
 

  

Хөтөлбөр батлах тухай 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний үдирдлагын тухай  

хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 "ж" дахь заалтыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн  

Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:  

"Өрх, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр"-ийг хавсралтаар баталсүгай.  

1.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган, шаардагдах хөрөнгийг аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлд тусган үр дүнтэй хэрэгжүүлж аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдэд жил 
бүрийн нэгдүгээр улиралд багтаан танилцуулахыг аймгийн Засаг дарга /Б.Бадраа/-д даалгасугаЙ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

    

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

Өмнөговь аймаг засаг захиргааны 15 сум 58 баг 1933 1 өpx~ 59665 мянган хүн амтай. Нийт хүн амын 31,2 хувийг 0-5 
насны ХҮҮХЭД, 63 хувийг 16-59 насны, 5,8 хувийг 60 ба түүнээс ДЭЭШ насны хүн ам эзэлж байна.  

Аймгийн Засаг даргын 2012-2016 ОНД хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөрт "Өрх гэр бүлийг ДЭМЖИХ хөтөлбөр"-ийг 
хэрэгжүүлж, ШИНЭ ажлын байрыг бий болгон өрхийн амьжиргааг ДЭЭШЛҮҮЛЖ, амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ 
ГЭСЭН зорилт  

тусгагдсан.  г- .  

Монгол Улсын Засгийн газраас 2013 онд улс орон - даяар өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох зорилгоор 
хийгдсэн судалгаанд аймгийн 14606 өрх, 48512 иргэн, үүнээс 31465 насанд хүрсэн иргэн, 17047 хүүхэд хамрагдсан 
бөгөөд эдгээр өрхийг амьжиргааны 20 түвшинд ангилсан юм.  

Судалгааны дүнгээр: 1-4 дүгээр түвшинд хамгийн бага хэрэглээтэй 841 өрх, 5-6 дүгаар түвшинд эрсдэлд өртөхөд 
ойр 797 өрх, 7-9 дүгээр түвши_нд дундаж болон түүнээс ДЭЭШ хэрэглээтэй 1722 өрх, 10-20 дүгаар түвшинд 
боломжийн болон өндөр хэрэглээтэй 11154 өрх байна.  

Дээрх судалгаанаас харахад Өмнөговь аймгийн судалгаанд хамрагдсан өрхийн 11.2 хувь нь 1-6 түвшинд буюу 
хамгийн бага хэрэглээтэй, эрсдэлд өртөхөд ойрхон байна гэж дүгнэгдсэн.  

Ажилгүйдэл, ядуурал бий болгож байгаа гол шалтгаан нь ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй, мэргэжил боловсрол дутмаг, 
өрхийн ам бүлийн тоо олон, барьцаалах хөрөнгөгүйгээс гадаад дотоодын зээлд хамрагдаж чаддаггүй, банкны 
зээлийн хүү өндөр, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэ НЭМЭГДСЭН, оюутны сургалтын төлбөр өндөр, 
тэтгэвэр тэтгэмж, цалин хөлс хүрэлцдэггүй, бэлэнчлэх сэтгэлгээ давамгайлсан, залхуу, амьдрах ухааны мэдлэг, 
санаачлага дутмаг, нийгмийн харилцаанд оролцох оролцоо хангалтгүй зэргээс үүдэлтэй байна гэж үзэж байна.  

Иймд хязгаарлагдмал хэрэгцээтэй өрхийн гишүүдийн оролцоо, санаачлага дээр тулгуурлан боловсрол, эрүүл МЭНД, 

сэтгэл зүй, нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлтийг ДЭМЖИЖ,' бусад хөтөлбөртэй уялдуулан, салбар хоорондын 
хамтын ажиллагааг нэгтгэн ажиллах замаар ядуурлын түвшинг бууруулах, өрх гэр бүлийг хөгжүүлэх орон нутгийн 
хөтөлбөр шаардлагатай байгааг үндэслэн энэхүү хөтөлбөриЙгболовсрууллаа.  

Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилго  

Нийгмийн ДЭМЖЛЭГ туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүдийн хүсэл эрмэлзлэл хэрэгцээнд нь тулгуурлан 
боловсрол, эрүүл МЭНД, нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, сэтгэл зүйн үйлчилгээг багцлан хүргэх замаар өрх гэр 
бүлийг хөгжүүлж амьжиргааны түвшинг дээшлүүлнэ.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Гурав. Хөтөлбөрийн зорилт 

3.1 Иргэдийн бүтээлч оролцоонд тулгуурлан тэдний амьдрах ухаан, мэдлэг хандлагыг дээшлүүлж, амьдрах орчин 
нөхцөлийг сайжруулах  

3.2 Өрхийн амьжиргааг дэмжиж хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэн, ТӨСӨЛ хөтөлбөрт хамруулах  

3.3 Нийгмийн хамгаалал, боловсрол, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж, иргэний газар эзэмших, өмчлөх, 
ашиглах, эдгээрийн бүртгэлийн асуудалд ДЭМЖЛЭГ туслалцаа үзүүлэх  

3.4 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхдийг ДЭМЖИХ ЭЭЛТЭЙ орчныг бүрдүүлэх  

3.5 Өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэхэд иргэн, төр, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хамтын ажиллагаа, 
нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж, үр дүнд  

 хүрэх  _  

Зорилт- 1 Иргэдийн бүтээлч оролцоонд тулгуурлан тэдний амьдрах 
ухааН,мэдлэгхандлага,амьдрахорчиннөхцөлийгсайжруулах  

1.1 Өрхийн гишүүдийг амьдрах ухаан, амьдралын итгэл үнэмшил, сөрөг зан үйлийг өөрчлөх, эерэг зан үйлийг 
төлөвшүүлэх сургалтанд хамруулах  

1.2 Иргэдийг хөдөлмөрт бэлтгэх, мэргэжил, ур чадвар олгох сургалтанд хамруулах  

1.3 Зорилтот бүлгийн иргэдэд хууль, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх  

1.4 Өрхийн гишүүдийн хүсэл эрмэлзлэл, санал санаачлагыг дэмжиж эрүүл, аюулгүй, ээлтэй амьдрах таатай орчныг 
бий болгох  

1.5 Үр хүүхдээ сайн хүн болгон ӨСГӨН хүмүүжүүлж, бусдад үлгэр дууриал болохуйц гэр бүлийг ОЛОН нийтэд 
сурталчлах, зөв хандлагыг алдаршуулах арга хэмжээг зохион байгуулах  

 Зорилт-2  Өрхийн  амьжиргааг  дэмжиж  хөдөлмөр  эрхлэлтийг  

нэмэгдүүлэн, төсөл хөтөлбөрт хамруулах  

2.1 Өрхийн гишүүдийн хүсэлтэнд үндэслэн ажил идэвхитэй хайгч иргэдийг хөдөлмөрийн зах зээлийн програмд 
бүртгэж, сул чөлөөтэй ажлын байрны мэдээллээр хангаж, ажилд зуучлах  

2.2 Өрхийн .ГИШҮҮДИЙГ улс болон орон нутгаас хэрэгжүүлж буй ТӨСӨЛ хөтөлбөрт хамруулж, орлогыг нь нэмэгдүүлэх  

Зорилт-3 Нийгмийн хамгаалал, боловсрол, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж, иргэний газар 
эзэмших, ашиглах, эдгээрийн бүртгэлийн асуудалд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх  

3.1 Өрхийн хэрэгцээг тодорхойлох нарийвчилсан судалгааг гаргаж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган 
хэрэгжүүлэх  

3.2 Өрхийн гишүүдийг нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хуулийн дагуу хамруулах  

3.3 Эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн тусламжийг хэрэгцээний дагуу үзүүлэх 3.4 Эрүүл мэндийн болон нийгмийн 
даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх  

 



 

 

Зургаа. Хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт, оролцогч талуудын үүрэг оролцоо  

6.1 Аймгийн Засаг дарга, түүний Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд удирдлага, 
арга зүйгээр хангаж, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллана.  

6.2 Сум, багийн Засаг дарга, түүний Тамгын газар:  

а. Өрхийн хэрэгцээний судалгааг гаргаж, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж, үр дүнг харьяа байгууллагад 
тайпагнана.  

б. Өрхийн гишүүдийг бүлэг, багийн зохион байгуулалтад оруулж, хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлнэ.  

 в. Өрхийн амьжиргааны түвшин  ахиж,  дараагийн түвшинд орсон,  

хөтөлбөрөөс гарах хэмжээнд хүрсэн өрхийн тоог тухайн сумын -Засаг даргын үр дүнгийн гэрээнд тусган, ажил дүгнэх 
үзүүлэлтэнд оруулж дүгнэнэ.  

6.3 Төрийн байгууллагууд:  

а. Бүх шатны төрийн байгууллага үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулан 
хэрэгжүүлж харьяа байгууллагад үр ДҮH~  

 таЙлагнана.  •  

б. Байгууллагын дарга, эрхлэгч нарын Засаг даргатай байгуулах үр дүнгийн гэрээнд хөтөлбөрийн холбогдох 
заалтуудыг тусгаж хэрэгжүүлнэ.  

6.4 Төрийн бус байгууллага:  

а. Хөтөлбөрийн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллаж, санаачлагатай оролцоно.  

б. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнд хөндлөнгийн хяналт, үнэлгээ хийж төрийн байгуулагуудтай хамтран ажиллана.  

6.5 Хэвлэл мэдээллийн байгууллага:  

а. Хөтөлбөрийн хүрээнд авч хэрэгуүүлж буй арга хэмжээг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж, олон нийтийг 
мэдээллээр хангаж, идэвхижүүлнэ.  

б. Хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлнэ.  

6.6 Хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа өрхийн гишүүд:  

а. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгжийн хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулж буй арга 
хэмжээнд идэвхитэй, санаачлагатай, бүтээлчээр оролцоно.  

б. Өөрсдийн нөөц боломжинд тулгуурлан эрүүл аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлж, амьдралаа дээшлүүлнэ.  

в. Бусдад зөв үлгэр дууриал үзүүлнэ.  

Долоо. Хөтөлбөрийг хэрэrжүүлэх хугацаа, санхүүжилт  

7.1 Хөтөлбөр нь 2 үе шаттай хэрэгжинэ. 1-р үе шат 2015-2016 он, 2-р үе шат 2016-2018 он  

7.2 Хөтөлбөрийн санхүүжилтийг дараах эх үүсвэрээс бүрдүүлнэ. а. Аймаг, орон нутгийн төсөв  

 



 

б.ХөдөлмөрэрхлэлтиЙгдэмжихсан  

в. Гадаад дотоодын төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хандив, тусламж, төсөл 
хөтөлбөр  

г. Бусад эх үүсвэр  

Найм. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тайлагнах, хяналт үнэлгээ хийх  

8.1 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүн, санхүүгийн мэдээ тайланг холбогдох байгууллагууд аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэст улирал бүр тайлагнаж, уг хэлтэс аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасагт хагас, бүтэн жилээр гаргаж өгнө.  

8.2 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан, үр дүнг 
жил бүрийн нэгдүгээр улиралд багтаан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралд 
тайпагнана.  

8.3 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс тухайн оны жилийн эцэст иргэний нийгмийн 

байгууллагаар хөндпөнгийн нөлөөллийн үнэлгээг хийлгэнэ.  

Гарах үр дүн: Өрх гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан өрхийн 50-иас доошгүй хувийн амьжиргааны түвшин 
дээшилсэн байна.  

д/д  Хугацаа  Орлогыг орлуулан тооцох     .  
  аргачлалаар  өрхийн       

  амьжиргааны  түвшинг       

  тодорхойлох  судалгаанд  Хүрэх үр дүн  

  хамрагдаж,  мэдээллийн      

  баазад  бүртгэгдсэн  1-6      

  дугаар  түвшний  өрхийн      

  тоо           

1  2014 он   1638    Хөтөлбөрийн суурь судалгааг 

       гаргана.     

2  2015 он   1475    Хөтөлбөрт хамрагдах өрхийн 10 хувь 

       буюу  163  өрхийн  амьжиргааны  

       түвшин дээшилсэн байна.   

3  2016 он   1312    Хөтөлбөрт хамрагдах өрхийн 10 хувь  

       буюу  163  өрхийн  амьжиргааны  

       түвшин дээшилсэн байна.   

4  2017 он   1066    Хөтөлбөрт хамрагдах өрхийн 15 хувь  

       буюу  246  өрхийн  амьжиргааны  

       түвшин дээшилсэн байна.   

5  2018 он   820    Хөтөлбөрт хамрагдах өрхийн 15 хувь  

       буюу  246  өрхийн  амьжиргааны  

       түвшин дээшилсэн байна.   

Үр дүн: Хөтөлбөрт хамрагдах өрхийн 50 хувь буюу 820 өрхийн амьжиргааны  

   түвшин дээшилсэн байна.     
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"Тоннбаялаг-Нэгмодnхөтөлбөр 

батлах тухай 

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 
18.1.2"зn, Ойн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.1 дэх заалтууд, Байгаль орчин ногоон хөгжлийн 
сайдын 2014 оны 01 дүгээр сарын Об-ны өдрийн А-05 тушаалыг тус тус үндэслэн аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:  

1. Уул уурхайн дүйцүүлэн хамгаалалтын хүрээнд 8мнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх "Тонн 
баялаг -Нэг мод" хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсугай,  

2. Энэхүү хөтөлбөрийг аймгийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшин, 
олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн компаниудад тухайн жилийн байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөнд олборлолтынхоо тонн тутамд ногдох тоогоор ойжуулалт хийх замаар 
хэрэгжүүлэхийг олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгжүүдэд үүрэг болгосугай,  

З. Хөтөлбөрийг холбогдох аж ахуй нэгжүүдэд хүргүүлэн, хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /  

/Б.Бадраа/ -д даалгасугай,  

4. Аж ахуй нэгжүүдийн жил бүрийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд хөтөлбөрийн хүрээнд 
хийгдэх ойжуулалтын ажлыг тусгуулах, тухайн жилд хийгдсэн ойжуулалтын ажлын тайланг жил бүрийн 12 
дугаар сарын 01-ний дотор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулж 
ажиллахыг аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын  газар  / Б.  Дэндэвсамба/ -т үүрэг болгосугай  

 
 
 

 

 

"ТОННБАЯЛАГ-НЭГМОД"ХӨТӨЛБӨР 

Нэг. Өнөөгийн байдал, хөтөлбөр гаргах үндэслэл  



Өмнөговь аймагт уул уурхайн салбар эрчимтэй хөгжихийн хэрээр хүний үйл ажиллагааны улмаас 
хөрсний элэгдэл, эвдрэл ихсэж уламжлалт мал аж ахуй эрхлэх бэлчээрийн талбайн хэмжээ өдөр ирэх 
тусам багасаж цөлжилт, хуурайшилтийг улам ихээр нэмэгдүүлж байна. Иймд бид өөрсдийн амьдрах 
орчноо бүрдүүлэхийн тулд мод бут тарьж ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх асуудал 
тулгарч байгаа юм.  

"Ойн тухай" хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1-д "16 насанд хүр~эн иргэн бүр жилд 1, аж ахуйн нэгж 
байгууллага 5-с доошгүй мод тарьж ургуулах, услах, арчлах бөгөөд өөрийн хучээр гүйцэтгэх 
боломжгүй тохиолдолд зардлыг хандивлана" гэсэн заалтыг хэрэгжүүлж байгаа хэдий ч ашигт 
малтмалын олборлолт явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллагууд тухайн ОНЬІхоо байгаль хамгаалах 
төлөвлөгөөнд ОРЧНЬІ ногоон байгууламж тэр дундаа модлог ургамлыг нэмэгдүүлэх ажлыг хангалтгүй 
хийж гүйцэтгэж байна.  

Иймд Байгаль орчны багц хуулиуд, Байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайдын 2014 ОНЬІ 01 дүгээр 
сарын 06-нЬІ өдрийн А-05 тушаалаар батлагдсан Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журамд дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг төлөвлөх ажил 
тусгагдсан тул ашигт малтмалын олборлолт явуулж буй аж ахуй нэгжийн тухайн жилд хийсэн 
бүтээгдэхүүн олборлолтын тонн тутамд харьцах тоогоор мод тариулах замаар аж ахуй нэгж 
байгууллагын байгаль орчны талаар хүлээсэн үүргийг нэмэгдүүлж аймгийн ойн санг нэмэгдүүлэх 
чухал алхам болж байгаа юм.  

Ингэснээр аймгийн хэмжээнд ногоон байгууламжийн хэмжээг асар ихээр нэмэгдүүлэх боломж 
бололцоог харуулж буй нь энэхүү хөтөлбөрийг гаргах үндэслэл болж байна.  

Хоёр:Хөтөлбөрийнзорилго,  З0РИЛТ Хөтөлбөрийн зорилго нь:  

Уул уурхайн олборлолт явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллагуудын байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх замаар аймгийн тарьмал ойн санг нэмэгдүүлж, цөлжилтийг 
бууруулах, биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлж хүний эрүүл 
аюулгүй орчинд амьдрах үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг хангах  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Хөтөлбөрийн зорилт нь:  
 / Ашигт малтмал олборлож буй аж ахуй нэгж байгууллагуудын байгаль орчны  



менежментийн төлөвлөгөөнд тухайн жилд олборлох бүтээгдэхүүнийхээ тонн тутамд харьцах тоогоор 
мод тарьж арчлан ургуулах арга хэмжээг тусгуулан хэрэгжуулж, аймгийн ногоон байгууламжийн 
хэмжээг нэмэгдуулэх,  

Гурав: Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  

Олборлолт явуулж буй ашигт малтмалын төрлуудээс шалтгаалж зах зээлд үнэлэгдэх өртөг нь 
харьцангуй өөр өөр тул нэг тонн баялаг тутамд ногдох модны хэмжээг нарийвчлан тогтоож хүснэгтээр 
харуулав.  

   -  

NQ  Ашигт малтмалын төрөл  Тонн  Тарих модны тоо  

1  Алт  1  500  

2  Зэс  100  1  

3  Хар тугалга  50  1  

4  Цайр  50  1  

5  Жонш /баяжмал/  200  1  

6  Нуурс  1000  1  

Дөрөв.Хэрэгжүүлэх уйл ажиллагааны чиглэл  

Олборлолтын уйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллагын хулээх үүрэг:  

1. Тухайн онд олборлох бүтээгдэхуунийхээ нэг тонн тутамд харгалзах тоогоор говийн хуурай нөхцөлд 
тохирсон унаган ургамлыг тарьж арчлан ургуулахаар тооцон тухайн оныхоо байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөнд тусган батлуулж хэрэгжуулж ажиллана.  

2. Ойжуулалт хийх талбайг сонгохдоо сумын удирдлагуудын саналыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргуулэгчдийн 2015 оны 55 дугаар тогтоолоор батлагдсан Биологийн олон 
янз байдлыг дүйцуулэн хамгаалах газар нутгийн жагсаалтад багтсан газар, Сумын төвийг цөлжилт, 
элсний нуултээс хамгаалах салхин дээд талд, нийтийн эзэмшлийн талбай зэрэг газар нутагт хийнэ.  

З. Ойжуулалтын ажлыг хийхдээ орон нутгийн Төрийн бус байгууллага, Байгаль хамгаалах клуб, 
малчдын бүлэг нөхөрлөл, иргэдийг татан оролцуулж хамтран ажиллана.  

4. Хэрэв олборлосон тонн тутмын тоогоор мод тарьж ургуулах ажлыг өөрийн хүчээр гүйцэтгэх 
боломжгүй тохиолдолд зардлыг аймгийн байгаль хамгаалах  санд  төвлөрүүлж  болно.  

5. Нэг мод тарьж ургуулах зардлыг 2-3 настай стандартын шаардлага хангасан  
.  суулгацны үнэ, усалгаа арчилгаа, хамгаалалтын зардлыг тухайн уеийн ханшаар  

тооцохоос гадна нийт тарих модны тоонд харгалзуулж га талбайн хашаажуулалт, худаг гаргах 
зардлын хамт төвлөруулнэ.  

6. Тарьж ургуулах зардлыг шийдвэрлэхээс гадна жил бүрийн хамгаалалт, усалгаа арчилгааны 
зардлыг мөн төвлөрүүлнэ.  

7. Хөтөлбөрийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн ойжуулалтын ажлыг модны төрлөөс шалтгаалж 3-5 жилийн 



хугацаанд усалгаа арчилгаа, хамгаалалтын ажлыг бурэн хариуцах ба уг хугацаа дууссан тохиолдолд 
хашаа хамгаалалт худгийн хамтаар сумын мэдэлд шилжуулж хулээлгэн өгч болно.  

8. Олборлолт явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллагууд нь хөтөлбөрийг хэрэгжуулж ажилласан тайланг 
жил бурийн 09 дугээр сарын 20-ны Д~TOP аймгийн  

 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хургуулнэ.   

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын хулээх үүрэг:  

1. Аж ахуй нэгж байгууллагууд тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд 
хөтөлбөрийн дагуу ойжуулалт хийх тусгасан эсэхэд хяналт тавьж, тусгаагуй тохиолдолд тусгуулах 
ажлыг зохион байгуулна.  

2. Аж ахуй нэгж байгууллагаас хөтөлбөрийн дагуу хийгдсэн ойжуулалтын ажлын тайлангийн дагуу 10 
дугаар сард багтаан ойжуулалтын ургалттай газар дээр нь танилцах аймаг, сум, иргэний нийгмийн 
байгууллагын төлөөлллийг оролцуулсан ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж ойжуулалтын ургалтыг 
тогтоож, дугнэлт гарган аж ахуй нэгж байгууллагын ойжуулсан талбайг аймгийн ойн сангийн буртгэлд 
буртгэн ажиллана.  

3. Аж ахуй нэгж байгууллагаас өөрийн хучээр ойжуулалтын ажлыг гуйцэтгэх боломжгуй хэмээн 
хөрөнгийг төвлөрүүлсэн тохиолдолд мод тарих ажлыг зохион байгуулж гүйцэтгүүлнэ.  

4. Аж ахуй нэгж байгууллагууд хөтөлбөрийн дагуу ойжуулалтын ажлыг гүйцэтгээгүй, тарьсан модны 
ургалт 50 хувиас бага тохиолдолд тухайн аж ахуй нэгжийн байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний дуйцуулэн хамгааллын арга хэмжээний биелэлт хангалтгуй гэж узнэ.  

5. Хөтөлбөрийн дагуу таригдсан ойжуулалтын ажлыг тайланг тухайн оны 12 дугаар сарын 01-ны 
дотор багтаан аймгийн Засаг даргын зөвлөл, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргуулэгчдэд 
танилцуулж ажиллана.  

Сумдын Засаг даргын хулээх үүрэг:  

1. Аж ахуй нэгж ойжуулалт хийх талбайг сонгоход хамтран ажиллаж аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлагдсан Биологийн олон янз байдлыг 
дуйцуулэн хамгаалах газар нутгийн жагсаалтад багтсан газар, сумын төвийг цөлжилт, элсний 
нуултээс хамгаалах салхин дээд талд, нийтийн эзэмшлийн талбайг сонгон хяналт тавьж ажиллах  

2. Хөтөлбөрийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн ойжуулалтын ажлыг 3-5 жилийн дараа  

~/ усалгаа арчилгаа, хашаа хамгаалалт худгийн хамтаар сумын мэдэлд хүлээн авч цаашдын усалгаа, 
арчилгаа, хамгаалалтын ажлыг бүрэн хариуцаж ажиллана.  

3. Аж ахуй нэгж байгууллагын ойжуулалтын ажилд орон нутгийн Төрийн бус байгууллага, малчдын 
нөхөрлөл, иргэдийг оролцуулах ажилд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах  _  

Тав. Хөтөлбөрийнүр дүнг тооцох  

1. Тухайн жилд тарьсан модны ургалтыг 85 хувиас дээш тохиолдолд хангалттай гэж үзнэ.  

2. Модны ургалтыг 85 хувиас доош ургалттай тохиолдолд ургаагүй модыг дараа жилийн хаврын 
тариалалтаар нөхөн тариалж ажлын хэсэгт танилцуулж ажиллана.  

3. Хэрэв тарьсан модны ургалт 50 хувиас бага тохиолдолд тухайн аж ахуй нэгжийн байгаль орчны 



менежментийн төлөвлөгөөний дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээний биелэлт хангалтгүй гэж үзнэ. 
 -  

Зургаа: Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаа  

Хөтөлбөрийг ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авч олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй 
нэгж уул уурхайн үйлдвэрийн хаалтын нөхөн сэргээлт хийх хүртэлх хугацаанд хэрэгжүүлж ажиллана.  

Долоо: Урамшуулал  

Хөтөлбөрийн хүрээнд ойжуулалт хийсэн газрыг тухайн аж ахуй нэгжийн нэрэмжит төгөл болгон 
нэрлэнэ.  

Мөн тухайн жилд хамгийн их мод тарьж ургуулсан аж ахуй нэгж байгууллагад аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын Тамгын газраас ногоон гэрчилгээ олгож өргөмжилнө.  

---000---  

 

 

"Амьдралын буруу хэвшлээс уудэлтэй 

өвчнөөс сэргийлэх, хянах" аймгийн ДЭД хөтөлбөр 

батлах тухай  

"' 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зуйлийн 
18.1.2"ж", Засгийн газрын 2014 оны 34 дугээр тогтоолыг тус тус ундэслэн аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:  

1. "Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах" аймгийн дэд хөтөлбөрийг хавсралтаар 
баталсугай.  

2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган, жил бурийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх ундсэн 
чиглэлд тусгаж, ур дунг тооцож ажиллахыг аймгийн Засаг дарга jБ.Бадрааj-д даалгасугай.  

3. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийн хамтын оролцоонд тулгуурлан хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, ур дунг нэгтгэн жил бурийн 2 дугаар улиралд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс jН.Жамьянхоролj, Эрүүл мэндийн газар jЧ.Баяржаргалj-т үүрэг болгссугай.  

4. Хөдөлгөөний хомсдол, хорт зуршил, амьдралын буруу хэвшил, зохисгуй хооллолтоос уудэлтэй 



зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, хяналтанд 
тогтмол хамрагдах, эрүүл мэндээ хамгаалах үүргээ сахин биелүүлж, эрүүл аж төрөхийг иргэд, 

байгууллага, хамт олонд уриалсугай,  

 

 

 

"Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх хянах 

аймгийн дэд хөтөлбөр 

Нэг. Үндэслэл: 

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага /ДЭМБ/-аас халдварт бус өвчин, түүнд нөлөөлөх шалтгааныг 
хяналтанд авч, тодорхой арга хэмжээ зохион байгуулах, энэ өвчнөөр өвчлөх, цаг бусаар нас барах, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй болох тохиолдлыг 50 хувиар, үүнээс зүрх судасны өвчнийг 80%, чихрийн 
шижингийн хэв шинжийг 90%, хавдрын тохиолдлыг 30%-иар бууруулах боломжтой болохыг судлан 
гаргаад байна.  

Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй халдварт бус өвчнөөс шалтгаалсан нас баралт манай улсын хүн 
амын нийт нас баралтын 72 хувийг эзэлж, энэ нь 70-аас доош насны эрэгтэйчүүдийн дунд 69,2 хувь, 
эмэгтэйчүүдийн дунд 54,7 хувь байгаа нь Номхон далайн баруун бүсийн орнуудтай харьцуулахад 7 
дахь өндөр тархалттай орны тоонд орж байна. Статистик дүнгээр манай улсын хүн амын 3 хүний 1 нь 
эүрх судаены тогтолцооны өвчнөөр, 3500 гаруй хүн хорт хавдраар, 5 хүний 1 нь гэмтэл хордлого, 
гадны шалтгааны улмаас нас барж байна.  

Өмнөговь аймгийн хүн амын нийт өвчлөлд 10000 хүн амд эүрх судасны тогтолцооны өвчлөл 719,2, 
хоол шингээх эрхтэн тогтолцооны өвчлөл 1256,2, бэртэл хордлого гадны шалтгаант өвчлөл 233,8, 
хавдрын шалтгаант өвчлөл 13,1 хувийг эзэлж байна. Энэ нь улс, аймгийн дунджаас доогуур байгаа 
хэдий ч өмнөх оны өвчлөлийн  

статистик үзүүлэлттэй харьцуулахад өсөх хандлагатай байна.  .  

Хүн амын 70 гаруй хувьд тохиолдож байгаа амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй халдварт бус өвчин, 
тэдгээрийн нийтлэг болон нийгэм эдийн засгийн эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулахад хувь хүн, гэр бүл, 
хамт олны аж төрөх арга барилыг өөрчлөх, тэдний өөрсдийн эрүүл мэнддээ тавих хяналтыг 



сайжруулах, салбар бүрт байгаа нөөц боломж, оролцоог хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа 
эрсдлийг бууруулахад чиглүүлэх, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх шаардлага 
зүй ёсоор тавигдаад байна.  

Иймээс Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 34 тоот тогтоолоор Амьдралын буруу хэвшлээс 
үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах 2 дахь үндэсний хөтөлбөрийг батлан гаргаж, энэхүү хөтөлбөрийн 
хүрээнд аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсрууллаа.  

Хоёр. Зорилго:  

Хувь хүн, гэр бүл, байгууллага, хамт олонд эрүүл аж төрөх дадал, зан үйлийг төлөвшүүлэх, 
амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй зонхилон тохиолддог халдварт бус өвчний хяналт, тандалт, 
авах арга хэмжээг сайжруулах замаар амьдралын буруу хэвшлээс уүдэлтэй өвчнийг бууруулахад 
хөтөлбөрийн зорилго оршино.  

 

 

 

Гурав. Зорилтууд: 

Зорилт-1  

Амьдралын буруу хэвшлээс  үүдэлтэй халдварт бус өвчний нийтлэг /архи тамхины хэрэглээ, зохисгүй 
хооллолт, хөдөлгөөний хомсдол/ болон нийгэм, эдийн засгийн эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалтыг хувь 
хүн, гэр бүл, хамт олон, байгууллагын идэвхтэй оролцоог дэмжсэн, олон салбарын хамтарсан эрүүл 
мэндийг дэмжих нэгдмэл үйл ажиллагаанд тулгуурлан бууруулах  

Зорилт - 2:  

Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчний эрсдэл, нийгэм, эдийн 
засгийн хүчин зүйлийн талаарх судалгаа, тандалт, мэдээллийн нээлттэй тогтолцоог 
бэхжүүлж,нотолгоонд  тулгуурласан бодлого, үйл ажиллагаа явуулах чадавхийг сайжруулах, 
санаачлага, үйл ажиллагааг дэмжих  

Зорилт - 3 

Хүн амын эрүүл мэндийн өвөрмөц хэрэгцээ , идэвхтэй оролцоо, өөртөө тавих хяналтанд тулгуурласан 
урьдчилан сэргийлэлт, эрт  илрүүлэг болон эмчилгээ , оношилогооны технологи, хэрэгцээт эм, 
эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийг сайжруулах, халдварт бус өвчний цогц менежментийг хэрэгжүүлэх, 
орон нутгийн чадавхийг бэхжүүлэх замаар халдварт бус өвчнийг бууруулах  

Дөрөв. Хөтөлбөр хэрэгжуулэх хугацаа: 

Хөтөлбөрийг 2015-2017,2018-2021 он хүртэл 2 үе шаттай хэрэжүүлнэ. .  

Тав. Хөтөлбөрийг хэрэгжуулэхэд дараах зарчмыг баримтлана:  

5.1 Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах 
ажлыг иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн НЭГЖ байгууллагуудын хамтын 
ажиллагаа, оролцоонд тулгуурлах  

5.2 Иргэд, хамт олны дунд эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэх, дэмжлэг үзүүлэхүйц орчин 



бүрдүүлэх  

5.3 Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчний нийтлэг эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалтыг бууруулах 
чадавхийг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах  

Зургаа. Хөтөлбөрийн зорилт, үйл ажиллагааны чиглэл: 

6.1. Зорилт - 1-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл:  

6.1.1. Эрүүл мэндэд эрсдэлгүй орчин бүрдүүлэх, эрүүл аж төрөх зан үйлийг хэвшүүлэх хөдөлгөөнийг 
аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүрээнд өрнүүлж, үр дүнтэй санал, санаачлагыг дэмжин дэлгэрүүлэх, 
урамшуулах  

6.1.2. Аймгийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, төлөвлөлтөнд хуний зан үйлтэй 
холбоотой халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, хянах үйл ажиллагааны зардлыг орон нутгийн төсөвт 
тусгах;  

6.1.3. Цэргийн алба хаахаас өмнөх насны хүүхэд, залуучуудын бие бялдрын хөгжлийн түвшинг 
хангалттай түвшинд хүргэх бодлого, үйл ажиллагааг боловсрол, хүүхдийн байгууллагуудтай хамтран 
төлөвлөх, үр дүнг тооцож ажиллах.  

6.1.4. Ерөнхий боловсролын сургууль, коллежийн сургалтын албан, албан бус хөтөлбөр дэх  эрүүл, 
зохистой хооллолт, идэвхтэй хөдөлгөөний ач холбогдол, тамхи, согтууруулах ундааны хор хөнөөлийн 
талаарх эрүүл мэндийн хичээлийн үр өгөөжийг сайжруулах;  

6.1.5. Хүн амд зохистой хооллолт, хөдөлгөөний идэвх, архи, тамхигуй аж төрөхийн ач холбогдол, 
эруул сонголт хийх талаар мэдлэг, дадал төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн сургалт зохион байгуулах, гарын 
авлага, аргачлал тараах, сурталчлах, дэмжлэг үзуулэх, хяналтыг сайжруулах, санаачлага, үйл 
ажиллагааг дэмжих, урамшуулах  

6.1.6. Хөдөлгөөний идэвхийг сайжруулах, бие бялдарыг чийрэгжуулэх тоног, төхөөрөмжүүдээр 
байгууллага, өрх, гэр булийг хангахад банк, санхүүгийн байгууллагуудын оролцоог нэмэгдуулэх  

6.1.7. Иргэдийн бие бялдарыг хөгжуулэхэд зориулагдсан заал,танхимын хангалтыг нэмэгдүүлэх, 
иргэдэд сурталчлах  

6.2. 3орилт - 2-ийн хурээнд хэрэгжуулэх үйл ажиллагааны чиглэл: 

 6.2.1. Хүн амын эруул мэндийн байдал, зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчний өвчлөл, эндэгдэл, 
эрсдэлт хүчин зуйлийн мэдээллийн сан байгуулж, хяналт-тандалтын тогтолцоог бий болгох  

6.2.2. Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн ажиллагсадыг жилд нэгээс доошгүй удаа халдварт бус өвчний 
эрт илруулгийн узлэгт хамруулж, эруул мэндийн байдлыг тогтоох, эруулжуулэх арга хэмжээг төлөвлөн 
хэрэгжуулэх;  

6.2.3. Тээврийн хэрэгслийг архи, тамхигуй орчин байх, эрүүл мэндэд зохистой хо, хүнс, идэвхтэй 
хөдөлгөөнийг дэмжих  сурталчилгааг нийтийн тээврийн үйлчилгээний нэг хэсэг болгон өргөжүүлж, 
уйлчилгээний соёлыг  дээшлүүлэх ;  

6.2.4. Эруул мэндэд эрсдэлтэй хоол, хунсний бүтээгдэхүүн, архи, тамхины үйлдвэрлэл, худалдаа, 
үйлчилгээнд тавих лабораторийн хяналтыг олон улсын түвшинд хүргэж, чанар, эруул ахуйн 
шаардлага хангасан нь бүрэн тогтоогдсон бүтээгдэхүүнийг хилээр нэвтрүүлэх, худалдахад хяналт 
тавих;  



 6.3. Зорилт- 3-ын хурээнд хэрэгжуулэх үйл ажиллагааны чиглэл:  

6.3.1. Эруул мэндийн анхан шатны тусламжид ДЭМБ-ын халдварын бус өвчний урьдчилан 
сэргийлэлт, хяналтын нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний багц /PEN/ -ыг нэвтруулж, 
үйлчилгээний чанар, хуртээмжийг сайжруулах  

6.3.2. Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, хянах оношилгоо, эмчилгээний арга зүйн чиглэлээр ажиллах 
хуний нөөцийн чадавхийг бэхжуулэх  

6.3.3. Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчний оношилгоо, эмчилгээний стандарт, эмнэлзуйн 
удирдамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих  

6.3.4. 3онхилон тохиолдох халдварын бус өвчний эрт илрүүлэг, үзлэг шинжилгээнд шаардлагатай эм, 
урвалж, оношлуур, багаж тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэх, эмч мэргэжилтнуудийг 
чадавхжуулах  

6.3.5. Хун амд суурилсан артерийн гипөртензи, чихрийн шижин, умайн хузүү, хөхний өмөн, элэгний 
хорт хавдарын эрт илруулэгт хяналт-шинжилгээ, мэргэжил арга зуйн зөвлөгөөг тогтмолжуулж, чанар 
хуртээмжийг сайжруулах  

Долоо. Хөтөлбөрийн санхүүжилт: 

~ Хөтөлбөрийг улсын болон орон нутгийн төсөв, хандивлагч, олон улсын  

байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэний нийгмийн нөөц, боломж, хөрөнгө, санхүүжилтээр үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлнэ.  

Найм, Хүрэх үр дүн: 

1. Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, хянах 
үйл ажиллагааг орон нутагт удирдан зохион байгуулах механизмтай болж, салбар бүрийн эрүүл 
мэндийн төлөө хүлээх үүрэг хариуцлага нэмэгдэж, эрсдэлт хучин зүйлийн тархалтыг бууруулсан 
байна.  

2. Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, хянах нийгэм хамт олонд 
суурилсан нотолгоонд тулгуурласан үйл ажиллагаа зохион байгуулах боломж бүрдсэн байна.   

3. Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, хянах, нийгэм хамт олонд 
суурилсан мэдээлэл, эрт илрүүлэг, оношлогоо, эмчилгээний чанар хүртээмж сайжирна.  

Ес. Хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ, унэлгээ: 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээг 2017, 2021 онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Иргэний 
нийгмийн байгууллагуудтай хамтран дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ.  

д/д  Шалгуур үзүүлэлт  

2013 оны суурь  

түвшин/Степ  

судалгаагаар/  

Хүрэх тувшин  

/Өмнөговь аймаг/  

 Эх үүсвэр  

Улсын  

дундаж  

Өмнөговь  

аймгийн  

дундаж  

2017  2021  

1. 

Хүний зан уйлтэй холбоотой халдварт бус өвчний анхдагч эрсдэлт хүчин зуйлснйн 



үзүүлэлт 

1  
Хүн амын тамхины  

хэрэглээ, хувиар  
27,1 22,2 20,0 18,0 

Судалгааны  

тайлангаар  

2  

Сүүлийн 30 хоногт  

тамхийг 1-2 удаа  

хэрэглэсэн 13-15 насны  

хүүхэд, хувиар  

5.9 5,9 5.4 4,9 
Судалгааны  

тайлангаар  

3  

Сүүлийн 30 хоногт  

тамхийг 1-2 удаа  

хэрэглэсэн 16-17 насны  

хүүхэд, хувиар  

17.5 17.5 16.0 14,5 
Судалгааны  

тайлангаар  

4  

Сүүлийн 30 хоногт ажлын  

байрандаа тамхины  

утаанд өртөгсөд, хувиар  

25.5 25.5 23.4 21,3 
Судалгааны  

тайлангаар  

5  

15-аас дээш насны нэг  

хүнд ногдох бүртгэгдсэн  

согтууруулах ундаа,  

литрээр (архинд  

шилжүүлснээр)  

9.8 9.8 8.8 7,9 
Судалгааны  

тайлангаар  

 

6  

Согтууруулах ундаа  

хэтрүүлэн хэрэглэгчид,  

хувиар  

10.3  10.3  10.0  9,6  
Судалгааны  

тайлангаар  

7  

Согтууруулах ундааг 1-2  

удаа хэтрүүлэн хэрэглэж  

үзсэн сурагчид /15-17  

нгс], хувиар  

23.1  23.1  22.3  21,6  
Судалгааны  

тайлангаар  

8  

25-64 насны хүн амын  

давсны хоногийн дундаж  

хэрэглээ /гр/хоног/  

11,1 гр  7,6 гр  6,8 гр  6,0  
Судалгааны  

тайлангаар  

9  

Жимс, ногоог хоногт 5  

нэгж \400гр\ хэрэглэж  

чадахгүй байгаа хүн ам  

\хувиар\  

96,4  96,4  88,4  
80,3  

-  

Судалгааны  

тайлангаар,  

- . -_  

10  
Хөдөлгөөний хомсдолтой  

хүн ам /хувиар/  
22,3  22,3  21,6  20,8  

Судалгааны  

тайлангаар  

. 

Хүний зан үйлтэй холбоотой халдварт бус өвчний хоёрдогч эрсдэлт хүчин зүйлсийн 

узуулэлт 

1  

Илүүдэлжин  

таргалалттай хүн амын  

эзлэх хувь /БЖИ~25кг м2/  

54,4  35,7  34  32  
Судалгааны  

тайлангаар  



2  

Цусны даралт ихсэлт  

(артерийн дээд даралт  

~140, доод даралт ~90 ба  

даралтбууруулахэм  

хэрэглэж байгаа)-ийн  

тархаЛТ,хувиар  

27,5  26,6  25  22  
Судалгааны  

тайлангаар  

3  

Цусан дахь нийт  

холестерины хэмжээ 5  

ммол/ л ба түүнээс их хүн  

амын эзлэх хувь  

61.9  61.9  56.7  51.9  
Судалгааны  

тайлангаар  

4  

Захын цусан дахь  

г люкозын хэмжээ  

5.6-  

6.0 ммол/ л байгаа хүн  

амын эзлэх хувь  

8.3  8.3  7.6  6.9  
Судалгааны  

тайлангаар  

5  

Цусан дахь г люкозын  

хэмжээ ихэссэн(6.1  

ммол/ л ба түүнээс их),  

глюкоз бууруулах эм  

хэрэглэж байгаа хүн ам,  

хувиар  

6.9  6.9  6.3  5.8  
Судалгааны  

тайлангаар  

ІІІ. Хүний зан үйлтэй холбоотой халдварт бус өвчний эрт илруулэлт, өвчлөлийн үзүүлэлт 

1  

Умайн хүзүүний хорт  

хавдрын эрт илрүүлгийн  

үзлэгт хамрагдсан хүн ам  

хувиар /30-60 нас/  

41,6  58,4  70  85  
Статистик  

үзүүлэлт  

2  

Хөхний хорт хавдрын эрт  

илрүүлгийн үзлэгт  

хамрагдсан хүн ам, хувиар  

/20-60/  

33,1  56,4  80  85  
Статистик  

үзүүлэлт  

3  

Артерийн гипертензийн  

эрт илруулгийн үзлэгт  

хамрагдсан хүн ам, хувиар  

/40-64 нас/  

38,5  63,5  85  90  
Статистик  

үзуулэлт  

4  

Чихрийн шижингийн эрт  

илруулгийн үзлэгт  

хамрагдсан хүн ам, хувиар  

\40-64 нас',  

32,5  62  85  90  
Статистик  

үзуулэлт  

5  

Элэгний хорт хавдрын эрт  

илруулгийн үзлэгт  

хамрагдсан хүн ам, хувиар  

\40-65 нас\  

0  7  55  75  
Статистик  

үзуулэлт  

ІУ. 

Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчлөл, нас баралтын үзүүлэлт 

/10.000 хүн амд/ 

1  
Хорт хавдраас  

шалтгаалсан нас баралт  
12,6  7,3  7  6 .. 5  

.  

Статистик  

үзуулэлт  



2  

Зүрх судасны өвчний  

тогтолцооны шалтгаант  

нас баралт  

20,9  14,3  13  11  
Статистик  

үзуулэлт  

 


