
  
 
 

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН 
ТОГТООЛ 

 
 2012 оны 05 сарын 18 өдөр          Дугаар  37       Төрийн ордон, Улаанбаатар хот 
 

      Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг  
     2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

батлах тухай 
 

 Монгол Улсын Yндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь 
заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсгийг 
үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь: 
 

1.”Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-
ийг хавсралтаар баталсугай. 

 
2.”Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-

ийг “Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Yндэсний хөгжлийн цогц 
бодлого”, Монгол Улсын 2013 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл болон бодлогын бусад 
баримт бичиг, хөтөлбөртэй нягт уялдуулан  хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн 
газар /С.Батболд/, Монголбанк /Л.Пүрэвдорж/, Санхүүгийн зохицуулах хороо 
/Д.Баярсайхан/ болон холбогдох бусад байгууллагад үүрэг болгосугай. 

 
3.”Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-

ийг баталсантай холбогдуулан дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол 
Улсын Засгийн газар /С.Батболд/-т даалгасугай: 

  
  1/“Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл”-д тулгуурлан 2013 оны төсвийн төслийг боловсруулж Улсын Их Хуралд өргөн 
мэдүүлэх; 
 
  2/“Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл”-ийн биелэлтийг оны эхнээс жигд хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээ 
авч, түүний хэрэгжилтийн явцыг бүтэн жилээр гаргаж, Улсын Их Хуралд танилцуулах. 
 
 
 
 
 
 
  МОНГОЛ УЛСЫН  
  ИХ ХУРЛЫН ДАРГА    Д.ДЭМБЭРЭЛ  
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Улсын Их Хурлын 2012 оны  
37 дугаар тогтоолын хавсралт 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2013 ОНД  

ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 
  

Д/д 

Урт болон дунд 
хугацааны 
хөтөлбөр, 
бодлогын 

баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх 
үүсвэр /тэрбум 

төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллаг

а 

1 2 3 4 5 6 7 

НЭГ. ӨСӨЛТИЙН ҮР ШИМИЙГ НИЙГМИЙН БҮХ БҮЛГҮҮДЭД ХҮРГЭХ МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО 

Зорилт-1. Эдийн засгийн өсөлтийг оролцоотой, хүртээмжтэй болгоход чиглэгдсэн макро эдийн засгийн тэнцвэрт бодлогыг хэрэгжүүлж, 
эдийн засгийн өндөр өсөлтийг хангана.   

1.1 “Монгол Улсын 
Мянганы хөгжлийн 
зорилтод 
суурилсан 
Үндэсний 
хөгжлийн цогц 
бодлого” /цаашид 
“ҮХЦБ” гэх/ 

Эдийн засгийн өндөр өсөлтөд иргэд, 
нийгмийн бүлгүүдийн оролцоог дэмжих, 
дундаж давхаргын эзлэх хувийг 
нэмэгдүүлэх; 

Дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн /цаашид 
“ДНБ” гэх/-ий бодит өсөлт 

19.0 хувь - 

Үндэсний 
хөгжил, 

шинэтгэлийн 
хороо 

/цаашид 
“ҮХШХ” гэх/ 

  

  

  

  Нэг хүнд ногдох ДНБ-ий 
хэмжээ 
 

4930.0 
ам.доллар 

- 

  Нэг хүнд ногдох Үндэсний 
нийт бүтээгдэхүүн /цаашид 
“ҮНБ” гэх/-ий хэмжээ 
 

4730.0  
ам.доллар 

 
- 

  Өрсөлдөх чадварын 
үзүүлэлт 

4.0 
Нэгж 

- 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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  Ажилгүйдлийн түвшин 6.1 хувь - 
Нийгмийн 

хамгаалал, 
хөдөлмөрийн 
яам /цаашид 
“НХХЯ” гэх/ 

  Жини коэффициент 0.34-өөс ихгүй - 

ҮХШХ, 
НХХЯ 

 

  

  

1.2 ҮХЦБ-ын 5.1.3.1 
 

Бодит эдийн засаг, мөнгө, санхүүгийн 
харилцан уялдаатай бодлого 
хэрэгжүүлж, инфляцийн түвшинг хэт 
өсгөхгүй байх; 

Инфляцийн зорилтот 
түвшин /жилийн дундаж 
хэмжээ/ 

8.0 хувиас ихгүй  
- ҮХШХ 

Бэлтгэх шатахууны 
нөөцийн хэмжээ  

20 хоногоос 
дээш 

40.0 
Улсын төсөв 

Сангийн яам 
/цаашид “СЯ” 

гэх/, 
Эрдэс баялаг, 
эрчим хүчний 
яам /цаашид 
“ЭБЭХЯ” гэх/ 

 

Бэлтгэх нөөцийн махны 
хэмжээ 

12.0 мянган 
тонн 

7.2 
Улсын төсөв 

СЯ, 
 Хүнс, хөдөө 

аж ахуй, 
хөнгөн 

үйлдвэрийн 
яам /цаашид 
“ХХААХҮЯ” 

гэх/, 
Аймаг, 

нийслэлийн 
Засаг дарга 

 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.3 Төсвийн тухай 
хууль  

Төсвийн шинэтгэлийг үргэлжүүлж, орон 
нутгийн бие даасан байдлыг 
бэхжүүлэхийн зэрэгцээ төсвийн 
зохистой харьцааг хадгалах; 

“Сум хөгжүүлэх  сан”-гийн 
үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт 
 

100 хувь 

- 
СЯ 

 

ДНБ-д төсвийн 
тэнцвэржүүлсэн орлогын 
эзлэх хувь 
 

39.2 
 

ДНБ-д төсвийн 
тэнцвэржүүлсэн зарлагын 
эзлэх хувь  
 

41.2 
 

  
ДНБ-д төсвийн алдагдлын 
эзлэх хувь 
 

2.0 

1.4 ҮХЦБ-ын 5.1.2 Татварын шинэчлэлийг эдийн засгийн 
өндөр өсөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх;  
 

Эрх зүйн орчинг 
сайжруулах ажлын явц 

100 хувь - 
СЯ, 

ҮХШХ 

1.5 ҮХЦБ-ын 5.1.6 
 

Эдийн засгийн өндөр өсөлтийг дэмжих 
томоохон төслийн хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлж, гадаад худалдааны 
алдагдлыг бууруулах, гадаад валютын 
цэвэр албан нөөцийг нэмэгдүүлэх; 
 

Гадаад худалдааны 
тэнцлийн ДНБ-д эзлэх хувь   

5.5 - 

ҮХШХ, 
Гадаад 

хэргийн яам 
/цаашид 

“ГХЯ” гэх/ 

Гадаад валютын цэвэр 
албан нөөцийн хэмжээ 

22.7 долоо 
хоногийн 
импортын 

хэрэгцээг хангах 

- 
Монгол банк 
/цаашид “МБ” 

гэх/ 

Зорилт-2.   Эдийн засгийн өндөр өсөлтийг хангах санхүүгийн салбарын хөгжлийг олон улсын түвшинд ойртуулах бодлого, арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ. 

2.1  ҮХЦБ-ын 4.8.4 Уул уурхайгаас орох орлогыг зохистой 
ашиглах, хуримтлуулах асуудлыг 

Шинээр боловсруулах 
болон нэмэлт, өөрчлөлт 

8 хууль 
тогтоомж 

- 
СЯ, 

НХХЯ, 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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нийгмийн даатгалын шинэчлэлтэй 
уялдуулан хэрэгжүүлэх; 
 

оруулах хууль тогтоомжийн 
тоо 

ҮХШХ, 
Санхүүгийн 
зохицуулах 

хороо 
/цаашид 

“СЗХ” гэх/ 

2.2  ҮХЦБ-ын 5.1.3.2 
 

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх; 

Гадаад зах зээлд гаргах 
бондын хэмжээ 
 
 

900.0 тэрбум 
төгрөг 

 
 

- 
 
 
 

СЯ, 
ҮХШХ, 

Монгол Улсын 
Хөгжлийн 

банк /цаашид 
“МУХБ” гэх/ 

 

Өөрийн хөрөнгийг 
нэмэгдүүлэх хэмжээ 

50.0 тэрбум 
төгрөг 

 

50.0 
Улсын төсөв 

2.3  ҮХЦБ-ын 5.1.3.2 
 

Хөрөнгө оруулалтын мэргэжлийн сан, 
хамтын хөрөнгө оруулалтын 
байгууллагын үйл ажиллагааны эрх 
зүйн орчныг бий болгох; 

Шинээр боловсруулж, 
батлуулах хуулийн тоо 

1  
 
 

 
 
 
- 
 
 
 

СЗХ, 
Хууль зүй, 

дотоод 
хэргийн яам 

/цаашид 
“ХЗДХЯ” гэх/ 

Шинээр бий болох Хамтын 
хөрөнгө оруулалтын 
байгууллагын тоо 

5-аас доошгүй 

2.4  ҮХЦБ-ын 5.1.3 Монгол Улсын хөрөнгийн биржид 
бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад 
улсад үнэт цаас гаргах, гадаад улсад 
бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол 
Улсад үнэт цаас гаргах үйл 
ажиллагааны  зохицуулалтыг бий 
болгож, зарим үндэсний аж ахуйн 
нэгжийн хувьцаа нэмж гаргахыг 
дэмжих; 

Олон улсын үнэт цаасны 
хороодын холбооны 
гишүүн орнуудтай 
харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг байгуулах 
ажлын явц 
 

100 хувь - СЗХ 

Шивээ-Овоо ХК-ийн 
хувьцаа нэмж гаргахыг 
дэмжих - - 

СЯ, 
Төрийн 

өмчийн хороо 
/цаашид 

“ТӨХ” гэх/ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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2.5  ҮХЦБ-ын 5.2.1.3.1 Үндэсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх 
хүрээнд жижиг, дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийг зээлийн батлан даалтын 
арга хэрэгслээр дэмжих; 

Зээлийн батлан даалтад 
хамрагдах аж ахуйн 
нэгжийн тоо 
 

100-аас 
доошгүй 

50.0 
Жижиг, дунд 
үйлдвэрийг 

хөгжүүлэх сан 
/цаашид 

“ЖДҮХС” гэх/ 

ХХААХҮЯ, 
СЯ 

 

ХОЁР. БОДИТ САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

Зорилт-3. Бодит салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэх, металл боловсруулах болон өндөр технологийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх эрх зүй, эдийн 
засгийн нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

3.1  “Үйлдвэрлэл, 
технологийн парк 
байгуулж, 
хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл”, Засгийн 
газрын 2010 оны  
118 дугаар 
тогтоол 

Сайншандын аж үйлдвэрийн цогцолбор 
болон Багануур, Дарханы үйлдвэр-
технологийн паркийн захиргааг 
байгуулах, ерөнхий төлөвлөгөөг 
боловсруулах; 

Паркийн захиргааг 
байгуулах ажлын явц 
 

100 хувь 
 
 
 

 
 
 

8.7 
Улсын төсөв 

ҮХШХ, 
Зам тээвэр, 
барилга, хот 

байгуулалтын 
яам /цаашид 

“ЗТБХБЯ” 
гэх/, 

ЭБЭХЯ, 
СЯ 

Ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулах ажлын явц 

100 хувь 

3.2  ҮХЦБ-ын 5.2.1.1 Тавантолгойн нүүрс баяжуулах 
үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн 
үндэслэл /цаашид “ТЭЗҮ” гэх/-ийн 
судалгааг хийж үйлдвэрийг барих,  
Ухаахудагийн нүүрсийг баяжуулах 
үйлдвэрийн өргөтгөл хийх; 

Нүүрс угаах, баяжуулах 
үйлдвэрийн хүчин чадлын 
жилийн  хэмжээ 
 

15.0 сая тонн 
 

 
- 
 

ЭБЭХЯ 

Шинээр боловсруулах 
ТЭЗҮ-ийн тоо 

1 - 

3.3  “Төрөөс газрын 
тосны салбарт 
2017 он хүртэл      
баримтлах 
бодлого” /цаашид 
“ТГТСББ” гэх/-ын 
3.3.2 

Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлж, газрын тос 
боловсруулах үйлдвэрийг төрийн 
өмчийн оролцоотой байгуулах; 

Шинэ эх үүсвэрийн 
судалгааны тоо 
 

2  
 

- 
 
 

ЭБЭХЯ, 
ТӨХ Газрын тос боловсруулах 

үйлдвэрийн барилгын 
ажлыг эхлүүлэх 

- 200.0 
Хувийн хөрөнгө 

оруулалт 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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3.4  “Шинэ бүтээн 
байгуулалт” дунд 
хугацааны 
зорилтот хөтөлбөр  
/цаашид”ШББДХЗ
Х” гэх/-ийн 4.4.7.1 

Барилгын материалын үйлдвэрүүдийг 
байгуулах, барилгын материалын 
лабораторийн сүлжээг бэхжүүлэх; 

Шинээр байгуулах  
үйлдвэрийн тоо 

12  322.0 
Хувийн хөрөнгө 

оруулалт, 
37.7 

Гадаад эх үүсвэр 

ЗТБХБЯ, 
ҮХШХ 

Шинээр байгуулах болон 
тоног төхөөрөмжийн 
шинэчлэл хийх барилгын 
материалын лабораторийн 
тоо 

 
 

5-аас доошгүй  

3.1 
Улсын төсөв 

ЗТБХБЯ 

3.5  ҮХЦБ-ын 5.2.1.1 Дархан-Сэлэнгийн бүсийн төмрийн 
хүдрийн ордод түшиглэн хар 
төмөрлөгийн баяжуулах үйлдвэр 
байгуулах бэлтгэлийг хангах;  

Шинээр боловсруулах 
ТЭЗҮ-ийн тоо 

1 
2.0 

Гадаад эх үүсвэр 
ЭБЭХЯ 

3.6  ҮХЦБ-ын 5.2.1.1 Зэсийн баяжмал хайлуулах, 
цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах 
бэлтгэлийг хангах, нүүрснээс шингэн 
түлш, хий гаргах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг 
боловсруулах; 

Шинээр боловсруулах 
ТЭЗҮ-ийн тоо 

2 
2.9 

Улсын төсөв 
ЭБЭХЯ 

3.7  ҮХЦБ-ын 5.2.1.2.2 Зүүн бүсийн холимог металлын ордын 
түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэр 
байгуулах судалгаа хийх; 

Шинээр боловсруулах 
ТЭЗҮ-ийн тоо 

1  0.1 
Улсын төсөв ЭБЭХЯ 

3.8  ҮХЦБ-ын 5.2.1.1 Нүүрсний туршилт, судалгааны 
лаборатори байгуулж, мэдээллийн 
нэгдсэн сан бүрдүүлэх; 

Шинээр байгуулах 
лабораторийн тоо 

1 багц  0.5 
Улсын төсөв 

ЭБЭХЯ 

Шинээр мэдээллийн сан 
байгуулах ажлын явц 

100 хувь 0.3 
Улсын төсөв 

3.9  “Төрөөс газрын 
тосны салбарт 
2017 он хүртэл 

Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн 
төрийн мэдлийн агуулах, иж бүрэн 
шинжилгээний лаборатори барьж 

Шинээр барих агуулахын 
тоо, багтаамж 

3 
105.0 мянган м3 

22.0 
Улсын төсөв 

 
ЭБЭХЯ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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баримтлах 
бодлого”–ын 3.5.7 
/цаашид “ТГТСББ” 
гэх/ 

эхлэх; Шинээр байгуулах 
лабораторийн тоо 

2 1.6 
Улсын төсөв 

3.10  “Төрөөс өндөр 
технологийн аж 
үйлдвэрийн 
талаар баримтлах 
бодлого”-ын 
4.2.2.2 /цаашид 
“ТӨТАҮТББ” гэх/ 

Орчин үеийн “Өндөр технологийн 
үндэсний судалгааны төв” болон 
“Өндөр технологи, инновацийн хөрөнгө 
оруулалтын корпораци” Төрийн өмчит 
ХХК-ийг  байгуулах; 

Шинээр боловсруулах 
ТЭЗҮ-ийн тоо 
 

1  
 
 

0.1 
Улсын төсөв 

 

ҮХШХ, 
Боловсрол, 

соѐл, 
шинжлэх 

ухааны яам 
/цаашид 

“БСШУЯ” гэх/, 
ТӨХ 

Шинээр байгуулах 
судалгааны төвийн тоо 

1  
 

2.4 
Улсын төсөв 

 

Шинээр байгуулах төрийн 
өмчит ХХК-ийн тоо 

1 2.5 
Улсын төсөв 

3.11  ТӨТАҮТББ-ын 
4.2.2.1 

Дархан-Сэлэнгийн бүс болон Ховд 
аймагт шинжлэх ухааны парк байгуулах 
ажлыг эхлүүлэх; 
 

Шинээр боловсруулах 
шинжлэх ухааны паркийн 
ТЭЗҮ-ийн тоо 

2 
1.0 

Улсын төсөв 
ҮХШХ 

3.12  “Хувийн хэвшлийн 
хөгжлийг дэмжих 
үндэсний 
стратеги”-ийн 2.4 
 

Ногоон эдийн засаг,  ногоон бизнесийг 
хөгжүүлэх үндэсний стратегийг 
боловсруулах; 

Стратегийг боловсруулах 
ажлын явц 

100 хувь - 

Байгаль 
орчин, аялал 
жуулчлалын 
яам /цаашид 

“БОАЖЯ” гэх/, 
СЯ, 

ҮХШХ 

Зорилт-4. Геологийн зураглал, судалгаа, ашигт малтмалын хайгуулын ажлыг эрчимжүүлж, бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуй 
болгоно.  

4.1  ҮХЦБ-ын 5.2.1.1 Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд геологийн бүс нутгийн 
судалгаа, зураглал, ерөнхий эрлийн 
ажлыг үргэлжлүүлж, судалгааны 
чадавхийг бэхжүүлэх; 
 

1:200000-ны масштабын 
геологийн зургийн нийт 
нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь 

78  
 
 

15.3 
Улсын төсөв  

 
 
 

ЭБЭХЯ 

1:50000-ны масштабын 
геологийн зургийн нийт 
нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь 

30.2  
 

- 
 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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Шинээр байгуулах 
геологийн албаны тоо 

1 1.0 
Улсын төсөв 

4.2  ҮХЦБ-ын 5.2.1.1 Хүний   үйл   ажиллагаанд өртөж буй 
газрын экологи-геологийн орчны 
өөрчлөлтийн   судалгааг хийх;  
 

Геоэкологийн судалгаа 
хийх аймгийн тоо 

2 аймаг 
0.2 

Улсын төсөв 
ЭБЭХЯ 

4.3  ҮХЦБ-ын 5.2.1.1 Монгол орны баруун буюу геологийн 
судалгаа хийхэд хүндрэлтэй, нэвтрэх 
боломжгүй хэсэгт агаарын геофизикийн 
судалгаа хийх;  
 

Судалгаа хийх газрын 
хэмжээ, масштаб 

1:200000 
1.15 

Улсын төсөв 
ЭБЭХЯ 

Зорилт-5. Хөдөө аж ахуйн салбарыг эрчимтэй хөгжүүлж, үйлдвэрлэл, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг 
дээшлүүлэн хүн амын эрэлт хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээр хангах чиглэл баримтална. 

5.1 "Хоршоог хөгжүүлэх 
нийгмийн хэмжээний 
хөтөлбөр"-ийн 3.8, 
3.11 /цаашид 
“ХХНХХ” гэх/ 

Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд 
бэлтгэн нийлүүлэх биржийн үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх; 

Шинээр байгуулах болон 
сэргээн засварлах түүхий 
эдийн агуулахын тоо 

Аймаг бүрт 1  2.1  
Улсын төсөв 

 
ХХААХҮЯ 

ХАА-н биржийн үйл 
ажиллагаа тогтворжиж 
эхэлсэн байна.  

- 4.25  
Улсын төсөв 

5.2  “Монгол мал” 
үндэсний 
хөтөлбөрийн 4.2.1.3 
/цаашид “ММҮХ” гэх/ 

Малын тэжээлийн үйлдвэр, цехийг 
бүсчлэн байгуулж, хадлан тэжээл 
бэлтгэх, таримал тэжээлийн үр 
үржүүлэг, тариалалтыг дэмжих; 

Зээлээр байгуулах малын 
тэжээлийн үйлдвэр, цехийн 
тоо 

25  
 

1.0 
 ЖДҮХС 

ХХААХҮЯ 
Сэлгээнд оруулах 
тариалангийн талбайн 
хэмжээ 

50.0 мянган га 1.0 
 Улсын төсөв 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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5.3 Эрчимжсэн мал аж 
ахуйн хөгжлийг 
дэмжих хөтөлбөр  

Фермерийн аж ахуй эрхлэх, өндөр 
ашиг шимтэй малыг үржлийн 
чиглэлээр өсгөн бойжуулахыг 
дэмжих; 

Шинээр байгуулагдах 
фермерийн тоо 

10  2.0                        
ЖДҮХС 

ХХААХҮЯ 

   Өндөр ашиг шимтэй 
үхрийн тоо 

500 үхэр 3.75 
Улсын төсөв 

5.4 ММҮХ-ийн 4.4.2.1, 
4.4.2.3 

Монгол малын ашиг шимийн түвшинг 
бүсчлэн тогтоож, үржил селекцийн 
ажлыг зорилтот зах зээлийн эрэлт 
хэрэгцээнд нийцүүлэн хэрэгжүүлэх; 

Цөм сүргээр сайжруулсан 
малын тооны өсөлт  
/өмнөх онтой харьцуулсан/ 

50 хувь 2.0                     
Улсын төсөв  

 
ХХААХҮЯ Үржлийн нэгжийн 

нэмэгдсэн тоо 
150  1.5                        

Улсын төсөв 

5.5 ММҮХ-ийн 4.3.1 Малын гоц халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх, сэрэмжлүүлэх,  
зооноз халдварт зарим өвчнөөс мал 
сүргийг эрүүлжүүлэх; 

Урьдчилан сэргийлэх 
вакцинжуулалтад 
хамрагдах малын тоо 

15.1 сая толгой  35.0                        
Улсын төсөв 

 
 

ХХААХҮЯ 

Зооноз халдварт зарим 
өвчнөөс сэргийлэх арга 
хэмжээнд хамруулах 
малын тоо 
 

14.3 сая  
толгой  

- 

5.6 
УИХ-ын 2011 оны 30 
дугаар тогтоол, 
ММҮХ-ийн 4.2.4.6 

Малын гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнээ үндэсний үйлдвэрт 
тушаасан малчдад үнийн 
урамшуулал олгох, малын ашиг 
шимийн гарц, шилжилт хөдөлгөөний 
бүртгэл, хяналтыг сайжруулах; 

Олгосон үнийн 
урамшууллын дүн 
 

-  
 

6.0  
ХХААХҮЯ 

Улсын төсөв 
 

 

Нэгдсэн бүртгэлд 
хамрагдах малын тоо 

Нийт малын 40-
өөс доошгүй 

хувь 
 5.7 ММҮХ-ийн 4.1.1.1 Бэлчээрийг зохистой ашиглах, 
хамгаалах, нөхөн сэргээхэд 
дэвшилтэт арга, технологи ашиглах; 

Кадастрын зураглал хийх 
газар нутгийн хэмжээ 

65-аас доошгүй 
хувь 

0.5                   
Улсын төсөв 

 
 
 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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Царцаа болон  мэрэгч 
амьтантай тэмцэх 
бэлчээрийн талбай  

1.0 мянган га  
 

2.87  
Улсын төсөв 

 
ХХААХҮЯ 

Шинээр тогтоох уст цэг 
болон барих худгийн тоо 

500 уст цэг 
900 худаг 

14.0  
Улсын төсөв 

5.8 “Хүнсний аюулгүй 
байдал” үндэсний 
хөтөлбөрийн 14.7 
/цаашид “ХАБҮХ” 
гэх/ 

Усалгаатай газар тариаланг 
хөгжүүлж, дэвшилтэт технологи 
нэвтрүүлэх, атаршсан талбайг 
эргэлтэд оруулах; 

Услалтын системийг 
шинээр барьж, сэргээн 
засварласан талбайн 
хэмжээ 

5.48 мянган га 3.9 
Улсын төсөв 

ХХААХҮЯ 
Эргэлтэд оруулах 
атаршсан газрын талбайн 
хэмжээ 

65.0 мянган га  2.0 
 Улсын төсөв, 

2.0 
Бусад эх үүсвэр 

5.9 ХАБҮХ-ийн 14.4, 
14.5 

Газар тариалангийн салбарт 
техникийн шинэчлэлийг 
үргэлжлүүлэн, таримал ургамлын 
элит үр үржүүлэг, шинэ сортыг бий 
болгох, нутагшуулах; 

Хүчин чадлын өсөлт, 
/хоногоор/ 

- Тариалалт 
- Уринш 
- Ургац хураалт 

 
 

14-21 хоног 
7-10 хоног 

25-30 хоног 

9.0  
Улсын төсөв ХХААХҮЯ, 

Аймаг, 
нийслэлийн 
Засаг дарга  

Газар тариалангийн бүсэд 
шинээр байгуулах засвар, 
үйлчилгээний төвийн тоо 

1 засварын төв 
2 явуулын нэгж 

2.0  
Улсын төсөв 

ХХААХҮЯ Дэмжлэгт хамрагдах сорт, 
сорилтын нэгжийн тоо 

6  12.0  
Улсын төсөв 

Төмсний элит үрийн 
хангамжийн хэмжээ 

50 хувь 1.0  
Улсын төсөв 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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5.10 ХАБҮХ-ийн 12.8, 
14.8 

Тариалангийн талбайн хөрсний 
үржил шимийг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх байгаль орчинд ээлтэй 
технологийг нэвтрүүлэх; 

Ойн зурвасын 
тариалангийн талбайн 
хэмжээ 

2.0 мянган га 2.0  
Улсын төсөв ХХААХҮЯ, 

БОАЖЯ 

Ургамал хамгаалал 
хийгдэх талбайн хэмжээ  

200.0 мянган га 2.0  
Улсын төсөв ХХААХҮЯ, 

БОАЖЯ 

5.11 ХАБҮХ-ийн 14.4, 
14.5 

Хүлэмж, үрсэлгээ бойжуулах 
төрөлжсөн аж ахуй болон хүнсний 
ногооны механикжсан зоорь барих;  

Шинээр барих нийлэг 
хальсан хүлэмжийн 
багтаамж 

20.0 мянган м2 
 
 
 

 
 

2.0  
Улсын төсөв 

 
 

ХХААХҮЯ, 
Аймаг, 

нийслэлийн 
Засаг дарга  

Шинээр барих өвлийн 
хүлэмжийн багтаамж 
 

30.0 мянган м2 
 

Шинээр барих төмс, 
хүнсний ногооны зоорийн 
багтаамж 

20.0 мянган 
тонн 

10.5  
Улсын төсөв 

Зорилт-6. Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрлэлд орчин үеийн техник, технологийг нутагшуулж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн кластерүүдийг 
хөгжүүлнэ.  

6.1 ҮХЦБ-ын 5.2.1.3  Гадаадын зах зээлд өрсөлдөх 
чадвартай хөнгөн үйлдвэрийг 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх; 

Шинээр байгуулагдах 
оѐмол, нэхмэл, 
сүлжмэлийн ЖДҮ-ийн тоо 

20-оос доошгүй 10.0                             
Улсын төсөв, 

2.0 
Бусад эх үүсвэр 

ХХААХҮЯ, 
ЗТБХБЯ 

Шинээр байгуулах арьс 
ширний үйлдвэрийн  тоо 

3 1.0                             
Улсын төсөв, 

2.0 
Гадаад эх үүсвэр 

Хонины ноосоор барилгын 
материал үйлдвэрлэх 
үйлдвэрийн тоо 

1 0.4                             
Улсын төсөв 

6.2 ҮХЦБ-ын 5.2.1.2 Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт өндөр 
технологи нэвтрүүлэн нутагшуулах, 

Нано технологийн төв 
болон лаборатори 

2 0.3 
Улсын төсөв, 

ХХААХҮЯ, 
БСШУЯ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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болон сургалт-судалгаа-үйлдвэрлэлийн 
уялдааг сайжруулах; 

байгуулах ТЭЗҮ-ийн тоо 0.5  
Гадаад эх 

үүсвэр, 
3.9 

Бусад эх үүсвэр 

6.3 ҮХЦБ-ын  5.2.1.2 Бүсийн тулгуур төв, зарим аймаг, хотод 
аж үйлдвэрийн парк, жижиг, дунд 
үйлдвэрийн кластер байгуулах 
судалгаа хийх; 

Шинээр боловсруулах 
ТЭЗҮ-ийн тоо 

3-аас доошгүй  0.85  
Улсын төсөв, 

0.2 
Бусад эх үүсвэр 

ХХААХҮЯ, 
ЭБЭХЯ,   
 ҮХШХ, 

Нийслэлийн 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

/цаашид 
“НЗДТГ” гэх/ 
Холбогдох 

аймгийн Засаг 
дарга 

Зорилт-7. Хүн амын нутагшил, суурьшил, бүс нутгийн зохистой тогтолцоонд тулгуурлан хот, сууринг хөгжүүлж, хүн амын ая тухтай амьдрах 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  

7.1 ҮХЦБ-ын 5.3.5.1 “Монгол Улсын хүн амын нутагшил, 
суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл”-
ийг боловсруулж дуусгах; 

Боловсруулах төслийн тоо 1  0.94 
Улсын төсөв ЗТБХБЯ 

7.2 ҮХЦБ-ын 5.3.5.3 “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд 
хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн 
хүрээнд 100 мянган айлын орон сууцыг 
барих ажлыг үргэлжлүүлэх; 

Орон сууцны зээлд 
хамрагдах өрхийн тоо 
 

1000  
 
 

390.0   
Улсын төсөв 

МУХБ 

 
 
 
 

ЗТБХБЯ, 
СЯ, 

Орон сууц, 
санхүүжилтий
н корпораци  

Шинээр ашиглалтад 
оруулах түрээсийн орон 
сууц 

900 өрх 
 

45.0 
Төр, хувийн 
хэвшлийн 
түншлэл 

Шинээр барих ахмадын 
орон сууц 

180 өрх 
 

10.0 
Улсын төсөв 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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7.3 Засгийн газрын 
2012 оны 83 
дугаар тогтоол 

Төрийн албан хаагчдын орон сууцны 
хангамжийг сайжруулах; 

Жилийн санхүүжилтийн 
хэмжээ 

15 хувь  40.0 
Улсын төсөв 

ЗТБХБЯ, 
СЯ, 

МУХБ 

7.4 ШББДХЗХ-ийн 
4.4.6.2 

“Сум дундын төв” загвар төслийг 
хэрэгжүүлэх; 

Ерөнхий төлөвлөгөө, 
барилгын зураг төслийн 
тоо 

13  1.8 
Улсын төсөв ЗТБХБЯ 

7.5 ҮХЦБ-ын 5.3.5 
ШББДХЗХ-ийн 
ҮАТ-ний  4.4.1.1  

Улаанбаатар хотын ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотголын дагуу  
бүсчлэл, инженер геологи, газар 
хөдлөлийн мужлалын  нарийвчилсан 
зураг төсөл  боловсруулах; 

Шинээр боловсруулах 
зураг төслийн тоо 

5  2.5 
Улсын төсөв ЗТБХБЯ, 

НЗДТГ 
 

7.6 ҮХЦБ-ын 5.3.5.1 Агаарын зургаар Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрийн зарим хэсгийг 1:25000-ны 
масштабтай байр зүйн зургаар 
зурагжуулах;  

Хамрагдах газар нутгийн 
хэмжээ 

45 хувь 
 

10.1 
Улсын төсөв 

 
ЗТБХБЯ, 

СЯ 

Зорилт-8. Эдийн засгийн өндөр өсөлтийг дэмжсэн, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлнэ. 

8.1 ҮХЦБ-ын 5.3.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегийн орд газруудыг холбосон 
төмөр замын сүлжээг барьж байгуулах, 
төмөр замын тээх, нэвтрүүлэх хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тавантолгой-Зүүнбаян-
Сайншанд чиглэлийн 
төмөр замын суурь дэд 
бүтцийн барилгын ажлын 
хэрэгжилтийн хувь 

60  400.0 
Төр, хувийн 
хэвшлийн 
түншлэл 

 
 
 
 
 
 
 

ЗТБХБЯ, 
ТӨХ 

Тавантолгой-Гашуун 
сухайт чиглэлийн төмөр 
замын суурь дэд бүтцийн 
барилгын ажлын 
хэрэгжилтийн хувь 

30  220.0 
Төр, хувийн 
хэвшлийн 
түншлэл 

Нарийнсухайт-Шивээхүрэн 
чиглэлийн төмөр замын 
суурь дэд бүтцийн 

30 32.0 
Төр, хувийн 
хэвшлийн 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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барилгын ажлын 
хэрэгжилтийн хувь  

түншлэл 

Шинээр боловсруулах 
төмөр замын урьдчилсан 
ТЭЗҮ, ТЭЗҮ, зураг төслийн 
тоо 

1 урьдчилсан 
ТЭЗҮ 

1 ТЭЗҮ 
1 зураг төсөл 

36.6 
МУХБ 

Гадаад эх 
үүсвэр 

Галт тэрэгний хөдөлгөөн 
зохицуулалтын нэгдсэн 
төв болон хөдлөх 
бүрэлдэхүүний засварын 
төв байгуулах ажлын явц 

Барилгын ажил 
эхэлсэн байх 

5.0 
Улсын төсөв 

ЗТБХБЯ 

Богдхан уулын урдуур  
шинэ төмөр зам барих 
зураг төслийн ажлын явц 

100 хувь 12.0 
Улсын төсөв 

8.2 ҮХЦБ-ын 5.3.1.7 Улаанбаатар хотод ачаа тээврийн 
нэгдсэн терминал байгуулах 
бэлтгэлийг хангах; 

Шинээр боловсруулах 
ТЭЗҮ-ийн тоо 

1 - 
ЗТБХБЯ 

8.3 “Транзит Монгол 
хөтөлбөр”-ийн 
5.3.1, 5.3.3 

Азийн авто замын сүлжээнд 
холбогдсон АН-3, АН-4 чиглэлийн авто 
замыг барьж байгуулах;  

Чойр-Замын-Үүд чиглэлд 
ашиглалтад оруулах авто 
замын урт 

300 км 69.23 
Гадаад эх 

үүсвэр, 
Улсын төсөв 

ЗТБХБЯ 
 Ярант-Ховд-Өлгий-

Улаанбайшинт чиглэлд 
ашиглалтад оруулах авто 
замын урт 

213.8 км 42.2 
Гадаад эх 

үүсвэр, 
Улсын төсөв 

8.4 ҮХЦБ-ын 5.3.1.2 Аймгийн төвүүдийг нийслэлтэй хатуу 
хучилттай авто замаар холбох, 

Ашиглалтад оруулах авто 
замын урт 

826 км 390.0 
Улсын төсөв     

ЗТБХБЯ 
 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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Мянганы зам төслийг үргэлжүүлэн 
хэрэгжүүлэх; 

Шинэ бүтээн байгуулалт 
дунд хугацааны зорилтот 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
эхний ээлжинд барих 
545.6 км авто замын 
барилгын ажлын 
хэрэгжилт 

30 хувь 193.9 
МУХБ  

8.5 ШББДХЗХ-ийн 
4.1.2.5 

Улаанбаатар хотод шинээр авто зам, 
гүүрэн гарц барих, өргөтгөх ажлыг 
зохион байгуулах; 

Шинээр барих болон 
үргэлжлүүлэх гүүрэн 
гарцын тоо 

6 
 
 

134.4 
Гадаад эх 

үүсвэр 

 
ЗТБХБЯ, 
НЗДТГ 

 

Шинээр барих авто замын 
урт 

60.1 км 
 

63.1 
Нийслэлийн 

авто замын сан 

Өргөтгөл, шинэчлэлт хийх 
авто зам болон гүүрний 
урт 

100 км 
469 у/м 

177.0 
Нийслэлийн 

авто замын сан 

8.6 ШББДХЗХ-ийн 
4.1.2 

Нийслэл, аймаг, орон нутгийн 
инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах 
ажлыг үргэлжлүүлэх; 

Орон нутагт ашиглалтад 
оруулах шугам сүлжээний 
урт 

3000 м 11.5 
Улсын төсөв, 

Гадаад эх 
үүсвэр  

 
 
 
 

ЗТБХБЯ 
 

Шинээр ашиглалтад 
оруулах усан хангамжийн 
барилга, байгууламжийн 
тоо 

4 5.0 
Улсын төсөв 

Өргөтгөл шинэчлэлт хийх 
цэвэр, бохир усны шугам 
сүлжээ, цэвэрлэх 
байгууламжийн тоо 
 

5 сум, суурин  20.0 
Гадаад эх үсвэр 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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8.7  ҮХЦБ-ын 5.3.1.7, 
ШББДХЗХ-ийн 
4.4.5.25 

Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн 
үйлчилгээнд тээврийн шинэ төрөл 
систем нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх; 

Замын дэд бүтцийн 
барилгын зураг төслийн 
явц 

100 хувь 18.0 
Гадаад эх 

үүсвэр 

ЗТБХБЯ 
 

8.8 ШББДХЗХ-ийн 
4.4.5.26 

Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд JEA-
800F загварын дуобус үйлдвэрлэн 
гаргах; 

Шинээр үйлдвэрлэх 
дуобусны тоо 

60 10.0 
Улсын төсөв ЗТБХБЯ 

8.9 ҮХЦБ-ын 5.3.1.5 Агаарын тээврийн дэд бүтцийг 
хөгжүүлэн, үйлчилгээг өргөжүүлж олон 
улсын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг 
нэмэгдүүлэх; 

Төв аймгийн Хөшигийн 
хөндийн олон улсын нисэх 
буудлын барилгын ажлын 
явц 

30 хувь 13.0 
Улсын төсөв     

ЗТБХБЯ 
 Даланзадгадын 

Гурвансайхан олон улсын 
нисэх буудлын барилгын 
ажлыг эхлүүлэх 

Барилгын ажил 
эхэлсэн байх 

12.0 
Улсын төсөв     

8.10 ҮХЦБ-ын 5.3.1.6 Далайн тээврийн компани байгуулан, 
гадаад далайд худалдаа тээврийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх; 

Шинээр усан замын тээвэр 
эрхлэх компанийн тоо  

1 0.667 
 Улсын төсөв 

ЗТБХБЯ 
 

8.11 Эрчим хүчний 
тухай хууль 

Эрчим хүчний салбарыг зах зээлийн 
зарчмаар ажиллуулах бэлтгэлийг 
хангах; 

Ажлын явц 20 хувь 2.5 
Улсын төсөв, 

 гадаад эх 
үүсвэр 

ЭБЭХЯ, 
СЯ 

8.12 ШББДХЗХ-ийн 
4.4.2.3 

Улаанбаатар хотод Их тойруу 220, 110 
кВ-ын цахилгаан дамжуулахдэд станц 
болон ДЦС-5 барих ажлыг эхлүүлэх; 

Шинээр барих дэд станцын 
тоо 

4  
 

 
45.0 

Улсын төсөв 

ЭБЭХЯ, 
СЯ 

 
“ДЦС-5”-ын барилгын 
ажлын гүйцэтгэл 

20 хүртэл хувь 

8.13 “Монгол Улсын 
эрчим хүчний 
нэгдсэн систем 
хөтөлбөр” цаашид 

Тавантолгойн нүүрсний ордыг 
түшиглэн цахилгаан станц барих ажлыг 
эхлүүлэх; 

Гүйцэтгэгчийг сонгон гэрээ 
байгуулах ажлын явц 

100 хувь - 

ЭБЭХЯ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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“МУЭХНСХ” гэх 

8.14 ШББДХЗХ-ийн 
4.4.2.1 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг 
барилгажуулах хүрээнд цахилгаан 
хангамжийн дэд бүтцийг барьж 
байгуулах, шинэ суурьшлын бүсийн 
цахилгаан хангамжийн зураг төсөл 
боловсруулах; 

Цахилгаан хангамжийн 
дэд бүтцийг барьж 
байгуулах ажлын явц 
 

50 хувь 
 

 

6.5 
Улсын төсөв 

ЗТБХБЯ, 
ЭБЭХЯ 

Шинээр боловсруулах 
зураг, төслийн ажлын явц 

30 хувь 5.8 
Улсын төсөв 

8.15 Нийслэлийн 
агаарын 
бохирдлын тухай 
хууль 

Улаанбаатар хотод улирлын горимоор  
ажиллах дулааны эх үүсвэр барих, 
хязгаарлалтын бүсийн гэр хорооллын 
айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжийг 
нэмэгдүүлэх, 

Шинээр нэмэгдэх дулааны 
хүчин чадал  
 

10 Гкал/цаг 
 
 

6.0 
Улсын төсөв 

 
ЭБЭХЯ, 

СЯ, 
НЗДТГ 

Шинээр цахилгаан 
хангамжийн системд 
холбогдох өрхийн тоо 

8737 30.0 
Улсын төсөв 

8.16  МУЭХНСХ Орон нутгийн дулаан хангамжийг 
сайжруулах; 

Шинээр дулааны станц, 
дулааны шугам барих 
аймгийн тоо 

3  
 
 

35.3 
Улсын төсөв 

 
 

ЭБЭХЯ, 
СЯ, 

ҮХШХ, 
Эрчим хүчний 
газар /цаашид 

“ЭХГ” гэх/ 
 

Шинээр боловсруулах 
ТЭЗҮ-ийн тоо 

1 

8.17 “Сэргээгдэх эрчим 
хүчний үндэсний 
хөтөлбөр” 
/цаашид “СЭХҮХ” 
гэх/-ийн 4.8   

Сэлэнгэ мөрний сав газарт 300-350 
МВт-ийн том чадлын усан цахилгаан 
станц барих ажлыг эхлүүлэх; 

Барилгын ажлын явц 15 хувь 1.5 
Улсын төсөв,  

гадаад эх үүсвэр ЭБЭХЯ 

8.18 СЭХҮХ-ийн 4.7 Монгол орны нөхцөлд тохирсон нарны 
цахилгаан станц барих талаар 
судалгаа хийх; 

Шинээр хийх судалгааны 
тоо 

1  0.5 
Улсын төсөв 

ЭБЭХЯ, 
ҮХШХ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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8.19 СЭХҮХ-ийн 2.1.3 Сайншандын салхин паркийг барьж, 
төвийн эрчим хүчтэй холбох; 

Шинээр байгуулах салхин 
паркийн хүчин чадал 

52 МВт 93.7 
Хувийн хөрөнгө 

оруулалт  

ЭБЭХЯ, 
СЯ, 

ҮХШХ 

Зорилт-9. Эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтийг хангахад чиглэсэн мэдээлэл, харилцаа холбоо технологийн дэд бүтцийг бий болгоно. 

9.1 “Өндөр хурдны 
өргөн зурвасын 
сүлжээ” хөтөлбөр 
 

Монгол Улсад өндөр хурдны, 
найдвартай, үндэсний хэмжээний 
харилцаа  холбооны сүлжээг 
байгуулах; 

Шинээр боловсруулах 
ТЭЗҮ болон нэгдсэн 
сүлжээнд холбогдох 
аймгийн төвийн тоо 

1 ТЭЗҮ 
3 аймгийн төв 

 
 

15.5 
Улсын төсөв 

 
 
 

Мэдээлэл, 
шуудан, 

харилцаа 
холбоо, 

технологийн 
газар /цаашид 

“МШХХТГ” 
гэх/ 

Интернэт протоколд 
суурилсан түгээх сүлжээ 
болон шилэн кабелийн 
сүлжээнд холбогдох сумын 
тоо 

55 3.7 
Улсын төсөв 

 

9.2 “Радио, 
телевизийн өргөн 
нэвтрүүлгийг тоон 
технологид 
шилжүүлэх” 
үндэсний 
хөтөлбөр 

Тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн 
дамжуулах сүлжээг байгуулах; 

Тоон радио өргөн 
нэвтрүүлгийн станц шинээр 
байгуулах газрын тоо 

Нийслэл, 
4 аймаг 

6.5 
Улсын төсөв 

МШХХТГ 

9.3 ҮХЦБ-ын 5.3.4 Сансрын холбооны хиймэл дагуул 
хөөргөх ажлын бэлтгэлийг хангах; 

Орон зайн мэдээллийн 
сангийн дэд бүтэц бий 
болгох ажлын явц 

30 хувь 3.0 
Улсын төсөв МШХХТГ 

9.4 “Өрх бүрт шуудан 
хөтөлбөр”-ийн 2 
дугаар зорилт 

Шуудангийн салбарт  шинэ төрлийн 
үйлчилгээг нэвтрүүлэх; 

Электрон хэвлэлийг 
хувилах тоног төхөөрөмж 
суурилуулах аймгийн тоо 

10 
 
 

 
 
 

1.0 
Улсын төсөв 

 

МШХХТГ Шуудангийн ялган 
боловсруулах төвийн зураг 
төсөв, ТЭЗҮ боловсруулах 
ажлын явц 

100 хувь 
 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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9.5 УИХ-ын 2011 оны 
61 дүгээр тогтоол 

Цахим гарын үсэг, цахим нэг цонхыг 
төрийн бүх үйлчилгээнд нэвтрүүлж, 
цахим технологид тулгуурласан төрийн 
үйлчилгээг өргөтгөх; 

Зөвшөөрөл олгох ажлын 
явц 
 

100 хувь 0.3 
Улсын төсөв 

МШХХТГ 

Төрийн байгууллагуудын  
сүлжээнд мэдээллийн  
аюулгүй байдлын 
төхөөрөмж  
суурилуулах ажлын явц 

100 хувь 4.0 
Улсын төсөв 

10.0 
Хувийн хөрөнгө 

оруулалт 

Цахим үнэмлэх уншигч 
төхөөрөмжийг төрийн бүх 
байгууллагад суурилуулах 
ажлын явц 

100 хувь 0.5 
Улсын төсөв 

 
ГУРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, БҮС НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

Зорилт-10. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, хүлэмжийн хийн ялгаралтыг багасгаж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг 
бууруулан, биологийн нэн ховор төрөл зүйлийг хамгаална.  

10.1 ҮХЦБ-ын 6.1.6  Хүрээлэн буй орчны мониторингийн 

сүлжээг бэхжүүлэх, технологийн 

шинэчлэл хийх; 

Шинээр байгуулах  

лабораторийн тоо 

 

11 1.07 

Улсын төсөв 

 

 

 

БОАЖЯ 

Шинэчлэл хийх станцын 

тоо 

50 

 

1.35 

Улсын төсөв 

Автомат тоноглол 

суурилуулах цаг уурын  

харуулын тоо 

2 0.2 

Улсын төсөв 

 

10.2 ҮХЦБ-ын 6.1.6 Цаг уурын зориулалтын суурин 
радарын станцын сүлжээ байгуулах;  

Шинээр байгуулах Цаг 
уурын суурин радарын 
станцын тоо 

2 

 

 

28.0 

Гадаад эх үүсвэр 

 

БОАЖЯ 

10.3 “Уур амьсгалын 

өөрчлөлт” 

үндэсний 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн эмзэг 

бүс нутгийн усны нөөцийг хамгаалах, 

зарим голын савд экосистемд 

Хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний тоо 

2  0.5 

Гадаад эх үүсвэр БОАЖЯ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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хөтөлбөр /цаашид 

“УАӨҮХ” гэх/ 

түшиглэсэн дасан зохицох арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх; 

Эгийн голын усан сан 

байгуулах бэлтгэл ажлын 

явц 

100 хувь - 
ЭБЭХЯ, 
БОАЖЯ 

10.4 УАӨҮХ-ийн үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 3.1 

Цөлжилттэй тэмцэх ажлын үр дүнг 
дээшлүүлэх чиглэлээр ТЭЗҮ 
боловсруулах; 

Шинээр боловсруулах 
ТЭЗҮ-ийн тоо 
 
 

7 0.4 

Улсын төсөв 

БОАЖЯ, 
ЭБЭХЯ, 
Шинжлэх 
ухааны 
академи  

10.5 ҮХЦБ-ын 6.4 Ойг нөхөн сэргээх, түймэр, хөнөөлт 
шавьжид идэгдсэн мод бэлтгэсэн 
талбайд ойжуулалт хийх; 

Мод, сөөгний үр бэлтгэх 
талбайн хэмжээ 

120 га 0.03 

Улсын төсөв 

БОАЖЯ 
 

Улсын үрийн нөөцийн 
бэлтгэсэн мод, сөөгний үр 
хэмжээ 

1.5 тн 0.06 

Улсын төсөв 

Тарьц суулгацын тоо 45.0 сая суулгац 1.0 

Улсын төсөв 

Гамшигт өртсөн бүсэд 
ойжуулалт  хийх хэмжээ 

15.0 мянган га 5.0 

Улсын төсөв, 

Гадаад эх үүсвэр 

10.6 ҮХЦБ-ын 6.4 Хиймэл дагуулын болон  ортофото 
зургийг ашиглан ойн нөөцийн судалгаа 
тооллого, мониторинг хийх; 

Ойн зохион байгуулалт 
хийх талбайн хэмжээ 

23.1 сая га 5.0 

Улсын төсөв БОАЖЯ 

10.7 “Үндэсний аюулгүй 
байдлын үзэл 
баримтлал”-ын 
3.5.3.3 

Ойн менежментийг сайжруулж,  
хөнөөлт шавьж, өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, тэмцэх ажилд дэвшилтэт 
техник, технологи нэвтрүүлэх; 

Арчилгааны огтлолт болон  
цэвэрлэгээ хийх талбайн 
хэмжээ 

29.5 мянган га 0.39 

Улсын төсөв 

БОАЖЯ 
 

Ойн хөнөөлт шавьж, 
өвчний тархалтын 
судалгаа хийх талбай 

2.0 сая га 0.1 

Улсын төсөв 

Ойн хөнөөлт шавьж, 
өвчинтэй тэмцэх талбайн 
хэмжээ 

150.0 мянган га 5.8 

Улсын төсөв 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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10.8 ҮХЦБ-ын 
стратегийн зорилт 
1 

Элэгдэж, эвдэрсэн газрын хөрсний 
нөхөн сэргээлт хийх ажлыг зохион 
байгуулах; 

Нөхөн сэргээлт хийх 
талбайн хэмжээ 

1.65 мянган га 2.2 

Улсын төсөв 

БОАЖЯ, 
ЭБЭХЯ, 

Мэргэжлийн 
хяналтын 

ерөнхий газар 
/цаашид 

“МХЕГ” гэх/ 

10.9 "Ус" хөтөлбөрийн 
1.1, 1.2, 3.2 

Газрын доорхи усны эх үүсвэрийн 
хайгуул судалгаа хийж, нөөцийг 
тогтоох; 

Усны нөөцийн цогцолбор 
байгуулах ТЭЗҮ-ийн тоо 

2 2.0 

Улсын төсөв 
БОАЖЯ, 

СЯ 

Ус хуримтлуулах, усны 
нөөц, эхийг тогтоох 
судалгааны тоо 
 

8 1.0 

Улсын төсөв 

БОАЖЯ, 
СЯ Хөв цөөрөм байгуулах 

судалгаа, зураг төслийн 
тоо 
 

3 судалгаа 
5 зураг төсөл 

 

 

 

0.52 

Улсын төсөв 
Шинээр байгуулах хөв 
цөөрмийн тоо 

5 

БОАЖЯ 
 Шинээр суурилуулах  

газрын генераторын тоо 
10 0.2 

Улсын төсөв 

10.10 "Ус" хөтөлбөрийн 
1.6, 1.2, 3.2, 3.3 

Усны эх үүсвэрийн хамгаалалтыг 
сайжруулж, усны нөөцийн хяналт 
шинжилгээний сүлжээг өргөтгөх; 

Эхийг нь хамгаалах булаг 
шандны  тоо 

140 0.35 

Улсын төсөв 

БОАЖЯ 
 

Шинэчлэх болон шинээр 
байгуулах барилга 
байгууламж, тоног 
төхөөрөмж суурилуулах 
ажлын явц  

100 хувь 2.9 

Улсын төсөв 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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10.11 ҮХЦБ-ын 6.5 Нэн ховор, ховор амьтдын тоо толгой 
цөөрөх, амьдрах орчин доройтохоос 
сэргийлэх, тэдгээрийн генийн санг 
хамгаалах; 

Нэн ховор, ховор амьтдын 
удмын санг хадгалах иж 
бүрэн лабораторийн ТЭЗҮ-
ийн  тоо 

1 
 
 
 

 

 

 

 

0.14 

Улсын төсөв 

БОАЖЯ Баданга хүдрийг зориудаар 
өсгөн үржүүлэх туршилтын 
төвийн ТЭЗҮ-ийн тоо 

1 
 

Шинээр байгуулах 
үржүүлгийн төвийн тоо 

1 

10.12 ҮХЦБ-ын 6.5 Ургамлын нөөцийг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх, тогтвортой ашиглах, генийн 
санг байгуулж бүрдүүлэх; 

Шинээр байгуулах 
байгалийн ургамлын 
генобанкны тоо 

1 
 
 

1.0 

Улсын төсөв 

БОАЖЯ Шинээр хийх ургамлын 
судалгаа шинжилгээний 
плантацийн тоо 
 

1 
 

0.4 

Улсын төсөв 

10.13 ҮАБЗ-ийн 
“Биоаюулгүй 
байдлыг хангах 
талаар авах зарим 
арга хэмжээний 
тухай” зөвлөмж  
 

Биоаюулгүй байдлыг хангах хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх;  

Шинээр байгуулах 3 дугаар 
зэрэглэлийн лаборатори 
 

 

1  
 
 
 

2.255 

Улсын төсөв 

БОАЖЯ 

Зорилт-11. Агаарын бохирдол, орчны доройтлыг бууруулж, байгаль орчинд ээлтэй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэн, газар нутгийн тусгай 
хамгаалалтын үйл ажиллагааг бэхжүүлнэ.  

11.1 ШББДХЗХ-ийн 
4.4.5 

Агаарын бохирдлыг бууруулах 
урамшууллын арга хэмжээг 
үргэлжлүүлж, агаарын чанарыг 
сайжруулах; 

Түүхий нүүрсний хэрэглээг 
бууруулах 

50.0 мянган өрх 8.0 
Улсын төсөв, 

Цэвэр агаарын 
сан 

ЭБЭХЯ, 
БОАЖЯ, 
ЗТБХБЯ, 
НЗДТГ 

 

Хийн түлшинд шилжих өрх 10.0 мянга 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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Улаанбаатар хотын ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх, гэр 
хорооллын хөрсний бохирдлыг 
бууруулах; 

Шинээр ногоон бүс 
байгуулах, 
цэцэрлэгжүүлэх талбайн 
хэмжээ 

1.6 мянган га 2.0 
Улсын төсөв, 
Нийслэлийн 

төсөв 

 

Арчилгаа хамгаалалт хийх 
талбайн хэмжээ 
 
 

0.65 мянган 
га 

0.8 
Улсын төсөв, 
Нийслэлийн 

төсөв 

Ариун цэврийн 
байгууламжийг 
сайжруулах төсөлд 
хамрагдах өрхийн тоо 

10.0 мянга 6.0 
Улсын төсөв, 
Нийслэлийн 

төсөв 

11.2 “Удаан задардаг 
органик 
бохирдуулагчийн 
тухай” үндэсний 
хөтөлбөр 

Аюултай хог хаягдлыг устгах 
байгууламж байгуулах, хогийн 
төвлөрсөн цэг байгуулах бэлтгэл 
хангах; 

Шинээр байгуулах 
байгууламжийн бэлтгэл 
ажлын явц 

100 хувь 
 
 

5.5 
Улсын төсөв 

БОАЖЯ, 
Эрүүл 

мэндийн яам 
/цаашид 

“ЭМЯ” гэх/, 
НЗДТГ 

Хог хаягдлын төвлөрсөн 
цэг байгуулах судалгааны 
тоо 

1 - 

11.3  ҮХЦБ-ын 5.2.1.5 Орон нутагт түшиглэсэн экотуризмын 
төсөл хэрэгжүүлэх; 

Шинээр нэвтрүүлэх 
экотуризмын 
бүтээгдэхүүний тоо 

2 
 
 
 

0.05 
Улсын төсөв 

БОАЖЯ 

11.4 МХЗ-ын 7 дугаар 
зорилт 

Газар нутгийг тусгай хамгаалалтад 
шинээр авах, хамгаалалтын 
захиргааны мэргэжилтнүүд, 
хамгаалагчдын ажиллах нөхцөлийг 
сайжруулах; 

Тусгай хамгаалалтад авах 
газар нутгийн хэмжээ 

1.0 сая га 0.225 

Улсын төсөв 

БОАЖЯ 
 

Шинээр байгуулах 
хамгаалалтын захиргаа 
болон байгаль 
хамгаалагчийн байрны тоо  

4 хамгаалалтын 
захиргаа, 
10 байр 

0.6 

Улсын төсөв 

Зорилт-12. Чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ. 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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12.1 ҮХЦБ-ын 8.1.1.2 
 

 “Цагааннуур” худалдааны чөлөөт 
бүсийн Шалган нэвтрүүлэх байрны 
барилга байгууламжийн ажлыг 
гүйцэтгэх; 

Ажлын явц 100 хувь 
 

 
 

3.5 
Улсын төсөв 

 
 
 
 
 

Шадар сайдын 
ажлын алба, 

СЯ 

Замын-Үүдийн эдийн засгийн чөлөөт 
бүсийн үндсэн дэд бүтцийг байгуулж, 2 
дахь шатны  ажлуудын судалгааг 
эхлүүлэх; 

Судалгааны ажлын явц 
 

100 хувь 
 

3.9 
Улсын төсөв 

 

Чойрын чөлөөт бүсийн үндсэн дэд 
бүтцийн зураг  төслийн ажлыг хийж 
гүйцэтгэх; 

Зураг төсөл боловсруулах 
ажлын явц 

 

100 хувь 
 

0.79 
Улсын төсөв 

Алтанбулагийн чөлөөт бүсийн дэд 
бүтэц, барилга байгууламжийг барьж 
байгуулах; 

Ажлын явц 100 хувь 42.0 
Улсын төсөв 

 

ДӨРӨВ. ХҮНД ӨГӨӨЖТЭЙ НИЙГМИЙН БОДЛОГО 

Зорилт-13. Бага, дунд боловсролын агуулга, стандарт, хөтөлбөр, сурах бичиг, орчин, хүний нөөцийн чадавхийг олон улсын жишигт 
нийцүүлэн үе шаттайгаар хөгжүүлж, өрсөлдөх чадвартай болгоно. 

13.1 ҮХЦБ-ын 4.4.2 Бага, дунд боловсролын стандарт, 
сургалтын хөтөлбөрийг Кембрижийн 
олон улсын стандарт, хөтөлбөртэй 
уялдуулах, багш бэлтгэх, сурах бичгийг 
шинэчлэх; 

Кембрижийн хөтөлбөрт 
нийцүүлэн шинэчлэх 
хөтөлбөр 

1-12 дугаар 
ангийн зарим 

хичээлийн 
хөтөлбөр 

1.5 
Улсын төсөв 

 
 

БСШУЯ Багш бэлтгэх ажлын явц 
 

40 хүртэл хувь 
 

1.5 
Улсын төсөв 

Сурах бичгийг шинэчлэх 
анги 

6, 11 дүгээр 
ангийн бүх 
сурах бичиг 

2.0 
Улсын төсөв 

13.2 ҮХЦБ-ын 4.4 Багш нарын мэргэжлийг дээшлүүлэх, 
түүнд зайны сургалтыг ашиглах  
боломжийг бүрдүүлэх; 

Мэргэжил дээшлүүлэх 
сургалтад хамрагдах 
багшийн тоо 

2.0 мянга 
 
 

0.8 
Улсын төсөв БСШУЯ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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Онлайн сургалтын нөхцөл  
бүрдүүлэх ажлын  явц 

100 хувь  
 

1.0 
Улсын төсөв 

Шинээр нээж ажиллуулах 
цахим  хуудас, порталын 
тоо 

1 портал цахим 
хуудас 

13.3 “Багш бэлтгэх, 
мэргэжил 
дээшлүүлэх 
үндэсний 
хөтөлбөр” 
/цаашид 
“ББМДҮХ” гэх/-ийн 
3.9.2, 3.11.2, 
3.12.3 

Кембрижийн ерөнхий боловсролын 
хөтөлбөрөөр монгол, англи хэлээр 
хичээллэдэг сургуулиудыг бий болгох; 

Монгол, англи хэлээр 
хичээллэх сургуулийн тоо 

7 5.8 
Улсын төсөв 

 
 
 

БСШУЯ 
 
 
 
 

13.4 ББМДҮХ-ийн 3.9.2, 
3.11.2, 3.12.3 

Сургуулийн өмнөх насны болон 
ерөнхий боловсролын сургуулийн 
хүүхдүүдийн сурах орчинг сайжруулах; 

Шинээр барих болон 
өргөтгөх сургууль, 
цэцэрлэг, дотуур байрны 
тоо 
 

15 сургууль 
40 цэцэрлэг 

10 дотуур байр 
 

59.0 
Улсын төсөв 

 
 

БСШУЯ 

Эрүүл ахуй, ариун цэврийн 
норм, нормативын хангалт 

20 хүртэл хувь 10.6 
Улсын төсөв 

13.5 ҮХЦБ-ын 4.4.1, 
4.4.2 

Сурагчдыг зам тээврийн осол, гэмт 
халдлагаас хамгаалах, аюулгүй 
байдлыг нь хангахын тулд төрийн 
өмчит зарим сургуульд автобусны 
үйлчилгээг бий болгож, турших; 

Автобусны үйлчилгээтэй 
болох сургуулийн тоо 

20 1.4  
Улсын төсөв 

БСШУЯ 

13.6 ҮХЦБ-ын 4.4.1 Ерөнхий боловсролын сургуульд эрүүл 
ахуй, аюулгүй байдлын баталгааг 

Улаанбаатар хотод шинээр 
барих хүнсний үйлдвэр 

1 
 

6.0 
Улсын төсөв 

БСШУЯ 
 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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хангасан хяналтын тогтолцоо бүхий 
үдийн хоолны үйлчилгээг бий болгох; 

  

Хөдөөгийн сургуулийн гал 
тогооны тоног 
төхөөрөмжийн шинэчлэлт 

100 хувь 4.0 
Улсын төсөв 

13.7 
 
 

ҮХЦБ-ын 4.4.1 
4.4.2 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 
боловсролын үйлчилгээнд хамрагдах 
боломжийг нэмэгдүүлэх; 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэд суралцах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх сургуулийн тоо 

20 
 
 

 
 

0.4 
Улсын төсөв 

 
 

БСШУЯ 
Цэцэрлэгийн тоо 
 

10 
 

Автобусны үйлчилгээтэй 
болох тусгай сургуулийн 
тоо 

5 0.7 
Улсын төсөв 

13.8 ҮХЦБ-ын 4.4, 4.4.2 Мэдээлэл харилцаа холбооны 
технологийг сургалтад ашиглах суурь 
нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

Нэг компьютерт ногдох 
сурагчдын тоо 
 

19 
 

 
 

3.0 
Улсын төсөв 

БСШУЯ 

Интернэтэд холбогдох 
сургуулийн тоо 

120 

Зорилт-14. Сургалтын орчныг олон улсын стандартад нийцүүлэхийг зорьж, дээд болон мэргэжлийн боловсролын чанар, үр ашгийг 
дээшлүүлж, боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамрагдах боломжийг бүрдүүлнэ. 

14.1  “Боловсрол” 
үндэсний 
хөтөлбөр 

Гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудаас 
нарийн мэргэжлийн судлаач багш урьж 
ажиллуулахыг дэмжих; 

Дэлхийн нэр хүндтэй 
сургуулиас урьж ирүүлэх 
багшийн тоо 

10 2.0  
Улсын төсөв БСШУЯ 

14.2 Засгийн газрын 
2010 оны 149 
дүгээр тогтоол 

Их сургуулийг хотхон хэлбэрээр 
хөгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх; 

Барилга байгууламжийн 
ажлын явц 

40 хүртэл хувь 200.0 
Улсын төсөв, 

Гадаад эх үүсвэр 
БСШУЯ 

14.3 Боловсролын 
тухай хуулийн 
42.4; 43.2.1;  

Төрийн өмчийн их, дээд сургуульд 
төрөөс үзүүлэх дэмжлэг, хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх; 

Засварлах дотуур байрны 
тоо 

13 
 

 

1.5 
Улсын төсөв 

 

БСШУЯ, 
ХЗДХЯ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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Шинээр барих хичээлийн 
болон дотуур байрны тоо 

1 хичээлийн 
байр, 
1 дотуур байр 

3.0 
Улсын төсөв 

14.4 Засгийн газрын 
2011 оны 326 
дугаар тогтоол 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 
байгууллагын хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх; 

Өргөтгөл хийх дадлагын 
байрны тоо 

5  
2.0 

Улсын төсөв 
5.0 

Гадаад эх үүсвэр БСШУЯ 
Засвар хийх лабораторийн 
тоо 

12 

14.5 ШББДХЗХ-ийн 
4.4.4.1, 4.4.4.2 

Барилгын мэргэжилтэй ажилтан 
бэлтгэн ажлын байраар хангах, 
салбарын инженер техникийн 
ажилтнуудын   чадавхийг дээшлүүлэх; 

Шинээр бий болгох 
мэргэжилтэй ажилтны 
ажлын байрны тоо 

16670  12.62 
Мэргэжлийн 
боловсролыг 
дэмжих сан 

ЗТБХБЯ, 
НХХЯ, 

БСШУЯ 
Гадаад, дотоодын 
сургалтад хамрагдах 
инженер техникийн 
ажилчдын тоо 

525 
2.0  

Гадаад эх үүсвэр 

Зорилт-15. Соѐлын биет болон биет бус өвийг хадгалж хамгаалан, соѐлын үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг дээшлүүлж, материаллаг баазыг 
бэхжүүлнэ. 

15.1 “Түүх, соѐлын үл 
хөдлөх дурсгалыг 
хамгаалах, 
сэргээн засварлах 
үндэсний 
хөтөлбөр”-ийн 
7.7.2 

Соѐлын өвийг бүртгэн баримтжуулах, 
хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах 
үйл ажиллагааг сайжруулах; 

Техник, тоног 
төхөөрөмжөөр хангах 
лабораторийн тоо 
 

20 
 

2.3  
Улсын төсөв 

 

БСШУЯ 
Соѐлын өвийн үндэсний 
төвийн барилгын ажлын 
явц 
 

30 хүртэл хувь 
 

3.0  
Улсын төсөв 

 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

29 

 

Цахим тайлбар 
нэвтрүүлсэн музейн тоо 
 

2 1.0  
Улсын төсөв 

15.2 ҮХЦБ-ын 4.6.1 Төв, орон нутгийн соѐл, урлагийн 
байгууллагын уран бүтээлчид, 
ажилтнуудын мэргэжлийг дээшлүүлэх; 

Гадаад оронд суралцуулах 
мэргэжилтний тоо 

20-иос доошгүй   
1.3  

Улсын төсөв 
 

БСШУЯ 
Мэргэжил дээшлүүлэх 
багш, уран бүтээлчдийн 
тоо, 

60 багш 
350 уран 
бүтээлч 

Зорилт-16. Шинжлэх ухааны салбарт инновацийн үйл ажиллагааны эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн судалгаа 
боловсруулалтыг хөгжүүлэн, оюуны өмчийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно. 

16.1 ҮХЦБ-ын 
стратегийн зорилт 
1, Шинжлэх ухаан, 
технологийг 2007-
2021 онд 
хөгжүүлэх мастер 
төлөвлөгөө 

Тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн 
судалгаа боловсруулалтад зарцуулах 
хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх; 

Эрдэм шинжилгээний нийт 
зардалд тэргүүлэх чиглэл, 
цөм технологийн 
судалгааны  зардлын эзлэх 
хувь 

50-аас доошгүй 
 

 
- 
 
 
 
 

БСШУЯ 

Хэрэгжүүлэх төслийн тоо 10-аас доошгүй 5.0 
Улсын төсөв 

16.2 ҮХЦБ-ын 
стратегийн зорилт 
1 

Тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн  
Үндэсний судалгааны төвүүдийг 
байгуулах, эрдэм шинжилгээний 
байгууллагуудын лабораторийн тоног 
төхөөрөмжийг  шинэчлэх; 

Шинээр байгуулах 
үндэсний судалгааны 
төвийн тоо 

6  
 
 

6.0 
Улсын төсөв 

 
БСШУЯ 

Тоног төхөөрөмжийг нь 
шинэчлэх лабораторийн 
тоо 

10-аас доошгүй 3.0 
Улсын төсөв 

16.3 ҮХЦБ-ын 
стратегийн зорилт 
2 

Шинжлэх ухааны бүтээл, шинэ 
технологийг үнэлж, биет бус хөрөнгөд 
бүртгэх ажлыг зохион байгуулах; 

Оюуны өмчийн эрхээр 
хамгаалагдсан биет бус 
хөрөнгийн тоо 

30-аас доошгүй 0.5 
Улсын төсөв БСШУЯ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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16.4 ҮХЦБ-ын 
стратегийн зорилт 
2 

Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын 
дэргэд Технологи дамжуулах төв, 
Технологийн инкубатор байгуулах; 

Шинээр байгуулах 
Технологи дамжуулах төв, 
Технологийн инкубаторын 
тоо 

6-аас доошгүй  
 
 
 
 

0.8 
Улсын төсөв 

БСШУЯ 

16.5 ҮХЦБ-ын 
стратегийн зорилт 
2 

Эрдэмтдийн оюуны бүтээлийг эдийн 
засгийн эргэлтэд оруулах болон 
гадаадын дэвшилтэт технологийг 
нутагшуулахад чиглэсэн инновацийн 
төслийг санхүүжүүлэх; 

Үйлдвэрлэлд нэвтэрсэн 
техник, технологийн тоо 

30-аас доошгүй 2.5 
Улсын төсөв 

БСШУЯ 

16.6 ҮХЦБ-ын 4.7.2  Оюуны өмчийн тогтолцоог 
боловсронгуй болгох; 

Шинээр боловсруулах 
үнэлгээний аргачлалын тоо 
 

1 
 
 

0.8 
Улсын төсөв 

ХЗДХЯ Оюуны өмчийг гадаадад 
хамгаалуулах асуудлыг 
шийдвэрлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх ажлын явц 

100 хувь - 

16.7 ҮХЦБ-ын 4.6.2 Уламжлалт технологийн мэдээллийг 
баримтжуулж, нэгдсэн цахим сан 
байгуулах; 

Нэгдсэн мэдээллийн сан 
байгуулах ажлын явц 

50 хувь 0.5 
Улсын төсөв ХЗДХЯ 

Зорилт-17. Эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийг эрчимжүүлж, хүн амд ээлтэй, тэгш, хүртээмжтэй, чанартай эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг 
хүргэнэ. 

17.1 Эрүүл мэндийн 
салбарын мастер 
төлөвлөгөө 
/цаашид “ЭМСМТ” 
гэх/-ний  
стратегийн зорилт 
1 

Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх  сөрөг 
хүчин зүйлийг багасгахад нийгмийн 
эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх; 

Шинээр байгуулах тандалт, 
мэдээллийн  сүлжээ  

4 газарт 
 

1.2  
Гадаад эх үүсвэр 

ЭМЯ 

Интернэтэд суурилсан 
мэдээллийн тогтолцоог 
нэвтрүүлэх аймгийн тоо 

11 0.5 
Гадаад эх үүсвэр 

Пневмококкийн эсрэг 
вакциныг   нэвтрүүлэх 
дүүргийн тоо 

1 1.3 
Гадаад эх үүсвэр 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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Нийгмийн эрүүл мэндийн 
чиглэлийн аянд хамруулах 
хүн амын тоо 

25-аас 
 доошгүй хувь 

0.5 
Гадаад эх үүсвэр 

Лабораторийн тоног 
төхөөрөмжийн 
шинэчлэлийн хувь 

50-аас доошгүй  0.5 
Улсын төсөв 

1.0 
Гадаад эх үүсвэр 

Шинээр байгуулах 
нийгмийн эрүүл мэндийн 
төвийн тоо 

Нийт аймаг, 
дүүргийн 50-аас 

доошгүй хувь 

4.5 
Улсын төсөв 

17.2 ЭМСМТ-ний 
стратегийн зорилт 
12, 13 

Нотолгоонд тулгуурласан эрүүл 
мэндийн чанартай, үр дүнтэй 
эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг 
нэмэгдүүлэх; 

Гэмтлийн яаралтай 
тусламжийн тасаг нэмж 
байгуулах сум дундын 
болон аймгийн нэгдсэн 
эмнэлэг 

25-аас доошгүй 
хувь 

0.3 
Улсын төсөв 

ЭМЯ 

Автомашины парк 
шинэчлэлт 

25 хувь 1.0 
Улсын төсөв 

Нөлөөллийн үнэлгээнд 
хамруулах аймаг 

1 0.1 
Гадаад эх үүсвэр 

Бодит өртгийн тооцоо 
хийгдсэн оношийн тоо 

500 хүртэл 0.1 
Гадаад эх үүсвэр 

Үйл ажиллагааг нь цахим 
хэлбэрт шилжүүлэх 
эмнэлгийн тоо 

9 4.0 
Улсын төсөв 

Цахим сүлжээнд холбогдох 
сумдын эзлэх хувь 

20 хүртэл 0.9 
Улсын төсөв 

17.3 Эрүүл мэндийн 
салбарын хүний 
нөөцийг 2010-2014 
онд хөгжүүлэх 
бодлого 

Эмнэлгийн мэргэжилтнийг бэлтгэх үйл 
ажиллагааг эрүүл мэндийн салбарын 
хүний нөөцийн хэрэгцээтэй уялдуулах; 

Сувилагчийн мэргэжлээр 
элсэгчдийн өсөлтийн хувь 

5-аас доошгүй  - 

ЭМЯ, 
БСШУЯ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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17.4 ЭМСМТ-ний 
стратегийн зорилт 
6 

Нянгийн эсрэг эмийн стратеги 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх; 

Нянгийн мэдрэг чанарыг 
тодорхойлдог төв эмнэлэг, 
тусгай мэргэжлийн төвийн 
тоо 

4 төв эмнэлэг, 
тусгай 
мэргэжлийн төв 

0.5 
Гадаад эх үүсвэр 

ЭМЯ 

17.5 Хууль зүй, дотоод 
хэргийн сайдын 
эрхлэх асуудлын 
хүрээний 
хөгжлийн 
стратеги, 
хөтөлбөр /цаашид 
“ХЗДХСЭАХХСХ” 
гэх/-ийн 7.1 

Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн 
эмнэлгийн барилгын ажлыг дуусгаж, 
тоног төхөөрөмжөөр хангах; 

Барилгын ажлын гүйцэтгэл 
 
 

100 хувь 
 
 

0.5  
Улсын төсөв 

 
 

ХЗДХЯ 
 
 
 
 

Шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийн багцын тоо 

1 1.5 
Улсын төсөв 

 
 
Зорилт-18. Эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход хүн бүрийн оролцоог хангахыг үндсэн чиглэл болгон хөдөлмөрийн зах зээлийг эрэлт 
хэрэгцээнд нийцүүлэн хөгжүүлнэ.  
 

18.1 ҮХЦБ-ын 4.8.3 
 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай 
хуулийн хүрээнд дараах хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх: 
 
1/Ажил олгогчийг дэмжих хөтөлбөр 
 
2/Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын 
хөтөлбөр 

 
3/Хувиараа болон нөхөрлөл, хоршоо 
байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөр 
 

4/Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр 

 
 
 
 
Хамрагдах хүний тоо 
 
Хамрагдах хүний тоо 
 
 
Хамрагдах хүний тоо 
 

Хамрагдах хүний тоо 

 
 
 
 

3.0 мянган хүн 
 

15.0 мянган хүн 
 
 

30.0 мянган хүн 
 

2.0 мянган хүн 

 
 
 

4.2  
ХЭДС 

 
4.0 

ХЭДС 
 

4.4  
ХЭДС 

 
0.9  

ХЭДС 
 

НХХЯ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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18.2 ҮХЦБ-ын 4.8.3 “Цалин хөлсний талаар Үндэсний 
хэмжээнд баримтлах бодлого”-ын 
баримт бичгийг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх; 

Шинээр боловсруулах 
баримт бичгийн тоо 

1 - 

НХХЯ 

18.3 МХЗ-ын зорилго 1 Ядуурлыг бууруулах стратегийг 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх; 

Шинээр боловсруулах 
баримт бичгийн тоо 

1 - НХХЯ, 
ҮХШХ 

18.4 ҮХЦБ-ын 5.1 Үндэсний үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж, 
компаниудын бүтээмж дээшлүүлэх арга 
хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлж,  
загвар компаниудыг бий болгох; 

Шинээр бий болох загвар 
компанийн тоо 

10  0.1 
Улсын төсөв 

ҮХШХ, 
ХХААХҮЯ, 
ЭБЭХЯ, 
ЗТБХБЯ 

Зорилт-19. Олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоог нэвтрүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, тэтгэврийн тогтолцоог шинэчлэх, нийгмийн 
халамжийг ядуу, эмзэг хэсэгт хүргэх тогтолцоог боловсронгуй болгоно. 

19.1 ҮХЦБ-ын 4.8.4 Олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоо 
бүрдүүлэх;  

Шинээр боловсруулан 
батлуулах хуулийн тоо 

1-2  - 
НХХЯ 

19.2 ҮХЦБ-ын 4.8.4 Нийгмийн даатгалын салбарыг зах 
зээлийн харилцааны зарчимд 
нийцүүлэн хөгжүүлэх; 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт 

100 хувь - 
НХХЯ 

19.3 ҮХЦБ-ын 4.8.4 
 

Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг 
өргөжүүлж, малчид, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчдэд зориулсан тусгай 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх; 

Шинээр боловсруулах 
хөтөлбөрийн тоо 

1 - 

НХХЯ 

19.4 ҮХЦБ-ын 4.8.4 Дундаж наслалтын өөрчлөлттэй 
уялдуулан тэтгэврийн насыг 
нэмэгдүүлэх; 

Эрх зүйн орчныг өөрчлөх 
явц 

100 хувь - 
НХХЯ 

19.5 Нийгмийн 
халамжийн тухай 
хууль 

Нийгмийн халамжийг ядуу, эмзэг хэсэгт 
хүргэх тогтолцоог боловсронгуй болгох, 
өрхийн амьжиргааны түвшний салбар 
дундын мэдээллийн санг байгуулах; 

Мэдээллийн санд оруулах 
өрхийн тоо 

400.0 мянгаас 
доошгүй 

 

 
 
 

80.0 
Улсын төсөв 

НХХЯ 
Халамжийн тэтгэмж олгох 
хүний тоо 
 

130.0 мянган 
хүн 

 

Салбар дундын 
мэдээллийн санг ашиглах 

3-аас доошгүй 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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байгууллагын тоо 

19.6 Нийгмийн 
халамжийн тухай 
хууль 

Оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
зориулсан сургалт, судалгаа, 
үйлчилгээний болон сэтгэцийн өвчтэй 
иргэдэд зориулсан эмчилгээ, 
үйлчилгээний төв байгуулах; 

Шинээр байгуулах төвийн 
тоо 

2 2.8 
Улсын төсөв НХХЯ, 

ЭМЯ, 
БСШУЯ 

ТАВ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗАСАГЛАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ 

Зорилт 20.Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлж, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоог бүрдүүлэн, төр хувийн 
хэвшлийн түншлэлийг сайжруулна. 

20.1 ҮХЦБ-ын 8.2.2 Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 
тогтолцоог сайжруулж, эдийн засаг, 
хөгжлийн нэгдсэн бодлогыг 
уялдуулахад чиглэсэн эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлэх; 

Шинээр батлуулах хуулийн 
тоо 

1 - 

ҮХШХ 

20.2 ҮХЦБ-ын 7.2.4 Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгжийн өөрчлөлтийн асуудал 
хариуцсан түр зөвлөлийг байгуулж, 
хэрэгжилтийг үе шаттайгаар зохион 
байгуулах; 

Шинээр боловсруулах 
дүрэм, журмын тоо 

1 дүрэм, 
1 журам 

- 
ЗГХЭГ, 
ҮХШХ, 

ЗТБХБЯ 

20.3 ҮХЦБ-ын 7.3 МХЕГ-ын төв байр, аймаг, нийслэлийн 
дүүргүүд, хилийн боомт дахь 
мэргэжлийн хяналтын байгууллагыг 
ажлын болон лабораторийн байраар 
хангах; 

МХЕГ-ын төв байрны 
барилгын ажлын явц 

30 хувь 
 

7.2 
Улсын төсөв 

МХЕГ 

Аймаг, дүүргийн МХА-ны 
шинэ барилгын тоо 
 

5 аймаг, дүүрэг  6.0 
Улсын төсөв 

Хилийн 6 боомт дахь 
барилгын ажлын явц 

50 хувь 1.8 
Улсын төсөв 

20.4 ҮХЦБ-ын 7.3 Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 
үйл ажиллагааны шинэчлэлийг 
эрчимжүүлж, хяналт шалгалтын 

Мэдээллийн нэгдсэн 
систем нэвтрүүлэлт 
 

50 хувь 
 

2.7 
Улсын төсөв МХЕГ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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удирдлага, мэдээллийн системийг 
нэвтрүүлэх; 

Тоног төхөөрөмжийн 
хангалт 

70 хувь 4.5 
Гадаад эх үүсвэр 

20.5 ҮХЦБ-ын 
стратегийн зорилт 
1 

Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын 
үеийн байгаль орчныг хамгаалах 
стандартыг боловсруулах; 

Шинээр боловсруулах 
стандартын тоо 

2 0.6 

Улсын төсөв 

БОАЖЯ, 
ЭБЭХЯ, 
Цөмийн 

энергийн 
газар, 

Стандартч
илал, 

хэмжил 
зүйн газар  

20.6 ҮХЦБ-ын 7.3 Төрийн байгууллагуудаас зохион 
байгуулах хурал, семинар, сургалт 
зэрэг арга хэмжээг олон улсын  
стандартын дагуу явуулах орчныг 
бүрдүүлэх; 

Стандартын шаардлага 
хангасан сургалтын 
баазын  барилгын ажлын 
явц 

60 
 хүртэл хувь 

4.0 
Улсын төсөв Үндэсний 

аудитын 
газар 

Зорилт-21. Хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагаанд орчин үеийн техник, технологийг нэвтрүүлж, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, 
техник хэрэгслээр хангах, архив, төрийн албан хэрэг хөтлөлтөд мэдээллийн технологи нэвтрүүлнэ. 

21.1 ХЗДХСЭАХХСХ-
ийн 3.1, 3.2.2 

Цагдаа, дотоодын цэргийг нийгмийн 
хэв журмыг хамгаалахад шаардагдах 
зориулалтын техник хэрэгслээр үе 
шаттайгаар хангах; 

Парк шинэчлэлтийн хувь 
 
 

20 
 
 

1.0 
Улсын төсөв 

ХЗДХЯ 
Тусгай хэрэгслийн 
хангалтын хувь 
 

50 
 

2.0 
Улсын төсөв 

 

Холбоо, сүлжээний 
хангалтын хувь 

6 0.5 
Улсын төсөв 

21.2 Засгийн газрын 
2011 оны 153 
дугаар тогтоол 

Цагдаагийн байгууллагын бүтэц, орон 
тоог шинэчлэн зохион байгуулах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх; 

Хүн амд үйлчлэх 
үйлчилгээний хүртээмж 

70-аас дээш 
хувь 

8.0 
Улсын төсөв ХЗДХЯ 

21.3 ХЗДХСЭАХХСХ- 
ийн 3 

Орон нутгийн алслагдсан сумдад 
цагдаагийн кобан барих ажлыг 

Шинээр барих кобаны тоо  38 3.2 
Улсын төсөв 

ХЗДХЯ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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үргэлжүүлэх; 

21.4 Төрөөс хилийн 
талаар баримтлах 
бодлогын 1.5 

Хил хамгаалалтын шуурхай удирдлага, 
албаны бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, 
холбоо, мэдээлэл, инженер, техникийн 
хангамж, зэвсэглэлийг шинэчлэх; 

Гэрээт хилчний албанд 
шилжих застав 

29 5.7 
Улсын төсөв 

 
 
 
 
 
 

ХЗДХЯ 
 

Дохиолол-телекамерын 
хяналтад шилжих застав 

4 1.7 
Улсын төсөв 

  Бүсчилсэн хамгаалалтад 
шилжих анги  
 

6 0.9 
Улсын төсөв 

Холбоо, мэдээллийн 
хангалтын хувь 

17 4.2 
Улсын төсөв 

   

Автомашин, техникийн 
хангалтын хувь 
 

20.8 7.0 
Улсын төсөв 

Зэвсгийн хангалтын хувь 2 0.2 
Улсын төсөв 

Хилийн инженерийн 
байгууламжийн хангалтын 
хувь 

8.6 1.7 
Улсын төсөв 

  

Шинээр барих, их засвар 
хийх барилгын тоо 

7 4.0 
Улсын төсөв 

      

21.5 ХЗДХСЭАХХСХ- 
ийн 3.3 

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн 
системийг “Эрх зүйн портал” сайт 
болгох, хэвлэх үйлдвэрийн тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах; 

Нэгдсэн програм 
хангамжийн шинэчлэлт 

1 
 

0.06 
Улсын төсөв 

 
 

ХЗДХЯ 
 
 
 

Шинээр авах тоног 
төхөөрөмжийн тоо 

9 0.25 
Улсын төсөв 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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21.6 ХЗДХСЭАХХСХ- 
ийн 3.3 

Эрх зүйн албан бус сургалтыг нийслэл 
болон орон нутагт мэргэжлийн үндсэн 
дээр зохион байгуулах ажлын 
хүртээмж, чанар, үр нөлөөг 
дээшлүүлэх; 

Сургалтад хамрагдах 
хүний тоо 

1800 0.93 
Улсын төсөв 

ХЗДХЯ 
 

21.7 ҮХЦБ-ын 7.4.2 Хууль сахиулах байгууллагын 
үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй, 
шуурхай хүргэх, ажилтнуудын ажиллах 
нөхцөлийг сайжруулах; 

Шинээр байгуулах 
сургалтын төвийн тоо 

1 
 
 

7.6 
Улсын төсөв 

ХЗДХЯ 
 

Шинээр барих албаны 
байрны тоо 

2 3.35 
Улсын төсөв 

Шинээр барих 
эрүүлжүүлэх, албадан 
саатуулах байрны тоо 

5 1.0 
Улсын төсөв 

Шинээр барих шүүхийн 
шинжилгээний албаны 
байрны тоо 

3 0.9 
Улсын төсөв 

Шинээр барих улсын 
бүртгэлийн байгууллагын 
орон нутаг дахь салбар, 
нэгжийн байрны тоо 

3 2.5 
Улсын төсөв 

Бүртгэл, мэдээллийн 
архивын байрны барилгын 
ажлын явц 

50 хувь 4.4 
Улсын төсөв 

21.8 ХЗДХСЭАХХСХ- 
ийн  4.1 

Хорих ангийн төрөл, дэглэмийг 
нээлттэй болон хаалттай тогтолцоонд 
шилжүүлэх эрх зүйн орчинг 
боловсронгуй болгож, шаардлагатай 
тоног төхөөрөмжөөр хангах, ахуй 
нөхцөлийг олон улсын жишигт хүргэх; 

Шинээр барих барилга 
байгууламжийн тоо 

15  
 

13.4 
Улсын төсөв 

 

ХЗДХЯ Техник, тоног 
төхөөрөмжийн хангалтын 
хувь 
 

35 8.0 
Улсын төсөв 

 

21.9 ХЗДХСЭАХХСХ- 
ийн  4.1 

Ялтныг ажлын байраар хангах, 
“Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн 

Шинээр байгуулах 
хайрганы үйлдвэрийн тоо 

1 
 

0.6 
Улсын төсөв 

ХЗДХЯ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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төв”-ийн материаллаг баазыг  нь 
бэхжүүлэх; 

   

Шинээр мэргэжил 
эзэмшүүлэх ялтны тоо 
 

300 0.3 
Улсын төсөв 

 

21.10 ХЗДХСЭАХХСХ- 
ийн  4.1 

Үндэсний төв архивыг шаардлагатай 
тоног төхөөрөмжөөр хангах; 

Тоног төхөөрөмжийн 
хангалтын хувь 

50 3.97 
Улсын төсөв 

ХЗДХЯ 

21.11 Засгийн газрын 
2011 оны 89 
дүгээр тогтоол 

Шүүхийн шинжилгээний  үйл 
ажиллагаанд олон улсын 
стандартуудыг нэвтрүүлэх,  
шинжээчийн дүгнэлтийг олон улсын 
жишигт хүргэх; 

Шинээр худалдан авах 
стандартын тоо 
 

4 
 
 

 
 

0.65 
Улсын төсөв 

ХЗДХЯ 
Шинээр байгуулах 
лабораторийн тоо 
 

4 

Зорилт22. Шүүхийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг боловсронгуй болгож, шинэчлэлийг гүнзгийрүүлэн, 
шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангахад чиглэсэн цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

22.1 Шүүхийн тухай 
хуулийн 26.1, 28.1, 
29.1-29.3 

Шүүн таслах ажиллагааг хэвийн 
явуулах, мэтгэлцэх, зарчмыг 
хэрэгжүүлэх, олон нийтэд ил тод, 
нээлттэй байлгах, хараат бус байдлыг 
хангах; 

Стандартын дагуу шинээр 
барих барилга, 
байгууламжийн тоо  
 

2 барилга 
 
 

3.0 
Улсын төсөв 

 Шүүхийн 
ерөнхий 
зөвлөл Шаардлагатай тоног 

төхөөрөмжийн багцын тоо 
 

1 багц тоног 
төхөөрөмж 

2.3 
Улсын төсөв 

Зорилт-23. Хилийн чанадад амьдарч буй иргэдийн хууль ѐсны эрх ашгийг хамгаалж, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр эрх зүйн 
орчинг боловсронгуй болгоно. 

23.1 Монгол Улсын 
гадаад бодлогын 
үзэл баримтлал 
/цаашид “МУГБҮБ” 
гэх/-ын 27.1 

Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын 
иргэдийн эрх зүйн байдлын талаар 
хуулийн төсөл боловсруулах; 

Шинээр боловсруулах 
хуулийн тоо 

1  - Засгийн 
газрын 
хэрэг 

эрхлэх 
газар 

/цаашид 
“ЗГХЭГ” 

гэх/, 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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Гадаад 
харилцаан

ы яам 
/цаашид 

“ГХЯ” гэх/, 
ХЗДХЯ 

23.2 ҮХЦБ-ын 7.5.3 “Зөгийн үүр” үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх; 

Хэрэгжилтийн явц 1 
100 хувь 

1.0  
Улсын төсөв 

ЗГХЭГ, 
ГХЯ, 

НХХЯ 
Зорилт-24. Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоог бэхжүүлэх, үйл ажиллагаанд төв, орон нутаг, мэргэжлийн байгууллага, иргэдийн 
оролцоог нэмэгдүүлж, хүч хэрэгслийн чадавхи, бэлэн байдлыг дээшлүүлнэ. 

24.1 Гамшгаас 
хамгаалах талаар 
төрөөс баримтлах 
бодлого 

Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгох; 

Шинээр батлуулах хуулийн 
тоо 

3 - Шадар 
сайдын 
ажлын 
алба 

/цаашид 
“ШСАА” 

гэх/,    
ХЗДХЯ, 
Онцгой 

байдлын 
ерөнхий 

газар 
/цаашид 

“ОБЕГ” гэх/ 

24.2 Гамшгаас 
хамгаалах талаар 
төрөөс баримтлах 
бодлого 

Болзошгүй гамшгийг тандан судлах, 
урьдчилан мэдээлэх арга, технологийг 
нэвтрүүлж, мэдээллийг хэрэглэгчдэд 
шуурхай хүргэх, сэрэмжлүүлэх 
тогтолцоог сайжруулах; 

Гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх чадавхийн өсөлт 

80 хувь - 
ШСАА, 
ОБЕГ, 

МШХХТГ 

24.3 Гамшгаас 
хамгаалах талаар 

Гамшигтай тэмцэх, гамшгаас 
хамгаалах хүч, хэрэгслийн чадавхийг 

Шинээр байгуулах аврах, 
гал унтраах ангийн тоо 

3 
5.4 

Улсын төсөв 
ШСАА, 
ОБЕГ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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төрөөс баримтлах 
бодлого 

бэхжүүлэх Бие бүрэлдэхүүний нөхөн 
хангалт 80 хувь 

1.75 
Улсын төсөв 

ШСАА, 
ОБЕГ 

Газар хөдлөлтийн 
гамшгийн үед ажиллах 
техник, багаж хэрэгслийн 
хангалт 

30 хувь 
3.3 

Улсын төсөв 
ШСАА, 
ОБЕГ 

24.4 “Газар 
хөдлөлтийн 
гамшгийн 
эрсдэлийг 
бууруулах 
үндэсний 
хөтөлбөр”-ийн 7.8 
/цаашид 
“ГХГЭБҮХ” гэх/ 

Багануур, Багахангай, Налайх 
дүүргүүдийн газар хөдлөлтийн бичил 
мужлалын зураг боловсруулах; 

Шинээр боловсруулах 
бичил мужлалын зургийн 
тоо 

3 0.45 
Улсын төсөв 

ЗТБХБЯ 

24.5 ГХГЭБҮХ-ийн 
4.3.6 

Барилга байгууламжийг газар 
хөдлөлтөд турших лабораторитой 
болох, инженерийн барилга 
байгууламж, шугам сүлжээний 
мэдээллиийн сан байгуулах; 

Шинээр байгуулах 
лабораторийн тоо 

1 
 

10.0 
Улсын төсөв 

ЗТБХБЯ 
Мэдээллийн санд 
хамрагдах аймгийн тоо 

21 0.5 
Улсын төсөв 

24.6 ГХГЭБҮХ-ийн 
3.1.1 

GPS-ийн байнгын ажиллагаатай станц 
суурилуулж бодит агшны зураглал 
болон газар хөдлөлтийн судалгаанд 
ашиглах; 

Шинээр байгуулах 
станцын тоо 

6 0.18 
Улсын төсөв ЗТБХБЯ 

 

ЗУРГАА. ГАДААД БОДЛОГО, БАТЛАН ХАМГААЛАХ 

Зорилт-25. Энхийг эрхэмлэсэн, нээлттэй, бие даасан, олон тулгуурт гадаад бодлого явуулж, гадаад харилцааг эдийн засагжуулах чиглэл 
баримтална. 

25.1 ҮХЦБ – 7.5.2 
МУГБҮБ – 21.6 

Худалдааны гол түнш орнуудтай 
чөлөөт худалдааны хэлэлцээр /цаашид 

Шинээр хийх судалгааны 
ажлын тоо 

2 
 

0.5 
Улсын төсөв 

 
 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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МУГБҮБ-ыг 
хэрэгжүүлэх 
хөтөлбөр – 12,  
13 

“ЧХХ” гэх/ байгуулах боломжийг 
судлах, зарим оронтой ЧХХ байгуулах 
чиглэлээр хэлэлцээ хийх; 

  
 
 
 
 
 

ГХЯ 

Ази, Номхон далайн 
худалдааны хэлэлцээрт 
/цаашид “АПТА” гэх/ нэгдэх 
яриа хэлэлцээний явц 
 

100 хувь 
 

- 

Япон Улстай хийх эдийн 
засгийн түншлэлийн 
хэлэлцээрийн бэлтгэлийн 
явц 

Ахиц гарсан 
байх 

 

- 

АНУ-тай Олон улсын 
худалдаа, хөрөнгө 
оруулалтын ил тод 
байдлын хэлэлцээр 
байгуулах ажлын явц 

Ахиц гарсан 
байх 

- 

25.2 МУГБҮБ – 14.2 
МУГБҮБ-ыг 
хэрэгжүүлэх 
хөтөлбөр – 13 

Европын Холбоотой байгуулсан 
Түншлэл, хамтын ажиллагааны 
хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах; 

Европын Холбооны 
төлөөлөгчийн газрыг 
Улаанбаатар хотод нээх 
ажлын явц 

 
 
 

100 хувь 

 
 
 

3.0 
Улсын төсөв ГХЯ 

Европын стандартыг зарим 
салбарт нутагшуулж эхлэх 
ажлын явц 

25.3 ҮХЦБ – 7.5.1 
МУГБҮБ – 14.3 
МУГБҮБ-ыг 
хэрэгжүүлэх 
хөтөлбөр – 15 

Ази, Номхон далайн эдийн засгийн 
хамтын ажиллагааны байгууллага 
/цаашид “АПЕК” гэх/-д элсэх чиглэлээр 
үргэлжлүүлэн идэвхтэй ажиллах; 

АПЕК-т Монгол Улс 
гишүүнээр элсэхийг 
дэмжихээ албан ѐсоор 
илэрхийлсэн орны тоо 

      - 0.01 
Улсын төсөв 

ГХЯ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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АПЕК-ийн гишүүн 
орнуудтай хийж байгаа 
худалдаа, хөрөнгө 
оруулалтын өсөлтийн хувь 

5-аас доошгүй - 

25.4 ҮХЦБ – 7.5.1 
МУГБҮБ – 14.3 
МУГБҮБ-ыг 
хэрэгжүүлэх 
хөтөлбөр – 14 

Зүүн Азийн дээд түвшний уулзалтын 
гишүүн болох чиглэлээр ажиллах; 

Зүүн Азийн дээд түвшний 
уулзалтад Монгол Улс 
гишүүнээр элсэхийг 
дэмжихээ албан ѐсоор 
илэрхийлсэн орны тоо  

Тодорхой 
тоогоор 

нэмэгдсэн байх 

0.01 
Улсын төсөв  

 
 

ГХЯ 

25.5 МУГБҮБ – 14.2 
МУГБҮБ-ыг 
хэрэгжүүлэх 
хөтөлбөр – 13 

Монгол Улсыг Европын аюулгүй 
байдал, хамтын ажиллагааны 
байгууллагын /цаашид “ЕАБХАБ” гэх/ 
бүрэн эрхт гишүүнээр элсүүлэх; 

Гишүүнээр элсэх ажлын 
явц 

100 хувь 1.0 
Улсын төсөв 

ГХЯ 

25.6 ҮХЦБ – 7.5.2, 
МУГБҮБ – 21.4, 
21.10 
МУГБҮБ-ыг 
хэрэгжүүлэх 
хөтөлбөр – 32 

Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд 
/цаашид “ДГХБО” гэх/-ын олон улсын 
судалгааны төвийг Улаанбаатар хотноо 
байгуулж, судалгааны ажлыг эхлүүлэх, 

ДГХБО-ын олон улсын 
судалгааны төв байгуулах 
тухай олон талт 
хэлэлцээрийн явц 

-  0.5 
Улсын төсөв 

ГХЯ 

Санхүүжилтийн асуудлын 
шийдвэрлэлтийн явц 

100 хувь - 

25.7 МУГБҮБ-ыг 
хэрэгжүүлэх 
хөтөлбөр – 18 

Гадаад бодлогын судалгаа, шинжилгээ, 
гадаад харилцааны мэргэшсэн хүний 
нөөцийн бэлтгэл, сургалтын тогтолцоог 
сайжруулах; 

Гадаад харилцааны 
салбарт баримтлах хүний 
нөөцийн бодлогыг 
боловсруулах ажлын явц 

 
 
 
 

100 хувь 

 
 
 

0.05 
Улсын төсөв 

 

ГХЯ 
Сургалт, судалгааны 
төвийн үйл ажиллагааны 
өргөжилт 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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Сургалт, судалгааны 
чигэлээр шинээр байгуулах 
Санамж бичиг, хамтран 
ажиллах гэрээний тоо 

1 гэрээ, 
1 санамж бичиг 

- 

Зорилт-26. Батлан хамгаалах чадавхийг нэмэгдүүлж, зэвсэгт хүчний албан хаагчдыг чадваржуулах, тэдний нийгмийн хамгааллыг 

сайжруулна.  

26.1 Зэвсэгт хүчний 
байгуулалтыг 2015 
он хүртэл 
хөгжүүлэх 
хөтөлбөр /цаашид 
“ЗХБХХ” гэх/-ийн 
3.3.4 

Цэргийн зарим алба хаагчдын алба 
хаах хугацааг нэмэгдүүлэх боломжийг 
судалж эрэлт хэрэгцээ ихтэй байгаа 
мэргэжлээр сургах тогтолцоог бий 
болгох; 

Хугацаат цэргийн албан 

хаагчдад мэргэжил 

эзэмшүүлэх, цэргийн албан 

хаагчийн тоо 

500  2.0 
Батлан 

хамгаалах 
яам 

/цаашид 
“БХЯ” гэх/, 

СЯ 

26.2 ЗХБХХ-ийн 3.1.1 Батлан хамгаалах цогц бодлогын 
хэрэгжилтийг хангаж, батлан хамгаалах 
чадавхийг нэмэгдүүлэх; 

Хууль, тогтоомжийн 
шинэчлэл, дайчилгааны 
бэлтгэл үүрэгтний сургалт, 
цэрэг, эх оронч үзэл 
хүмүүжил төлөвшүүлэх 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

85 хувь 
 
 

0.2 
Улсын төсөв 

БХЯ 

26.3 ҮХЦБ-ын 7.6.2, 
ЗХБХХ-ийн 3.1.3 

Ерөнхий зориулалтын цэргийн үүрэг 
гүйцэтгэх чадавхийг нэмэгдүүлэх; 

Ангиудын үүрэг гүйцэтгэх 
нөхцөл, чадавхийн 
дээшлэлт 

90 хувь 
 

9.5  
Улсын төсөв БХЯ 

26.4 ҮХЦБ-ын 7.6.3 

ЗХБХХ-ийн 3.1.8, 

3.2.3  

НҮБ-ын энхийн ажиллагаанд оролцох, 
зэвсэгт хүчний олон талт үүрэг 
гүйцэтгэх чадварыг нэмэгдүүлэх; 

Зэвсэгт хүчний энхийг 
дэмжих ажиллагаанд 
оролцох, олон талт үүрэг 
гүйцэтгэх чадварын 
сайжралт 

85 хувь 29.6  
Улсын төсөв, 

Зэвсэгт хүчний 
хөгжлийн сан, 

Гадаадын тусламж 
 

БХЯ 

26.5 ҮХЦБ-ын 7.6.3  

ЗХБХХ -ийн 3.2.5  

Мэдээллийн дэвшилтэт техник, 
технологийг ашиглан цэргийн 

Техник технологийн 
шинэчлэлт 

85 хувь 2.01 
Улсын төсөв 

БХЯ 



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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удирдлагын автоматжуулалт, холбоо 
мэдээллийн системийг олон улсын 
жишигт хүргэн хөгжүүлэх; 

26.6 ҮХЦБ-ын 7.6.3  

ЗХБХХ-ийн 3.2.4  

Цэргийн техник, тоног төхөөрөмжийг 
шинэчлэх; 

Тоног төхөөрөмжийн 
хангалт 

70 хувь 7.15  
Улсын төсөв БХЯ 

26.7 ЗХБХХ-ийн 3.3.4 Батлан хамгаалахын сургалт-судалгаа-
үйлдвэрлэлийн нэгдмэл тогтолцоог бий 
болгох, БХИС-ийн материаллаг баазыг 
бэхжүүлэх; 

Ажлын явц 70 хувь 6.8  
Улсын төсөв 

БХЯ 

26.8 ЗХБХХ-ийн 3.2.7 Зэвсэгт хүчний тусгай зориулалтын 
болон хүн тээврийн техникийн үүрэг 
гүйцэтгэх чадварыг нэмэгдүүлэх; 

Зэвсэгт хүчний тусгай 
зориулалтын болон хүн 
тээврийн техникийн үүрэг 
гүйцэтгэх чадварын өсөлт 

90 хувь 9.9  
Улсын төсөв 

БХЯ 

26.9 ЗХБХХ-ийн 3.3.7 Цэргийн албан хаагчдын нийгмийн 
хамгаалал, халамжийн үйлчилгээг 
сайжруулах; 

Ажлын явц 80-аас доошгүй 
хувь 

16.0 
Улсын төсөв БХЯ 

 
 
 
 

----------------------------ооОоо----------------------------



 

Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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Д/д 
Урт болон дунд 

хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

Зорилт, арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт 
2013 онд хүрэх 
түвшин, үр дүн 

Хөрөнгийн эх үүсвэр 
/тэрбум төгрөг/ 

Хариуцах 
байгууллага 

1 2 3 4 5 6 7 
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