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1 

1.1.1. “Ковид-19” 
халдварт цар 
тахлаас үүдэлтэй 
эдийн засаг, 
нийгмийн 
хүндрэлийг 
даван туулах 
бодлогын арга 
хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ. 

1 

Аж ахуйн нэгж, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчдэд 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
ариун цэвэр, халдваргүйн 
горимыг хангахад шаардлагатай 
мэдээлэл, сурталчилгаа хийх, 
сургалт зохион байгуулах замаар 
ажлын байраа хадгалах, 
орлоготой байх нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

БТ 

Хувийн 
хэвшлийн 
аж ахуйн 

нэгж 
байгууллага
д чиглэсэн 
мэдээлэл 

сурталчилга
аны тоо-6 

 
Хяналт 

шалгалтын 
тоо-3 

Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж 
байгууллагад чиглэсэн 

мэдээлэл сурталчилгааны тоо-6 
 

Хяналт шалгалтын тоо-3 

 

 

2 

2 

Төрийн болон Орон нутгийн 
өмчит байгууллагуудад 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
ариун цэвэр, халдваргүйн 
горимыг хангахад шаардлагатай 
мэдээлэл, сурталчилгаа хийх, 
сургалт зохион байгуулах замаар 
үйл ажиллагааг хэвийн 
явуулахад дэмжлэг үзүүлж 
ажиллана. 

БТ 

Төрийн 
болон Орон 

нутгийн 
өмчит 

байгууллага
д чиглэсэн 
мэдээлэл 

сурталчилга
аны тоо-12  

 
Хяналт 

шалгалтын 
тоо-4 

Төрийн болон Орон нутгийн 
өмчит байгууллагад чиглэсэн 

мэдээлэл сурталчилгааны тоо-
12 

 
Хяналт шалгалтын тоо-4 

 

 

3 1.1.4. Хүн амыг 
Ковид-19 

халдвараас 
3 

Эрсдэлт бүлгийн хүн амыг 
улирлын томуугийн вакцинд 
хамруулна. 

 
Улирлын 
томуугийн 

Улирлын томуугийн вакцин 500 
хүн тун 

 
 



2 

урьдчилан 
сэргийлэх, 
сургууль, 

цэцэрлэгийн 
хүүхдийг 

томуугийн 
вакцинд 

хамруулна. 

вакцин 450 
хүн тун 

4 

4 
Хүн амыг Ковид-19 халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх вакцинд 
хамруулна. 

 

Насанд 
хүрэгчдийг 
Ковид-19 

халдвараас 
урьдчилан 
сэргийлэх 
вакцинд 

хамруулна. 

Насанд хүрэгчдийг Ковид-19 
халдвараас урьдчилан 

сэргийлэх вакцинд хамруулна. 
 

 

5 2.1.2. Аймгийн 
Нэгдсэн эмнэлэг, 
сумдын эрүүл 
мэндийн 
төвүүдийг орчин 
үеийн 
оношилгоо, 
эмчилгээний 
тоног 
төхөөрөмжөөр 
хангаж, 
эмнэлгийн 
тусламж 
үйлчилгээний 
чанар 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

1 
Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг 
шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр хангана. 

УТХО 

Шаардлагат
ай тоног 

төхөөрөмжө
өр үе 

шаттайгаар 
хангана. 

Шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр үе шаттайгаар 

хангана. 

2,200.0  

 

 

  

 

6 2.5.3. Тусгай 
хэрэгцээт 
иргэдэд 
зориулсан дэд 
бүтцийг 
сайжруулж, 
шинээр баригдаж 
байгаа зам, 
талбай, барилга, 
байгууламжид 
саадгүй зорчих 
нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

2 

Тусгай хэрэгцээт иргэдэд 
зориулсан дэд бүтцийг 
сайжруулж, шинээр баригдаж 
байгаа зам, талбай, барилга, 
байгууламжид саадгүй зорчих 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

 - 

Шинээр төлөвлөж буй хөрөнгө 
оруулалтын ажлуудад хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан 

дэд бүтцийг бүрэн тусгана.  
 

Аж ахуйн нэгж, албан 
байгууллагууд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн 
үйлчилгээ авах орчныг 

бүрдүүлнэ. 

 

 



3 

7 

2.6.6. Соёл 
урлагийн 
байгууллагуудын 
орчин, нөхцөлийг 
сайжруулж, 
шаардлагатай 
техник, тоног 
төхөөрөмжөөр 
хангана. 

3 
Соёл урлагийн байгууллагуудын 
материаллаг баазыг бэхжүүлнэ. 

  
 Соёлын байгууллагуудыг 

шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр хангана. 

  
5.0  

 

8 2.6.7. Ерөнхий 
боловсролын 
сургуулиудын 
сурагчид болон 
төрийн 
байгууллагуудын 
албан хаагчдын 
Монгол хэл, 
бичгийн 
чадварыг 
дээшлүүлж, 
уламжлалт 
Монгол бичгийг 
албан хэргийн 
түвшинд 
ашиглаж эхэлнэ.  

4 

Төрийн байгууллагын албан 
хаагчдыг Монгол бичгийн 
сургалтад хамруулж, хуучин 
Монгол бичгээр унших, бичих 
чадавхыг сайжруулж, албан 
хэрэг хөтлөлтийг хос бичгээр 
явуулж эхэлнэ. 

БТ   

Зохион байгуулсан сургалтын 
тоо-5 

 
Нийт төрийн албан хаагчдын 50 

хувийг сургалтад хамруулна. 

3.0  

 

9 2.6.8. Орон 
нутгийн хэвлэл, 
мэдээллийн 
байгууллагуудын 
үйл ажиллагааг 
дэмжин, хамтран 
ажиллана. 

5 

Орон нутгийн хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагуудын 
үйл ажиллагааг дэмжин, 
мэдээллийн ил тод байдлыг 
хангах чиглэлээр хамтран 
ажиллана. 

АОНХС 

Гэрээ 
байгуулан 

хэрэгжүүлсэ
н төсөл арга 
хэмжээний 

тоо -1 
 

Гэрээ байгуулан хэрэгжүүлсэн 
төсөл арга хэмжээний тоо -1 

  

 

10 3.1.2. Төсөв, 
санхүүгийн 
нэгдсэн цахим 
системийг 

1 

Төрийн албаны цалингийн 
нэгдсэн системд төрийн 
байгууллагуудыг хамруулж, 
гүйлгээг шуурхай гүйцэтгэнэ.  

БТ 
Хамрагдсан 
байгууллагы

н тоо -5 
Хамрагдах байгууллагын тоо - 5   

 



4 

нэвтрүүлж, 
төрийн 
үйлчилгээг 
шуурхай болгон, 
төсвийн урсгал 
болон гадаадын 
зээл тусламж, 
хөрөнгө 
оруулалтын 
зардлыг ил тод, 
хэмнэлттэй 
зарцуулах 
нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

11 3.1.3. Орон 
нутагт эдийн 
засгийн 
тэргүүлэх 
чиглэлийг 
дэмжиж 
ажиллана. 

2 

Орон нутагт эдийн засгийн 
тэргүүлэх чиглэлийг газар, дэд 
бүтэц, зээлийн бодлогоор 
дэмжинэ. 

СХС, 
ЖДҮДС 

 -  
Тэргүүлэх салбарын бизнес 

эрхлэгчдийг газар, дэд бүтэц, 
зээлийн бодлогоор дэмжинэ. 

  

 

13 

 3 
Тендер шалгаруулалтыг 100 
хувь цахим хэлбэрээр зохион 
байгуулна.  

БТ 

 Цахим 
тендер 

шалгаруула
лтын хувь-

87  

Цахимаар зарласан тендер 
шалгаруулалтын хувь-100 

  

 

14 3.2.1. Хүнд 
үйлдвэрийн бүс 
байгуулж, 
боловсруулах 
үйлдвэр 
байгуулахыг 
бодлогоор 
дэмжинэ. 

4 
Хүнд үйлдвэрийн бүс байгуулж, 
боловсруулах үйлдвэр 
байгуулахыг бодлогоор дэмжинэ. 

УТХО, 
ХХО 

Боловсруул
ах 

үйлдвэрийн 
тоо-1 

Үйлдвэрийн бүсэд хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөө 

боловсруулах ажлыг эхлүүлнэ. 
  

 

15 3.2.3. Хөрөнгө 
оруулалт, 

гадаадын шууд 
хөрөнгө 

оруулалтын 
таатай орчныг 

бүрдүүлэн, төр, 
хувийн хэвшлийн 

түншлэлийг 

5 

Төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн хүрээнд хөрөнгө 
оруулалт, бүтээн байгуулалт 
хийхийг бодлогоор дэмжинэ. 

ХХО   

Концессийн зүйлийн жагсаалт 
батлуулна. 

 
Төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэх бүтээн 

байгуулалтын ажлын тоо 1 

  

 



5 

хөгжүүлж, эрх 
ашгийг 

хамгаалан 
дэмжинэ. 

16 3.3.1. Мал аж 
ахуй, газар 
тариалангийн 
үйлдвэрлэлийн 
нөөц ашиглалтыг 
сайжруулж, гол 
нэрийн хүнсний 
бүтээгдэхүүний 
хэрэгцээг 
дотоодын 
үйлдвэрлэлээр 
хангах хувь 
хэмжээг 
нэмэгдүүлэн, 
атрын IY аяны 
хэрэгжилтийг 
оновчтой зохион 
байгуулна. 

6 

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 
нөөц ашиглалтыг сайжруулж, 
хүнсний гол түүхий эд, 
бүтээгдэхүүн мах, сүүний 
хангамжийг нэмэгдүүлнэ. 

УТХО, 
ОНХС 

Саалинд 
хамруулах 

хээлтэгчийн 
хувь - 

  

Саалинд хамруулах хээлтэгч 3-5 
хувиар нэмэгдсэн байна 

 
 

  

 

17 

7 

Төрөөс баримтлах бодлого, 
атрын IY аяны хэрэгжилтийг орон 
нутгийн онцлогт тохируулан 
оновчтой хэрэгжүүлнэ. 

ОНХС 

Орон 
нутгийн 

төлөвлөгөө 
батлагдаагү

й 

Атрын IY аяны төлөвлөгөөг 
гарган батлуулна. 

 
Төлөвлөгөөний хэрэгжилт-90 

хувь 

  

 

18 

8 

Байгалийн хадлан бэлтгэж, 
тэжээлийн үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлж, тэжээлийн нөөц 
бүрдүүлнэ. 

ХХО 
Хадлангийн 
нийт талбай  

 

 
Хадлан бэлтгэх 3 иргэнийг зүүн 

аймгуудаас хадлан бэлтгэх 
гэрээ байгуулна. 

 
 

  

 

19 4.1.1. E-mоngolia 
системээр 
төрийн 
үйлчилгээ авах 
орчин нөхцөлийг 
бүрдүүлж, 
хөдөөгийн 
багуудыг 
интернет 
сүлжээнд 
холбоно. 

1 
интернет сүлжээнд холбох 
ажлыг бодлогоор дэмжинэ.  

ХХО 
Интернет 
сүлжээнд 
холбогдох 

Интернет сүлжээнд холбогдсон 
багийн тоо -1 

- 

 

20 

 2 

Хөдөөгийн багуудад E-mоngolia 
системээр төрийн үйлчилгээ 
авах талаарх сургалтуудыг 
зохион байгуулна. 

ОНХС 

Зохион 
байгуулсан 
сургалтын 

тоо-0 

Зохион байгуулсан сургалтын 
тоо-1 

  

 

21 4.1.2. Төрийн 
үйлчилгээнд 
ХУР, ДАН 
систем, тоон 
гарын үсгийг 
нэвтрүүлэн, 

3 
Төрийн үйлчилгээнд ХУР, ДАН 
систем, тоон гарын үсгийг 
нэвтрүүлнэ. 

БТ 

ХУР, ДАН 
систем 

нэвтрүүлсэн 
нутгийн 

захиргааны 

ХУР, ДАН систем нэвтрүүлсэн 
нутгийн захиргааны байгууллага 

  

 



6 

аймаг, сумдын 
Засаг даргын 
Тамгын 
газруудын 
Иргэдэд үйлчлэх 
үйлчилгээний 
нэгдсэн төвийг 
өргөжүүлнэ. 

байгууллагы
н тоо -0 

22 4.1.3. 
Мэдээллийн ил 
тод, аюулгүй 
байдлыг хангах 
арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэн, 
дотоод 
удирдлагын ERP 
системийг 
төрийн 
байгууллагуудад 
нэвтрүүлж, 
тусгай 
зөвшөөрөл, 
өргөдөл гомдол, 
санал хүсэлтийг 
цахимаар хүлээн 
авч, 
шийдвэрлэнэ. 

4 

Төрийн цахим мэдээллийн санг 
өргөтгөн төрийн 
байгууллагуудад дотоод 
удирдлагын ERP системийг 
нэвтрүүлнэ. 

БТ 

ERP систем 
нэвтрүүлсэн 

нутгийн 
захиргааны 
байгууллагы

н тоо -0 

ERP систем нэвтрүүлсэн 
нутгийн захиргааны 
байгууллагын тоо -2 

  

 

23 

5 

Тусгай зөвшөөрөл, өргөдөл 
гомдол, санал хүсэлтийг 
цахимаар хүлээн авч 
шийдвэрлэнэ. 

БТ 

Өргөдөл, 
гомдол, 
санал, 

хүсэлтийн 
шийдвэрлэл
тийн хувь - 

100 
 

Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг 
цахимаар хүлээн авах 
системийг хийлгэнэ. 

Өргөдөл, гомдол, санал, 
хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн хувь 

- 100 
  

- 

 

24 4.2.1. Нутгийн 
захиргааны 
байгууллагуудыг 
чадавхжуулан, 
төрийн 
үйлчилгээ 
үзүүлэх орчин, 
нөхцөлийг 
сайжруулж, 
шаардлагатай 
барилга, техник, 
тоног 
төхөөрөмжөөр 
хангана. 

6 

Нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын барилга, 
байгууламжийг засварлан, 
өргөтгөнө. 

 

 сумын 
Засаг 
даргын 
Тамгын 
газрын 
иргэдэд 
үйлчилэх 
төвийг 
сайжруулах 

  18.0  

 

25 4.2.3. Төрийн 
албыг 

7 
Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, 
чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр 

АОНХС 
Зохион 

байгуулсан 
Зохион байгуулсан сургалт, 

зөвлөгөөн   
  

 



7 

мэргэшсэн, 
тогтвортой үйл 
ажиллагаа 
явуулах, төрийн 
албаны залгамж 
чанарыг хангах, 
төрийн албан 
хаагчдын 
манлайлал, 
мэргэжил, ур 
чадварыг 
дээшлүүлэх 
төрийн албанд 
шатлан дэвших 
нөхцөлийг 
бүрдүүлэх 
зорилгоор 
Төрийн албан 
хаагчдын мэдлэг, 
чадварыг 
дээшлүүлэх, 
ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн 
баталгааг хангах 
арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ. 

сургалт, зөвлөгөөн зохион 
байгуулж, Төрийн албаны 
хуулийн хүрээнд мэргэшүүлэх 
сургалтуудад хамруулна. 

сургалт,  
 

26 

8 

Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, 
чадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн 
баталгааг хангах арга хэмжээг 
төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. 

АОНХС 

Дэд 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт -

90 хувь,  

Арга хэмжээний төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувь -100 

 

 

27 4.3.1. Аймаг, 
сумдын төвийн 
камержуулалтын 
системийг 
шинэчлэн 
өргөтгөж, гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх, 
илрүүлэх, таслан 
зогсоох цогц арга 
хэмжээг 
хэрэгжүүлэн, 
гэмт хэрэг, 
зөрчлийн 
гаралтыг 
бууруулж, 
нийтийн хэв 

9 
Аймаг, сумдын төвийн 
камержуулалтын системийг 
шинэчилж, өргөтгөнө. 

ОНХС  Баянтал,сургууль, цэцэрлэг - 
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журам, аюулгүй 
байдлыг хангана. 

28 4.3.3. 
Мансууруулах 
эм, сэтгэцэд 
нөлөөт бодисын 
эргэлтэд хяналт 
тавих, түүнтэй 
тэмцэх, 
урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг 
эрчимжүүлнэ. 

10 

Мансууруулах эм, сэтгэцэд 
нөлөөт бодисоос урьдчилан 
сэргийлэх сургалт, 
сурталчилгааны ажил зохион 
байгуулна. 

БТ 

Зохион 
байгуулсан 
сургалтын 

тоо- 1 

Зохион байгуулсан сургалтын 
тоо-1 

- 

 

29 4.3.4. Хүүхэд, 
эмэгтэйчүүдийг 
бэлгийн 
мөлжлөг, хүн 
худалдаалах 
гэмт хэрэгт өртөж 
хохирохоос 
урьдчилан 
сэргийлэх, 
нөлөөллийн арга 
хэмжээг 
нэмэгдүүлнэ. 

11 
Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг бэлгийн 
мөлжлөг, хүн худалдаалах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэж, хяналт тавина. 

БТ 
Бүртгэгдсэн 
гэмт хэргийн 

тоо-0 
Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо-0 - 

 

30 4.3.15. Орон 
нутгийн аюулгүй 
байдлыг хангах 
үүднээс бараа 
материалын 
хадгалалт, 
хамгаалалтыг 
сайжруулж, 
хөргүүр бүхий 
махны зоорь, 
хүнсний 
бүтээгдэхүүн 
хадгалах 
зориулалт бүхий 
хүнсний агуулах 
барихыг 
дэмжинэ. 

12 

Махны болон хүнсний 
бүтээгдэхүүн хадгалах 
зориулалт бүхий агуулах 
барихыг дэмжинэ. 

ХХО, 
ЖДҮДС, 

СХС 
  

Махны болон хүнсний 
бүтээгдэхүүн хадгалах 

зориулалт бүхий агуулах 
барихыг зээлийн болон газрын 

бодлогоор дэмжинэ. 
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31 5.1.2. Цаг 
агаарын аюулт 
үзэгдлийг 
урьдчилан 
мэдээлэх, 
сэрэмжлүүлэх 
чадавхыг 
сайжруулж, 
байгалийн 
гамшгийн 
эрсдэлийг 
бууруулна.  

13 

Цаг агаарын аюулт үзэгдлийг 
урьдчилан мэдээлэх, 
сэрэмжлүүлэх чадавхыг 
сайжруулж, байгалийн гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулна.  

БТ  

Мэдээ, мэдээллийг цахимаар 
болон хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр хурдан шуурхай 
хүргэсэн байна. 

 
Аймаг, сумдын Засаг дарга, 

Онцгой байдлын газар, ХХААГ-
ыг мэдээллээр хангаж 

ажилласан байна. 

8.118.0  

 

32 5.1.4. Гэр 
хороолол болон 
аялал 
жуулчлалын 
бүсэд “Эко 
жорлон” арга 
хэмжээг 
хэрэгжүүлж, 
хөрсний 
бохирдлыг 
бууруулна. 

15 
“Эко жорлон” арга хэмжээг 
хэрэгжүүлж, хөрсний бохирдлыг 
бууруулна. 

ХХО 

Стандартын 
доторлогоот

ой нүхэн 
жорлон 

Шинээр бий болсон стандартын 
шаардлага хангасан жорлонгийн 

тоо-  
-  

 

37 5.1.12. Аймаг, 
сумдын төвийн 
хог хаягдлын 
менежментийг 
сайжруулан, 
ахуйн болон 
туурь хог хаягдал 
бүхий талбайг үе 
шаттайгаар 
бууруулж, 
аймгийн төвд 
ландфилл 
технологийг 
сайжруулна. 

16 
Туурь хог хаягдал бүхий талбайг 
үе шаттайгаар цэвэрлэнэ. 

     
 

38 

17 

Аймаг, сумдын төвийн хог 
хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн, 
аймгийн төвийн хог хаягдлыг 
ландфилл технологийн дагуу 
булшилна. 

АОНХС 

 Аймгийн 
төв хогийн 

цэгт хог 
хаягдлыг 

булшлах ам 
гаргаж, 
хогийн 
цэгийг 

хашаажуулс
ан.   

Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 

хувь -100 
 

Төвлөрсөн хогийн цэгийг 
ландфилл технологиор булшлах 

ажлыг үе шаттай зохион 
байгуулна.  

  

 

. 
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