ-ууд
БСШУСЯ, 

ОӨУБЕГ

1
Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа байгуулж,

холбогдох дүрэм журмыг боловсруулах
2018-2020 Улсын төсөв              200.0 

Шинжлэх ухааны 

паркийн захиргаа 

байгуулагдах

50.0              
Холбогдох журам, 

дүрэм гарах
50.0              - 50.0              - 50.0              БСШУСЯ СЯ, ҮХГ -

2
Шинжлэх ухааны паркийг байгуулах ТЭЗҮ-ийг

боловсруулах
2018-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          2,000.0 - -                

ТЭЗҮ-ийг боловсруулах 

судалгаа хийгдэх
500.0            

ТЭЗҮ-ийг боловсруулах 

ажлыг эхлүүлэх
1,500.0         

ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, 

шаардагдах хөрөнгө 

оруулалтын хэмжээ 

тодорхой болох

-                БСШУСЯ СЯ, ҮХГ -

3

Судалгаа, хөгжлийн инкубатор төв, загвар аж

ахуй, агро парк байгуулахад бодлогоор

дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           3,500.0 

10-15 загвар аж ахуй 

байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлэх

1,000.0         

10-15 загвар аж ахуй 

байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлэх

1,000.0         

10-15 загвар аж ахуй 

байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлэх

1,000.0         

10-15 загвар аж ахуй 

байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлэх

500.0            ХХААХҮЯ
ҮХГ, ЭШБ-

ууд

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

4
Зөвлөх нэвтрүүлэх үйлчилгээний хуулийн

төслийг боловсруулж, батлуулах
2017-2020 -                    -   

Хууль боловсруулах 

суурь судалгаанууд 

хийгдэх

-                

Ажлын хэсэг байгуулж, 

хуулийн үзэл 

баримтлалыг 

боловсруулан 

батлуулах

-                

Хуулийн төслийг 

боловсруулан ЗГ-ын 

хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэх

-                - -                ХХААХҮЯ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ЭШБ-ууд

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

1
Салбар дамнасан өндөр технологийн нээлттэй

лабораторийг байгуулах
2017-2020 Улсын төсөв         21,000.0 - -                

Лаборатори байгуулах 

судалгаа хийж, эхний 

үе шатны хөрөнгө 

оруулалт хийгдэх

10,000.0       

Дараагийн шатны 

хөрөнгө оруулалт 

хийгдэх

10,000.0       

Өндөр технологийн 

лаборатори 

байгуулагдах

1,000.0         БСШУСЯ СЯ

ШУА, их, 

дээд 

сургуулиуд

2
Био, нанотехнологийг хөгжүүлэх зорилтот

шинжлэх ухаан технологийн төсөл хэрэгжүүлэх
2018-2020 Улсын төсөв           3,000.0 - -                Төслийг хэрэгжүүлэх 1,000.0         Төслийг хэрэгжүүлэх 1,000.0         Төслийг хэрэгжүүлэх 1,000.0         БСШУСЯ СЯ -

3

Инновацийн зуучлал, мэдээлэл, маркетингийн

тогтолцоог хөгжүүлэх чиглэлээр үндэсний

болон олон улсын чуулган, зөвлөлдөх уулзалт,

хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, тодорхой

шийдэл, үр дүнд хүрэх

2017-2020 Улсын төсөв           1,600.0 

Салбарын судалгаа ба 

хөгжлийн чиглэлээр 

олон улсын чуулган 1, 

салбарын хэмжээний 

зөвлөлдөх уулзалт, 

хэлэлцүүлэг 2-оос 

доошгүй удаа зохион 

байгуулах

200.0            

Салбарын судалгаа ба 

хөгжлийн чиглэлээр 

олон улсын чуулган 1, 

салбарын хэмжээний 

зөвлөлдөх уулзалт, 

хэлэлцүүлэг 2-оос 

доошгүй удаа зохион 

байгуулах

600.0            

Салбарын судалгаа ба 

хөгжлийн чиглэлээр 

олон улсын чуулган 1, 

салбарын хэмжээний 

зөвлөлдөх уулзалт, 

хэлэлцүүлэг 2-оос 

доошгүй удаа зохион 

байгуулах

200.0            

Салбарын судалгаа ба 

хөгжлийн чиглэлээр 

олон улсын чуулган 1, 

салбарын хэмжээний 

зөвлөлдөх уулзалт, 

хэлэлцүүлэг 2-оос 

доошгүй удаа зохион 

байгуулах

600.0            ХХААХҮЯ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ЭШБ-ууд

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

4

Био, нано технологийг хөгжүүлж оюуны

багтаамж, экспортын чиг баримжаатай

бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээг

нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн инновацийн

төслүүдийг хэрэгжүүлж, гарааны компани

байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           2,000.0 

5 инновацийн төсөл, 2-

3 гарааны компани 

байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлэх

500.0            

5 инновацийн төсөл, 2-

3 гарааны компани 

байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлэх

500.0            

5 инновацийн төсөл, 2-

3 гарааны компани 

байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлэх

500.0            

5 инновацийн төсөл, 2-

3 гарааны компани 

байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлэх

500.0            ХХААХҮЯ

Мэргэжлийн 

холбоод, 

ЭШБ-ууд

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

1

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин

өнгөрөх Европ, Азийг холбосон транзит

мэдээллийн урсгалын хэмжээ, гадаад гарцын

тоог нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

2016-2017 -                    -   

Монгол Улсын нутаг 

дэвсгэрээр дамжин 

өнгөрөх Европ, Азийг 

холбосон транзит 

мэдээллийн урсгалыг 

нэмэгдүүлэх асуудлыг 

бүс нутгийн баримт 

бичигт тусгах

-                - -                - -                - -                ХХМТГ ГХЯ, ХХЗХ

Тусгай 

зөвшөөрөл 

эзэмшигчид

2

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр олон улсын

транзит урсгалыг дамжуулах сүлжээний газар

зүйн шинэ чиглэлийг тодорхойлж, сүлжээг

шинээр байгуулах

2017-2020

Гадаад эх үүсвэр, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт

        25,000.0 

Монгол Улсын нутаг 

дэвсгэрээр олон улсын 

транзит урсгалыг 

дамжуулах сүлжээний 

газар зүйн шинэ 

чиглэлийг тодорхойлох, 

хайгуулын ажлыг 

гүйцэтгэж төсвийг 

тооцоолох

500.0            

Монгол Улсын нутаг 

дэвсгэрээр дамжин 

өнгөрөх Европ, Азийг 

холбосон транзит 

мэдээллийн урсгалыг 

нэмэгдүүлэх дэд 

бүтцийг байгуулж эхлэх

18,500.0       

Монгол Улсын нутаг 

дэвсгэрээр олон улсын 

транзит урсгалыг 

дамжуулах сүлжээний 

шинэ чиглэлийн дагуу 

өргөтгөл, шинэчлэлийн 

ажлыг эхлүүлэх

3,000.0         

Монгол Улсын нутаг 

дэвсгэрээр олон улсын 

транзит урсгалыг 

дамжуулах сүлжээний 

шинэ чиглэлийн дагуу 

өргөтгөл, шинэчлэлийг 

хийх

3,000.0         ХХМТГ - -

3.2.37. Нээлттэй лабораторид суурилсан

био, нанотехнологийг хөгжүүлж, оюуны

багтаамж өндөртэй, экспортын чиг

баримжаатай бүтээгдэхүүний нэр төрөл,

тоо хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

3.2.36. Салбарын эдийн засгийн үр

өгөөжийг нэмэгдүүлэх өндөр технологийн

судалгаа ба хөгжил, инновацийн болон

зөвлөх, нэвтрүүлэх үйлчилгээний үйл

ажиллагааны суурь бүтцийг хөгжүүлэх,

эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлнэ.

3.2.35. Шинжлэх ухаан, технологи,

инновацийн салбарын хүний нөөцийг

хөгжүүлэх бодлого баримтална.

3.2.38. Монгол Улсад Ази, Европыг

холбосон мэдээлэл дамжуулах өндөр

хурдны сүлжээ бүхий өгөгдлийн төв (Data

center) байгуулах боломж бүрдүүлж,

төрийн хамгаалалтад авч, мэдээллийн

аюулгүй байдлыг ханган олон улсын

компаниуд чөлөөтэй транзит ашиглах

боломж бүрдүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

3

Монгол Улсад Ази, Европыг холбосон

мэдээлэл дамжуулах өндөр хурдны сүлжээ

бүхий өгөгдлийн төв (Data center) байгуулах

хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэх

2016-2020
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
        10,000.0 

Хууль, эрх зүй, бодлого, 

зохицуулалтын 

шаардлагатай орчны 

судалгаа хийх, олон 

улсын өгөгдлийн төвийг 

дотоодын интернэт 

урсгалд дэмжлэг 

үзүүлэх харилцан 

холболтын 

төхөөрөмжийг 

суурилуулах

3,000.0         

Олон улсын өгөгдлийн 

төвийг байгуулж, 

шаардлагатай дэд 

бүтцийг байгуулах

5,000.0         

Олон улсын өгөгдлийн 

төвийн мэдээллийн 

багтаамж, дэд бүтцийн 

хүчин чадлыг 

бүрдүүлэх

2,000.0         
Олон улсын өгөгдлийн 

төвийг байгуулах
-                ХХМТГ

ГХЯ, ХХЗХ, 

"ҮДТ" УТҮГ
-

1 “Монгол уран бүтээл” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018-2020 Улсын төсөв         35,000.0 
Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
10,000.0       

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
10,000.0       

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
15,000.0       БСШУСЯ

Нийслэлийн 

СУГ
-

2
Контентийг дэмжих Үндэсний хөтөлбөр

боловсруулах
2016-2019 -                    -   

Контентыг дэмжих 

Үндэсний хөтөлбөр 

боловсруулах

-                

Контентыг дэмжих 

Үндэсний хөтөлбөр 

батлуулах

-                

Батлагдсан 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх

-                - -                ХХМТГ ХХЗХ -

3
Монгол контентийг хөгжүүлж, интернэтийн

дотоод урсгалын хэмжээг нэмэгдүүлэх
2016-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

             700.0 
Монгол контентын 

платформ хөгжүүлэх
700.0            

Монгол хэл дээрх 

үндэсний тоон 

контентийн тоо, 

хүртээмж нэмэгдэх

-                

Монгол хэл дээрх 

үндэсний тоон 

контентийн тоо, 

хүртээмж нэмэгдэх

-                

Монгол хэл дээрх 

үндэсний тоон 

контентийн тоо, 

хүртээмж нэмэгдэх

-                ХХМТГ

МТҮП, 

МҮХАҮТ, 

мэргэжлийн 

холбоод

ААН-үүд

4

Программ хангамжийг экспортлох, импорт

орлох, оюун ухаан шингэсэн бүтээгдэхүүнийг

дотоод, гадаадын зах зээлд нийлүүлэх

үйлдвэрлэл хөгжүүлэхийг дэмжих

2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

             200.0 

Дотоодын программ 

хангамж, контент 

үйлдвэрлэгчдийн 

талаарх /контент 

хэрэглэгчид болон 

үйлдвэрлэгчид, 

тэдгээрийн төрөл/ 

судалгаа хийгдэх

-                

 Дотоодын программ 

хангамж, контент 

үйлдвэрлэгчдийн 

тогтвортой үйл 

ажиллагаа явуулах арга 

замыг тодорхойлох

-                

Дотоодын зах зээлд 

тохирсон, зорилтот 

бүлгүүдэд чиглэсэн, 

гадаад зах зээлд 

өрсөлдөхүйц 

контентуудын тоо 

нэмэгдэх

100.0            

Дотоодын зах зээлд 

тохирсон, зорилтот 

бүлгүүдэд чиглэсэн, 

гадаад зах зээлд 

өрсөлдөхүйц 

контентуудын тоо 

нэмэгдэх

100.0            ХХМТГ

МТҮП, 

мэргэжлийн 

холбоод

ААН-үүд

5

Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн нийтэд

хүртээмжтэй давуу талыг ашиглан хувь хүний

хөгжил, мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэхэд

чиглэсэн, үр өгөөж бүхий контентуудыг түгээх

2019-2020 Улсын төсөв              100.0 - -                - -                

Радио, телевизээр 

дамжуулагдсан 

үндэсний контентын 

тоо нэмэгдэх

50.0              

Радио, телевизээр 

дамжуулагдсан 

үндэсний контентын 

тоо нэмэгдэх

50.0              ХХМТГ МТҮП ААН-үүд

1

Сансрын холбооны үндэсний хиймэл дагуулын

радио давтамжийн төлөвлөлт болон

координаци хийх программ хангамж, техник

хэрэгсэл нийлүүлэх, холбогдох олон улсын

стандарт, зөвлөмжүүдийг нутагшуулж,

мэдээллийн сан үүсгэх

2016-2019 -                    -   

Үндэсний хиймэл 

дагуул хөөргөхөд 

шаардлагатай 

программ хангамж бий 

болох, холбогдох эрх 

зүйн болон техникийн 

баримт бичгүүд, 

стандарт 

зөвлөмжүүдийн 

мэдээллийн сан үүсэх

-                

Үндэсний хиймэл 

дагуул хөөргөхөд 

шаардлагатай техник 

хэрэгсэлтэй болох, 

хиймэл дагуулын 

тооцоолол хийх олон 

улсын стандарт 

зөвлөмжүүдээр 

мэдээллийн санг 

баяжуулах

-                

Дэлхийн радио 

холбооны дүрмийн 

шинэчлэлтэй 

холбоотойгоор 

мэдээллийн санг 

шинэчлэн баяжуулах, 

Монгол Улсад 

хуваарилагдсан хиймэл 

дагуулын байрлалыг 

тусгай программ 

хангамж, техник 

хэрэгслийн 

тусламжтайгаар 

хамгаалах

-                

Дэлхийн радио 

холбооны дүрмийн 

шинэчлэлтэй 

холбоотойгоор 

мэдээллийн санг 

шинэчлэн баяжуулах, 

Монгол Улсад 

хуваарилагдсан хиймэл 

дагуулын байрлалыг 

тусгай программ 

хангамж, техник 

хэрэгслийн 

тусламжтайгаар 

хамгаалах

-                ХХМТГ ХХЗХ
Их, дээд 

сургуулиуд

2

Үндэсний хиймэл дагуул хөөргөх сансрын

оновчтой байрлалыг эзэмших, үндэсний

хиймэл дагуулын радио давтамжийг олон

улсын мастер бүртгэлд бүртгүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв         20,100.0 

Үндэсний хиймэл 

дагуулын радио 

давтамжийн 

төлөвлөлтийг 

боловсруулж, ОУЦХБ-д 

илгээх, хиймэл 

дагуулын радио 

давтамжийн 

координаци хийх ажил 

эхлэх

400.0            

Үндэсний хиймэл 

дагуулын радио 

давтамжийн төлөвлөлт, 

техникийн шийдэл 

оновчтой болох, 

хиймэл дагуулд 

ашиглах радио 

давтамжийн 

төлөвлөлтийг олон 

улсын мастер бүртгэлд 

бүртгүүлэх ажил 

эрчимжих

4,700.0         

Хиймэл дагуулд 

ашиглах радио 

давтамжийн 

төлөвлөлтийг олон 

улсын мастер бүртгэлд 

бүртгүүлэх ажил 

үргэлжлэх, олон улсын 

радио давтамжийн 

координаци гэрээ 

хэлэлцээр хийх, хиймэл 

дагуул үйлдвэрлэх, 

хөөргөхтэй холбоотой 

зөвлөх үйлчилгээ эхлэх

7,700.0         

Хиймэл дагуул 

үйлдвэрлэх, хөөргөхтэй 

холбоотой зөвлөх 

үйлчилгээ эхлэх, олон 

улсын радио 

давтамжийн 

координаци гэрээ 

хэлэлцээр 

үргэлжлүүлэн хийх, 

үндэсний хиймэл 

дагуулын радио 

давтамжийг ОУЦХБ-ын 

радио давтамжийн 

мастер бүртгэлд 

бүртгүүлэх ажил 

төгсгөлийн шатандаа 

орох

7,300.0         ХХМТГ ХХЗХ -

3

Хиймэл дагуулын систем бий болгох чиглэлээр

мэргэшсэн хүний нөөцийг бүрдүүлэх ажлыг үе

шаттай авч хэрэгжүүлэх

2017-2019 Улсын төсөв           2,500.0 

Хиймэл дагуулын 

төслийн менежментэд 

сургах, хиймэл 

дагуулын радио 

давтамжийн төлөвлөлт 

боловсруулах, радио 

давтамжийн 

координаци хийх 

чадвартай 20 гаруй 

мэргэшсэн боловсон 

хүчнийг бэлтгэх

300.0            

Хиймэл дагуулын радио 

давтамжийн төлөвлөлт 

боловсруулах, радио 

давтамжийн 

координаци хийх 

чиглэлээр давтан 

мэргэшүүлэх, олон 

улсын гэрээ хэлэлцээр 

хийх, хиймэл дагуулын 

даатгал, худалдан 

авалтын асуудлаар 

мэргэшүүлэх

800.0            

Хиймэл дагуулын радио 

давтамжийг олон улсын 

мастер бүртгэлд 

бүртгүүлэх чиглэлд 

мэргэшүүлэх, хиймэл 

дагуулын хяналтын 

системд ажиллах 

мэргэжлийн боловсон 

хүчин бэлтгэх, 

үндэсний хиймэл 

дагуул ашиглах 

дотоодын зах зээл, 

боловсон хүчнийг 

бэлтгэх

800.0            

Хиймэл дагуулын 

үйлдвэрлэл, хөөргөлт, 

даатгалын талаар 

боловсон хүчнийг 

мэргэшүүлэх, хиймэл 

дагуулыг алсаас 

удирдах, хянах 

чиглэлээр мэргэшүүлэх, 

хяналтын газрын 

станцын тоног 

төхөөрөмж, хэлжилт, 

тохиргоо хийх 

чиглэлээр мэргэшүүлэх

600.0            ХХМТГ
БСШУСЯ, 

ХХЗХ
-

4
Хиймэл дагуулын хяналтын газрын станцын

барилга барих
2019-2020 Улсын төсөв         25,250.0 - -                - -                

Хяналтын газрын 

станцыг зураг төсөл, 

дэд бүтэц бэлэн болох

5,150.0         

Хяналтын газрын 

станцын барилга 

байгууламжийг барьж 

дуусах

20,100.0       ХХМТГ БХБЯ -

3.2.38. Монгол Улсад Ази, Европыг

холбосон мэдээлэл дамжуулах өндөр

хурдны сүлжээ бүхий өгөгдлийн төв (Data

center) байгуулах боломж бүрдүүлж,

төрийн хамгаалалтад авч, мэдээллийн

аюулгүй байдлыг ханган олон улсын

компаниуд чөлөөтэй транзит ашиглах

боломж бүрдүүлнэ.

3.2.39. “Монгол контент” бүтээгчдийг

дэмжих бодлого баримтална.

3.2.40. Сансрын холбооны үндэсний

хиймэл дагуул төслийг хэрэгжүүлж, газар

сансрыг холбосон үндэсний харилцаа

холбооны сүлжээ байгуулж, мэдээллийн

аюулгүй байдлыг хамгаална.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний

хүрээлэн, Палеонтологи, геологийн хүрээлэн,

Шинжлэх ухааны академийн нэгдсэн байрны

өргөтгөлийн барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэх

2017-2020 Улсын төсөв         11,900.0 
УХЭШХ-ийн өргөтгөл 

эхлэх
-                

УХЭШХ-ийн өргөтгөл 

үргэлжлэх, ПГХ болон 

ШУА-ийн нэгдсэн 

байрны өргөтгөлийн 

ажил эхлэх

5,900.0         

УХЭШХ-ийн 

өргөтгөлийн барилга 

баригдах, ПГХ болон 

ШУА-ийн нэгдсэн 

байрны өргөтгөлийн 

ажил үргэлжлэх

6,000.0         

ПГХ болон ШУА-ийн 

нэгдсэн байрны 

өргөтгөлийн ажил 

дуусах

-                БСШУСЯ СЯ -

2

Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын орчин

нөхцөлийг сайжруулж, их засварын ажлыг хийж

гүйцэтгэх

2017-2020 Улсын төсөв           4,600.0 Их засварууд хийгдэх 1,000.0         Их засварууд хийгдэх 1,000.0         Их засварууд хийгдэх 1,600.0         Их засварууд хийгдэх 1,000.0         БСШУСЯ СЯ -

3

Докторын болон докторын дараах судалгаа,

шинжилгээний ажлыг хүрээлэнгүүдэд

хэрэгжүүлж, сургалт, эрдэм шинжилгээний

ажлын нэгдлийг хангах

2018 -                    -   

Хүрээлэнгүүдэд 

докторын судалгаа 

явуулах эрх зүйн орчин 

бүрдэх

-                

Судалгаа, 

шинжилгээний ажлыг 

хэрэгжүүлэх

-                

Судалгаа, 

шинжилгээний ажлыг 

хэрэгжүүлэх

-                

Судалгаа, 

шинжилгээний ажлыг 

хэрэгжүүлэх

-                БСШУСЯ ЭШБ-ууд -

1
Соёлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын

төслийг боловсруулж, батлуулах
2017 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                

Холбогдох дүрэм, 

журмыг боловсруулж, 

шинэчлэх

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                БСШУСЯ

Нийслэлийн 

СУГ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

СУИС

2
Музейн тухай хуулийн төслийг боловсруулж,

батлуулах
2018 -                    -   - -                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                

Холбогдох дүрэм, 

журмыг боловсруулж, 

шинэчлэх

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                БСШУСЯ

Нийслэлийн 

СУГ, СӨҮТөв

Мэргэжлийн 

холбоод

3
Киноны тухай хуулийн төслийг боловсруулж,

батлуулах
2017 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                

Холбогдох дүрэм, 

журмыг боловсруулж, 

шинэчлэх

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                БСШУСЯ

Нийслэлийн 

СУГ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

Мэргэжлийн 

холбоод

4

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг

боловсруулж, батлуулах

2018 -                    -   - -                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                

Холбогдох дүрэм, 

журмыг боловсруулж, 

шинэчлэх

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                БСШУСЯ

Нийслэлийн 

СУГ, 

СӨҮТөв, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

5

Номын сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж,

батлуулах

2018 -                    -   - -                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                

Холбогдох дүрэм, 

журмыг боловсруулж, 

шинэчлэх

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                БСШУСЯ

Нийслэлийн 

СУГ, 

Монголын 

Үндэсний 

номын сан

-

6

Соёлын өвийг хамгаалах, сэргээн засварлахад

шаардлагатай бараа, ажил, үйлчилгээ

худалдан авах эрх зүйн зохицуулалтыг

боловсронгуй болгох

2017 -                    -   - -                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                

Холбогдох дүрэм, 

журмыг боловсруулж, 

шинэчлэх

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                БСШУСЯ СЯ -

3.2.43. Орчин үеийн музейн стандарт

шаардлагыг хангасан байгалийн түүхийн

музейг шинээр барина.
1

Музейн барилгын зураг төсвийг боловсруулж,

барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх
2017-2020 Гадаад тусламж       101,500.0 

Газрын зөвшөөрөл 

болон барилга барих 

техникийн нөхцөлийг 

бэлтгэх

1,500.0         
Барилга угсралтын 

ажлыг эхлүүлэх
35,000.0       

Барилга угсралтын 

ажлыг үргэлжлүүлэх
35,000.0       

Барилга угсралтын 

ажлыг дуусгах
30,000.0       БСШУСЯ СЯ

Байгалийн 

түүхийн 

музей

1

Уран бүтээлийн үйлдвэрлэл дэх зохиогчийн

эрхийн урамшуулал, түүний хэм хэмжээг

тогтоосон эрх зүйн зохицуулалтыг

боловсронгуй болгож хэрэгжүүлэх

2018-2019 -                    -   

Журмын төслийг 

боловсруулах ажлын 

хэсгийг байгуулж, 

хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулах

-                
Журам батлагдан 

хэрэгжиж эхлэх
-                Журмыг хэрэгжүүлэх -                Журмыг хэрэгжүүлэх -                БСШУСЯ СЯ

Төрийн 

болон ТББ-

ууд

2
“Сонгодог урлаг-III” үндэсний хөтөлбөрийг

баталж, хэрэгжилтийг хангах
2017-2020 Улсын төсөв           9,000.0 

”Сонгодог урлаг-III” 

хөтөлбөрийг батлуулах
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
3,000.0         

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
3,000.0         

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
3,000.0         БСШУСЯ

Нийслэлийн 

СУГ

Төрийн 

болон ТББ-

ууд

3

Хүүхэд залуучуудад монгол ахуй, монгол өв

соёлыг өвлүүлэх, дархлааг бий болгох, уран

бүтээлийг дэмжих чиглэлээр үе шаттай арга

хэмжээг хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           5,000.0 - -                

Уралдаан тэмцээн 

зохион байгуулах, уран 

бүтээлийн тоо нэмэгдэх

1,500.0         

Уралдаан тэмцээн 

зохион байгуулах, уран 

бүтээлийн тоо нэмэгдэх

2,000.0         

Уралдаан тэмцээн 

зохион байгуулах, уран 

бүтээлийн тоо нэмэгдэх

1,500.0         БСШУСЯ
Нийслэлийн 

СУГ

Төрийн 

болон ТББ-

ууд

4
Монгол хэл, бичгийн соёлын судалгааг дэмжин

жилд 10-аас доошгүй бүтээлийг хэвлүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
          2,000.0 

Бүтээлийг сонгон 

шалгаруулж хэвлүүлэх
500.0            

Бүтээлийг сонгон 

шалгаруулж хэвлүүлэх
500.0            

Бүтээлийг сонгон 

шалгаруулж хэвлүүлэх
500.0            

Бүтээлийг сонгон 

шалгаруулж хэвлүүлэх
500.0            БСШУСЯ

Монголын 

Үндэсний 

номын сан

ШУА, 

Монголын 

зохиолчдын 

эвлэл

3.2.45. Улаанбаатар хотод ажиллаж

байгаа төрийн болон орон нутгийн өмчийн

соёл урлагийн зориулалттай театр,

соёлын төвүүдийн барилгын нөхцөл

байдлыг үнэлж, мэргэжлийн соёл,

урлагийн байгууллагуудыг уран бүтээл

туурвих, тоглолт зохион байгуулах

боломжийг судалж, хэрэгжүүлнэ.

1

Нийслэл хот дахь төрийн өмчийн мэргэжлийн

урлагийн байгууллагууд болон Соёлын төв

өргөө, Үйлдвэрчний эвлэлийн соёлын төв

ордон, Нийслэлийн Залуучуудын соёлын төв

зэрэг соёл, урлагийн зориулалтаар баригдсан

барилга байгууламжийн ашиглалтын байдалд

үнэлгээ хийх

2017
Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
               15.0 

Үнэлгээ, дүгнэлт 

танилцуулагдах
15.0              

Уран бүтээл туурвих 

тайз, дэлгэцийн 

хуваарилалтыг 

боловсронгуй болгох 

хувилбар батлагдан, 

хэрэгжиж эхлэх

-                

Соёл, урлагийн 

байгууллагын уран 

бүтээл туурвих тайз, 

дэлгэцийн 

хуваарилалтыг 

боловсронгуй болгож 

хэрэгжүүлэх

-                

Соёл, урлагийн 

байгууллагын уран 

бүтээл туурвих тайз, 

дэлгэцийн 

хуваарилалтыг 

боловсронгуй болгож 

хэрэгжүүлэх

-                БСШУСЯ НЗДТГ

Соёл, 

урлагийн 

байгууллага

3.2.46. Жил бүр үндэсний бахархал, эх

оронч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд чиглэсэн

түүхийн сэдэвтэй кино, тайз дэлгэц, утга

зохиолын томоохон хэмжээний

мэргэжлийн түвшний 1 бүтээл туурвихад

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ.

1
Жил бүр улсын захиалгаар түүхэн сэдэвт уран

сайхны, бүрэн хэмжээний кино туурвих
2017-2020 Улсын төсөв           4,500.0 

Бүтээл шалгаруулах 

эрх зүйн зохицуулалтыг 

хангах

-                
Түүхэн сэдэвт уран 

сайхны кино туурвих
1,500.0         

Түүхэн сэдэвт уран 

сайхны кино туурвих
1,500.0         

Түүхэн сэдэвт уран 

сайхны кино туурвих
1,500.0         БСШУСЯ

Нийслэлийн 

СУГ

Төрийн 

болон ТББ-

ууд

1
“Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл” хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэх
2016-2020 Улсын төсөв         15,000.0 

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
3,000.0         

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
5,000.0         

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
5,000.0         

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
2,000.0         

БСШУСЯ, 

ҮХГ
НЗДТГ

Соёл, 

урлагийн 

байгууллага

3.2.47. Соёл урлагийн аялал жуулчлал

хөгжүүлэх, гадаадад монголын үндэсний

соёл урлагийг сурталчлах, үйлдвэрлэлийн

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох

талаар тусгайлсан бодлого хэрэгжүүлнэ.

3.2.44. Үндэсний болон сонгодог урлаг,

нүүдлийн соёл иргэншлийг төрийн ивээлд

байлгаж, хүний нөөцийг бэлтгэх,

хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлох,

мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах,

уран бүтээл туурвих, уран бүтээлчдийг

урамшуулах санхүүжилтийн тогтолцоог

боловсронгуй болгох, монгол хэл, бичгийн

соёлыг хадгалах, хамгаалах, судлах,

хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, ном,

бүтээл туурвих, соён гэгээрүүлэх монгол

өв соёлын дархлааг бий болгох талаар

цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

3.2.42. Соёлын тухай хуулийг шинэчлэн

баталж, киноны тухай, музейн тухай

хуулийг боловсронгуй болгон хэрэгжүүлэх

нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Тэргүүлэх зорилт №3.2.3. Соёл урлагийн салбарын хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож соёл урлагийг хөгжүүлэх бодлого, санхүүжилт, удирдлага зохион байгуулалтын шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ. Үндэсний болон сонгодог урлаг, нүүдлийн соёл иргэншлийг төрийн ивээлд байлгаж,

бүх нийтийн соёл урлагийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, соёл урлагийн аялал жуулчлал, гадаадад монголын үндэсний соёл урлагийг сурталчлах үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгож, монгол контентийг хөгжүүлнэ. Нийтийн биеийн тамирын нийгмийн орчин,

үйлчилгээг боловсронгуй болгох, үндэсний спортын өв соёлыг хөгжүүлэх, өвлөн уламжлах, спортын эрдэм шинжилгээ, спортын анагаах ухааныг хөгжүүлэх, тамирчдын бэлтгэл сургуулилт хийх таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, спортыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, тэмцээн,

наадмын тогтолцоог боловсронгуй болгох, тамирчин дасгалжуулагчдын нийгмийн хамгааллыг сайжруулах бодлого, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож, биеийн тамир, спортын дэд бүтцийг сайжруулан нийтийн биеийн тамир, спортын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

3.2.41. Байгаль, эдийн засаг, нийгэм,

хууль, эрх зүй зэрэг салбарын шинжлэх

ухааныг хөгжүүлэх, тухайн салбарын

эрдэмтдийн болон хүрээлэнгийн үйл

ажиллагааг сайжруулах бодлого

хэрэгжүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Монгол Улсын соёлын өдрийг гадаадад, бусад

орны соёлын өдрийг өөрийн оронд зохион

байгуулах

2017-2020 Улсын төсөв           2,000.0 
Уран бүтээлчдийг 

солилцох
500.0            

2-оос доошгүй улстай 

соёлын өдрүүдийг 

харилцан зохион 

байгуулах

500.0            

2-оос доошгүй улстай 

соёлын өдрүүдийг 

харилцан зохион 

байгуулах

500.0            

2-оос доошгүй улстай 

соёлын өдрүүдийг 

харилцан зохион 

байгуулах, уран 

бүтээлчдийг солилцох

500.0            БСШУСЯ ГХЯ

Соёл, 

урлагийн 

байгууллага

1
Музей, номын сангийн стандартыг шинэчлэн

батлуулах
2018 -                    -   - -                

Стандартын төслийг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                - -                - -                БСШУСЯ
Нийслэлийн 

СУГ
-

2

Улсын болон орон нутгийн 10 музейг

стандартын шаардлага хангасан сан хөмрөгтэй

болгох

2019-2020
Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
          1,300.0 - -                

Улс, орон нутгийн 5 

музейг стандартын 

шаардлага хангасан 

сан хөмрөгтэй болгох

500.0            

Улс, орон нутгийн 5 

музейг стандартын 

шаардлага хангасан 

сан хөмрөгтэй болгох

400.0            

Улс, орон нутгийн 5 

музейг стандартын 

шаардлага хангасан 

сан хөмрөгтэй болгох

400.0            БСШУСЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

1
Орхон, Баянхонгор, Өмнөговь аймгийн музейн

барилгыг шинээр барих
2017-2019

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
        14,300.0 

Орхон, Баянхонгор, 

аймгийн музейн газрын 

зөвшөөрөл болон 

барилга барих 

техникийн нөхцөлийг 

бэлтгэх, зураг төсвийг 

шинэчлэх

1,000.0         

Орхон, Баянхонгор, 

аймгийн музейн 

барилгыг эхлүүлэх, 

Өмнөговь аймгийн 

музейн газрын 

зөвшөөрөл, техникийн 

нөхцөл, зураг төсвийг 

боловсруулах

9,000.0         

Орхон, Баянхонгор, 

Өмнөговь аймгийн 

музейн барилга 

угсралтын ажлыг 

дуусгах

4,300.0         - -                
БСШУСЯ, 

СЯ

Өмнөговь, 

Баянхонгор, 

Орхон 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

Өмнөговь, 

Баянхонгор, 

Орхон 

аймгийн 

музей

2

Архангай, Дундговь, Завхан, Төв аймгийн

хөгжимт драмын театрын барилгыг барьж

дуусгах

2017-2019
Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
        38,300.0 

Төв аймгийн ХДТ-ын 

барилгыг дуусгах, 

Архангай, Дундговь, 

Завхан аймгийн ХДТ-

ын барилга угсралтын 

ажлыг үргэлжлүүлэх

9,000.0         

Архангай, Дундговь, 

Завхан аймгийн ХДТ-

ын барилга угсралтын 

ажлыг үргэлжлүүлэх

12,000.0       

Завхан аймгийн ХДТ-

ын барилга угсралтын 

ажлыг дуусгах, 

Архангай, Дундговь 

аймгийн ХДТ-ын 

барилга угсралтын 

ажлыг үргэлжлүүлэх

12,000.0       

Архангай, Дундговь 

аймгийн ХДТ-ын 

барилга угсралтын 

ажлыг дуусгах

5,300.0         
БСШУСЯ, 

СЯ

Архангай, 

Дундговь, 

Завхан, Төв 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

-

3

Увс, Ховд, Булган аймгийн Хөгжимт драмын

театр, Говьсүмбэр аймгийн чуулгын барилгыг

шинээр барих

2018-2020
Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
        80,000.0 

Барилгын зураг төсөв, 

газар, техникийн 

нөхцөлийг бэлтгэх

4,000.0         
Барилга угсралтын 

ажлыг эхлүүлэх
30,000.0       

Барилга угсралтын 

ажлыг үргэлжлүүлэх
30,000.0       

Барилга угсралтын 

ажлыг үргэлжлүүлэх
16,000.0       

БСШУСЯ, 

СЯ

Увс, Ховд, 

Булган, 

Говьсүмбэр 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

-

4

Зарим дүүргийн соёлын ордон, сумын соёлын

төвийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтад

оруулах

2018-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

        45,000.0 - -                

5 соёлын төвийн 

барилга ашиглалтад 

орох

10,000.0       
3 соёлын ордон 

ашиглалтад орох
15,000.0       

10 соёлын төвийн 

барилга ашиглалтад 

орох

20,000.0       
БСШУСЯ, 

СЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

5

Урлагийн шилдэг уран бүтээл, номын сан,

музейн зөөврийн үйлчилгээг алслагдсан аймаг,

сум, дүүргийн хүн амд хүргэж үйлчлэх

2017-2020 Улсын төсөв           2,000.0 
Иргэдэд соёл, урлагийн 

үйлчилгээ хүргэх
500.0            

Иргэдэд соёл, урлагийн 

үйлчилгээ хүргэх
500.0            

Иргэдэд соёл, урлагийн 

үйлчилгээ хүргэх
500.0            

Иргэдэд соёл, урлагийн 

үйлчилгээ хүргэх
500.0            БСШУСЯ

Нийслэлийн 

СУГ

Холбогдох 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

3.2.50. Соёл, урлагийг дэмжих сан

байгуулна.
1 Соёл, урлагийг дэмжих сан байгуулах 2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
        22,000.0 Сан байгуулагдах 3,000.0         

Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
5,000.0         

Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
7,000.0         

Үйл ажиллагаа бүрэн 

хэрэгжих
7,000.0         

БСШУСЯ, 

СЯ

Нийслэлийн 

СУГ
-

1 Чойжин ламын сүмийг сэргээн засварлах 2017-2020 Гадаад тусламж           5,600.0 

Сүмийн сэргээн 

засварлах зураг 

төсвийг бэлтгэх

500.0            

Сэргээн засварлах 

ажлын гүйцэтгэл 30 

хувьд хүрэх

2,000.0         

Сэргээн засварлах 

ажлын гүйцэтгэл 70 

хувьд хүрэх

2,000.0         
Сэргээн засварлах 

ажлыг дуусгах
1,100.0         

БСШУСЯ, 

СЯ

Нийслэлийн 

СУГ, СӨҮТөв
-

2
Тоньюкукын цогцолбор дурсгалыг хамгаалж,

музей байгуулах
2017-2019 Гадаад тусламж           5,500.0 

Цогцолбор дурсгалыг 

хамгаалах ажлыг 

дуусгах

500.0            

Музейн барилга 

угсралтын ажлыг 

эхлүүлэх

3,000.0         

Музейн барилга 

угсралтын ажлыг 

дуусгах

2,000.0         - -                
БСШУСЯ, 

СЯ

Нийслэлийн 

СУГ, СӨҮТөв
ШУА

3
Шороон бумбагарын бунхант булш, ханын

зургийг хамгаалж, музей байгуулах
2017-2020 Гадаад тусламж           7,600.0 

Дурсгалыг бэхжүүлж 

хамгаалах судалгааны 

ажлыг дуусгах

600.0            

Музейн барилгын зураг 

төсвийг боловсруулж, 

дэд бүтцийг байгуулах

2,000.0         

Музейн барилга 

угсралтын ажлыг 

эхлүүлэх

3,000.0         

Музейн барилга 

угсралтын ажлыг 

дуусгах

2,000.0         
БСШУСЯ, 

СЯ

Нийслэлийн 

СУГ, СӨҮТөв
ШУА

1

Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн

шинэчилсэн найруулгын төсөл болон

холбогдох журмыг боловсруулан батлуулах

2016-2018 -                    -   

Хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төслийг 

УИХ-д өргөн мэдүүлэх

-                

Олон улсын эрх зүйн 

зохицуулалтад нийцсэн 

шинэ эрх зүйн орчин 

бүрдэх

-                
Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах
-                БСШУСЯ БТСГ -

2

Биеийн тамир, спортын цогц хөтөлбөрийг

хуульд нийцүүлэн шинэчлэн баталж,

хэрэгжилтийг хангуулах

2017 -                    -   

Цогц хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хянах, 

хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөг шинэчлэн 

боловсруулж, батлах

-                
Цогц хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                

Цогц хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
-                

Цогц хөтөлбөрийг 

хэрэгжилтийг 

хангуулах, II дахь 

шатны үнэлгээг хийж, 

хэрэгжилтийг дүгнэх

-                БСШУСЯ БТСГ -

3
Үндэсний, багийн, өвлийн спортыг хөгжүүлэх

ЗГ-ын төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлэх
2017 Улсын төсөв              550.0 Төлөвлөгөө батлагдах 100.0            

Төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх
120.0            

Төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх
150.0            

Төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх
180.0            БСШУСЯ БТСГ -

4

Дотоодын болон олон улсын тэмцээн наадмын

төрөл, чанарыг сайжруулан, тогтолцоог

боловсронгуй болгох, спортыг эдийн засгийн

эргэлтэд оруулах эрх зүйн орчин бүрдүүлэх

2017-2019 -                    -   

Тэмцээн, наадмын 

тогтолцоог 

боловсронгуй болгох, 

спортыг эдийн засгийн 

эргэлтэд оруулах эрх 

зүйн орчныг бүрдүүлэх

-                

 Олон улсын наадмын 

мөчлөгт нийцүүлэн 

үндэсний хэмжээний 

тэмцээн, наадмыг 

зохион байгуулах

-                

 Олон улсын наадмын 

мөчлөгт нийцүүлэн 

үндэсний хэмжээний 

тэмцээн, наадмыг 

зохион байгуулах

-                

 Олон улсын наадмын 

мөчлөгт нийцүүлэн 

үндэсний хэмжээний 

тэмцээн, наадмыг 

зохион байгуулах

-                БСШУСЯ БТСГ ГХЯ, СЯ

5

Ерөнхий болон дээд боловсролын сургалтын

байгууллагын биеийн тамирын хичээлийн

хөтөлбөр агуулгыг боловсронгуй болгох

2017-2018  -                    -   

Биеийн тамир, 

спортоор бие даан зөв 

хичээллэх мэдлэг, 

дадал төлөвшүүлэх 

агуулгаар хөтөлбөрийг 

шинэчлэн 

боловсруулах

-                

Бие бялдрын 

чийрэгжилтийн түвшин 

тогтоох сорилын 

үнэлгээг биеийн 

тамирын хичээлийн 

үнэлгээнд тооцдог 

болох зохицуулалтыг 

хэрэгжүүлэх

-                

Биеийн тамирын 

хичээлийн хөтөлбөрт 

усан спортын хичээлийг 

сонгон суралцахаар 

тусгаж хэрэгжүүлэх

-                

Спортоор бие даан зөв 

хичээллэгчдийн тоо 

нэмэгдэх, дундаж 

наслалт уртсахад 

нөлөө үзүүлэх

-                БСШУСЯ БТСГ -

6

Зарим үндэсний шигшээ багийн үйл

ажиллагааг спортын мэргэжлийн холбоодтой

хамтран хэрэгжүүлэх зохицуулалтыг хийх

2016-2020 Улсын төсөв         29,000.0 

Шигшээ багийн үйл 

ажиллагааг спортын 

холбоод бие даан 

явуулах эрх зүйн орчин, 

тогтолцоо бүрдэх

6,500.0         

Спортын холбоод 

гэрээгээр шигшээ 

багийн үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх

7,000.0         

Спортын холбоод 

шигшээ багийн үйл 

ажиллагааг бие даан 

хэрэгжүүлэх

7,500.0         

Шигшээ багийн 

тамирчдын амжилт 

ахих

8,000.0         БСШУСЯ БТСГ
Мэргэжлийн 

холбоод

1
Спортын төв ордныг одоогийн сууринд

шинэчлэн барих
2017-2019 Улсын төсөв       276,000.0 

Спортын төв ордны 

барилгын ажил эхлэх
176,000.0     

Спортын төв ордны 

барилгын ажил 

үргэлжлэх

100,000.0     

Спортын төв ордныг 

ашиглалтад хүлээн 

авах

-                - -                БСШУСЯ СЯ, БТСГ ҮХГ

2
Олон улсын стандартад нийцсэн хөнгөн

атлетикийн тартанан зам барих
2017-2019 Улсын төсөв         15,000.0 

Цэнгэлдэх 

хүрээлэнгийн барилгын 

ажил эхлэх

5,000.0         

Цэнгэлдэх 

хүрээлэнгийн барилгын 

ажил үргэлжлэх

5,000.0         

Цэнгэлдэх хүрээлэнг 

ашиглалтад хүлээн 

авах

5,000.0         - -                БСШУСЯ СЯ, БТСГ ҮХГ

3.2.51. Чойжин ламын сүм музейг

шинэчлэн засварлаж, Тоньюкукын

цогцолборыг хамгаалах, музей байгуулах,

Шороон бумбагарын бунхант булш, ханын

зургийг хамгаалах, сэргээн засварлах,

Эзэнт гүрэн музей байгуулах ажлыг

зохион байгуулна.

3.2.47. Соёл урлагийн аялал жуулчлал

хөгжүүлэх, гадаадад монголын үндэсний

соёл урлагийг сурталчлах, үйлдвэрлэлийн

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох

талаар тусгайлсан бодлого хэрэгжүүлнэ.

3.2.48. Музейн хадгалалт, хамгаалалтын

шаардлагыг олон улсын стандартад

хүргэж, хэрэгжилтийг хангана.

3.2.49. Хөдөө орон нутагт хэрэгцээ,

шаардлага, үйлчилгээний чанар, үр

дүнтэй уялдуулан соёл урлагийн барилга

байгууламжийг барих ажлыг үе шаттай

зохион байгуулна.

3.2.52. Биеийн тамир, спортын эрх зүйн

орчинг боловсронгуй болгож нийтийн

биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх,

үндэсний спортын өв соёлыг хөгжүүлэх,

өвлөн уламжлах бодлого, тогтолцооны

шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ.

3.2.53. Спортын төв ордныг шинэчилж,

олон улсын стандартад нийцсэн хөнгөн

атлетикийн тартанан зам, өвлийн спортын

ордон барина.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

3

Олон улсын стандартад нийцсэн 400 метр

тойрог зам, төвдөө 30м*60м хэмжээтэй

"Өвлийн спортын ордон" барих

2017-2019 Улсын төсөв       160,000.0 
Өвлийн спортын ордны 

барилгын ажил эхлэх
100,000.0     

Өвлийн спортын 

ордныг ашиглалтад 

хүлээн авах

60,000.0       - -                - -                БСШУСЯ СЯ, БТСГ ҮХГ

4
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн спортын

ордон барих
2017-2019 Гадаад эх үүсвэр         45,000.0 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн спортын 

ордны барилгын ажил 

эхлэх

25,000.0       

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн спортын 

ордныг ашиглалтад 

оруулах

20,000.0       - -                - -                БСШУСЯ СЯ, БТСГ ҮХГ

1
Төгсөлтийн дараах сургалт, мэргэшлийн

тогтолцоог бүрдүүлж хэрэгжүүлэх
2017 -                    -   

Дасгалжуулагч, арга 

зүйч, мэргэжилтнүүдийг 

мэргэшүүлэх сургалтын 

тогтолцоог бүрдүүлэх

-                

Төрийн байгууллагын 

дасгалжуулагч, арга 

зүйч, мэргэжилтнүүдийг 

хамруулах

-                

Спортын холбоо, 

клубын дасгалжуулагч, 

арга зүйч, 

мэргэжилтнүүдийг 

хамруулах

-                

Төгсөлтийн дараах 

сургалтын тогтолцоо 

бүрдэх

-                БСШУСЯ ЭМЯ, БТСГ НЭМХ

2
Биеийн тамир, спортын шинжлэх ухааны бие

даасан бүтэц бий болгох
2018-2020 Улсын төсөв           6,000.0 

Спортын шинжлэх 

ухааны бие даасан 

бүтэц бий болгох 

судалгааг явуулж, 

холбогдох баримт 

бичгийг боловсруулах

-                

Спортын салбарын 

эрдэм шинжилгээ, 

судалгаа, туршилт, 

инновацийг 

хэрэгжүүлэх бүтэц бий 

болох

2,000.0         

Спортын салбарын 

эрдэм шинжилгээ, 

судалгаа, туршилт, 

инноваци өргөжиж 

сайжрах

2,000.0         

Спортын салбарын 

эрдэм шинжилгээ, 

судалгаа, туршилт, 

инноваци өргөжиж 

сайжрах

2,000.0         БСШУСЯ ЭМЯ, БТСГ НЭМХ

3

Спортын төрлүүд болон дасгалжуулагч, арга

зүйчдийн үйл ажиллагааны стандартыг

боловсруулж, хэрэгжүүлэх

2017-2020 -                    -   

Спортын төрлүүдийн 

орчны болон сургалтын 

стандарт, хэрэглэл 

материалын стандарт, 

дасгалжуулагч, арга 

зүйчдийн үйл 

ажиллагааны стандарт 

боловсруулах

-                

Спортын зарим 

төрлийн холбогдох 

стандартыг батлуулах, 

хэрэгжилтийг хангуулах 

ажлыг үргэлжлүүлэх

-                

Спортын зарим 

төрлийн холбогдох 

стандартыг батлуулах, 

хэрэгжилтийг хангуулах 

ажлыг үргэлжлүүлэх

-                

Спортын зарим 

төрлийн холбогдох 

стандартыг батлуулах, 

хэрэгжилтийг хангуулах 

ажлыг үргэлжлүүлэх

-                БСШУСЯ БТСГ -

4

Үндэсний шигшээ багийн /өсвөр, оюутан,

залуучууд, насанд хүрэгчид/ үйл ажиллагааг

нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулж, сургалт-

дасгалжуулалтын уялдааг хангах

2017-2019 Улсын төсөв         10,000.0 

Үндэсний шигшээ 

багийн залгамж халааг 

бэлтгэх тогтолцоо 

бүрэлдэх

1,000.0         

Үндэсний шигшээ 

багийн 

дасгалжуулалтын 

уялдааг хангах 

зохицуулалт хэрэгжих

2,000.0         

Үндэсний шигшээ 

багийн 

дасгалжуулалтын 

уялдаа сайжрах

3,000.0         

Үндэсний шигшээ 

багийн 

дасгалжуулалтын 

уялдаа сайжрах

4,000.0         БСШУСЯ БТСГ
Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд

5
Спортын салбарын мэдээллийн технологийн

сан байгуулах
2017-2019 -                    -   

Мэдээллийн программ 

хангамжийг 

боловсруулах ажлыг 

эхлүүлэх

-                

Биеийн тамир, спортын 

салбарын мэдээллийн 

цахим сан байгуулах

-                

Цахим сангийн үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх

-                

Цахим сангийн үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх

-                БСШУСЯ БТСГ
Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд

3.2.55. “Спортыг дэмжих сан” байгуулна.

1
Спортыг дэмжих сан байгуулах эрх зүйн орчныг

бүрдүүлж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх
2017 -                    -   

Спортыг эдийн засгийн 

харилцаанд оруулж, 

төсвийн бус санхүүжилт 

нэмэгдүүлэх эрх зүйн 

зохицуулалт бүрдэх

-                

Санг байгуулж, төсвийн 

бус санхүүжилт 

нэмэгдүүлэх үйл 

ажиллагааг эхлүүлэх

-                

Сангийн үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх

-                

Сангийн үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх

-                БСШУСЯ БТСГ -

1

Нийтийн биеийн тамир, спорт,

чийрэгжүүлэлтийн үйлчилгээ эрхэлдэг

байгууллагын үйл ажиллагааг магадлан

итгэмжлэх арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлэх

2017-2019 Улсын төсөв              370.0 

Магадлан итгэмжлэлийг 

хэрэгжүүлэх эрх зүйн 

зохицуулалтыг хангаж 

эхлүүлэх

50.0              

Магадлан итгэмжлэлийг 

эхлүүлж, 30 

байгууллагыг 

хамруулах

80.0              

Магадлан итгэмжлэлийг 

эхлүүлж, 40 

байгууллагыг 

хамруулах

110.0            

Магадлан итгэмжлэлийг 

эхлүүлж, 50 

байгууллагыг 

хамруулах

130.0            БСШУСЯ БТСГ
Мэргэжлийн 

холбоод

2

Хүн амын бие бялдрын хөгжил чийрэгжилтийн

түвшин тогтоох сорилын үйл ажиллагааг

тогтмолжуулж, үзүүлэлтийг сайжруулах

2017-2020 Улсын төсөв              440.0 

Хүн амын бие бялдрын 

хөгжил чийрэгжилтийн 

түвшин тогтоох үйл 

ажиллагааг 

тогтмолжуулж, 

хамрагдалтыг урьд 

оноос 3 хувиар, 

сорилын үзүүлэлтийн 

түвшинг 0.5 хувиар 

нэмэгдүүлэх

80.0              

Бие бялдрын хөгжил 

чийрэгжилтийн түвшин 

тогтоох үйл 

ажиллагаанд 

хамрагдалтыг урьд 

оноос 5 хувиар, 

сорилын үзүүлэлтийн 

түвшинг 0.7 хувиар 

нэмэгдүүлэх

100.0            

Бие бялдрын хөгжил 

чийрэгжилтийн түвшин 

тогтоох үйл 

ажиллагаанд 

хамрагдалтыг урьд 

оноос 6 хувиар, 

сорилын үзүүлэлтийн 

түвшинг 0.9 хувиар 

нэмэгдүүлэх

120.0            

Бие бялдрын хөгжил 

чийрэгжилтийн түвшин 

тогтоох үйл 

ажиллагаанд 

хамрагдалтыг урьд 

оноос 7 хувиар, 

сорилын үзүүлэлтийн 

түвшинг 1.0 хувиар 

нэмэгдүүлэх

140.0            БСШУСЯ БТСГ
Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд

3

Иргэдэд биеийн тамир, спортоор хичээллэж

эрүүл мэндээ хамгаалсны төлөө эрүүл мэндийн

даатгалын сангаас урамшуулал олгох ажлыг

эхлүүлэх

2017-2018 Улсын төсөв           2,700.0 

Холбогдох дүрэм 

журамд өөрчлөлт 

оруулах, шинээр 

боловсруулах

450.0            

Холбогдох эрх зүйн 

орчныг бүрдүүлж, үйл 

ажиллагааг эхлүүлэх

600.0            

Биеийн тамир, 

спортоор хичээллэж 

эрүүл мэндээ 

хамгаалсны төлөө 

урамшуулал авдаг 

иргэний тоог 

нэмэгдүүлэх

750.0            

Биеийн тамир, 

спортоор хичээллэж 

эрүүл мэндээ 

хамгаалсны төлөө 

урамшуулал авдаг 

иргэний тоог 

нэмэгдүүлэх

900.0            БСШУСЯ
ЭМЯ, ХНХЯ, 

БТСГ
ЭМДСан

1 “Чулуун соёлын өв” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

          4,000.0 Хөтөлбөр батлагдах -                
Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
1,500.0         

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
1,500.0         

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
1,000.0         БСШУСЯ

Нийслэлийн 

СУГ, СӨҮТөв
ШУА

2
“Соёлын биет бус өвийг хамгаалах” үндэсний

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

          1,800.0 Хөтөлбөр батлагдах -                
Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
300.0            

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
500.0            

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
1,000.0         БСШУСЯ

Нийслэлийн 

СУГ, СӨҮТөв
ТББ-ууд

3
“Соёлын баримтат өвийг хамгаалах”

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
          6,767.1 

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
5,021.0         

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
1,018.0         

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
396.3            

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
331.8            БСШУСЯ СӨҮТөв ТББ-ууд

4
Циркийн сургуулийн барилгыг шинээр барьж,

Хөгжмийн их сургууль шинээр байгуулах
2018-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        13,000.0 

Циркийн сургуулийн 

газрын зөвшөөрөл, 

техникийн нөхцөл, 

зураг төсвийг шинэчлэн 

бэлтгэх

1,000.0         

Циркийн сургуулийн 

барилга угсралтын 

ажлыг эхлүүлэх, 

Хөгжмийн их 

сургуулийн техникийн 

нөхцөл, зураг төсвийг 

бэлтгэх

8,000.0         

Циркийн сургуулийн 

барилгыг үргэлжлүүлэх, 

Хөгжмийн их 

сургуулийн барилга 

угсралтын ажлыг 

эхлүүлэх

4,000.0         - -                
БСШУСЯ, 

СЯ

Нийслэлийн 

СУГ

Хөгжим, 

бүжгийн 

коллеж

5 Соёлын өвийн төвийн барилгыг барьж дуусгах 2017 Улсын төсөв           1,500.0 
Барилга угсралтын 

ажлыг дуусгах
1,500.0         - -                - -                - -                

БСШУСЯ, 

СЯ

Нийслэлийн 

СУГ
СӨҮТөв

6
Үндэсний номын сангийн барилгыг барьж

дуусгах
2017-2019 Улсын төсөв           8,000.0 

Барилга угсралтын 

ажлыг үргэлжлүүлэх
3,000.0         

Барилга угсралтын 

ажлыг үргэлжлүүлэх
4,000.0         

Барилга угсралтын 

ажлыг дуусгах
1,000.0         - -                

БСШУСЯ, 

СЯ

Нийслэлийн 

СУГ

Монголын 

Үндэсний 

номын сан

3.2.53. Спортын төв ордныг шинэчилж,

олон улсын стандартад нийцсэн хөнгөн

атлетикийн тартанан зам, өвлийн спортын

ордон барина.

3.2.56. Нийтийн биеийн тамир, иог,

бясалгал, зохистой хөдөлгөөн /фитнес/-

ээр хичээллэх, өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх үйл ажиллагааг эрүүл мэндийн

даатгалын сангаас урамшуулна.

3.2.57. Үндэсний соёл, урлагийг шинэ

шатанд гаргах зорилгоор “Үндэсний

байгалийн музей, театр, урлагийн

цогцолборууд”-ыг байгуулж, соёлын үнэт

зүйлс, биет болон биет бус өвийн

хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулна.

3.2.54. Спортын эрдэм шинжилгээ,

спортын анагаах ухааныг хөгжүүлэх,

тамирчдын бэлтгэл сургуулилт хийх

таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

7
Хүүхдийн төв номын сангийн барилгыг шинээр

барих
2018-2020 Улсын төсөв           9,700.0 

Газрын зөвшөөрөл, 

техникийн нөхцөлийг 

бэлтгэх, зураг төсвийг 

шинэчлэх

1,000.0         
Барилга угсралтын 

ажлыг эхлүүлэх
5,000.0         

Барилга угсралтын 

ажлыг үргэлжлүүлэх
3,700.0         - -                

БСШУСЯ, 

СЯ

Нийслэлийн 

СУГ

Хүүхдийн төв 

номын сан

1
Соёл, урлагийн ажилтны цалинг үе шаттайгаар

нэмэгдүүлэх
2018-2019

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
        24,000.0 - -                Цалин 30 хувь нэмэгдэх 12,000.0       Цалин 30 хувь нэмэгдэх 12,000.0       - -                

БСШУСЯ, 

СЯ, ХНХЯ

Нийслэлийн 

СУГ
-

2
Соёл, урлагийн ажилтны зэрэг, дэвийн

нэмэгдлийг олгох журам батлуулж хэрэгжүүлэх
2018

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
          9,000.0 Журмыг батлуулах -                Журмын хэрэгжүүлэх 3,000.0         Журмын хэрэгжүүлэх 3,000.0         Журмын хэрэгжүүлэх 3,000.0         

БСШУСЯ, 

СЯ

Нийслэлийн 

СУГ
-

3.2.59. Үндэсний урлагийг дэмжих

бодлогын хүрээнд Үндэсний урлагийн Их

театр барих ажлыг эхлүүлнэ.
1

Үндэсний урлагийн Их театр барих ажлыг

эхлүүлэх
2018-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
        38,000.0 

Газрын зөвшөөрөл, 

техникийн нөхцөлийг 

бэлтгэх, зураг төсвийг 

боловсруулах

1,000.0         

Газрыг чөлөөлөх, 

барилгын зургыг 

хийлгэх

13,000.0       
Барилга угсралтын 

ажлыг эхлүүлэх
13,000.0       

Барилга угсралтын 

ажлыг үргэлжлүүлэх
11,000.0       

БСШУСЯ, 

СЯ

Нийслэлийн 

СУГ

Үндэсний 

дуу, бүжгийн 

чуулга

1
МБСБ-уудын дунд "Монгол ур чадвар"

тэмцээнийг зохион байгуулах

2

"Дэлхийн ур чадвар" тэмцээнд оролцож ур

чадвар эзэмшсэн суралцагч, төгсөгчид, багш

нарын талаар олон нийтэд мэдээлж,

мэргэжилтэй ажилтны ур чадвар, үнэлэмжийг

нэмэгдүүлэх

1

Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтийг тооцох болон

өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох

аргачлалыг шинэчлэх

2018-2019

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр

          7,203.5 

2016 онд шинэчлэн 

батлагдсан аргачлалын 

дагуу судалгаа хийгдэх 

3,483.5         

 Өрхийн амьжиргааны 

түвшинг тодорхойлох 

аргачлалд үнэлгээ 

хийж, шинэчлэх ажлыг 

эхлүүлэх

80.0              

 Өрхийн амьжиргааны 

түвшинг тодорхойлох 

аргачлалыг шинэчлэн 

боловсруулж, батлах

40.0              

Шинэ аргачлалын дагуу 

судалгаа хийх бэлтгэл 

ажлыг хангах

3,600.0         ҮСХ ХНХЯ -

2
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистик

үзүүлэлтийг тооцох аргачлалыг шинэчлэх
2016-2017 -                    -   

Аргачлалыг шинэчлэн 

боловсруулж, 

батлуулах

-                
Аргачлалыг мөрдөж 

ажиллах
-                

Аргачлалыг мөрдөж 

ажиллах
-                

Аргачлалыг мөрдөж 

ажиллах
-                ХНХЯ ҮСХ -

3.3.3. Хүн амын төвлөрлийг сааруулж,

бүсчилсэн хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн

хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого

хэрэгжүүлж, орон нутгийн санаачилгыг

дэмжинэ.

1

Орон нутгийн онцлогийг тусган боловсруулсан

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр,

төслийг нутгийн захиргааны байгууллагатай

хамтран хэрэгжүүлэх

2016-2020

Орон нутгийн төсөв, 

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

сан

        24,000.0 

Орон нутгийн 

байгууллагуудыг татан 

оролцуулж, саналыг 

тусгах

6,000.0         
Хөтөлбөр, арга хэмжээ 

хэрэгжих
6,000.0         

Сумдуудад хөдөлмөр 

эрхлэлт нэмэгдэх
6,000.0         

Орон нутгийн засаг 

захиргааны 

байгууллагын хөдөлмөр 

эрхлэлтийн бодлоготой 

уялдан ажлын байр 

нэмэгдэх

6,000.0         ХНХЯ

Аймгийн 

ЗДТГ-ууд, 

ХХҮГ-ууд

-

1

Барилгын салбарын эрэлтэд нийцсэн мэдлэг,

ур чадвар бүхий мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх

тогтолцоог холбогдох байгууллагатай хамтран

бүрдүүлэх

2017-2020

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

сан

               20.0 

Эрэлтэд нийцсэн 

мэргэжилтэй ажилтан 

бэлтгэх

5.0                

Эрэлтэд нийцсэн 

мэргэжилтэй ажилтан 

бэлтгэх

5.0                

Эрэлтэд нийцсэн 

мэргэжилтэй ажилтан 

бэлтгэх

5.0                

Эрэлтэд нийцсэн 

мэргэжилтэй ажилтан 

бэлтгэх

5.0                БХБЯ ХНХЯ
БХТ, ААН-

үүд

2
Салбарын суурь судалгаа, хөдөлмөрийн зах

зээлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх
2017-2020

Барилга, 

байгууламжийн 

норм, нормативын 

сан

             300.0 Мэдээллийн сан үүсгэх 300.0            - -                - -                - -                БХБЯ БХТ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

3

Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааны

чадавхийг бэхжүүлж, хөдөлмөрийн зах зээлийн

судалгааны арга зүй, хамрах хүрээ, үр

өгөөжийг нэмэгдүүлэх замаар ажиллах хүчний

нийлүүлэлт, хөдөлмөрийн зах зээлийн

бодлогын уялдааг хангах

2017-2019 -                    -   

Элсэлтийг бодитой 

төлөвлөх, хөдөлмөрийн 

зах зээлийн судалгааг 

хийх чадавхи бэхжих

-                

Элсэлтийг бодитой 

төлөвлөх, хөдөлмөрийн 

зах зээлийн судалгааг 

хийх чадавхи бэхжих

-                

Элсэлтийг бодитой 

төлөвлөх, хөдөлмөрийн 

зах зээлийн судалгааг 

хийх чадавхи бэхжих

-                

Төгсөгчдийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн түвшин 

нэмэгдэх

-                ХНХЯ ХЗДХЯ -

3.3.5. Ажил олгогчийг ажлын байраа

хадгалах, өндөр техник, технологи

ашигладаг ажлын байраа нэмэгдүүлэхэд

төрөөс бодлогоор дэмжинэ.

1

Өндөр техник, технологи ашигладаг ажлын

байрыг хадгалж нэмэгдүүлсэн ажил олгогчийг

татвар болон зээл, санхүүгийн бодлогоор

дэмжих эрх зүйн орчныг бий болгох

2016-2020

Улсын төсөв, 

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

сан

          6,000.0 
Судалгааны ажил 

хийгдэх
-                

Төсөл боловсруулагдаж 

батлагдах
2,000.0         

Өндөр техник, 

технологи ашиглаж буй 

ажлын байр нэмэгдэх

2,000.0         

Өндөр техник, 

технологи ашиглаж буй 

ажлын байр нэмэгдэх

2,000.0         ХНХЯ СЯ -

1

Гадаадаас ажиллах хүч авахад тавигдах

шаардлагыг дотоодын ажиллах хүчний нөөц

бололцоо, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт

хэрэгцээнд нийцүүлэн боловсронгуй болгож,

нарийвчлан тогтоох

2016-2020 -                    -   
Хууль, эрх зүйн орчин 

шинэчлэгдэх
-                

Хууль, эрх зүйн орчин 

шинэчлэгдэх
-                

Хууль, эрх зүйн орчин 

шинэчлэгдэх
-                

Хууль, эрх зүйн орчин 

шинэчлэгдэх
-                ХНХЯ - -

2

Дотоодын ажиллах хүчийг гадаадын өндөр ур

чадвартай мэргэжилтнийг дагалдуулан сургаж,

ажлын байраар хангах

2016-2020

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

сан

          4,000.0 
Гадаадын ажиллагчдын 

тоо үе шаттай буурах
1,000.0         

Гадаадын ажиллагчдын 

тоо үе шаттай буурах
1,000.0         

Гадаадын ажиллагчдын 

тоо үе шаттай буурах
1,000.0         

Гадаадын ажиллагчдын 

тоо үе шаттай буурах
1,000.0         ХНХЯ

Холбогдох 

яамд, 

МАОЭНХ

-

1
Мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн

чиглэлийн энтерпренёр бэлтгэх
2016-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          1,000.0 Энтерпренёр бэлтгэх 517.0            Энтерпренёр бэлтгэх 183.0            Энтерпренёр бэлтгэх 150.0            Энтерпренёр бэлтгэх 150.0            ХХМТГ

БСШУСЯ, 

ХХЗХ

МТҮП, их, 

дээд 

сургуулиуд

2

Гадаадад хөдөлмөрийн гэрээгээр болон

дадлагажигчийн хөтөлбөрийн хүрээнд ажиллах

Монгол иргэдийг хөдөлмөрийн бүтээмж,

үнэлэмж өндөртэй, стратегийн ач холбогдол

бүхий салбарт ажиллах боломжийг бүрдүүлэх

2017-2020 -                    -   

Хууль, эрх зүйн орчин 

бүрдэж, хоёр талт гэрээ 

хэлэлцээрийн 

зохицуулалт 

шинэчлэгдэх

-                

Өндөр технологи, ур 

чадвар эзэмшсэн 

мэргэжилтний тоо үе 

шаттай нэмэгдэх

-                

Өндөр технологи, ур 

чадвар эзэмшсэн 

мэргэжилтний тоо үе 

шаттай нэмэгдэх

-                

Өндөр технологи, ур 

чадвар эзэмшсэн 

мэргэжилтний тоо үе 

шаттай нэмэгдэх

-                ХНХЯ ГХЯ -

3

Их, дээд сургууль, МБСБ-ын төгсөгчдийг гадаад

орны өндөр технологи эзэмшүүлэхтэй

холбоотой хуул, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх

2016-2020 -                    -   
Хууль, эрх зүйн төслийг 

боловсруулах
-                

Гадаад, дотоодын 

төсөл, хөтөлбөрүүдийн 

нэгжүүдтэй гэрээ 

хэлцэл байгуулах

-                

Өндөр технологи, ур 

чадвар эзэмшсэн 

мэргэжилтний тоо үе 

шаттай нэмэгдэх

-                

Өндөр технологи, ур 

чадвар эзэмшсэн 

мэргэжилтний тоо үе 

шаттай нэмэгдэх

-                ХНХЯ БСШУСЯ ГХЯ

1

Барилгын салбарын мэргэжилтэй ажилчдыг

үйлдвэрлэлийн баазад түшиглэн давтан сургах

тогтолцоог бүрдүүлэх

2017-2020

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

сан

               60.0 
Давтан сургах 

тогтолцоо бүрдэх
15.0              

Давтан сургах 

тогтолцоо бүрдэх
15.0              

Давтан сургах 

тогтолцоо бүрдэх
15.0              

Давтан сургах 

тогтолцоо бүрдэх
15.0              БХБЯ ХНХЯ

БХТ, ААН-

үүд

2

Ажил олгогчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн МСҮТ,

политехник коллежийг түшиглэн салбар

дундын ажиллах хүчнийг бэлтгэж, давтан

сургаж дадлагажуулах

2017-2020 -                    -   

МБСБ-ыг түшиглэн 

үйлдвэрлэлийн 

салбарын ажиллах 

хүчнийг бэлтгэх, давтан 

сургах үйл ажиллагааг 

хөгжүүлэх

-                

Эрэлттэй мэргэжлээр 

бэлтгэх, давтан сургах, 

ажлын байранд 

дадлагажуулах 

нөхцөлийг бүрдүүлэх

-                

Ижил төстэй мэргэжил 

рүү хөрвүүлэн, 

эрэлттэй мэргэжлээр 

давтан суралцуулах 

нөхцөлийг бүрдүүлэх

-                
Хууль, эрх зүйн орчин 

бүрдэх
-                ХНХЯ МБСБ-ууд ААН-үүд

3.3.6. Монгол залуусаа сургаж

дадлагажуулан ажлын байраар хангаж,

гадаадаас авдаг ажиллагчдын тоог 50-аас

дээш хувиар бууруулна.

3.3.4. Хөдөлмөрийн зах зээлийн

судалгаанд үндэслэн хөдөлмөрийн эрэлт,

ур чадвар, мэргэшлийн хэрэгцээнд

нийцсэн мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэх

тогтолцоог хөгжүүлнэ.

3.3.2. Өрхийн орлого, зарлага, ядуурлын

түвшинг тогтоох шалгуур үзүүлэлт,

аргачлалыг сайжруулж, бодит амьдралд

нийцүүлнэ.

3.3.7. Өндөр технологийн 2000

энтрепренёр мэргэжилтнийг бэлтгэнэ.

Дэлхийн ур чадварын 

45 дахь удаагийн 

мэргэжлийн тэмцээнд 

амжилттай оролцох

-2016-2020

Дэлхийн ур чадварын 

44 дэх удаагийн 

мэргэжлийн тэмцээнд 

оролцох

3.3.1. Монгол хүний үнэ цэнэ, үнэлэмж,

өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх бодлогыг

бүх салбарт баримтална.

300.0                      1,200.0 300.0            

3.2.57. Үндэсний соёл, урлагийг шинэ

шатанд гаргах зорилгоор “Үндэсний

байгалийн музей, театр, урлагийн

цогцолборууд”-ыг байгуулж, соёлын үнэт

зүйлс, биет болон биет бус өвийн

хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулна.

3.2.58. Соёл, шинжлэх ухааны салбарын

ажиллагчдын хөдөлмөрийн үнэлэмжийг

дээшлүүлнэ.

Монгол хүний ур 

чадвар, Монголын 

мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын салбарыг 

дэлхийд сурталчлах

300.0            
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр

Тэргүүлэх зорилт №3.3. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн ур чадвар, мэргэшилтэй ажилтны тоог нэмэгдүүлэх замаар хүн амын орлогыг дээшлүүлэн дундаж давхаргын хүрээг нэмэгдүүлж, иргэдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулна.

3.3.8. Үйлдвэрлэлийн салбарын ажиллах

хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах тогтолцоог

хөгжүүлнэ.

ХНХЯ

МБСБ-ууд, 

ААН-үүд, 

мэргэжлийн 

холбоод

Монгол ур чадвар-2018 

тэмцээнийг үе 

шаттайгаар зохион 

байгуулах

300.0            
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын төвүүд

болон барилгын салбарын хувийн хэвшлийн

байгууллагууд хамтран ажиллах нөхцөлийг

бүрдүүлж, дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

сан

               20.0 
МБСБ-ууд ААН-үүдтэй 

хамтран ажиллах
5.0                

МБСБ-ууд ААН-үүдтэй 

хамтран ажиллах
5.0                

МБСБ-ууд ААН-үүдтэй 

хамтран ажиллах
5.0                

МБСБ-ууд ААН-үүдтэй 

хамтран ажиллах
5.0                БХБЯ ХНХЯ

БХТ, ААН-

үүд

2

МБСБ-ын үйл ажиллагаанд хувийн хэвшлийн

оролцоог нэмэгдүүлж, хөдөлмөрийн зах

зээлийн эрэлттэй уялдуулан хөгжүүлэх

2016-2020

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

сан

             120.0 

Ажил олгогчдын 

захиалгат мэргэжилтэй 

ажилтан бэлтгэгдэх

30.0              

Сургалтын бүх шатанд 

хувийн хэвшлийн 

оролцоог хангах

30.0              

Хөдөлмөрийн зах 

зээлийн эрэлттэй 

уялдсан сургалтын 

чанар хүртээмж 

нэмэгдэх

30.0              

Ажил олгогчийн 

захиалга давамгайлсан 

сургалт төлөвлөгддөг 

болох

30.0              ХНХЯ

МБСБ-ууд, 

ААН-үүд, 

мэргэжлийн 

холбоод

-

3.3.10. Мэргэжлийн боловсролын

салбарын удирдах ажилтан, багш сурган

хүмүүжүүлэгчдийг чадваржуулах,

мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад тогтмол

хамруулна.

1

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын

ажилтан, багш, дадлагажуулагч багш нарын

хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулж,

хэрэгжилтийг хангах

2016-2020 Улсын төсөв              240.0 

“МБСБ-ын багшийн 

хөгжил” хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөг 

боловсруулах

60.0              
Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах
60.0              

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн дунд 

шатны үнэлгээ хийгдэх

60.0              
Хөтөлбөрийн дүгнэлт, 

тайлан гарах
60.0              ХНХЯ -

БСШУСЯ, 

Удирдлагын 

академи, 

МБСБ-ууд

1

Эрүүл мэндийн ажилтны ажлын норм,

нормативыг нотолгоонд суурилан тогтоож,

цалин хөлстэй уялдуулах

2017-2020 -                    -   

Эрүүл мэндийн голлох 

мэргэжлийн чиглэлээр 

ажлын норм, 

нормативыг шинэчлэн 

боловсруулж эхлэх

-                

Эрүүл мэндийн голлох 

мэргэжлийн чиглэлээрх 

ажлын норм, 

нормативыг нэвтрүүлэх

-                

 Ажлын норм, 

нормативыг тогтоох 

эрүүл мэндийн 

мэргэжлийн 

чиглэлүүдийг 

өргөжүүлэх

-                

Ажлын ачааллыг 

тэнцвэржүүлэх 

тогтолцоонд шилжиж, 

ажлын ачаалалтай 

уялдсан цалин хөлсний 

тогтолцоонд шилжих

-                ХНХЯ ЭМЯ, СЯ
ЭМХТ, ЭМБ-

ууд

2

Эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн

ажилтны ажлын ачаалал, ур чадвар, мэргэшил,

ажлын үр дүн зэргээс хамаарсан цалин хөлс,

урамшууллын тогтолцоог бий болгох

2016-2020 -                    -   
Судалгаа хийгдэх, 

үнэлгээ хийгдэх
-                

Цалин хөлсний бүтцийг 

боловсруулах
-                

Ангилал, зэрэглэл 

шинэчлэгдэх
-                

Цалингийн сүлжээг 

шинэчлэх
-                ХНХЯ, ЭМЯ

Салбарын 

ҮЭХ, ТББ-ууд
-

3

Багш нарын ажлын үр дүнг харгалзсан

урамшууллын эрх зүйн орчныг боловсронгуй

болгож, сургуулийн өмнөх болон бага, дунд

боловсрол, мэргэжлийн боловсрол олгох

сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан

тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэх

2017-2020 -                    -   
Судалгаа хийгдэх, 

үнэлгээ хийгдэх
-                

Цалин хөлсний бүтцийг 

боловсруулах
-                

Ангилал, зэрэглэл 

шинэчлэгдэх
-                

Цалингийн сүлжээг 

шинэчлэх
-                

СЯ, 

БСШУСЯ, 

ХНХЯ

МҮЭХ ТББ-ууд

3.3.12. Хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрд

олгоно.

1

Хүүхдийн мөнгийг олгох эрх зүйн орчныг

бүрдүүлж, шаардлагатай хөрөнгийг жил бүрийн

төсөвт тусган хэрэгжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв    1,116,700.0 

Хүүхдийн мөнгийг нийт 

хүүхдийн 60 хувьд 

бэлэн мөнгөөр олгох, 

нөхөн авах хүүхдийн 

судалгааг хийх

161,500.0     

Хүүхдийн мөнгийг нийт 

хүүхдийн 60 хувьд 

бэлэн мөнгөөр олгох, 

нөхөн авах хүүхдийн 

судалгааг хийх

158,400.0     

Хүүхдийн мөнгийг бүх 

хүүхдэд олгох, 2016, 

2017 онд аваагүй 

хүүхдийн мөнгийг нөхөн 

олгох

518,400.0     
Хүүхдийн мөнгийг бүх 

хүүхдэд олгох
278,400.0     СЯ ХНХЯ

Аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

3.3.13. 3 хүртэл насны хүүхэдтэй өрх

толгойлсон эх /эцэг/ болон орлого багатай

өрхийг төрөөс дэмжих эрх зүйн орчинг

боловсронгуй болгоно.

1

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулж, 3 хүртэл настай хүүхэдтэй

өрх толгойлсон эцэг эхэд тэтгэмж олгох

асуудлыг шийдвэрлэх

2018-2019 Улсын төсөв         44,250.0 
Хуулийн төслийн 

тооцоо, судалгааг хийх
-                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, УИХ-аар 

хэлэлцүүлэх

8,850.0         

Хуулийн төслийг 

батлуулж, хэрэгжүүлж 

эхлэх

17,700.0       
Хуулийг хэрэгжүүлж 

эхлэх
17,700.0       ХНХЯ СЯ -

1

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр,

тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулж, хүүхдээ 3 нас хүртэл асарч байгаа

эхчүүдийн НДШ-ийг төлөх эрх зүйн орчныг

бүрдүүлэх

2017-2018 Улсын төсөв       103,680.0 
Хуулийн төслийн 

тооцоо, судалгааг хийх
-                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, УИХ-аар 

хэлэлцүүлэх

20,736.0       

Хуулийн төслийг 

батлуулж, хэрэгжүүлж 

эхлэх

41,472.0       
Хуулийг хэрэгжүүлж 

эхлэх
41,472.0       ХНХЯ СЯ -

2

Хүүхдээ 3 нас хүртэл асарч байгаа эхчүүдэд

сар бүр тэтгэмж олгох эрх зүйн орчныг

бүрдүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв       528,000.0 
Хуулийн төслийн 

тооцоо, судалгааг хийх
-                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, УИХ-аар 

хэлэлцүүлэх

105,600.0     

Хуулийн төслийг 

батлуулж, хэрэгжүүлж 

эхлэх

211,200.0     
Хуулийг хэрэгжүүлж 

эхлэх
211,200.0     ХНХЯ СЯ ЭМНДЕГ

3.3.15. Малчдын тэтгэврийн насыг 5

жилээр наашлуулна.
1

Малчдын тэтгэврийн насыг эрэгтэй 55, эмэгтэй

50 болгох судалгаа хийж, хуулийн төслийг УИХ-

д өргөн мэдүүлэх

2018 Улсын төсөв       208,800.0 
Хуулийн төслийг 

батлуулах
-                

Хуулийг хэрэгжүүлэх 

бэлтгэл ажлыг 

хангуулах

-                

Малчид эрэгтэй 55, 

эмэгтэй 50 настай 

тэтгэвэр тогтоолгож 

эхлэх

96,200.0       

Малчид эрэгтэй 55, 

эмэгтэй 50 настай 

тэтгэвэр тогтоолгох

112,600.0     ХНХЯ СЯ ХХААХҮЯ

3.3.16. Малчид, хувиараа аж ахуй

эрхлэгчдэд нийгмийн даатгалын

шимтгэлээ нэг удаа нөхөн төлөх эрх зүйн

орчин бүрдүүлнэ.

1

Малчид, хувиараа аж ахуй эрхлэгчдэд НДШ-ээ

нэг удаа нөхөн төлөх эрх зүйн орчныг

бүрдүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв       267,400.0 
Судалгаа хийгдэж, 

үнэлгээ хийгдэх
26,800.0       

Хуулийн төсөл 

боловсруулж, өргөн 

мэдүүлэх

53,400.0       
Хуулийн төслийг 

батлуулах
80,200.0       

Хуулийг хэрэгжүүлж 

эхлэх
107,000.0     ХНХЯ СЯ -

1
Нийгмийн даатгалын тухай багц хуулийг

шинэчлэн боловсруулж, батлуулах
2016-2017 -                    -   

Багц хуулийн төслийг 

боловсруулж, үзэл 

баримтлалыг батлуулах

-                
Багц хуулийн төслийг 

УИХ-д өргөн мэдүүлэх
-                

Хуулийн төслийг 

батлуулах
-                

Хуулийг хэрэгжүүлж 

эхлэх
-                ХНХЯ СЯ ХЗДХЯ

2
Тэтгэврийн олон давхаргат тогтолцоог

нэвтрүүлэх
2016-2017 -                    -   

Багц хуулийн төслийг 

боловсруулж, үзэл 

баримтлалыг батлуулах

-                
Багц хуулийн төслийг 

УИХ-д өргөн мэдүүлэх
-                

Хуулийн төслийг 

батлуулах
-                

Хууль батлагдан, иргэд 

олон хувилбарт эх 

үүсвэрээс тэтгэвэр авах 

боломж бүрдэх

-                ХНХЯ СЯ СЗХ

1

Нийгмийн халамжийн хууль тогтоомжийн

хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлыг судалж,

дүгнэлт гаргах

2017-2019 -                    -   

Хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийн байдалд 

судалгаа, дүгнэлт хийх

-                
Судалгааны хүрээг 

тогтоох
-                

Судалгаа хийгдэж, 

дүгнэлт гарах
-                

Холбогдох хууль 

тогтоомж шинэчлэгдэх
-                ХНХЯ СЯ -

2
Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомжийг

боловсронгуй болгох
2017-2019 Улсын төсөв         30,000.0 

Хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийн байдалд 

судалгаа, дүгнэлт хийх

-                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, 

холбогдох 

байгууллагаас санал 

авах

-                
Хуулийн төслийг 

батлуулах
-                

Хууль тогтоомжийг 

хэрэгжүүлэх
30,000.0       ХНХЯ СЯ -

1

"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн

орчныг сайжруулах үндэсний тав дахь

хөтөлбөр"-ийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв              200.0 
Хөтөлбөр батлагдан 

хэрэгжих
50.0              

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, 1 дүгээр үе 

шатны төлөвлөгөө 

батлагдах

50.0              

 Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, 2 дугаар үе 

шатны төлөвлөгөө 

батлагдах

50.0              

Хөтөлбөр хэрэгжиж, 

ХАБЭА-н 

санхүүжилтийн 

механизмыг 

боловсронгуй болгож, 

төр, төсвийн 

байгууллагын зардлыг 

төсөвт тусгадаг болох

50.0              ХНХЯ

МҮЭХ, 

МАОЭНХ, 

МХЕГ

Холбогдох 

яамд

2

ҮОМШӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх үйл

ажиллагааг дэмжиж, ажил олгогч,

даатгуулагчтай хамтран ажиллах, НДС-аас

олгох ҮОМШӨ-ний тэтгэвэр, тэтгэмж,

төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах

2017-2020 -                    -   

Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн 

хууль, эрх зүйн орчин 

сайжрах

-                

Холбогдох хуульд 

нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах хуулийн 

төслийг боловсруулах

-                

Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн 5 

дахь хөтөлбөр 

хэрэгжиж, 2 дугаар 

шатны төлөвлөгөө 

батлагдах, санхүүжилт 

тодорхой болох

-                

Үйлдвэрлэлийн ослын 

тоо буурах, МШӨ-өөс 

урьдчилан сэргийлэх, 

хөдөлмөрийн чадвар 

алдалт тогтоох, 

хяналтанд хамруулах 

үйл ажиллагаа сайжрах

-                ХНХЯ

СЯ, 

холбогдох 

яамд

-

3.3.9. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын

төвүүдийг хувийн хэвшлийн

байгууллагуудтай хамтран ажиллах

нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

3.3.11. Багш, эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын

ажлын ачаалал, ур чадвар, мэргэшил,

ажлын үр дүн, ажилласан жил зэргээс

хамаарсан цалин хөлс, урамшууллын

тогтолцоог бий болгоно.

3.3.14. 3 хүртэл насны хүүхэдтэй

ээжүүдийн нийгмийн баталгааг

сайжруулах “Цалинтай ээж” хөтөлбөр

хэрэгжүүлж, нийгмийн даатгалын шимтгэл

төлсөн хугацаа нь тасрахгүй байх эрх

зүйн орчинг бүрдүүлнэ.

3.3.17. Нийгмийн даатгалын хамрах

хүрээг өргөтгөж, тэтгэврийн даатгалын

тогтолцоог шинэчилнэ.

3.3.18. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр,

тэтгэмжийн нэр төрлийг багцлан оновчтой

тогтоож, халамжийг зорилтот бүлэгт

чиглүүлнэ.

3.3.19. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс

шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх

хөтөлбөр хэрэгжүүлж, эрх зүйн орчин,

санхүүжилтийн механизмыг оновчтой

болгоно.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд заасан

бүх төрлийн тусламж, үйлчилгээний төлбөрийн

зардлыг санхүүжүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх

2016-2020 -                    -   

ЭМДС-аас санхүүжих 2-

оос доошгүй нэр 

төрлийн тусламж, 

үйлчилгээг 

санхүүжүүлж эхлэх

-                

ЭМДС-аас санхүүжих 

бүх төрлийн тусламж, 

үйлчилгээг бүрэн 

санхүүжүүлэх

-                

ЭМДС-аас санхүүжих 

тусламж, үйлчилгээний 

нэр төрлийг 

нэмэгдүүлэх 

судалгааны дүн гарах

-                

ЭМДС-аас санхүүжих 

тусламж, үйлчилгээний 

нэр төрлийг 

нэмэгдүүлэх эрх зүйн 

орчин бүрдэх

-                ХНХЯ ЭМЯ, СЯ ТББ-ууд

2

Ховор тохиолдох өвчин эмгэгтэй иргэдийн

эмийн зардлыг ЭМДС-аас хөнгөлөх эрх зүйн

орчныг бүрдүүлэх

2018-2020 -                    -   

Тооцоо, судалгаа, дүн 

шинжилгээний дүн 

гарах

-                

ЭМДС-аас эмийн үнийн 

хөнгөлөлт үзүүлэх эрх 

зүйн орчин бүрдэх

-                
ЭМДС-аас эмийн үнийн 

хөнгөлөлт үзүүлж эхлэх
-                

Ховор тохиолдох өвчин 

эмгэгтэй иргэдийн 

эмчилгээний хүртээмж 

сайжрах

-                ХНХЯ ЭМЯ ТББ-ууд

3
Харшлын аллерген эмчилгээний эмийн үнийн

хөнгөлөлтийг ЭМДС-аас санхүүжүүлэх
2017-2020 -                    -   

Тооцоо, судалгаа, дүн 

шинжилгээ хийж, эрх 

зүйн орчныг бүрдүүлэх

-                
ЭМДС-аас хөнгөлөлт 

үзүүлж санхүүжүүлэх
-                

Харшлын бай 

эмчилгээний хүртээмж 

50 хувьд хүрэх

-                

Харшлын бай 

эмчилгээний хүртээмж 

90 хувьд хүрэх

-                ХНХЯ ЭМЯ СЯ

4

ЭМДС-аас зардлыг нь олгож байгаа өндөр

өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээнд

шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, протезийн

нэр төрөл, хэмжээг нэмэгдүүлэх

2016-2020
Эрүүл мэндийн 

даатгалын сан
      112,900.0 

Өндөр өртөгтэй зарим 

тусламж, үйлчилгээ 

авсан даатгуулагчийн 

тоо нэмэгдэх

22,600.0       

Зарим хувийн 

эмнэлгээр үйлчлүүлсэн 

даатгуулагчдыг 

хамруулах

26,000.0       

Өндөр өртөгтэй зарим 

тусламж, үйлчилгээ 

авсан даатгуулагчийн 

тоо нэмэгдэх

29,900.0       

Өндөр өртөгтэй зарим 

тусламж, үйлчилгээ 

авсан даатгуулагчийн 

тоо нэмэгдэх

34,400.0       ХНХЯ НДҮЗөвлөл
ЭМЯ, 

ЭМНДЕГ

1

Эрүүл мэндийн даатгалын бие даасан

байгууллагыг сэргээн байгуулах, Эрүүл

мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлд эрүүл

мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны

төв байгууллагын оролцоог хангах

2016-2017 -                    -   

Эрүүл мэндийн 

даатгалын тухай хуульд 

нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах

-                

Эрүүл мэндийн 

даатгалын бие даасан 

байгууллага 

байгуулагдах

-                
 Үйл ажиллагаа 

тогтмолжих
-                

 Үйл ажиллагаа 

тогтмолжих
-                ХНХЯ ЭМЯ, СЯ -

2

Даатгуулагчид чанартай, хүртээмжтэй тусламж,

үйлчилгээ худалдан авах, тэдний эрхийг

хамгаалах чадавхи бүхий засаглалтай эрүүл

мэндийн даатгалын бие даасан байгууллагыг

үе шаттайгаар хөгжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв         23,000.0 

Эрүүл мэндийн 

даатгалын тухай хуульд 

нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах хуулийн 

төслийг боловсруулах

-                
Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                Хууль хэрэгжиж эхлэх 15,000.0       

Даатгалын үр өгөөж 

нэмэгдэж, даатгалд 

хамрагдагсдын тоо 

нэмэгдэх

8,000.0         ХНХЯ -
ЭМЯ, 

ЭМНДЕГ

1
Төрөөс ахмадын талаар баримтлах бодлогыг

баталж, хэрэгжүүлэх
2016-2020 -                    -   

Бодлого батлагдаж, 

хэрэгжиж эхлэх
-                

Бодлого батлагдаж, 

хэрэгжиж эхлэх
-                

Ахмадуудад төрийн 

бодлого, арга хэмжээ 

хүрэх

-                

Ахмадуудад төрийн 

бодлого, арга хэмжээ 

хүрэх

-                ХНХЯ ЭМЯ

Аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

2
Ач санах тухай хуулийн төслийг батлуулж,

хэрэгжүүлэх
2017-2018 Улсын төсөв       113,500.0 

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх, 

батлуулах

20,500.0       
Хуулийг хэрэгжүүлж 

эхлэх
30,000.0       Хуулийг хэрэгжүүлэх 31,000.0       Хуулийг хэрэгжүүлэх 32,000.0       ХНХЯ -

Аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

1
Төрийн албан хаагчдын цалинг үе шаттайгаар

нэмэгдүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв       881,000.0 

Цалингийн хэмжээг 

бууруулахгүйгээр 2016 

оны түвшинд барих

-                

ТАХ-ийн цалин төсвийн 

орлогын хэмжээнээс 

хамаарч 2016 оны 

түвшнээс тодорхой 

хувиар нэмэгдэх

190,000.0     

ТАХ-ийн цалин төсвийн 

орлогын хэмжээнээс 

хамаарч 2016 оны 

түвшнээс тодорхой 

хувиар нэмэгдэх

211,000.0     

ТАХ-ийн албан 

тушаалын цалингийн 

сүлжээ, доод жишгийн 

хэмжээ 2 дахин 

нэмэгдэх

480,000.0     ХНХЯ СЯ -

2

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр жил

тутамд нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн орлогын

түвшинг дээшлүүлэх

2018-2020 Улсын төсөв         54,000.0 

ХХДХ 2016 оны 

түвшнээс 25 хувиар 

нэмэгдэх

24,000.0       

ХХДХ 2016 оны 

түвшнээс 25 хувиар 

нэмэгдэх

-                

ХХДХ 2016 оны 

түвшнээс 50-иас 

доошгүй хувиар 

нэмэгдэх

30,000.0       

ХХДХ 2016 оны 

түвшнээс 50-иас 

доошгүй хувиар 

нэмэгдэх

-                ХНХЯ СЯ
МАОЭНХ, 

МҮЭХ

3.3.24. Тэтгэврийн зөрүүг ойртуулах,

зээлийн хүүг бууруулах бодлого

баримтална.

1
Тэтгэврийн зээлийн сарын хүүг үе шаттайгаар

бууруулах
2016-2017 Бусад эх үүсвэр       127,600.0 

Тэтгэвэр барьцаалсан 

зээлийн хүү буурах
31,900.0       

Тэтгэвэр барьцаалсан 

зээлийн хүү буурах
31,900.0       

Тэтгэвэр барьцаалсан 

зээлийн хүү буурах
31,900.0       

Тэтгэвэр барьцаалсан 

зээлийн хүү буурах
31,900.0       ХНХЯ Монголбанк

Арилжааны 

банкууд

3.3.25. “Ахмадын зөвлөх үйлчилгээ”-г бий

болгож, хүүхэд, залууст ажлын дадлага,

туршлага, мэргэжлийн ур чадварыг нь

өвлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

1

Хөдөлмөрийн чадамжтай ахмад настны

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, тэднээс мэдлэг,

туршлагаа залуу үед өвлүүлэхэд чиглэсэн

"Ахмадын зөвлөх үйлчилгээ" хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэх

2016-2020

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

сан

          4,000.0 

Хөтөлбөрийг 

боловсруулан 

батлуулах

1,000.0         

Хөдөлмөрийн 

чадамжтай ахмад 

настны тэтгэврийн бус 

орлого нэмэгдэх

1,000.0         

Хөдөлмөрийн 

чадамжтай ахмад 

настны тэтгэврийн бус 

орлого нэмэгдэх

1,000.0         

Хөдөлмөрийн 

чадамжтай ахмад 

настны тэтгэврийн бус 

орлого нэмэгдэх

1,000.0         ХНХЯ - -

1

Сэргээн засахын болон сувилахуйн дагнасан

тусламж, үйлчилгээний өртөг, зардлын

судалгаа хийж, бодит өртөгт суурилсан

санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэх

2017-2018
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        10,000.0 

Тогтолцооны эрх зүйн 

орчин бүрдэх
2,500.0         

ЭМДС-аас сэргээн 

засахын болон 

сувилахуйн дагнасан 

үйлчилгээний 12 төвийг 

санхүүжүүлэх

2,500.0         

ЭМДС-аас сэргээн 

засахын болон 

сувилахуйн дагнасан 

үйлчилгээний 15 төвийг 

санхүүжүүлэх

2,500.0         

ЭМДС-аас сэргээн 

засахын болон 

сувилахуйн дагнасан 

үйлчилгээний 18 төвийг 

санхүүжүүлэх

2,500.0         ХНХЯ ЭМЯ, СЯ ЭМХТ

2
Сэтгэцийн архаг өвчтөнд зориулсан тусгайлсан

асрамжийн газар байгуулах
2017-2020 Улсын төсөв           2,000.0 

Эрх зүйн орчныг 

шинэчлэн бүрдүүлэх
1,000.0         

Зураг төсөв батлагдаж, 

барилгын ажлын явц 50 

хувьд хүрэх

1,000.0         

 Барилга 

байгууламжийг улсын 

комисс хүлээн авч, үйл 

ажиллагаа эхлэх

-                Үнэлгээний дүн гарах -                ХНХЯ ЭМЯ, СЭМҮТ -

3
Сэргээн засах төв, сувилахуйн төв, сувилал,

хөнгөвчлөх асаргаа сувилгааны төв байгуулах
2017-2020

Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
        15,000.0 Эрх зүйн орчин бүрдэх -                

10 аймаг, 2 дүүрэгт 

хувийн хэвшлийн 

настны сэргээн 

засахын болон 

сувилахуйн дагнасан 

үйлчилгээний төв 

байгуулах

5,000.0         

Настны сэргээн 

засахын болон 

сувилахуйн дагнасан 

үйлчилгээний төв 2 

аймаг, 1 дүүрэгт нэмж 

байгуулах

5,000.0         

Настны сэргээн 

засахын болон 

сувилахуйн дагнасан 

үйлчилгээний төв 2 

аймаг, 1 дүүрэгт нэмж 

байгуулах

5,000.0         ЭМЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ААН-үүд

4

Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээний чанар,

хүртээмжийг нэмэгдүүлж, "Ахмад настны

төрөлжсөн асрамжийн шинэчлэлийн хөтөлбөр"-

ийг боловсруулан хэрэгжүүлж, хувийн

хэвшлийн төрөлжсөн асрамжийн газруудад

мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэн ажиллах

2016-2020 Улсын төсөв           2,400.0 

Хөтөлбөрийг 

боловсруулан 

хэрэгжүүлэх

-                

Ахмад настны 

төрөлжсөн асрамжийн 

газрын шинэчлэл 

хийгдэх

800.0            

Ахмад настны 

төрөлжсөн асрамжийн 

газрын шинэчлэл 

хийгдэх

800.0            

Ахмад настны 

төрөлжсөн асрамжийн 

газрын шинэчлэл 

хийгдэх

800.0            ХНХЯ СЯ ААН-үүд

3.3.27. Жендерийн тэгш байдлыг хангаж,

шийдвэр гаргах түвшин дэх

эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

1
Жендэрийн тэгш байдлыг хангах үндэсний

хөтөлбөрийг шинэчлэн баталж, хэрэгжүүлэх
2016-2017 Улсын төсөв           1,000.0 

Үндэсний хөтөлбөр 

батлагдаж, хэрэгжиж 

эхлэх

200.0            

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх 

байгууллага, 

мэргэжилтнүүдийг 

чадавхижуулах арга 

хэмжээнд хамруулах

300.0            

Жендэрийн 

мэдрэмжтэй 

төсөвлөлтийн арга 

хэрэгслийг бүх шатны 

бодлого төлөвлөлт, 

хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээнд нэвтрүүлэх

300.0            

Улс орны жендэрийн 

нөхцөл байдлын 

судалгаа хийж, 

түншлэл, хамтын 

ажиллагааны хэлбэрийг 

зөвшилцөн 

тодорхойлох

200.0            
ХНХЯ, 

ЖҮХороо
СЯ

Холбогдох 

ТЕЗ-д

3.3.20. Эрүүл мэндийн даатгалын

үйлчилгээний салбарт төр хувийн

хэвшлийн түншлэлд суурилсан хамтын

ажиллагааг өрнүүлж, эрүүл мэндийн

даатгалын үйлчилгээний төрөл, хэлбэрийг

олшруулан дотооддоо өндөр үнэтэй

эмчилгээ хийлгэх тохиолдолд даатгалд

хамруулдаг болно.

3.3.22. “Төрөөс ахмадын талаар

баримтлах бодлого” гаргаж, “Ач санах”

хуулийг батлуулж, азай буурлуудад

“Насны хишиг” тэтгэвэр олгох эрх зүйн

орчинг бүрдүүлнэ.

3.3.23. Тэтгэвэр, тэтгэмж, цалинг үе

шаттай нэмэгдүүлнэ.

3.3.21. Эрүүл мэндийн даатгалын бие

даасан байгууллагыг бүрдүүлж,

даатгуулагч төвтэй, орчин үеийн

менежмент бүхий стратегийн идэвхтэй

худалдан авагч болгон хөгжүүлнэ.

3.3.26. Ахмад настны асаргаа үйлчилгээ,

сэргээн засах болон сувилахуйн

үйлчилгээг өргөжүүлж, хувийн хэвшлийн

асрамжийн газар байгуулахыг дэмжинэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Хот төлөвлөлт, барилгажилтын норм, дүрэмд

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ

шаардлагыг хангах арга хэмжээг тусган

боловсронгуй болгох

2017-2020

Барилга, 

байгууламжийн 

норм, нормативын 

сан

             150.0 

Хот байгуулалтын тухай 

хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төсөлд 

хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн хэрэгцээ 

шаардлагыг хангасан 

арга хэмжээг тусгах

40.0              

Хот байгуулалтын тухай 

хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төсөлд 

хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн хэрэгцээ 

шаардлагыг хангасан 

арга хэмжээг тусгах

40.0              

Хот байгуулалтын тухай 

хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төсөлд 

хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн хэрэгцээ 

шаардлагыг хангасан 

арга хэмжээг тусгах

40.0              

Хот байгуулалтын тухай 

хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төсөлд 

хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн хэрэгцээ 

шаардлагыг хангасан 

арга хэмжээг тусгах

30.0              БХБЯ ХНХЯ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

2

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн дэд

бүтцийн байгууламжид саадгүй хүрэх

нөхцөлийг хангах талаар хот, суурины

хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө,

барилгажилтын зураг төсөл, барилга

байгууламжийн зураг төсөлд тусгуулан

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах

2017-2020 -                    -   
Хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах
-                

Хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах
-                

Хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах
-                

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн нийгмийн дэд 

бүтцийн байгууламжид 

саадгүй хүрэх нөхцөл 

бүрдэх

-                БХБЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

3

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрүүл

мэндийн тусламж, үйлчилгээнд олон улсын

эрүүл мэнд, үйл ажиллагааны ангилал (ICF)-ыг

нэвтрүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          1,500.0 Эрх зүйн орчин бүрдэх -                

Хөгжлийн бэрхшээлийг 

үнэлэх олон улсын 

эрүүл мэнд, үйл 

ажиллагааны ангиллыг 

нэвтрүүлсэн ЭМБ-ын 

тоо 40 хувьд хүрэх

500.0            

Хөгжлийн бэрхшээлийг 

үнэлэх олон улсын 

эрүүл мэнд, үйл 

ажиллагааны ангиллыг 

нэвтрүүлсэн ЭМБ-ын 

тоо 60 хувьд хүрэх

500.0            

Хөгжлийн бэрхшээлийг 

үнэлэх олон улсын 

эрүүл мэнд, үйл 

ажиллагааны ангиллыг 

нэвтрүүлсэн ЭМБ-ын 

тоо 90 хувьд хүрэх

500.0            ХНХЯ ЭМЯ
ЭМХТ, ЭМБ-

ууд

4

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эрүүл мэндийн

тусламж, үйлчилгээг саадгүй авах эмнэлгийн

гадаад, дотоод орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх

2017-2019 Улсын төсөв           1,500.0 
Эрх зүйн орчныг 

шинэчлэн батлах
-                

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдэд зориулсан 

тусгай үйлчилгээ 

нэвтрүүлсэн 

байгууллагын тоо 20 

хүртэл хувиар нэмэгдэх

500.0            Үнэлгээний дүн гарах 500.0            

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдэд зориулсан 

тусгай үйлчилгээ 

нэвтрүүлсэн 

байгууллагын тоо 60 

хүртэл хувиар нэмэгдэх

500.0            ЭМЯ ХНХЯ
БХБЯ, ЗТХЯ, 

СЯ

5

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо,

хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг баталж

хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           1,300.0 

Үндэсний хөтөлбөр 

батлагдаж, хэрэгжүүлж 

эхлэн, олон нийтэд 

сурталчлах

-                

Үндэсний хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт 50 хувьд 

хүрэх

500.0            

Үндэсний хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт 70 хувьд 

хүрэх

500.0            
Үндэсний хөтөлбөр 

бүрэн хэрэгжиж дуусах
300.0            

ХНХЯ, 

ЖҮХороо

ЭМЯ, 

БСШУСЯ, 

ЗТХЯ, БХБЯ 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

6

Зарим аймагт Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд,

иргэдийн хөгжлийн төвийг байгуулах /Дорнод,

Дархан-Уул, Хөвсгөл, Ховд, Архангай,

Дундговь/

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр           1,800.0 

Төвийг 6 аймагт 

байгуулах бэлтгэл 

ажлыг хангах

600.0            

Төвийг 6 аймагт 

байгуулах бэлтгэл 

ажлыг хангах

600.0            

Төвүүдийн үйл 

ажиллагаагаа 

тогтмолжиж эхлэх

600.0            

Тус төвөөр тухайн 

аймгийн хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхэд, 

иргэдийн 60 гаруй хувь 

нь үйлчилгээ авах

-                ХНХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ-ууд
БХБЯ, МХЕГ

7
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх

цахим мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох
2017-2020 Гадаад эх үүсвэр              400.0 

Мэдээллийн нэгдсэн 

сантай болох бэлтгэл 

ажлыг хангах

200.0            
Мэдээллийн нэгдсэн 

сан бий болох
200.0            

Жил бүр мэдээллийн 

нэгдсэн сан 

шинэчлэгдэх

-                

Жил бүр мэдээллийн 

нэгдсэн сан 

шинэчлэгдэх

-                ҮСХ ХНХЯ ЭМЯ

8

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд эрүүл мэнд,

боловсрол, нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх,

дэмжин туслах хөгжлийн төвийг байгуулах

2016-2020 Гадаад тусламж         65,000.0 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдийн сэргээн 

засалт, хөгжлийн 

төвийн барилгын үйл 

ажиллагаа жигдэрч 

эхлэх

40,000.0       

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдийн сэргээн 

засалт, хөгжлийн 

төвийн барилгын үйл 

ажиллагаа жигдэрч 

эхлэх

20,000.0       

Төвийг Улсын комисст 

хүлээлгэн өгч, үйл 

ажиллагааг эхлүүлэх

2,000.0         
Төв үйл ажиллагаа 

явуулж эхлэх
3,000.0         ХНХЯ - -

9

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр

эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөр

хэрэгжүүлэх

2017-2020

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

сан

        10,000.0 

Хөтөлбөр шинэчлэгдэн 

хэрэгжиж, ажлын байр 

нэмэгдэх

2,000.0         

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн хөдөлмөр 

эрхлэлт нэмэгдэх

2,500.0         

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн хөдөлмөр 

эрхлэлт нэмэгдэж, 

орлого нэмэгдэх

2,500.0         

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн хөдөлмөр 

эрхлэлт нэмэгдэж, 

орлого нэмэгдэх

3,000.0         ХНХЯ - -

3.3.29. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг

үеийн найзуудтайгаа хамт суралцах

нөхцөлийг бүрдүүлж, шаардлагатай дэд

бүтцийг сайжруулна. 1

Бүх шатны боловсролын байгууллагад

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад

ээлтэй сургалтын орчныг бүрдүүлж,

хүртээмжийг сайжруулахад шаардлагатай

хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв         20,000.0 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдүүд энгийн 

сургуульд хамрагдахад 

шаардлагатай дэд 

бүтцийн санхүүжилтийг 

төсөвт тусгах

5,000.0         

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдүүд энгийн 

сургуульд хамрагдах 

дэд бүтэц бий болох

5,000.0         

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдүүд энгийн 

сургуульд хамрагдах 

дэд бүтэц бий болох

5,000.0         

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдүүд энгийн 

сургуульд хамрагдалт 

нэмэгдэх

5,000.0         БХБЯ, СЯ
БСШУСЯ, 

ХНХЯ, ЗТХЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

1

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын

байраар хангасан ААНБ-д үзүүлэх дэмжлэгийн

эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох

2017-2020 -                    -   

Ажил олгогчид дэмжлэг 

үзүүлэх тухай хуулийн 

үзэл баримтлалыг 

боловсруулах

-                

Хуулийн үзэл 

баримтлалын ЗГ-т 

хүргүүлэх

-                
Хуулийн төслийг УИХ-

аар батлуулах
-                

Ажил олгогчид дэмжлэг 

үзүүлэх эрх зүйн орчин 

бүрдэх

-                СЯ ХНХЯ ХЗДХЯ

2

Хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээл, чадварыг

илрүүлэх, тодорхойлох, хүүхдийн хөгжлийн

цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий

төв болон салбар комиссыг байгуулан, үйл

ажиллагааг тогтмолжуулах

2016-2020 Улсын төсөв              600.0 

Төв болон салбар 

комиссын үйл 

ажиллагаа тогтмолжих

150.0            

Төв болон салбар 

комиссын үйл 

ажиллагаа тогтмолжих

150.0            

Төв болон салбар 

комиссын үйл 

ажиллагаа тогтмолжих

150.0            

Төв болон салбар 

комиссын үйл 

ажиллагаа тогтмолжих

150.0            ХНХЯ
БСШУСЯ, 

ЭМЯ

Аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

3.3.31. Өрх толгойлсон болон бага

орлоготой өрхийн гишүүдэд үзүүлэх

дэмжлэг, боловсрол, эрүүл мэндийн

үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

бодлого баримтална.

1

Өрх толгойлсон эх /эцэг/ болон бага орлоготой

өрхийг дэмжих эрх зүйн орчныг боловсронгуй

болгож, өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санг

ашиглан тэдэнд үзүүлэх боловсрол, эрүүл

мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг

сайжруулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           4,000.0 

Хууль, эрх зүйн орчин 

бүрдэж, үйлчилгээнд 

хамрах хүрээ нэмэгдэх

1,000.0         

Үйлчилгээний 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх бодлого 

хэрэгжих

1,000.0         

Үйлчилгээний 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх бодлого 

хэрэгжих

1,000.0         

Үйлчилгээний 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх бодлого 

хэрэгжих

1,000.0         ХНХЯ

ЭМЯ, 

БСШУСЯ, 

ХХҮЕГ

Аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

3.3.32. Өрх толгойлсон эх /эцэг/-ийн

нийгмийн хамгааллын хуулийг батлан

хэрэгжүүлнэ.

1

Өрх толгойлсон эх /эцэг/-ийн нийгмийн

хамгааллын тухай хуулийн төслийг

боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх

2016-2017 Улсын төсөв         62,568.0 Хууль батлагдах 15,642.0       
Хуулийг хэрэгжүүлж 

эхлэх
15,642.0       

Өрх толгойлсон эх 

/эцэг/-ийн нийгмийн 

баталгаа хангагдах

15,642.0       

Өрх толгойлсон эх 

/эцэг/-ийн нийгмийн 

баталгаа хангагдах

15,642.0       ХНХЯ СЯ ХЗДХЯ

3.3.33. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эмийн

зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын

сангаас санхүүжүүлэх эрх зүйн орчинг

бүрдүүлнэ.

1
5 хүртэлх насны хүүхдийн эмийн зардлыг

ЭМДС-аас хариуцах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх
2016-2017

Эрүүл мэндийн 

даатгалын сан
        31,800.0 

Хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах
-                Эрх зүйн орчин бүрдэх 9,600.0         

Зардал ЭМДС-аас 

санхүүжигдэх
10,600.0       

Нийгмийн баталгаа 

хангагдах
11,600.0       ХНХЯ НДҮЗөвлөл

ЭМЯ, 

ЭМНДЕГ

3.3.34. Хүүхэд төрүүлсэн ээжүүдэд

даатгуулсан хэлбэрээс нь үл хамааран

хөдөлмөрийн хөлснөөс адил хувиар

тооцон тэтгэмж олгох эрх зүйн орчин

бүрдүүлнэ.
1

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр,

тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулж, сайн дураар даатгуулагч эхэд олгох

жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг

бодох хувь хэмжээг өөрчлөх

2017-2020

Улсын төсөв, 

Нийгмийн даатгалын 

сан

          7,600.0 

Хүүхэд төрүүлсэн 

ээжүүдэд хөдөлмөрийн 

хөлснөөс адил хувиар 

тооцон жирэмсний 

болон амаржсаны 

тэтгэмжийг олгож эхлэх

-                

Хуулийн дагуу 

хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах

2,200.0         

Хуулийн дагуу 

хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах

2,500.0         

Хуулийн дагуу 

хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах

2,900.0         ХНХЯ - -

3.3.28. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн

нийгмийн амьдралд хэвийн оролцох

боломжийг бүрдүүлэх бодлого

баримтална.

3.3.30. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд

сурах, хөгжих үйлчилгээ үзүүлэх,

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын

байраар хангасан аж ахуйн нэгж,

байгууллагад дэмжлэг үзүүлнэ.

54



Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

3.3.35. Төрүүлж, өсгөсөн хүүхдийн

тоогоор эхийн ажилласан хугацааг

нэмэгдүүлэн тооцдог болно.

1

Эхчүүдийн ажилласан хугацааг нэмэгдүүлэх

чиглэлээр холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах

2017-2018 -                    -   Хууль батлагдах -                

Хуулийн дагуу 

хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах

-                

Хуулийн дагуу 

хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах

-                

Хуулийн дагуу 

хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах

-                ХНХЯ СЯ -

3.3.36. Хүүхдийг хувийн даатгалд

хамруулж, боловсрол эзэмших, эмнэлгийн

тусламж авах, тэжээгчээ алдсан үед

тэтгэмж авах санхүүгийн нэмэлт

баталгааг бүрдүүлнэ.

1

Хүүхдэд боловсрол эзэмших, эмнэлгийн

тусламж авах, нийгмийн баталгааг хангахад

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий

хувийн даатгалыг хөгжүүлэхэд төрөөс дэмжих

2018-2020 -                    -   

Хүүхдийг хувийн 

даатгалд хамруулах эрх 

зүйн орчин 

бүрдүүлэхэд хамтран 

ажиллах

-                

Эрх зүйн орчин бүрдэж, 

хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах

-                

Эрх зүйн орчин бүрдэж, 

хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах

-                

Эрх зүйн орчин бүрдэж, 

хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах

-                СЗХ ХНХЯ -

3.4.1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын

асуудал эрхэлсэн төрийн байгууллагын

бүтцийг бий болгоно.

1 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газрыг байгуулах 2017 -                    -   

Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын газрыг 

байгуулах

-                
Үйл ажиллагаа нь 

тогтмолжих
-                

Үйл ажиллагаа нь 

тогтмолжих
-                

Үйл ажиллагаа нь 

тогтмолжих
-                ХНХЯ - -

1
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай

хуулийн төслийг батлуулан, хэрэгжүүлэх
2016-2017 -                    -   

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                

Дагалдан гарах 

журмуудыг 

боловсруулж батлуулах

-                

Гэр бүлийн 

хүчирхийллийн тоо 

буурах

-                

Гэр бүлийн 

хүчирхийллийн тоо 

буурах

-                ХЗДХЯ ХНХЯ ГБХЗХГ

2
Гэр бүлийн боловсрол олгох хичээлийг зааж

эхлэх
2017-2020 -                    -   

Сургалтын модуль 

батлагдаж хэрэгжих
-                

Гэр бүлийн 

боловсролын 

хөтөлбөрийг албан 

сургалтын хөтөлбөрт 

оруулах

-                

Гэр бүлийн боловсрол 

олгох албан болон 

албан бус сургалт 

зохион байгуулж 

хэвших

-                
Иргэдийн гэр бүлийн 

боловсрол дээшлэх
-                ХНХЯ БСШУСЯ ГБХЗХГ

3
Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих үндэсний

хөтөлбөр батлан хэрэгжүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв              900.0 Хөтөлбөр батлагдах -                

Хөтөлбөрийн дагуу 

холбогдох арга хэмжээг 

хэрэгжүүлж эхлэх

300.0            

Гэр бүлийн аж 

амьдрал, хөгжилд ахиц 

гарах

300.0            
Дундаж амьдралтай 

өрхийн тоо нэмэгдэх
300.0            ХНХЯ ГБХЗХГ

Аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

4

Аймаг, дүүргийн түвшинд хууль зөрчсөн болон

хохирогч хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлэх салбар

дундын зохицуулалтыг хариуцсан "Хүүхдийн

эрхийн хууль зүйн хороо"-г байгуулан, үйл

ажиллагааг нь тогтмолжуулах

2016-2020 -                    -   

Аймаг, дүүргүүдэд 

хороод байгуулагдаж, 

чадавхи бэхжих

-                
Хороодын үйл 

ажиллагаа тогтмолжих
-                

Хороодын үйл 

ажиллагаа тогтмолжих
-                

Хороодын үйл 

ажиллагаа тогтмолжих
-                ХЗДХЯ 

ХНХЯ, 

ГБХЗХГ

Аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

5

"Хамтарсан баг"-ийн үйл ажиллагааг дэмжиж,

хамгааллын тусламж шуурхай үзүүлэх түр

хамгаалах байр байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв           1,000.0 

Хамтарсан багийн 

ажиллах журмыг 

батлуулж, хэрэгжүүлж 

эхлэх

250.0            
Хамтарсан багийн 

үйлчилгээ тогтмолжих
250.0            

Хамтарсан багийн 

үйлчилгээ тогтмолжих
250.0            

Хамтарсан багийн 

үйлчилгээ тогтмолжих
250.0            ХНХЯ 

ЭМЯ, 

ХЗДХЯ, 

ГБХЗХГ, 

НЗДТГ

Нийслэл, 

аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

6
Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг батлуулан хэрэгжүүлэх
2017-2020 -                    -   

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                

Хууль батлагдан, 

хэрэгжиж эхлэх
-                

Гэр бүлийн салалт, 

хараа хяналтгүй 

хүүхдийн тоо буурах

-                

Гэр бүлийн салалт, 

хараа хяналтгүй 

хүүхдийн тоо буурах

-                ХЗДХЯ ХНХЯ ХЗДХЯ

1
Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн

төслийг батлуулан хэрэгжүүлэх
2018-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             350.0 

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                

Хууль батлагдан, 

хэрэгжиж эхлэх
150.0            

Хуулийн хэрэгжилт 

хангагдах
100.0            

Хуулийн хэрэгжилт 

хангагдах
100.0            ХНХЯ ХЗДХЯ

Аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

2
Өсвөр үе, залуучуудын хөгжлийг дэмжих

үндэсний хөтөлбөр баталж, хэрэгжүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв              900.0 

Хөтөлбөрийг 

боловсруулан, ЗГ-ын 

тогтоолоор батлуулах

-                

Үндэсний хөтөлбөр 

батлагдан хэрэгжиж 

эхлэх

350.0            
Үндэсний хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт хангагдах
350.0            

Үндэсний хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт хангагдах
200.0            ХНХЯ ХЗДХЯ

Аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

3

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль

болон үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

хүрээнд залуу гэр бүлийг орон сууцжуулах,

орон сууцны түрээсээ урьдчилгаанд

шилжүүлэн тооцуулах журам боловсруулан

хэрэгжүүлэх

2017-2018 Улсын төсөв         30,000.0 

Журам боловсруулан 

ЗГ-ын тогтоолоор 

батлуулах

-                
Журам батлагдан 

хэрэгжиж эхлэх
10,000.0       

 Журмын хэрэгжилт 

хангагдах
10,000.0       

Журмын хэрэгжилт 

хангагдаж, залуучууд, 

залуу гэр бүлийн 5-аас 

доошгүй хувийг орон 

сууцанд хамруулах

10,000.0       БХБЯ ХНХЯ, СЯ Монголбанк

4

“Түрээсийн орон сууц хөтөлбөр”-ийг

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, 20,000 айлын

түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх

2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт

          1,119.0 

Хөтөлбөр хэрэгжиж, 

түрээсийн орон сууцны 

сангийн бүрдүүлэлтийг 

30 хувьд хүргэх

335.7            

Хөтөлбөр хэрэгжиж, 

түрээсийн орон сууцны 

сангийн бүрдүүлэлтийг 

60 хувьд хүргэх

335.7            

Хөтөлбөр хэрэгжиж, 

түрээсийн орон сууцны 

сангийн бүрдүүлэлтийг 

100 хувьд хүргэх

223.8            

20,000 айлын 

түрээсийн орон сууцны 

сан бүрдэх

223.8            БХБЯ

ТОСК ТӨҮГ, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

1
Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний

хөтөлбөр батлан хэрэгжүүлэх
2016-2020 Улсын төсөв              900.0 

Хөтөлбөрийг 

боловсуулж, батлуулах
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж эхлэх
350.0            

Хүүхдийн хөгжил, 

хамгааллын асуудлаар 

салбар дундын 

зохицуулалт сайжрах

350.0            
Хөтөлбөрт үнэлгээ 

хийгдэх
200.0            ХНХЯ СЯ

Аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

2

Зарим аймаг, дүүрэгт Хүүхдийн хөгжлийн

ордон, Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний

төвийг үе шаттай байгуулах

2016-2020 Гадаад тусламж         21,000.0 

1-оос доошгүй аймаг, 

дүүрэгт хүүхдийн 

хөгжлийн ордон барих

3,500.0         

1-оос доошгүй аймаг, 

дүүрэгт хүүхдийн 

хөгжлийн ордон барих

7,000.0         

2-оос доошгүй аймаг, 

дүүрэгт хүүхдийн 

хөгжлийн ордон барих

7,000.0         

4-өөс доошгүй аймаг, 

дүүрэгт хүүхдийн 

хөгжлийн ордон барих

3,500.0         ХНХЯ СЯ

Аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

3

Хүүхдийн тусламжийн утасны үйлчилгээг

тасралтгүй ажиллуулах, дуудлагын дагуу хариу

арга хэмжээ авах чадавхийг бэхжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           3,096.0 

Хүүхдийн тусламжийн 

утасны төвийг 

байгуулж, үйл 

ажиллагааг эхлүүлэх

96.0              
Хүүхдийн эрхийн 

зөрчил буурах
1,000.0         

Хүүхдийн эрхийн 

зөрчил буурах
1,000.0         

Хүүхдийн эрхийн 

зөрчил буурах
1,000.0         ХНХЯ СЯ 

Аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

3.4.5. Хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшилд

үндэсний өв уламжлал, урлаг соёлоор

дамжуулан эерэгээр нөлөөлөх бодлого

хэрэгжүүлнэ.
1

Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд үндэсний өв, соёлыг

уламжлуулах, тэдний хүмүүжил, төлөвшилд

чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              200.0 

Хөтөлбөрт жил бүр 

5000-аас доошгүй 

хүүхэд хамрагдах

50.0              

Хөтөлбөрт жил бүр 

5000-аас доошгүй 

хүүхэд хамрагдах

50.0              

Хөтөлбөрт жил бүр 

5000-аас доошгүй 

хүүхэд хамрагдах

50.0              

Хөтөлбөрт жил бүр 

5000-аас доошгүй 

хүүхэд хамрагдах

50.0              ХНХЯ СЯ, ГБХЗХГ

БСШУСЯ, 

БХЯ, ЭМЯ, 

ОБЕГ, аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

1

Бага насны хүүхдийг осол гэмтлээс сэргийлэх,

эцэг эхийн хариуцлагыг өндөржүүлэх хөтөлбөр

боловсруулах

2017-2020 -                    -   
Хөтөлбөр ЗГ-ын 

тогтоолоор батлагдах
-                

Хөтөлбөрийн 2018 оны 

шалгуур үзүүлэлтэд 

хүрэх

-                

Хөтөлбөрийн дунд 

хугацааны үнэлгээ 

хийгдэх

-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, шалгуур 

үзүүлэлтийг бүрэн 

хангах

-                ХНХЯ
ЗТХЯ, ЭМЯ, 

СЯ

ЭХЭМҮТ, 

ГССҮТ, 

ЭМХТ

2
"Осол гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэх"

үндэсний хөтөлбөр баталж, хэрэгжүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв           1,950.0 

Хөтөлбөр ЗГ-ын 

тогтоолоор батлагдах
-                

Хөтөлбөрийн 2018 оны 

шалгуур үзүүлэлтэд 

хүрэх

650.0            

Хөтөлбөрийн дунд 

хугацааны үнэлгээ 

хийгдэх

650.0            

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, шалгуур 

үзүүлэлтийг бүрэн 

хангах

650.0            ЭМЯ

БСШУСЯ, 

ЗТХЯ, СЯ, 

ХЗДХЯ, 

ХНХЯ

ГССҮТ, 

ЭМХТ

3

Бага насны хүүхдийг осол гэмтлээс урьдчилан

сэргийлэх чиглэлээр эцэг эхчүүд, багш сурган

хүмүүжүүлэгч, олон нийтэд чиглэсэн нөлөөлөл,

сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион

байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв              300.0 

Эцэг эхчүүд, 

байгууллага, олон 

нийтийн оролцоо, 

хариуцлага сайжрах

-                

Хүүхдийн осол, 

эндэгдлийн түвшин 10 

хувиар буурах

100.0            

Хүүхдийн осол, 

эндэгдлийн түвшин 20 

дахин буурах

100.0            

Хүүхдийн осол, 

эндэгдлийн түвшин 30 

дахин буурах

100.0            ХНХЯ

ХНХЯ, 

ХЗДХЯ, 

ЭМЯ, 

БСШУСЯ, 

ГБХЗХГ, 

МҮОНТ

ГБХЗХГ, 

аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

Тэргүүлэх зорилт №3.4. Монгол гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, бат бөх хариуцлагатай гэр бүлийг дэмжин, хүүхдийн эрхийг дээдэлж, залуучуудыг хөгжих, суралцах, хөдөлмөрлөх таатай орчин нөхцөлөөр хангана.

3.4.3. Залуу гэр бүл, 18 хүртэлх насны 4

ба түүнээс дээш хүүхэдтэй гэр бүлийг

тэргүүн ээлжид орон сууцжуулах, орон

сууцны түрээсээ урьдчилгаанд шилжүүлэн

тооцуулдаг арга хэмжээг үе шаттай

нэвтрүүлнэ.

3.4.4. Хүүхдийн эрх, хамгааллын асуудлыг

чухалчлан үзэж “Хүүхдийн хөгжлийн

ордон”, “Хүүхэд хамгааллын төв”-үүдийг

дэмжинэ.

3.4.6. Бага насны хүүхдийг осол, гэмтлээс

сэргийлэх, эцэг эхийн хариуцлагыг

өндөржүүлж, хүүхдийн осол, эндэгдлийн

түвшинг 2 дахин бууруулна.

3.4.2. Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж,

хүчирхийллийг бууруулах, хүчирхийлэлд

өртөгчдийг хамгаалах, гэр бүлийн

гишүүдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх эрх

зүйн таатай орчинг бүрдүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Гэр бүлийн орчноос түр болон урт хугацаагаар

хөндийрсөн хүүхэд, тэдгээрийн гэр бүлтэй

ажиллах тусгай хөтөлбөр, арга зүйг бий

болгож, тэдэнд чиглэсэн тогтвортой,

тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг

бүрдүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           3,800.0 

Хараа хяналтгүй 

хүүхдэд үйлчилгээ 

үзүүлэх бүтцийг бий 

болгож, эдгээр хүүхэд, 

гэр бүлтэй ажиллах 

хөтөлбөр, арга зүй 

боловсруулж, 

хэрэгжүүлж эхлэх

1,000.0         

Хараа хяналтгүй 

хүүхдийн нэгдсэн 

мэдээллийн сан бий 

болж, хөтөлбөр, арга 

зүйн дагуу үйлчилгээ 

үзүүлэх

800.0            

Хараа хяналтгүй 

хүүхдэд чиглэсэн 

урьдчилан сэргийлэх 

үйлчилгээ тогтвортой, 

тасралтгүй явагддаг 

болох

1,000.0         
Хараа хяналтгүй 

хүүхдийн тоо буурах
1,000.0         ХНХЯ СЯ

ГБХЗХГ, 

аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

2

Хараа хяналтгүй хүүхдийн судалгаа,

бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сантай болж,

түр хамгаалах байрны үйлчилгээний үр дүн,

чанарыг сайжруулах

2017-2020 Улсын төсөв           3,000.0 
Мэдээллийн санг 

бүрдүүлэх
-                

Хүүхэд бүрт үйлчилгээ 

үзүүлэх боломж бүрдэх
1,000.0         

Хүүхэд бүрт үйлчилгээ 

үзүүлэх боломжтой 

болох

1,000.0         

Хүүхэд бүрт үйлчилгээ 

үзүүлэх боломжтой 

болох

1,000.0         ХНХЯ, СЯ ГБХЗХГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ГБХЗХГ-ууд

3.4.8. Шинээр сургууль төгссөн

залуучуудыг байнгын ажлын байраар

хангасан аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжинэ. 1

Сургууль төгссөн залуучуудыг байнгын ажлын

байраар хангасан ААН-ийг дэмжих

зохицуулалтыг холбогдох хууль тогтоомжид

тусгах асуудлыг судалж шийдвэрлүүлэх

2016-2020 -                    -   

Ажил олгогчдын 

захиалгаар сургалт 

явуулах журам 

боловсруулах

-                

Ажил олгогч, суралцагч, 

сургалтын 

байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа 

уялдах

-                

Ажил олгогчийг 

урамшуулах тогтолцоо 

бүрдэх

-                

Ажил олгогчийг 

урамшуулах тогтолцоо 

бүрдэх

-                ХНХЯ СЯ, ХЗДХЯ  - 

3.4.9. “Мэргэжилтэй ажилтан” бодлогын

хүрээнд жилд 20.000-аас доошгүй

залуучуудыг Мэргэжлийн сургалт,

үйлдвэрлэлийн төвд сурган мэргэжил, ур

чадвар эзэмшүүлнэ.

1

МБСБ-аар дамжуулан жил бүр 20000-аас

доошгүй залуучуудад мэргэжлийн ур чадвар

эзэмшүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв       280,000.0 

Жилд 20000-аас 

доошгүй залуучуудад 

мэргэжил, ур чадвар 

эзэмшүүлэх

70,000.0       

Жилд 20000-аас 

доошгүй залуучуудад 

мэргэжил, ур чадвар 

эзэмшүүлэх

70,000.0       

Жилд 20000-аас 

доошгүй залуучуудад 

мэргэжил, ур чадвар 

эзэмшүүлэх

70,000.0       

Жилд 20000-аас 

доошгүй залуучуудад 

мэргэжил, ур чадвар 

эзэмшүүлэх

70,000.0       ХНХЯ

МБСБ-ууд, 

ААН-үүд, 

мэргэжлийн 

холбоод

-

3.4.10. Залуучуудад бизнесийн гарааны

дэмжлэг үзүүлж, их, дээд сургууль,

мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн

төвийн төгсөгчдийг тоног төхөөрөмжийн

лизинг, жижиг зээлд хамруулах арга

хэмжээ авна.

1

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих

хөтөлбөр боловсруулж, залуучуудад бизнесийн

гарааны дэмжлэгийг мөнгөн болон мөнгөн бус

хэлбэрээр үзүүлэх арга хэмжээг тусган

хэрэгжүүлэх

2016-2020

Улсын төсөв, 

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

сан

        20,000.0 
Хөтөлбөр, арга хэмжээ 

хэрэгжих
5,000.0         

Хөтөлбөр, арга хэмжээ 

хэрэгжих
5,000.0         

Хөтөлбөр, арга хэмжээ 

хэрэгжих
5,000.0         

Хөтөлбөр, арга хэмжээ 

хэрэгжих
5,000.0         ХНХЯ СЯ -

1

Оюутан, өсвөр үе, залуучуудад бэлгийн болон

нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол

олгох, тусламж, үйлчилгээ авах ээлтэй орчин

бүрдүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          2,500.0 

Эрх зүйн орчин бүрдэж, 

тусламж, үйлчилгээнд 

оюутнуудын 50 хүртэл 

хувь хамрагдах

500.0            

Тусламж, үйлчилгээнд 

оюутнуудын 70 хүртэл 

хувь хамрагдах

500.0            

 Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтэд хийсэн 

үнэлгээний дүн гарах

1,000.0         

Тусламж, үйлчилгээнд 

оюутнуудын 90 хүртэл 

хувь хамрагдах

500.0            ЭМЯ
БСШУСЯ, 

ХНХЯ
-

2

Өсвөр үе, залуучуудын хөгжлийн цогцолбор,

төвүүдийг үе шаттай байгуулж, төвөөр

зорилтот бүлгийн өсвөр үе, залуучуудад

чиглэсэн амьдрах ухааны боловсрол олгох,

эрүүл мэнд, нөхөн үржихүйн ойлголт хандлагыг

нэмэгдүүлэх, сургалт, зөвлөгөө, мэдээлэл

хүргэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           2,000.0 

Залуучуудын хөгжлийн 

16 төвийн үйл 

ажиллагааг 

институтчилэх

-                

Залуучуудын хөгжлийн 

төвийн үйл ажиллагааг 

тогтвортой хангаж, 

эрэлт хэрэгцээнд 

нийцсэн үйл ажиллагаа, 

сургалт, нөлөөллийн 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх, өсвөр үе, 

залуучуудын бэлгийн 

болон нөхөн үржихүйн 

ойлголт хандлагад дүн 

шинжилгээ хийх

700.0            

Залуучуудын хөгжлийн 

төвөөр дамжуулан нийт 

залуучуудын 30 хувьд 

хүрч ажиллах, шинээр 

залуучуудын хөгжлийн 

төв байгуулах

700.0            

Залуучуудын хөгжлийн 

төвөөр дамжуулан нийт 

залуучуудын 60 хувьд 

хүрч ажиллах, 

залуучуудын эерэг 

хандлага, бэлгийн 

болон нөхөн үржихүйн 

эрүүл мэндийн ойлголт, 

хандлага нэмэгдэх

600.0            ХНХЯ
ЭМЯ, 

БСШУСЯ

Аймаг, 

дүүргийн 

ЗДТГ-ууд

1

Ногоон хөгжлийн төлөөх түншлэлийг

өргөжүүлж, тогтвортой худалдан авалт, ногоон

эдийн засгийн мэдлэг, ногоон барилга,

тогтвортой хот зэрэг ногоон хэв загварыг

туршин нэвтрүүлэх жишиг төсөл, хөтөлбөр

хэрэгжүүлэх

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр           2,000.0 

Тогтвортой хөгжил, 

ногоон хөгжлийн 

зорилтыг хангахад 

чиглэсэн төсөл, 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

500.0            

Тогтвортой хөгжил, 

ногоон хөгжлийн 

зорилтыг хангахад 

чиглэсэн төсөл, 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

500.0            

Тогтвортой хөгжил, 

ногоон хөгжлийн 

зорилтыг хангахад 

чиглэсэн төсөл, 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

500.0            

Тогтвортой хөгжил, 

ногоон хөгжлийн 

зорилтыг хангахад 

чиглэсэн төсөл, 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

500.0            БОАЖЯ

Холбогдох 

яамд, ҮХГ, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

2

Байгаль орчны удирдлагын багц стандарт

нэвтрүүлэхийг хөхиүлэн дэмжих, холбогдох

судалгаа хийж, чадавхийг бэхжүүлэх

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр              200.0 

Судалгааны үр дүн 

гарч, стандартууд 

батлагдах, сургалт 

сурталчилгааны ажлыг 

эхлүүлэх

50.0              

Сургалт сурталчилгаа 

явуулж, ААНБ-уудад 

ISO 14000 стандартыг 

нэвтрүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэх

50.0              

ISO 14000 стандартыг 

нэвтрүүлсэн, ногоон 

гэрчилгээ авсан ААНБ-

ын тоо өсөх

50.0              

ISO 14000 стандартыг 

нэвтрүүлсэн, ногоон 

гэрчилгээ авсан ААНБ-

ын тоо өсөх

50.0              БОАЖЯ СХЗГ ААН-үүд

3

Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилтийн

зарчмуудыг тодорхойлох, банк, санхүүгийн

системд нэвтрүүлж, үйл ажиллагааны хүрээг

өргөжүүлэх

2016-2020 -                    -   

Тогтвортой 

санхүүжилтийн 

тогтолцоог банк болон 

санхүүгийн бусад 

системд нэвтрүүлж 

эхлүүлэх

-                

Тогтвортой 

санхүүжилтийн 

тогтолцоо банк болон 

санхүүгийн бусад 

системд нэвтэрч, ААНБ-

ын байгаль орчин, 

нийгмийн хариуцлага 

сайжрах хөшүүрэг 

болох

-                

Тогтвортой 

санхүүжилтийн 

тогтолцоо банк болон 

санхүүгийн бусад 

системд нэвтэрч, ААНБ-

ын байгаль орчин, 

нийгмийн хариуцлага 

сайжрах

-                

Тогтвортой 

санхүүжилтийн 

тогтолцоо банк болон 

санхүүгийн бусад 

системд нэвтэрч, ААНБ-

ын байгаль орчин, 

нийгмийн хариуцлага 

сайжрах

-                

Монголын 

банкны 

холбоо

БОАЖЯ, 

Монголбанк, 

арилжааны 

банкууд

-

4

Байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй үйл ажиллагааг

дэмжих төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд

тулгуурласан ногоон зээлийн санг бий болгох

2016-2020

Гадаад эх үүсвэр, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт

             600.0 

Ногоон зээлийн сан 

байгуулах судалгаа 

хийгдэж, сангийн 

үндэслэл, дизайн гарах

200.0            

Ногоон бизнес 

эрхлэгчдэд зориулсан 

хөнгөлөлттэй зээл 

олгох механизм бий 

болох эхлэл тавигдах

200.0            

Ногоон бизнес 

эрхлэгчдэд зориулсан 

хөнгөлөлттэй зээл 

олгох механизм бий 

болох эхлэл тавигдах

200.0            

Ногоон бизнес 

эрхлэгчдэд зориулсан 

хөнгөлөлттэй зээл 

олгох механизм бий 

болох эхлэл тавигдах

-                

БОАЖЯ, СЯ, 

Монголбанк, 

Монголын 

банкны 

холбоо

СЗХ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд, 

МҮХАҮТ, 

ААН-үүд

-

5

Байгальд ээлтэй, нөөцийн хэмнэлттэй, цэвэр

техник технологи, бараа бүтээгдэхүүн,

үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих эрх зүй, эдийн

засгийн хөшүүрэг бий болгох

2017-2019 -                    -   

Урамшууллын эрх зүйн 

орчны судалгаа хийж, 

журам, аргачлал 

боловсруулах

-                

Шалгуур үзүүлэлт, 

журам, аргачлалыг бий 

болгон хэрэгжүүлж 

эхлэх

-                

Урамшууллын эрх зүйн 

орчин бий болж, 

хэрэгжүүлж эхлэх

-                - -                БОАЖЯ СЯ -

6
Ногоон барилгын үнэлгээний систем,

аргачлалыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх
2016-2020

Барилга, 

байгууламжийн 

норм, нормативын 

сан

               20.0 

Ногоон барилгын 

үнэлгээний систем, 

аргачлалыг 

боловсруулах

20.0              - -                - -                - -                БХБЯ БОАЖЯ ТББ-ууд

3.4.11. Өсвөр үе, залуучуудад нөхөн

үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол

олгож, халдварт өвчлөлийн тархалтыг

бууруулна.

Тэргүүлэх зорилт №4.1. Байгалийн унаган төрх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, хомсдлоос сэргийлэх, зохистой ашиглах, нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэн, байгаль орчинд нийцтэй, хүртээмжтэй эдийн

засгийн өсөлт, нийгмийн тогтвортой хөгжлийн үндэс болгоно. Аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг бүс нутгийн хэмжээнд дээшлүүлж, эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.

ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

3.4.7. Хараа хяналтгүй хүүхдийн бүртгэл,

хяналтыг сайжруулж, насанд хүртэл нь

хамгаалах, амьдралд хөлөө олоход нь

туслах бодлого хэрэгжүүлнэ.

4.1.1. Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа

орчинд сөрөг нөлөөгүй, үр ашигтай,

дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж, нөөцийг

хэмнэх, эргүүлэн ашиглах, хаягдлыг

дахин боловсруулан ашиглах ногоон

хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

7

"Барилгын материалын чанарт тавих

лабораторийн хяналтыг өргөжүүлэх хөтөлбөр”-

ийг хэрэгжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв         60,000.0 

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөө 

боловсруулж, батлах

15,000.0       

 Төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах

15,000.0       

Хөтөлбөрийг үе 

шаттайгаар 

хэрэгжүүлэх

15,000.0       

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн үр дүнг 

тайлагнах

15,000.0       БХБЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

Их, дээд 

сургуулиуд, 

ААН-үүд

1

Ногоон хөгжлийг дэмжих, хүлэмжийн хийг

бууруулахын зэрэгцээ байгалийн нөөцийн

хэмнэлт, үр ашгийг нэмэгдүүлж, давхар үр

өгөөж хүртэх боломжтой томоохон төсөл,

хөтөлбөрийг олон улсын санхүүгийн

механизмыг өргөн ашиглаж хэрэгжүүлэх

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр         25,000.0 

Сэргээгдэх эрчим 

хүчийг хөгжүүлэх, 

хүлэмжийн хий, 

хаягдлыг бууруулах, 

байгалийн нөөцийн 

ашиглалтын үр ашгийг 

нэмэгдүүлэх чиглэлээр 

төслийн баримт 

бичгүүд боловсруулж, 

олон улсын санд 

хандах

-                

Сэргээгдэх эрчим 

хүчийг хөгжүүлэх, 

хүлэмжийн хий, 

хаягдлыг бууруулах, 

байгалийн нөөцийн 

ашиглалтын үр ашгийг 

нэмэгдүүлэх чиглэлээр 

төслийн баримт 

бичгүүд боловсруулж, 

олон улсын санд 

хандах

5,000.0         

Уур амьсгалын ногоон 

сан, Хамтарсан кредит 

олгох механизм, Өмнөд-

өмнөдийн ногоон сан 

зэргээс санхүүжих 

төслүүд хэрэгжүүлж 

эхлэх

10,000.0       

Уур амьсгалын ногоон 

сан, Хамтарсан кредит 

олгох механизм, Өмнөд-

өмнөдийн ногоон сан 

зэргээс санхүүжих 

төслүүд хэрэгжүүлж 

эхлэх

10,000.0       БОАЖЯ
Холбогдох 

яамд

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд, 

ААН-үүд

2

Гэрэлтүүлэг, хэрэглээний халуун усны

хангамжийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах

загвар төслүүдийг хэрэгжүүлэх

2017-2020
Орон нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр
             800.0 

Өмнөд, өмнөдийн 

хамтын ажиллагааны 

хүрээнд хэрэгжүүлэх 

загвар төслийн саналыг 

боловсруулж хүргүүлэх

200.0            

Өмнөд өмнөдийн 

хамтын ажилгааны 

хүрээнд загвар төслийг 

хэрэгжүүлж эхлэх

200.0            
Загвар төслүүдийг 

хэрэгжүүлэх
200.0            

Загвар төслүүдийг 

хэрэгжүүлэх
200.0            

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

БХБЯ ААН-үүд

1

Байгаль орчны үнэлгээ, аудитаар дамжуулан

ашиглагч нь байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн

сэргээх ажлыг эрчимжүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             100.0 

200-250 төслийн 

байгаль орчны 

менежментийн 

төлөвлөгөөг хянан 

баталж, хэрэгжилтийг 

хангуулах

30.0              

200-250 төслийн 

байгаль орчны 

менежментийн 

төлөвлөгөөг хянан 

баталж, хэрэгжилтийг 

хангуулах

30.0              

200-250 төслийн 

байгаль орчны 

менежментийн 

төлөвлөгөөг хянан 

баталж, хэрэгжилтийг 

хангуулах

30.0              

200-250 төслийн 

байгаль орчны 

менежментийн 

төлөвлөгөөг хянан 

баталж, хэрэгжилтийг 

хангуулах

10.0              БОАЖЯ

УУХҮЯ, 

МХЕГ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

2

Мод, модон материалын эрэлт нийлүүлэлтийн

оновчтой арга хэмжээ авах, хуулийн

хариуцлагыг чангатгах, иргэдийн оролцоог

урамшуулах замаар хууль бус мод бэлтгэлийг

таслан зогсоох

2016-2020 Улсын төсөв           2,400.0 

Хууль бус мод 

бэлтгэлийг 2016 оны 

түвшнээс 30 хувиар 

бууруулах

600.0            

Хууль бус мод 

бэлтгэлийг 2017 оны 

түвшнээс 35 хувиар 

бууруулах

600.0            

Хууль бус мод 

бэлтгэлийг 2018 оны 

түвшнээс 50 хувиар 

бууруулах

600.0            

Хууль бус мод 

бэлтгэлийг таслан 

зогсоох

600.0            БОАЖЯ

МХЕГ, ЦЕГ, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

3

Химийн хорт болон аюултай бодисын

холбогдох эрх зүйн орчныг боловсронгуй

болгож, бүртгэл, мэдээллийн цахим санг бий

болгох

2017-2019
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             270.0 

Химийн хорт болон 

аюултай бодисын 

холбогдох эрх зүйн 

орчныг боловсронгуй 

болгох хуулийн төсөл 

боловсруулах

20.0              

Химийн хорт болон 

аюултай бодисын эрх 

зүйн орчныг 

боловсронгуй болгож, 

цахим бүртгэл, 

мэдээллийн системийг 

хөгжүүлэх

50.0              

Химийн хорт болон 

аюултай бодисын эрх 

зүйн зохицуулалт 

сайжирч, бүртгэл, 

мэдээллийн нэгдсэн 

системтэй болох

200.0            - -                БОАЖЯ

Холбогдох 

яамд, ГЕГ, 

ОБЕГ, МХЕГ

-

4

Орчны бохирдол, хог хаягдлыг бууруулах,

устгах, байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй, үр

ашигтай ашиглах, биологийн олон янз байдлыг

хамгаалахад чиглэсэн стандартуудыг олон

улсын жишигт нийцүүлэн тогтоох

2016-2020 -                    -   

Хүрээлэн байгаа 

орчныг хамгаалах, 

орчны бохирдлыг 

бууруулах, байгалийн 

нөөцийг хэмнэлттэй, үр 

ашигтай ашиглах 3-аас 

доошгүй стандарт 

боловсруулах

-                

Хүрээлэн байгаа 

орчныг хамгаалах, 

орчны бохирдлыг 

бууруулах, байгалийн 

нөөцийг хэмнэлттэй, үр 

ашигтай ашиглах 3-аас 

доошгүй стандарт 

боловсруулах

-                

Хүрээлэн байгаа 

орчныг хамгаалах, 

орчны бохирдлыг 

бууруулах, байгалийн 

нөөцийг хэмнэлттэй, үр 

ашигтай ашиглах 3-аас 

доошгүй стандарт 

боловсруулах

-                

Хүрээлэн байгаа 

орчныг хамгаалах, 

орчны бохирдлыг 

бууруулах, байгалийн 

нөөцийг хэмнэлттэй, үр 

ашигтай ашиглах 5-аас 

доошгүй стандарт 

боловсруулах

-                БОАЖЯ СХЗГ -

5

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд

нийцүүлэн ЗГ-ын тогтоол, журам, жагсаалтыг

батлуулж, хэрэгжилтийг хангах

2016-2020 Улсын төсөв           1,310.0 

Ус бохирдуулсны 

төлбөрийн тухай 

холбогдох журам, 

жагсаалтыг 

боловсруулан 

батлуулж, хэрэгжилтийг 

хангаж эхлэх

10.0              

Усны бохирдлыг 

бууруулах, хэмнэлтийг 

дэмжих эдийн засгийн 

хөшүүрэг бүрдэж, 

төлбөрийн орлогыг 

усны нөөцийг 

хамгаалах, бохирдлыг 

бууруулах, нөхөн 

сэргээх арга хэмжээнд 

зарцуулах

300.0            

Усны бохирдлыг 

бууруулах, хэмнэлтийг 

дэмжих эдийн засгийн 

хөшүүрэг бүрдэж, 

төлбөрийн орлогыг 

усны нөөцийг 

хамгаалах, бохирдлыг 

бууруулах, нөхөн 

сэргээх арга хэмжээнд 

зарцуулах

500.0            

Усны бохирдлыг 

бууруулах, хэмнэлтийг 

дэмжих эдийн засгийн 

хөшүүрэг бүрдэж, 

төлбөрийн орлогыг 

усны нөөцийг 

хамгаалах, бохирдлыг 

бууруулах, нөхөн 

сэргээх арга хэмжээнд 

зарцуулах

500.0            БОАЖЯ СЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

6

Зам, тээврийн салбарын хог хаягдлын

менежментийг боловсронгуй болгох,

хариуцлага, хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх,

хүн ам болон хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх

сөрөг нөлөөллийг бууруулах судалгаа хийх

2017-2020 -                    -   

Зам, тээврийн 

салбарын хог хаягдлын 

менежментийг 

боловсронгуй болгох 

чиглэлээр ТЭЗҮ, 

судалгаа боловсруулах 

-                

Зам, тээврийн 

салбарын хог хаягдлын 

менежментийн эрх зүйн 

орчныг боловсронгуй 

болгох

-                

Зам, тээврийн 

салбарын хог хаягдлыг 

ашиглах технологи 

боловсруулах

-                

Зам, тээврийн 

салбарын хог хаягдлын 

менежментийн 

тогтолцоо бүрдэх

-                ЗТХЯ БОАЖЯ -

1

Ойг доройтлоос хамгаалж, ойн төлөв байдлыг

сайжруулах, ойн замын сүлжээг өргөжүүлж, ойн

нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          8,000.0 

Модон түүхий эдийн 

ашиглалтын түвшинг 50 

хувьд хүргэж, өрхийн 

орлогыг нэмэгдүүлэх

1,000.0         

Модон түүхий эдийн 

ашиглалтын түвшинг 60 

хувьд хүргэж, өрхийн 

орлогыг нэмэгдүүлэх

2,000.0         

Модон түүхий эдийн 

ашиглалтын түвшинг 60 

хувьд хүргэж, өрхийн 

орлогыг нэмэгдүүлэх

2,000.0         

Модон түүхий эдийн 

ашиглалтын түвшинг 80 

хувьд хүргэж, өрхийн 

орлогыг нэмэгдүүлэх

3,000.0         БОАЖЯ ХХААХҮЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд, 

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

2

Ашиглалтад өртөмтгий амьтан, ургамлын

тархац, нөөцийн судалгаа хийж, шинжлэх

ухааны үндэслэлтэйгээр зохистой ашиглах

2016-2020 Улсын төсөв              400.0 

2 зүйл амьтан, 

ургамлын тархац, 

нөөцийг тогтоох

100.0            

2 зүйл амьтан, 

ургамлын тархац, 

нөөцийг тогтоох

100.0            

2 зүйл амьтан, 

ургамлын тархац, 

нөөцийг тогтоож, 

зохистой ашиглахад 

чиглэсэн нутгийн 

иргэдэд түшиглэсэн 

хамгааллын 

менежментийг 

нэвтрүүлэх

100.0            

2 зүйл амьтан, 

ургамлын тархац, 

нөөцийг тогтоож, 

зохистой ашиглахад 

чиглэсэн нутгийн 

иргэдэд түшиглэсэн 

хамгааллын 

менежментийг 

нэвтрүүлэх

100.0            БОАЖЯ - -

1

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Парисын

хэлэлцээрт нэгдэн орох, уур амьсгалын сөрөг

нөлөөг сааруулахад оруулах Монгол Улсын

хувь нэмэр, амлалтыг үе шаттайгаар

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        23,000.0 

Парисын хэлэлцээрийг 

соёрхон батлах, 

Монгол Улсын хувь 

нэмэр, амлалтад туссан 

эрчим хүч, ХАА, аж 

үйлдвэрийн салбарын 

үе шатны ажлуудыг 

хэрэгжүүлж эхлэх

1,000.0         

Монгол Улсын хувь 

нэмэр, амлалтад туссан 

үе шатны ажлуудыг 

хэрэгжүүлж, эхлэх

2,000.0         

Монгол Улсын хувь 

нэмэр, амлалтад туссан 

үе шатны ажлуудыг 

хэрэгжүүлж, тайлагнаж 

эхлэх

10,000.0       

Монгол Улсын хувь 

нэмэр, амлалтад туссан 

үе шатны ажлуудыг 

хэрэгжүүлж, хүлэмжийн 

хийн ялгарлыг өнөөгийн 

төсөөллөөр тооцсон 

хэмжээнээс 2 хувиар 

бууруулах 

10,000.0       БОАЖЯ

Холбогдох 

яамд, ААН-

үүд

-

4.1.2. Сэргээгдэх эрчим хүчний

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, нүүрс

боловсруулж ашиглах шинэ технологи

нэвтрүүлэн, хүлэмжийн хийн ялгарлыг

бууруулсан үйлдвэрлэл, бизнесийг олон

улсын хамтын ажиллагааны хүрээний

дэмжлэгт хамруулах ажлыг зохион

байгуулна.

4.1.4. Ой, түүний дагалт баялаг,

байгалийн бусад нөөц баялгийн

ашиглалтын нөөцийг бий болгож,

зохистой ашиглах, эко цэвэр түүхий эд,

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.

4.1.5. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг

сааруулах, дасан зохицох стратеги

боловсруулан хэрэгжүүлэх, байгаль

орчин, уур амьсгалын санг байгуулж,

үндэсний чадавхыг бэхжүүлнэ.

4.1.3. Байгаль орчны багц хуулийг

хэрэгжүүлэх цогц арга хэмжээ авч,

байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг

нөлөөтэй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон

байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалтад

тавих хяналтыг сайжруулна.

4.1.1. Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа

орчинд сөрөг нөлөөгүй, үр ашигтай,

дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж, нөөцийг

хэмнэх, эргүүлэн ашиглах, хаягдлыг

дахин боловсруулан ашиглах ногоон

хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Байгаль хамгаалах санг өргөтгөн Байгаль

хамгаалал, уурь амьсгалын нэгдсэн сан болгон

өргөжүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх

2016-2018 -                    -   

Засгийн газрын тусгай 

сангийн тухай хуульд 

нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах тухай хуулийн 

төслийг боловсруулж, 

УИХ-д өргөн мэдүүлэх

-                
Эрх зүйн зохицуулалт 

бүрдэж хэрэгжих
-                

Эрх зүйн зохицуулалт 

бүрдэж хэрэгжих
-                - -                БОАЖЯ ХЗДХЯ -

3

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үйл

ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, дасан

зохицох чадавхи сайжруулах жишиг төслүүдийг

хэрэгжүүлэх

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр           6,000.0 

Уур амьсгалын 

өөрчлөлтөд дасан 

зохицох үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөлт хийх ажлыг 

эхлүүлэх

1,000.0         

Уур амьсгалын 

өөрчлөлтөд дасан 

зохицох үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөө батлагдаж, 

уурь амьсгалын 

өөрчлөлтөд дасан 

зохицох төслийн 

саналууд боловсруулах

1,000.0         

Уур амьсгалын 

өөрчлөлтөд дасан 

зохицох үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангаж, 

дасан зохицох 

томоохон төслийн 

баримт бичиг 

боловсруулж олон 

улсын санд хандах

2,000.0         

Уур амьсгалын 

өөрчлөлтөд дасан 

зохицох үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангаж, 

дасан зохицох төсөл 

хэрэгжүүлж эхлэх

2,000.0         БОАЖЯ

Холбогдох 

яамд, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

4

Уур амьсгалын ногоон сан, Дасан зохицлын

сан зэрэг олон улсын сангаас санхүүжилт авах

менежментийн чадавхи бүрдүүлэх

2016-2019 Гадаад эх үүсвэр              900.0 

Олон улсын сантай 

шууд харьцах Үндэсний 

нэгжтэй болж, олон 

улсын шаардлага 

хангасан чадавх 

бэхжүүлэх 

боловсруулах, 

хэрэгжүүлж эхлэх

300.0            

Чадавх бэхжүүлэх 

төсөл хэрэгжиж, 

төслийн нэгдсэн сантай 

болох

300.0            

Сангуудтай шууд 

харьцах Үндэсний 

хэрэгжүүлэгч нэгжүүд, 

Үндэсний сантай болох

300.0            - -                БОАЖЯ СЯ ААН-үүд

5

Хүлэмжийн хийн тооллого хийх чадавхийг

бэхжүүлж, үндэсний хэмжээний тооллогын

систем бий болгох

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр           4,000.0 

Хүлэмжийн хийн 

тооллого хийх 

чадавхийг бэхжүүлж, 

үндэсний хэмжээний 

тооллогын систем бий 

болгох төслийн баримт 

бичгийг боловсруулах

500.0            

Хүлэмжийн хийн 

тооллого хийх 

чадавхийг бэхжүүлж, 

үндэсний хэмжээний 

тооллогын систем бий 

болгох төсөл хэрэгжиж 

эхлэх

1,000.0         

Хүлэмжийн хийн 

тооллого хийх 

чадавхийг бэхжүүлж, 

үндэсний хэмжээний 

тооллогын систем бий 

болгох төсөл хэрэгжих

1,000.0         

Хүлэмжийн хийн 

тооллого хийх 

чадавхийг бэхжүүлж, 

үндэсний хэмжээний 

тооллогын систем бий 

болгох төсөл 

хэрэгжүүлж, 2 жил 

тутамд хүлэмжийн хийн 

тооллогын дүн мэдээ 

гаргах

1,500.0         БОАЖЯ

Холбогдох 

яамд, 

ОӨУБЕГ

-

1
Цэвэр агаар санг байгуулж, агаарын бохирдлыг

бууруулах үр дүнтэй арга хэмжээ авах
2016-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        30,000.0 

Агаарын чанарыг 

сайжруулах бүсийг 

цэвэр түлшээр хангах, 

эрчим хүч, дулааны 

алдагдлыг бууруулах, 

өндөр үр ашигтай 

халаалтын технологи 

нэвтрүүлэхийг дэмжих

5,000.0         

Агаарын чанарыг 

сайжруулах бүсийг 

өргөтгөн, сайжруулсан 

түлш, зуухны 

нийлүүлэлт, сэргээгдэх 

эрчим хүчний хэрэглээг 

нэмэгдүүлж, бохирдлыг 

бууруулах

5,000.0         

Агаарын чанарыг 

сайжруулах бүсийг 

өргөтгөн, сайжруулсан 

түлш, зуухны 

нийлүүлэлт, сэргээгдэх 

эрчим хүчний хэрэглээг 

нэмэгдүүлж, бохирдлыг 

бууруулах

10,000.0       

Агаарын нарийн 

ширхэгт РМ2.5 

тоосонцрын 

агууламжийг 20 хувиар 

бууруулах

10,000.0       

БОАЖЯ, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

Холбогдох 

яамд
-

2

Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан

халаагуурт шилжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх,

шөнийн хөнгөлөлттэй тарифыг хэрэгжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           7,000.0 

Гэр хорооллын 

цахилгаан дамжуулах, 

түгээх сүлжээний 

найдвартай байдлыг 

хангах, шөнийн 

цахилгааны үнийн 

хөнгөлөлт олгох

1,000.0         

Улаанбаатар хотын гэр 

хорооллын 20 мянган 

өрхийг цахилгаан 

халаагуурт 

шилжүүлэхэд 

цахилгаан дамжуулах, 

түгээх сүлжээний 

найдвартай ажиллагааг 

хангах

2,000.0         

Улаанбаатар хотын гэр 

хорооллын 24 мянган 

өрхийг цахилгаан 

халаагуурт 

шилжүүлэхэд 

цахилгаан дамжуулах, 

түгээх сүлжээний 

найдвартай ажиллагааг 

хангах

2,000.0         

Нийслэлийн гэр 

хорооллын айл өрхийн 

25-аас доошгүй хувийг 

цахилгаан халаагуурт 

шилжүүлэх

2,000.0         ЭХЯ БОАЖЯ НЗДТГ

3
Хог хаягдлыг дахин боловсруулж, эрчим хүч,

түүхий эд үйлдвэрлэх эко цогцолбор байгуулах
2017-2020

Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
      350,000.0 

Хог хаягдлыг дахин 

боловсруулж, эрчим хүч 

үйлдвэрлэх төслийн 

зураг төсөл, ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулж эхлэх

50,000.0       

Хог хаягдлыг дахин 

боловсруулж, эрчим хүч 

үйлдвэрлэх төслийн 

газрын асуудлыг 

шийдвэрлэж төслийг 

эхлүүлэх

150,000.0     

Эрчим хүч үйлдвэрлэх 

төслийг хэрэгжүүлэх, 

хог хаягдал дахин 

боловсруулах эко 

цогцолборын үйл 

ажиллагааг жигдрүүлэх

150,000.0     

Хог хаягдлыг дахин 

боловсруулах хэмжээг 

20 хувьд хүргэж, 

байгальд булж 

зайлуулах хог хаягдлын 

хэмжээг бууруулах

-                НЗДТГ

ЭХЯ, 

БОАЖЯ, 

ХХААХҮЯ

ААН-үүд

4

Хог хаягдлыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах,

аюултай хог хаягдлын менежментийг

зохицуулах эрх зүйн орчныг боловсронгуй

болгох, аюултай хог хаягдлыг байгаль орчинд

халгүй аргаар устгах

2017-2018
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        10,000.0 

Хог хаягдлын хууль 

тогтоомжийг 

боловсронгуй болгож, 

хэрэгжүүлэх

-                

Аюултай хог хаягдлыг 

байгаль орчинд халгүй 

аргаар булшилж устгах 

байгууламжийн зураг 

төсөл, ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулах

3,000.0         

Аюултай хог хаягдлыг 

байгаль орчинд халгүй 

аргаар булшилж устгах 

байгууламжийг барьж 

эхлэх

5,000.0         

Хууль, эрх зүйн орчин 

сайжирч, аюултай хог 

хаягдлыг дахин 

боловсруулах, байгаль 

орчинд халгүй аргаар 

устгах үйл ажиллагааг 

эхлүүлэх

2,000.0         
БОАЖЯ, 

НЗДТГ

Холбогдох 

яамд, 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

ААН-үүд

5

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өрхийн

ариун цэврийн байгууламжийг боловсронгуй

болгох жишиг төсөл хэрэгжүүлж, сайн

туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр         10,000.0 

Гэр хорооллын өрхийн 

ариун цэврийн 

байгууламжийг 

боловсронгуй болгох 

шийдлийг туршин 

нэвтрүүлж, 330-аас 

доошгүй өрхөд эко 

ариун цэврийн 

байгууламж 

суурилуулах

1,500.0         

Төслийн хүрээнд 900-

аас доошгүй өрхөд эко 

ариун цэврийн 

байгууламж 

суурилуулах

3,800.0         

Төслийн хүрээнд 1440-

өөс доошгүй өрхөд эко 

ариун цэврийн 

байгууламж 

суурилуулах

4,700.0         

Өрхийн ариун цэврийн 

байгууламжийн 

боловсронгуй болгох 

төслийн хүрээнд нийт 

8000-аас доошгүй 

өрхийг хамруулах

-                БОАЖЯ

БХБЯ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ААН-үүд

6

Нүхэн жорлон, угаадасны нүх техникийн

шаардлага MNS 5924:2015 стандартыг

хэрэгжүүлэх, шинэ дэвшилтэт технологийг

нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
               20.0 

Гэр хорооллын дахин 

төлөвлөлтөд хамрагдах 

боломжгүй айл 

өрхүүдийн дэлгэрэнгүй 

судалгааг 

боловсруулах, 

стандартын 

хэрэгжилтэд дэмжлэг 

үзүүлэх

5.0                

Гэр хорооллын дахин 

төлөвлөлтөд хамрагдах 

боломжгүй айл 

өрхүүдийн нүхэн 

жорлон, угаадасны 

нүхний байгууламжийг 

доторлох ажилд 

стандарт 

хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэх

5.0                
Шинэ дэвшилтэт 

технологийг нэвтрүүлэх
5.0                

Хүн амын стандартын 

шаардлага хангасан 

эрүүл, аюулгүй орчинд 

ажиллаж, амьдрах 

нөхцөл бүрдэх

5.0                БХБЯ

БОАЖЯ, 

ЭХЯ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

4.1.6. Хот, суурин газрын агаар, ус,

хөрсний бохирдлыг бууруулж, хог

хаягдлын зохистой менежментийг

хэрэгжүүлнэ.

4.1.5. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг

сааруулах, дасан зохицох стратеги

боловсруулан хэрэгжүүлэх, байгаль

орчин, уур амьсгалын санг байгуулж,

үндэсний чадавхыг бэхжүүлнэ.

58



Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

4.1.7. “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”

хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, олон

нийтэд эх дэлхийгээ хайрлах, уламжлалт

ёс заншлаа дээдлэх мэдлэг олгож,

байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг

төлөвшүүлнэ.

1
"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" хөтөлбөр

боловсруулж, хэрэгжүүлэх
2016-2020 Гадаад эх үүсвэр           6,000.0 

Тогтвортой хөгжлийн 

боловсрол үндэсний 

хөтөлбөр, түүнийг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөө 

боловсруулж 

батлуулах, сургалт 

явуулах

-                

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангаж, 

тогтвортой хөгжил, 

ногоон хөгжлийн үзэл 

санааг бүх нийтэд 

хүргэх сургалт явуулах

2,000.0         

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангаж, 

тогтвортой хөгжил, 

ногоон хөгжлийн үзэл 

санааг бүх нийтэд 

хүргэх сургалт явуулах

2,000.0         

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангаж, 

тогтвортой хөгжил, 

ногоон хөгжлийн үзэл 

санааг бүх нийтэд 

хүргэх сургалт явуулах

2,000.0         БОАЖЯ БСШУСЯ -

4.2.1. Байгалийн унаган төрхөө хадгалсан

газар, цэнгэг усны нөөц, томоохон гол

мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 50-аас

доошгүй хувийг улсын тусгай

хамгаалалтад авна. 1

Байгалийн унаган төрхөө хадгалсан газар,

цэнгэг усны нөөц, гол мөрний урсац бүрэлдэх

эхийг улсын тусгай хамгаалалтад авч, тусгай

хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг

өргөжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              200.0 

Улсын тусгай 

хамгаалалттай газар 

нутгийн хэмжээг 18.1 

хувьд хүргэх

50.0              

Цэнгэг усны нөөц, 

томоохон гол мөрний 

урсац бүрэлдэх эхийн 

46-аас доошгүй хувийг 

улсын тусгай 

хамгаалалтад авч, 

тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийн хэмжээг 

20.5 хувьд хүргэх

50.0              

Цэнгэг усны нөөц, 

томоохон гол мөрний 

урсац бүрэлдэх эхийн 

48-аас доошгүй хувийг 

улсын тусгай 

хамгаалалтад авч, 

тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийн хэмжээг 

20.5 хувьд хүргэх

50.0              

Цэнгэг усны нөөц, 

томоохон гол мөрний 

урсац бүрэлдэх эхийн 

50-иас доошгүй хувийг 

улсын тусгай 

хамгаалалтад авах

50.0              БОАЖЯ - -

1

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай эрх

зүйн орчныг боловсронгуй болгож, тогтвортой

санхүүжилтийн механизм бүрдүүлэх,

экосистемийн үйлчилгээнд тулгуурласан

хамгаалалтын менежментийг нэвтрүүлэх

2017-2019
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             520.0 

Тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийн тухай 

хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төслийг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

10.0              

Тогтвортой 

санхүүжилтийн 

механизмыг 

тодорхойлж 

хамгаалалтын 

захиргаадад 

нэвтрүүлэх

10.0              

Экосистемийн 

үйлчилгээнд 

тулгуурласан 

хамгаалалтын 

менежментийг 

нэвтрүүлж эхлэх

500.0            - -                БОАЖЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

2

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн

хамгаалалтын дэд бүтэц, материаллаг баазыг

бэхжүүлж, хамгаалалтын менежментийг

сайжруулах 

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр           4,000.0 

Тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийн 

хамгаалалтын 

захиргаадын дэд бүтэц, 

материаллаг бааз 

сайжрах

1,000.0         

Тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийн 

хамгаалалтын 

захиргаадын дэд бүтэц, 

материаллаг бааз 

сайжрах

1,000.0         

Тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийн 

хамгаалалтын 

захиргаадын дэд бүтэц, 

материаллаг бааз 

сайжрах

1,000.0         

Тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийн 

хамгаалалтын 

захиргаадын дэд бүтэц, 

материаллаг бааз 

бэхжиж, менежмент 

сайжрах

1,000.0         БОАЖЯ - -

3

Гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, тусгай

хамгаалалттай газрын хамгааллын

менежментэд олон улсын сайн туршлагыг

нэвтрүүлж, эко стандартыг мөрдүүлэх

2016-2019 Гадаад эх үүсвэр           1,500.0 

АНУ зэрэг гадаад орны 

хамгаалалттай газар, 

үндэсний парктай 

хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлж, эгч дүү 

паркийг нэмэгдүүлэх 

500.0            

Гадаад хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэх 

ажлын хүрээнд 2-оос 

доошгүй гадаад улсын 

тусгай хамгаалалттай 

газартай хамтын 

ажиллагааг эхлүүлж, 

эгч дүүс парк байгуулах

500.0            

Байгальд ээлтэй аялал 

жуулчлалын эко 

стандартыг мөрдүүлэх

500.0            - -                БОАЖЯ - -

1

Улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, унд ахуй,

үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хүртээмжтэй

хангах үүднээс гидрогеологийн бүх төрлийн

хайгуул судалгаа явуулж, нөөц баялгийг

тогтоох, ашиглалтын зохистой менежментийг

бий болгох

2016-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

        36,000.0 

Төлөвлөгөөнд туссан үе 

шатны ажлуудыг 

хэрэгжүүлж, газрын 

доорх усны хайгуул 

судалгааг 11 газарт 

хийж, нөөц тогтоох

1,000.0         

Газрын доорх усны 

хайгуул судалгааг 3-аас 

доошгүй газарт хийх, 

Алтайн өвөр говийн сав 

газрыг хамруулсан 

гидрогеологийн 

1:200000-ны 

масштабтай зураглал 

хийж, усны нөөцийн 

тархалтыг тогтоох

5,000.0         

Газрын доорх усны 

хайгуул судалгааг 5-аас 

доошгүй газарт хийх, 

Галба-Өөш-Долоодын 

говь, Умард говийн 

гүвээт-Халхын дундад 

талын сав газрыг 

хамруулсан 

гидрогеологийн 

1:200000-ны 

масштабтай зураглал 

хийх

15,000.0       

Төлөвлөгөөнд туссан үе 

шатны ажлуудыг 

хэрэгжүүлж, ус 

хангамжийн талаарх 

Тогтвортой хөгжлийн 

зорилт хангагдахад 

түлхэц болох, 1:200000-

ны масштабтай 

гидрогеологийн 

зураглалтай газар 

нутгийн 15 хувьд 

хүргэх, ус хангамжийн 

эх үүсвэрийг ашиглах 

боломжит нөөцийг 

тогтоох

15,000.0       БОАЖЯ, ҮХГ
Холбогдох 

яамд

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

2

Ус ашиглалтыг бүрэн тоолууржуулж, хаягдал

бохир усыг цэвэрлэж, дахин ашиглалтыг

нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

2017-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

             200.0 

Усны тоолууртай ус 

ашиглагчийн тоо болон 

ус эргүүлэн ашиглалт, 

дахин ашиглалтыг 

дэмжиж нэмэгдүүлэх

50.0              

Усны тоолууртай ус 

ашиглагчийн тоо болон 

ус эргүүлэн ашиглалт, 

дахин ашиглалтыг 

дэмжиж нэмэгдүүлэх

50.0              

Усны тоолууртай ус 

ашиглагчийн тоо болон 

ус эргүүлэн ашиглалт, 

дахин ашиглалтыг 

дэмжиж нэмэгдүүлэх

50.0              

Ус ашиглагчийг бүрэн 

хянаж, усны алдагдлыг 

бууруулан хэмнэлт бий 

болох, усны нөөцийн 

төлбөрийн орлого 

нэмэгдэх

50.0              БОАЖЯ

УУХҮЯ, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

3
Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх

байгууламжийг шинэчлэх
2017-2020

Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
      650,000.0 

Төв цэвэрлэх 

байгууламжийн 

өргөтгөл шинэчлэлтийн 

ажлыг эхлүүлэх

50,000.0       

Төв цэвэрлэх 

байгууламжийн 

өргөтгөл шинэчлэлтийн 

ажлыг хэрэгжүүлэх

200,000.0     

Төв цэвэрлэх 

байгууламжийн 

өргөтгөл шинэчлэлтийн 

ажлыг хэрэгжүүлэх

200,000.0     

Төв цэвэрлэх 

байгууламж 

стандартын түвшинд 

хүртэл цэвэрлэдэг 

болж, Туул голын усны 

бохирдол буурах

200,000.0     
БХБЯ, 

НЗДТГ, ҮХГ
БОАЖЯ -

1

Бороо, цасны усыг хуримтлуулах хөв цөөрөм

байгуулах, гол, горхи, булаг шандны эхийг

хашиж хамгаалах

2016-2020 Орон нутгийн төсөв           2,600.0 

Хөв цөөрмийг 3-аас 

доошгүй газарт шинээр 

байгуулах, 100-аас 

доошгүй булаг шандны 

эхийг хашиж 

хамгаалах, ХАА-н ус 

хангамж сайжрах 

500.0            

Хөв цөөрмийг 3-аас 

доошгүй газарт шинээр 

байгуулах, 100-аас 

доошгүй булаг шандны 

эхийг хашиж 

хамгаалах, ХАА-н ус 

хангамж сайжрах 

600.0            

Хөв цөөрмийг 3-аас 

доошгүй газарт шинээр 

байгуулах, 100-аас 

доошгүй булаг шандны 

эхийг хашиж 

хамгаалах, ХАА-н ус 

хангамж сайжрах 

700.0            

Хөв цөөрмийг 3-аас 

доошгүй газарт шинээр 

байгуулах, 100-аас 

доошгүй булаг шандны 

эхийг хашиж 

хамгаалах, ХАА-н ус 

хангамж сайжрах 

800.0            

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

БОАЖЯ -

2

Туул гол болон бусад голын эхийн ойг нөхөн

сэргээх, ойжуулах, урсац бүрэлдэх эхийг

хамгаалах

2016-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт

          3,400.0 

Туул гол болон бусад 

голын эхийн 1000 га ойг 

нөхөн сэргээж, 

ойжуулах

700.0            

Туул гол болон бусад 

голын эхийн 1000 га ойг 

нөхөн сэргээж, 

ойжуулах

700.0            

Туул гол болон бусад 

голын эхийн 1500 га-

аас доошгүй газрын ойг 

нөхөн сэргээж, 

ойжуулах

1,000.0         

Туул гол болон бусад 

голын эхийн 1500 га-

аас доошгүй газрын ойг 

нөхөн сэргээж, 

ойжуулах

1,000.0         БОАЖЯ - -

1

Гадаргын усыг хуримтлуулах замаар хот

суурины хүн амын ус хангамжийг нэмэгдүүлэх

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           2,000.0 

Гадаргын усыг 

хуримтлуулах "Туул 

усан цогцолбор"-ын 

ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, 

батлуулах

1,500.0         

 "Туул усан цогцолбор" 

байгуулах ажлыг 

эхлүүлэх

500.0            

 "Туул усан цогцолбор" -

ын боомт, нөөцийн усан 

сан, ус цэвэршүүлэх 

зэрэг байгууламжуудын 

20 хувийг барих

-                

 "Туул усан цогцолбор" -

ын боомт, нөөцийн усан 

сан, ус цэвэршүүлэх 

зэрэг байгууламжуудын 

30 хувийг барих

-                БХБЯ, ҮХГ
БОАЖЯ, 

НЗДТГ
-

4.2.4. Гол, горхи, булаг, шанд, рашааны

ундаргын эхийг хамгаалах ажлыг

эрчимжүүлж, гол мөрний болон хур бороо,

цас, мөсний усыг хуримтлуулах, усан сан,

хөв, цөөрөм байгуулж ус хангамжийг

нэмэгдүүлнэ.

4.2.5. Нийслэл, хот суурин газрын ундны

эх үүсвэрийг хамгаалах, хүн амыг эрүүл

ахуйн шаардлагад нийцсэн усаар хангах

арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

4.2.3. Усны нөөцийг хамгаалж,

хомсдолоос сэргийлэх нэгдсэн

менежментийг хэрэгжүүлж, хаягдал бохир

усыг цэвэрлэн дахин ашиглах технологи

нэвтрүүлэхийг дэмжинэ.

4.2.2. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг,

түүний орчны бүсийн хилийн зааг,

менежментийн эрх зүйн зохицуулалтыг

шинэчилж, байгальд ээлтэй аялал

жуулчлал, ногоон хөгжлийн түшиц газар

болгон хөгжүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2
Усны хэрэглээг бүрэн тоолууржуулж, усыг

хэмнэлттэй зарцуулах хэвшлийг бий болгох
2017-2020 Улсын төсөв              300.0 

Тоолууржуулалтын 

судалгааг гаргаж, 

тоолуургүй 

хэрэглэгчдийн 25 хувь 

нь тоолууржуулалтад 

хамрагдах

75.0              

Тоолуургүй 

хэрэглэгчдийн 50 хувь 

нь тоолууржуулалтад 

хамрагдах

75.0              

Тоолуургүй 

хэрэглэгчдийн 75 хувь 

нь тоолууржуулалтад 

хамрагдах

75.0              

Хэрэглэгчдийг бүрэн 

тоолууржуулснаар усыг 

хэмнэлттэй зарцуулах 

нөхцөл бүрдэх

75.0              БХБЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

3

Хот, суурины инженерийн шугам сүлжээ,

барилга байгууламжийн мэдээллийн нэгдсэн

санг бүрдүүлж, олон нийтэд хүрэх мэдээллийн

чанар хүртээмжийг сайжруулах

2016-2020 Улсын төсөв                20.0 

Мэдээллийн нэгдсэн 

санд тогтмол 

баяжуулалт хийж, 

хэрэглэгчдийг 

мэдээллээр хангах

5.0                

Мэдээллийн нэгдсэн 

санд тогтмол 

баяжуулалт хийж, 

хэрэглэгчдийг 

мэдээллээр хангах

5.0                

Мэдээллийн нэгдсэн 

санд тогтмол 

баяжуулалт хийж, 

хэрэглэгчдийг 

мэдээллээр хангах

5.0                

Мэдээллийн нэгдсэн 

санд тогтмол 

баяжуулалт хийж, 

хэрэглэгчдийг 

мэдээллээр хангах

5.0                БХБЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

4

Улаанбаатар хотын ус хангамжийнг

сайжруулах төсөл хэрэгжүүлэх /АНУ-ын МСК-

ийн 2 дахь компакт гэрээ/

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр           5,200.0 

Улаанбаатар хотын ус 

хангамжийг сайжруулах 

төслийн баримт бичиг 

боловсруулах

100.0            

Улаанбаатар хотын ус 

хангамжийг сайжруулах 

төслийн баримт бичиг 

боловсруулах, 

хэлэлцээр хийх

100.0            

Улаанбаатар хотын ус 

хангамжийг сайжруулах 

төслийн баримт бичиг 

боловсруулах, 

хэлэлцээр хийх

1,000.0         

Улаанбаатар хотын ус 

хангамжийг сайжруулах 

төсөл хэрэгжиж эхлэх

4,000.0         ГХЯ
БОАЖЯ, 

НЗДТГ
-

5

Гол мөрний хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг

мөрдүүлэх, хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг

тогтмол зохион байгуулж, голын эргийн дагууд

тохижуулж, иргэд амралт, чөлөөт цагаа

өнгөрүүлэх, спортоор хичээллэх бүс болгон

хөгжүүлэх 

2016-2020 Орон нутгийн төсөв           5,000.0 

Туул гол эргийн дагууд 

хамгаалалтын 

дэглэмийг мөрдүүлж, 

Туул голын орчныг 

сэргээн сайжруулах, 

тохижуулах төслийн 

судалгаа хийж, зураг 

төсөл боловсруулан, үе 

шатны ажлуудыг 

эхлүүлэх

500.0            

Сэлбэ, Улиастай голын 

хамгаалалтын бүсийн 

дэглэмийг мөрдүүлж, 

Туул голын орчныг 

сэргээн сайжруулах, 

тохижуулах төслийн 

хүрээнд урсацыг 

нэмэгдүүлэх, 

тохижуулах чиглэлээр 

үе шатны ажлуудыг 

хэрэгжүүлэх

500.0            

Ус, усан орчны 

бохирдол буурч, иргэд 

чөлөөт цагаа таатай 

өнгөрүүлэх орчин 

бүрдэх

2,000.0         

Ус, усан орчны 

бохирдол буурч, иргэд 

чөлөөт цагаа таатай 

өнгөрүүлэх орчин 

бүрдэх

2,000.0         

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

БОАЖЯ -

6
Ус хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн бүс

тогтоож, дэглэмийг мөрдүүлэх
2017-2020 Орон нутгийн төсөв                80.0 

Сум, суурин газрын 

ундны усны эх 

үүсвэрийн хамгаалалт 

сайжирч, баталгаат 

байдал хангагдах

20.0              

Сум, суурин газрын 

ундны усны эх 

үүсвэрийн хамгаалалт 

сайжирч, баталгаат 

байдал хангагдах

20.0              

Сум, суурин газрын 

ундны усны эх 

үүсвэрийн хамгаалалт 

сайжирч, баталгаат 

байдал хангагдах

20.0              

Сум, суурин газрын 

ундны усны эх 

үүсвэрийн хамгаалалт 

сайжирч, баталгаат 

байдал хангагдах

20.0              

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

БОАЖЯ -

1

Уул уурхайн улмаас эвдэрсэн газрын хохирлыг

тооцох, нөхөн сэргээх эрх зүйн зохицуулалтыг

бий болгох, нөхөн сэргээлт хийх

2016-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

          2,700.0 

Уул уурхайн улмаас 

эвдэрсэн газрын 

хохирлыг тооцох, нөхөн 

сэргээх хуулийн төсөл 

боловсруулах

600.0            

Уул уурхайн улмаас 

эвдэрсэн газрын 

хохирлыг тооцох, нөхөн 

сэргээх эрх зүйн орчныг 

бүрдүүлэх

700.0            

Эрх зүйн зохицуулалт 

бий болж, нөхөн 

сэргээлтийн арга 

хэмжээ авч эхлэх

700.0            

Эрх зүйн зохицуулалт 

бий болж, нөхөн 

сэргээлтийн арга 

хэмжээ авч эхлэх

700.0            БОАЖЯ СЯ, УУХҮЯ -

2
Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах

үндэсний хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх
2016-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          4,300.0 

Үндэсний хөтөлбөрийг 

боловсруулах
10.0              

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөөг 

боловсруулж 

батлуулан, 

хэрэгжилтийг хангаж 

эхлэх

800.0            

Хөрс хамгаалах 

үндэсний хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангах

1,790.0         

Хөрс хамгаалах 

үндэсний хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангах

1,700.0         БОАЖЯ БХБЯ -

3

Аж ахуйн нэгж, мэргэжлийн байгууллагын

үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлэх, чадавхийг

бэхжүүлэх замаар нөхөн сэргээлтийн ажлын

чанар үр дүнг дээшлүүлэх, орон нутгийн

иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх

2017-2020
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
        24,000.0 

 Ашигт малтмалын 

тусгай зөвшөөрөлтэй 

ААН, газрын хэвлийн 

нөхөн сэргээлтийн 

мэргэжлийн 

байгууллага, нутгийн 

иргэдийн 

оролцоотойгоор 300-

аас доошгүй га талбайд 

нөхөн сэргээлт хийх

6,000.0         

 Ашигт малтмалын 

тусгай зөвшөөрөлтэй 

ААН, газрын хэвлийн 

нөхөн сэргээлтийн 

мэргэжлийн 

байгууллага, нутгийн 

иргэдийн 

оролцоотойгоор 300-

аас доошгүй га талбайд 

нөхөн сэргээлт хийх

6,000.0         

 Ашигт малтмалын 

тусгай зөвшөөрөлтэй 

ААН, газрын хэвлийн 

нөхөн сэргээлтийн 

мэргэжлийн 

байгууллага, нутгийн 

иргэдийн 

оролцоотойгоор 300-

аас доошгүй га талбайд 

нөхөн сэргээлт хийх

6,000.0         

 Ашигт малтмалын 

тусгай зөвшөөрөлтэй 

ААН, газрын хэвлийн 

нөхөн сэргээлтийн 

мэргэжлийн 

байгууллага, нутгийн 

иргэдийн 

оролцоотойгоор 300-

аас доошгүй га талбайд 

нөхөн сэргээлт хийх

6,000.0         
БОАЖЯ, 

МХЕГ
УУХҮЯ 

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

4

Уул уурхайн сөрөг нөлөөллийг бууруулах дэд

хөтөлбөр хэрэгжүүлж, холбогдох

стандартуудыг шинэчлэх, сургалт, судалгааны

төв байгуулах

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр         14,600.0 

Уул уурхайн сөрөг 

нөлөөллийг бууруулах 

дэд хөтөлбөрийн төсөл 

боловсруулж, сургалт 

судалгааны төвийн 

барилгын ажлыг 

эхлүүлэх

4,400.0         

Уул уурхайн сөрөг 

нөлөөллийг бууруулах 

дэд хөтөлбөрийг 

батлуулж, холбогдох 

стандартыг шинэчлэх, 

аргачлал боловсруулж 

эхлэх

5,500.0         

Багаж төхөөрөмжийг 

суурилуулах, сургалт 

судалгааны төвийг 

ашиглалтад оруулах, 

туршилтын үйл 

ажиллагааг эхлүүлэх

4,300.0         

Уул уурхайн сөрөг 

нөлөөллийг бууруулах 

сургалт, судалгааны 

төвийн үйл ажиллагаа 

жигдрэх

400.0            БОАЖЯ

УУХҮЯ, 

МХЕГ, СХЗГ, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

5

Орхон, Туул гол болон бусад голуудын

хамгаалалтын бүсэд ашигт малтмалын

олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-

ийг хууль тогтоомжид нийцүүлэх арга хэмжээ

авах, хариуцлагатай уул уурхайн зарчмыг

мөрдүүлж усны бохирдлыг бууруулах

2016-2019

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт

               80.0 

Орхон, Туул болон 

бусад томоохон 

голуудыг бохирдуулж 

буй үйл ажиллагааг 

зохицуулж, хуулийн 

хэрэгжилтийг хангуулах 

ажлыг зохион 

байгуулах

20.0              

Хамгаалалтын бүсэд 

явуулж байгаа үйл 

ажиллагаанд тогтмол 

хяналт тавьж, хуулийн 

хэрэгжилтийг хангуулах 

ажлыг зохион 

байгуулах

30.0              

Хамгаалалтын бүсэд 

явуулж байгаа үйл 

ажиллагаанд тогтмол 

хяналт тавьж, хуулийн 

хэрэгжилтийг хангуулах 

ажлыг зохион 

байгуулах

30.0              - -                БОАЖЯ

УУХҮЯ, 

МХЕГ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ААН-үүд

6
Баруун бүсэд дүйцүүлэн хамгааллын жишиг

төсөл хэрэгжүүлэх 
2016-2019

Гадаад эх үүсвэр, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт

             400.0 

Баян-Айраг, Хотгор, 

Хөшөөтийн орд газрын 

биологийн олон янз 

байдлын дүйцүүлэн 

хамгааллын 

хөтөлбөрийг 

боловсруулах

100.0            

Баян-Айраг, Хотгор, 

Хөшөөтийн орд газрын 

биологийн олон янз 

байдлын дүйцүүлэн 

хамгааллын жишиг 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж эхлэх

200.0            

Баян-Айраг, Хотгор, 

Хөшөөтийн орд газрын 

биологийн олон янз 

байдлын дүйцүүлэн 

хамгааллын жишиг 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх

100.0            - -                БОАЖЯ

УУХҮЯ, 

МХЕГ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ААН-үүд

1

Ой хамгаалах, нөхөн сэргээх, зохистой

ашиглах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж,

ойжуулах, тарьц, суулгац ургуулах, сор шилмэл

модны сайн чанарын үр бэлтгэх хэмжээг

нэмэгдүүлэх

2016-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

        23,800.0 

5000 га талбайд 

ойжуулалт хийх, 100 га 

талбайд ойн зурвас 

байгуулах, 10 га 

таримал ой худалдан 

авах

2,800.0         

6000 га талбайд 

ойжуулалт хийх, 300 га 

талбайд ойн зурвас 

байгуулах, 20 га 

таримал ой худалдан 

авах

3,000.0         

9000 га талбайд 

ойжуулалт хийх, 500 га 

талбайд ойн зурвас 

байгуулах, 270 га 

таримал ой худалдан 

авах

8,000.0         

12000 га талбайд 

ойжуулалт хийх, 1000 

га талбайд ойн зурвас 

байгуулах, 20 га 

таримал ой худалдан 

авах

10,000.0       БОАЖЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ААН-үүд

4.2.5. Нийслэл, хот суурин газрын ундны

эх үүсвэрийг хамгаалах, хүн амыг эрүүл

ахуйн шаардлагад нийцсэн усаар хангах

арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

4.2.6. Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг

бууруулах бодлого хэрэгжүүлж, уул

уурхайн хайгуул, олборлолтод өртөж,

эвдрэлд орсон газар нутгийг нөхөн

сэргээнэ.

4.2.7. Ойн нөөцийг хамгаалах, үр

өгөөжтэй ашиглах, нөхөн сэргээх

менежментийг сайжруулах ойн талаар

баримтлах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2
Ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэж,

голомтыг арилгах
2016-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
          6,500.0 

Ойн хөнөөлт шавьж, 

өвчний голомтыг устгах 

тэмцлийн ажлыг 200 

мян.га-аас багагүй 

талбайд хийх

3,000.0         

Ойн хөнөөлт шавьж, 

өвчний голомтыг устгах 

тэмцлийн ажлыг 150 

мян.га-аас багагүй 

талбайд хийх

2,000.0         

Ойн хөнөөлт шавьж, 

өвчний голомтыг устгах 

тэмцлийн ажлыг 50 

мян.га-аас багагүй 

талбайд хийх

1,000.0         

Хөнөөлт шавжийн 

тооны өсөлт, бууралтад 

байнгын мониторинг 

хийж, урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ 

авч, хөнөөлийн 

голомттой талбайг 

хяналтад авах

500.0            БОАЖЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

3

Ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах

арга хэмжээ авч түймэрт өртөх талбайг

бууруулах

2016-2020 Улсын төсөв           1,800.0 

Ойн түймэрт өртөх 

талбайн хэмжээг 5 

хувиар бууруулах

300.0            

 Ойн түймэрт өртөх 

талбайн хэмжээг 10 

хүртэл хувиар 

бууруулах

500.0            

Ойн түймэрт өртөх 

талбайн хэмжээг 20 

хүртэл хувиар 

бууруулах

500.0            

Ойн түймэрт өртөх 

талбайн хэмжээг 30 

хүртэл хувиар 

бууруулах

500.0            БОАЖЯ ОБЕГ, ХХЕГ

УОКомисс, 

МХЕГ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

1

Байгаль орчныг хамгаалах тухай болон

байгалийн нөөцийн талаарх бусад хуулиудад

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

2016-2018 -                    -   

Байгаль орчныг 

хамгаалах, ой, ус, 

амьтан болон 

байгалийн бусад нөөц 

баялгийг зохистой 

ашиглах чиглэлээрх эрх 

зүйн зохицуулалт 

сайжрах, холбогдох 

журам, аргачлалыг 

боловсруулах

-                

Байгаль орчныг 

хамгаалах, ой, ус, 

амьтан болон 

байгалийн бусад нөөц 

баялгийг зохистой 

ашиглах чиглэлээрх эрх 

зүйн зохицуулалт 

сайжрах, холбогдох 

журам, аргачлалыг 

боловсруулан 

хэрэгжүүлэх

-                

Байгаль орчныг 

хамгаалах, ой, ус, 

амьтан болон 

байгалийн бусад нөөц 

баялгийг зохистой 

ашиглах чиглэлээрх эрх 

зүйн зохицуулалт 

сайжрах, холбогдох 

журам, аргачлалыг 

боловсруулах

-                - -                БОАЖЯ - -

2

Генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт

мэдлэгийн талаарх эрх зүйн зохицуулалтыг

бүрдүүлэх, үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх 

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             500.0 

Генетик нөөцийн тухай 

хуулийг шинэчлэн 

боловсруулах, 

холбогдох тооцоо 

судалгааг хийх

100.0            

 Холбогдох судалгаа 

хийх, генетик нөөц, 

түүнийг ашиглах үр 

өгөөжийг хүртээх 

ойлголтыг 

төлөвшүүлэхэд 

чиглэсэн үндэсний 

чадавхийг бэхжүүлж 

эхлэх

200.0            

 Генетик нөөц, түүнийг 

ашиглах, үр өгөөжийг 

хүртээх ойлголтыг 

төлөвшүүлэхэд 

чиглэсэн үндэсний 

чадавхийг бэхжүүлэх

200.0            

Хуулийн хэрэгжилтийг 

хангаж, генетик нөөц, 

түүнийг ашиглах, үр 

өгөөжийг хүртээх 

ойлголтыг 

төлөвшүүлэхэд 

чиглэсэн үндэсний 

чадавхи бэхжүүлэх

-                БОАЖЯ
ХХААХҮЯ, 

ОУУБЕГ
-

3
Байгалийн ургамлын тухай хуулийн

шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах
2017-2018 -                    -   

Хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төслийг 

боловсруулах

-                

Хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төслийг 

УИХ-д өргөн мэдүүлж, 

батлуулах, ургамлын 

нөөцийн хамгаалалт, 

нөхөн сэргээлт, 

ашиглалтын бодлогыг 

шинэ түвшинд гаргах

-                - -                - -                БОАЖЯ ХЗДХЯ -

4
Модлог ургамлын үрийн тухай хуулийн төслийг

боловсруулах
2017-2018 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                БОАЖЯ ХЗДХЯ -

5

Цөмийн энерги, цөмийн аюулгүй байдал,

цацрагийн хамгаалалт, цацраг идэвхт

хаягдалтай холбоотой хууль, эрх зүйн орчинд

үнэлгээ хийх

2016-2017 -                    -   -                    -   
Хууль батлагдан, 

хэрэгжиж эхлэх
                   -   -                    -   -                    -   ЦЭКАА ГХЯ ХЗДХЯ

6

Гадаад орны цөмийн хаягдлыг Монгол Улсын

хилээр нэвтрүүлэхгүй байх тухай олон улсын

холбогдох гэрээ конвенцийг судлах, орчуулах,

үзэл баримтлалыг тодорхойлох

2016-2017 -                    -   -                    -   
Хууль батлагдан, 

хэрэгжиж эхлэх
                   -   -                    -   -                    -   ЦЭКАА ГХЯ ХЗДХЯ

7

Гадаад орны цөмийн хаягдлыг Монгол Улсын

хилээр нэвтрүүлэхгүй байх тухай хуулийн

төслийг боловсруулан батлуулах

2017-2018 -                    -   -                    -   
Хууль батлагдан, 

хэрэгжиж эхлэх
                   -   -                    -   -                    -   ЦЭКАА ГХЯ ХЗДХЯ

1

Биологийн олон янз байдлын үндэсний

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        12,050.0 

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлж эхлэх

50.0              

Төлөвлөгөөний дагуу үе 

шатны ажлуудыг 

хэрэгжүүлж, Монгол 

орны унаган амьтан, 

ургамал, бичил биетний 

ангилал зүйн нэгдсэн 

систем бий болох

2,000.0         

Төлөвлөгөөний дагуу үе 

шатны ажлуудыг 

хэрэгжүүлэх

5,000.0         

Төлөвлөгөөний дагуу үе 

шатны ажлуудыг 

хэрэгжүүлж, төр хувийн 

хэвшлийн түншлэлийн 

хүрээнд хийх 

судалгааны ажлын тоог 

нэмэгдүүлэх

5,000.0         БОАЖЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

2

Ашигт ургамлын плантаци байгуулах, өндөр

уул, говь, цөлөрхөг хээрийн бүс бүслүүрийн нэн

ховор, ховор, ашиглалтад нэн өртөмтгий

зүйлүүдийг тарималжуулж нөөцийг тогтвортой

ашиглах загвар төслүүдийг хэрэгжүүлэх

2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

             100.0 

Бүс тус бүрд загвар 

төслүүдийг хэрэгжүүлэх 

бэлтгэл ажлыг хангах

20.0              

Ашигт ургамлын 

плантаци байгуулах 

загвар төслүүдийг 

хэрэгжүүлж эхлэх

25.0              

Нэн ховор, ховор, аж 

ахуйн ашигт зүйлүүдийг 

3 бүсэд сонгон 

тарималжуулах төслийг 

дэмжих

30.0              

3-аас доошгүй зүйл 

ургамлын 

үйлдвэрлэлийн 

ашиглалтын нөөц бий 

болж тогтвортой 

ашиглах нөхцөл бүрдэх

25.0              БОАЖЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд, 

ААН-үүд

-

3

Нэн ховор, ховор амьтан, ургамлын амьдрах

орчныг тэтгэх, тархац нутгийг хамгаалах арга

хэмжээ авах

2017-2020 Улсын төсөв              400.0 

2-оос доошгүй амьтан, 

ургамлын амьдрах 

орчныг тэтгэх, тархац 

нутгийг хамгаалах арга 

хэмжээ авах

100.0            

Говийн эмзэг 

экосистем, өндөр уулын 

биологийн төрөл 

зүйлийг хамгаалах арга 

хэмжээг нэмэгдүүлж, 

нэн ховор, ховор 

амьтан, ургамлын 

зүйлийг хорогдож 

устахаас сэргийлэх

100.0            

Говийн эмзэг 

экосистем, өндөр уулын 

биологийн төрөл 

зүйлийг хамгаалах арга 

хэмжээг нэмэгдүүлж, 

нэн ховор, ховор 

амьтан, ургамлын 

зүйлийг хорогдож 

устахаас сэргийлэх

100.0            

Говийн эмзэг 

экосистем, өндөр уулын 

биологийн төрөл 

зүйлийг хамгаалах арга 

хэмжээг нэмэгдүүлж, 

нэн ховор, ховор 

амьтан, ургамлын 

зүйлийг хорогдож 

устахаас сэргийлэх

100.0            БОАЖЯ МХЕГ, ГЕГ -

4.2.8. Байгаль орчинг хамгаалах,

байгалийн нөөц баялгийг зохистой

ашиглах чиглэлээр эрх зүйн

зохицуулалтыг боловсронгуй болгож,

ашиглалтын үр өгөөжийг сайжруулна.

4.2.7. Ойн нөөцийг хамгаалах, үр

өгөөжтэй ашиглах, нөхөн сэргээх

менежментийг сайжруулах ойн талаар

баримтлах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

4.2.9. Устах аюулд орсон болон аж ахуйн

гоц ашигт амьтан, ургамлыг зориудаар

өсгөн үржүүлэх, сэргээн нутагшуулах,

тарьж ургуулах ажлыг хөрөнгө, санхүү,

татварын бодлогоор дэмжинэ.
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ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Байгаль хамгаалах нутгийн иргэдийн нөхөрлөл,

аж ахуйн нэгж, мэргэжлийн байгууллагад

байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг

хариуцуулан гүйцэтгүүлж, нутаг дэвсгэрийнхээ

байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах эрх зүй,

эдийн засгийн орчныг бүрдүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
          1,110.0 

Байгаль хамгаалах 

нутгийн иргэдийн 

нөхөрлөл, ААН, 

мэргэжлийн 

байгууллагыг дэмжих 

эрх зүйн орчныг 

бүрдүүлэх ажлыг 

эхлүүлэх

10.0              

Байгаль хамгаалах, 

байгалийн нөөц 

баялгийг арвижуулах, 

нөхөн сэргээх ажил 

эрхэлж байгаа иргэн, 

нутгийн иргэдийн 

нөхөрлөл, ААНБ-ын үйл 

ажиллагааг дэмжих эрх 

зүй, эдийн засгийн 

орчныг бүрдүүлэх

100.0            

Байгаль хамгаалах, 

байгалийн нөөц 

баялгийг арвижуулах, 

нөхөн сэргээх ажил 

эрхлэх ногоон ажлын 

байрыг нэмэгдүүлэх

500.0            

Иргэдийн нөхөрлөлийн 

тоог нэмэгдүүлэх, 50 

мянгаас доошгүй 

ажлын байр бий болгож 

орлогын эх үүсвэрийг 

нэмэгдүүлэх

500.0            БОАЖЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

2

Ойн санг гэрээгээр эзэмшүүлэх, ойн нөхөрлөл

байгуулах, ойн нөөцийг хаягдалгүй ашиглах

техник технологи нэвтрүүлэхэд дэмжлэг

үзүүлэх төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр         13,000.0 

Олон улсын 

байгууллагын 

дэмжлэгтэйгээр 5 

аймгийн 100-аас 

доошгүй нөхөрлөл, 

мэргэжлийн 

байгууллагыг 

чадавхижуулах

6,000.0         

Олон улсын 

байгууллагын 

дэмжлэгтэйгээр 5 

аймгийн 100-аас 

доошгүй нөхөрлөл, 

мэргэжлийн 

байгууллагыг 

чадавхижуулах

6,000.0         

Олон улсын 

байгууллагын 

дэмжлэгтэйгээр 5 

аймгийн 100-аас 

доошгүй нөхөрлөл, 

мэргэжлийн 

байгууллагыг 

чадавхижуулах

1,000.0         

Олон улсын 

байгууллагын 

дэмжлэгтэйгээр 5 

аймгийн 100-аас 

доошгүй нөхөрлөл, 

мэргэжлийн 

байгууллагыг 

чадавхижуулах

-                БОАЖЯ ААН-үүд

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

4.3.2. Иргэн, иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн

нэгж, байгууллага тарьж ургуулсан ой,

ургамал, өсгөж үржүүлсэн ан амьтан

болон хурын усыг хуримтлуулах замаар

нуур, цөөрөм, усан санг бий болгосон

тохиолдолд урамшуулах эрх зүйн орчинг

бий болгоно.

1

Иргэн, ААНБ-ын эзэмшлийн газартаа тарьсан

ой мод, ургамал, өсгөн үржүүлсэн амьтан, бий

болгосон усан сан, цөөрмийг тэдэнд давуу

эрхээр ашиглах, эзэмших, өмчлөх эрх, болзол,

нөхцөлийг зохицуулсан эрх зүйн орчныг

боловсронгуй болгох

2017-2020 -                    -   

Эрх зүйн орчныг 

боловсронгуй болгох 

үндэслэл судалгаа 

хийгдэх

-                

Иргэн, ААНБ өөрийн 

хөрөнгөөр бий болгосон 

байгалийн баялгийг 

ашиглах, эзэмших 

эрхтэй болох

-                - -                - -                БОАЖЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

1
Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчин,

институцийн тогтолцоог боловсронгуй болгох
2017 Улсын төсөв         40,062.4 

Гамшгаас хамгаалах 

эрх зүйн орчин бүрдэж, 

институци тогтолцоо 

боловсронгуй болох

10,015.6       

Гамшгаас хамгаалах 

эрх зүйн орчин бүрдэж, 

гамшгийн эрсдэл 

буурах

10,015.6       

Гамшгаас хамгаалах 

эрх зүйн орчин бүрдэж, 

гамшгийн эрсдэл 

буурах

10,015.6       

Гамшгаас хамгаалах 

эрх зүйн орчин бүрдэж, 

гамшгийн эрсдэл 

буурах

10,015.6       ШСАА, ОБЕГ
Холбогдох 

яамд
-

2

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг

бүх нийтийн үйл болгож, олон нийтийн

оролцоонд тулгуурлан гамшгийн эрсдэлийг

бууруулах чиг хандлагыг хөгжүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          8,000.0 

Гамшгаас урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ 

эрчимжих, иргэд, олон 

нийтийн мэдлэг 

хандлага сайжрах

2,000.0         

Гамшгаас урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ 

эрчимжих, гамшгийн 

тоо, хохирол буурах

2,000.0         

Гамшгаас урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ 

эрчимжих, гамшгийн 

тоо, хохирол буурах

2,000.0         

Гамшгийн эрсдэл, 

гамшгийн тоо, хохирол 

буурах

2,000.0         ОБЕГ - -

3
Гамшгаас хамгаалах техник, багаж хэрэгслийн

чадавхийг бэхжүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв           4,000.0 

Гамшгийн эрсдэлийн 

ойлголт бүх түвшинд 

нэмэгдэх

1,000.0         

Гамшгийн эрсдэлийг 

буруулах засаглал 

бэхжиж, менежментийн 

тогтолцоо сайжрах

1,000.0         

Гамшгийн эрсдэлийг 

буруулахад хөрөнгө 

оруулалт нэмэгдэж, 

гамшгийг даван дуулах 

чадавхи сайжрах

1,000.0         

Аврах, хор уршгийг 

арилгах, сэргээн босгох 

арга хэмжээний үр 

дээшлэх

1,000.0         ШСАА, ОБЕГ
Холбогдох 

яамд
-

4

Гамшиг судлалын эрдэм шинжилгээ, судалгааг

өргөжүүлж, гамшгаас хамгаалах үйл

ажиллагаанд шинжлэх ухаан, технологи,

инновацийг нэвтрүүлэх 

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          4,600.0 

Гамшиг судлалын 

эрдэм шинжилгээ, 

судалгаа өргөжиж, 

эрсдэл үүсгэгч хүчин 

зүйл, түүнийг бууруулах 

арга зам тодорхой 

болох

1,600.0         

Гамшгаас хамгаалах 

үйл ажиллагаанд 

дэвшилтэт технологи, 

инноваци нэвтрэх

1,000.0         

Гамшгаас хамгаалах 

арга хэмжээг шинжлэх 

ухааны үндэслэлтэй 

зохион байгуулах

1,000.0         

Гамшгаас хамгаалах 

үйл ажиллагааны үр 

дүн дээшлэх

1,000.0         ОБЕГ
ШУА, ЭШБ-

ууд
-

5

Болзошгүй гамшгийн аюулыг эрт илрүүлэх,

зайнаас тандан судлах, урьдчилан анхааруулж,

эртнээс сэрэмжлүүлэх тогтолцоог сайжруулах

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        40,000.0 

Гамшгийн аюулыг эрт 

илрүүлэх, зайнаас 

тандан судлах боломж 

нэмэгдэх

10,000.0       

Болзошгүй аюулыг 

иргэд, олон нийтэд 

урьдчилан 

анхааруулах, эрт 

сэрэмжлүүлэх боломж 

нөхцөл бүрдэх

10,000.0       

Гамшгийн аюулыг 

урьдчилан 

анхааруулах, эртнээс 

сэрэмжлүүлэх 

тогтолцоо бүрдэж, 

гамшигт өртөх байдал 

багасах

10,000.0       

Гамшгийн аюулыг 

урьдчилан 

анхааруулах, эртнээс 

сэрэмжлүүлэх 

тогтолцоо бүрдэж, 

гамшигт өртөх байдал 

багасах

10,000.0       ШСАА, ОБЕГ
ШУА, ЭШБ-

ууд
-

6
Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгслийн чадавхи,

бэлэн байдлыг дээшлүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
      159,600.0 

Гамшгаас хамгаалах 

хүч хэрэгслийн 

чадавхи, бэлэн байдал 

дээшлэх

39,900.0       

Гамшгаас хамгаалах 

төрийн үйлчилгээг 

хэрэглэгчдэд шуурхай, 

хүртээмжтэй хүргэх 

боломж бүрдэх

39,900.0       

Гамшгаас хамгаалах 

төрийн үйлчилгээг 

хэрэглэгчдэд шуурхай, 

хүртээмжтэй хүргэх 

боломж бүрдэх

39,900.0       

Болзошгүй гал түймэр, 

гамшгийн осол, учрах 

хохирол буурах

39,900.0       ОБЕГ - -

7

Цаг уур, орчны шинжилгээний техник,

технологийн шинэчлэл, сүлжээний өргөтгөл

хийх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          5,500.0 

Гамшгийн эрсдлийг 

эртнээс сэрэмжлүүлэх 

чадавхийг бэхжүүлж, 

ус, цаг агаарын 

урьдчилан мэдээллийн 

таарцыг нэмэгдүүлэх

500.0            

Цаг уур, орчны 

шинжилгээний техник, 

технологийн шинэчлэл, 

сүлжээний өргөтгөл 

хийх төслийн санал 

боловсруулах

1,000.0         

Цаг уур, орчны 

шинжилгээний техник, 

технологийн шинэчлэл, 

сүлжээний зарим 

өргөтгөл хийх

2,000.0         

Суперкомпьютерийн 

хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлж, цаг уурын 

автомат станц, бусад 

багаж төхөөрөмжөөр 

хангагдах

2,000.0         БОАЖЯ
ОБЕГ, 

ЦУОШГ
-

8

Цаг агаарын гэнэтийн аюулт үзэгдлээс

сэрэмжлүүлэх орон нутгийн дэд тогтолцоог

дэмжин хөгжүүлэх (говь, хээрийн бүсийн

аймгуудад аюулаас сэрэмжлүүлэн анхааруулах

16 цогцолбор байгуулах)

2017-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

          2,080.0 

Орон нутгийн дэд 

цогцолборын бэлтгэл 

ажлыг хангах, 

хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

шийдвэрлүүлэх

-                

Өвөрхангай, Өмнөговь, 

Дорноговь, Хэнтий, 

Сүхбаатар аймгуудад 

тус бүр 1 цогцолбор 

байгуулах

650.0            

Өмнөговь, Дорноговь, 

Хэнтий, Сүхбаатар, 

Дорнод аймгуудад тус 

бүр 1 цогцолбор 

байгуулах

650.0            

Өмнөговь аймагт 3, 

Дорноговь, Сүхбаатар, 

Дорнод аймгуудад тус 

бүр 1 цогцолбор 

байгуулах

780.0            
БОАЖЯ, 

ХХААХҮЯ

ОБЕГ, 

ЦУОШГ

Аймгийн 

ЗДТГ-ууд

9

Хөдөө орон нутагт уур амьсгалын өөрчлөлтөд

дасан зохицох, байгалийн гамшгийн эрсдэлийг

даван туулах чадавхийг бэхжүүлж, амьжиргааг

сайжруулахад чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэх

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр         10,000.0 

Иргэдийн орлого 

нэмэгдэж, амьжиргаа 

сайжрах

2,000.0         

Иргэдийн орлого 

нэмэгдэж, амьжиргаа 

сайжрах

2,000.0         

Иргэдийн орлого 

нэмэгдэж, амьжиргаа 

сайжрах

3,000.0         

Иргэдийн орлого 

нэмэгдэж, амьжиргаа 

сайжрах

3,000.0         БОАЖЯ ХХААХҮЯ -

10

Эрүүл мэндийн салбарын гамшиг, нийгмийн

эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн эм,

эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц бүрдүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           6,900.0 - -                

Эрүүл мэндийн 

салбарын гамшиг, 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үеийн бэлэн 

байдлын түвшин 30 

хувиар дээшлэх

2,300.0         

Эрүүл мэндийн 

салбарын гамшиг, 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үеийн бэлэн 

байдлын түвшин 60 

хувиар дээшлэх

2,300.0         

Эрүүл мэндийн 

салбарын гамшиг, 

нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой 

байдлын үеийн бэлэн 

байдлын түвшин 90 

хувиар дээшлэх

2,300.0         ЭМЯ ЗГХЭГ, СЯ ОБЕГ

4.3.3. Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн

орчин, менежментийн тогтолцоог

боловсронгуй болгож, гамшгаас

урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг

бууруулах, эртнээс сэрэмжлүүлэх үйл

ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй

зохион байгуулж, бүх нийтийн оролцоог

сайжруулан, гамшигтай тэмцэх чадавхыг

бэхжүүлнэ.

4.3.1. Байгаль хамгаалах, байгалийн нөөц

баялгийг арвижуулах, нөхөн сэргээх ажил

эрхэлж байгаа иргэн, нутгийн иргэдийн

нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын

үйл ажиллагааг дэмжих эрх зүй, эдийн

засгийн орчинг бүрдүүлж, орон нутагт

ажлын байр, орлогын нэмэлт эх үүсвэр

бий болгох ажлыг зохион байгуулна.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Байгаль орчны судалгаа, шинжилгээний төвийг

эмхлэн зохион байгуулж, бодлого,

төлөвлөлтийн шинжлэх ухааны үндэслэл,

тооцооллыг гаргах механизмыг бүрдүүлэх

2017-2019 Улсын төсөв           1,020.0 

Байгаль орчны 

судалгаа, 

шинжилгээний төвийг 

эмхлэн зохион 

байгуулах үндэслэл, 

төслийн баримт бичиг 

боловсруулах

20.0              

Байгаль орчны 

судалгаа, 

шинжилгээний төвтэй 

болж, бодлого 

төлөвлөлтийн шинжлэх 

ухааны үндэслэл гаргах 

нөхцөл бүрдэх

500.0            

Байгаль орчны 

судалгаа, 

шинжилгээний төвтэй 

болж, бодлого 

төлөвлөлтийн шинжлэх 

ухааны үндэслэл гаргах 

нөхцөл бүрдэх

500.0            - -                БОАЖЯ - -

2

Орчны төлөв байдлын бодит мэдээллийг бий

болгох хяналт-шинжилгээний сүлжээ,

лабораторийн чадавхийг бэхжүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          5,000.0 

Орчны чанарын төлөв 

байдлын хяналт-

шинжилгээний сүлжээ, 

лабораторийн 

чадавхийг бэхжүүлэх 

төслийн санал 

боловсруулах

100.0            

Орчны чанарын төлөв 

байдлын хяналт-

шинжилгээний сүлжээ, 

лабораторийн 

чадавхийг бэхжүүлэх 

төсөл хэрэгжиж эхлэх

900.0            

Агаар, ус, хөрсний 

эрдэс, органик 

бохирдлыг хэмжих 

аналитик багажаар 

лабораторийг 

тоноглож, мэргэжилтэнг 

сургаж дадлагажуулах

2,000.0         

Агаар, ус, хөрсний 

бохирдол, цөлжилтийн 

төлөв байдлын талаар 

бодит мэдээллээр 

шуурхай хангагдах

2,000.0         БОАЖЯ ЦУОШГ -

3
Байгаль орчны мэдээллийн нэгдсэн санг бүрэн

бүрдүүлэх
2016-2020 Улсын төсөв              350.0 

Улсын усны 

мэдээллийн санг 

боловсронгуй болгож 

баяжуулах

50.0              

Ургамалжилзүйн 

бичиглэлийн 

мэдээллийн сан, хог 

хаягдлын мэдээллийн 

санг бүрдүүлж эхлэх

100.0            

Байгаль орчны 

мэдээллийн 22 дэд санг 

бүрдүүлэх

100.0            

Байгаль орчны 

мэдээллийн 22 дэд санг 

бүрдүүлэх

100.0            БОАЖЯ ЦУОШГ -

4

Агаар, хөрс, усыг бохирдуулж байгаа эх үүсвэр,

хаягдлын тооллого явуулж, бүртгэл

мэдээллийн сан бүрдүүлж, хяналт-шинжилгээг

үр дүнтэй болгох

2016-2020
Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
             350.0 

Бохирдуулах хаягдлын 

эх үүсвэр, хаягдлын 

тооллого явуулах 

аргачлалыг 

боловсруулж эхлэх

50.0              

Бохирдуулах хаягдлын 

эх үүсвэр, хаягдлын 

тооллого явуулах 

аргачлалыг 

боловсруулж батлуулах

100.0            

Бохирдуулах хаягдлын 

эх үүсвэр, хаягдлын 

тооллогын бүртгэл 

мэдээллийн санг 

бүрдүүлж эхлэх

100.0            

Бохирдуулах хаягдлын 

эх үүсвэр, хаягдлын 

тооллогын бүртгэл 

мэдээллийн санг 

бүрдүүлэх

100.0            БОАЖЯ

ЦУОШГ, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

1
Аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсруулах
2016-2018 -                    -   

Хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төслийг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                
Хуулийн төслийг УИХ-

аар батлуулах
-                - -                - -                БОАЖЯ -

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

2
Казиногийн тухай хуулийн төслийг

боловсруулах
2016-2018 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                
Хуулийн төслийг УИХ-

аар батлуулах
-                - -                - -                БОАЖЯ ХЗДХЯ, СЯ

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

3
Морин бооцоот уралдааны тухай хуулийн

төслийг боловсруулах
2016-2018 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                БОАЖЯ ХЗДХЯ, СЯ

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

4

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг

зохион байгуулах

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          2,800.0 

Хөтөлбөрийн нэгдүгээр 

үе шатны хэрэгжилтийг 

хангах

300.0            

Хөтөлбөрийн нэгдүгээр 

үе шатны хэрэгжилтийг 

хангах

500.0            

Хөтөлбөрийн нэгдүгээр 

үе шатны хэрэгжилтийг 

хангах

1,000.0         

Хөтөлбөрийн нэгдүгээр 

үе шатны хэрэгжилтийг 

хангах

1,000.0         БОАЖЯ
Холбогдох 

яамд

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

5

Олон улсын аялал жуулчлалын сүлжээ

байгууллагуудад нэгдэж, гадаад хамтын

ажиллагааг өргөжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв                30.0 

Олон улсын аялал 

жуулчлалын сүлжээ 

байгууллагуудад нэгдэн 

орох бэлтгэл 

ажиллагааг хангах

10.0              
Олон улсын хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэх
10.0              

Олон улсын хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэх
10.0              - -                БОАЖЯ СХЗГ

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

1

Аялал жуулчлалын бүс нутгуудын онцлогт

тулгуурлан аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөр

боловсруулж, бүсчлэн хөгжүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
             700.0 

Бүс нутгийн дэд 

хөтөлбөр боловсруулах
100.0            

Дэд хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангаж, 

бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний ялгарлыг 

бий болгох

200.0            

Дэд хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангаж, 

бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний ялгарлыг 

бий болгох

200.0            

Дэд хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангаж, 

бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний ялгарлыг 

бий болгох

200.0            

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

БОАЖЯ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

2
Байгаль орчинд ээлтэй эко аялал жуулчлалын

бүсүүдийг нутгийн иргэдэд түшиглэн хөгжүүлэх
2016-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
             600.0 

Эко аялал жуулчлалын 

шалгуур үзүүлэлт, 

үйлчилгээний 

стандартыг шинэчлэн 

боловсруулах

30.0              

Эко аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх, нутгийн 

иргэдийн орлогыг 

нэмэгдүүлэх

170.0            

Эко аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх, нутгийн 

иргэдийн орлогыг 

нэмэгдүүлэх

200.0            

Эко аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх, нутгийн 

иргэдийн орлогыг 

нэмэгдүүлэх

200.0            БОАЖЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

1

Бүс нутгийн онцлогийг илтгэсэн аялал

жуулчлалын үзмэр, цогцолборыг төр, хувийн

хэвшлийн түншлэл, дотоод, гадаадын хөрөнгө

оруулалтаар барьж байгуулахыг дэмжих

2016-2020

Гадаад эх үүсвэр, 

төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл

          4,400.0 

Аялал жуулчлалын 

цогцолбор байгуулах, 

түншлэлийг 

хөгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлж ажиллах

200.0            

Аялал жуулчлалын 

цогцолбор байгуулах, 

түншлэлийг 

хөгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлж ажиллах

200.0            

Аялал жуулчлалын 

цогцолбор байгуулах, 

түншлэлийг 

хөгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлж ажиллах

2,000.0         

Аялал жуулчлалын 

цогцолбор байгуулах, 

түншлэлийг 

хөгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлж ажиллах

2,000.0         БОАЖЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

2
Жуулчдад зориулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг

бий болгох
2016-2018

Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
          1,700.0 

Түүхэн болон 

төрөлжсөн аялал 

жуулчлалын төв, 

цогцолборыг төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл, гадаадын 

хөрөнгө оруулалтаар 

байгуулах ажлыг 

эхлүүлэх

200.0            

Аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээ шинээр бий 

болоход дэмжлэг 

үзүүлэх

500.0            

Аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээ шинээр бий 

болоход дэмжлэг 

үзүүлэх

500.0            

Аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээ шинээр бий 

болж, дотоодын 

жуулчдын тоо нэмэгдэх

500.0            БОАЖЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

1

Монгол Улсын аялал жуулчлалын

бүтээгдэхүүнийг олон улсад сурталчлах,

маркетингийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв           1,600.0 

Гадаад сурталчилгаа, 

маркетингийн үйл 

ажиллагааг үе 

шаттайгаар зохион 

байгуулах

100.0            

Гадаад сурталчилгаа, 

маркетингийн үйл 

ажиллагааг үе 

шаттайгаар зохион 

байгуулах

500.0            

Гадаад сурталчилгаа, 

маркетингийн үйл 

ажиллагааг үе 

шаттайгаар зохион 

байгуулах

500.0            

Гадаад сурталчилгаа, 

маркетингийн үйл 

ажиллагааг үе 

шаттайгаар зохион 

байгуулж, аялал 

жуулчлалын салбарын 

орлогыг нэмэгдүүлэх

500.0            БОАЖЯ ГХЯ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

2

Аялал жуулчлалын улирлын хамаарлыг

бууруулахад чиглэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг

хөгжүүлэх

2016-2020
Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
          1,700.0 

Аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг хөгжүүлэх

200.0            

Аялал жуулчлалын 

идэвхигүй улиралд ирэх 

жуулчдын тоо нэмэгдэх

500.0            

Аялал жуулчлалын 

идэвхигүй улиралд ирэх 

жуулчдын тоо нэмэгдэх

500.0            

Аялал жуулчлалын 

идэвхигүй улиралд ирэх 

жуулчдын тоо нэмэгдэх

500.0            БОАЖЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

3

Хөрш орнуудтай хил орчмын аялал жуулчлалыг

хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж,

аяллын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, маршрутыг

хөгжүүлэх

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр           1,750.0 
Хил орчимд аялах 

жуулчдын тоо нэмэгдэх
250.0            

Хил орчимд аялах 

жуулчдын тоо нэмэгдэх
500.0            

Хил орчимд аялах 

жуулчдын тоо нэмэгдэх
500.0            

Хил орчимд аялах 

жуулчдын тоо 

нэмэгдэж, орон нутагт 

орох орлого нэмэгдэх

500.0            БОАЖЯ ГХЯ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

4
Нүүдлийн соёл, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх

төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх
2016-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт

             140.0 

Нүүдлийн аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх 

төлөвлөгөөг 

боловсруулж, батлах

20.0              

Нүүдлийн аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

20.0              

Нүүдлийн аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

50.0              

Нүүдлийн аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

50.0              БОАЖЯ БСШУСЯ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд

4.4.4. Монгол Улсын аялал жуулчлалын

бүтээгдэхүүнийг гадаад улс оронд

сурталчлах, маркетингийн үйл ажиллагааг

төрөөс дэмжиж, жуулчин хүлээн авах

хүчин чадлыг сайжруулж, гадаад

жуулчдын тоог нэмэгдүүлж, хил дээр

олгодог цахим виз, визийн дэвшилтэт

төрлүүдийг бий болгоно.

4.4.1. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх эрх

зүйн орчинг бүрдүүлэх, олон улсын аялал

жуулчлалын сүлжээнд нэгдэх,

бүтээгдэхүүн, дэд бүтцийг хөгжүүлэх,

үйлчилгээний чанарыг сайжруулах цогц

бодлого хэрэгжүүлнэ.

4.4.2. Үндэсний зан заншил, уламжлал,

түүх, соёл, унаган байгаль, нүүдэлчин

ахуйг түшиглэсэн аялал жуулчлалыг

эрчимтэй хөгжүүлж, нийслэл, аймаг, бүс

нутгийн онцлогт тохирсон аялал

жуулчлалын дэд хөтөлбөр боловсруулж

хэрэгжүүлнэ.

4.4.3. “Бурхан халдун”, “Хорго-Тэрх”,

“Хамарын хийд”, “Отгонтэнгэр”, “Хар-Ус”,

“Хөвсгөл”, “Хархорин” зэрэг байгалийн

үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоц бүхий газар

нутгийг түшиглэсэн түүхэн болон

төрөлжсөн аялал жуучлалын төв,

цогцолборыг төр, хувийн хэвшлийн

түншлэл, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар

байгуулахыг бодлогоор дэмжинэ.

4.3.4. Байгаль орчны судалгаа,

шинжилгээний төвийг эмхлэн зохион

байгуулж, орчны хяналт-шинжилгээний

чадавхыг бэхжүүлж, байгаль орчны

мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, олон

нийтэд хүрэх мэдээллийн чанар,

хүртээмжийг сайжруулна.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

5

Гадаадын жуулчдад виз олгох ажиллагааг

хялбаршуулах зорилгоор цахим визийн

тогтолцоог нэвтрүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              800.0 
Цахим хэлбэрээр виз 

олгож эхлэх
500.0            

Нийт визний 20 хувиас 

доошгүйг цахим 

хэлбэрээр олгох

100.0            

Нийт визний 50 хувиас 

доошгүйг цахим 

хэлбэрээр олгох

100.0            

Нийт визний 70 хувиас 

доошгүйг цахим 

хэлбэрээр олгох

100.0            ГХЯ ХЗДХЯ, СЯ
Холбогдох 

агентлагууд

1

Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн дагуу

зогсоол, үйлчилгээний төв, ариун цэврийн

байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төслийг олон

улсын стандартад нийцүүлэн боловсруулж

байгуулах

2016-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

        16,800.0 

Аялал жуулчлалын гол 

маршрутын дагуу түр 

буудаллах цогцолбор 

байгуулах ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулах

800.0            

Аялал жуулчлалын гол 

чиглэлийн дагуу түр 

буудаллах цогцолборыг 

байгуулж эхлэх

4,000.0         

Аялал жуулчлалын гол 

чиглэлийн дагуу түр 

буудаллах цогцолборыг 

байгуулж, жуулчдад урт 

хугацааны аяллын дунд 

түр амрах, буудаллах 

ая тухтай орчин, 

нөхцөл бүрдүүлэх

4,000.0         

Аялал жуулчлалын гол 

чиглэлийн дагуу түр 

буудаллах цогцолборыг 

байгуулж, жуулчдад урт 

хугацааны аяллын дунд 

түр амрах, буудаллах 

ая тухтай орчин, 

нөхцөл бүрдүүлэх

8,000.0         БОАЖЯ, ҮХГ

ЗТХЯ, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

2

Нийслэл болон аймгийн төвд улс, хот

хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээний

авто буудал барих

2016-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
        57,000.0 - -                

Нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний 2-3 

автобуудал баригдах

17,000.0       

Нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний 2-3 

автобуудал баригдах

20,000.0       

Нийтийн тээврийн 

үйлчилгээний 2-3 

автобуудал баригдах

20,000.0       ЗТХЯ

Холбогдох 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

-

1

Аялал жуулчлалын судалгаа, хөгжлийн төв,

аялал жуулчлалын зөвлөл байгуулж

ажиллуулах

2017 -                    -   

Сайдын дэргэд аялал 

жуулчлалын 

мэргэжлийн зөвлөлийг 

байгуулж ажиллуулах

-                - -                - -                - -                БОАЖЯ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд
-

2
Торгоны зам, Цайны зам болон бусад олон

улсын төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
2016-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          1,150.0 

Торгоны зам, Цайны 

зам зэрэг олон улсын 

төсөл, хөтөлбөрүүдэд 

нэгдэж, хамтарсан үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлж 

эхлэх

50.0              

Торгоны зам, Цайны 

зам зэрэг олон улсын 

төсөл, хөтөлбөрүүдэд 

нэгдэж, аялал 

жуулчлалын бренд 

бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх

100.0            

Торгоны зам, Цайны 

зам зэрэг аялал 

жуулчлалын бренд 

бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх

500.0            

Торгоны зам, Цайны 

зам зэрэг аялал 

жуулчлалын бренд 

бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх

500.0            БОАЖЯ
ТББ-ууд, 

ААН-үүд
-

1

Төрийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үндсэн

зарчмыг боловсронгуй болгох чиглэлээр санал

боловсруулж, ЗГ-т танилцуулсны үндсэн дээр

Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

хуулийн төслийг боловсруулах 

2017 -                    -   

Үндсэн хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай 

хуулийн төслийг 

боловсруулах

-                - -                - -                - -                
ЗГХЭГ, 

ХЗДХЯ
- -

2 Ард нийтийн санал асуулга явуулах 2017 Улсын төсөв           1,640.0 
Санал асуулгыг зохион 

байгуулж, дүнг нэгтгэх
1,640.0         - -                - -                - -                

ЗГХЭГ, 

ХЗДХЯ
- -

3

Санал асуулгын дүнд үндэслэж Үндсэн хуульд

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн

төслийг эцэслэн боловсруулах

2017 -                    -   
Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                - -                

ЗГХЭГ, 

ХЗДХЯ
- -

5.1.2. Парламентын засаглалыг

бэхжүүлж, улс төрийн намуудын

төлөвшлийг хангах эрх зүйн орчинг

боловсронгуй болгоно.

1

Улс төрийн нам, эвсэл, ТББ, иргэдийн оролцоо,

саналд тулгуурлан Улс төрийн намын тухай

хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг

боловсруулах

2017-2020 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                
Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                ЗГХЭГ - -

1

Зам, тээврийн салбарын хөгжлийн бодлого,

төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүдийг тогтвортой

хөгжлийн үзэл баримтлалтай уялдуулан

шинэчлэх, шинээр боловсруулах, дэд

салбарын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг

шинэчлэх

2016-2020 -                    -   

Салбарын хөгжлийн 

бодлого, төлөвлөгөө, 

хөтөлбөрүүдэд 

шинэчлэл хийж, баримт 

бичиг батлагдах

-                

Салбарын хөгжлийн 

бодлого, төлөвлөгөө, 

хөтөлбөрүүдэд 

шинэчлэл хийж, баримт 

бичиг батлагдах

-                

Салбарын хөгжлийн 

бодлого, төлөвлөгөө, 

хөтөлбөрүүдэд 

шинэчлэл хийж, баримт 

бичиг батлагдах

-                

Салбарын хөгжлийн 

бодлого, төлөвлөгөө, 

хөтөлбөрүүдэд 

шинэчлэл хийж, баримт 

бичиг батлагдах

-                ЗТХЯ ЗГХЭГ, ҮХГ -

2

Төрөөс барилга, барилгын материалын

үйлдвэрлэлийн талаар баримтлах бодлогын

баримт бичгийг боловсруулах

2016-2017 -                    -   - -                

Бодлогын баримт 

бичгийн төслийг 

боловсруулж, 

батлуулах

-                
Бодлогын баримт 

бичгийг хэрэгжүүлэх
-                

Бодлогын баримт 

бичгийг хэрэгжүүлэх
-                БХБЯ ТББ-ууд -

5.1.4. Зөвлөлдөх ардчилал, иргэдийн

оролцоог дэмжих “Ардын засаглал”

хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 1

"Ардын засаглал" хөтөлбөрийг боловсруулах,

батлуулан хэрэгжүүлэх, олон нийт, иргэдийн

оролцоог хангах

2017-2020 -                    -   

Хөтөлбөрийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                - -                - -                - -                ЗГХЭГ
Холбогдох 

яамд
-

5.1.5. Төрийн байгууллагуудын ажил,

үүргийн давхардлыг арилгах, нэгтгэх

замаар яам, агентлаг, төсвийн

байгууллагуудын тоог цөөлж, оновчтой

бүтцийг бий болгоно.
1

Бүх шатны төсвийн байгууллага болон салбар

бүрт чиг үүргийн шинжилгээ хийж, чиг үүргийг

оновчтой дахин хуваарилах, чиг үүргийн

давхардал, хийдлийг арилгах, зарим чиг

үүргийг ТББ, хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлэх,

төрийн үйлчилгээг иргэдэд хамгийн ойр хүргэж

буй засаг захиргааны түвшинд хариуцуулах

замаар төвлөрлийг сааруулах бодлогыг

хэрэгжүүлж, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтын

үр ашгийг сайжруулах

2017-2019 -                    -   

Чиг үүргийн дүн 

шинжилгээ хийх болон 

чиг үүргийг дахин 

хуваарилах аргачлал 

боловсруулан 

батлуулах

-                

Зарим салбарт чиг 

үүргийн дүн шинжилгээ 

хийх, дахин хуваарилах 

аргачлалыг туршсаны 

үндсэн дээр 

хэрэгжүүлэх

-                

Төрийн болон орон 

нутгийн байгууллагын 

чиг үүрэг, хүлээх 

хариуцлага тодорхой 

болж, захиргааны эрх 

мэдэл, хөрөнгө нөөцийг 

тэнцвэртэй хуваарилах 

нөхцөл бүрдэх

-                - -                ЗГХЭГ, СЯ
Холбогдох 

яамд
-

5.1.6. Төрийн албан хаагчдыг урт

хугацааны цогц даатгалд хамруулах

замаар тэдгээрийн нийгмийн хамгааллыг

сайжруулна.

1

Эрх зүйн зохицуулалтыг оновчтой бүрдүүлж,

даатгалд хамруулах үйл ажиллагааг үе

шаттайгаар хэрэгжүүлэх

2017-2020 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                
Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

ханган ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

ханган ажиллах
-                

ХНХЯ, 

ЗГХЭГ
СЗХ -

1

Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх

хэлбэрийг устгах тухай НҮБ-ын конвенцийг

хэрэгжүүлэх үндэсний чадавхийг бүрдүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          1,100.0 

Конвенцийн 

хэрэгжилтийг хянах 

тогтолцоо бүрдэх, 

Үндэсний илтгэл гарах

150.0            

Конвенцийн 

зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлсэн 

мэдээллийг НҮБ-ын 

холбогдох Хороонд 

хүргүүлэх

250.0            

Үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг батлуулж, 

Монгол Улсын ээлжит 

10 дугаар тайланг 

боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх 

механизмыг бүрдүүлэх

200.0            

Ээлжит 10 дугаар 

илтгэлийг НҮБ-ын 

холбогдох Хороонд 

хүргүүлэх

500.0            
ХНХЯ, 

ЖҮХороо
-

Төрийн 

болон ТББ-

ууд

2
Барилга, хот байгуулалтын салбарын

жендэрийн хөтөлбөр боловсруулж, батлуулах
2016-2017 -                    -   

Хөтөлбөрийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажлыг хангах

-                
Хөтөлбөрийг 

боловсруулах
-                

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэхтэй 

холбогдуулан сургалт 

зохион байгуулах

-                Хөтөлбөр хэрэгжих -                БХБЯ - -

5.1.1. Эрх мэдлийн харилцан хяналт,

тогтвортой, хариуцлагатай төрийг бий

болгохын төлөө Үндсэн хуулийн нэмэлт,

өөрчлөлтийг өнөөгийн хэрэгцээ,

шаардлагыг харгалзан ард түмнээсээ

асууж шийдвэрлэнэ.

5.1.3. Төрийн бодлогын залгамж чанарыг

хадгалах хүрээнд салбар бүрд батлагдан

хэрэгжиж байгаа бодлогын уялдаа

холбоог хангаж, боловсронгуй болгон

үргэлжлүүлнэ.

5.1.7. Жендэрийн тэгш байдлыг хангах

тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулж,

шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн

оролцоог нэмэгдүүлнэ.

4.4.4. Монгол Улсын аялал жуулчлалын

бүтээгдэхүүнийг гадаад улс оронд

сурталчлах, маркетингийн үйл ажиллагааг

төрөөс дэмжиж, жуулчин хүлээн авах

хүчин чадлыг сайжруулж, гадаад

жуулчдын тоог нэмэгдүүлж, хил дээр

олгодог цахим виз, визийн дэвшилтэт

төрлүүдийг бий болгоно.

4.4.5. Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн

дагуу байгальд ээлтэй зогсоол,

үйлчилгээний төвүүдийг олон улсын

стандартад нийцүүлэн байгуулахыг

дэмжинэ.

ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

Тэргүүлэх зорилт №5.1. Тогтвортой, хариуцлагатай улс төрийн соёлыг төлөвшүүлж, хүчтэй, чадамжтай, хууль дээдэлсэн төрт ёсыг бэхжүүлэх зарчмыг баримтална.

4.4.6. Олон улсын аялал жуулчлалын

салбарын хөгжлийн чиг хандлага,

туршлага, стандартыг нэвтрүүлэх,

нутагшуулах, олон талт төсөл, хөтөлбөр

хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий судалгаа

шинжилгээний орон тооны бус зөвлөл,

нэгжийг байгуулна.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

5.1.8. Төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг

нэмэгдүүлж, хууль тогтоомж, төрийн

албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг зөрчин

бусдад хохирол учруулсан албан

тушаалтан хохирлыг өөрөө хариуцан төлж

барагдуулах хуулийн зохицуулалтын

хэрэгжилтийг хангана.

1

Захиргааны ерөнхий хууль, Төрийн албаны

тухай хуулиудын холбогдох заалтуудын

хэрэгжилтэд хяналт тавих

2017-2020 -                    -   
Хуулийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавин ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавин ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавин ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавин ажиллах
-                ТАЗ, ЗГХЭГ - -

5.1.9. Мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварын

хувьд шаардлага хангахгүй, хариуцлага

алдаж, ёс зүйн алдаа гаргасан төрийн

бүхий л албан тушаалтныг танил тал, нам

эвслийн эрх ашгийг харгалзахгүйгээр

хуулийн дагуу хариуцлага тооцож, төрийн

албаны нэр хүндийг өсгөнө.

1

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын

зөрчлөөс сэргийлэх тухай хууль, Төрийн

албаны тухай хуулиудын холбогдох заалтуудын

хэрэгжилтэд хяналт тавих

2017-2020 -                    -   
Хуулийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавин ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавин ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавин ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавин ажиллах
-                ЗГХЭГ, АТГ - -

5.1.10. Төрийн байгууллагыг удирдаж

байгаа хүмүүс ах дүү, хамаатан саднаа

ажилд авахыг хориглоно.

1

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын

зөрчлөөс сэргийлэх тухай хууль, Төрийн

албаны тухай хуулиудын холбогдох заалтуудын

хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж,

боловсронгуй болгох санал боловсруулах

2017-2020 -                    -   
Хуулийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавин ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавин ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавин ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавин ажиллах
-                

ТАЗ, ЗГХЭГ, 

АТГ
- -

5.1.11. Төрийн албаны тогтвортой

байдлыг баталгаажуулж, “Төрийн албаны

тогтвортой байдлын тухай хууль”-ийг

санаачлан батлуулна.

1

Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулж, төрийн албаны тогтвортой байдлыг

хангах

2017-2020 -                    -   
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

ханган ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

ханган ажиллах
-                ТАЗ, ЗГХЭГ - -

5.1.12. Төрийн албан хаагчийн орон

сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж,

нөхцөлийг сайжруулах бодлого

баримтална.

1

Төрийн албан хаагчийн орон сууцны хөтөлбөр

баталж, орон сууцаар хангагдах нөхцөлийг

бүрдүүлэх

2017-2020 -                    -   

Хөтөлбөрийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                

Хөтөлбөрийг ЗГ-ын 

хуралдаанаар 

батлуулах

-                

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

-                

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

-                
БХБЯ, 

ЗГХЭГ
- -

5.1.13. Төрийн үйлчилгээнд иргэдийн

үнэлгээний картын системийг нэвтрүүлэх

эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ.

1

Картын систем нэвтрүүлж болох төрийн

үйлчилгээнүүдийг судалж, холбогдох хууль

тогтоомжийг боловсруулах

2017-2020 -                    -   
Холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх
-                

Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

ханган ажиллах
-                

ЗГХЭГ, 

ХХМТГ
- -

5.1.14. Төрөөс олгодог шагналын нэр

хүндийг өсгөн, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу

шагнал олгох тогтолцоог бий болгоно.
1

Төрийн шагналын тухай хуулийн төслийг

боловсруулан, батлуулах
2017-2020 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

ханган ажиллах
-                

Хуулийн хэрэгжилтийг 

ханган ажиллах
-                ЗГХЭГ - -

1
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсруулах
2016-2017 -                    -   

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                - -                ХЗДХЯ - -

2
Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн

шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах
2016-2017 -                    -   

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                - -                ХЗДХЯ УЕПГ -

3
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн

шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах
2016-2017 -                    -   

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                - -                ХЗДХЯ ШЕЗ, УДШ -

4
Хууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулийн

төслийг боловсруулах
2016-2017 -                    -   

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                - -                ХЗДХЯ - -

5
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай

хуулийн төслийг боловсруулах
2016-2017 -                    -   

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                - -                ХЗДХЯ - -

6
Монгол Улсын хилийн тухай хуулийн

шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах
2016-2017 -                    -   

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                - -                ХЗДХЯ - -

7

Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр

зорчих, цагаачлах тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсруулах

2017-2018 -                    -   
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                ХЗДХЯ - -

8

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн

туслалцаа үзүүлэх тухай хуульд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг

боловсруулах

2017-2018 -                    -   
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                ХЗДХЯ - -

5.1.16. Төрийн албаны тогтвортой

байдлыг баталгаажуулж, төрийн албан

хаагчдыг бэлтгэх, сургаж хөгжүүлэх,

мэргэшүүлэх танхимын болон зайн

сургалтын хамрах хүрээг нэмэгдүүлж,

төрийн албаны мэргэшсэн, чадварлаг

байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

1

Төрийн албан хаагчдыг бэлтгэх, сургаж

хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх танхимын болон зайн

сургалтыг Удирдлагын академитай хамтран

зохион байгуулах

2017-2020 -                    -   
Холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх
-                

Сургалтыг зохион 

байгуулах
-                

Сургалтыг зохион 

байгуулах
-                

Сургалтыг зохион 

байгуулах
-                ТАЗ, ЗГХЭГ

Удирдлагын 

академи
-

1
Төрөөс цахим хэлбэрээр хүргэх үйлчилгээний

нэр төрлийг нэмэгдүүлэх
2017-2020

Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
          1,845.0 

Төрийн 18 үйлчилгээг 

цахим хэлбэрт 

шилжүүлэх

270.0            

Төрийн 35 үйлчилгээг 

цахим хэлбэрт 

шилжүүлэх

525.0            

Төрийн 35 үйлчилгээг 

цахим хэлбэрт 

шилжүүлэх

525.0            

Төрийн 35 үйлчилгээг 

цахим хэлбэрт 

шилжүүлэх

525.0            ХХМТГ ЗГХЭГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

2

Тоон гарын үсгийг нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлын

хүрээнд шинээр хэвлэгдэх иргэний үнэмлэх

дээр тоон гарын үсгийн гэрчилгээ болон

түлхүүрийн хослолыг үүсгэх, чипийн файлын

бүтэц, карт хэвлэх системийн болон PKI

идэвхжүүлэх программ хангамжийг

боловсруулах, мөн хэвлэгдэн иргэдэд

олгогдсон үнэмлэхний бүтцийг өөрчлөн

шинэчилж, иргэний цахим үнэмлэхэд тоон

гарын үсгийг суулгах боломжтой болгох

2017-2020 Улсын төсөв           2,650.0 Бэлтгэл ажлыг хийх -                

Иргэнийг цахим орчинд 

таньж, нотолж чадах 

баталгаа бүхий тоон 

гарын үсэгтэй болох

150.0            - -                

Нийтийн түлхүүрийн 

дэд бүтцийн 

Гэрчилгээний менежер, 

Бүртгэлийн менежер, 

Баталгаажуулалтын 

менежер программыг 

өргөтгөх

2,500.0         ХЗДХЯ ХХМТГ -

5.1.15. Хууль тогтоомжоос үүдэлтэй

иргэдийг хохироосон хууль сахиулах

байгууллагуудын алдаа гажуудлыг засч,

эрх зүйн орчинг нь иргэндээ ойртсон,

тогтвортой болгоно.

5.1.17. Төрийн үйлчилгээнд тоон гарын

үсгийг үе шаттай нэвтрүүлж, цахим

хэлбэрт шилжүүлэх замаар төрийн

үйлчилгээг ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй,

цаасгүй, хүнд сурталгүй хүргэж цахим

засгийг бодитой хэрэгжүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1
Нийт алслагдсан 32 сум сууринг шилэн

кабелийн сүлжээнд холбох
2017-2020 Улсын төсөв         20,154.0 

Нийт 14 сум, сууринг 

шилэн кабелийн 

сүлжээнд холбох

6,883.0         

Нийт 14 сум, сууринг 

шилэн кабелийн 

сүлжээнд холбох

7,899.0         

Нийт 4 сум, сууринг 

шилэн кабелийн 

сүлжээнд холбох

5,372.0         - -                ХХМТГ
ХХЗХ, 

БНҮҮСан
-

2

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг бүрэн

хамарсан радио өргөн нэвтрүүлгийн тоон

сүлжээг бий болгох

2017-2020 Улсын төсөв         22,500.0 

1 сайтад тоон радио 

өргөн нэвтрүүлгийн 

дамжуулах сүлжээ 

байгуулах

4,000.0         

2 сайтад тоон радио 

өргөн нэвтрүүлгийн 

дамжуулах сүлжээ 

байгуулах

8,000.0         

1 сайтад тоон радио 

өргөн нэвтрүүлгийн 

дамжуулах сүлжээ 

байгуулах

6,500.0         

1 сайтад тоон радио 

өргөн нэвтрүүлгийн 

дамжуулах сүлжээ 

байгуулах

4,000.0         ХХМТГ
ХХЗХ, РТСГ-

ууд
-

1

Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа

эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хэрэгцээний

үнэлгээ хийх, магадлан итгэмжлэх, эмнэлгийн

мэргэжилтний мэргэжлийн зэрэг олгох, хууль

тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ,

үнэлгээ хийх, нийгмийн эрүүл мэндийн

мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны чиг үүргийг

ТББ-ын оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             200.0 

Эрүүл мэндийн зарим 

чиг үүргийн 5 хүртэлх 

хувийг чадавхи бүхий 

ТББ-аар гүйцэтгүүлэх

50.0              

Эрүүл мэндийн зарим 

чиг үүргийн 7 хүртэлх 

хувийг чадавхи бүхий 

ТББ-аар гүйцэтгүүлэх

50.0              

Эрүүл мэндийн зарим 

чиг үүргийн 9 хүртэлх 

хувийг чадавхи бүхий 

ТББ-аар гүйцэтгүүлэх

50.0              

Эрүүл мэндийн зарим 

чиг үүргийн 10 хүртэлх 

хувийг чадавхи бүхий 

ТББ-аар гүйцэтгүүлэх

50.0              ЭМЯ
ЭМХТ, ЭМБ-

ууд
ТББ-ууд

2

Төрийн бус байгууллагын тухай, Төрийн зарим

чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай зэрэг

багц хуулийн төслийг боловсруулах

2017-2019 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх, хуулийн 

үзэл баримтлалыг 

боловсруулж батлах

-                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ - -

5.1.20. Төрийн захиргааны албан

тушаалтан иргэдийн өргөдөл, гомдлыг

хүлээн авч, шийдвэрлэх хугацааг хоёр

дахин бууруулж, хөнгөн шуурхай болгоно.

1

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан

тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг

шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах

2017-2018 -                    -   
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                ХЗДХЯ - -

5.1.21. Монгол Улсын засаг захиргаа,

нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын

тогтолцоо, эрх хэмжээ, чиг үүрэг, үйл

ажиллагааны зарчим, зохион

байгуулалтыг боловсронгуй болгоно.

1

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн

дагуу бүх аймгийн төв болон 15,000-аас дээш

хүн амтай суурин газрыг улсын зэрэглэлтэй хот

болгох асуудлыг боловсруулах

2017-2018 -                    -   
Холбогдох тооцоо 

судалгааг хийх
-                

Холбогдох шийдвэрийн 

төслийг боловсруулж, 

УИХ-д өргөн мэдүүлэх

-                - -                - -                БХБЯ
ЗГХЭГ, 

ХЗДХЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

1

Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан

аргачлалын дагуу мэргэшүүлэх сургалтыг

Ерөнхийлөгчийн болон УИХ-ын Тамгын газар,

яамд болон холбогдох бусад байгууллага,

мэргэжилтнүүдийг хамруулан зохион байгуулах

2017 Улсын төсөв                30.0 
Сургалтыг зохион 

байгуулах
30.0              - -                - -                - -                ХЗДХЯ ЗГХЭГ УИХТГ, ЕТГ

2

Эрх зүйн судлаачдыг мэргэшүүлж, судалгааны

арга зүйг дээшлүүлэх сургалтад хамруулах,

салбар эрх зүй, тодорхой чиглэлээр

мэргэшүүлэх, чадавхижуулах

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр                50.0 
Сургалтыг зохион 

байгуулах
5.0                

Сургалтыг зохион 

байгуулах
15.0              

Сургалтыг зохион 

байгуулах
15.0              

Хүний нөөцийн чадавхи 

дээшлэх
15.0              ХЗДХЯ - -

3

Хууль зүйн эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиг

үүрэг бүхий төрийн байгууллагуудын хамтын

ажиллагааг өргөжүүлэн, судалгааны үр дүн,

мэдээлэл солилцох ажлыг идэвхжүүлэх

зорилгоор хууль зүйн эрдэм шинжилгээний

бүтээлийн цахим сан бүрдүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв                70.0 

Хууль зүйн эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

сан, цахим номын сан 

бий болгох ажлын 20 

хувийг гүйцэтгэх

25.0              

Хууль зүйн эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

сан, цахим номын сан 

бий болгох ажлын 30 

хувийг гүйцэтгэх

25.0              

Хууль зүйн эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

сан, цахим номын сан 

бий болгох ажлын 30 

хувийг гүйцэтгэх

20.0              

Хууль зүйн эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

чиг үүрэг бүхий төрийн 

байгууллагуудын 

хамтын ажиллагааны 

механизм, судалгааны 

сан бий болж, хууль 

зүйн эрдэм 

шинжилгээний цахим 

номын сан бүрдэх

-                ХЗДХЯ - -

4

Хууль тогтоомжийн боловсруулалт,

хэрэгжилтийг судалгаанд суурилан хөгжүүлэх

ажилд дэмжлэг үзүүлэх

2017-2019
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
               30.0 

Судлаачдыг 

мэргэшүүлж, 

судалгааны арга зүйг 

дээшлүүлэх сургалтад 

хамруулах

20.0              

Судлаачдыг 

мэргэшүүлж, 

судалгааны арга зүйг 

дээшлүүлэх сургалтад 

хамруулах

10.0              

Судлаачдыг 

мэргэшүүлж, 

судалгааны арга зүйг 

дээшлүүлэх сургалтад 

хамруулах

-                - -                ХЗДХЯ - -

1

Алдагдалтай ажиллаж байгаа төрийн өмчит

болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн

нэгжүүдийн үйл ажиллагаа, эдийн засгийн

байдалд судалгаа, дүн шинжилгээ хийж,

цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг

тодорхойлон, хэрэгжилтийг хангах ажлыг

зохион байгуулах

2016-2020  -                    -   

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангах, 

8.0 тэрбум төгрөгийн 

ногдол ашгийн орлого 

төвлөрүүлэх

-                

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангах, 

10.0 тэрбум төгрөгийн 

ногдол ашгийн орлого 

төвлөрүүлэх

-                

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг хангах, 

12.0 тэрбум төгрөгийн 

ногдол ашгийн орлого 

төвлөрүүлэх

-                

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт бүрэн 

хангагдах, 15.0 тэрбум 

төгрөгийн ногдол 

ашгийн орлого 

төвлөрүүлж, эдийн 

засгийн төлөвлөсөн үр 

ашиг нэмэгдэх

-                ТӨБЗГ ЗГХЭГ, СЯ

ТӨ болон ТӨ-

ийн 

оролцоотой 

хуулийн 

этгээд

2

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар

хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох,

төрийн өмчит болон төрийн өмчийн

оролцоотой хуулийн этгээдэд төрийн өмчийн

төлөөлөл хэрэгжүүлэх, компанийн сайн

засаглалыг хөгжүүлэх замаар төрийн өмчийн

үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх

2016-2020  -                    -   

Компанийн засаглалын 

зарчмыг хэрэгжүүлэх 

талаар ТББ-тай 

хамтран ажиллах

-                

Төрийн өмчийн 

төлөөлөл хэрэгжүүлэх 

эрх зүйн орчин сайжрах

-                
Компанийн засаглалын 

зарчмууд хэрэгжих
-                

Компанийн засаглалын 

зарчмууд хэрэгжих
-                ТӨБЗГ ЗГХЭГ, СЯ

ТӨ болон ТӨ-

ийн 

оролцоотой 

хуулийн 

этгээд

3

Төрийн өмчит хуулийн этгээдийг өөрчлөн

байгуулах, хувьчлах үндсэн чиглэлийг

боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг ханган

ажиллах

2017-2020  -                    -   
Үндсэн чиглэлийг 

батлуулах
-                

Үндсэн чиглэлийн 

хэрэгжилтийг хангах
-                

Үндсэн чиглэлийн 

хэрэгжилтийг хангах
-                

Үндсэн чиглэлийн 

хэрэгжилтийг хангах
-                ТӨБЗГ ЗГХЭГ, СЯ

ТӨ болон ТӨ-

ийн 

оролцоотой 

хуулийн 

этгээд

4

Төрийн өмчит хуулийн этгээдтэй "Төрийн

өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ" байгуулж, дүгнэх,

төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгө, илүүдэлтэй

байр талбайг түрээслүүлэн, орлогыг төсөвт

төвлөрүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв                90.0 
500.0 сая төгрөгийн 

орлого төвлөрүүлэх
15.0              

580.0 сая төгрөгийн 

орлого төвлөрүүлэх
20.0              

600.0 сая төгрөгийн 

орлого төвлөрүүлэх
25.0              

650.0 сая төгрөгийн 

орлого төвлөрүүлэх
30.0              ТӨБЗГ СЯ ТӨХЭ

5.1.22. Хууль зүйн судалгааны чанарыг

шинэ түвшинд гаргаж, хууль тогтоомжийн

боловсруулалт, хэрэгжилтийг судалгаанд

суурилан хөгжүүлэх боломжийг

бүрдүүлнэ.

5.1.19. Төрийн зарим чиг үүргийг иргэний

нийгмийн байгууллага, мэргэжлийн

холбоодоор гүйцэтгүүлэх бодлого

баримталж, хэрэгжилтийг хангах эрх зүйн

орчинг цогцоор бүрдүүлнэ.

5.1.18. Хөдөөгийн иргэдийн аюулгүй

орчинд амьдрах, малчдыг мэдээллээр

хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлж, сум,

багийнхаа үйл ажиллагаанд орон зайн

тэгш бус байдлаас үл хамааран жигд

оролцох боломжоор хангана.

5.2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн

ашиглалт, төрийн болон орон нутгийн

өмчит компаниудын ашигт ажиллагаа,

засаглал, өмч хувьчлалын бодлогыг

сайжруулж, төр, хувийн хэвшлийн

түншлэлийг шинэ шатанд гаргана.

Тэргүүлэх зорилт №5.2. Эдийн засаг, бизнесийн эрх зүйн орчны тогтвортой байдлыг чухалчилж, шаардлагатай өөрчлөлт хийхдээ эрх ашиг нь хөндөгдөх этгээдээс заавал асууж, саналыг нь авах соёлыг хэвшүүлэх зарчмыг баримтална.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

5

Төсөвт байгууллагуудын саналыг үндэслэн

элэгдлээрээ анхны өртгөө нөхсөн, ашиглалтгүй

автомашиныг нээлттэй дуудлагын

худалдаагаар худалдаж, орлого төвлөрүүлэх

арга хэмжээ авах

2016-2020 Улсын төсөв                16.0 
80.0 сая төгрөгийн 

орлого төвлөрүүлэх
3.0                

90.0 сая төгрөгийн 

орлого төвлөрүүлэх
4.0                

90.0 сая төгрөгийн 

орлого төвлөрүүлэх
4.0                

100.0 сая төгрөгийн 

орлого төвлөрүүлэх
5.0                ТӨБЗГ СЯ

Төсөвт 

байгууллага

6

Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эзэмшилд

байгаа эд хөрөнгийг илүүдэлтэй байгууллагаас

дутагдалтай байгууллагад шилжүүлэх замаар

хэрэгцээ шаардлагыг хангах зохицуулалт хийх,

шаардлага хангахгүй хөрөнгийг акталж устгах,

шинээр хөрөнгө худалдан авах асуудлыг

оновчтой шийдвэрлэж, зардал хэмнэх, үр

ашгийг дээшлүүлэх бодлого хэрэгжүүлэх

2016-2020 -                    -   Төсвийн зардал буурах -                Төсвийн зардал буурах -                Төсвийн зардал буурах -                Төсвийн зардал буурах -                ТӨБЗГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

ТӨХЭ

7

Суудлын автомашины ашиглалтын талаар авах 

зарим арга хэмжээний тухай ЗГ-ын 2015 оны

184 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлж, төрийн

байгууллагуудын дотоод албан хэрэгцээнд

ашиглах автомашины тоо, төрөл, нормативыг

тогтоох, хяналт тавих замаар төсвийн зардлыг

бууруулах арга хэмжээ авах

2016-2020 -                    -   
Тоо, төрлийг тогтоох, 

зардал хэмнэгдэх
-                Зардал хэмнэгдэх -                Зардал хэмнэгдэх -                Зардал хэмнэгдэх -                ТӨБЗГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

Төрийн 

болон ОНӨ 

хуулийн 

этгээд

8
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийн

мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох
2016-2020 Гадаад эх үүсвэр              600.0 

Хөрөнгийн бүртгэл, 

дуудлага худалдааг 

цахим хэлбэрт 

шилжүүлэх бэлтгэл 

хангагдах

480.0            

Хөрөнгийн бүртгэлийг 

цахимжуулах, төрийн 

байгууллага хоорондын 

мэдээлэл солилцоог 

нэмэгдүүлэх

120.0            

Дуудлага худалдааг 

цахим хэлбэрээр 

зохион байгуулах 

боломжийг бүрдүүлэх

-                

Мэдээллийн систем 

шинэчлэгдэн 

боловсронгуй болох, 

ашиглалтад оруулах

-                ТӨБЗГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

Төрийн 

болон ОНӨ 

хуулийн 

этгээд

1

Худалдан авах ажиллагаанд олон улсын

шилдэг арга туршлагыг нэвтрүүлэн, худалдан

авах ажиллагааны хууль тогтоомжийг

боловсронгуй болгож, цахим худалдан авах

ажиллагааны нэгдсэн систем, дэд

системүүдийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

замаар улсын хэмжээнд ашиглалтад бүрэн

оруулах

2016-2020  -                    -   

Төрийн байгууллага 

хоорондын мэдээлэл 

солилцоог нэмэгдүүлэх

-                
Цахим гэрээ байгуулах 

боломж бүрдэх
-                

Хууль, эрх зүйн орчинд 

өөрчлөлт орох
-                

Төсвийн хөрөнгө 

оруулалт, төлөвлөлтийг 

худалдан авах 

ажиллагаатай 

уялдуулдаг болох, 

цуглуулсан өгөгдөлд 

тулгуурлан шийдвэр 

гаргах боломжийг 

бүрдүүлэх

-                ТӨБЗГ

СЯ, 

холбогдох 

яамд, 

агентлагууд, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

Төрийн 

болон ОНӨ 

хуулийн 

этгээд

2

Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн байнгын

хэрэгцээтэй бараа, ажил, үйлчилгээний

худалдан авалтыг ерөнхий гэрээ байгуулах

замаар хэрэгжүүлэх хууль, эрх зүйн орчныг

бүрдүүлж, хэрэгжилтийг хангах, мэдээллийн

сан бүрдүүлж, баяжуулах

2016-2020 Улсын төсөв                40.0 

Ерөнхий гэрээгээр 

худалдан авах бараа, 

бүтээгдэхүүний 

судалгаа хийж, 

холбогдох журам, 

заавар батлуулах, 

худалдан авах 

ажиллагаанд хяналт 

тавих

10.0              

Ерөнхий гэрээгээр 

худалдан авах бараа, 

бүтээгдэхүүний нэр 

төрлийг нэмэгдүүлэх, 

захиалагч, нийлүүлэгч, 

хэрэглэгчийн уялдаа 

холбоог сайжруулах

10.0              

Олон улсын 

стандартын дагуу 

барааны каталогийг 

үүсгэн коджуулах, 

каталогийн системийн 

баазыг бүрэн 

ашиглалтад оруулах

10.0              

Ерөнхий гэрээний 

худалдан авалтыг 

цахим хэлбэрт 

шилжүүлж, e-shopping 

mall системийг 

ашиглалтад бүрэн 

оруулах

10.0              ТӨБЗГ СЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд, 

ТӨХЭ

1
Дампуурлын тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсруулах
2017-2019 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ - -

2

Эдийн засаг, бизнес, худалдаа, өмч,

санхүүгийн чиглэлийн хуулиудын давхардал,

хийдлийг арилгах чиглэлээр холбогдох

хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн

төсөл боловсруулах

2017-2020 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                ХЗДХЯ СЯ, ЗГХЭГ

МУХАЧГ, 

МАОЭНХ

1

Олон улсын стандартад нийцсэн газрын эдийн

засгийн үнэлгээний аргачлалыг боловсруулж,

батлах

2016-2017 -                    -   
Аргачлалын төслийг 

боловсруулж, батлах
-                - -                - -                - -                БХБЯ ГЗБГЗЗГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

2

Улсын хэмжээнд газрын бодит үнэ цэнийг олон

улсын жишгийн дагуу зах зээлийн зарчимд

үндэслэн тогтоож, газрын суурь үнийг

шинэчилж, иргэд, олон нийтэд нээлттэй, ил тод

болгох

2016-2018 Улсын төсөв           1,000.0 

Газрын нэгдмэл 

сангийн ангилал бүрээр 

газрын үнэ цэнийг 

тогтооход 

шаардлагатай мэдээг 

21 аймаг, 330 сум, 

нийслэлийн 9 дүүргийн 

хэмжээнд цуглуулах, 

мэдээг үнэлгээнд 

бэлтгэж, нэгж талбар 

бүрийн үнэ цэнийг 

батлагдсан аргачлалын 

дагуу тогтоох

900.0            

Газрын суурь үнэлгээг 

баталж, олон нийтэд ил 

тод болгох

100.0            - -                - -                БХБЯ ГЗБГЗЗГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

3

Газрын цахим биржийг ажиллуулах эрх зүйн

орчныг бүрдүүлж, газрын дуудлага худалдаа,

төсөл сонгон шалгаруулалт, түрээс, барьцааг

цахимаар зохион байгуулж, оролцогч талуудыг

эрх тэгш байдлаар ханган, эдийн засгийг

эрчимжүүлэх

2016-2018 Улсын төсөв           1,100.0 

Газрын цахим биржийн 

ажиллах журмыг 

боловсруулж, газрын 

дуудлага худалдаа, 

төсөл сонгон 

шалгаруулалт, түрээс, 

барьцааг цахимаар 

зохион байгуулах 

технологийн боломжийг 

бүрдүүлэх

1,100.0         

Улсын хэмжээнд 

газрын дуудлага 

худалдаа, төсөл сонгон 

шалгаруулалт, түрээс, 

барьцааг цахимаар 

зохион байгуулах

-                - -                - -                БХБЯ ГЗБГЗЗГ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

5.2.3. Эдийн засаг, бизнес, худалдаа, өмч,

санхүүгийн эрх зүйн үндсийг

боловсронгуй болгож, өмчлөх эрхийн

баталгааг алдагдуулсан хууль тогтоомж,

шийдвэрийг засч сайжруулна.

5.2.2. Төсөл, тендерийн шалгаруулалтыг

олон нийтэд ил тод болгож “Шилэн тендер

шалгаруулалт” бодлого хэрэгжүүлнэ.

5.2.4. Газрын харилцааны эрх зүйн

зохицуулалтыг сайжруулж, газрыг эдийн

засгийн эргэлтэд бодитой оруулах

нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

5.2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн

ашиглалт, төрийн болон орон нутгийн

өмчит компаниудын ашигт ажиллагаа,

засаглал, өмч хувьчлалын бодлогыг

сайжруулж, төр, хувийн хэвшлийн

түншлэлийг шинэ шатанд гаргана.
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Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

4

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий

төлөвлөгөөний тодотголтой нийцүүлж газар

ашиглалтын зориулалт бүрээр газрын

тохиромжтой байдлын болон хэрэгцээт

байдлын үнэлгээний үр дүнд үндэслэн аймаг,

нийслэлийн газар зохион байгуулалтын

ерөнхий төлөвлөгөөг тодотгох

2016-2020 Орон нутгийн төсөв         12,000.0 

Баян-Өлгий, Завхан, 

Дундговь, Архангай, 

Сүхбаатар аймгуудын 

газар зохион 

байгуулалтын ерөнхий 

төлөвлөгөөг шинээр 

боловсруулах

3,895.9         

Баянхонгор, Булган, 

Говь-Алтай, 

Говьсүмбэр, Ховд 

аймгуудын газар зохион 

байгуулалтын ерөнхий 

төлөвлөгөөг шинээр 

боловсруулах

4,437.3         

Орхон, Хэнтий, 

Сэлэнгэ, Өвөрхангай, 

Төв аймгуудын газар 

зохион байгуулалтын 

ерөнхий төлөвлөгөөг 

шинээр боловсруулах

2,966.8         

Увс, Өмнөговь, 

Хөвсгөл, Дархан-Уул, 

Дорнод, Дорноговь 

аймгууд болон 

Улаанбаатар хотын 

газар зохион 

байгуулалтын ерөнхий 

төлөвлөгөөг шинээр 

боловсруулах

700.0            ГЗБГЗЗГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

5

Мэдлэгт суурилсан газар зохион байгуулалтын

төлөвлөлтийг иргэдийн оролцоотойгоор ил тод

хийж, тэдгээрийг орон нутагтаа баялаг бүтээх

боломжийг бүрдүүлэн, олон төрөлтөт эдийн

засгийн хөгжлийн үндсийг бий болгох

2016-2020 Орон нутгийн төсөв           9,000.0 

Дархан-Уул, Дорнод, 

Дорноговь, Өмнөговь, 

Увс, Хөвсгөл, Орхон 

аймгийн нийт сумдад 

зохион байгуулах

3,300.0         

Баян-Өлгий, Завхан, 

Дундговь, Архангай, 

Сүхбаатар аймгийн 

нийт сумдад зохион 

байгуулах

1,968.9         

Баянхонгор, Булган, 

Говь-Алтай, 

Говьсүмбэр, Ховд 

аймгуудын нийт сумдад 

зохион байгуулах

2,237.9         

Орхон, Хэнтий, 

Сэлэнгэ, Өвөрхангай, 

Төв аймгуудын нийт 

сумдад зохион 

байгуулах

1,493.2         ГЗБГЗЗГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

6

Байрлалд суурилсан нийгэм, эдийн засгийн

нэгдсэн мэдээллийн сан, системийг улсын

хэмжээнд бий болгож, эрүүл мэнд, боловсрол

болон бусад байгууллагуудыг ашиглах

боломжоор хангаж, тогтолцоог бүрдүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              100.0 

Нийгэм, эдийн засгийн 

цахим мэдээллийн сан 

бүрдэх

100.0            - -                - -                - -                ГЗБГЗЗГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

1

Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн

тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

хуулийн төслийг боловсруулах

2017-2019 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ - -

2
Патентийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах
2017-2019 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ - -

3

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай

хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

хуулийн төслийг боловсруулах

2017-2019 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ - -

4

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд

хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн

тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг

боловсруулах

2016-2017 -                    -   
Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                - -                ХЗДХЯ - -

5

Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн

барьцааны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах

арга хэмжээг авах

2016-2018 -                    -   

Хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөний төслийг 

боловсруулах

-                
Төлөвлөгөө баталж, 

хэрэгжүүлж эхлэх
-                - -                - -                ХЗДХЯ - -

1

Монгол Улсын 43 улстай хийсэн Хөрөнгө

оруулалтыг харилцан хамгаалах, хөхиүлэн

дэмжих хэлэлцээрийг шинэчлэх

2016-2020 Улсын төсөв                50.0 

Хэлэлцээрүүдийг 

талуудын ашиг 

сонирхлыг харилцан 

тэгш байдлаар хангаж, 

нарийвчилсан 

байдлаар шинэчлэн 

байгуулах, Монгол 

Улсын зүгээс санал 

болгох Хэлэлцээрийн 

нэгдсэн загварыг 

боловсруулах

50.0              - -                - -                - -                ГХЯ ҮХГ -

2
Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээрт

(АПТА) нэгдэн орох
2016-2020 Улсын төсөв              200.0 

Ази, Номхон далайн 

худалдааны хэлэлцээрт 

(АПТА) нэгдэн орох

50.0              

Хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

50.0              

Хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

50.0              

Хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

50.0              ГХЯ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

МҮХАҮТ

3

БНСУ-тай Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр

байгуулах хамтарсан судалгааг хийж,

хэлэлцээрийг байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв              200.0 

 БНСУ-тай Чөлөөт 

худалдааны хэлэлцээр 

байгуулах хамтарсан 

судалгааг хийж дуусгах, 

хэлэлцээг эхлүүлэх

50.0              

Чөлөөт худалдааны 

хэлэлцээр байгуулах 

хэлэлцээг 

үргэлжлүүлэх

50.0              
Чөлөөт худалдааны 

хэлэлцээрийг байгуулах
50.0              

Хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

50.0              ГХЯ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

МҮХАҮТ

4
Япон Улстай давхар татварын хэлэлцээр

байгуулах
2016-2020 Улсын төсөв              200.0 

Япон Улстай давхар 

татварын хэлэлцээр 

байгуулах чиглэлээр 

ажиллах

50.0              

Япон Улстай давхар 

татварын хэлэлцээр 

байгуулах

50.0              

Хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

50.0              

Хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

50.0              ГХЯ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

МҮХАҮТ

1
Төрийн нээлттэй өгөгдлийн бодлого

боловсруулах
2016-2020 -                    -   

Төрийн өгөгдлийг 

нээлттэй болгоход 

шаардлагатай хууль 

тогтоомж, дүрэм 

журамд нэмэлт, 

өөрчлөлт орох

-                

Төрийн нээлттэй 

өгөгдлийн нэгдсэн 

платформ бий болох

-                

Төрийн 

байгууллагуудын 

нээлттэй өгөгдлийн 

багцууд (Dateset)–ыг 

тодорхойлж, Төрийн 

нээлттэй өгөгдлийн сан, 

мэдээллийн систем бий 

болох

-                

Төрийн нээлттэй 

өгөгдлийн 

бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээ бий болох 

боломж бүрдэх

-                ХХМТГ
ЗГХЭГ, 

ХЗДХЯ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

2
Төрийн нээлттэй өгөгдөлд суурилсан хэрэглээг

нэмэгдүүлэх
2016-2020 -                    -   

Төрийн нээлттэй 

өгөгдөлд үйлчилгээ 

нэвтрэх

-                

Төрийн нээлттэй 

өгөгдөл дээр суурилсан 

хэрэглээний 

аппликэйшнууд бий 

болж хэрэглээнд 

нэвтрэх

-                

Төрийн нээлттэй 

өгөгдөл дээр суурилсан 

хэрэглээний 

аппликэйшнуудын нэр 

төрөл нэмэгдэх

-                

Төрийн нээлттэй 

өгөгдөл дээр суурилсан 

хэрэглээний 

аппликэйшнуудын нэр 

төрөл нэмэгдэж, 

иргэдийн хэрэглээнд 

бүрэн нэвтрэх

-                ХХМТГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

Их, дээд 

сургуулиуд, 

ААН-үүд

3

Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр

зорчих, цагаачлах тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсруулах

2017-2018 -                    -   
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                ХЗДХЯ - -

5.2.5. Иргэн, хуулийн этгээдийн оюуны

болон хөдлөх, үл хөдлөх эд хөрөнгийг

өмчлөх эрхийн баталгааг сайжруулж, эрх

зүйн орчинг боловсронгуй болгоно.

5.2.6. Монгол Улсаас гадаад улстай

байгуулсан худалдаа, хөрөнгө оруулалт,

давхар татварын гэрээ, хэлэлцээрийн

хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулж,

Монгол Улсын эрх ашигт нийцүүлэх

бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

5.2.7. Төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй,

хүнд суртлаас ангид байх эрх зүйн орчинг

бүрдүүлж, иргэдийн эрхийг

баталгаажуулна.

5.2.4. Газрын харилцааны эрх зүйн

зохицуулалтыг сайжруулж, газрыг эдийн

засгийн эргэлтэд бодитой оруулах

нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
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дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв
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ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

4
Улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсруулах
2016-2017 -                    -   

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                - -                ХЗДХЯ - -

5
Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсруулах
2016-2017 -                    -   

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                - -                ХЗДХЯ - -

6

Засгийн газрын 2010 оны 338, 339, 340 дүгээр

тогтоолоор баталсан журмуудыг шинэчилж,

мөрдүүлэх

2017-2018 -                    -   

ЗГ-ын 2010 оны 338, 

339, 340 дүгээр 

тогтоолоор баталсан 

журмуудад нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах 

журмын төсөл 

боловсруулах

-                

Журмын нэмэлт, 

өөрлөлтийг ЗГ-ын 

тогтоолоор батлуулж, 

тухайн журмууд 

боловсронгуй болох

-                - -                - -                ХЗДХЯ - -

7

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн үйл

ажиллагааны дүрэм, журмуудыг шинэчлэн

боловсруулж батлуулах

2017-2019 -                    -   

Тухайн чиглэлийн үйл 

ажиллагааг 

зохицуулсан дүрэм, 

журмын судалгааг хийх

-                

Тухайн чиглэлийн үйл 

ажиллагааг 

зохицуулсан дүрэм, 

журамд мониторинг 

хийж, боловсронүй 

болгох санал 

боловсруулах

-                

Дүрэм, журмын төслийг 

боловсруулж, эрх бүхий 

байгууллагаар 

батлуулах

-                - -                ХЗДХЯ - -

1
Иргэний цахим үнэмлэхийн мэдээллийг бичих,

унших, шинэчлэх боломжийг бүрдүүлэх
2016-2017 -                    -   

Иргэний цахим 

үнэмлэхийн санах ойн 

программыг шинэчлэх 

асуудлыг судалж 

шийдвэрлэх

-                

Санах ойн мэдээллийг 

бичих, унших, шинэчлэх 

зохион байгуулалтын 

ажил хийгдэх

-                - -                - -                ОӨУБЕГ ХХМТГ -

2

Иргэний үнэмлэх ашиглаж цахим орчинд

адилтган таниулах, таньж баталгаажуулах

үйлдэл хийх боломжийг бүрдүүлэх

2017-2018 -                    -   

Удирдлагын систем 

болон нэгдсэн 

мэдээллийн сантай 

холбогдох модуль 

хөгжүүлэлт хийгдэх

-                

Удирдлагын системийн 

хөгжүүлэлтийн 

туршилт, зүгшрүүлэлт 

дуусч, ашиглалтад 

хүлээн авах

-                - -                - -                ОӨУБЕГ ХХМТГ "ҮДТ" УТҮГ

3
Төрийн цахим албан бичиг солилцооны

тогтолцоог бүрдүүлэх
2016-2020 Гадаад зээл           3,000.0 

Төрийн 

байгууллагуудад төрийн 

цахим албан хэрэг 

солилцооны нэгдсэн 

системийг нэвтрүүлэх 

боломж бүрдэх

2,000.0         

Төрийн 

байгууллагуудад төрийн 

цахим албан хэрэг 

солилцооны нэгдсэн 

системийг үе 

шаттайгаар нэвтрүүлэх

1,000.0         - -                - -                ХХМТГ

ЗГХЭГ, 

холбогдох 

яамд, 

агентлагууд, 

аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

4

Төрийн цахим албан бичиг солилцооны

нэгдсэн мэдээллийн хяналтын систем

(dashboard) байгуулах

2016-2020 Гадаад зээл           5,000.0 

Төрийн цахим албан 

бичгийн солилцооны 

нэгдсэн хяналтын 

системийн архитектур, 

нөхцөл шаардлагыг 

боловсруулж, худалдан 

авах ажиллагаа хийгдэх

100.0            

Хяналтын системийг 

хөгжүүлж, суурилуулалт 

эхлэх

3,000.0         

Хяналтын системийг 

нэвтрүүлж, туршилт, 

зүгшрүүлэлтийг хийх

1,500.0         

Төрийн 

байгууллагуудтай 

холболт хийж 

системийг бүрэн 

хүлээж авах

400.0            
ЗГХЭГ, 

ХХМТГ

Холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

5
Үндэсний цахим гадаад паспортыг хэрэглээнд

нэвтрүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв         28,152.0 

Холбогдох судалгаа, 

үнийн санал, 

танилцуулга бэлэн 

болох

-                

Үндэсний цахим гадаад 

паспортын бэлдэц 

нийлүүлэх гэрээ 

байгуулах

9,384.0         

Үндэсний цахим гадаад 

паспортыг хэрэглээнд 

нэвтрүүлэх ажлыг 

эхлүүлэх

9,384.0         

Үндэсний цахим гадаад 

паспортыг хэрэглээнд 

нэвтрүүлэх

9,384.0         ХЗДХЯ - -

6

Сум, хороонд бүртгэгдсэн иргэний улсын

бүртгэлийн мэдээллийг төв сүлжээнд шууд

дамжуулж, мэдээллийн санг бүрдүүлэх

2017 -                    -   

Мэдээллийн санг 

шуурхай, үнэн зөв 

мэдээллээр баяжуулах

-                - -                - -                - -                ХЗДХЯ - -

7
Гадаад паспортын үйлчилгээнд цахим

олголтын программыг боловсруулж, нэвтрүүлэх
2016-2017 -                    -   

Гадаад паспорт 

олголтын үйл 

ажиллагаа 

программчлагдаж, 

үйлчилгээний шуурхай 

байдлыг хангах

-                - -                - -                - -                ХЗДХЯ ГХЯ -

8

Тоон гарын үсгийн хэрэглээг нэвтрүүлэх

замаар бүртгэлийн үйлчилгээг онлайн хэлбэрт

оруулж, төрийн болон хувийн хэвшлийн

байгууллагуудад иргэний цахим үнэмлэхийн

хэрэглээг нэмэгдүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв       140,000.0 
Зохих тооцоо, 

судалгааг хийх
-                

Улсын бүртгэлийн 

үйлчилгээний 20 хувь 

нь онлайн горимд 

шилжих

50,000.0       

Улсын бүртгэлийн 

үйлчилгээний 40 хувь 

нь онлайн горимд 

шилжих

70,000.0       

Улсын бүртгэлийн 

үйлчилгээг онлайн 

горимд үе шаттайгаар 

шилжүүлэх

20,000.0       ХЗДХЯ - -

9

Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах,

шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээд, түүний

мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг улсын

бүртгэлд бүртгэх үйлчилгээг онлайн горимд

шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          2,000.0 

Зохих тооцоо, 

судалгааг хийх
-                

Үйлчилгээний 30 хувь 

нь онлайн горимд 

шилжих

500.0            

Үйлчилгээний 50 хувь 

нь онлайн горимд 

шилжих

1,000.0         

Улсын бүртгэлийн 

байгууллагаас хуулийн 

этгээдийн бүртгэлийн 

үйлчилгээг онлайн 

горимд бүрэн 

шилжүүлж, иргэн, 

хуулийн этгээдэд 

үзүүлж байгаа 

үйлчилгээ ил тод, 

нээлттэй, шуурхай, 

хүртээмжтэй болох

500.0            ХЗДХЯ - -

1
Шуудан, ложистикийн тогтолцоог боловсронгуй

болгох
2016-2020 Улсын төсөв           1,000.0 

Шуудангийн үндсэн 

сүлжээний харилцан 

холболт нэмэгдэх

200.0            
Шинээр сүлжээний 

өргөтгөлийг хийх
600.0            

Үндсэн болон дэд 

сүлжээний аюулгүй 

байдал, хүргэлтийн 

давтамж нэмэгдэх

200.0            

Үйлчилгээний чанарын 

стандарт олон улсын 

жишигт хүрэх

-                ХХМТГ -

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

5.2.7. Төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй,

хүнд суртлаас ангид байх эрх зүйн орчинг

бүрдүүлж, иргэдийн эрхийг

баталгаажуулна.

5.2.9. Улсын бүртгэлийн архивыг бүхэлд

нь цахимжуулж, газар зүйн мэдээллийн

системд суурилсан хаягжуулалтын

нэгдсэн санг бий болгоно.

5.2.8. Улсын бүртгэлийн ажиллагааг

онлайн горимд шилжүүлж, үндэсний

цахим баримт бичгийн хэрэглээг

нэмэгдүүлнэ.
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ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Цахимжуулалт хийгдээгүй 11 аймгийн эд

хөрөнгийн архивын цаасан материалыг

цахимжуулж, бүртгэлийн өдөр тутмын болон

онлайн үйлчилгээнд ашиглах боломжтой

болгох

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          8,000.0 

Цахимжуулалт 

хийгдээгүй 1 дүгээр 

бүсэд хамаарах 

Архангай, Булган, 

Сэлэнгэ, Хөвсгөл 

аймгийн эд хөрөнгийн 

архивын цаасан 

материалыг 

цахимжуулах арга 

хэмжээ авах

2,000.0         

Цахимжуулалт 

хийгдээгүй 2 дугаар 

бүсийн Баян-Өлгий, 

Увс, Говь-Алтай, 

Баянхонгор аймгийн эд 

хөрөнгийн архивын 

цаасан материалыг 

цахимжуулах арга 

хэмжээ авах

2,000.0         

Цахимжуулалт 

хийгдээгүй 3 дугаар 

бүсийн Говь-Сүмбэр, 

Дорноговь, Дундговь, 

Сүхбаатар, Өмнөговь 

аймгийн эд хөрөнгийн 

архивын цаасан 

материалыг 

цахимжуулах арга 

хэмжээ авах

2,000.0         

Иргэний, эд хөрөнгийн, 

хуулийн этгээдийн 

архивын цаасан 

баримтыг бүрэн 

цахимжуулж, 

хэрэглээнд нэвтрүүлэх

2,000.0         ХЗДХЯ - -

3

Иргэний болон хуулийн этгээдийн архивын

цаасан баримтыг цахимжуулах ажлыг дуусгаж,

бүртгэлийн дотоод хэрэглээ болон онлайн

орчинд ашиглах боломжийг бүрдүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          8,600.0 

Зохих тооцоо, 

судалгааг хийх
200.0            

Цахимжуулалтыг 

үргэлжлүүлэн хийх 

талаар эрх бүхий 

байгууллагын шийдвэр 

гаргах арга хэмжээ 

авах

2,800.0         

Иргэний болон хуулийн 

этгээдийн архивын 

цаасан баримтыг 

цахимжуулах ажлыг 

эхлэх

2,800.0         

Иргэний, эд хөрөнгийн, 

хуулийн этгээдийн 

архивын цаасан 

баримтыг бүрэн 

цахимжуулж, 

хэрэглээнд нэвтрүүлэх

2,800.0         ХЗДХЯ - -

1
Цахим худалдааны эрх зүйн орчныг

боловсронгуй болгох
2016-2017 -                    -   

Цахим худалдаа эрхлэх 

чиглэлээр ДШБ-ын 

дүрэм журам, 

зөвлөмжүүдийг 

дотоодын баримт 

бичгүүдтэй уялдуулах 

ажлыг хийх

-                

Шуудангийн үндсэн ба 

дэд сүлжээгээр цахим 

худалдааны хүргэлтийг 

явуулах дүрэм, журам 

боловсруулах

-                - -                - -                ХХМТГ СЯ, ГХЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

2 Илгээмж хүргэлтийн үйлчилгээг сайжруулах 2018-2019 Улсын төсөв              100.0 - -                

Бичиг захидал, болон 

бусад төрлийн 

шуудангийн илгээмжийг 

шуудангийн үндсэн ба 

дэд сүлжээгээр 

дамжуулах тогтолцоонд 

шилжих

30.0              

Шуудангийн үйлчилгээг 

автоматжуулах, 

хүргэлтийн электрон 

системийг нэвтрүүлэх

70.0              - -                ХХМТГ ХХЗХ
"Монгол 

шуудан" ХК

3

Иргэний бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог

бүрдүүлэх "Нэг иргэн-Нэг бүртгэл" хөтөлбөрийг

боловсруулж, ЗГ-аар батлуулан хэрэгжүүлэх

2016-2020 -                    -   Бэлтгэл ажил хангагдах -                

"Нэг иргэн-Нэг бүртгэл" 

хөтөлбөрийн төслийг 

боловсруулах

-                

"Нэг иргэн-Нэг бүртгэл" 

хөтөлбөрийг 

боловсруулж, ЗГ-аар 

батлуулах

-                

Хөтөлбөр хэрэгжиж, 

төрийн 

байгууллагуудын 

уялдаа холбоо 

сайжран, цахим 

үйлчилгээ хөгжих

-                ХЗДХЯ ЭМЯ, ҮСХ -

4

ОӨУБЕГ болон банкуудтай хамтран бүртгэлийн

үйлчилгээний хураамжийг цахим төлбөрийн

системээр дамжуулан хураадаг онлайн банкны

үйлчилгээг нэвтрүүлэх

2017-2018 Улсын төсөв                74.0 

Холбогдох судалгааг 

хийж, банкуудтай зохих 

гэрээг байгуулах

70.0              

Бүртгэлийн 

үйлчилгээний 

хураамжийг онлайн 

орчинд төлөх 

боломжтой болох

4.0                - -                - -                ХЗДХЯ - -

5

Иргэний баримтын архивын санд байгаа

иргэний баримтын төрлийг нэгтгэх, хувийн

хэргийн цахим санг үүсгэх

2017-2020 Улсын төсөв              720.0 

Иргэний баримтын 

архивын төрлүүдийг 

нэгтгэх арга хэмжээ 

авах

-                

Иргэний баримтын 

хувийн хэргийн 20 хувь 

нь цахимжих

144.0            

Иргэний баримтын 

хувийн хэргийн 50 хувь 

нь цахимжих

360.0            

Архивын үйл ажиллагаа 

боловсронгуй болж, 

хувийн хэргийн нэгдсэн 

санг үүсгэн, баримтын 

хадгалалт хамгаалалт 

сайжрах

216.0            ХЗДХЯ - -

1
Орон сууцны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах
2016-2018 -                    -   

Судалгаа хийж, хуулийн 

үзэл баримтлалыг 

батлуулах 

-                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                - -                - -                БХБЯ ХЗДХЯ -

2

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын

ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах

2016-2019 -                    -   

Судалгаа хийж, хуулийн 

үзэл баримтлалыг 

батлуулах 

-                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                - -                - -                БХБЯ ХЗДХЯ -

3
Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсруулах
2016-2018 -                    -   

Судалгаа хийж, хуулийн 

үзэл баримтлалыг 

батлуулах 

-                

Хуулийн төслийг 

боловсруулж, УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх

-                - -                - -                БХБЯ

ХЗДХЯ, 

холбогдох 

яамд, 

агентлагууд

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

4

Эрх зүйн цахим мэдээллийн нэгдсэн сангийн

бүрдүүлэлтийн шаардлага, хяналтыг

шинэчилж, цахим сангийн ашиглалтыг

нэмэгдүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

баталж, хэрэгжүүлэх

2017-2020 -                    -   

Зохих тооцоо, 

судалгааг гаргах, 

төлөвлөгөөний төсөл 

боловсруулах

-                

Төлөвлөгөөг эрх бүхий 

байгуулагаар батлуулж, 

хэрэгжүүлж эхлэх

-                

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 30 хувьд 

хүргэх

-                

Эрх зүйн цахим сангийн 

ашиглалтыг 

нэмэгдүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөө 

баталж, хэрэгжүүлэх

-                ХЗДХЯ - -

5
Эрх зүйн актын ангилагчийг шинэчлэх

чиглэлээр судалгаа хийж, шинэчлэн батлах
2017-2018 -                    -   Зохих судалгааг хийх                    -   

Эрх зүйн актын 

ангилагчийг тогтоох 

журмыг шинэчлэн 

боловсруулж, 

батлуулах

                   -   -                    -   -                    -   ХЗДХЯ - -

6

Эрх зүйн актын ангилагчийн шинэчлэлийн

дагуу хууль тогтоомжийн системчлэлийн санг

шинэчлэн бүрдүүлэх

2018-2020 Улсын төсөв              150.0 -                    -   

Хууль тогтоомжийн 

системчлэлийн сангийн 

10 хувийг шинэчлэн 

бүрдүүлэх

               50.0 

Хууль тогтоомжийн 

системчлэлийн сангийн 

30 хувийг шинэчлэн 

бүрдүүлэх

               50.0 
Эрх зүйн актын санг 

шинэчлэн бүрдүүлэх
               50.0 ХЗДХЯ - -

7

Эрх зүйн актын ангилагчийн нэгдсэн санг эрх

зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан болон цахим

мэдээллийн санд ашиглах программ

боловсруулан, хэрэглээнд нэвтрүүлэх

2018-2020 Улсын төсөв              150.0 -                    -   
Зохих тооцоо, 

судалгааг хийх 
               50.0 

Программ 

боловсруулах гэрээ 

байгуулах

               50.0 

Эрх зүйн актын 

ангилагчийн нэгдсэн 

санг ашиглах 

программыг 

боловсруулж, 

хэрэглээнд нэвтрүүлж 

эхлэх

               50.0 ХЗДХЯ - -

8

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн

техник хангамжийн шинэчлэлтийг хийж

гүйцэтгэх

2017-2019
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
               80.0 

Холбогдох тооцоо, 

судалгааг хийх
               20.0 

Техникийн зохих 

хэсгийн шинэчлэлтийг 

хийх

               30.0 

Системийн техник 

хангамж бүрэн 

шинэчлэгдэх

               30.0 -                    -   ХЗДХЯ - -

Тэргүүлэх зорилт №5.3. Хууль заавал хэрэгждэг, хүн бүрд эрх тэгш, алагчлалгүй, шударга үйлчилдэг, итгэл хүлээсэн хүний эрхийн мэдрэмжтэй, шударга ёсны засаглалыг бэхжүүлэх зарчмыг баримтална.

5.2.9. Улсын бүртгэлийн архивыг бүхэлд

нь цахимжуулж, газар зүйн мэдээллийн

системд суурилсан хаягжуулалтын

нэгдсэн санг бий болгоно.

5.2.10. “Нэг иргэн, нэг бүртгэл” хөтөлбөр

хэрэгжүүлэх замаар бүртгэлийн

тогтолцоог үе шаттай төгөлдөржүүлж,

төрийн болон цахим бизнес, онлайн

банкны үйлчилгээг жигд, тэгш авах

нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

5.2.11. Хууль, эрх зүйн актуудын

давхардал, зөрчилтэй заалтуудыг

илрүүлэх, арилгах, шинэ хуулийн төсөл

боловсруулахад эрх зүйн цахим

мэдээллийн нэгдсэн санг ашиглах замаар

хууль, эрх зүйн баримт бичгийн агуулга,

уялдаа холбоог дээшлүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

5.3.1. Үндсэн хуулийн цэцийн болон

Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан

шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийг

боловсронгуй болгож, Монгол Улсын

Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт

тавих баталгааг бэхжүүлнэ.

1

Үндсэн хуулийн цэцийн болон Үндсэн хуулийн

цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 

тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

хуулийн төслийг боловсруулах

2018-2020 -                    -   -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажлыг хангах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

                   -   
Хуулийн төслийг 

боловсруулах 
                   -   

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх 
                   -   ХЗДХЯ - -

1
Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн

шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах
2018-2019 -                    -   - -                

Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ

ШЕЗ, 

мэргэжлийн 

холбоод

-

2

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн

байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсруулах

2018-2019 -                    -   - -                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ ШЕЗ -

5.3.3. Шүүгч бүр дээр хувийн хэрэг нээж,

шийдвэрлэсэн хэрэг маргаан нь дээд

шатны шүүхээр өөрчлөгдсөн тохиолдол

бүрд зөрчлийн оноо тооцон хариуцлагыг

дээшлүүлнэ.

1

Шүүхийн тухай, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын

тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

хуулийн төслийг боловсруулах

2018-2019 -                    -   - -                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ ШЕЗ -

1

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай

хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг

боловсруулах

2018-2019 -                    -   - -                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ ШЕЗ, УДШ -

2
Арбитрын тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсруулах
2016-2017 -                    -   

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                - -                ХЗДХЯ - -

1

Мэргэшсэн шүүгч, прокурор, хууль сахиулах

байгууллагын албан хаагч хэргийг шалгах,

шийдвэрлэх чиглэлээр Эрүүгийн хэрэг хянан

шийдвэрлэх тухай, Иргэний хэрэг хянан

шийдвэрлэх тухай, Прокурорын байгууллагын

тухай, Цагдаагийн албаны тухай зэрэг

хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

2018-2019 -                    -   - -                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ

УЕПГ, ШЕЗ, 

УДШ
-

2

Мэргэшсэн шүүгч, прокурор, хууль сахиулах

байгууллагын алба хаагчийг бэлтгэх сургалтын

хөтөлбөр боловсруулж, сургалт зохион

байгуулах

2017-2020 Улсын төсөв                40.0 Бэлтгэл ажил хангагдах 10.0              Бэлтгэл ажил хангагдах 15.0              

Сургалтын хөтөлбөрийг 

боловсруулж, 

батлуулах

10.0              

Сургалтын хөтөлбөр 

баталж, сургалт зохион 

байгуулж эхлэх

5.0                ХЗДХЯ УЕПГ, ШЕЗ -

5.3.6. Гэрч, хохирогчийн аюулгүй байдал,

нууцлалыг хамгаалах чиглэлээр эрх зүйн

орчинг боловсронгуй болгож, гэрч,

хохирогчийн хамгааллын цогц

механизмыг бүрдүүлнэ.

1

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн

төслийг боловсруулах

2017-2018 -                    -   
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                ХЗДХЯ - -

1

Эрх зүйн анхан шатны мэдлэг, боловсрол

олгож буй өнөөгийн нөхцөл байдал, хэрэгцээ,

шаардлагын судалгааг хийж, үр дүнг олон

нийтэд танилцуулан, хэлэлцүүлэг зохион

байгуулах

2017
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
               10.0 

Бүх нийтийн эрх зүйн 

боловсролыг 

дээшлүүлэх хэрэгцээ, 

шаардлага тодорхой 

болж, хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх үндэслэл 

бий болох

10.0              - -                - -                - -                ХЗДХЯ БСШУСЯ -

2
Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын

хөтөлбөрийн төсөл боловсруулж, батлуулах
2017-2018 -                    -   Бэлтгэл ажил хангагдах -                

Аргачлал, хөтөлбөр 

бэлэн болох
-                - -                - -                ХЗДХЯ - ТББ-ууд

3

Олон нийт ялангуяа алслагдмал, эмзэг бүлгийн

хүмүүст зориулсан эрх зүйн мэдлэг, мэдээлэл

олгох цахим мэдээллийн сан бүхий цахим

хуудсыг боловсруулах, олон нийтийн

сүлжээгээр дамжуулан богино хэмжээний,

цуврал сурталчилгаа явуулах, аргачлал

боловсруулах бүх нийтийн эрх зүйн

боловсролыг дээшлүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             120.0 

Зохих тооцоо, 

судалгааг хийх
120.0            

Эрх зүйн мэдлэг, 

мэдээлэл олгох цахим 

мэдээллийн сан бүхий 

цахим хуудсыг 

боловсруулж, 

сурталчилгаа явуулах 

ажлыг эхлэх

-                

Олон нийтийн 

сүлжээгээр дамжуулан 

богино хэмжээний, 

цуврал сурталчилгаа 

явуулах, аргачлал 

боловсруулах

-                

Бүх нийтийн эрх зүйн 

боловсрол олгох 

тогтолцоо бүрдэх

-                ХЗДХЯ - ТББ-ууд

4

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг хууль зүйн

анхан шатны туслалцаа үзүүлэх замаар

дээшлүүлэх туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             120.0 

Туршилтын төсөл 

хэрэгжүүлэх бэлтгэл 

ажлыг хангах

120.0            
Туршилтын төслийг 

хэрэгжүүлж эхлэх
-                

Туршилтын төслийг 

хэрэгжүүлэх
-                

Засаг захиргааны анхан 

шатны нэгж буюу орон 

нутагт анхан шатны 

хууль зүйн туслалцаа 

үзүүлэх бүтэц бий 

болох, иргэдийн эрх 

чадавхи, боловсрол 

нэмэгдэх

-                ХЗДХЯ - ТББ-ууд

5
Иргэдэд зориулсан эрх зүйн албан бус

сургалтыг тогтмолжуулах
2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             120.0 

Сургалт явагдаж, эрх 

зүйн боловсрол 

дээшлэх

20.0              

Сургалт явагдаж, эрх 

зүйн боловсрол 

дээшлэх

40.0              

Сургалт явагдаж, эрх 

зүйн боловсрол 

дээшлэх

40.0              
Иргэдийн эрх зүйн 

боловсрол дээшлэх
20.0              ХЗДХЯ

Бүх шатны 

ЗДТГ-ууд
ТББ-ууд

5.3.8. Хэвлэлийн эрх чөлөөг хангах эрх

зүйн орчинг сайжруулж, иргэдийн үзэл

бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх,

хэвлэн нийтлэх, мэдээлэл хайх, хүлээн

авах эрхийн баталгааг хангана.

1

Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай

хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг

боловсруулах

2018-2020 -                    -   - -                

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажлыг хангах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                
Хуулийн төсөл 

боловсруулах 
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх 
-                ХЗДХЯ - -

5.3.9. Иргэний хувийн болон гэр бүлийн

нууц, захидал харилцаа, мэдээллийн

нууц, нэр төрөө хамгаалах эрх, эрх

чөлөөнд халдахыг хориглосон эрх зүйн

зохицуулалтыг сайжруулна.

1
Хувь хүний нууцын тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсруулах 
2018-2020 -                    -   - -                

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажлыг хангах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                
Хуулийн төсөл 

боловсруулах 
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх 
-                ХЗДХЯ - -

1

Үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа авах

шаардлагатай нийгмийн зорилтот бүлгийн

судалгааг гаргах

2017 -                    -   

Үнэ төлбөргүй хууль 

зүйн туслалцаа авах 

шаардлагатай 

нийгмийн зорилтот 

бүлэг, хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх бүтэц, цар 

хүрээ, санхүүжилтийн 

хэмжээ тодорхой болох

-                - -                - -                - -                ХЗДХЯ - -

5.3.4. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан

шийдвэрлэх тухай болон Арбитрын тухай

хуулийг шинэчлэн, иргэний эрх зүйн

харилцаанд оролцогчдын хооронд үүссэн

эдийн болон эдийн бус баялагтай

холбоотой маргааныг шийдвэрлэх эрх 

5.3.2. Шүүгчийг сонгон шалгаруулах

тогтолцоог боловсронгуй болгож,

Шүүхийн захиргааны болон Шүүхийн

иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн

байдлын тухай хуулийг шинэчлэн

сайжруулна.

5.3.10. Нийгмийн зорилтот бүлгийн

иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн

туслалцаа үзүүлэх эрх зүйн орчинг

бүрдүүлнэ.

5.3.5. Гэр бүл, хүүхэдтэй холбоотой болон

хүрээлэн байгаа орчин, газрын

асуудалтай холбоотой хэрэг, маргааныг

тухайн чиглэлээр мэргэшсэн шүүгч,

прокурор, хууль сахиулах байгууллагын

алба хаагч шийдвэрлэх механизмыг

бүрдүүлнэ.

5.3.7. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын

хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд үнэ

төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх

хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх

2017-2020 -                    -   
Холбогдох тооцоо, 

судалгааг хийх
-                

Хөтөлбөрийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хөтөлбөрийн төслийг 

эрх бүхий 

байгууллагаар батлууж, 

хэрэгжүүлж эхлэх

-                

Нийгмийн зорилтот 

бүлгийн иргэдэд үнэ 

төлбөргүй хууль зүйн 

туслалцаа үзүүлэх

-                ХЗДХЯ
Мэргэжлийн 

холбоод
-

3

Нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд буюу

эрүүгийн хэргийн хохирогч, иргэн, захиргааны

хэргийн төлбөрийн чадваргүй, эмзэг бүлгийн

холбогдогчдод үнэ төлбөргүй хууль зүйн

туслалцаа үзүүлэх оновчтой бүтцийг бий

болгох талаар санал боловсруулах

2017-2018 -                    -   

Холбогдох тооцоо 

судалгааг хийж, санал 

боловсруулах

-                

Тогтолцоо бүтцийн 

талаарх санал бэлэн 

болж, эрүүгийн хэргийн 

хохирогч, иргэн, 

захиргааны хэргийн 

төлбөрийн чадваргүй, 

эмзэг бүлгийн 

холбогдогчдын хууль 

зүйн туслалцаа авах 

эрх хангагдах нөхцөл 

бүрдэх

-                - -                - -                ХЗДХЯ - -

4

Нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд буюу

эрүүгийн хэргийн хохирогч, иргэн, захиргааны

хэргийн төлбөрийн чадваргүй, эмзэг бүлгийн

холбогдогчдод үнэ төлбөргүй хууль зүйн

туслалцаа үзүүлэх бүтцийн санхүүжилтийг

шийдвэрлэж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

2017-2019 -                    -   
Зохих тооцоо, 

судалгааг хийх
-                

Санхүүжилтийн эх 

үүсвэрийг шийдвэрлэх
-                

Эрүүгийн хэргийн 

хохирогч, иргэн, 

захиргааны хэргийн 

төлбөрийн чадваргүй, 

эмзэг бүлгийн 

холбогдогчдын хууль 

зүйн туслалцаа авах 

эрх хангагдаж, үйл 

ажиллагаа эрчимжих

-                - -                ХЗДХЯ - -

1

Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай хуульд

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн

төслийг боловсруулах

2017-2019 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ЗГХЭГ ХЗДХЯ ХЭҮКомисс

2

“Хүний эрхэд суурилсан хандлага төлөвшүүлэх

нь” сэдэвт сургалтыг үе шаттайгаар зохион

байгуулах

2017-2019
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
               18.0 Сургалт явагдаж эхлэх 5.0                

Сургалтын үйл 

ажиллагаа жигдрэх
10.0              

Хуульчид төдийгүй 

хууль сахиулах 

байгууллагын алба 

хаагчдын хүний эрхийн 

талаарх ойлголт мэдлэг 

нэмэгдэж, хандлага 

өөрчлөгдөх

3.0                - -                ХЗДХЯ
Мэргэжлийн 

холбоод
ТББ-ууд

1

Визийн зөвшөөрөл, хувийн урилга олгох

үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх

программ хангамжийг нэвтрүүлэх

2016-2017
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
               80.0 

Цахимаар визийн 

зөвшөөрөл, хувийн 

урилгын хүсэлт гаргах 

боломжтой болох

80.0              - -                - -                - -                ХЗДХЯ - -

2

БНСУ-ын КОЙКА олон улсын хамтын

ажиллагааны байгууллагын буцалтгүй

тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа “E-Immigration”

төслийн “ISM” системийн өргөтгөл,

сайжруулалтын хүрээнд “APIS буюу APP”

системийг холбож, мэдээлэл солилцох

боломжтой болох

2017-2018
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             250.0 

Олон улсын нислэгээр 

зорчигчдын мэдээллийг 

урьдчилан харах, 

манай улсад орох 

хориотой иргэдийг 

чирэгдэл төвөггүйгээр 

урьдчилан мэдээлэх, 

хилийн хяналт сайжрах

-                

Олон улсын нислэгээр 

зорчигчдын мэдээллийг 

урьдчилан харах, 

манай улсад орох 

хориотой иргэдийг 

чирэгдэл төвөггүйгээр 

урьдчилан мэдээлэх, 

хилийн хяналт сайжрах

250.0            - -                - -                ХЗДХЯ - -

3

Гадаадын иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэхэд

шаардагдах бичиг баримтуудын бүрдлийг

онлайн хэлбэрээр бүрдүүлэх боломж бүхий

төрийн байгууллагуудын хооронд холбосон дэд

бүтэц, системийг бий болгох

2017-2019
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             400.0 

Төрийн 

байгууллагуудын 

хооронд холбосон дэд 

бүтэц, системийг бий 

болгох бэлтгэл ажлыг 

хангах

-                

Төрийн 

байгууллагуудын 

хооронд холбосон дэд 

бүтэц, системийг бий 

болгох

150.0            

Түргэн шуурхай, цаг 

хэмнэх нэгдсэн 

мэдээллийн сантай 

болох

250.0            - -                ХЗДХЯ - -

4

Олон улсад эрэн сурвалжилж буй иргэний

мэдээллийн бүртгэлийн систем болох

ИНТЕРПОЛ-ийн мэдээллийн системийг “ISM”

системтэй холбох, “ISM” системд бүртгэл хийх

явцад шаардлагатай гадаадын иргэдийн

мэдээллийг ИНТЕРПОЛ-ийн сүлжээнээс хайж

мэдээлэх боломж бүхий хөгжүүлэлтийг хийх

2017-2018
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             250.0 

Зохих тооцоо, 

судалгааг хийж, гэрээ 

байгуулах

-                

ИНТЕРПОЛ-ийн 

мэдээллийн системийг 

“ISM” системтэй холбох

250.0            - -                - -                ХЗДХЯ - -

5

Иргэний, эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн

бүртгэлийн системийн лавлагаа, мэдүүлгийн

хүсэлт болон бүртгэлийн үйл ажиллагааны

талаар гадаад хэлээр танилцах боломжтой

онлайн системийг нэвтрүүлэх

2017-2018
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
               50.0 Бэлтгэл ажил хангагдах -                

Тухайн онлайн систем 

нэвтрэх
50.0              - -                - -                ХЗДХЯ - -

1

Захиргааны хэм хэмжээний актын санд дүн

шинжилгээ хийж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах

арга хэмжээг авах

2016-2019 -                    -   

Захиргааны хэм 

хэмжээний актын санд 

дүн шинжилгээ хийх

-                

Захиргааны хэм 

хэмжээний актын санд 

дүн шинжилгээ хийх

-                

Захиргааны хэм 

хэмжээний актыг 

хуульд нийцүүлэх арга 

хэмжээ хийгдэх

-                - -                ХЗДХЯ
Холбогдох 

яамд
-

2

Захиргааны шийдвэрийг төрийн байгууллага,

иргэдэд хүртээмжтэй хүргэдэг болгох

зорилгоор Захиргааны хэм хэмжээний актын

эмхэтгэлийн захиалгын тоог нэмэгдүүлэх,

Захиргааны ерөнхий хуулийн агуулгаар иргэд,

олон нийтэд эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа

хийх

2017-2018 Улсын төсөв                40.0 
Зохих арга хэмжээ 

хэрэгжих
20.0              

Төрийн бүх байгууллага 

тус эмхэтгэлийг бүрэн 

захиалдаг болох, 

төрийн байгууллагатай 

харилцах харилцааны 

талаарх иргэдийн эрх 

зүйн ойлголт мэдлэг, 

сайжрах

20.0              - -                - -                ХЗДХЯ - -

1
Дотоодын цэргийн тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсруулах
2016-2017 -                    -   

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                - -                ХЗДХЯ - -

2
Архивын тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсруулах
2018-2019 -                    -   - -                

Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ - -

Тэргүүлэх зорилт №5.4. Чанд сахилга бат, дэг журамд суурилсан хүнлэг, иргэндээ ээлтэй, улсдаа түшигтэй, хууль хэлбэрэлтгүй мөрдөгдсөн хуулийн байгууллагыг бэхжүүлэх зарчмыг баримтална.

5.4.1. Хуулийн байгууллагуудын үйл

ажиллагааг ил тод, нээлттэй болгож,

иргэдэд чирэгдэлгүй, ялгаваргүй, тэгш,

шударгаар үйлчлэх эрх зүйн орчинг

цогцоор нь бүрдүүлнэ.

5.3.12. Гадаадын иргэнд үзүүлэх зарим

үйлчилгээг онлайн хэлбэрт шилжүүлж,

бүртгэл, хяналтыг сайжруулна.

5.3.13. Захиргааны ерөнхий хуулийн

хэрэгжилтийг хангаж, захиргааны

байгууллагаас иргэдийн эрхийг аливаа

хэлбэрээр зөрчихгүй байх нөхцөлийг

хангана.

5.3.10. Нийгмийн зорилтот бүлгийн

иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн

туслалцаа үзүүлэх эрх зүйн орчинг

бүрдүүлнэ.

5.3.11. Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний

тогтолцоог сайжруулж, хүний эрхийн

стандартыг нэвтрүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

3
Шүүхийн шинжилгээний тухай хуулийн

шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах
2018-2019 -                    -   - -                

Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ - -

4
Өмгөөллийн тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсруулах
2018-2019 -                    -   - -                

Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ

Мэргэжлийн 

холбоод
-

5
Нотариатын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах
2018-2019 -                    -   - -                

Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ

Мэргэжлийн 

байгууллага, 

холбоод

-

6

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай

хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

хуулийн төслийг боловсруулах

2018-2020 -                    -   - -                

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                ХЗДХЯ - -

5.4.2. Хууль алагчлалгүй үйлчлэх зарчмыг

чанд баримтална. Хэн нэгэнд ялгавартай

хандах, давуу байдал олгосон хуулийн

байгууллагын албан тушаалтанд

оногдуулах сахилгын, захиргааны болон

эрүүгийн хариуцлагыг чангатгана.

1

Хуулийн байгууллагын албан тушаалтны

хүлээх хариуцлагыг чангатгах чиглэлээр

Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай болон Төрийн

албаны тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах хуулийн төслийг боловсруулах

2017-2018 -                    -   
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                - -                ХЗДХЯ - -

1

Эрүүгийн хууль, Төрийн албаны тухай хуульд

авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн

этгээдэд оногдуулах хариуцлагыг чангатгах

чиглэлээр нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

2017-2019 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ - -

2

Холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах хуулийн төсөл боловсруулж, төслийг

олон нийтээр хэлэлцүүлэн батлуулж,

сурталчлах

2016-2019 -                    -   

Холбогдох хууль 

тогтоомжид нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах 

асуудлаар судалгаа 

хийгдэх, хуулийн 

төслийг боловсруулах

-                

Авлига, албан 

тушаалын гэмт хэрэгтэй 

тэмцэх эрх зүйн орчин 

сайжрах

-                

Хууль тогтоомж 

хэрэгжиж эхлэх, 

нэмэлт, өөрчлөлтийн 

талаар олон нийт 

мэдээлэлтэй болох

-                - -                ХЗДХЯ АТГ -

1
Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр

иргэдийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх
2017-2018 -                    -   

Иргэдэд чиглэсэн 

мэдээллийн аюулгүй 

байдлын талаарх 

судалгаа, сургалт, 

контентын тоо нэмэгдэх

                   -   
Сургалт, семинарт 

иргэдийг хамруулах
                   -   -                    -   - -                ХХМТГ

БСШУСЯ, 

КАБГ, ХХЗХ

МТҮП, их, 

дээд 

сургуулиуд

2

Цахим орчин болон нийгмийн сүлжээнд

иргэдийн хувийн мэдээллийг хэрхэн хамгаалах

талаар мэдлэг, ойлголтыг төлөвшүүлж,

хэвшүүлэх

2018-2020 -                    -   

Иргэдийг цахим орчин, 

нийгмийн мэдээллийн 

сүлжээний орчинд 

хувийн мэдээллээ 

хамгаалах чиглэлээр 

судалгаа хийх, мэдлэг 

олгох арга хэмжээ авах

                   -   

Иргэдийг цахим орчин, 

нийгмийн мэдээллийн 

сүлжээний орчинд 

хувийн мэдээллээ 

хамгаалах чиглэлээр 

судалгаа хийх, мэдлэг 

олгох арга хэмжээ авах

                   -   

Иргэдийг цахим орчин, 

нийгмийн мэдээллийн 

сүлжээний орчинд 

хувийн мэдээллээ 

хамгаалах чиглэлээр 

судалгаа хийх, мэдлэг 

олгох арга хэмжээ авах

                   -   

Иргэдийн хувийн 

мэдээллээ хамгаалах 

боловсролын түвшин 

сайжрах

-                ХХМТГ
БСШУСЯ, 

КАБГ, ХХЗХ
ТББ-ууд

3

Төрийн болон онц чухал дэд бүтэцтэй

байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг

хангах эрсдэлийн үнэлгээ, аудитын тогтолцоог

бий болгох

2017-2018 -                    -   

Онц чухал дэд бүтэцтэй 

байгууллагын 

мэдээллийн аюулгүй 

байдал хангагдсанаар 

учирч болох эрсдэлээс 

сэргийлэх, эрсдэлээс 

сэргийлснээр улсын 

төсөв хэмнэгдэх

                   -   

Төрийн болон онц 

чухал дэд бүтэцтэй 

байгууллагын 

мэдээллийн аюулгүй 

байдлыг хангах хяналт 

удирдлагын 

тогтолцоотой болсноор 

төрийн байгууллагын 

мэдээллийн хадгалалт, 

хамгаалалт сайжирч, 

эрсдэл буурах

                   -   -                    -   - -                ХХМТГ ХХЗХ

МТҮП, их, 

дээд 

сургуулиуд

4

Мөнгө угаах, хүн худалдаалах, хар тамхи,

мансууруулах бодис, цахим гэмт хэргээс

урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох чиглэлээр

үндэсний хөтөлбөр боловсруулж, ЗГ-аар

батлуулан хэрэгжүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          4,500.0 

Хөтөлбөрийн төслийг 

боловсруулах
1,000.0         Хөтөлбөр батлагдах 2,000.0         

Үндэстэн дамнасан, 

зохион байгуулалттай 

гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

ажлын үр нөлөө 

дээшлэх

1,500.0         

Үндэстэн дамнасан, 

зохион байгуулалттай 

гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

ажлын үр нөлөө 

дээшлэх

-                ХЗДХЯ
Төрийн ба 

ТББ-ууд
-

1
Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд дотуур

холбоо /АТС/-ны нэгдсэн систем нэвтрүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв                91.0 

Бэлтгэл ажил 

хангагдаж, үйл 

ажиллагааг эхлүүлэхэд 

бэлэн болох

-                
Нэгдсэн систем бий 

болох
91.0              

Цагдаагийн 

байгууллагын нэгдсэн 

дотуур холбооны 

сүлжээ бий болж, 

албаны шуурхай 

байдал хангагдах

-                

Цагдаагийн 

байгууллагын нэгдсэн 

дотуур холбооны 

сүлжээ бий болж, 

албаны шуурхай 

байдал хангагдах

-                ХЗДХЯ СЯ -

2
Цагдаагийн байгууллагын хэт богино долгионы

радио холбоог шинэчлэх
2017-2020 -                    -   

Бэлтгэл ажил 

хангагдаж, үйл 

ажиллагааг эхлүүлэхэд 

бэлэн болох

-                

Хэт богино долгионы 

радио холбооны хэсэг 

шинэчлэгдэх

-                

Хэт богино долгионы 

радио холбооны хэсэг 

шинэчлэгдэх

-                

Цагдаагийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа сайжирч, 

шуурхай, бэлэн байдал 

хангагдах

-                ХЗДХЯ СЯ -

3

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд

бэлэн бус торгуулийн системийг бүрэн

нэвтрүүлэн үйл ажиллагаанд ашиглах

2017-2020 Орон нутгийн төсөв         18,900.0 

Бэлэн бус торгуулийн 

системийг нэвтрүүлэх 

ажиллагаа хийгдэх

5,000.0         

Бэлэн бус торгуулийн 

системийг нэвтрүүлэх 

ажиллагаа хийгдэх

10,000.0       

Бэлэн бус торгуулийн 

системийг нэвтрүүлэх 

ажиллагаа хийгдэх

3,900.0         

Торгуулийн үйл 

ажиллагааг 

боловсронгуй болгож, 

мэдээлэл дамжуулах 

хурдыг нэмэгдүүлэх

-                ХЗДХЯ - СЯ

1
Монгол цагдааг хөгжүүлэх бодлого

боловсруулж, хэрэгжүүлэх
2018 Улсын төсөв                20.0 

Бодлогын баримт 

бичгийг боловсруулах
-                

Бодлогын баримт 

бичгийг эрх бүхий 

байгууллагаар 

батлуулж, түүнийг 

хэрэгжүүлэх ажлыг үе 

шаттай зохион 

байгуулах

10.0              
Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
10.0              

Монгол цагдаа 

хөтөлбөр хэрэгжих
-                ХЗДХЯ - СЯ

5.4.1. Хуулийн байгууллагуудын үйл

ажиллагааг ил тод, нээлттэй болгож,

иргэдэд чирэгдэлгүй, ялгаваргүй, тэгш,

шударгаар үйлчлэх эрх зүйн орчинг

цогцоор нь бүрдүүлнэ.

5.4.3. Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт

оногдуулах ял шийтгэлийг чангатгахын

зэрэгцээ авлигын хэргээр ял шийтгэгдсэн

этгээдийг дахин төрийн албанд

томилохгүй байх эрх зүйн орчинг

бүрдүүлнэ.

5.4.5. Цагдаагийн албаны тухай хуулийг

шинэчлэн, цагдаагийн байгууллагын

дотоод холбоо, мэдээллийн нэгдсэн

систем болон бэлэн бус торгуулийн

системийг цагдаагийн үйл ажиллагаанд

бүрэн нэвтрүүлж, цагдаагийн

байгууллагын түргэн шуурхай, иргэдэд

чирэгдэлгүй ажиллах нөхцөлийг

бүрдүүлнэ.

5.4.6. Монгол цагдааг хөгжүүлэх, цагдаа

иргэдтэйгээ хамтарч гэмт хэргээс

урьдчилан сэргийлэх бодлогыг

хэрэгжүүлнэ.

5.4.4. Мөнгө угаах, хүний наймаа, хар

тамхины болон цахим гэмт хэрэг зэрэг

шинэ төрлийн гэмт хэргийг таслан

зогсоох, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр

хэрэгжүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн,

хуулийн этгээдийн оролцоог нэмэгдүүлж,

мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх,

дэмжих, урамшуулах эрх зүйн зохицуулалтыг

боловсронгуй болгож, төсөл, хөтөлбөр

хэрэгжүүлэх

2017-2020 Орон нутгийн төсөв           1,400.0 

Хөтөлбөрийн баримт 

бичгийг боловсруулах 

бэлтгэл ажлыг хийх

400.0            

Хөтөлбөрийн баримт 

бичгийн анхны 

хувилбарыг 

боловсруулах

400.0            

Хөтөлбөрийг эцэслэн 

боловсруулж, эрх бүхий 

байгууллагаар 

батлуулах

400.0            

Иргэн, хуулийн 

этгээдийн оролцоо 

нэмэгдэж, урамшуулах 

эрх зүйн зохицуулалт 

бий болох

200.0            ХЗДХЯ - -

1
Шинжилгээний бүртгэл, мэдээлэл, лавлагааны

улсын хэмжээний нэгдсэн систем бий болгох
2016-2018 Гадаад эх үүсвэр           7,500.0 Бэлтгэл ажил хийгдэх 2,500.0         

Шинжилгээний бүртгэл 

улсын хэмжээнд нэг 

аргачлалаар явагдаж, 

статистик мэдээ, 

тайланг төрөл бүрийн 

шалгуураар, шуурхай 

гаргах боломж бүрдэх

5,000.0         - -                - -                 ХЗДХЯ - -

2
Дижитал судлалын шинжилгээний лаборатори

байгуулах
2016-2020 Гадаад эх үүсвэр           1,100.0 Бэлтгэл ажил хийгдэх -                Бэлтгэл ажил хийгдэх 550.0            Бэлтгэл ажил хийгдэх 550.0            

Дижитал мултимедиа 

шинжилгээний төв 

шинээр байгуулагдаж 

дүрс сайжруулах, 

санаатайгаар 

өөрчилсөн мултимедиа 

мэдээллийг олж 

тогтоох, дижитал эд 

мөрийн баримтаас 

устгагдсан мэдээллийг 

сэргээх, дуу хоолойг 

адилтгах, аудио 

бичлэгийг сайжруулах, 

дуу авианд авиа зүйн 

болон дуулдацын 

шинжилгээ хийх 

боломжтой болох

-                ХЗДХЯ - -

3
Инженер техникийн шинжилгээний лаборатори

байгуулах
2017-2020 Улсын төсөв              200.0 Бэлтгэл ажил хийгдэх -                Бэлтгэл ажил хийгдэх -                

Шинжилгээний 

лаборатори байгуулах
100.0            

Барилга инженерийн 

болон бусад 

инженерийн чиглэлийн 

шинжилгээг шүүхийн 

шинжилгээний 

байгууллагад хийх 

боломжтой болох

100.0            ХЗДХЯ - -

4
Сэтгэл зүйн шинжилгээний лаборатори

байгуулах
2018 Улсын төсөв              100.0 - -                

Шүүхийн шинжилгээг 

орчин үеийн техник 

технологи, батлагдсан 

аргад тулгуурлан 

явуулах, шинжлэх 

ухааны үндэслэлтэй 

дүгнэлт гаргах боломж 

сайжрах, арга 

аргачлал, техник 

хэрэгсэл бүхий 

лабораторитой болох

100.0            - -                - -                ХЗДХЯ - -

1
Төрөөс гэмт хэрэгтэй тэмцэх бодлогын баримт

бичгийг батлуулан хэрэгжүүлэх
2017-2020 -                    -   Бэлтгэл ажил хангагдах -                

Бодлогын баримт 

бичгийн төслийг 

боловсруулах

-                
Бодлогын баримт бичиг 

батлагдах
-                

Тухайн баримт бичиг 

хэрэгжиж эхлэх
-                ХЗДХЯ - -

2

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг үйл

ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл болгож, бүтэц,

зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх, техник

технологийг шинэчлэх, олон нийтийн оролцоог

хангах чиглэлээр цогц арга хэмжээг төлөвлөн

хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв         16,000.0 
Зохих тооцоо, 

судалгааг хийх
2,000.0         

Холбогдох бодлогын 

баримт бичгийн болон 

шийдвэрийн төслийг 

боловсруулах

4,000.0         

Бодлогын баримт бичиг 

болон шийдвэрийг эрх 

бүхий байгууллагаар 

батлуулах

5,000.0         

Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх үйл 

ажиллагааны үр нөлөө 

дээшлэх

5,000.0         ХЗДХЯ - -

3

Гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулах

зорилгоор гарсан гэмт хэрэг, зөрчлийг

илрүүлэх, орчин үеийн дэвшилтэт техник,

технологийг нэвтрүүлэх, инновацийг хөгжүүлэх

замаар гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааг

шинэ шатанд гаргах

2017-2020 Улсын төсөв         60,000.0 
Зохих тооцоо, 

судалгааг хийх
-                

Холбогдох бодлогын 

баримт бичгийн болон 

шийдвэрийн төслийг 

боловсруулах

20,000.0       
Шийдвэр гаргах зохих 

арга хэмжээ авах
20,000.0       

Гэмт хэрэг, зөрчлийн 

гаралт буурч, иргэдийн 

амар тайван амьдрах 

орчин сайжрах

20,000.0       ХЗДХЯ - -

4

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай

хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг

боловсруулах

2017-2019 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ

УЕПГ, ШЕЗ, 

мэргэжлийн 

холбоод

-

5

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын

эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн

шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах

2017-2019 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ

УЕПГ, ШЕЗ, 

ЦЕГ, 

мэргэжлийн 

холбоод

-

6

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний

хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн

төслийг боловсруулах

2017-2019 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах бэлтгэл 

ажил хангагдах, 

холбогдох тооцоо, 

судалгаа хийх

-                
Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Хуулийн төслийг УИХ-д 

өргөн мэдүүлэх
-                - -                ХЗДХЯ

УЕПГ, ШЕЗ, 

мэргэжлийн 

холбоод

-

5.4.8. Төрөөс гэмт хэрэг, зөрчилтэй

тэмцэх бодлогын баримт бичгийг баталж,

гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулах,

урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны үр

нөлөөг дээшлүүлнэ.

5.4.6. Монгол цагдааг хөгжүүлэх, цагдаа

иргэдтэйгээ хамтарч гэмт хэргээс

урьдчилан сэргийлэх бодлогыг

хэрэгжүүлнэ.

5.4.7. Шүүхийн шинжилгээний чанарыг

дээшлүүлж, бүртгэл, мэдээлэл,

лавлагааны үндэсний нэгдсэн систем,

дижитал судлал, инженер техникийн

болон гэмт хэрэгтний сэтгэл зүйн

шинжилгээний лабораторийг шинээр

байгуулна.
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ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Улаанбаатар хот, аймгийн төв, томоохон

суурин газрын гудамж, талбайг камержуулах

ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран

зохион байгуулах

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
      516,000.0 Зохих ажил хийгдэх 16,000.0       Зохих ажил хийгдэх 250,000.0     Зохих ажил хийгдэх 250,000.0     

Гэмт хэрэг, зам 

тээврийн ослоор нас 

барах иргэний тоог 

бууруулах, иргэд, олон 

нийтийн аюулгүй 

байдлын баталгааг 

хангах цагдаагийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд бодит үр 

нөлөөг үзүүлэх

-                ХЗДХЯ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

-

2

Гудамж, талбай, объектод суурилуулсан теле

камерын системүүдийг нэгтгэн дүрс хүлээн

авах, дамжуулах ажлыг үе шаттайгаар

хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           3,000.0 Зохих ажил хийгдэх -                Зохих ажил хийгдэх 3,000.0         Зохих ажил хийгдэх -                

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх, 

таслан зогсоох ажилд 

ахиц гарч, хууль 

сахиулах 

байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа 

сайжрах

-                ХЗДХЯ СЯ -

1

Шүүхээр шийдвэрлүүлж буй хэрэг, маргаан

болон хүн амын төвлөрлийг харгалзан Хэнтий

аймгийн Бор-Өндөр сум, Өмнөговь аймгийн

Ханбогд сум, Ховд аймгийн Булган суманд

Шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг байгуулах

2017-2019 Улсын төсөв           4,657.4 
Зохих тооцоо, 

судалгааг хийх
-                

Хэнтий аймгийн Бор-

Өндөр сум, Ховд 

аймгийн Булган суманд 

Шийдвэр гүйцэтгэх 

хэсэг байгуулах

2,500.0         

 Өмнөговь аймгийн 

Ханбогд суманд 

Шийдвэр гүйцэтгэх 

хэсэг байгуулах

2,157.4         - -                ХЗДХЯ - -

2

Шийдвэр гүйцэтгэлийн бүртгэлийн системийг

өргөтгөж, ашиглалтын хүчин чадлыг

нэмэгдүүлж төрийн байгууллагуудтай мэдээлэл

солилцох үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт

шилжүүлэх

2017-2019 Улсын төсөв              120.4 Бэлтгэл ажил хангагдах 46.0              Бэлтгэл ажил хангагдах 22.0              

Төрийн байгууллагын 

үйл ажиллагааны 

зардал, ажлын ачаалал 

буурч, мэдээлэл 

шуурхай солилцох 

боломж бүрдэх

52.4              - -                ХЗДХЯ ТББ-ууд -

3

Банкин дахь харилцах данс битүүмжлэх,

суутгал хийх, харилцах дансны зарлагын

гүйлгээг сэргээх тодорхой төрлийн шийдвэр

гүйцэтгэх ажиллагааг онлайн хэлбэрт

шилжүүлэх

2017-2018 Улсын төсөв              125.0 

Онлайн хэлбэрт 

хамруулах судалгаа 

хийх

25.0              

Онлайн хэлбэрт 

шилжиж, шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагаа 

шуурхай явагдаж, 

шүүхийн шийдвэрийн 

биелэлт хангагдах

100.0            - -                - -                ХЗДХЯ -
Арилжааны 

банкууд

4

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талуудад

ажиллагааны мэдээллийг онлайн хэлбэрээр

өгч, мэдээллийг нээлттэй болгох

2017-2018 Улсын төсөв                50.6 Бэлтгэл ажил хангагдах 30.0              

Ажиллагааны талууд 

мэдээллийг нээлттэй, 

шуурхай авах боломж 

бүрдэх

20.6              - -                - -                ХЗДХЯ - -

5

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд

заасан нээлттэй, хаалттай хорих ангийн

стандарт шаардлагад нийцсэн барилга

байгууламж байгуулах, ашиглалтын хугацаа

дууссан хорих ангийн байр, цагдан хорих

байруудыг олон улсын жишигт нийцүүлэн

шинэчлэн барьж байгуулах

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        73,148.1 

Тооцоо, судалгаа 

гаргаж, бэлтгэл ажлыг 

хийх

-                

Улаанбаатар хот, Ховд, 

Хэнтий, Өвөрхангай 

аймгийн хорих ангиудыг 

шинэчлэх

25,000.0       

Багануур, Төв, Дархан-

Уул, Сэлэнгэ, Хөвсгөл 

аймгийн хорих ангиудыг 

шинэчлэх

25,000.0       

Хууль тогтоомж, 

тушаал шийдвэр 

хэрэгжиж, НҮБ-ын 

дүрмийн шаардлага, 

олон улсын жишигт 

тохирсон хорих ангийн 

болон цагдан хорих 

байртай болох

23,148.1       ХЗДХЯ - -

6

Шийдвэр гүйцэтгэл, хорих анги, цагдан хорих

байр, хорихоос өөр төрлийн ялын зорилгыг

хангах үүднээс орчин үеийн телекамер,

дохиоллын систем болон бусад техник, тоног

төхөөрөмж, хүн нэг бүрийг техник хэрэгслээр

бүрэн хангахын зэрэгцээ телехяналтын нэгдсэн

системийг байгуулан, автомашины парк

шинэчлэлт хийх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        30,365.3 

Техник эдийн засгийн 

тооцоолол судалгааг 

гаргах

-                

Телекамер, дохиоллын 

систем болон бусад 

техник, тоног 

төхөөрөмж, хүн нэг 

бүрийн техник хэрэгсэл, 

телехяналтын нэгдсэн 

систем, автомашины 

парк шинэчлэлтийн 50 

хувь хийгдэх

10,000.0       

Телекамер, дохиоллын 

систем болон бусад 

техник, тоног 

төхөөрөмж, хүн нэг 

бүрийн техник хэрэгсэл, 

телехяналтын нэгдсэн 

систем, автомашины 

парк шинэчлэлтийн 30 

хувь хийгдэх

10,365.3       

Телекамер, дохиоллын 

систем болон бусад 

техник, тоног 

төхөөрөмж, хүн нэг 

бүрийн техник хэрэгсэл, 

телехяналтын нэгдсэн 

систем, автомашины 

парк шинэчлэлтийн 20 

хувь хийгдэх

10,000.0       ХЗДХЯ - -

7

Үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэрийн тоног

төхөөрөмжийн шинэчлэл хийх, үйлдвэрийн нэр

төрлийг нэмэгдүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          4,669.7 

Техник эдийн засгийн 

тооцоолол судалгааг 

гаргах

-                
Тоног төхөөрөмжийн 

зарим хэсгийг шинэчлэх
199.7            

Тоног төхөөрөмжийн 

зарим хэсгийг шинэчлэх
1,687.5         

Ялтныг хөдөлмөрөөр 

хүмүүжүүлэх, иргэний 

хохирлыг барагдуулах 

нөхцөл, боломж бүрдэх

2,782.5         ХЗДХЯ - -

8

Хорих ял эдлэгсдийг 100 хувь ажлын байраар

хангаж, ялтны хөдөлмөрийн хөлснөөс гэм

хорын хохирлыг төлж барагдуулах

2017-2020 Улсын төсөв           8,600.0 

Хорих ял эдлэгсдийг 30 

хувь ажлын байраар 

хангах

-                

Хорих ял эдлэгсдийг 40 

хувь ажлын байраар 

хангах

3,600.0         

Хорих ял эдлэгсдийг 60 

хувь ажлын байраар 

хангах

3,000.0         

Ялтны хөдөлмөрийн 

хөлснөөс гэм хорын 

хохирол бүрэн 

барагдуулж, иргэдийн 

эрх ашгийг хамгаалах

2,000.0         ХЗДХЯ - -

9

Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх байгууллагаас

аж ахуйн нэгжтэй хамтарсан үйлдвэр байгуулах

ажлыг эдийн засгийн тооцоо үндэслэл дээр

тулгуурлан судалж, байгуулах

2017 Бусад эх үүсвэр                86.0 
Хоригдогсдыг ажлын 

байраар хангах
86.0              - -                - -                - -                ХЗДХЯ - -

10

Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх байгууллагаас

эрчимжсэн мал аж ахуй болон газар

тариалангийн аж ахуйг үе шаттай хөгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв              580.0 

Багануур, Сэлэнгэ 

аймгийн хорих 

ангиудад газар 

тариалангийн аж ахуйг 

хөгжүүлэх

-                

Төв, Хэнтий, Сэлэнгэ 

аймгийн хорих 

ангиудад эрчимжсэн 

МАА-г хөгжүүлэх

290.0            

Заасан аймгуудын 

хорих ангиудын МАА, 

газар тариалангийн үйл 

ажиллагааг 

үргэлжлүүлэх

200.0            

Экологийн цэвэр 

бүтээгдэхүүнээр 

байгууллагын хэрэгцээг 

бүрэн хангах

90.0              ХЗДХЯ ХХААХҮЯ -

11

Хорих ял эдлүүлэх үйл ажиллагаанд

хоригдогсдын цахим системийг бүрэн

нэвтрүүлэх, мэдээллийн сан үүсгэх

2017-2018 Улсын төсөв              200.0 
Зохих арга хэмжээг 

авах
50.0              

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх, 

хууль сахиулах 

байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах 

нөхцөл бүрдэх

150.0            - -                - -                ХЗДХЯ - -

5.4.9. Улаанбаатар хот, аймгийн төв,

томоохон суурин газрын гудамж, талбайг

камержуулж, иргэдийг гэмт халдлага,

зөрчлөөс хамгаалах нөхцөлийг

сайжруулна.

5.4.10. Хорих ангийн төрөл, дэглэмийг

нээлттэй, хаалттай тогтолцоонд бүрэн

шилжүүлэх, цагдан хорих байрны

нөхцөлийг хүний жам ёсны эрхэд

нийцүүлэх, ял эдлүүлэх ажиллагаанд

цахим болон теле хяналтын системийг

нэвтрүүлэх, ялтныг хөдөлмөрт бүрэн

хамруулах, иргэний хэргийн талаархи

шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн зарим

ажиллагааг онлайн хэлбэрт шилжүүлэх

замаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх

ажиллагааг шинэтгэнэ.
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Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Мэдээллийн эрэлт хэрэгцээ ихтэй төрийн

архивын томоохон хөмрөгүүдэд сэдэвчилсэн

боловсруулалт хийж, архивын хоёрдогч

мэдээллийн сан үүсгэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          5,244.0 

Архивын хоёрдогч 

мэдээллийн сангийн 18 

хүртэл хувийг үүсгэх

-                

Архивын хоёрдогч 

мэдээллийн сангийн 22 

хүртэл хувийг үүсгэх

1,748.0         

Архивын хоёрдогч 

мэдээллийн сангийн 26 

хүртэл хувийг үүсгэх

1,748.0         

Архивын хоёрдогч 

мэдээллийн сангийн 30 

хүртэл хувийг үүсгэж, 

иргэд, байгууллагад 

үзүүлэх архивын 

үйлчилгээний чанар 

хүртээмж дээшилж, 

үйлчилгээ хөнгөн 

шуурхай болох

1,748.0         ХЗДХЯ - -

2
Төрийн архивуудын баримтыг цахим хэлбэрт

шилжүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          2,773.6 

Баримтын 10 хувийг 

цахим хэлбэрт 

шилжүүлэх

693.4            

Баримтын 30 хувийг 

цахим хэлбэрт 

шилжүүлэх

693.4            

Баримтын 40 хувийг 

цахим хэлбэрт 

шилжүүлэх

693.4            

Иргэд, байгууллагад 

үзүүлэх архивын 

үйлчилгээний чанар 

хүртээмж дээшилж, 

үйлчилгээ хөнгөн 

шуурхай болох

693.4            ХЗДХЯ - -

3

Цахим архив үүсгэж хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд

шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног

төхөөрөмжөөр хангах

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             648.8 

Шаардлагатай техник 

хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжийн 25 

хувийг хангах

-                

Шаардлагатай техник 

хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжийн 25 

хувийг хангах

324.4            

Шаардлагатай техник 

хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжийн 50 

хувийг хангах

162.2            

Иргэд, байгууллагад 

үзүүлэх архивын 

үйлчилгээний чанар 

хүртээмж дээшилж, 

үйлчилгээ хөнгөн 

шуурхай болох

162.2            ХЗДХЯ - -

4
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн

төслийг боловсруулах
2017-2018 -                    -   

Хуулийн төслийг 

боловсруулах
-                

Архив, албан хэрэг 

хөтлөлтийн үйл 

ажиллагааны эрх зүйн 

орчин боловсронгуй 

болж, урьд өмнө 

зохицуулагдаагүй 

байсан харилцаа эрх 

зүйн зохицуулалттай 

болох, төрийн албан 

хэрэг хөтлөлтийн үйл 

ажиллагаанд цахим 

баримт бичгийн 

тогтолцоо бий болох 

нөхцөл бүрдэх

-                - -                - -                ХЗДХЯ - -

5
“Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн

заавар”-ыг шинэчлэн боловсруулах
2017 -                    -   Заавар батлагдах -                - -                - -                - -                ХЗДХЯ - -

6
Төрийн архивын мэдээллийн нэгдсэн

системийн программ хангамжийг боловсруулах
2018 Улсын төсөв              150.0 - -                

Төрийн архивууд 

мэдээллийн нэгдсэн 

системд холбогдож 

ажиллах нөхцөл бүрдэх

150.0            - -                - -                ХЗДХЯ - -

7
Төрийн архивуудыг мэдээллийн нэгдсэн

системд холбох
2019 Улсын төсөв              100.0 - -                - -                

Төрийн архивуудын 

ажлын уялдаа холбоо 

сайжирч, мэдээлэл 

солилцох, ашиглах 

чадамж дээшлэх

100.0            - -                ХЗДХЯ - -

8

Төрийн архивт хөмрөг үүсгэгч төрийн

байгууллагуудад ашиглагдах архив, албан

хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг программ хангамж

боловсруулах

2018 Улсын төсөв              100.0 - -                

Төрийн байгууллагууд 

архив, албан хэрэг 

хөтлөлтийн нэгдсэн 

программд холбогдож, 

архивын баримтыг 

цахим хэлбэрээр 

бүрдүүлэх нөхцөл 

бүрдэх

100.0            - -                - -                ХЗДХЯ - -

1

Хичээлийн болон сургалтын хөтөлбөрийн

хэрэгжилтэд чанарын үнэлгээ хийж, ахиц,

дэвшлийг тодорхойлох аргачлалыг үйл

ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             200.0 

Хичээлийн хөтөлбөрт 

улирал бүр, сургалтын 

хөтөлбөрт хичээлийн 

жил бүр үнэлгээ хийж, 

мэдээллийн сан 

бүрдүүлэн хөтөлбөрийг 

боловсронгуй болгох

50.0              

Хичээлийн хөтөлбөрт 

улирал бүр, сургалтын 

хөтөлбөрт хичээлийн 

жил бүр үнэлгээ хийж, 

мэдээллийн сан 

бүрдүүлэн хөтөлбөрийг 

боловсронгуй болгох

50.0              

Хичээлийн хөтөлбөрт 

улирал бүр, сургалтын 

хөтөлбөрт хичээлийн 

жил бүр үнэлгээ хийж, 

мэдээллийн сан 

бүрдүүлэн хөтөлбөрийг 

боловсронгуй болгох

50.0              

Хичээлийн хөтөлбөрт 

улирал бүр, сургалтын 

хөтөлбөрт хичээлийн 

жил бүр үнэлгээ хийж, 

мэдээллийн сан 

бүрдүүлэн хөтөлбөрийг 

боловсронгуй болгох

50.0              ХЗДХЯ - -

2

Бакалаврын “Эрх зүй” хөтөлбөрийн сургалтыг

өргөжүүлж, ХЗДХЯ-ны харьяа болон бусад

агентлаг, байгууллагын захиалгаар төрийн

захиргааны чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэх

сургалт явуулах

2017-2020 Улсын төсөв              200.0 Сургалт явуулах 50.0              Сургалт явуулах 50.0              Сургалт явуулах 50.0              

3-аас доошгүй агентлаг, 

байгууллагын 

захиалгаар тогтмол 

сургалт явуулдаг болох

50.0              ХЗДХЯ - -

3 “Ахисан шатны сургалт” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 2017-2020 Улсын төсөв              100.0 
Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
25.0              

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
25.0              

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх
25.0              

Ахисан шатны 

сургалтын чанарт ахиц 

гарах

25.0              ХЗДХЯ - -

4

ХБНГУ-ын туршлагаар цагдаагийн ахлагч,

офицер бэлтгэх шаталсан сургалтын хөтөлбөр

боловсруулж, хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв                30.0 Судалгаа хийгдэх -                

Хөтөлбөрийг холбогдох 

байгууллагаар 

батлуулах

10.0              Хөтөлбөр хэрэгжих 10.0              

Шаталсан сургалтыг 2.5 

жил+2 жил+1.5 жил 

буюу нийт 6 жилийн 

хөтөлбөрт шилжүүлж, 

сургалтыг эхлүүлэх

10.0              ХЗДХЯ - -

5

Хил хамгаалах, онцгой байдал, шүүхийн

шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч,

офицер бэлтгэх шаталсан сургалтын хөтөлбөр

боловсруулж, хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв                15.0 Судалгаа хийгдэх -                

Хөтөлбөрийг холбогдох 

байгууллагаар 

батлуулах

5.0                Хөтөлбөр хэрэгжих 5.0                

Шаталсан сургалтыг 2.5 

жил+2 жил+1.5 жил 

буюу нийт 6 жилийн 

хөтөлбөрт шилжүүлж, 

сургалтыг эхлүүлэх

5.0                ХЗДХЯ - -

5.4.11. Архивын баримт бичгийн 30 хувийг

цахим хэлбэрт шилжүүлж, төрийн албан

хэрэг хөтлөлтөд тоон гарын үсэг

нэвтрүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн систем

бүрдүүлэх замаар төрийн архив, албан

хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг

сайжруулна.

5.4.12. Хууль сахиулагч бэлтгэх, давтан

сургах тогтолцоог олон улсын жишигт

нийцүүлж, хууль сахиулах ажиллагааг

зөвхөн хуульд заасан үндэслэл, журмын

дагуу хэрэгжих нөхцөлийг хангана.
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Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1 Буйрын усан хил хамгаалалтыг сайжруулах 2018-2019 Улсын төсөв           1,000.0 - -                2 хөлөг онгоцоор хангах 500.0            

2 хөлөг онгоцоор 

хангаж, Буйр нуур дээр 

Sieligs загварын буюу 

түүнтэй дүйцэхүйц 4 

хөнгөн хөлөг онгоц 

ашигласнаар усан 

хилийн хамгаалалт 

сайжирч, хилийн 

дэглэмийн зөрчил 

буурах

500.0            

Буйр, Дөрөө нуурын 

усан хил хамгаалалтад 

Sieligs загварын буюу 

түүнтэй дүйцэхүйц 4 

хөнгөн хөлөг ашиглах

-                ХЗДХЯ СЯ -

2
Хилийн заставын парк шинэчлэлийн хүрээнд

Пикап загварын автомашинаар хангах
2018-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        15,000.0 - -                

Хилийн заставын парк 

шинэчлэлтийг 33 хувьд 

хүргэх

5,000.0         

Хилийн заставын парк 

шинэчлэлтийг 47 хувьд 

хүргэх

7,000.0         

Хилийн 150 застав 

Ланд Круйзер 79 

загварын буюу түүнтэй 

дүйцэхүйц Пикап 

машинаар хангагдах

3,000.0         ХЗДХЯ СЯ -

3
Хилийн заставуудын барилга байгууламжийг

сайжруулах
2018-2020 Улсын төсөв         13,200.0 - -                

Хилийн заставуудын 

барилга байгууламжийн 

8 хүртэл хувийг 

сайжруулах

4,000.0         

Хилийн заставуудын 

барилга байгууламжийн 

8.3 хүртэл хувийг 

сайжруулах

4,500.0         

Нийт 150 хилийн 

заставын барилга 

байгууламжийн 25 

хувийг сайжруулах

4,700.0         ХЗДХЯ СЯ -

4

Хилийн заставуудын цахилгаан дулаан

хангамжийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх

үүсвэрээр шинэчлэх төсөл хэрэгжүүлэх

2018-2020 Улсын төсөв           8,500.0 - -                

21 хилийн заставыг 

цахилгааны байнгын эх 

үүсвэртэй болгох

2,500.0         

22 хилийн заставыг 

цахилгааны байнгын эх 

үүсвэртэй болгох

3,000.0         

Цахилгааны байнгын эх 

үүсвэртэй хилийн 

заставуудын тоо 43 

хувь /65 застав/-аар 

нэмэгдэж, хилийн 

боомт бүхий 

заставуудын цахилгаан 

хангамж бүрэн 

шийдвэрлэгдэх

3,000.0         ХЗДХЯ - -

5

Хөшигтийн хөндийн олон улсын нисэх буудалд

хилийн хяналт шалгалт, хамгаалалтын барилга

обьектууд барих

2018-2020 Улсын төсөв           7,000.0 - -                

Хяналт шалгалт, 

хамгаалалтын барилга 

обьектуудын 40 хүртэл 

хувийг барих

3,000.0         

Хяналт шалгалт, 

хамгаалалтын барилга 

обьектуудын 60 хүртэл 

хувийг барих

4,000.0         

Олон улсын жишигт 

нийцсэн хилийн хяналт 

шалгалт явуулах 

боломжтой болох

-                ХЗДХЯ СЯ -

6

ОӨУБЕГ-ын мэдээллийн нэгдсэн системийн

үйл ажиллагаа болон үйлчилгээг стандартын

дагуу явуулах техникийн нөхцөлийг бүрдүүлж,

тоног төхөөрөмжийг үе шаттайгаар шинэчлэх

ажлыг хийх

2016-2020 Улсын төсөв           1,300.0 
Шинэчлэлийн 15 хувийг 

хийх
195.0            

Шинэчлэлийн 20 хувийг 

хийх
325.0            

Шинэчлэлийн 45 хувийг 

хийх
585.0            

Бүртгэлийн 

системүүдийн хэвийн 

найдартай ажиллагаа 

хангагдах

195.0            ХЗДХЯ - -

5.4.14. Улсын хил хамгаалалтын

холбооны техник хангамжийг шинэчлэх,

хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх хүчин

чадлыг нэмэгдүүлэх, боомтуудыг

холбосон өргөн зурвасын сүлжээнд

суурилсан цогц, удирдлага хяналтын

систем бий болгох, тал хээрийн бүсийн

хил хамгаалалтыг гэрээт хилчний зохион

байгуулалтад шилжүүлэх, хилийн

ангиудын зэрэглэл, хилчдийн хангамж,

нийгмийн баталгааг бүсчлэн зохион

байгуулах замаар улсын хилийн аюулгүй

байдлыг бүрэн хангаж, чадавхыг

сайжруулна.

1 Хилийн заставыг радио станцаар хангах 2018-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          4,523.0 - -                

Уулын болон ой тайгын 

бүсийн хилийн застав, 

харуул, манааны 20 

хүртэл хувийг радио 

станцаар хангах

1,000.0         

Уулын болон ой тайгын 

бүсийн хилийн застав, 

харуул, манааны 40 

хүртэл хувийг радио 

станцаар хангах

1,725.0         

Уулын болон ой тайгын 

бүсийн хилийн застав, 

харуул, манааг 

байршил тогтоох 

систем бүхий цэргийн 

зориулалттай 

нууцлалын шаардлага 

хангасан тоон радио 

холбооны хэрэгслээр 

бүрэн хангах

1,798.0         ХЗДХЯ - -

1

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён

гэгээрүүлэх үйл ажиллагаанд иргэд, олон

нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдгээрийн

идэвх санаачилгыг өрнүүлэх, хөхиүлэн дэмжих,

төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, албан

тушаалтны ёс зүйд хяналт тавих зорилго бүхий

“Олон нийтийн дэд зөвлөл”-ийг аймаг, нийслэл,

дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

ажлыг зохицуулах зөвлөлийн дэргэд болон

салбарын хэмжээнд байгуулах, мэргэжил-арга

зүйн туслалцаа үзүүлэх, үйл ажиллагааг

жигдрүүлж хэвшүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
          3,744.0 

Олон нийтийн зөвлөл 

байгуулах тухай 

шийдвэр гарч, төсөв 

санхүүгийн асуудал 

шийдвэрлэгдэх, “Олон 

нийтийн дэд зөвлөл”-

ийн ажиллах журмыг 

боловсруулж, батлах, 

Зөвлөлийн гишүүд 

томилогдож үйл 

ажиллагаа явуулах 

нөхцөл бүрдэх, Олон 

нийтийн дэд зөвлөлд 

мэргэжил-арга зүйн 

туслалцаа үзүүлэх

936.0            

Олон нийтийн дэд 

зөвлөл мэргэжил-арга 

зүйн удирдлагаар 

хангагдаж, чадавхижих

936.0            

Олон нийтийн дэд 

зөвлөлийн үйл 

ажиллагаа жигдэрч 

хэвших

936.0            

Авлигаас урьдчилан 

сэргийлэх, соён 

гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагаанд иргэд, 

олон нийтийн оролцоо 

нэмэгдэж, урьдчилан 

сэргийлэх ажилд ахиц 

гарах

936.0            АТГ ХЗДХЯ -

2

Монгол Улсад гэмт хэргээс сэргийлэх ажлыг

зохицуулах зөвлөлийн дэргэд иргэдийн

хяналтын зөвлөлийг байгуулах

2017 -                    -   
Иргэдийн хяналтын 

зөвлөл байгуулагдах
-                - -                - -                - -                ХЗДХЯ - -

3

Монгол Улсад гэмт хэргээс сэргийлэх ажлыг

зохицуулах зөвлөлийн дэргэд авлигатай тэмцэх

дэд зөвлөл ажиллуулах

2017-2020 -                    -   
Авлигатай тэмцэх дэд 

зөвлөл байгуулагдах
-                

Авлигатай тэмцэх дэд 

зөвлөлийн үйл 

ажиллагаа эхлэх

-                

Авлигатай тэмцэх дэд 

зөвлөлийн үйл 

ажиллагаа жигдрэх

-                

Авлигатай тэмцэх дэд 

зөвлөлийн үйл 

ажиллагаа жигдрэх

-                ХЗДХЯ - -

1

Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хуульд

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн

төслийг боловсруулж, батлуулах

2016-2017 - -                 100 хувь -                - -                - -                - -                БХЯ ЗХЖШ ХЗДХЯ

2

Улсын нисэхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж,

батлуулах

2016-2017 - -                 100 хувь -                - -                - -                - -                БХЯ ЗХЖШ ХЗДХЯ

3

Гадаадын цэргийн хүчнийг байрлуулах, дамжин

өнгөрүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж,

батлуулах

2017-2018 - -                 70 хувь -                100 хувь -                - -                - -                БХЯ ЗХЖШ ХЗДХЯ

5.5.1. “Монгол Улсын батлан хамгаалах

бодлогын үндэс”-т нийцүүлэн, батлан

хамгаалах тогтолцооны хууль

тогтоомжийг шинэчилж, батлан хамгаалах

үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлнэ.

5.4.15. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл

ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог

нэмэгдүүлж, Гэмт хэргээс урьдчилан

сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн

дэргэд иргэдийн хяналтын зөвлөлийг

байгуулан ажиллуулна.

Тэргүүлэх зорилт №5.5. Монгол Улсын батлан хамгаалах эрх зүйн орчинг төгөлдөржүүлж, улс орныг батлан хамгаалах чадавхыг бэхжүүлж, Зэвсэгт хүчний хөгжлийг эрчимжүүлэн батлан хамгаалах тогтолцоог боловсронгуй болгоно.

5.4.13. Хууль зүйн салбарын

байгууллагуудын хүний нөөц, техник тоног

төхөөрөмж, дэд бүтцийг шинэчлэн, хуульд

заасан үүргээ стандартын дагуу

хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

4

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Засгийн газар,

батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн Засгийн

газрын гишүүн болон Зэвсэгт хүчний Жанжин

штабын даргын бүрэн эрхийн хүрээнд батлан

хэрэгжүүлэх дүрэм, журмыг боловсруулж,

батлуулах

2016-2020 - -                 - -                - -                - -                - -                БХЯ ЗХЖШ ХЗДХЯ

1

Зэвсэгт хүчин-2030 хөгжлийн хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг

батлуулах

2016-2017 - -                 100 хувь -                - -                - -                - -                БХЯ - -

2

Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб, төрлийн цэргийн

командлал, анги, салбаруудын бүтэц, зохион

байгуулалт, орон тоог боловсронгуй болгож

шинэчлэх

2016-2018 - -                 70 хувь -                100 хувь -                - -                - -                БХЯ, ЗХЖШ - -

3

Зэвсэгт хүчнийг бэлэн байдлын дээд зэрэгт

шилжүүлэх, дайчилгаагаар өргөтгөн зохион

байгуулах төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох

2016-2017 - -                 100 хувь -                - -                - -                - -                ЗХЖШ - -

4
Хуурай замын цэргийн үүрэг гүйцэтгэх

чадавхийг шат дараатай нэмэгдүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, Зэвсэгт 

хүчний хөгжлийн сан, 

гадаад эх үүсвэр

        27,538.0 15 хувь 4,000.0         50 хувь 7,098.0         75 хувь 8,000.0         100 хувь 8,440.0         БХЯ, ЗХЖШ - -

5

Зэвсэгт хүчний удирдлага, холбоо, мэдээллийн

сүлжээг боловсронгуй болгож, кибер аюулгүй

байдлын ажиллагааны төв байгуулах

2017-2020

Улсын төсөв, Зэвсэгт 

хүчний хөгжлийн сан, 

гадаад эх үүсвэр

        23,275.0 10 хувь 2,200.0         35 хувь 5,200.0         65 хувь 6,200.0         100 хувь 9,675.0         БХЯ, ЗХЖШ - -

6

Улс орны бүтээн байгуулалт, хүмүүнлэгийн

ажиллагаанд оролцох үүрэг бүхий цэргийн

ангиудыг бэхжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв       102,401.0 - -                33 хувь 34,000.0       66 хувь 34,000.0       100 хувь 34,401.0       БХЯ - -

7

Зэвсэглэл, цэргийн техникийг шинэчлэх,

сэргээн сайжруулах арга хэмжээг үе шаттай

хэрэгжүүлэх

2016-2020
Зэвсэгт хүчний 

хөгжлийн сан
          4,340.0 23 хувь 1,000.0         46 хувь 1,000.0         69 хувь 1,000.0         100 хувь 1,340.0         БХЯ - -

8
Цэргийн сургалт, бэлтгэлийн тогтолцоо,

материаллаг баазыг бэхжүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв         25,000.0 - -                33 хувь 8,000.0         66 хувь 8,000.0         100 хувь 9,000.0         БХЯ - -

1
Монгол Улсын агаарын хил, орон зайн

хяналтын системийг сайжруулах
2017-2020

Улсын төсөв, Зэвсэгт 

хүчний хөгжлийн сан, 

гадаад эх үүсвэр

        64,400.0 20 хувь 13,100.0       40 хувь 15,100.0       75 хувь 19,100.0       100 хувь 17,100.0       БХЯ, ЗХЖШ - -

2
Улсын онц чухал обьект, цэргийн бүлэглэлийг

агаараас халхлах боломжийг нэмэгдүүлэх
2017-2020 Гадаад эх үүсвэр         45,600.0 - -                33 хувь 15,200.0       66 хувь 15,200.0       100 хувь 15,200.0       БХЯ, ЗХЖШ - -

3
Агаарын цэргийн удирдлагын автоматжуулсан

нэгдсэн системийг бий болгох
2017-2020 Улсын төсөв           4,000.0 - -                33 хувь 1,300.0         66 хувь 1,350.0         100 хувь 1,350.0         БХЯ, ЗХЖШ - -

4

Цэргийн зориулалттай нисэх хэрэгслийг

нэмэгдүүлэх, цэргийн нөөц аэродромуудыг

сэргээн сайжруулах

2017-2020 Улсын төсөв       154,000.0 - -                33 хувь 51,000.0       66 хувь 51,000.0       100 хувь 52,000.0       БХЯ, ЗХЖШ - -

1
Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хуулийн

төслийг боловсруулж, батлуулах
2016-2017 - -                 100 хувь -                - -                - -                - -                БХЯ - -

2

Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бий

болгох судалгаа шинжилгээ, төлөвлөлт, зохион

байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв              150.0 50 хувь 75.0              100 хувь 75.0              - -                - -                БХЯ
ЗХЖШ, 

БХЭШХ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

3

Дайчилгааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж,

батлуулах

2016-2017 - -                 100 хувь -                - -                - -                - -                БХЯ - -

4

Дайны байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж,

батлуулах

2016-2017 - -                 - -                - -                - -                - -                БХЯ - -

5
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний

сургалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох
2017-2020 Улсын төсөв           1,200.0 25 хувь 300.0            50 хувь 300.0            75 хувь 300.0            100 хувь 300.0            БХЯ ЗХЖШ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

6

Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний

сургалтыг зохион байгуулах сургалтын төвийг

бүсчлэн байгуулах

2017-2020 Улсын төсөв           7,476.0 - -                30 хувь 2,100.0         60 хувь 2,200.0         100 хувь 3,176.0         БХЯ ЗХЖШ

Аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

7
Цэргийн дайчилгааны бодлого, төлөвлөлтөд

шинэчлэх хийх
2016-2017 - -                 100 хувь -                - -                - -                - -                БХЯ ЗХЖШ -

1

Зэвсэгт хүчний энхийг дэмжих ажиллагаанд

оролцох чадавхийг нэмэгдүүлж, энхийг дэмжих

ажиллагааны бригадыг бэхжүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, Зэвсэгт 

хүчний хөгжлийн сан
        38,000.0 20 хувь 7,000.0         42 хувь 8,000.0         70 хувь 11,000.0       100 хувь 12,000.0       БХЯ, ЗХЖШ - -

2

НҮБ-ын Энхийг сахиулах үйл ажиллагааны

газар болон хүчний командлалын удирдах

албан тушаалд Зэвсэгт хүчний дээд

офицеруудыг үүрэг гүйцэтгүүлэх

2017-2020 - -                 - -                - -                - -                100 хувь -                БХЯ ГХЯ, ЗХЖШ -

3
НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаанд

Инженерийн ротыг бэлтгэж, оролцуулах
2017-2020 Улсын төсөв         40,300.0 50 хувь 20,000.0       100 хувь 20,300.0       - -                - -                БХЯ, ЗХЖШ ГХЯ -

1

Батлан хамгаалах зориулалт бүхий

материаллаг нөөцийн тодорхой хувийг сольж

шинэчлэн, биетээр хадгалах нөхцөлийг

бүрдүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв         14,100.0 - -                30 хувь 4,000.0         65 хувь 5,000.0         100 хувь 5,100.0         БХЯ, ЗХЖШ - -

2 "Цувраажилт" төслийг хэрэгжүүлэх 2017-2020 Улсын төсөв         20,000.0 - -                30 хувь 6,000.0         65 хувь 7,000.0         100 хувь 7,000.0         БХЯ, ЗХЖШ - -

3
Материал хэрэгслийн нөөцийг зэвсэгт хүчний

хэмжээнд оновчтой шилжүүлэн байршуулах
2017-2020 Улсын төсөв           8,000.0 - -                30 хувь 2,000.0         65 хувь 3,000.0         100 хувь 3,000.0         БХЯ, ЗХЖШ - -

1

Улс төр-дипломатын аргаар үндэсний аюулгүй

байдлыг хангахад цэргийн итгэлцлийг

бэхжүүлэх

2016-2020 - -                 - -                - -                - -                100 хувь -                БХЯ
ГХЯ, СЯ, 

ХЗДХЯ
-

5.5.4. Орон нутгийн хамгаалалтын эрх

зүйн үндсийг бүрдүүлж, хэрэгжилтийг үе

шаттайгаар зохион байгуулж, нэгдмэл

удирдлага, төлөвлөлт бүхий дайчилгааны

тогтолцоог төгөлдөржүүлнэ.

5.5.5. НҮБ-ын мандаттай энхийг дэмжих

ажиллагаанд оролцох Зэвсэгт хүчний

чадавхыг нэмэгдүүлнэ.

5.5.7. Батлан хамгаалах гадаад харилцаа,

олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.

5.5.6. Батлан хамгаалах зориулалт бүхий

материаллаг нөөцийг шинэчлэх,

бүрдүүлэх, оновчтой байршуулах

нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

5.5.2. Зэвсэгт хүчнийг мэргэжлийн цэрэгт

суурилсан, чадварлаг болгох бодлого,

зорилтын хүрээнд түүний бүтэц, зохион

байгуулалтыг төгөлдөржүүлэх, хөгжлийн

төлөвлөлтийг шинэчлэн тодорхойлох,

зэвсэглэл, цэргийн техникийг шинэчлэх,

сэргээн сайжруулах замаар бэлэн байдал,

үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг нэмэгдүүлнэ.

5.5.3. Агаарын цэргийн зэвсэглэл,

техникийн шинэчлэлийг эрчимжүүлж, улс

орны агаарын хил, орон зайг найдвартай

хянах, халхлах чадавх бүхий

хамгаалалтын нэгдсэн тогтолцооны

суурийг тавина.

5.5.1. “Монгол Улсын батлан хамгаалах

бодлогын үндэс”-т нийцүүлэн, батлан

хамгаалах тогтолцооны хууль

тогтоомжийг шинэчилж, батлан хамгаалах

үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2

Цэрэг-технологийн болон цэргийн хамтын

ажиллагаатай улс орнуудтай "Батлан

хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай"

гэрээ, харилцан ойлголцлын санамж бичиг

байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв                10.0 20 хувь 2.0                40 хувь 2.0                70 хувь 3.0                100 хувь 3.0                БХЯ ГХЯ -

3
"Батлан хамгаалах аж үйлдвэр" төсөл

хэрэгжүүлэх
2017-2020 Гадаад эх үүсвэр         10,000.0 - -                30 хувь 3,000.0         70 хувь 4,000.0         100 хувь 3,000.0         БХЯ, ЗХЖШ - -

4

Сум, галт хэрэглэл үйлдвэрлэх зориулалт

бүхий цэргийн бага оврын үйлдвэр байгуулах

арга хэмжээг шат дараалан хэрэгжүүлэх

2016-2020 - -                 - -                - -                - -                100 хувь -                БХЯ ЗХЖШ -

1
Цэргийн анги, байгууллага хүний хөгжлийн

орчин байх нөхцөлийг бүрдүүлэх
2016-2020

Улсын төсөв, Зэвсэгт 

хүчний хөгжлийн сан
        55,151.0 10 хувь 2,880.0         35 хувь 13,880.0       70 хувь 17,880.0       100 хувь 20,511.0       БХЯ, ЗХЖШ - -

2

Цэргийн эмнэлгийн байгууллагыг орчин үеийн

шаардлагад нийцсэн техник, тоног

төхөөрөмжөөр хангаж, оношлогоо, эмчилгээний 

чанарыг дээшлүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
        72,600.0 20 хувь 14,175.0       45 хувь 19,175.0       70 хувь 19,175.0       100 хувь 20,075.0       БХЯ, ЗХЖШ - -

3

Цэргийн алба хаагчдын хөдөлмөрийн

үнэлэмжийг дээшлүүлж, орон сууц, цалин

хангамж, тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв         64,000.0 - -                30 хувь 20,000.0       65 хувь 22,000.0       100 хувь 22,000.0       БХЯ ЗХЖШ -

1
"Төрийн цэргийн номлол"-ыг боловсруулж,

баталгаажуулах
2017-2018 - -                 - -                100 хувь -                - -                - -                ЗХЖШ ХХЕГ, ОБЕГ -

2
Төрийн цэргийн байгууллагуудыг цэргийн

захиргааны удирдлагаар хангах
2016-2020 - -                 - -                - -                100 хувь -                - -                ЗХЖШ ХХЕГ, ОБЕГ -

3

Монгол Улсын төрийн цэргийн байгууллагуудын

харилцан ажиллагааны төлөвлөлт, үйл

ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах

2016-2020 - -                 - -                - -                100 хувь -                - -                ЗХЖШ ХХЕГ, ОБЕГ -

1

Бүх шатны боловсролын байгууллагын

сургалтын хөтөлбөрт хүүхэд, залуучуудад цэрэг

эх оронч үзэл, хүмүүжил олгох хичээлийн

хөтөлбөрийг тусгаж, хэрэгжүүлэх

2016-2018 - -                 - -                - -                100 хувь -                - -                БХЯ
БСШУСЯ, 

ЗХЖШ
-

2

Төрийн өмчит их, дээд сургуулиудад "Цэргийн

эрдмийн тэнхим" байгуулж, оюутан,

залуучуудад цэргийн анхан шатны бэлтгэл,

сургалт явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх

2018-2020 Улсын төсөв              750.0 - -                20 хувь 200.0            55 хувь 250.0            100 хувь 300.0            БХЯ
БСШУСЯ, 

ЗХЖШ

Төрийн 

өмчит их, 

дээд 

сургуулиуд

3

Цэргийн шинжлэх ухаан, боловсрол, судалгаа,

эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын

чадавхийг бэхжүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, Зэвсэгт 

хүчний хөгжлийн сан
        46,100.0 5 хувь 2,100.0         25 хувь 12,100.0       55 хувь 15,100.0       100 хувь 16,800.0       БХЯ БСШУСЯ -

1

Хөрш хоёр оронтой тогтсон харилцааг

бэхжүүлж, худалдаа, эдийн засгийн хамтын

ажиллагааг өргөжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           1,140.0 

Харилцаа, эдийн 

засгийн хамтын 

ажиллагаанд ахиц 

гарах

200.0            

Харилцаа, эдийн 

засгийн хамтын 

ажиллагаанд ахиц 

гарах

270.0            

Харилцаа, эдийн 

засгийн хамтын 

ажиллагаанд ахиц 

гарах

320.0            

Харилцаа, эдийн 

засгийн хамтын 

ажиллагаанд ахиц 

гарах

350.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

2

Монгол Улс, ОХУ-ын стратегийн түншлэлийн

Дунд хугацааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг

хангах

2016-2020 Улсын төсөв           1,250.0 

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

250.0            

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

300.0            

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

350.0            

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

350.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

3

Монгол Улс, БНХАУ-ын худалдаа, эдийн

засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх дунд

хугацааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах

2016-2020 Улсын төсөв           1,250.0 

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 25 хувьд 

хүргэх

250.0            

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 50 хувьд 

хүргэх

300.0            

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 75 хувьд 

хүргэх

350.0            
Хөтөлбөр бүрэн 

хангагдах
350.0            ГХЯ

Холбогдох 

яамд
-

4

Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын хоорондын

Транзит тээврийн ерөнхий хэлэлцээрийг

байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв              800.0 
Хэлэлцээр байгуулах 

яриа, хэлэлцээ хийх
150.0            

Хэлэлцээр байгуулах 

яриа, хэлэлцээ хийх
200.0            

Хэлэлцээрийг 

байгуулах
250.0            

 Хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

200.0            ГХЯ
ЗТХЯ, 

ХЗДХЯ, СЯ

Холбогдох 

агентлагууд

5

ОХУ-ын нутаг дэвсгэрээр төмөр замаар

дамжин өнгөрөх тээврийн нөхцөлийн тухай

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв              450.0 ТЭЗҮ-ийг гаргах 200.0             Яриа, хэлэлцээ хийх 150.0            
Хэлэлцээрийг 

байгуулах
50.0              

 Хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

50.0              ЗТХЯ, ҮХГ ГХЯ
Холбогдох 

агентлагууд

6

БНХАУ-ын нутаг дэвсгэрээр далайд гарах,

дамжин өнгөрөх, олон улсын зэрэглэл бүхий

авто болон төмөр замын боомт нэмж байгуулах

асуудлыг хамтран шийдвэрлэх

2016-2020 Улсын төсөв              650.0 
Бүх талын ТЭЗҮ-ийг 

хийх
200.0             Яриа, хэлэлцээ хийх 200.0             Яриа, хэлэлцээ хийх 200.0            

 Боомт нэмж байгуулах 

асуудлаар тодорхой 

тохиролцоонд хүрэх

50.0              ЗТХЯ, ҮХГ ГХЯ
Холбогдох 

агентлагууд

7

Бүс нутаг, хил орчмын хамтын ажиллагаанд

дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улс, ОХУ-ын

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв              450.0 

Хил орчмын хамтын 

ажиллагааны талаар 

санал солилцох

100.0            
 Тодорхой төслүүдэд 

ТЭЗҮ-ийг гаргах
200.0            

 Хэлэлцээрийг 

байгуулах
50.0              

 Хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

100.0            ГХЯ МҮХАҮТ
Холбогдох 

яамд

8

ОХУ-тай үндэсний мөнгөн тэмдэгт солилцох

своп хэлэлцээ хийх, хөнгөлттэй зээл авах

зэргээр санхүүгийн хамтын ажиллагааг

идэвхжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              260.0 
Холбогдох судалгааг 

хийх
55.0              

 Хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлэх чиглэлээр 

ажиллах

60.0              

 Хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлэх чиглэлээр 

ажиллах

70.0              
 Санхүүгийн хамтын 

ажиллагаа өргөжих
75.0              СЯ ГХЯ Монголбанк

9

“Хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай"

Монгол Улс, БНХАУ-ын Засгийн газар

хоорондын 2004 оны хэлэлцээр, “Хилийн боомт 

болон Монгол-Оросын хилийг хялбарчилсан

журмаар нэвтрэх тухай” 1994 оны хэлэлцээрт

тус тус нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

2016-2020 -                    -   
2 талын ажлын хэсэг 

байгуулж ажиллах
-                 Яриа, хэлэлцээ хийх -                 Яриа, хэлэлцээ хийх -                

 Хэлэлцээрт нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах
-                ГХЯ ХЗДХЯ, СЯ

Холбогдох 

агентлагууд

10

Монголын “Талын зам”, Хятадын “Бүс ба зам”

санаачилгыг уялдуулж дэд бүтцээр харилцан

холбогдох нөхцөлийг бүрдүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              240.0 
Санамж бичиг 

байгуулахаар ажиллах
60.0              

 Санаачилгыг 

уялдуулах санамж 

бичиг байгуулах

60.0              
 Дэд бүтцийг хөгжүүлэх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх
60.0              

Санаачилгууд уялдаж 

улс, орны хөгжилд 

тодорхой үр дүн гарах

60.0              ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

11
ОХУ, БНХАУ-тай хоёр талын ЭКСПО арга

хэмжээг тогтмол зохион байгуулах
2016-2020 -                    -   

ЭКСПО зохион 

байгуулах
-                

ЭКСПО зохион 

байгуулах
-                

ЭКСПО зохион 

байгуулах
-                

ЭКСПО зохион 

байгуулах
-                ГХЯ

Холбогдох 

яамд
-

5.6.1. Монгол Улс, ОХУ-ын стратегийн

түншлэл болон Монгол Улс, БНХАУ-ын иж

бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцааг

гүнзгийрүүлж, худалдаа, эдийн засгийн

харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг

өргөжүүлэн хөгжүүлж, хоёр хөршийн

далайн боомтыг ашиглах, тэдгээрийн

нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх зам,

тээврийн таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

5.5.9. Төрийн цэргийн байгууллагуудын

нэгдмэл үйл ажиллагааг хангаж, цэргийн

захиргааны удирдлагыг төлөвшүүлнэ.

5.5.10. Цэргийн албыг иргэний төлөвшил,

эх оронч үзэл, хүмүүжлийн үндэс байх

бодлогыг хэрэгжүүлж, иргэн цэргийн

харилцааг бэхжүүлэн, иргэдэд эх орноо

хамгаалахад оролцох, цэргийн

боловсрол, бэлтгэл эзэмшүүлэх

боломжийг нэмэгдүүлнэ.

Тэргүүлэх зорилт №5.6. Монгол Улс энхийг эрхэмлэсэн, нээлттэй, бие даасан, олон тулгуурт гадаад бодлого хэрэгжүүлж, гадаад бодлогын нэгдмэл байдал, залгамж чанарыг хадгалж, дэлхийн улсуудтай найрсаг харилцаа, улс төр, худалдаа, эдийн засаг, соёлын болон бусад салбарын

хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, олон улсын хамтын нийгэмлэгт байр сууриа бэхжүүлж, бүс нутгийн хамтын ажиллагаанд оновчтой оролцож, хилийн чанадад Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгжийн эрх ашгийг тууштай хамгаалж, иргэд гадаадад зорчих нөхцөлийг улам сайжруулж, эх орноо

гадаадад сурталчилан таниулах ажлыг эрчимжүүлнэ.

5.5.8. Цэргийн алба хаагчдын эрх зүй,

нийгмийн баталгааг сайжруулж, аливаа

нөхцөлд үүргээ биелүүлэх боломжоор

хангах тогтолцоог төлөвшүүлнэ.

5.5.7. Батлан хамгаалах гадаад харилцаа,

олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

12
БНХАУ-тай чөлөөт худалдааны хэлэлцээр

байгуулах асуудлаар холбогдох судалгааг хийх
2016-2020 Улсын төсөв              260.0 

Боловсон хүчин 

бэлтгэж, судалгааны 

баг байгуулах

50.0              

Хэлэлцээр байгуулах 

чиглэлээр судалгаа 

хийх

60.0              Судалгааг үргэжлүүлэх 70.0              

Судалгааны дүн гарч 

тодорхой шийдэлд 

хүрэх

80.0              ГХЯ, ҮХГ
Холбогдох 

яамд
-

1
“ОХУ-Монгол-Хятадын эдийн засгийн коридор”

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
2016-2020 Улсын төсөв           1,600.0 

Төсөл хэрэгжүүлэх 

хэлэлцээ хийх
300.0            

Хөтөлбөрийн хүрээнд 

төсөл хэрэгжүүлэх
400.0            

Хөтөлбөрийн хүрээнд 

төсөл хэрэгжүүлэх
400.0            

 Төслүүдийн хэрэгжилт 

үр дүнгээ өгөх, 

хөтөлбөрийг 

үргэлжлүүлэх 

500.0            ГХЯ, ҮХГ
Холбогдох 

яамд

ТББ-ууд, 

ААН-үүд

2

Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн

коридорыг хариуцах Хөрөнгө оруулалт,

төлөвлөлтийн төвийг байгуулах

2016-2017 Улсын төсөв           1,200.0 

Холбогдох бэлтгэл 

ажил, шийдвэрүүдийг 

гаргуулах

200.0             Төвийг байгуулах 300.0            

 Төслүүдийн хөрөнгө 

оруулалтын асуудлыг 

шийдэх

350.0            

 Төслүүдийн хөрөнгө 

оруулалтын асуудлыг 

шийдэх

350.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

3
Монгол-Орос-Хятад гурван улсын хил залгаа

бүс нутгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
2016-2020 Улсын төсөв              900.0 

Коридорын хүрээнд 

төсөл боловсруулах
150.0            

 Төслийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
200.0            

 Төслийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах
250.0            

 Бүс нутгийн хамтын 

ажиллагаа хөгжиж 

тодорхой үр дүнд хүрэх

300.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

4
Хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх эрх

зүйн орчныг бүрдүүлэх
2016-2020 Улсын төсөв              240.0 

Холбогдох судалгааг 

хийх
60.0              

 Эрх зүйн баримт 

бичгүүдийг төслүүдийг 

боловсруулах

60.0              
 Холбогдох хэлэлцээг 

хийх
60.0              

 Эрх зүйн орчин 

сайжирч, жуулчдын тоо 

нэмэгдэх

60.0              ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

1
АНУ-тай харилцаагаа өргөжүүлж, стратегийн

түншлэлийн харилцаа тогтоох
2016-2020 Улсын төсөв              550.0 

Харилцаагаа 

өргөжүүлж, холбогдох 

судалгааг хийх

100.0            

Харилцаагаа 

өргөжүүлэх чиглэлээр 

хамтын ажиллагааг 

хөгжүүлэх

150.0            

Харилцаагаа 

өргөжүүлэх чиглэлээр 

хамтын ажиллагааг 

хөгжүүлэх

100.0            
Харилцааны түвшинд 

ахиц гарах
200.0            ГХЯ

Холбогдох 

яамд, ҮХГ
-

2
АНУ-ын Мянганы сорилтын корпорацитай

Хоёрдугаар компакт гэрээ байгуулах
2016-2020 Улсын төсөв              350.0 

Холбогдох хэлэлцээг 

хийх
50.0              

Холбогдох хэлэлцээг 

хийх
100.0            

Холбогдох хэлэлцээг 

хийх
80.0              

Гэрээ байгуулахтай 

холбоотой тодорхой 

шийдвэр гаргах

120.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд, ҮХГ
-

3
Япон Улстой Стратегийн түншлэлийг хөгжүүлэх

дунд хугацааны хөтөлбөрийг шинэчлэх
2017-2020 Улсын төсөв              400.0 

Шинэчлэх чиглэлээр 

ажиллах
100.0            

Шинэчлэх чиглэлээр 

ажиллах
100.0            Хөтөлбөрийг шинэчлэх 100.0            

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, тодорхой 

үр дүнд хүрэх

100.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд, ҮХГ
-

4

“Эдийн засгийн түншлэлийн тухай” Монгол Улс,

Япон Улс хоорондын хэлэлцээрийг үр дүнтэй

хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллах

2016-2020 Улсын төсөв              400.0 
Холбогдох судалгаа, 

хэлэлцээг хийх
100.0            Үр дүнтэй хэрэгжүүлэх 100.0            Үр дүнтэй хэрэгжүүлэх 100.0            

Импортлох бараа, 

бүтээгдэхүүний дүн, 

нэр төрөл нэмэгдэх

100.0            ГХЯ
ХХАХҮЯ, СЯ, 

ҮХГ
-

5

“Гуравдагч хөрш”-ийн бодлогын хүрээнд

Европын холбооны орнуудтай харилцаа,

хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              800.0 

ЕХ-ны улстай хамтын 

ажиллагааны 

боломжуудыг судлах

200.0            

Хамтын ажиллагааны 

баримт бичгүүдийг 

байгуулах

200.0            
Төслүүдийг 

хэрэгжүүлэх
200.0            

Харилцаа, эдийн 

засгийн хамтын 

ажиллагаанд ахиц 

гарах

200.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд, ҮХГ
-

6
БНСУ-тай Эдийн засгийн түншлэлийн

хэлэлцээр байгуулах
2016-2020 Улсын төсөв              950.0 

Холбогдох судалгаа, 

хэлэлцээг хийх
150.0            Хэлэлцээ хийх 200.0            

Хэлэлцээр байгуулах 

талаар тодорхой 

шийдвэрийг гаргах

300.0            
Хэлэлцээрийг 

байгуулах
300.0            ГХЯ

Холбогдох 

яамд, ҮХГ
-

7

АНУ-тай Худалдаа, хөрөнгө оруулалтын

ерөнхий хэлэлцээрийг (TIFA) үргэлжлүүлэх,

Худалдаа хөрөнгө оруулалтын зөвлөлдөх

хурлыг зохион байгуулах, Эдийн засгийн

бодлогын зөвлөлдөх уулзалтыг зохион

байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв              400.0 
Зөвлөлдөх уулзалтыг 

зохион байгуулах
100.0            

Зөвлөлдөх уулзалтыг 

зохион байгуулах
100.0            

Зөвлөлдөх уулзалтыг 

зохион байгуулах
100.0            

Худалдаа, эдийн 

засгийн хамтын 

ажиллагаанд ахиц 

гарах

100.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд, ҮХГ
-

1

“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл

баримтлал-2030” баримт бичгийн хэрэгжилтийг

НҮБ болон олон улсын бусад байгууллагуудтай

хамтран зохион байгуулах

2016-2020 Гадаад эх үүсвэр           1,675.0 

Баримт бичгийн 

хэрэгжилтийг 20 хувьд 

хүргэх

355.0            

Баримт бичгийн 

хэрэгжилтийг 40 хувьд 

хүргэх

420.0            

Баримт бичгийн 

хэрэгжилтийг 60 хувьд 

хүргэх

450.0            

Баримт бичгийн 

хэрэгжилтийг 80 хувьд 

хүргэх

450.0            ГХЯ, ҮХГ
Холбогдох 

яамд
-

2

Ази, Номхон далайн түншлэлийн хэлэлцээр,

Бүс нутгийн иж бүрэн эдийн засгийн

түншлэлийн хэлэлцээр, Ази, Номхон далайн

чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах явцыг

анхаарлын төвд байлгаж, манай улс нэгдэх

шаардлагатай тохиолдолд яриа хэлцээг

эхлүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              570.0 

Хэлэлцээр тус бүрийг 

судалж, дүгнэлтэд 

хүрэх

100.0            

Гадны туршлагыг 

судалж, хамтран 

ажиллах

120.0            

Хэлэлцээрт нэгдэх 

шаардлагатай эсэх 

талаар дүгнэлт гаргах

150.0            

Хэлэлцээрт нэгдэж 

орох нь зүйтэй гэж 

үзвэл нэгдэн орох

200.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

3

Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон

улсын судалгааны төв үүсгэн байгуулах тухай

олон талт хэлэлцээрийг хүчин төгөлдөр болгох

2016-2020 Улсын төсөв              370.0 

Далайд гарцгүй 

орнуудтай хэлэлцээ 

хийж нэгдсэн шийдэлд 

хүрэх

100.0            
Хэлэлцээрийг хүчин 

төгөлдөр болгох
120.0            

Хэлэлцээрийг 

хэрэгжүүлж, 

судалгааны төвийг 

байгуулахаар ажиллах

150.0            - -                ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

1

Монгол Улсаас ОХУ-д нийлүүлэх

бүтээгдэхүүний тарифын болон тарифын бус

хориг саадыг бууруулахад чиглэгдсэн үйл

ажиллагааг шат дараалалтайгаар зохион

байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв              750.0 

Хориг саадыг арилгах 

чиглэлээр ажиллаж, 

тодорхой ахиц гаргах

150.0            

Хориг саадыг арилгах 

чиглэлээр ажиллаж, 

тодорхой ахиц гаргах

200.0            

Хориг саадыг арилгах 

чиглэлээр ажиллаж, 

тодорхой ахиц гаргах

200.0            

Хориг саадыг арилгах 

чиглэлээр ажиллаж, 

тодорхой ахиц гаргах

200.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

2

Гуравдагч улсаас БНХАУ-ын нутаг дэвсгэрээр

дамжин Монгол Улсад импортлогдож буй

бараа, бүтээгдэхүүний тарифын болон

тарифыг бус хориг саадыг арилгахад

чиглэгдсэн үйл ажиллагааг шат

дараалалтайгаар зохион байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв              730.0 

Хориг саадыг арилгах 

чиглэлээр ажиллаж, 

тодорхой ахиц гаргах

120.0            

Хориг саадыг арилгах 

чиглэлээр ажиллаж, 

тодорхой ахиц гаргах

150.0            

Хориг саадыг арилгах 

чиглэлээр ажиллаж, 

тодорхой ахиц гаргах

160.0            

Хориг саадыг арилгах 

чиглэлээр ажиллаж, 

тодорхой ахиц гаргах

300.0            ЗТХЯ ГХЯ -

1

Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах

тухай Марракешийн хэлэлцээрт нэмэлт,

өөрчлөлт оруулах тухай протокол /Худалдааг

хөнгөвчлөх хэлэлцээр/-д нэгдэх хуулийн

төслийг соёрхон батлуулах

2016-2020 -                    -   

Хуулийн төслийг ЗГ-ын 

хуралдаанаар 

хэлэлцүүлж, 

шийдвэрлүүлэх

-                
УИХ-аар соёрхон 

батлуулах
-                

Хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах
-                - -                ГХЯ

Холбогдох 

яамд
-

2

Төрийн болон нутгийн захиргааны

байгууллагын гадаад харилцааг нэгдмэл

зохицуулалтаар хангах, тэдгээрээс гадаад

улстай байгуулах гэрээ, хэлэлцээр, бусад

баримт бичгийг хянаж, зөвшөөрөл өгөх, бүртгэх

үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг

боловсронгуй болгох

2016-2020 -                    -   

Нэгдмэл 

зохицуулалтаар хангах, 

байгуулах баримт 

бичгийг хянах, зохих 

зөвшөөрлийг өгөх

-                

Нэгдмэл 

зохицуулалтаар хангах, 

байгуулах баримт 

бичгийг хянах, зохих 

зөвшөөрлийг өгөх

-                

Нэгдмэл 

зохицуулалтаар хангах, 

байгуулах баримт 

бичгийг хянах, зохих 

зөвшөөрлийг өгөх

-                

Нэгдмэл 

зохицуулалтаар хангах, 

байгуулах баримт 

бичгийг хянах, зохих 

зөвшөөрлийг өгөх

-                ГХЯ ЗГХЭГ 

Холбогдох 

яамд, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

3

Экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор

Евразийн эдийн засгийн холбоотой чөлөөт

худалдааны хэлэлцээр байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв              400.0 

Хэлэлцээр байгуулах 

холбогдох судалгааг 

хийж, дүгнэлт гаргах

100.0            
ЗГ-ын хуралдаанаар 

оруулж шийдвэрлүүлэх
100.0            

Хэлэлцээрийг 

байгуулах
100.0            

Хэлэлцээр хэрэгжиж, 

экспортын хэмжээ 

нэмэгдэх

100.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

5.6.6. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад

бодлогын, хамтын ажиллагааны болон

хууль, эрх зүйн тогтвортой байдал,

тааламжтай орчинг бүрдүүлж, тэдгээрийн

эрх ашигт хамаарах олон улсын гэрээ,

үндэсний хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг

сайжруулж, дэд бүтэц, уул уурхай, эрчим

хүч, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалын

болон бусад бүх салбарт гадаадын

хөрөнгө оруулалтыг татах бодлогыг

тууштай хэрэгжүүлнэ.

5.6.1. Монгол Улс, ОХУ-ын стратегийн

түншлэл болон Монгол Улс, БНХАУ-ын иж

бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцааг

гүнзгийрүүлж, худалдаа, эдийн засгийн

харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг

өргөжүүлэн хөгжүүлж, хоёр хөршийн

далайн боомтыг ашиглах, тэдгээрийн

нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх зам,

тээврийн таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

5.6.2. Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын гурван

талт хамтын ажиллагааны механизмын

хүрээнд Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны

төлөвлөлтийн төв байгуулж, “Эдийн

засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр”-ийн

хүрээнд дэд бүтцийн чиглэлээр урьдчилан

тохиролцсон төслүүдийн ТЭЗҮ-ийг

боловсруулж, зарим ажлыг эхлүүлнэ.

5.6.4. НҮБ, түүний системийн болон

төрөлжсөн байгууллагууд, олон улсын

болон бүс нутгийн бусад

байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг

идэвхтэй үргэлжлүүлнэ.

5.6.5. Худалдааны гол түнш болон бусад

улстай худалдааг улам хөнгөвчлөхөд

чиглэсэн хэлэлцээр байгуулах чиглэлээр

холбогдох судалгааг эхлүүлж,

худалдааны тарифын болон тарифын бус

саад тотгорыг бууруулна.

5.6.3. АНУ, Япон, Европын холбоо,

Энэтхэг, БНСУ, БНТУ /Турк/ зэрэг

гуравдагч хөрш болон бусад улстай

уламжлалт харилцаа, хамтын

ажиллагаагаа гүнзгийрүүлэн хөгжүүлж,

худалдаа, эдийн засгийн харилцааны

хөгжилд тэргүүлэх ач холбогдол өгнө.
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ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

4

Канад Улстай “Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн

дэмжих, харилцан хамгаалах тухай" Монгол

Улсын Засгийн газар, Канад Улсын Засгийн

газар хоорондын хэлэлцээрийг байгуулж,

хэрэгжилтийг хангах

2017 Улсын төсөв              150.0 

Хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах

50.0              

Худалдаа, эдийн 

засгийн харилцаанд 

ахиц гарах

100.0            - -                - -                ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

5

БНЭУ-тай “Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн

дэмжих, харилцан хамгаалах тухай" Монгол

Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар

хоорондын хэлэлцээрийг байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв              650.0 

ЗГ-ын хуралдаанаар 

хэлэлцүүлж, шийдвэр 

гаргуулах

100.0            
 Хэлэлцээрийг 

байгуулах
150.0            

Хэлэлцээр хэрэгжиж, 

хөрөнгө оруулалт 

нэмэгдэх

200.0            

Хэлэлцээр хэрэгжиж, 

хөрөнгө оруулалт 

нэмэгдэх

200.0            ГХЯ

ҮХГ, 

холбогдох 

яамд

-

6

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулах замаар зохицуулалтын

механизмыг сайжруулах

2016-2017 -                    -   

Тодорхой бус олон утга 

агуулсан заалт болон 

зохицуулалтгүй байгаа 

зарим асуудлыг 

хуулиар зохицуулж, 

гадаад, дотоодын 

хөрөнгө оруулагчдад 

илүү тодорхой, 

ойлгомжтой болгох

-                - -                - -                - -                ҮХГ ХЗДХЯ -

7

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны

тухай Монгол Улс, АНЭУ-ын Засгийн газар

хоорондын хэлэлцээрийг байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв                50.0 

Хэлэлцээрийг 

байгуулах, тодорхой 

төслүүдэд хөрөнгө 

оруулалт татах ажлыг 

зохион байгуулах

50.0              - -                - -                - -                ГХЯ ҮХГ -

8

Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс,

Япон Улс хоорондын хэлэлцээрийн

хэрэгжилтийг хангах

2016-2020 Улсын төсөв                50.0 

Хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийг хангах 

дэд хороог шинэчлэн 

байгуулж ажиллуулах, 

Японы хөрөнгө 

оруулагчдыг татах 

чиглэлээр ажиллах

50.0              - -                - -                - -                ГХЯ ҮХГ -

9

Дэд бүтэц, уул уурхай, эрчим хүч, хөдөө аж

ахуй, аялал жуулчлалын болон бусад

салбарын тэргүүлэх төслүүдэд хөрөнгө

оруулалт татах

2016-2020 Улсын төсөв                50.0 

УХОХ-т туссан, нэн 

тэргүүнд хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай, 

тэргүүлэх салбаруудад 

гадаад, дотоодын 

хөрөнгө оруулалтыг 

оруулж ирэх ажлыг 

зохион байгуулах

50.0              - -                - -                - -                ҮХГ
Холбогдох 

яамд
-

1

Гадаад худалдааг хөнгөвчилж, төрийн

үйлчилгээний шат дамжлагыг багасгах хүрээнд

гааль, татвар, мэргэжлийн хяналтыг нэг цэгт

үзүүлэх тогтолцоог бий болгох

2016-2020 Улсын төсөв              260.0 

Судалгааны баг 

байгуулах, гадны 

туршлагыг судлах

60.0              
Нэг цэгийн тогтолцоог 

бүрдүүлэх
64.0              

Нэг цонхны үйлчилгээ 

хэрэгжиж, хүнд суртал, 

шат дамжлага багасах

66.0              

Нэг цонхны үйлчилгээ 

хэрэгжиж, хүнд суртал, 

шат дамжлага багасах

70.0              СЯ ГХЯ ҮХГ

2

Олон улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын

асуудлаар ил тод байдлыг хангах тухай Монгол

Улс, АНУ-ын хоорондын хэлэлцээрийн

хэрэгжилтийг хангах

2016-2020 -                    -   
Холбогдох хуульд 

өөрчлөлт оруулах
-                

Хэлэлцээрийн 

хэрэгжилт хангагдах
-                - -                - -                ГХЯ

Холбогдох 

яамд
-

3

Тогтвортой аж үйлдвэрийн бодлогыг

хэрэгжүүлэх чиглэлээр олон улсын

байгууллагуудтай хамтран ажиллах

2016-2020 Улсын төсөв              750.0 
Аж үйлдвэрийн 

бодлогыг боловсруулах
150.0            

Аж үйлдвэрийн 

чиглэлээр хамтын 

ажиллагааг эхлүүлэх

200.0            

Аж үйлдвэрийн хамтын 

ажиллагааны чиглэлээр 

ахиц гарах

200.0            

Аж үйлдвэрийн хамтын 

ажиллагааны чиглэлээр 

ахиц гарах

200.0            ГХЯ, ҮХГ
Холбогдох 

яамд
-

4

Ази, Номхон далайн эдийн засгийн хамтын

ажиллагааны байгууллага (АПЕК), Зүүн Азийн

дээд хэмжээний уулзалтын гишүүн болох

чиглэлээр ажиллах

2016-2020 Улсын төсөв              750.0 

Холбогдох чиглэлээр 

ажиллаж тодорхой ахиц 

гарах

150.0            

Холбогдох чиглэлээр 

ажиллаж тодорхой ахиц 

гарах

200.0            

Холбогдох чиглэлээр 

ажиллаж тодорхой ахиц 

гарах

200.0            
АПЕК-т элсэх үйл 

явцад ахиц гарах
200.0            ГХЯ

Холбогдох 

яамд
-

5
АСЕАН-ий яриа хэлэлцээний түнш болох

чиглэлээр ажиллах
2016-2020 Улсын төсөв              400.0 

АСЕАН-ийн гишүүн 

орнуудтай хоёр талын 

улс төр, эдийн засгийн 

хамтын ажиллагаанд 

ахиц гарах

100.0            

АСЕАН-ийн гишүүн 

орнуудтай хоёр талын 

улс төр, эдийн засгийн 

хамтын ажиллагаанд 

ахиц гарах

100.0            

АСЕАН-ийн гишүүн 

орнуудтай хоёр талын 

улс төр, эдийн засгийн 

хамтын ажиллагаанд 

ахиц гарах

100.0            

АСЕАН-ийн гишүүн 

орнуудтай хоёр талын 

улс төр, эдийн засгийн 

хамтын ажиллагаанд 

ахиц гарах

100.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

6

БНЭУ, БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийг эдийн

засгийн өсөлтийг хангах, дэд бүтцийг

хөгжүүлэхэд үр дүнтэй ашиглах талаар

холбогдох байгууллагуудтай хамтран санал

боловсруулах

2016-2020 Гадаад зээл              400.0 

Хөнгөлөлттэй зээл авч, 

ашиглах талаар 

тодорхой хэлцэл хийх

100.0            
Хөнгөлөлттэй зээлийг 

үр дүнтэй ашиглах
100.0            

Хөнгөлөлттэй зээлийг 

үр дүнтэй ашиглах
100.0            

Хөнгөлөлттэй зээлийг 

үр дүнтэй ашиглах
100.0            ГХЯ СЯ -

7
Замын-Үүд, Алтанбулаг хилийн боомтын

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах
2017-2019 Улсын төсөв              339.3 

Ерөнхий төлөвлөгөөг 

боловсруулах ажлыг 

зохион байгуулах

237.5            
Ерөнхий төлөвлөгөөг 

боловсруулах
101.8            

Ерөнхий төлөвлөгөөг 

батлах, хэрэгжүүлэх
-                - -                БХБЯ

СЯ, ХЗДХЯ, 

ҮХГ

Холбогдох 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

8

Ханги, Бичигт, Бургастай, Булган, Ханх, Зэлтэр

зэрэг хилийн боомтуудын батлагдсан хөгжлийн

ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хэсэгчилсэн

ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах

2017-2019 Улсын төсөв              841.8 

Хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөг 

боловсруулах ажлыг 

зохион байгуулах

589.3            

Хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөг 

боловсруулах

252.5            

Хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх

-                - -                БХБЯ
СЯ, ХЗДХЯ, 

ҮХГ
-

1

“Монгол экспорт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж,

дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг гадаад

зах зээлд гаргах, худалдааны түнш орнуудад

ЭКСПО-г зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           1,100.0 
Хөтөлбөрийг 

боловсруулж батлуулах
200.0            

ЭКСПО зохион 

байгуулах
250.0            

ЭКСПО зохион 

байгуулах
300.0            

Экспортын хэмжээ 

нэмэгдэх
350.0            ГХЯ

Холбогдох 

яамд
ҮХГ

2

Польш Улстай Засгийн газар хоорондын 50.0

сая еврогийн экспортын зээлийн ерөнхий

хэлэлцээрийг байгуулах

2016-2020 -                    -   
Холбогдох шийдвэрийг 

гаргуулах
-                

Хэлэлцээрийг 

байгуулах
-                - -                - -                СЯ ГХЯ -

3

Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх, түүний дотор махны

экспортыг нэмэгдүүлэх талаар мах экспортлогч

орнуудтай хамтран ажиллах, тэдгээрээс

туршлага судлах, холбогдох гэрээ хэлэлцээр

байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв              550.0 

Мах экспортлох 

чиглэлээр гадаадын улс 

оронтой хэлэлцээр 

байгуулах

100.0            

Мах экспортлох 

чиглэлээр гадаадын улс 

оронтой хэлэлцээр 

байгуулах, экспортын 

хэмжээ нэмэгдэх

150.0            

Мах экспортлох 

чиглэлээр гадаадын улс 

оронтой хэлэлцээр 

байгуулах, экспортын 

хэмжээ нэмэгдэх

150.0            

Махны экспортын 

хэмжээ нэмэгдэх, 

экспортлогч улс орны 

тоо нэмэгдэх

150.0            ГХЯ ХХААХҮЯ ҮХГ

5.6.6. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад

бодлогын, хамтын ажиллагааны болон

хууль, эрх зүйн тогтвортой байдал,

тааламжтай орчинг бүрдүүлж, тэдгээрийн

эрх ашигт хамаарах олон улсын гэрээ,

үндэсний хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг

сайжруулж, дэд бүтэц, уул уурхай, эрчим

хүч, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалын

болон бусад бүх салбарт гадаадын

хөрөнгө оруулалтыг татах бодлогыг

тууштай хэрэгжүүлнэ.

5.6.7. Гадаад худалдааг эдийн засгийн

өсөлт, хүн амын эрэлт хэрэгцээг хангахад

чиглүүлэн үр ашгийг нь дээшлүүлж, хил

орчмын худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор

хилийн боомт, хил орчмын дэд бүтцийг

сайжруулж, хил орчмын аялал

жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор иргэд

зорчих нөхцөлийг сайжруулж, олон улс,

бүс нутгийн худалдаа, эдийн засгийн

интеграци болон дэд бүтцийн сүлжээнд

хамрагдах үйл явцыг эрчимжүүлж, гадаад

худалдааны тааламжтай нөхцөлийг

бүрдүүлнэ.

5.6.8. Гадаадын зах зээлд экспортлох

боломжтой тэргүүлэх ач холбогдол бүхий

бараа бүтээгдэхүүний судалгаа,

маркетингийг төрөөс дэмжих “Монгол

экспорт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, Монгол-

Экспо үзэсгэлэн яармаг арга хэмжээг

зохион байгуулан, гадаад зах зээлд гарах

нөхцөлийг сайжруулж, үндэсний аж ахуйн

нэгж гадаадад хөрөнгө оруулах, дэлхийн

санхүү, хөрөнгийн зах зээлд нэвтрэх

таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
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ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

4

Гадаад харилцааг эдийн засагжуулах бодлогыг

улс орны эдийн засгийн бодит байдалтай

уялдуулан үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              120.0 
Бодлогын хэрэгжилтийг 

20 хувьд хүргэх
30.0              

Бодлогын хэрэгжилтийг 

40 хувьд хүргэх
30.0              

Бодлогын хэрэгжилтийг 

60 хувьд хүргэх
40.0              

Бодлогын хэрэгжилтийг 

80 хувьд хүргэх
20.0              ГХЯ, ҮХГ

Холбогдох 

яамд
-

1

УИХ болон ЗГ-ын гишүүдийг гадаад бодлого,

үйл ажиллагааны тухай мэдээллээр хангаж,

яам, агентлаг, орон нутгийн холбогдох

ажилтнуудад зориулсан сургалт семинарыг

тогтмол зохион байгуулах

2016-2020 Улсын төсөв                60.0 

Төрийн нэгдсэн гадаад 

бодлого, үйл 

ажиллагааг хангах 

журмыг шинэчлэх

15.0              

Жилд 2-оос доошгүй 

сургалт, семинар 

зохион байгуулах

15.0              

Жилд 2-оос доошгүй 

сургалт, семинар 

зохион байгуулах

15.0              

Жилд 2-оос доошгүй 

сургалт, семинар 

зохион байгуулах

15.0              ГХЯ ЗГХЭГ 

Холбогдох 

яамд, аймаг, 

нийслэлийн 

ЗДТГ-ууд

2
Дипломат албаны тухай хуулийн шинэчилсэн

найруулгын төслийг боловсрууж, батлуулах
2016-2017 -                    -   

Дипломат албаны эрх 

зүйн орчин 

боловсронгуй болох

-                - -                - -                - -                ГХЯ - -

3

Хилийн чанадад Монгол Улсын иргэн, ААНБ-ын 

эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах

тогтолцоог боловсронгуй болгох хүрээнд

консулын албыг бэхжүүлэх, цахим консулын

үйлчилгээг нэвтрүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           1,500.0 
Цахим үйлчилгээг 

нэвтрүүлэх
1,200.0         

Үйлчилгээний 30-аас 

доошгүй хувийг 

цахимжуулах

100.0            

Үйлчилгээний 50-аас 

доошгүй хувийг 

цахимжуулах

100.0            

Консулын үйлчилгээний 

чанар, хүртээмж 

дээшлэх

100.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

4

Монгол Улсын иргэн хилийн чанадад гэмт

хэрэгт холбогдох, хохирогч болохоос

урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн эрх ашгийг

хамгаалахад шаардлагатай олон улсын гэрээ,

хэлэлцээр байгуулах, нэгдэх

2016-2020 Улсын төсөв              100.0 

Хилийн чанадад 

иргэдийн эрх ашиг 

хамгаалагдах таатай 

орчин бүрдэх

25.0              

Хилийн чанадад 

иргэдийн эрх ашиг 

хамгаалагдах таатай 

орчин бүрдэх

25.0              

Хилийн чанадад 

иргэдийн эрх ашиг 

хамгаалагдах таатай 

орчин бүрдэх

25.0              

Хилийн чанадад 

иргэдийн эрх ашиг 

хамгаалагдах таатай 

орчин бүрдэх

25.0              ГХЯ ХЗДХЯ -

5

“Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын

иргэдэд туслах сан”-гийн санхүүжилтийг шат

дараатай нэмэгдүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв           1,724.0 
Санхүүжилт шат 

дараатайгаар нэмэгдэх
224.0            

Санхүүжилт шат 

дараатайгаар нэмэгдэх
400.0            

Санхүүжилт шат 

дараатайгаар нэмэгдэх
500.0            

Санхүүжилт шат 

дараатайгаар 

нэмэгдэж, хамрах 

хүрээ, үр дүн өсөх

600.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

6

Хилийн чанадад амьдарч буй монгол иргэдийн

хүүхдэд монгол хэл соёлын мэдлэг чадвар

олгох сургалтын хөтөлбөр, цахим сурах бичиг

боловсруулж, хэрэгжүүлэх

2016-2017 Улсын төсөв                70.0 

Хилийн чанадад 

амьдарч буй монгол 

иргэдийн хүүхдэд 

монгол хэл соёлын 

мэдлэг чадвар олгох 

сургалтын хөтөлбөр 

боловсруулах

70.0              

Батлагдсан сургалтын 

хөтөлбөрийн дагуу 

цахим сурах бичиг 

боловсруулж, хүргэх

-                

Монгол сургууль, 

хүүхдүүд сургалтын 

хөтөлбөр, сурах 

бичгээр хичээллэх

-                

Монгол сургууль, 

хүүхдүүд сургалтын 

хөтөлбөр, сурах 

бичгээр хичээллэх

-                БСШУСЯ ГХЯ -

1

Монголын үндэсний соёл, урлагийг гадаад

ертөнцөд сурталчлан таниулахыг төрийн

бодлогоор дэмжихэд чиглэгдсэн эрх зүйн

орчныг боловсронгуй болгох

2016-2019 -                    -   

Холбогдох эрх зүйн 

баримт бичигт 

өөрчлөлт, шинэчлэлт 

хийх саналаа 

боловсруулах

-                

Эрх зүйн баримт 

бичгүүдэд өөрчлөлт, 

шинэчлэлт хийх

-                
Эрх зүйн орчин 

сайжрах
-                - -                ГХЯ

Холбогдох 

яамд
-

2
Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах
2016-2020 Улсын төсөв           1,400.0 

Хэрэгжилтийг 25 хувьд 

хүргэх
300.0            

Хэрэгжилтийг 50 хувьд 

хүргэх
350.0            

Хэрэгжилтийг 75 хувьд 

хүргэх
350.0            Бүрэн хэрэгжих 400.0            ГХЯ

Холбогдох 

яамд
-

3
Соёлын биет болон биет бус өвүүдийг

ЮНЕСКО-гийн өвийн жагсаалтад бүртгүүлэх
2016-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             200.0 

ЮНЕСКО-гийн өвийн 

жагсаалтад өв 

бүртгүүлэх

50.0              

ЮНЕСКО-гийн өвийн 

жагсаалтад өв 

бүртгүүлэх

50.0              

ЮНЕСКО-гийн өвийн 

жагсаалтад өв 

бүртгүүлэх

50.0              

ЮНЕСКО-гийн өвийн 

жагсаалтад өв 

бүртгүүлэх

50.0              БСШУСЯ
Холбогдох 

яамд
-

4

Монгол Улсыг олон улсын тавцанд эергээр

сурталчлан таниулах, “Монгол Улс” брэндийг

үүсгэх, имижийг бүрдүүлэх ажлыг эхлүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             400.0 

Үндэсний брэндийг 

олон улсын тавцанд 

сурталчлан таниулах 

ажлыг шат 

дараатайгаар хийх

100.0            

Үндэсний брэндийг 

олон улсын тавцанд 

сурталчлан таниулах 

ажлыг шат 

дараатайгаар хийх

100.0            

Үндэсний брэндийг 

олон улсын тавцанд 

сурталчлан таниулах 

ажлыг шат 

дараатайгаар хийх

100.0            

Үндэсний брэндийг 

олон улсын тавцанд 

сурталчлан таниулах 

ажлыг шат 

дараатайгаар хийх

100.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд
ҮХГ

5

Монгол Улсын ололт амжилт, тулгарсан сорилт

бэрхшээлүүдийн талаарх туршлагыг бусад улс

орнуудтай хуваалцах зорилго бүхий Олон

улсын хамтын ажиллагааны сангийн үйл

ажиллагааг өргөжүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              100.0 
Сангийн үйл ажиллагаа 

өргөжих
25.0              

Сангийн үйл ажиллагаа 

өргөжих
25.0              

Сангийн үйл ажиллагаа 

өргөжих
25.0              

Сангийн үйл ажиллагаа 

өргөжих
25.0              ГХЯ

Холбогдох 

яамд
-

6

Монгол судлалыг хөгжүүлэх үндэсний

хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж,

хэрэгжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв           5,700.0 

Монгол судлалын 

үндэсний хөтөлбөр 

шинэчлэгдэн 

батлагдах, Монгол 

судлалын төслүүд 

хэрэгжих

1,000.0         

Монгол судлалын 

үндэсний хөтөлбөр, 

төслүүд хэрэгжих

1,500.0         

Монгол судлалын 

үндэсний хөтөлбөр, 

төслүүд хэрэгжих

1,700.0         

Монгол судлалын 

үндэсний хөтөлбөр, 

төслүүд хэрэгжих

1,500.0         БСШУСЯ МСҮЗөвлөл -

1
"Дэлхийн Монголчууд" хөтөлбөрийн

хэрэгжилтийг хангах
2016-2020 Улсын төсөв           1,200.0 

Хилийн чанадад буй 

Монголчуудад бодитой 

дэмжлэг үзүүлэх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх

300.0            

Хилийн чанадад буй 

Монголчуудад бодитой 

дэмжлэг үзүүлэх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх

300.0            

Хилийн чанадад буй 

Монголчуудад бодитой 

дэмжлэг үзүүлэх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх

300.0            

Хилийн чанадад буй 

Монголчуудад бодитой 

дэмжлэг үзүүлэх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх

300.0            ГХЯ
Холбогдох 

яамд
ТББ-ууд

2

Монголд элэгтэй, соёлын харилцааг хөгжүүлэх

эрмэлзэлтэй, нэр хүнд бүхий гадаадын зарим

иргэдийг Монгол Улсын Соёлын элчээр

томилон ажиллуулж, Монгол Улсын соёлын

элчийн институцийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх

2016-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

             200.0 
Соёлын элч нарыг 

томилох
50.0              

Соёлын элч нарыг 

томилох
50.0              

Соёлын элч нарыг 

томилох
50.0              

Соёлын элчээр дамжиж 

Монгол Улсыг гадаадад 

сурталчлах цар хүрээ 

нэмэгдэх

50.0              ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

3

Монгол туургатнуудтай харилцаа, хамтын

ажиллагаагаа өргөжүүлж, хэл соёл

уламжлалаа хадгалан хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг

үзүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             200.0 

Хилийн чанадад дахь 

Монгол туургатнуудтай 

харилцаа тогтоох

50.0              

Хилийн чанадад дахь 

Монгол туургатнуудтай 

хамтарсан төслийг 

эхлүүлэх

50.0              

Хэл, соёл, уламжлалаа 

хадгалах чиглэлээр 

төсөл хэрэгжүүлж, 

тодорхой үр дүнд хүрэх

50.0              

Монгол туургатны эв 

нэгдэл, харилцаа 

бэхжиж, холбогдох 

ТББ, холбоо 

нийгэмлэгийн үйл 

ажиллагаа идэвхжих

50.0              ГХЯ
Холбогдох 

яамд
ТББ-ууд

1

“Зөгийн үүр” хөтөлбөрийг боловсруулан

батлуулахад саналаа боловсруулж, дэмжлэг

үзүүлэх

2016-2017 -                    -   
Хөтөлбөрийг шинэчлэн 

батлуулах
-                - -                - -                - -                ГХЯ, ҮХГ

Холбогдох 

яамд
ТББ-ууд

2

Төрийн болон ТББ-ын мэдээллийн сангуудыг

нэгтгэж, нэгдсэн сүлжээнд хамруулан байнга

баяжуулах, гадаадад суугаа Монгол Улсын

Дипломат төлөөлөгчийн газар болон холбогдох

бусад байгууллагыг мэдээллээр хангах

2016-2020 -                    -   

ЗГ-ын 2013 оны 169 

дүгээр тогтоолд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулж, 

нэгдсэн санг байгуулах

-                

Санд тогтмол баяжилт 

хийж, мэдээллээр 

хангах

-                

Санд тогтмол баяжилт 

хийж, мэдээллээр 

хангах

-                

Төрийн гадаад бодлого, 

үйл ажиллагааг нэгдсэн 

бодлогоор хангах 

ажиллагаанд тодорхой 

ахиц гарах

-                ГХЯ
Холбогдох 

яамд
-

5.6.11. Хилийн чанадад байгуулагдсан

“Монгол сургууль, цэцэрлэг”-ийн үйл

ажиллагааг сурах бичиг, сургалтын арга

зүйгээр дэмжинэ. Монгол иргэдийн үүсгэл

санаачилгаар байгуулагдсан

монголчуудын холбоодод дэмжлэг

үзүүлнэ.

5.6.10. Монгол Улсын түүх, соёлын өв

уламжлал, эдийн засаг, нийгмийн

салбарын ололт амжилт, хөгжил дэвшил,

гадаад бодлого, харилцаа, хамтын

ажиллагааг дэлхий нийтэд сурталчлан

таниулах ажлыг эрчимжүүлж, Монгол

Улсыг сурталчилсан үзэсгэлэн, яармаг,

кино, соёл, урлагийн тоглолт, өдрүүд,

уулзалт, ярилцлага зэрэг арга хэмжээг

хилийн чанадад зохион байгуулна.

Монгол судлалын хүрээг тэлэх,

тогтвортой хөгжлийг хангах үндсийг

бүрдүүлнэ.

5.6.12. “Зөгийн үүр” хөтөлбөрийг

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, гадаадад сурч,

ажиллаж өндөр мэдлэг, боловсрол,

технологи, ур чадвар эзэмшсэн

залуучуудыг эх орондоо тогтвор

суурьшилтай ажиллахад дэмжлэг үзүүлнэ.

5.6.8. Гадаадын зах зээлд экспортлох

боломжтой тэргүүлэх ач холбогдол бүхий

бараа бүтээгдэхүүний судалгаа,

маркетингийг төрөөс дэмжих “Монгол

экспорт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, Монгол-

Экспо үзэсгэлэн яармаг арга хэмжээг

зохион байгуулан, гадаад зах зээлд гарах

нөхцөлийг сайжруулж, үндэсний аж ахуйн

нэгж гадаадад хөрөнгө оруулах, дэлхийн

санхүү, хөрөнгийн зах зээлд нэвтрэх

таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

5.6.9. Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч,

сурч байгаа иргэдийнхээ хууль ёсны эрх,

ашиг сонирхлыг тууштай хамгаалж, эрх нь

зөрчигдсөн тохиолдолд хууль, эрх зүйн

туслалцааг шуурхай үзүүлж, иргэний

бүртгэл, нотариатын болон консулын

үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг

сайжруулна. Энэ хүрээнд “Хилийн

чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд

туслах сан”-ийн хөрөнгө, хүртээмжийг

нэмэгдүүлнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

3

Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын

иргэдийн ур чадвар, мэргэжлийн дадлага,

туршлагын талаар асуулга, судалгаа хийх

2016-2020 Улсын төсөв                80.0 

Дипломат 

төлөөлөгчийн 

газруудаар дамжуулан 

судалгаа хийж, нэгдсэн 

сан байгуулах

20.0              

Санд тогтмол баяжилт 

хийж, асуулгын дүн 

гарах

20.0              

Санд тогтмол баяжилт 

хийж, асуулгын дүн 

гарах

20.0              
Асуулга, судалгааны 

нэгдсэн дүнг гаргах
20.0              ГХЯ

Холбогдох 

яамд
ТББ-ууд

4

Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэд эх

орондоо эргэж ирэхэд эрүүл мэндийн даатгалд

шууд хамруулах, эрүүл мэндийн тусламж,

үйлчилгээ үзүүлэх асуудлыг судлах,

шаардлагатай тохиолдолд холбогдох хууль

тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал

боловсруулах

2016-2019 -                    -   

Холбогдох судалгааг 

хийх, тодорхой санал 

гаргах

-                

Холбогдох хуульд 

нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах хуулийн 

төслийг бэлэн болгох

-                
Холбогдох шийдвэрийг 

гаргуулах
-                - -                ГХЯ

Холбогдох 

яамд

Холбогдох 

агентлагууд

5

Гадаадад байгаа иргэд Монголын ажил

олгогчидтой хамтран бизнес эрхлэх

тохиолдолд тэдгээрийг Монгол Улсад нийгмийн

даатгалын системд хамруулах асуудлыг

судлах, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох

хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

санал боловсруулах

2016-2020 -                    -   

Холбогдох судалгааг 

хийх, тодорхой санал 

гаргах

-                

Холбогдох хууль 

тогтоомжид өөрчлөлт 

оруулах санал бэлтгэх

-                

Холбогдох хуульд 

нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах хуулийн 

төслийг бэлэн болгох

-                
Холбогдох шийдвэрийг 

гаргуулах
-                ХНХЯ

Холбогдох 

яамд
-

6

Эрүүл мэндийн чиглэлээр гадаад улсад

суралцаж мэргэжил эзэмшсэн болон ажиллаж

байгаа эмнэлгийн мэргэжилтнийг эх орондоо

ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв       400,000.0 

Эрүүл мэндийн 

чиглэлээр гадаад улсад 

суралцаж мэргэжил 

эзэмшсэн, ажиллаж 

байгаа эмнэлгийн 

мэргэжилтэнд эх 

орондоо ирж 

ажиллахад нь 

урамшуулал олгох эрх 

зүйн үндсийг бүрдүүлж, 

Эрүүл мэндийг дэмжих 

сангийн зарцуулах 

төрөлд холбогдох 

заалтыг оруулах

100,000.0     

Гадаад оронд анагаах 

ухааны чиглэлээр 

суралцаж байгаа, 

суралцаж мэргэжил 

эзэмшин, ажил эрхэлж 

байгаа монгол 

мэргэжилтнүүдийн 

судалгаа хийж, Монгол 

Улсад ажиллах 

боломжтой ажлын 

байрны жагсаалтыг 

гаргах

100,000.0     

Эх орондоо ирж 

ажиллах хүсэлт 

гаргасан эмнэлгийн 

мэргэжилтнийг ажлын 

байраар хангаж, 

санхүүгийн боломжит 

дэмжлэг үзүүлж эхлэх

100,000.0     

Гадаадад сурч, 

ажиллаж байгаа 

эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүд эх 

орондоо ирж ажиллах, 

судалгаа шинжилгээ 

хийх, шинэ технологи 

нэвтрүүлэх боломжоор 

хангагдан, анагаахын 

шинжлэх ухааны 

хөгжилд ахиц гарах

100,000.0     ЭМЯ

ЗГХЭГ, ГХЯ, 

БСШУСЯ, 

СЯ

ЭМБ-ууд

7

Гадаадад эзэмшсэн мэдлэг, боловсрол, ур

чадвар, туршлагаа ашиглан эх орондоо

хөдөлмөр эрхлэх, жижиг, дунд болон бичил

үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх боломжийг

нэмэгдүүлэх

2016-2020

Улсын төсөв, 

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

сан

          4,000.0 
Хөтөлбөр хэрэгжиж 

эхлэх
1,000.0         

Хөтөлбөр, арга хэмжээ 

хэрэгжих
1,000.0         

Хөтөлбөр, арга хэмжээ 

хэрэгжих
1,000.0         

Залуучуудыг эх 

орондоо ажиллахад 

дэмжлэг үзүүлэх таатай 

орчин бүрдэх

1,000.0         ХНХЯ
ГХЯ, 

ХХААХҮЯ
-

8

Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаанд ажлын

байрандаа тогтвортой ажилласан иргэний

мэргэжлийн ур чадварыг үнэлэн

баталгаажуулах боломжийг бүрдүүлэх

2016-2020 Улсын төсөв              500.0 

Мэргэжлийн ур 

чадварыг үнэлэн 

баталгаажуулах талаар 

судлах

10.0              
Холбогдох дүрэм, 

журмыг батлуулах
-                

Мэргэжлийн ур 

чадварыг үнэлэн 

баталгаажуулах 

тогтолцоо бүрдэх

240.0            

Мэргэжлийн ур 

чадварыг үнэлэн 

баталгаажуулах 

тогтолцоо бүрдэх

250.0            ХНХЯ
ГХЯ, 

БСШУСЯ
-

1

Хилийн чанадад өндөр мэргэжлийн, академик

ажил эрхэлж байгаа Монголчуудын талаар

асуулга, судалгааг хийх

2016-2020 Улсын төсөв                40.0 
Санал асуулгын 

төслийг эхлүүлэх
10.0              Нэгдсэн санг байгуулах 10.0              

Санд тогтмол баяжилт 

хийх
10.0              

Санд тогтмол баяжилт 

хийх
10.0              ГХЯ ТББ-ууд -

2

Гадаадад академик ажил эрхэлж байгаа

Монгол эрдэмтдийн мэдээллийн сан бүрдүүлж,

тэдгээрийг дотоодын судалгааны ажилд

оролцох, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх

боломжийг бүрдүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
             120.0 

Мэдээллийн сан 

бүрдүүлэх
30.0              

Хамтарсан судалгаа 

хийх эрх зүйн орчныг 

бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх

30.0              
Хамтарсан судалгааг 

хэрэгжүүлэх
30.0              

Хамтарсан судалгааг 

хэрэгжүүлэх
30.0              БСШУСЯ ГХЯ -

1. Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн

Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр,

замыг гүйцээж Мянганы замд холбоно.

/139 км/

1

Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-

Их тамир чиглэлийн гүүр замыг гүйцээж

Мянганы замд холбох /139 км хатуу хучилттай

авто зам, гүүрийг шинээр барих/

2017-2020 Улсын төсөв 118,200.0      

Трассын дагуу 15 км 

хатуу хучилттай зам 

барих

14,000.0       

Трассын дагуу 35 км 

хатуу хучилттай зам 

барих

32,000.0       

Трассын дагуу 46 км 

хатуу хучилттай зам 

барих

38,000.0       

Трассын дагуу 43 км 

хатуу хучилттай зам 

барих

34,200.0       ЗТХЯ, СЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
ААН-үүд

1

Компьютер томографын болон дурангийн

шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр ханган,

оношилгоог нэвтрүүлэн, мэргэжлийн эмчийг

бэлтгэн ажиллуулах

2018 Улсын төсөв 1,900.0          

Иргэдийн 10 хувийг 

оношилгоонд 

хамруулах

1,900.0         

Иргэдийн 20 хувийг 

оношилгоонд 

хамруулах

-                

Иргэдийн 40 хувийг 

оношилгоонд 

хамруулах

-                

Иргэдийн 60 хувийг 

оношилгоонд 

хамруулах

-                ЭМЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ЭМГ, 

Нэгдсэн 

эмнэлэг

2

Хэвлийн хөндийн болон эмэгтэйчүүдийн мэс

засалд дурангийн хагалгааны технологийг

нэвтрүүлэх

2017-2019 Улсын төсөв 400.0             

Шаардлагатай хүн 

амын 10 хувьд хагалгаа 

хийх

400.0            

Шаардлагатай хүн 

амын 40 хувьд хагалгаа 

хийх

-                

Шаардлагатай хүн 

амын 60 хувьд хагалгаа 

хийх

-                

Шаардлагатай хүн 

амын 80 хувьд хагалгаа 

хийх

-                
ЭМЯ, 

АШУҮИС

Аймгийн 

ЗДТГ, ЭМГ, 

Нэгдсэн 

эмнэлэг

Сум дундын 

эмнэлэг

3

Нэгдсэн эмнэлгийн сэхээн амьдруулах, эрчимт

эмчилгээний тасгийн тоног, төхөөрөмжийн

хангалтыг нэмэгдүүлэх

2017-2019 Улсын төсөв 350.0             30 хувь 100.0            50 хувь 100.0            70 хувь 100.0            90 хувь 50.0              ЭМЯ Аймгийн ЭМГ

Аймгийн 

Нэгдсэн 

эмнэлэг

1

Нэгдсэн эмнэлэг, Тариат, Эрдэнэмандалын сум

дундын эмнэлгүүдийг өвчтөн хэвтээгээр

тээвэрлэх зориулалтын автомашинаар хангах

2016-2020 Улсын төсөв 450.0             
Нэгдсэн эмнэлгийг 

хангах
150.0            

Эрдэнэмандал сумыг 

хангах
150.0            Тариат сумыг хангах 150.0            - -                ЭМЯ

 Аймгийн 

ЭМГ

Аймгийн 

Нэгдсэн 

эмнэлэг

2

Автомашины парк шинэчлэлтийг нэн

шаардлагатай газруудад нь тасралтгүй хийх

(Цэцэрлэг, Төвшрүүлэх, Өгийнуур, Булган,

Чулуут, Хотонт сумдын эрүүл мэндийн төв,

Нэгдсэн эмнэлэг, Зоонозын өвчин судлалын

төв)

2016-2020 Улсын төсөв 240.0             3 суманд хийх 80.0              - -                3 суманд хийх 80.0              3 суманд хийх 80.0              ЭМЯ
 Аймгийн 

ЭМГ

Аймгийн 

Нэгдсэн 

эмнэлэг

3 Багийн эмч нарыг унаагаар хангах 2018-2020 Улсын төсөв 198.0             
24 багийн эмчийг 

мотоциклоор хангах
48.0              

25 багийн эмчийг 

мотоциклоор хангах
50.0              

25 багийн эмчийг 

мотоциклоор хангах
50.0              

25 багийн эмчийг 

мотоциклоор хангах
50.0              ЭМЯ

 Аймгийн 

ЭМГ

Аймгийн 

Нэгдсэн 

эмнэлэг

4. Аймгийн хүүхэд драмын театрын шинэ

барилгыг гүйцээж ашиглалтад оруулна.
1

Архангай аймгийн Хөгжимт драмын театрын

шинэ барилгыг гүйцээж ашиглалтад оруулах 
2017-2018 Улсын төсөв 6,400.0          

Ажлын гүйцэтгэлийг 70 

хувьд хүргэх
3,000.0         

Байнгын ашиглалтад 

оруулах
3,400.0         - -                - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

5.6.13. Нарийн мэргэжлээр сурч, хилийн

чанадад өндөр мэргэжлийн, академик

ажил эрхэлж байгаа монголчуудад эх

орныхоо хөгжилд алсаас хувь нэмэр

оруулах боломж бүрдүүлж, Монгол Улс

дахь эрдэм шинжилгээний байгууллага, их

дээд сургууль, лабораторитой холбож

өгнө.

5.6.12. “Зөгийн үүр” хөтөлбөрийг

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, гадаадад сурч,

ажиллаж өндөр мэдлэг, боловсрол,

технологи, ур чадвар эзэмшсэн

залуучуудыг эх орондоо тогтвор

суурьшилтай ажиллахад дэмжлэг үзүүлнэ.

ЗУРГАА. АЙМАГ, ОРОН НУТГИЙН ТАЛААР ТУСГАЙЛАН ОРУУЛАХ ЗААЛТУУД

6.1. Архангай аймаг

2. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг орчин үеийн

компьютер томографын болон дурангийн

мэс заслын шаардлагатай тоног

төхөөрөмжөөр хангана.

3. Түргэн тусламжийн машины парк

шинэчлэл хийнэ.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сум дахь

Хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэнг

Хүүхдийн парктай болгох зураг төсвийг хийж

батлуулах

2017
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
70.0               Ажлыг бүрэн дуусгах 70.0              - -                - -                - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

2 Хүүхдийн парк байгуулах 2018-2020
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
2,000.0          

Барилга угсралтын 

ажлыг 35 хувьд хүргэх
700.0            

Барилга угсралтын 

ажлыг 65 хувьд хүргэх
800.0            

Байнгын ашиглалтад 

оруулах
500.0            - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

6. Өргөн хэрэглээний 8 нэрийн бараа

бүтээгдэхүүнийг аймагтаа үйлдвэрлэх

хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.
1

Өргөн хэрэглээний 8 нэрийн бараа

бүтээгдэхүүнийг аймагтаа үйлдвэрлэх

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

2016-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр, 

бусад эх үүсвэр

8,000.0          Үйлдвэр баригдах 8,000.0         
Бараа бүтээгдэхүүний 

30 хувийг үйлдвэрлэх
-                

Бараа бүтээгдэхүүний 

50 хувийг үйлдвэрлэх
-                

Бараа бүтээгдэхүүний 

80 хувийг үйлдвэрлэх
-                ХХААХҮЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
ТББ-ууд

7. Газар тариалангийн бүс нутгийг

түшиглэн малын тэжээлийн

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ. 1

Газар тариалангийн бүс нутгийг түшиглэн

малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх

/Эрдэнэбулган, Төвшрүүлэх, Хайрхан, Өлзийт

сумдад тэжээлийн үйлдвэр байгуулах/

2016-2020 Улсын төсөв 450.0             

Аймгийн хэмжээнд 

дотоодын хэрэгцээний 

30 хувийг хангах

100.0            

Аймгийн хэмжээнд 

дотоодын хэрэгцээний 

45 хувийг хангах

150.0            

Аймгийн хэмжээнд нийт 

бүтээгдэхүүний 55 

хувийг хангах

150.0            

Аймгийн хэмжээнд нийт 

бүтээгдэхүүний 60-70 

хувийг хангах

50.0              ХХААХҮЯ ААН-үүд

Аймгийн 

ЗДТГ, 

ХХААГ, 

сумын ЗДТГ-

ууд

8. Цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэн

хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.

1
Цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэн хүчин

чадлыг нэмэгдүүлэх
2017-2019 Гадаад эх үүсвэр 10,000.0        

Гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах
-                

Ажлын гүйцэтгэлийг 50 

хувьд хүргэх
5,000.0         Ажлыг бүрэн дуусгах 5,000.0         

Цэвэрлэх 

байгууламжийн үйл 

ажиллагааг жигдрүүлэх, 

туршилт тохируулга 

хийх

-                БХБЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
ААН-үүд

1. Өлгий хотын Нисэх буудлын хатуу

хучилттай зурвасыг өргөтгөж, хүнд

даацын том онгоц хүлээж авах боломжийг

бүрдүүлнэ.

1

Холбогдох байгууллагуудад асуудлыг тавьж,

зураг төсөл хийлгэж, хөрөнгийн асуудлыг

шийдвэрлүүлэх

2017 Улсын төсөв 5,000.0          

Зураг төсөл хийлгэх 

байгууллагуудтай гэрээ 

хийх, зураг төсвийн 

үнийг шийдвэрлүүлэх

500.0            

Зураг төсвийг бэлэн 

болгох, хөрөнгийн 

асуудлыг 

шийдвэрлүүлэх

4,500.0         - -                - -                ЗТХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

1
Алтай, Сагсай сумдын дотуур байрны барилгыг

ашиглалтад оруулах
2017 Улсын төсөв 917.0             

Дотуур байрны нөхцөл 

сайжрах
917.0            - -                - -                - -                

БСШУСЯ, 

БХТ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

2
Алтанцөгц, Цэнгэл сумдын сургуулийн дотуур

байрны барилгад их засвар хийх
2018 Улсын төсөв 200.0             

Дотуур байрны нөхцөл 

сайжрах
100.0            

Дотуур байрны нөхцөл 

сайжрах
100.0            - -                - -                

БСШУСЯ, 

БХТ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

1
Нэгдсэн эмнэлэг барих техникийн нөхцөл,

газрын асуудлыг шийдвэрлэх
2017 - -                 

Бэлтгэл ажлыг 

хангуулах
-                - -                - -                - -                -

Аймгийн 

ЗДТГ, 

Нэгдсэн 

эмнэлэг

-

2
Зураг төсөл боловсруулж барилгын ажлыг

эхлүүлэх арга хэмжээ авах
2017-2018

Улсын төсөв, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

100.0             - -                Зураг төсөв батлуулах 100.0            - -                - -                БХБЯ
Аймгийн 

ЗДТГ, БХТ
-

3
Барилга барих хөрөнгийн асуудлыг

шийдвэрлүүлж, ашиглалтад оруулах
2018-2020

Улсын төсөв, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

3,000.0          - -                - -                Барьж эхлэх 2,000.0         Ашиглалтад оруулах 1,000.0         

ЭМЯ, 

аймгийн 

ЗДТГ

БХТ -

1

Малын арьс ширт анхан шатны боловсруулалт

хийх жижиг дунд үйлдвэр байгуулах төсөл

сонгон шалгаруулах

2017-2020 - -                 

Нэр бүхий 2 сумдын 

төслийн сонгон 

шалгаруулалтыг хийх

-                

Нэр бүхий 2 сумдын 

төслийн сонгон 

шалгаруулалтыг хийх

-                

Нэр бүхий 2 сумдын 

төслийн сонгон 

шалгаруулалтыг хийх

-                

Нэр бүхий 2 сумдын 

төслийн сонгон 

шалгаруулалтыг хийх

-                
Аймгийн 

ЗДТГ, ХХААГ

Сумын ЗДТГ-

ууд
-

2

Хөрөнгийн эх үүсвэрийг олох, хөнгөлөлттэй

зээлийн бодлогоор дэмжих, төсөл, хөтөлбөрт

хамруулах

2017-2020 - -                 Эх үүсвэр бий болгох -                
Хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

олох
-                

Хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

олох
-                

Хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

олох
-                

Аймгийн 

ЗДТГ

Сумын ЗДТГ-

ууд
-

3

Үйлдвэр байгуулах, ашиглалтад оруулах, үр

ашигтай үйл ажиллагаа явуулахад бодлогоор

дэмжлэг үзүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв 2,600.0          
Дэлүүн, Ногооннуур 

сумдад үйлдвэр барих
600.0            

Булган, Толбо сумдад 

үйлдвэр барих
600.0            

Өлгий суманд үйлдвэр 

барих
800.0            

Улаанхус, Цэнгэл 

сумдад үйлдвэр барих
600.0            ХХААХҮЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

1. Баянхонгор-Говь-Алтайн чиглэлийн

замын Баянхонгор-Бууцагаан чиглэлийн

замыг үргэлжлүүлэн барьж, ашиглалтад

оруулна.

1
Баянхонгор-Бууцагаан чиглэлийн авто замыг

барьж ашиглалтад оруулах
2017-2018 Гадаад зээл 136,600.0      

Авто замын ажлын 80 

хувийг гүйцэтгэх
110,000.0     

Авто замын ажлыг 

бүрэн дуусгах
26,600.0       - -                - -                ЗТХЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

2. Баянхонгор сумын дулааны шугам

сүлжээг шинэчилнэ.

1

Аймгийн төвд дулааны станц барьж, агаарын

бохирдол, утааны асуудлыг багасгахын

зэрэгцээ хэрэглээний халуун усны төвлөрсөн

системтэй болж, хуучирсан инженерийн

шугамыг шинэчлэх, өргөтгөх, инженерийн

шугам тавигдсан багуудын айл өрхийг холбох

2017-2020

Улсын төсөв, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

17,500.0        

Гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулж, бэлтгэл 

ажил хийгдэх

-                
Барилга угсралтын 

ажлыг эхлүүлэх
7,000.0         

Дулааны станцын 

барилгын ажлыг 

дуусгах, аймгийн 

төвийн дулааны шугам 

сүлжээний ажлыг 

эхлүүлэх

7,000.0         

Дулааны станцыг бүрэн 

ашиглалтад оруулах, 

айл өрхүүдийг 

хэрэглээний халуун 

усны шугамд холбох

3,500.0         ЭХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

1
Соёлын төвийн барилга барих /Гурванбулаг

сум/
2017-2018 Улсын төсөв 1,748.2          

Соёлын төвийн 

барилгыг эхлүүлэх
-                

Соёлын төвийн 

барилгыг барьж, 

ашиглалтад оруулах

1,748.2         - -                - -                БСШУСЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

2 Соёлын төвийн барилга барих /Галуут сум/ 2017-2018 Улсын төсөв 1,748.2          
Соёлын төвийн 

барилгыг эхлүүлэх
-                

Соёлын төвийн 

барилгыг барьж, 

ашиглалтад оруулах

1,748.2         - -                - -                БСШУСЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

3
Соёлын төвийн барилга барих /Хүрээмарал

сум/
2018-2019 Улсын төсөв 1,748.2          - -                

Соёлын төвийн 

барилгыг эхлүүлэх
-                

Соёлын төвийн 

барилгыг барьж, 

ашиглалтад оруулах

1,748.2         - -                БСШУСЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

4 Соёлын төвийн барилга барих /Заг сум/ 2018-2019 Улсын төсөв 1,748.1          - -                
Соёлын төвийн 

барилгыг эхлүүлэх
-                

Соёлын төвийн 

барилгыг барьж, 

ашиглалтад оруулах

-                - 1,748.1         БСШУСЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

5
Соёлын төвийн барилга барих /Шаргалжуут

тосгон/
2019-2020 Улсын төсөв 1,748.1          - -                - -                

Соёлын төвийн 

барилгыг эхлүүлэх
-                

Соёлын төвийн 

барилгыг барьж, 

ашиглалтад оруулах

1,748.1         БСШУСЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

4. Баянхонгор суманд усан бассейн бүхий

спорт цогцолборыг барьж дуусгана. 1
Спорт цогцолбор, усан бассейны барилга

барих /Баянхонгор сум/
2017-2018 Улсын төсөв 9,000.0          

Спорт цогцолборын 

барилгын ажлыг 

эхлүүлэх

4,500.0         

Спортын цогцолборын 

барилгыг барьж, 

ашиглалтад оруулах

4,500.0         - -                - -                БСШУСЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

5. Баянхонгор суманд орчин үеийн 300

хүний суудал бүхий кино театр барина. 1 Кино театрыг барьж ашиглалтад оруулах 2017-2019 Улсын төсөв 1,809.0          Зураг төсвийг хийх 9.0                
Кино театрыг барьж 

эхлэх
1,000.0         

Кино театрыг барьж 

дуусгах, ашиглалтад 

оруулах

800.0            - -                БСШУСЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

5. Хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт

хүрээлэнг Хүүхдийн парктай болгоно.

6.2. Баян-Өлгий аймаг

2. Алтанцөгц, Цэнгэл, Алтай, Сагсай

сумдад сургуулийн хүүхдийн дотуур байр

барина.

3. Өлгий сумын төвийг 120 ортой

хүүхдийн эмнэлэгтэй болгоно.

4. Өлгий хот болон Дэлүүн, Булган,

Ногооннуур, Улаанхус, Цэнгэл, Толбо

зэрэг томоохон сумдад арьс шир

боловсруулах үйлдвэр байгуулна.

6.3. Баянхонгор аймаг

3. Заг, Гурванбулаг, Хүрээмарал,

Бууцагаан, Жинст, Баян-Овоо сумдад

соёлын төв барина.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

6. Цементийн үйлдвэр байгуулж, баруун

бүсийг хангана.

1
Цементийн үйлдвэр байгуулж, баруун бүс

нутгийн хэрэгцээг хангах
2017-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

4,400.0          

Цементийн түүхий 

эдийн орон нутгийн 

судалгаа хийж, нөөцийг 

тогтоох, ТЭЗҮ-ийг 

хийлгэх

200.0            
Үйлдвэр байгуулах ААН-

ийг сонгон шалгаруулах
-                

Үйлдвэр байгуулах 

ажлыг эхлүүлэх
2,200.0         

Үйлдвэр байгуулагдах, 

цемент нийлүүлж эхлэх
2,000.0         БХБЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

7. Ноос, ноолуур болон мал аж ахуйн

түүхий эд боловсруулах үйлдвэр

байгуулна.

1 Үйлдвэрийг байгуулж ашиглалтад оруулах 2017-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

10,000.0        

Үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг 

хийлгэх, барилгын 

ажлыг эхлүүлэх

2,000.0         

Үйлдвэрийг байгуулж, 

үйлдвэрлэл явуулж 

эхлэх

8,000.0         - -                - -                ХХААХҮЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

8. Жил бүр 20-оос доошгүй инженерийн

хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргаж, 50-аас

багагүй газарт усны хайгуулын ажил

хийнэ.

1

Хайгуул хийсний үр дүнд инженерийн хийцтэй

гүн өрмийн 80 худаг гаргах, хайгуулын ажлыг

200 цэгт хийх

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
2,000.0          

Усны хайгуулын ажлыг 

50 цэгт хийх, шинээр 20 

инженерийн хийцтэй 

гүн өрмийн худаг гаргах

500.0            

Усны хайгуулын ажлыг 

50 цэгт хийх, шинээр 20 

инженерийн хийцтэй 

гүн өрмийн худаг гаргах

500.0            

Усны хайгуулын ажлыг 

50 цэгт хийх, шинээр 20 

инженерийн хийцтэй 

гүн өрмийн худаг гаргах

500.0            

Усны хайгуулын ажлыг 

50 цэгт хийх, шинээр 20 

инженерийн хийцтэй 

гүн өрмийн худаг гаргах

500.0            ХХААХҮЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

1. Хялганат-Хангал-Эрдэнэт чиглэлийн

хатуу хучилттай автозамын ажлыг хийж

гүйцэтгэнэ.
1

Хялганат-Хангал-Эрдэнэт чиглэлийн хатуу

хучилттай авто замын ажлыг хийж гүйцэтгэх
2017-2020 Улсын төсөв 72,000.0        

70 км зам шинээр 

баригдаж, ашиглалтад 

орох

36,000.0       - 36,000.0       - -                - -                ЗТХЯ

Булган, 

Орхон 

аймгийн 

ЗДТГ-ууд

-

1

Газар тариалан эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор

Хутаг-Өндөр суманд 15000 тн багтаамжтай үр

тариа хадгалах элеваторын барилгыг барих

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
5,670.5          

Тэшиг, Хутаг-Өндөр, 

Баян-Агт, Сайхан, 

Хөвсгөл аймгийн 

Тариалан сумуудын үр 

тариаг хадгалах, 

нөөцлөх боломжтой 

болох

3,000.0         

Үр тариа хүлээн авч 

хадгалах хүчин чадал 

багтаамж нэмэгдэх

2,670.5         - -                - -                ХХААХҮЯ
Аймгийн 

ЗДТГ, ХХААГ
ААН-үүд

2

Аймгийн төв, Хутаг-Өндөр сумдад төмс,

хүнсний ногоо хадгалах 5000 тн багтаамжтай

механикжсан зоорь барих

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
10,000.0        

Хүнсний ногооны 

хангамж нэмэгдэж, 

хүнсний баталгаат 

байдал сайжрах

5,000.0         

Төмс, хүнсний ногооны 

хадгалалт хамгаалалт 

сайжрах, хүн амын 

хүнсний аюулгүй 

байдал хангагдах, 

эрүүл аюулгүй хүнсээр 

жилийн 4 улиралд 

хангагдах

5,000.0         - -                - -                ХХААХҮЯ
Аймгийн 

ЗДТГ, ХХААГ
ААН-үүд

3. Мах боловсруулах дунд зэргийн хүчин

чадал бүхий үйлдвэрийг Булган,

Дашинчилэн сумдад байгуулна.

1

Мах боловсруулах дунд зэргийн хүчин чадал

бүхий үйлдвэрийг Булган, Дашинчилэн сумдад

байгуулах

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
1,200.0          

Дашинчилэн суманд 

махны үйлдвэр 

байгуулах

600.0            

Аймгийн төвд мах 

боловсруулах үйлдвэр 

байгуулах

600.0            - -                - -                ХХААХҮЯ
Аймгийн 

ЗДТГ, ХХААГ
ААН-үүд

1. Тайширын усан цахилгаан станцаас

аймгийн төв хүртэлх цахилгаан

дамжуулах агаарын шугамыг 110 кВ

болгон өргөтгөж, цахилгаан эрчим хүчний

чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

1

Тайшир-Есөнбулаг сум чиглэлийн 35 кВт-ын

цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг 110

кВт, аймгийн төв доторх 6 кВт-ын гаргалгааг

10кВт болгон тус тус өргөтгөх

2016-2018 Улсын төсөв 7,900.0          

110 кВ-ын цахилгаан 

дамжуулах агаарын 

шугам шинээр барих

7,900.0         - -                - -                - -                ЭХЯ СЯ, ЗГХЭГ
Аймгийн 

ЗДТГ

2. Аймгийн төвд улсын төсвийн хөрөнгө

оруулалтаар дулааны станц шинээр

барьж, ашиглалтад оруулна.
1

Алтай хотод 35мВт-ын хүчин чадалтай

дулааны станц барих, шугам сүлжээг шинээр

барих, өргөтгөх ажлыг хийж гүйцэтгэх

2017-2019 Гадаад эх үүсвэр 20,000.0        

 Дулааны станцын 

барилга угсралтын 

ажлыг эхлүүлэх

10,000.0       

Дулааны станцын 

барилга угсралтын 

ажил дуусч, 

ашиглалтад орох

5,000.0         

Дулааны шугам сүлжээг 

шинэчлэх, өргөтгөх 

ажил хийгдэж, 

ашиглалтад орох

5,000.0         - -                ЭХЯ СЯ, ЗГХЭГ
Аймгийн 

ЗДТГ

3. Сургуулийн барилга, спорт заалны

барилга, 960 суудал /Говь-Алтай,

Есөнбулаг, ЭМШУИС-ийн харъяа Анагаах

ухааны коллеж/

1

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг суманд

баригдаж байгаа ЭМШУИС-ийн харьяа 960

суудалтай салбар сургуулийн барилгын ажлын

үлдэгдэл санхүүжилтийг шийдвэрлэж,

ашиглалтад оруулах

2016-2020 Улсын төсөв 3,763.7          
Үлдэгдэл хөрөнгийн эх 

үүсвэр шийдвэрлэгдэх
2,000.0         

Барилга угсралтын 

ажлыг үргэлжлүүлэх
1,763.7         

960 суудалтай 

сургуулийн барилга 

ашиглалтад орох

-                - -                БСШУСЯ СЯ, ЗГХЭГ
Аймгийн 

ЗДТГ

4. Алтай хотыг ундны цэвэр усаар хангаж

байгаа өнөөгийн түвшинг бататган

цаашид төгс шийдвэрлэх зорилгоор

Завхан голоос аймгийн төв хүртэлх 50 км

ус дамжуулах шугам хоолой шинээр

татаж, дагалдах тоног төхөөрөмжийг

суурилуулан, ус цэвэршүүлэх станцын

хамт барих арга хэмжээ авна.

1

"Тайшир-Алтай" төслийг хэрэгжүүлж, эрүүл

ахуйн шаардлагад нийцсэн усны хэрэглээг

нэмэгдүүлэх

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр 76,194.3        
Хөрөнгийн эх үүсвэр 

шийдвэрлэгдэх
-                

Барилга угсралтын 

ажлыг эхлүүлэх
19,065.2       

Барилга угсралтын 

ажлыг үргэлжлүүлэх
19,000.0       

Алтай хотын иргэд 

эрүүл ахуйн шаардлага 

хангасан усаар 

хангагдах

38,129.1       БХБЯ
СЯ, БОАЖЯ, 

ЗГХЭГ

Аймгийн 

ЗДТГ

1

Сүмбэр сумын 1 дүгээр багт баригдаж буй

Канад загварын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн

барилгын ажлыг дуусгах

2017 Улсын төсөв 280.0             

100 хүүхдийн цэцэрлэг 

шинээр ашиглалтад 

орох

280.0            - -                - -                - -                БСШУСЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

БСУГ

2
Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 150

хүүхдийн өргөтгөлийн барилгыг шинээр барих
2017-2019 Улсын төсөв 1,617.0          - -                - -                

150 хүүхдийн цэцэрлэг 

шинээр ашиглалтад 

орох

1,617.0         - -                БСШУСЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

БСУГ

3
Шивээговь сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн 100

хүүхдийн өргөтгөлийн барилгыг шинээр барих
2017-2020 Улсын төсөв 2,000.0          - -                - -                - -                

150 хүүхдийн цэцэрлэг 

шинээр ашиглалтад 

орох

2,000.0         БСШУСЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

БСУГ

1
Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн 640

хүүхдийн барилгыг шинээр барих
2017 Улсын төсөв 5,000.0          

960 хүүхдийн 

сургуулийн барилга 

шинээр ашиглалтад 

орох

5,000.0         - -                - -                - -                БСШУСЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

БСУГ

2
Шивээговь сумын 3 дугаар сургуулийн 640

хүүхдийн барилгыг шинээр барих
2017-2018 Улсын төсөв 4,724.0          - -                

640 хүүхдийн 

сургуулийн барилга 

шинээр ашиглалтад 

орох

4,724.0         - -                - -                БСШУСЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

БСУГ

3. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 2 дахь

шатлалын шинэ барилга барина.
1

Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 2 дахь шатлалын

190 ортой шинэ барилга барих
2017 Улсын төсөв 6,900.0          

Стандартын шаардлага 

хангасан 190 ортой 

эмнэлгийн байртай 

болох

6,900.0         - -                - -                - -                ЭМЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
Аймгийн ЭМГ

4. Боржигон чуулгыг шинэ байртай

болгоно.
1 Боржигон чуулгын шинэ барилга барих 2017-2020 Улсын төсөв 5,494.0          

Хөрөнгө оруулалтыг 

шийдвэрлүүлэх
-                

Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
3,000.0         

Барилгын ажлыг 

ашиглалтад оруулах
2,494.0         

400 хүний суудалтай 

соёлын ордонтой болох
-                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

БСУГ

6.4. Булган аймаг

2. Булган аймгийн газар тариалан

эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор Хутаг-

Өндөр суманд 15000 тн багтаамжтай үр

тариа хадгалах элеваторын барилгыг

барих, аймгийн төв, Хутаг-Өндөр сумдад

төмс, хүнсний ногоо хадгалах

механикжсан зоорь барина.

6.5. Говь-Алтай аймаг

6.6. Говьсүмбэр аймаг

1. Сүмбэр, Шивээговь суманд шинэ

цэцэрлэг барина.

2. Сүмбэр сумын 2 дугаар сургууль,

Шивээговь сумын 3 дугаар сургуулийг

хичээлийн шинэ байртай болгоно.

6.7. Дархан-Уул аймаг
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1. Дархан-Шарын гол чиглэлийн 48 км

авто зам, авто замын байгууламжийн

ажлыг эхлүүлнэ.
1

Дархан-Шарын гол чиглэлийн 48 км авто зам,

авто замын байгууламжийг эхлүүлэх
2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
29,090.5        

Төмөр бетон гүүр 

болон замын суурийн 

ажлыг эхлүүлэх

7,272.6         

Замын суурийн ажлын 

гүйцэтгэл 80 хувьд 

хүрэх

7,272.6         

Замын суурийн ажил 

хийгдэж дуусах, 

асфальт бетон хучилт 

50 хувь хийгдэх

7,272.6         

Асфальт бетон хучилт 

хийгдэж дуусах, зам 

ашиглалтад орох

7,272.7         

ЗТХЯ, 

аймгийн 

ЗДТГ

- -

2. Дархан хотын цахилгаан хангамжийн

найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор

цахилгаан дамжуулах төв шугамыг тойрог

схемд шилжүүлнэ.

1

Дархан хотын цахилгаан хангамжийн

найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор

цахилгаан дамжуулах төв шугамыг тойрог

схемд шилжүүлэх

2017-2020 Улсын төсөв 29,700.0        

110 кВт-ын шугам 

барих трассын зураг 

гаргаж, газрын 

зөвшөөрөл авах, дэд 

станцын зураг хийх

200.0            
110 кВт-ын 12 км 

агаарын шугам барих 
13,000.0       

110/35/6 кВт-ын Зулзага 

дэд станц барих, 

110кВт-ын Ерөө 

агаарын шугам барих

7,500.0         

Цахилгаан дамжуулах 

төв шугамыг тойрог 

схемд шилжүүлсэн 

байх

9,000.0         ЭХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

3. Арьс шир, ноос ноолуур боловсруулах

үйлдвэрийг байгальд ээлтэй цогцолбор

хэлбэрээр хөгжүүлнэ.
1

Арьс шир, ноос ноолуур боловсруулах

үйлдвэрийг байгальд ээлтэй цогцолбор

хэлбэрээр хөгжүүлэх

2017-2020

Улсын төсөв, хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалт

21,100.0        

Улсын болон орон 

нутгийн төсвийн 

хөрөнгөөр дэд бүтцийн 

зураг төсөл 

боловсруулах

100.0            

Боловсруулах 

үйлдвэрийн 

цогцолборын дэд бүтэц 

хийгдэх, 

үйлдвэрлэлийн суурь 

хийгдэх

5,000.0         

Боловсруулах 

үйлдвэрлэл кластер 

хэлбэрээр баригдах

8,000.0         

Боловсруулах 

үйлдвэрийн 

цогцолборын эхний 

ээлж ашиглалтад орох

8,000.0         

ХХААХҮЯ, 

аймгийн 

ЗДТГ

- -

4. "Багш хотхон" болон "Боловсрол

хотхон"-ы бүтээн байгуулалтыг үе

шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

1

“Багш хотхон” болон “Боловсрол хотхон”-ы

бүтээн байгуулалтыг үе шаттайгаар

хэрэгжүүлэх

2017-2020
Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
7,025.0          

Орон нутгийн төсвөөр 

төслийн ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулж дуусгах

25.0              

“Боловсрол хотхон”-ыг 

цэвэр бохир ус, дулаан, 

цахилгаан, холбооны 

нэгдсэн системд холбох

1,000.0         

Багшийн хөгжлийн төв, 

сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор, багшийн 

орон сууцны барилга 

бүтээн байгуулалтыг 

ипотекийн зээлд 

хамруулах

1,000.0         

960 хүүхдийн хүчин 

чадалтай ЕБС, багшийн 

хувийн болон нийтийн 

орон сууц , төвлөрсөн 

номын сан зэрэг 2 дахь 

үе шатны ажил хийгдэх

5,000.0         БСШУСЯ
Аймгийн 

БСУГ
-

5. Хүүхэд хөгжлийн ордонтой болно.

1 Хүүхэд хөгжлийн ордонтой болох 2017
Орон нутгийн төсөв, 

гадаад тусламж
1,053.9          

Хүүхэд хөгжлийн ордны 

барилгыг ашиглалтад 

оруулах

803.3            

Хүүхэд хөгжлийн ордны 

тоног төхөөрөмжийг 

суурилуулах

250.6            - -                - -                
Аймгийн 

ЗДТГ
- -

6. “Спорт цогцолбор”-ын төвийг бүрэн

ашиглалтад оруулах асуудлыг

шийдвэрлүүлнэ.
1

“Спорт цогцолбор”-ын төвийг бүрэн

ашиглалтад оруулах асуудлыг шийдвэрлүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв 11,000.0        

Барилга угсралтын 

ажлын явц нэмэгдэх
1,000.0         

Барилга угсралтын 

ажлын явц нэмэгдэх
4,000.0         

Барилга угсралтын 

ажлын явц нэмэгдэж, 

тоног төхөөрөмж 

суурилагдах

4,000.0         
Барилгын ажил дуусч 

ашиглалтад орох
2,000.0         БСШУЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

7. Төрөх эмнэлгийг шинээр барьж,

нэгдсэн эмнэлгийн хашаан доторх

замуудыг өргөтгөж сайжруулна.

1

Төрөх эмнэлгийг шинээр барьж, нэгдсэн

эмнэлгийн хашаан доторх замуудыг өргөтгөж

сайжруулах

2017-2019 Улсын төсөв 4,682.9          
Барилгын зураг төсөл 

боловсруулах
100.0            

Барилга угсралтын 

ажил хийгдэх 
2,500.0         

Барилга ашиглалтад 

орох
2,082.9         - -                ЭМЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

8. Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн

бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн

хөгжлийн төв байгуулна.
1

Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй

хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

байгуулах

2017-2018 Гадаад эх үүсвэр 4,000.0          

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн хөгжлийн 

төвийн барилга 

баригдаж эхлэх

3,000.0         

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн хөгжлийн 

төвийн барилга 

баригдах

1,000.0         - -                - -                

ХНХЯ, 

аймгийн 

ЗДТГ

- -

9. Дархан-Уул аймагт өндөр настан

тэтгэвэрт гарсан иргэдийн асран

хамгаалах Герентологийн төв байгуулна.

1

Дархан-Уул аймагт өндөр настан, тэтгэвэрт

гарсан иргэдийн асран хамгаалах

Герентологийн төв байгуулах

2018-2019
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
2,000.0          - -                Зураг төсөл хийгдэх 50.0              

Нөхөн сэргээх төвийн 

барилга баригдах
1,950.0         - -                

ХНХЯ, 

аймгийн 

ЗДТГ

- -

10. Дархан хотын төв цэвэрлэх

байгууламжийг шинэчлэх ажлыг

үргэлжлүүлнэ.
1

Дархан хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг

шинэчлэх ажлыг үргэлжлүүлэх
2016-2020 Гадаад зээл 44,000.0        

Цэвэрлэх 

байгууламжийн 

шинэчлэлтийн ажлыг 

эхлүүлэх

10,000.0       

Цэвэрлэх 

байгууламжийн 

шинэчлэлтийн ажил 

хийгдэж дуусах

20,000.0       

Цэвэрлэх 

байгууламжийг 

ашиглалтад оруулах 

10,000.0       
Зөвлөх үйлчилгээ 

болон үр дүнг тооцох
4,000.0         

БХБЯ, 

аймгийн 

ЗДТГ

- -

1. Сайншанд-Хамарын хийдийн

засмалаас салаалж, Зүүнбаян хүртэл

хатуу хучилттай зам тавина.

1

Сайншанд-Хамарын хийд чиглэлийн авто

замын уулзвараас Зүүнбаян баг хүртэлх 16 км

хатуу хучилттай авто замыг барих

2017-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
9,603.0          - 3.0                

Улсын төсөвт тусган 

батлуулах
-                

Ажлын гүйцэтгэлийг 50 

хувьд хүргэх
4,800.0         Ажлыг бүрэн дуусгах 4,800.0         ЗТХЯ

Аймгийн 

ЗДТГ, 

ГХБХБГ

-

2. Сайншанд-Замын-Үүдийн засмал

замаас салаалж, Бүрдэнэ Булгийн

бөөрний сувилал хүртэл хатуу хучилттай

зам тавина.

1

Чойр-Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн босоо

тэнхлэгийн авто замаас Бүрдэнэ булаг бөөрний

сувилал хүртэлх 18 км сайжруулсан авто зам

барих зураг төсөв, ТЭЗҮ-ийг боловсруулах

2018 Улсын төсөв 90.0               - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 90.0              - -                - -                

ЗТХЯ, 

аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ГХБХБГ
-

3. Эрдэнэ суманд дотуур байр барина. /75

хүүхдийн/ 1 Дотуур байр барих /Эрдэнэ сум/ 2017 Улсын төсөв 1,065.0          Ажлыг бүрэн дуусгах 1,065.0         - -                - -                - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ, 

ГХБХБГ

-

4. Сайншанд суманд Залуус хөгжлийн төв

барина.

5. Аймгийн төвд Хөгжлийн бэрхшээлтэй

иргэдэд зориулсан төв барина.

6. Аймгийн төвд эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн

төв барина.

1
5 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл барих /150

хүүхэд, Сайншанд/
2017 Улсын төсөв 757.0             Ажлыг бүрэн дуусгах 757.0            - -                - -                - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ, 

ГХБХБГ

-

2
8 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл барих

/Сайншанд/
2017 Улсын төсөв 570.5             Ажлыг бүрэн дуусгах 570.5            - -                - -                - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ, 

ГХБХБГ

-

3
Цэцэрлэг барих /125 хүүхэд, Сайншанд,

Зүүнбаян баг/
2018 Улсын төсөв 1,065.0          - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 1,065.0         - -                - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ, 

ГХБХБГ

-

4 Цэцэрлэг барих /Сайншанд, 1 дүгээр баг/ 2019 Улсын төсөв 1,800.0          - -                - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 1,800.0         - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ, 

ГХБХБГ

-

5 Цэцэрлэг барих /Сайншанд, 6 дугаар баг/ 2019 Улсын төсөв 1,800.0          - -                - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 1,800.0         - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ, 

ГХБХБГ

-

8. Аймгийн төвд халдвартын эмнэлэг

барина.
1

Аймгийн төвд Халдвартын эмнэлэг шинээр

барих
2017-2018 Улсын төсөв 4,200.0          

Ажлын гүйцэтгэлийг 50 

хувьд хүргэх
2,100.0         Ажлыг бүрэн дуусгах 2,100.0         - -                - -                

Аймгийн 

ЗДТГ
Аймгийн ЭМГ -

9. Аймгийн төвд хүүхдийн эмнэлэг

барина.
1 Аймгийн төвд Хүүхдийн эмнэлэг шинээр барих 2017-2018 Улсын төсөв 3,900.0          

Ажлын гүйцэтгэлийг 50 

хувьд хүргэх
1,950.0         Ажлыг бүрэн дуусгах 1,950.0         - -                - -                

Аймгийн 

ЗДТГ
Аймгийн ЭМГ -

10. АШУҮИС-ийн аймаг дахь салбар

сургуулийн шинэ хичээлийн байр барина. 1
АШУҮИС-ийн хичээлийн байрны барилга барих

/Сайншанд/
2017 Улсын төсөв 2,200.0          Ажлыг бүрэн дуусгах 2,200.0         - -                - -                - -                АШУҮИС

Аймгийн 

ЗДТГ, 

ГХБХБГ

-

11. Сайншанд суманд 1000 хүний

суудалтай Спорт цогцолбор барина.
1 Спорт цогцолбор барих /Сайншанд/ 2017-2018 Улсын төсөв 5,862.9          - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 5,862.9         - -                - -                

Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

БТСГ
-

6.8. Дорноговь аймаг

1

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад,

эмэгтэйчүүд, залуусын хөгжлийн төвийг

цогцоор нь барих

2018-2019
Орон нутгийн төсөв, 

гадаад эх үүсвэр
2,800.0          - -                

Ажлын гүйцэтгэлийг 30 

хувьд хүргэх
1,500.0         Ажлыг бүрэн дуусгах 1,300.0         - -                

Аймгийн 

ЗДТГ
- -

7. Сайншанд суманд цэцэрлэг барина.

/300 хүүхдийн/
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

12. Аймгийн төвд мал аж ахуйн

бүтээгдэхүүн эцэслэн боловсруулах

үйлдвэрийн цогцолбор барина.

1
Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн эцэслэн

боловсруулах цогцолбор үйлдвэр барих
2018-2019

Хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт
1,500.0          

Ажлын гүйцэтгэлийг 20 

хувьд хүргэх
-                

Ажлын гүйцэтгэлийг 40 

хувьд хүргэх
750.0            

Ажлын гүйцэтгэлийг 70 

хувьд хүргэх
300.0            Ажлыг бүрэн дуусгах 450.0            

Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ
-

13. Сайншанд сумын цэвэрлэх

байгууламжид техникийн шинэчлэл хийнэ.

1

Аймгийн төвд шинээр цэвэрлэх байгууламжийг

ашиглалтад оруулан, цэвэрлэгдсэн усыг

цаашид үйлдвэрлэлийн технологи болон

ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглахыг

дэмжих

2017-2018 Гадаад зээл 6,394.0          
Ажлын гүйцэтгэлийг 30 

хувьд хүргэх
1,920.0         

Ажлын гүйцэтгэлийг 90 

хувьд хүргэх
3,834.6         Ажлыг бүрэн дуусгах 639.4            - -                БХБЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

1

Чойбалсан хотоос Хавирга хилийн боомт

чиглэлд 124.5 км хатуу хучилттай авто зам

барих

2017-2018 Улсын төсөв 114,045.0      

Эхний 62 км хатуу 

хучилттай авто зам 

баригдах

55,786.0       

Төгсгөлийн 62.5 км 

хатуу хучилттай авто 

зам баригдах

58,259.0       - -                - -                ЗТХЯ СЯ, ҮХГ
Аймгийн 

ЗДТГ

2
Чойбалсан сумаас Эрээнцав боомт чиглэлд

200 км хатуу хучилттай авто зам барих
2017-2018 Улсын төсөв 95,200.0        

Эхний 100 км хатуу 

хучилттай авто зам 

баригдах

47,600.0       

 Төгсгөлийн 100 км 

хатуу хучилттай авто 

зам баригдах

47,600.0       - -                - -                ЗТХЯ СЯ, ҮХГ
Аймгийн 

ЗДТГ

3

Чойбалсан хотоос Баянхошуу хилийн боомт

/Халхгол сум/ чиглэлд 323 км хатуу хучилттай

авто зам барих

2017-2018 Улсын төсөв 183,500.0      

1 дүгээр хэсгийн 115.4 

км хатуу хучилттай авто 

зам баригдах

79,300.0       

2, 4 дүгээр хэсгийн 

149.8 км хатуу 

хучилттай авто зам 

баригдах

104,200.0     - -                - -                ЗТХЯ СЯ, ҮХГ
Аймгийн 

ЗДТГ

4

Чойбалсан хотоос Ульхан хилийн боомт

чиглэлд 233.48 км хатуу хучилттай авто зам

барих

2017-2018 Улсын төсөв 245,057.0      

1, 2 дугаар хэсгийн 135 

км /50+85/ хатуу 

хучилттай авто зам 

баригдах

152,550.0     

3, 4 дүгээр хэсгийн 

98.48 км /60.88+37.6/ 

хатуу хучилттай авто 

зам баригдах

92,507.0       - -                - -                ЗТХЯ СЯ, ҮХГ
Аймгийн 

ЗДТГ

2. "Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем"

ТӨХК-ийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.
1

Чойбалсангийн ДЦС-ын суурилагдсан хүчин

чадлыг 50 МВт-аар нэмэгдүүлэх
2017-2018 Улсын төсөв 211,500.0      

 Өргөтгөлийн ажлыг 

эхлүүлэх
117,500.0     

 Өргөтгөлийн ажил 

хэрэгжиж, дуусах
94,000.0       - -                - -                 ЭХЯ СЯ, ҮХГ

Аймгийн 

ЗДТГ, 

"ДБЭХС" 

ТӨХК

3. Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн

барилга шинээр барина. 1
Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн барилга

шинээр барих
2017-2018 Улсын төсөв 1,300.0          

Барилга угсралтын 

ажил бүрэн хийгдэх
1,000.0         

Дотоод засал, тоног 

төхөөрөмжөөр бүрэн 

хангагдах

300.0            - -                - -                ЭМЯ СЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

1 Хүүхдийн ордон шинээр барих 2017-2018 Улсын төсөв 5,600.0          

Барилгын суурь ханын 

өрөлт, хучилт, дулаан 

болон цэвэр бохир 

усны шугам хоолойн 

холболт хийгдэх

3,600.0         

Орчин үеийн дэвшилтэт 

технологи, тоног 

төхөөрөмжөөр бүрэн 

хангагдах

2,000.0         - -                - -                ХНХЯ СЯ, ХЗХГ
Аймгийн 

ЗДТГ

2 Спортын ордон шинээр барих 2017-2018 Улсын төсөв 10,000.0        

Барилгын торх бүрэн 

баригдаж дуусах, 

сантехник, цахилгааны 

дотор болон төвийн 

шугамд холбогдох ажил 

хийгдэж дуусах

5,000.0         

Барилга бүрэн 

ашиглалтад орж, орчин 

үеийн дэвшилтэт 

технологи бүхий тоног 

төхөөрөмжөөр бүрэн 

хангагдах

5,000.0         - -                - -                БСШУСЯ СЯ, БТСГ
Аймгийн 

ЗДТГ

1
Луус суманд сурагчдын дотуур байр шинээр

барих
2019 Улсын төсөв 910.0             - -                - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 910.0            - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

2
Адаацаг суманд сурагчдын дотуур байр шинээр

барих
2020 Улсын төсөв 910.0             - -                - -                - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 910.0            БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

1
Дэлгэрхангай суманд спорт заалны барилга

шинээр барих
2017 Улсын төсөв 970.3             Ажлыг бүрэн дуусгах 970.3            - -                - -                - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

2
Адаацаг суманд спорт заалны барилга шинээр

барих
2018 Улсын төсөв 970.3             - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 970.3            - -                - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

3
Сайхан-Овоо суманд спорт заалны барилга

шинээр барих
2019 Улсын төсөв 970.3             - -                - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 970.3            - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

4
Луус суманд спорт заалны барилга шинээр

барих
2020 Улсын төсөв 970.3             - -                - -                - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 970.3            БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

5
Говь-Угтаал суманд спорт заалны барилга

шинээр барих
2018 Улсын төсөв 970.3             - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 970.3            - -                - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

3. Говийн ирээдүйн цогцолбор сургуульд

спорт заал барина.
1

Говийн ирээдүйн цогцолбор сургуульд спорт

заал шинээр барих
2017 Улсын төсөв 970.3             Ажлыг бүрэн дуусгах 970.3            - -                - -                - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

1
Эрдэнэдалай суманд хүн эмнэлгийн барилга

барьж дуусгах
2018 Улсын төсөв 1,365.0          - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 1,365.0         - -                - -                ЭМЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

2
Дэлгэрхангай сумын хүн эмнэлгийн барилгын

ажлыг дуусгах
2017 Улсын төсөв 1,365.0          Ажлыг бүрэн дуусгах 1,365.0         - -                - -                - -                ЭМЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

5. Төв Халхын дуулалт жүжгийн театрын

барилгын ажлыг дуусгана.
1

Төв Халхын дуулалт жүжгийн театрын шинэ

барилгын ажлыг дуусгах
2017-2019 Улсын төсөв 7,100.0          

Ажлын гүйцэтгэл 30 

хувьд хүрэх
2,000.0         

Ажлын гүйцэтгэл 80 

хувьд хүрэх
3,100.0         Ажлыг бүрэн дуусгах 2,000.0         - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

1
Адаацаг суманд соёлын төвийн барилга

шинээр барих
2019 Улсын төсөв 750.0             - -                - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 750.0            - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

2
Цагаандэлгэр суманд соёлын төвийн барилга

шинээр барих
2018-2019 Улсын төсөв 1,529.4          - -                

Ажлын гүйцэтгэл 40 

хувьд хүрэх
611.8            Ажлыг бүрэн дуусгах 917.6            - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

3
Баянжаргалан суманд соёлын төвийн барилга

шинээр барих
2019-2020 Улсын төсөв 1,154.8          - -                - -                

Ажлын гүйцэтгэл 60 

хувьд хүрэх
692.9            Ажлыг бүрэн дуусгах 461.9            БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

4
Өндөршил суманд соёлын төвийн барилга

шинээр барих
2020 Улсын төсөв 1,500.0          - -                - -                - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 1,500.0         БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

5
Дэлгэрцогт суманд соёлын төвийн барилга

шинээр барих
2018-2019 Улсын төсөв 940.0             - -                

Ажлын гүйцэтгэл 40 

хувьд хүргэх
376.0            Ажлыг бүрэн дуусгах 564.0            - -                БСШУСЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

7. Аймгийн төвийн цэвэрлэх

байгууламжийг шинээр барьж, хүчин

чадлыг нь нэмэгдүүлнэ.

1
Аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламжийг

шинээр барих
2017-2020 Улсын төсөв 8,000.0          

Зураг төсвийг дуусгаж, 

магадлалаар 

баталгаажуулах

-                
Ажлын гүйцэтгэл 30 

хувьд хүргэх
2,400.0         

Ажлын гүйцэтгэл 60 

хувьд хүргэх
2,400.0         Ажлыг бүрэн дуусгах 3,200.0         БХБЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

1. Завхан аймгийн Улиастай хот, Говь-

Алтай аймгийн чиглэлд орших Ширээгийн

голд 120 м-ийн урттай төмөр бетонон гүүр

барина.

1

Баруун бүс нутгийн улсын чанартай босоо

тэнхлэгийн замд 120 м урт төмөр бетон гүүр

барих

2017-2019 Улсын төсөв 3,600.0          

Гүүрний зураг төсвийг 

хийлгэж, ажлыг 

эхлүүлэх

1,000.0         
Гүүрийг ашиглалтад 

оруулах
2,000.0         

Баруун бүс нутгийн 

улсын чанартай босоо 

тэнхлэгийн зам саадгүй 

зорчих нөхцөл бүрдэх

600.0            - -                ЗТХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ГХБХБГ

6.9. Дорнод аймаг

1. Чойбалсан хотоос Хавирга, Баянхошуу,

Эрээнцав хилийн боомт чиглэлд хатуу

хучилттай автозам барина.

4. Аймагт Хүүхдийн ордон, Спортын

ордон шинээр барина.

6.10. Дундговь аймаг

1. Луус, Адаацаг сумдад сурагчдын дотуур

байр барина.

2. Дэлгэрхангай, Адаацаг, Сайхан-Овоо,

Луус, Говь-Угтаал сумдад спорт заал

барина.

4. Эрдэнэдалай, Дэлгэрхангай суманд хүн

эмнэлгийн барилга барина.

6. Адаацаг, Цагаандэлгэр, Баянжаргалан,

Өндөршил, Дэлгэрцогт сумдад соёлын

төвийн барилга барина.

6.11. Завхан аймаг
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ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2. Улиастай хотын 35МВт-ын нэгдсэн

Дулааны станцыг барьж, агаарын

бохирдлыг бууруулан, хэрэглээний халуун

усаар хангана.
1

Улиастай хотын 35 мВт-ын дулааны станцыг

шинээр барих, төвлөрсөн дулааны шугам

сүлжээний шинэчлэлтийн зураг төсвийг хийж,

ажлыг гүйцэтгэх

2017-2019 Улсын төсөв 20,100.0        

Дулааны станц 

баригдаж, шугам 

сүлжээний зураг төсөв 

хийгдэх

6,000.0         

Төвлөрсөн дулааны 

шугам сүлжээний ажил 

хийгдэх

6,100.0         

Улиастай хотын 

төвлөрсөн дулааны 

систем ашиглалтад 

орж, 41 уурын зуух 

төвлөрсөн нэг болж, 

зардал хэмнэгдэх

8,000.0         - -                ЭХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
ААН-үүд

3. Аймагтаа хөдөө аж ахуйн түүхий эд

боловсруулах үйлдвэр байгуулахыг

дэмжинэ.
1

Тэлмэн суманд хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн

цогцолбор байгуулах ажлын хүрээнд

суурьшлын бүсийн зураг төсвийг боловсруулах

2017-2020 Улсын төсөв 5,500.0          

Суурьшлын бүсийн 

зураг төсөв 

боловсруулах

2,000.0         

Дэд бүтцийг 

сайжруулах ажил 

хийгдэж эхлэх

2,000.0         

Дэд бүтцийг 

сайжруулах ажил 

хийгдэх

1,500.0         - -                ХХААХҮЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ГХБХБГ

4. Улиастай хотын цэвэрлэх

байгууламжийг шинэчилж, хүчин чадлыг

нэмэгдүүлнэ.
1

Улиастай хотын 3000 м.куб/хоног хүчин

чадалтай цэвэрлэх байгууламжийг шинээр

барьж, одоо ашиглаж байгаа газар доорх цэвэр-

бохир усны шугам сүлжээний шинэчлэлтийн

зураг төсвийг хийж, ажлыг эхлүүлэх

2017-2020 Гадаад эх үүсвэр 638.0             

Цэвэрлэх 

байгууламжийг шинээр 

барьж, иргэдийн эрүүл 

амьдрах нөхцөл 

сайжрах

638.0            - -                - -                - -                БХБЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ГХБХБГ

1. Сургууль, цэцэрлэгийг шаардлагатай

багуудад шинээр барина. /Цагаанчулуут,

Рашаант, Булаг, Шанд, Уртын гол, Яргуйт,

Даваат, Согоот/

1

Сургууль, цэцэрлэгийг шаардлагатай багуудад

шинээр барих /Цагаанчулуут, Рашаант, Булаг,

Шанд, Уртын гол, Яргуйт, Даваат, Согоот/

2016-2020 Улсын төсөв 16,557.2        
Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
6,857.2         

Цагаанчулуут багт 280 

хүүхдийн сургууль 

цэцэрлэгийн 

цогцолбор, Согоот багт 

280 хүүхдийн цэцэрлэг, 

640 хүүхдийн сургууль, 

Яргуйт багт 150 

хүүхдийн цэцэрлэг 

баригдах

7,230.0         

Рашаант багт 150 

хүүхдийн цэцэрлэг, 

Шанд багт 150 

хүүхдийн цэцэрлэг, 

Уртын гол багт 150 

хүүхдийн цэцэрлэг 

баригдах

2,090.0         

Даваат багт 150 

хүүхдийн цэцэрлэг 

баригдах

380.0            БСШУСЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

2. Алслагдсан багуудад соёл, спортын

төвүүдийг шинээр байгуулна.

1
Алслагдсан багуудад соёл, спортын төвүүдийг

шинээр байгуулах
2016-2020 Улсын төсөв 3,000.0          - 1,000.0         - 1,000.0         - 1,000.0         

Соёл спортын төв 

өөрийн байртай болж, 

үйл ажиллагааны 

хүртээмж сайжрах, 

нийт үйлчлүүлэгчдийн 

тоо жилд 35000, урлаг 

соёл, спортын арга 

хэмжээ 500-д хүрэх

-                БСШУСЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

3. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг

зориулалтын байртай болгож,

шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр

хангаж, ажиллах орчин нөхцөлийг

сайжруулна.

1

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг зориулалтын

байртай болгож, шаардлагатай тоног

төхөөрөмжөөр ханган, ажиллах орчин

нөхцөлийг сайжруулах

2016-2020 Улсын төсөв 3,000.0          
Өрхийн эрүүл мэндийн 

1 цогц төв баригдах
1,500.0         

Өрхийн эрүүл мэндийн 

1 цогц төв баригдах
1,500.0         - -                - -                ЭМЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

4. Орхон аймагт Яаралтай түргэн

тусламжийн цогц төвийг барьж

ашиглалтад оруулан, тоног төхөөрөмжөөр

хангана.

1

Яаралтай түргэн тусламжийн цогц төвийг

барьж ашиглалтад оруулан, тоног

төхөөрөмжөөр хангах

2016-2020 Улсын төсөв 1,700.0          

Яаралтай түргэн 

тусламжийн төвтэй 

болох

1,550.0         

Тоног төхөөрөмжийн 

хангалт хийгдэн, 

тусламж үйлчилгээний 

чадавхи сайжрах

50.0              
Тоног төхөөрөмжийн 

хангалт хийгдэх
50.0              

Тоног төхөөрөмжийн 

хангалт хийгдэх
50.0              ЭМЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

5. Багуудыг бүсчилж, Ахмадын хөгжлийн

төвүүдийг байгуулна.
1

Багуудыг бүсчилж, Ахмадын хөгжлийн

төвүүдийг байгуулах
2016-2020 Улсын төсөв 4,000.0          1 төв байгуулах 1,000.0         1 төв байгуулах 1,000.0         1 төв байгуулах 1,000.0         1 төв байгуулах 1,000.0         ХНХЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

6. Стандартын шаардлага хангасан

музейн барилга барьж, үзмэрийн сан

хөмрөгийг нэмэгдүүлж, хадгалалтыг

сайжруулна.

1

Стандартын шаардлага хангасан музейн

барилга барьж, үзмэрийн сан хөмрөгийг

нэмэгдүүлж, хадгалалтыг сайжруулах

2016-2020
Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
3,000.0          - 1,500.0         - 1,000.0         - 500.0            

Музейн барилгатай 

болж, үйлчилгээний 

чанар хүртээмж 

сайжрах, соёлын биет 

өвийг эрсдэлд орохоос 

сэргийлэх, нийт үзэгч, 

үйлчлүүлэгчдийн тоо 

жилд 322000, урлаг 

соёлын арга хэмжээ 

1600-д хүрэх

-                БСШУСЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

7. Зоорьтой хүнсний зах байгуулж, төмс,

хүнсний ногооны хангамжийг эрс

сайжруулна.
1

Зоорьтой хүнсний зах байгуулж, төмс, хүнсний

ногооны хангамжийг эрс сайжруулах
2016-2020 Улсын төсөв 918.0             

Зураг төсвийн ажил 

хийгдэх
18.0              Барилгын ажил хийгдэх 600.0            

Зориулалтын тоног 

төхөөрөмжөөр ханган 

ашиглалтад оруулах

300.0            

Хүн амын төмс хүнсний 

ногооны хангамжийг 

жилийн турш жигд 

тогтвортой хангах

-                ХХААХҮЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

1. Хархорин-Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн

40 км авто замыг шинээр барих зураг

төсөл боловсруулж, барьж эхэлнэ.

1

Хужирт-Төвхөн хийд-Улаан цутгалан, Хархорин-

Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн авто замыг

шинээр барих

2017-2019 Улсын төсөв 34,000.0        - -                
Ажлын гүйцэтгэлийг 50 

хувьд хүргэх
17,000.0       Ажлыг бүрэн дуусгах 17,000.0       - -                ЗТХЯ

Аймгийн 

ЗДТГ

"Өвөрхангай 

АЗЗА" ТӨХК

2. Арвайхээр хотод дулааны цахилгаан

станц шинээр барих асуудлыг судалж,

шийдвэрлэнэ.

2
Арвайхээр хотыг дулааны үйлдвэрлэлээр

бүрэн хангах дулааны станцыг шинээр барих
2017-2018 Гадаад эх үүсвэр 24,000.0        

Ажлын гүйцэтгэлийг 30 

хувьд хүргэх
8,000.0         Ажлыг бүрэн дуусгах 16,000.0       - -                - -                ЭХЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

1. Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс

чиглэлийн хатуу хучилттай автозам барих

ажлыг үргэлжлүүлж дуусгана.

1

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад-Баяндалай-

Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай авто

замыг үргэлжүүлж дуусгах

2016-2020 Улсын төсөв 200,000.0      
Ажлын гүйцэтгэлийг 25 

хувьд хүргэх
50,000.0       

Ажлын гүйцэтгэлийг 50 

хувьд хүргэх
50,000.0       

Ажлын гүйцэтгэлийг 75 

хувьд хүргэх
50,000.0       Ажлыг бүрэн дуусгах 50,000.0       ЗТХЯ

Аймгийн 

ЗДТГ

Сумын ЗДТГ-

ууд

2. Даланзадгад-Цогтцэций чиглэлийн

хатуу хучилттай автозам барих ажлыг

үргэлжлүүлж дуусгана.
2

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Шар

тээг-Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км

хатуу хучилттай авто замыг үргэлжлүүлж

дуусгах

2016-2019
Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэл
40,700.0        

Ажлын гүйцэтгэлийг 33 

хувьд хүргэх
13,500.0       

Ажлын гүйцэтгэлийг 67 

хувьд хүргэх
13,500.0       Ажлыг бүрэн дуусгах 13,700.0       - -                ЗТХЯ

Аймгийн 

ЗДТГ

Сумын ЗДТГ-

ууд

1. Ноолуур, ноос угаах самнах, ээрэх

зэрэг хөдөө аж ахуйн түүхий эд

боловсруулах үйлдвэр байгуулахыг

дэмжинэ.

1
Хөдөө аж ахуйн түүхий эд, бүтээгдэхүүн

боловсруулах төв байгуулах
2017-2020 Улсын төсөв 4,050.0          

Төвийн үйл ажиллагаа 

эхлэх
1,850.0         

Төвийн үйл ажиллагаа 

жигдрэх
600.0            

Төвийн үйл ажиллагаа 

жигдрэх
1,000.0         

ХАА-н боловсруулах 

үйлдвэрүүд 

байгуулагдах

600.0            ХХААХҮЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

2. Аймгийн төвд дулааны станц

байгуулна.
1

Дулааны станцын өргөтгөл /2 дугаар шат, 32

МВт болгон өргөтгөх, Сүхбаатар, Баруун-Урт/
2017-2020 Улсын төсөв 6,000.0          - -                ТЭЗҮ хийгдэх -                

Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
3,000.0         

Барилгын ажлыг 

дуусгах
3,000.0         ЭХЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

6.12. Орхон аймаг

6.13. Өвөрхангай аймаг

6.14. Өмнөговь аймаг

6.15. Сүхбаатар аймаг

6.16. Сэлэнгэ аймаг
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Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1

Улаанбаатар-Алтанбулаг чиглэлийн олон

улсын авто замаас Шаамар, Зүүнбүрэн,

Цагааннуур, Түшиг чиглэлийн 112 км авто зам

барих

2016-2018 Улсын төсөв 44,800.0        

Замын барилга 

угсралтын ажлыг 

эхлүүлэх

24,000.0       

Замын барилга 

угсралтыг дуусгаж, 

ашиглалтад оруулах

20,800.0       - -                - -                ЗТХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Сумын ЗДТГ-

ууд

2

Дархан-Эрдэнэтийн чиглэлийн замаас

Орхонтуул сумын төв хүртэл 65 км хатуу

хучилттай авто зам барих

2017-2018 Улсын төсөв 26,000.0        
Зураг төсөв, ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулах
150.0            

Замын барилга 

угсралтыг дуусгаж, 

ашиглалтад оруулах

25,850.0       - -                - -                ЗТХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Сумын ЗДТГ-

ууд

3

Дархан-Улаанбаатарын чиглэлийн авто замаас

Мандал сумын төв хүртэл 32 км хатуу

хучилттай авто зам барих

2017-2018 Улсын төсөв 18,800.0        
Зураг төсөв, ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулах
75.0              

Замын барилга 

угсралтыг дуусгаж, 

ашиглалтад оруулах

18,725.0       - -                - -                ЗТХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Сумын ЗДТГ-

ууд

4

Дархан-Сэлэнгийн хатуу хучилттай авто замаас

Хушаат сумын төв хүртэл 26 км хатуу

хучилттай авто зам барих

2018-2019 Улсын төсөв 10,400.0        - -                
Зураг төсөв, ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулах
70.0              

Замын барилга 

угсралтыг дуусгаж, 

ашиглалтад оруулах

10,330.0       - -                ЗТХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Сумын ЗДТГ-

ууд

5

Мандал сумын Түнхэл тосгоноос Төв аймгийн

Батсүмбэр сумын төв хүртэлх 45 км хатуу

хучилттай авто зам барих

2019-2020 Улсын төсөв 18,000.0        - -                - -                
Зураг төсөв, ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулах
85.0              

Замын барилга 

угсралтыг дуусгаж, 

ашиглалтад оруулах

17,915.0       ЗТХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Сумын ЗДТГ-

ууд

6

Аймгийн төв Сүхбаатар сумын ерөнхий

төлөвлөгөөний дагуу төв дотор 34 км хатуу

хучилттай авто зам барих

2017-2020 Улсын төсөв 13,600.0        
Хатуу хучилттай замын 

ажлыг эхлүүлэх
4,000.0         

Хатуу хучилттай замын 

ажлыг үргэлжлүүлэх
4,000.0         

Хатуу хучилттай замын 

ажлыг үргэлжлүүлэх
4,000.0         

Хатуу хучилттай замын 

ажлыг дуусгах
1,600.0         ЗТХЯ

Аймгийн 

ЗДТГ

Сумын ЗДТГ-

ууд

7
Сумдын төвийн хатуу хучилттай авто замын

сүлжээг нэмэгдүүлэх
2017-2020 Улсын төсөв 12,500.0        

Мандал, Сайхан, 

Цагааннуур сумдын 

төвийн хатуу хучилттай 

авто замын сүлжээг 

нэмэгдүүлэх

6,000.0         

Алтанбулаг, Баянгол, 

Баруунбүрэн, 

Орхонтуул сумдын 

төвийн хатуу хучилттай 

авто замын сүлжээг 

нэмэгдүүлэх

2,000.0         

Орхон, Сант, Шаамар, 

Зүүнбүрэн сумдын 

төвийн хатуу хучилттай 

авто замын сүлжээг 

нэмэгдүүлэх

2,000.0         

Ерөө, Хүдэр, Жавхлант, 

Түшиг, Хушаат сумдын 

төвийн хатуу хучилттай 

авто замын сүлжээг 

нэмэгдүүлэх

2,500.0         ЗТХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Сумын ЗДТГ-

ууд

2. Цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг

нэмэгдүүлэх, өөрийн өртгийг хямдруулах

зорилгоор Сэлэнгэ аймгийн нутаг дахь

Шүрэнгийн голын усан цахилгаан станцыг

барьж байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.

1

Цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг

нэмэгдүүлэх, өөрийн өртгийг хямдруулах

зорилгоор Сэлэнгэ аймгийн нутаг дахь

Шүрэнгийн голын усан цахилгаан станцыг

барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх

2016-2020
Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр
974,600.0      ТЭЗҮ-ийг боловсруулах 1,000.0         

Барилга угсралтын 

ажлыг эхлүүлэх
300,000.0     

Барилга угсралтын 

ажлыг үргэлжлүүлэх
200,000.0     

Барилга угсралтын 

ажлыг дуусгаж, 

ашиглалтад оруулах

473,600.0     ЭХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Сумын ЗДТГ-

ууд

1 Сум бүрт төмс, хүнсний ногооны зоорь барих 2017-2019 Орон нутгийн төсөв 1,800.0          6 суманд барих 600.0            6 суманд барих 600.0            5 суманд барих 600.0            - -                ХХААХҮЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Сумын ЗДТГ-

ууд

2

Улаанбаатар хотод Сэлэнгэ аймгийн

ногоочдын төмс, хүнсний ногоо хадгалах

нэгдсэн зоорь барих /1000 тн/

2017 Орон нутгийн төсөв 1,150.0          
Зураг төсөв, ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулах
150.0            

Барилгын ажлыг 

эхлүүлэх
300.0            

Барилгын ажлыг 

дуусгах
700.0            - -                ХХААХҮЯ

Аймгийн 

ЗДТГ

Сумын ЗДТГ-

ууд

4. Сүхбаатар, Мандал, Сайхан суманд

сүүний үйлдвэр, бусад сумдад сүү хөргөх

төхөөрөмж бүхий цех байгуулна.

1

Сүхбаатар, Мандал, Сайхан сумдад сүүний

үйлдвэр, бусад сумдад сүү хөргөх төхөөрөмж

бүхий цех байгуулах

2017-2019 Улсын төсөв 3,000.0          

Мандал суманд 

үйлдвэр, Ерөө, Хүдэр 

сумдад цех байгуулах

1,000.0         

Сүхбаатар суманд 

үйлдвэр, зэргэлдээх 4 

суманд цех байгуулах

1,000.0         

Сайхан суманд 

үйлдвэр, зэргэлдээх 5 

суманд цех байгуулах

1,000.0         - -                ХХААХҮЯ
Аймгийн 

ЗДТГ

Сумын ЗДТГ-

ууд

1
Дулааны станцын ТЭЗҮ-ийг мэргэжлийн

байгууллагаар хийлгэх
2017 ТЭЗҮ хийгдэх - - - ЭХЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

2

Дулааны станц барих бэлтгэл ажлын хүрээнд

Зуунмод сумын газар доорхи инженерийн

шугам сүлжээг шинэчлэх арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлэх

2017-2020 Зураг төсөл хийгдэх

Тухайн жилийн 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх

Тухайн жилийн 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх

Тухайн жилийн 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх

ЭХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

3

Дулааны станц барих хөрөнгийн асуудлыг

холбогдох байгууллагуудад тавьж

шийдвэрлүүлэн, ашиглалтад оруулах

2017-2020 -
Ажлын гүйцэтгэлийг 10 

хувьд хүргэх

Ажлын гүйцэтгэлийг 50 

хувьд хүргэх
Ажлыг бүрэн дуусгах ЭХЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

2. Малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлж, үйл ажиллагааг нь 

өргөжүүлэх аж ахуйн нэгж, иргэдийг 

дэмжинэ. 1

Малын тэжээлийн тариалалтын бүс нутгийг

тогтоож, тэжээлийн ургамлын үрийн нөөцтэй

болгох, малын тэжээлийн ургамлын

тариалалтыг нэмэгдүүлж, эрчимжсэн аж ахуйн

тэжээлийн хэрэгцээг хангах, малын тэжээлийн

үйлдвэрийг 5-с доошгүй сумдад байгуулах

2017-2020 Улсын төсөв 750.0             

Малын тэжээлийн 

үйлдвэр 2 суманд 

байгуулах

300.0            

Малын тэжээлийн 

үйлдвэр 2 суманд 

байгуулах

300.0            

Малын тэжээлийн 

үйлдвэр 5 суманд 

байгуулах

150.0            

Сумдад байгуулсан 5 

үйлдвэрийн үйл 

ажиллагаа жигдрэх

-                ХХААХҮЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

1
Хүүхдийн эмнэлэг шинээр барих /80 ор,

Улаангом/
2018-2019 Улсын төсөв 4,500.0          - -                

Ажлын гүйцэтгэлийг 60 

хувьд хүргэх
2,500.0         Ажлыг бүрэн дуусгах 2,000.0         - -                ЭМЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

2 Эхийн амрах байрны барилга /20 ор/ 2019-2020 Улсын төсөв 4,500.0          - -                - -                
Ажлын гүйцэтгэлийг 60 

хувьд хүргэх
2,500.0         Ажлыг бүрэн дуусгах 2,000.0         ЭМЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

2. Увс аймгийн Улаангом суманд спорт,

чийрэгжүүлэлтийн төв барих асуудлыг

судлан шийдвэрлэнэ.

1

Аймгийн төвд 150-иас доошгүй суудалтай

фитнес /чийрэгжүүлэлтийн/ төв, нэг ээлжинд 50

хүн орох усан бассейн барих

2017-2019 Улсын төсөв 4,300.0          
Ажлын гүйцэтгэлийг 30 

хувьд хүргэх
1,000.0         

Ажлын гүйцэтгэлийг 80 

хувьд хүргэх
2,000.0         Ажлыг бүрэн дуусгах 1,300.0         - -                ЭМЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

1
Дулааны аргаар мах боловсруулах үйлдвэр

байгуулах
2018 Гадаад эх үүсвэр 3,500.0          - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 3,500.0         - -                - -                ХХААХҮЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

2 Сүүний үйлдвэр байгуулах 2019 Гадаад эх үүсвэр 2,000.0          - -                - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 2,000.0         - -                ХХААХҮЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

3
Хүнсний ногоог вакуумжуулсан аргаар

боловсруулах үйлдвэр байгуулах
2018 Гадаад эх үүсвэр 1,000.0          - -                Ажлыг бүрэн дуусгах 1,000.0         - -                - -                ХХААХҮЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

4
Малын арьс шир, ноос боловсруулах үйлдвэр

байгуулах
2018-2019 Гадаад эх үүсвэр 3,000.0          - -                

Ажлын гүйцэтгэлийг 40 

хувьд хүргэх
1,000.0         Ажлыг бүрэн дуусгах 2,000.0         - -                ХХААХҮЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

5

Чацарганыг кластержуулж хөгжүүлэх,

боловсруулах үйлдвэрийн технологийг

шинэчилж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

2017-2018 Гадаад эх үүсвэр 3,000.0          
Ажлын гүйцэтгэлийг 40 

хувьд хүргэх
1,000.0         Ажлыг бүрэн дуусгах 2,000.0         - -                - -                ХХААХҮЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

1. Чоно харайхын гүүрийг ашиглалтад

оруулна. /Дөргөн сум/
1

Чоно харайхын гүүрийг ашиглалтад оруулах

/Дөргөн сум/
2017-2018 Улсын төсөв 1,500.0          

Зураг төсвийн дагуу 

тендер зарлаж, ажлын 

гүйцэтгэлийг 50 хувьд 

хүргэх

700.0            
Ажлыг бүрэн дуусгаж, 

хүлээн авах
800.0            - -                - -                ЗТХЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

2. Азийн хөгжлийн банкны зээлийн

хөрөнгөөр баруун бүсийн босоо

тэнхлэгийн автозам барина. /Өлгий-Ховд

100 км/

2
Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам

барих /Өлгий-Ховд 100 км/
2016-2018 Гадаад зээл 86,300.0        

Газар шорооны ажлыг 

дуусгах, хучилтын 

ажлыг дуусгаж 

ашиглалтад оруулах

86,300.0       - -                - -                - -                ЗТХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

1. Орон нутгийн чанартай нийт 200 км

автозамыг барьж байгуулна.

3. Сум бүрт төмс хүнсний ногооны зоорь

барьж, ногоог жилийн туршид хадгалах,

борлуулах боломжийг бүрдүүлнэ.

6.17. Төв аймаг

3. Малын гаралтай түүхий эд, жимс,

жимсгэнэ, хүнсний ногоо боловсруулах

жижиг, дунд үйлдвэрийг эрчимтэй

хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

6.19. Ховд аймаг

1. Төв аймгийн Зуунмод хотын дулааны 

станцыг байгуулах ажлыг эхлүүлж, гэр 

хорооллын айл өрхийг нэгдсэн дулаан, 

цэвэр бохир усны инженерийн шугам 

сүлжээнд холбох ажлыг үргэлжлүүлнэ. Улсын төсөв 24,300.0        -                15,000.0       5,000.0         4,300.0         

6.18. Увс аймаг

1. Увс аймгийн Улаангом суманд

оношилгооний төв, хүүхдийн эмнэлэг,

эхийн амрах байр барих асуудлыг судлан

шийдвэрлэж, эх хүүхдийн тусламж 
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

3. Олон улсын нисэх буудлын барилгыг

өргөтгөнө.
3 Олон улсын нисэх буудлын барилгыг өргөтгөх 2017-2018 Улсын төсөв 10,000.0        

Зураг төсвийн дагуу 

тендер зарлаж, ажлын 

гүйцэтгэлийг 30 хувьд 

хүргэх

3,000.0         

Ажлыг бүрэн дуусгаж, 

улсын комисс хүлээн 

авах

7,000.0         - -                - -                ЗТХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

4. Эрдэнэбүрэнгийн Шижигтийн усан

цахилгаан станцыг барьж, ашиглалтад

оруулна.
4

Эрдэнэбүрэнгийн Шижигтийн усан цахилгаан

станцыг барьж, ашиглалтад оруулах
2017-2020

Улсын төсөв, гадаад 

эх үүсвэр, төр, 

хувийн хэвшлийн 

түншлэл

600,000.0      

Зураг төсвийн дагуу 

тендер зарлаж, ажлыг 

эхлүүлэх

1,000.0         
Ажлын гүйцэтгэлийг 40 

хувьд хүргэх
150,000.0     

Ажлын гүйцэтгэлийг 80 

хувьд хүргэх
250,000.0     

Ажлыг бүрэн дуусгаж, 

хүлээн авах
199,000.0     ЭХЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

5. Хүүхдийн 50 ортой эмнэлгийн барилга

барина. /Жаргалант сум/
5

Хүүхдийн 50 ортой эмнэлгийн барилга барих

/Жаргалант сум/
2017-2018 Улсын төсөв 5,000.0          

Зураг төсвийн дагуу 

тендер зарлаж, ажлын 

гүйцэтгэлийг 50 хувьд 

хүргэх

2,500.0         

Ажлыг бүрэн дуусгаж, 

улсын комисс хүлээн 

авах

2,500.0         - -                - -                ЭМЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

6. Цементийн үйлдвэр барина.

/Жаргалант сум/
6 Цементийн үйлдвэр барих /Жаргалант сум/ 2017-2018 Улсын төсөв 110,000.0      

Зураг төсвийн дагуу 

тендер зарлаж, ажлын 

гүйцэтгэлийг 50 хувьд 

хүргэх

50,000.0       
Ажлыг бүрэн дуусгаж, 

хүлээн авах
60,000.0       - -                - -                БХБЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

7. Малын гаралтай түүхий эд болон ноос

ноолуур боловсруулах үйлдвэр байгуулна.

7
Малын гаралтай түүхий эд болон ноос ноолуур

боловсруулах үйлдвэр байгуулах
2017-2018 Улсын төсөв 6,000.0          

Зураг төсвийн дагуу 

тендер зарлаж, ажлын 

гүйцэтгэлийг 50 хувьд 

хүргэх

3,000.0         

Малын гаралтай түүхий 

эд боловсруулах 

үйлдвэрийг байнгын 

ашиглалтад хүлээн 

авах

3,000.0         - -                - -                ХХААХҮЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

8. Цэвэр, бохир усны 15 км газар доорх

шугам шинэчилнэ. /Жаргалант сум/
8

Цэвэр, бохир усны 15 км газар доорх шугам

шинэчлэх /Жаргалант сум/
2018-2019 Улсын төсөв 4,500.0          - -                

Зураг төсвийн дагуу 

тендер зарлаж, ажлын 

гүйцэтгэлийг 50 хувьд 

хүргэх

2,000.0         

Ажлыг бүрэн дуусгаж, 

улсын комисс хүлээн 

авах

2,500.0         - -                БХБЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

9. Малын гаралтай түүхий эдийн

боловсруулалтын цэвэрлэх байгууламж

барина. 9
Малын гаралтай түүхий эдийн

боловсруулалтын цэвэрлэх байгууламж барих
2017 Улсын төсөв 1,500.0          

ХАА-н гаралтай түүхий 

эд боловсруулах 

үйлдвэрийг ашиглалтад 

хүлээн авах

1,500.0         - -                - -                - -                ХХААХҮЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

1 Мод боловсруулах үйлдвэр байгуулах 2017-2019 Улсын төсөв 3,093.2          Барилга баригдах 1,500.0         
Үйлдвэрийн тоног 

төхөөрөмжийг татах
1,000.0         

Зүсмэл хатаалга, 

шахмал түлш, модон 

тавилгын цехүүдийг 

ашиглалтад оруулах

593.2            - -                
Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ, 

БОАЖГ, 

ГХБХБГ

ААН-үүд

2
Хөвсгөл бренд бүтээгдэхүүн, бэлэг дурсгал,

гоёл чимэглэлийн үйлдвэр байгуулах
2017-2019 Улсын төсөв 1,000.0          Барилга баригдах 200.0            

Үйлдвэрийн тоног 

төхөөрөмжийг татах
250.0            - 250.0            - 300.0            

Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ, 

БОАЖГ, 

ГХБХБГ

ААН-үүд

3 Аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулах 2017-2020 Улсын төсөв 717.0             Барилга баригдах 617.0            
Үйлдвэрийн тоног 

төхөөрөмжийг татах
100.0            - -                - -                

Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ, 

БОАЖГ, 

ГХБХБГ

ААН-үүд

4 Цэвэр усны үйлдвэр байгуулах 2017-2019 Улсын төсөв 1,500.0          Барилга баригдах 1,000.0         
Үйлдвэрийн тоног 

төхөөрөмжийг татах
500.0            - -                - -                

Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ, 

БОАЖГ, 

ГХБХБГ

ААН-үүд

5 Оёдлын үйлдвэр байгуулах 2017-2019 Улсын төсөв 1,450.0          Барилга баригдах 1,000.0         
Үйлдвэрийн тоног 

төхөөрөмжийг татах
300.0            - 150.0            - -                

Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ, 

БОАЖГ, 

ГХБХБГ

ААН-үүд

6 Ноос ноолуур боловсруулах үйлдвэр байгуулах 2017-2019 Улсын төсөв 1,500.0          Барилга баригдах 1,000.0         
Үйлдвэрийн тоног 

төхөөрөмжийг татах
500.0            - -                - -                

Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ, 

БОАЖГ, 

ГХБХБГ

ААН-үүд

7 Сүлжмэлийн үйлдвэр байгуулах 2017-2019 Улсын төсөв 1,300.0          Барилга баригдах 1,000.0         
Үйлдвэрийн тоног 

төхөөрөмжийг татах
300.0            - -                - -                

Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ, 

БОАЖГ, 

ГХБХБГ

ААН-үүд

8
Нарийн ногооны өвлийн хүлэмжийн аж ахуй

байгуулах
2017-2020 Улсын төсөв 1,350.0          

Судалгааны ажил 

хийгдэх
-                Барилга баригдах 1,000.0         

Үйлдвэрийн тоног 

төхөөрөмжийг татах
350.0            - -                

Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ, 

БОАЖГ, 

ГХБХБГ

ААН-үүд

9 Мах сүүний аж ахуйн фермер байгуулах 2017-2020 Улсын төсөв 1,100.0          
Судалгааны ажил 

хийгдэх
-                

Барилга баригдаж 

эхлэх
-                

Үйлдвэрийн тоног 

төхөөрөмж, сүүний 

чиглэлийн үхэр авах

1,100.0         

Үйл ажиллагаа явуулж 

эхлэх, орон нутгийн 

хэрэгцээнд нийлүүлж 

эхлэх

-                
Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ, 

БОАЖГ, 

ГХБХБГ

ААН-үүд

10 Зөгийн аж ахуй байгуулах 2017-2020 Улсын төсөв 1,500.0          
Судалгааны ажил 

хийгдэх
-                

Зөгий үржүүлгийн зоорь 

баригдаж эхлэх
500.0            

Тоног, төхөөрөмж, 

зөгийн бүлүүдийг авч 

эхлэх 

500.0            

Үйл ажиллагаа явуулж 

эхлэх, орон нутгийн 

хэрэгцээнд нийлүүлж 

эхлэх

500.0            
Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ, 

БОАЖГ, 

ГХБХБГ

ААН-үүд

11
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

байгуулах
2017-2020 Улсын төсөв 1,700.0          

Судалгааны ажил 

хийгдэх
-                

Барилга баригдаж 

эхлэх
700.0            

Тоног төхөөрөмжийг 

татах
500.0            

Үйл ажиллагаа явуулж 

эхлэх, орон нутгийн 

хэрэгцээнд нийлүүлж 

эхлэх

500.0            
Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ, 

БОАЖГ, 

ГХБХБГ

ААН-үүд

12

Стандартын шаардлага хангасан агуулах,

тээвэрлэлт бүхий худалдааны нэгдсэн төвийг

байгуулах

2017-2020 Улсын төсөв 2,000.0          
Судалгааны ажил 

хийгдэх
-                

Барилга баригдаж 

эхлэх
1,000.0         

Нэгдсэн худалдааны 

төвийн барилга 

баригдаж үйл 

ажиллагаа явагдаж 

эхлэх

1,000.0         - -                
Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ, 

БОАЖГ, 

ГХБХБГ

ААН-үүд

13 Мал нядалгааны үйлдвэрлэл байгуулах 2017-2020 Улсын төсөв 1,500.0          
Судалгааны ажил 

хийгдэх
-                

Барилга баригдаж 

эхлэх
1,000.0         

Тоног төхөөрөмжийг 

татах
500.0            

Үйл ажиллагаа хэвийн 

явагдаж тогтворжих
-                

Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ, 

БОАЖГ, 

ГХБХБГ

ААН-үүд

6.20. Хөвсгөл аймаг

1. Мөрөн хотыг тойрсон хөдөө аж ахуй,

үйлдвэр технологийн паркууд байгуулна.
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Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт
Төсөв

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Хэрэгжих

хугацаа
Эх үүсвэр

Хүрэх түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр)

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая төгрөг)

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

14

Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл технологийн парк

байгуулахад шаардагдах хатуу хучилттай авто

зам барих /30 км/

2017-2020 Улсын төсөв 25,500.0        
Судалгааны ажил 

хийгдэх
-                ТЭЗҮ-ийг боловсруулах 8,500.0         

Зам барих ажлыг 

эхлүүлэх 
8,500.0         

Замыг ашиглалтад 

оруулах
8,500.0         

Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ, 

ГХБХБГ

ААН-үүд

15

Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл технологийн парк

байгуулахад шаардагдах цахилгааны эх

үүсвэрийг шийдвэрлэх /35 кВт, 15 км/

2017-2020 Улсын төсөв 780.0             
Судалгааны ажил 

хийгдэх
-                ТЭЗҮ-ийг боловсруулах 260.0            

Эрчим хүчинд холбох 

ажлыг эхлүүлэх 
260.0            

Цахилгааны эх 

үүсвэрийг шийдвэрлэх
260.0            

Аймгийн 

ЗДТГ

Аймгийн 

ХХААГ, 

ГХБХБГ

ААН-үүд

1. Даланжаргалан сумаас Бор-Өндөр

чиглэлийн 45 км хатуу хучилттай зам

барина.

1
Даланжаргалан сумаас Бор-Өндөр чиглэлийн

45 км хатуу хучилттай зам барих
2017-2020 Улсын төсөв 25,000.0        

Барилга угсралтын 

ажлыг эхлүүлэх
10,000.0       

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэл 50 

хувьд хүрэх

10,000.0       

Барилга угсралтын 

ажлыг дуусгаж, 

ашиглалтад оруулах

5,000.0         - -                ЗТХЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

2. 21:100 хөтөлбөрийн хүрээнд арьс шир

боловсруулах, ноос ноолуур угаах

үйлдвэрийг барихыг дэмжинэ.

1
Арьс, шир боловсруулах үйлдвэрийг

ашиглалтад оруулах
2017-2020

Улсын төсөв, Орон 

нутгийн төсөв
15,000.0        

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэл 25 

хувьд хүрэх

3,700.0         

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэл 50 

хувьд хүрэх

3,700.0         

Барилга угсралтын 

ажлын гүйцэтгэл 80 

хувьд хүрэх

3,700.0         
Үйлдвэр ашиглалтад 

орох
3,900.0         ХХААХҮЯ

Аймгийн 

ЗДТГ
-

3. Хэнтий аймгийн Чингис хотод цэвэрлэх

байгууламж шинээр барина. 1
Хэнтий аймгийн Чингис хотод цэвэрлэх

байгууламж шинээр барих
2017-2020 Улсын төсөв 7,500.0          

Барилга угсралтын 

ажлыг эхлүүлэх
3,000.0         

Барилга угсралтын 

ажлыг дуусгаж, 

ашиглалтад оруулах

4,500.0         - -                - -                БХБЯ
Аймгийн 

ЗДТГ
-

ДОЛОО. ЗАСГИЙН ГАЗРААС ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 онд шинээр боловсруулах болон үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн жагсаалтыг хавсаргав.

1. Мөрөн хотыг тойрсон хөдөө аж ахуй,

үйлдвэр технологийн паркууд байгуулна.

6.21. Хэнтий аймаг
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